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 َمٗمدَم٥م

 : أوم٤موف قمٚمٞمٝمؿاًمٕمٚمؿ ٘مًٛملم ُمـ سم، اًمٕم٤ٌمد رطمؿ ىم٣م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن ي

 ام ٓ سمّد ُمـ حت٘م٘مف ووىمققمف.اًمٕمٚمؿ سمهق : ، و ظمحتقماايمٔمٙمؿ إّول : 

ٓا َواِرُدَه٤م يَم٤مَن قَمغَم َرسمَِّؽ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  ل 77) ضَمتًًْم ََمْٗمِّمٝم٣ًّمَوإِْن ُِمٜمُْٙمْؿ إِ ( صُمؿا ُٟمٜمَجِّ

َ٘مْقا َوَٟمَذُر اًمٔما٤معملَِِم ومِٞمَٝم٤م ضِمثِٞم٤ًّم ـَ اشما ِذي قمغم اًمناط ، وهق احلد يتٞمّ٘مـ ُمـ اًمقرود اعمرور ُمـ واعم اًما

 .ن واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل قة أّٟمف ٓ جيثل ومٞمٝم٤م إّٓ اًمٔم٤معمجلٜم٦ّم : رضوراًمٕمٚمقي ًمٚمٜم٤مر إمم ا

 .ِمٞم٦ّم ، أو اًمٌدا  ، ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم هق : اعمنموط سم٤معمو،  اظمٔمّٙمؼايمٔمٙمؿ ايمث٣مين : و

رضورة  ٣مُء َوُيْثب٦ُِم َوفِمٛمَْدُه ُأمُّ ايمْ٘مَِت٣مِب َيْٚمُحق اَّللهُ ََم٣م َيَُم وهق ُمٓمقي ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

 وٓ يِم٤م  إّٓ اخلػم واًمٗمْمؾ واًمٚمٓمػ واًمرمح٦م .  اَّللهُ َيْٖمَٔمُؾ ََم٣م َيَُم٣مءُ أّن 

طم٘مٞم٘م٦م هذا اًمٕمٚمؿ شمدور قمغم يمقٟمف ُمنموـم٤ًم سمزي٤مدة اخلػم أو رومع أّن وجي٥م أن يٕمٚمؿ 

ـّ اهلل شمٕم٤ممم قمغم قم٤ٌمده ـْ ؾَمَ٘مْرسُمْؿ : يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : :  اًمٕمذاب ، وهل رمح٦م إو٤مومّٞم٦م ُم
يَمئِ

ـْ ىَمَٖمْرسُمْؿ إِنه فَمَذاِِب يَمَُمِديٌد 
ُ٘مْؿ َويَمئِ َِزيَدٞمه َٓ ىَم٣مَٞم٦ْم ذم ىمقم يقٟمس :  ؾمٌح٤مٟمفويمام ؿم٤م    َٕ هَمَٙمْق

ٓه وَمْقَم ُيقُٞمَس ظَمه٣م آََمٛمُقا ىَمَُمْٖمٛم٣َم فَمٛمُْٜمْؿ فمَ  ْٞمٝم٣َم وَمْرَي٥ٌم آََمٛم٦َْم هَمٛمََٖمَٔمَٜم٣م إِيًَمُُن٣َم إِ َٝم٣مِة ايمدُّ ْزِي دِم اْْلَ َذاَب اْْلِ

 .. َوََمتهْٔمٛم٣َمُهْؿ إلَِم ضِمكمٍ 

، أم وصٞم٤ًّم يمٜمقٍح وإسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك ٟمٌّٞم٤ًم يم٤من ، اعمٕمّمقم قمٚمؿ  ؾه، ٟميت٤ًم ل 

وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ، أم ُمٚمٙم٤ًم ُمـ اعم٘مّرسملم يمجؼمائٞمؾ وقمزرائٞمؾ اخلي وآصػ ٞمقؿمع سمـ ٟمقن ويم

 ؟!.ُمٜمٝمامجمٛمقٌع ، أم ُمٕمّٚمؼ ، أم  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، حميتقموإهاومٞمؾ 

سم٘مقاقمد شمقدي سمٖمػم اعمحٞمط صٚمقات اهلل قمٚمٞمف صمّٛم٦م قمقيّم٤مت ذم ُم٠ًمًم٦م قمٚمؿ اعمٕمّمقم 

ٌّط ، سمؾ آي٤مت اًم٘مرآن وأظم٤ٌمر أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم إمم قمالوة قمغم اعمٕم٘مقل  اخلٚمط واًميتخ

 .اهل٤موي٦م واًمْمالل رسمام 
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٘مقل ، ٕماعمٌٜمّٞم٦م قمغم ىمقاقمد اعمٜم٘مقل واعم اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اعمٜميتج٦م ، شمٚمؽومٞمًيّتْمح أّن اإلطم٤مـم٦م 

يمثػم ُمـ إوه٤مم ، ؾمٞمام ومٞمٝم٤م  تيمٗمٞمٚمٌف سم٢مُم٤مـم٦م اًمٚمث٤مم قمـ يمثػٍم ُمـ اعمٖمٚم٘م٤مت اًمٕم٘مدّي٦م اًميتل طم٤مر

 ..أوه٤مم اعمٌيتدئلم واًمٕمقام 

يقٟمس قمٚمٞمف اًمًالم ُمع ىمقُمف : إذ اًمٕمذاب ٟمزل إًمٞمٝمؿ ًمٞم٠مظمذهؿ اًمٜمٌّل ُمـ ىمٌٞمؾ ىمْمّٞم٦م 

أن يّمدر قمٜمف ُمـ دون ، هبذا صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ظمؼمهؿ يقٟمس أًم٘مد ، ووضمحدوا سمام يمٗمروا 

 ، عم٤مذا ؟!!!، وُمع ذًمؽ قم٤مشمٌف اهلل شمٕم٤ممم أدٟمك ظمٓم٠م صٚمقات اهلل قمٚمٞمف 

اإلٟمّم٤مف مل ٟمجد أطمدًا أضم٤مب قمـ هذا ، إضم٤مسم٦م شمِمٗمل اًمٖمٚمٞمؾ ، إٓ دقمقى شمرك إومم 

 .سمال سمره٤من أو دًمٞمؾ 

قمغم ٝمق مل خيٓمك  ذم طمٙمٛمف ، ومصٚمقات اهلل قمٚمٞمف داود اًمٜمٌل ىمْمٞم٦م ُمـ ذًمؽ و

َْم٣مِب : ّٕن اهلل شمٕم٤ممم آشم٤مه اخلّمٛملم اًمٚمذيـ شمًقرا اعمحراب إـمالىم٤ًم  ْ٘مَٚم٥َم َوهَمِْمَؾ اْْلِ  اْْلِ

ـا : اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٤مل ًمٙمـ ُمع ذًمؽ وهل قمّمٛم٦م شمٙمقيٜمّٞم٦م ىمٚم٤ًٌم وىمقًٓ وومٕماًل ،  َوفَم

ُف وَ  اَم وَميَتٜما٤مُه وَم٤مؾْميَتْٖمَٗمَر َرسما ع أّٟمف ُمٕمّمقٌم ىمٓمٕم٤ًم هذا ، ُمام ُمٕمٜمك وم ظَمرا َرايمًِٕم٤م َوَأَٟم٤مَب َداُووُد َأٟما

 ؟!!!.وضمزُم٤ًم ي٘مٞمٜم٤مً 

صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ٝمؾ يٕمٚمؿ اعمٕمّمقم قمٚمؿ اعمٕمّمقم سم٤ًمقم٦م ُمقشمف وُمٜمّٞميتف : وموُمـ ذًمؽ ، 

 ُميتك يٛمقت؟!

ـم٤مئٗميت٤من ُمـ إظم٤ٌمر اًمث٤مسميت٦م ، سمؾ اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ، شمٍّمح إومم أّن  -سمدواً -ومٗمل هذه اعم٠ًمًم٦م 

ّمقم قم٤مملٌ سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، وذم اعم٘م٤مسمؾ شمٍّمح اًمث٤مٟمٞم٦م أّن اًمٕمٚمؿ هبذه اعمٕم

 قمٚماًم ، ٓ يٜمق  هب٤م اعمخٚمقق وإن يم٤من ُمٕمّمقُم٤ًم : وم٠مّي 
ٍ
إُمقر سمٞمد اهلل اًمذي أطم٤مط سمٙمّؾ ر 

 اًمٓم٤مئٗميتلم ي٘مّدم . 

يٕمٚمؿ  ظمروج اعمٝمدي صٚمقات اهلل قمٚمٞمف : ومٝمؾ: أي ُم٠ًمًم٦م وُمـ ذًمؽ ُم٠ًمًم٦م اًمٗمرج 

ـَ اإلُم٤مم اعمٝمدي اعمٜميتٔمر قمجؾ اهلل شمٕم٤ممم ومرضمف ، ُميتك  : ًمٞمٛمأله٤م قمدًٓ جي٥م قمٚمٞمف اخلروجوأي

 .؟!وىمًٓم٤ًم يمام ُمٚمت٧م فمٚماًم وضمقرًا 
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 !!: يم٤مًمٓم٤مئٗميتلم اًم٤ًمسم٘ميتلم ذم هذا أيْم٤ًم ـم٤مئٗميت٤من ُمـ إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م

اعمٖمٚمؼ ص ُمـ اًمٕمقيإُّم٦م قمٚمام  يمثػٍم ُمـ ىمس قمغم ذًمؽ قمنمات اًم٘مْم٤مي٤م اًميتل يٕمده٤م 

: ُمـ ىمٌٞمؾ قمٚمؿ اعمٕمّمقم سمقىم٧م اًم٤ًمقم٦م أو يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم ، أو قمٚمؿ  طميتك يقُمٜم٤م هذا

 !!، ؿم٘م٤موة وؾمٕم٤مدة وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽاعمٕمّمقم سمخقاشمٞمؿ يمّؾ اًمٕم٤ٌمد ومردًا ومردًا 

: إذ ٓ جيقز ذقم٤ًم اًم٧ٌّم ومّمقل  ةقمنمذم اعميتقاوٕم٦م دراؾم٦م صٜمّٗمٜم٤م هذه اًموهمػمه هلذا 

 .دح، وسمره٤من ىمٓمٕمل ص٤مواوح  جلٚمٞمٚم٦م اخلٓمػمة ُمـ دون أصؾ ذقملذم هذه إُمقر ا

 

 زم٣مؽمؿ اْلقّم                                                                          

 ٥مايمديٛمٝمّ ُم٠مون ايمٔمتب٥م اْلسٝمٛمٝم٥ّم ، ومسؿ ايم                                                                              

 م77/11/7118                                                                               
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 ٣مت رصم٣ميمّٝم٥مسمٛمبٝمٜم

 ىمٌؾ اًمنموع ذم ُمٓم٤مًم٥م هذا اًمٙميت٤مب ، صمّٛم٦م شمٜمٌٞمٝم٤مت يٚمزم اًميتٜمٌّف هل٤م يم٤مٔيت :

 ؤمٝمػ اإلؽمٛم٣مد َمؼموك ىمّؾ  : يمٝمسايمتٛمبٝمف إّول 

اشمٗمؼ قمٚمام  اًمٜم٘مد ، ُمـ اًمٗمري٘ملم ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م ، أّن احلدي٨م اعمروي قمـ اعمٕمّمقم ىمٚمٜم٤م : 

 قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم : قمٚمٞمف اًمًالم سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ، 

ؾم٤مىمط ، وهذا ُمع اًميتٗمّرد اًم٘مًؿ إّول : ُم٤م يم٤من راويف يمّذاسم٤ًم ، أو ص٤مطم٥م سمدقم٦م ؿمٜمٞمٕم٦م 

 .ٓ طمجّٞم٦م ومٞمف إمج٤مقم٤ًم ، واه 

اًم٘مًؿ اًمث٤مين : ُم٤م يم٤من راويف وٕمٞمٗم٤ًم ، همػم ُمٓمٕمقن سم٤مًمٙمذب واًمٌدقم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م : ومٝمذا إن 

ؿمٝمدت ًمف اًم٘مريٜم٦م ، ُمـ قم٘مؾ ، أو أمج٤مع ، أو ؿمٝمرة ُمٕميتؼمة ، ومخؼمه طمّج٦م ًمٚم٘مريٜم٦م ، وإّٓ ومال 

 .إمج٤مقم٤ًم طمجّٞم٦م ومٞمام يروي اًمْمٕمٞمػ 

ًمٙمـ اًمٌدقم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م ، همػم ُمٓمٕمقن سم٤مًمٙمذب واًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م : ُم٤م يم٤من روايف وٕمٞمٗم٤ًم ، 

 همػمه ُمـ اًمْمٕمٗم٤م  همػم اعمٓمٕمقٟملم سم٤مًمٙمذب .، رواه٤م  ؿمقاهد وٕمٞمٗم٦م ٤م روىعم

آـمٛمتٜم٤من هذه اًمٙمثرة  ٧مطم٘م٘م : وم٢منْ اًمْمٕمٞمٗم٦م ومٝمذا اخلؼم يٜمٔمر إمم يمثرة ـمرىمف 

 اًمٗمري٘ملم ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م.سم٤مشمٗم٤مق قمٚمام  اًمٜم٘مد ُمـ ، ، وإّٓ ومال وم٤مخلؼم طمّج٦م ، سم٤مًمّمدور 

٤ٌّمس : ىم٤مل اًمًٞمّد اخلقئل   ٟمحـ وإنْ  ريض اهلل قمٜمف ، ذم اًمرواي٤مت اعم٤مدطم٦م ًمٚمحؼم اسمـ قم

مل ٟمٔمٗمر سمرواي٦م صحٞمح٦م ُم٤مدطم٦م ، ومجٞمع ُم٤م رأيٜم٤مه ُمـ اًمرواي٤مت ذم إؾمٜم٤مده٤م وٕمػ ، إّٓ أن 

اؾميتٗم٤مويتٝم٤م أهمٜميتٜم٤م قمـ اًمٜمٔمر ذم إؾمٜم٤مده٤م ، ومٛمـ اعمٓمٛم٠من سمف صدور سمٕمض هذه اًمرواي٤مت قمـ 

 .(7)اعمٕمّمقُملم إمج٤مًٓ 

 ف اًمنميػ ريض اهلل قمٜمف ، سيٌح ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م .ىمٚم٧م : ىمقًم
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:  د ىم٤مل اًمٜمقوي ذم سمٕمض إطم٤مدي٨موىمهـ( ذم وميتح اعمٖمٞم٨م : 909ىم٤مل اًمًخ٤موي )

، ويّمػم احلدي٨م وهذه وإن يم٤مٟم٧م أؾم٤مٟمٞمد ُمٗمرداهت٤م وٕمٞمٗم٦م، ومٛمجٛمققمٝم٤م ي٘مقي سمٕمْمف سمٕمْم٤مً 

 .(7)اًمْمٕمٞمٗم٦موؾمٌ٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم شم٘مقي٦م احلدي٨م سمٙمثرة اًمٓمرق اهـ.  .وحييت٩م سمف طمًٜم٤مً 

: ًمٙمثرة اًمٖمٚمط ذم طمديثف ،  ٤مً : ىمد يٙمقن اًمرضمؾ قمٜمدهؿ وٕمٞمٗمهـ(798) اسمـ شمٞمٛمٞم٦مىم٤مل و

ي٘مقى سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ، طميتك ىمد ، ويمثرهت٤م  ضمؾ آقميت٤ٌمر سمف، وم٢مّن شمٕمدد اًمٓمرققمٜمف ٕ وونَ ومػَمْ 

 .(9)حيّمؾ اًمٕمٚمؿ هب٤م

أو ثّرت ـمرىمٝم٤م ، احل٤مصؾ : ٟمحـ ٓ ٟمحيت٩م سم٤مٕظم٤ٌمر وٕمٞمٗم٦م اإلؾمٜم٤مد إـمالىم٤ًم ، إّٓ إذا شمٙم

إمم ُم٤م يقضم٥م آـمٛمتٜم٤من سمّمدوره٤م ، وٟمحقه٤م ، اًم٘مقّي٦م اٟمجؼمت سم٘مرائـ اًم٘مٌقل يم٤مًمِمٝمرة 

 وقمغم هذا ذم اجلٛمٚم٦م ، قمٚمام  اًمٗمري٘ملم ؾمٜم٦م وؿمٞمٕم٦م، وم٤مطمٗمظ .

وم٢مُّم٤م هق : ٍر هدٟم٤مه ذم هذا اًمٙميت٤مب ، ٓ خيرج قمـ هذا إصؾ إصٞمؾ ـومٙمّؾ ظمٌ

 .اًمٓمرق  ُمٕميتْمد سم٘مريٜم٦م ىمٌقل ، أو ُمٕميتؼم سمٙمثرة

ٌّف أّن ُمدار طمجٞم٦ّم أظم٤ٌمر أهؾ اًمٕمّمٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، ًمٞمس صّح٦م اإلؾمٜم٤مد ، أو  يمام ٟمٜم

 .آٟمج٤ٌمر وم٘مط ، وإّٟمام قمدم ُمٜم٤موم٤مة ُم٤م اؾميت٘مؾ سمف اًمٕم٘مؾ ، أو ُم٤م صم٧ٌم ذم اًمٜم٘مؾ 

  

                                                           

 . َم٘متب٥م ايمسٛم٥ّم ، َمٌم. 99: 1همتح اظمٕمٝم٧م ، ذح ايمٖمٝم٥م اْلدي٧م)ت: فمقم ضمسكم(  (1)

 . جمٚمع اظمٙمؽ ، همٜمد .76: 18جمٚمقع ايمٖمت٣موى )ت: فمبد ايمرمحـ وم٣مؽمؿ(  (7)
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  ايمتٛمبٝمف ايمث٣مين : افمتًمد َم٣م رواه ايم٘مٙمٝمٛمل فمـ اْلريًم

 ٤ًم .ذم سم٤مب شمٗمًػم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر سمخّمقصف ، ٓ ُمٓمٚم٘م

احلريٌم خميتٚمػ ومٞمف ، روى قمٜمف اًم٘مٛمل ذم شمٗمًػمه ، وهق شمقصمٞمؼ قم٤مم ، يمام أّٟمف ىمٚم٧م : 

ُمـ ُمِم٤ميخ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك إؿمٕمري ، اًمذي ٓ يروي إّٓ قمـ صم٘م٦م ، يمام ىمد شمرضمؿ ًمف 

 اًمِمٞمخ اًمٓمقد : يمقٟمف ُمـ أصح٤مب اًمٙميت٥م دون ـمٕمـ .

ف ذم يميت٤مب اًمرضم٤مل : طمٞم٨م ذيمر أٟمّ إّٓ أّن اًمٜمج٤مر روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ، وّٕمٗمف 

 ًمف يميت٤مسم٤ًم ُمْمٓمرسم٤ًم ردي  إًمٗم٤مظ . وٕمٞمػ ، وأنّ 

: ٓطميتامل احلدس ٟمٔمر ؿمديد  اًميتًٚمٞمؿ ىمٚم٧م : ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م وٕمػ اًمٕم٤ٌمس احلريٌم ، وذم

سم٤مب ذم ٌم ياحلر قمـريض اهلل قمٜمف اًمٙمٚمٞمٜمل أظمرضمف : وم٢مّن ُم٤م ومٞمام ىم٤مل اًمٜمج٤مر ريض اهلل قمٜمف 

 ىمرائـ :ٕمّدة ف ، ُمٕميتٛمد : ًمشمٗمًػم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر سمخّمقص

زم٣مب دم ؾمٟمن إٞم٣م أٞمزيمٛم٣مه دم إومم : ىم٤مل ؿمٞمخ ُمِم٤ميخ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف: )

( ُمع أّٟمف ريض اهلل قمٜمف مل خيرج ذم هذا اًم٤ٌمب إّٓ شمًٕم٦م أطم٤مدي٨م ، شمٗمّرد يمٝمٙم٥م ايمٗمدر وسمٖمسغمه٣م

 سمٙمّٚمٝم٤م احلريٌم .

 وميت٤موى .، ريض اهلل قمٜمف اًمث٤مين : قمٜم٤مويـ أسمقاب اًمٙمٚمٞمٜمل 

اًمث٤مًم٨م : اؾميتٌٕم٤مد ظمٓم٠م اًمٙمٚمٞمٜمل ذم ىمقًمف : إصم٤مر اًمّمحٞمح٦م قمـ اًمّم٤مدىملم قمٚمٞمٝمؿ 

 .احلريٌم ذم اًم٤ٌمب أقماله سمف شمٗمّرد اقميتامده اًمقاوح قمغم ُم٤م ، ُمع اًمًالم 

قمغم اقميتامدًا إمج٤مًمّٞم٤ًم : اقميتامد ضمّؾ أصح٤مسمٜم٤م قمالوة قمغم اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمٝمؿ ، راسمع اًم

 احلريٌم ذم هذا اًم٤ٌمب ، مل أضمد خم٤مًمٗم٤ًم . يمّؾ ُم٤م أظمرضمف اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ

: جلّؾ ُم٤م رواه احلريٌم ، ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ، ؿمقاهد صحٞمح٦م قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م  اخل٤مُمس

 .همػمهؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ اًمّمدوق و، رواه٤م اًمؼمىمل واًمّمٗم٤مر وقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 
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إذا اشّمْمح هذا : وم٤مٕظم٤ٌمر اًميتل ؾمٜمنده٤م ذم هذا اًمٙميت٤مب قمـ احلريٌم ، شمٚمؽ اًميتل 

 رضمٝم٤م اًمٙمٚمٞمٜمل حت٧م اًم٤ٌمب أقماله ، ُمٕميتٛمدة عمجٛمقع اًم٘مرائـ أقماله ، وم٤مٟميتٌف. أد

ُمع اًميتٜمٌٞمف أّن آقميتامد وآطميتج٤مج أقمّؿ ُمـ اًمقصم٤مىم٦م : ومال يًيتٗم٤مد ُمـ هذا أّن اًمٙمٚمٞمٜمل 

٤ٌّمس سمـ احلريش ، ٓ جيرأ قمغم هذه اًمدقمقى إّٓ ُمًؽموح ٓ  ريض اهلل قمٜمف ، ىم٤مئٌؾ سمقصم٤مىم٦م اًمٕم

 .ام جي٥ميم حيٙمؿ ىمقاقمد اًمٜم٘مد

ضمقاب عم٠ًمًم٦م اطميتج٤مج أصح٤مسمٜم٤م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ سمٙمثػم ُمـ إظم٤ٌمر ،  وذم هذا

وٕمٞمٗم٦م اإلؾمٜم٤مد ُمـ أّي٤مم اعمٗمٞمد إمم يقُمٜم٤م هذا ، ُمع أّن اًميورة ىم٤مئٛم٦م قمالوة قمغم اإلمج٤مع ، أّن 

 وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد ًمٞمس سمحّج٦م !!

ي قمـ اًم٘مريٜم٦م ومجقاب هذا ُمٓمقي ذم اًم٘مرائـ : ومثٛم٦م ومرق سملم وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد إذا قمر

 .إذا ؿمٝمدت ًمف اًم٘مريٜم٦م سملم وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد ، و

ريض اهلل اطميت٩م سمف أصح٤مسمٜم٤م اًميتل شمٚمؽ إظم٤ٌمر وٕمٞمٗم٦م اإلؾمٜم٤مد ، ٙمّؾ ٤مجلٛمٚم٦م : ومسمو

 ..ذم اجلٛمٚم٦مهمػم قم٤مري٦م قمـ اًم٘مريٜم٦م قمٜمٝمؿ ، 

أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ، قمغم قمدم ظمالف ُمـ أهؿ اًم٘مرائـ ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اًميتٜمٌٞمف إّول ، وهق 

 ؼم وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد إذا شمٙمّثرت ـمرىمف .آطميتج٤مج سم٤مخل

وُمـ اًم٘مرائـ أيْم٤ًم اقميتْم٤مده سم٤مًمِمٝمرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ، وُم٘مٌقًمّٞميتف ، وؿمٝم٤مدة اًمٕمٛمقُم٤مت 

  اًمٗمقىم٤مٟمّٞم٦م اًمث٤مسميت٦م ًمف وهمػم ذًمؽ . 
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 ايمتٛمبٝمف ايمث٣ميم٧م : ايمتقشمٝمؼ اظمْمٙمؼ واظممموط 

 اهلل قمٜمٝمام سمٜمٞمٜم٤م قمغم وصم٤مىم٦م يمّؾ ُمـ وصم٘مف اسمـ ىمقًمقيف ذم يم٤مُمٚمف ، واًم٘مٛمل ذم شمٗمًػمه ريض

، ، يمام ىمد سمٜمٞمٜم٤م قمغم صّح٦م ُم٤م صّح قمـ أصح٤مب اإلمج٤مع ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمثالث 

 .وأيْم٤ًم سمٜمٞمٜم٤م قمغم وصم٤مىم٦م يمّؾ ُمـ شمرّى قمٜمف اًمّمدوق ريض اهلل قمٜمف 

:  وسمٜمٞمٜم٤م قمغم وصم٤مىم٦م ُمثؾ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من وؾمٝمؾ سمـ زي٤مد وأرضاهبام ُمـ اعمخيتٚمػ ومٞمٝمؿ

 ُمنموط سمنمـملم : آقميتامد قمغم ه١مٓ  ، ًمالهمؽمار سم٤مجلٝمؾ أّن ًمٙمـ جي٥م اًميتٜمٌٞمف : دومٕم٤ًم 

ُمـ اؾميتٔمٝمرٟم٤م وصم٤مىميتف سم٤مًميتقصمٞمؼ اًمٕم٤مم ، أو سم٤مًمؽمضمٞمح يمٛمحٛمد ُم٤م رواه  ٛم٣مدمٓ ي إّول : أن

يم٤مًمٗمْمؾ سمـ ، أو اعمجٛمع قمغم وصم٤مىميتف ، اًمث٘م٦م سم٤مًميتقصمٞمؼ اخل٤مص ٤م رواه سمـ ؾمٜم٤من رمحف اهلل ، ُم

عميتٕملّم ذم ُمثؾ هذه اًمّمقرة إظمذ سمام رواه اًمٗمْمؾ وشمرك ؿم٤مذان روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ، وا

 أظمر : أظمذًا سم٤معميتٞمّ٘مـ وشمرك اعمحيتٛمؾ ، وهذا ُمٕمٚمقم رضورًة .

، وٓ اًمِمٝمرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م آـمٛمتٜم٤مٟمّٞم٦م ، اًميتل  ايمٗمْمٔمّٝم٥مايمث٣مين : أن ٓ يٛم٣مدم أصقل اظمذه٤م 

 اهلل قمٜمف إمم يقُمٜم٤م هذا : قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمٓم٤مئٗم٦م اعمرطمقُم٦م أٟم٤مر اهلل سمره٤مهنؿ ُمـ زُم٤من اعمٗمٞمد ريض

ومٗمل هذه اًمّمقرة يٓمرح اخلؼم : ومال يٕميتٛمد ذم ر  ُمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم ، هم٤مي٦م إُمر ٟمرضمك  

 يمذسمف .ُمـ قمٚمٛمف إمم قم٤معمف ُمٜمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم : ومٝمؿ أقمٚمؿ سمّمدق اخلؼم 

ـّ همػم واطمد ، أّن ُمثؾ اعمٗمٞمد  أو اًمِمٞمخ اًمٓمقد ، أو اًمٕمالُم٦م ريض اهلل ، وًمٓم٤معم٤م فم

 ، ىمد اوٓمرب ذم حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ، ومٛمّرة يقصّم٘مف وُمّرة يْمّٕمٗمف .. قمٜمٝمؿ

سم٤مًمنمـملم  ٦مُمنموـموأُمث٤مًمف حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من ُمثؾ قصم٤مىم٦م سمام ذيمرٟم٤مه : وم قمـ هذاوجي٤مب 

، ًمٞمس سمحج٦م وٕمٞمػ ذم ظمّمقص هذا اًمٗمرض هبام ومٝمق سمـ ؾمٜم٤من حمٛمد مل يقف  أٟمٗملم : وم٢منْ 

 ال شمٜم٤مذم وٓ اوٓمراب إـمالىم٤ًم .وموىمس قمغم ذًمؽ ، وإّٓ ومحّج٦م ، 

 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

    لايمٖمِمؾ إوّ        

 وإؾم٘م٣ميمّٝم٥م سمب٣ميـ ايمٔمقامل ايمقضمل
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 اإلؾم٘م٣ميمّٝم٥م إولم

 اَمتٛم٣مع إضم٣مؿم٥م ايمٔم٣ممل إدٞمك زم٣مٕفمعم

 قمغم ىمًٛملم : -ومٞمام خيّص ُمقوققمٜم٤م -اًمٕمقامل 

 إّول : فم٣ممل ايمدٞمٝم٣م .

إذ ٓ ظمالف : اًمٕمدم واًمٗمٜم٤م  واهلالك وعمقت اهل : هق قم٤ممل اعمٚمؽ ، وطم٘مٞم٘م٦م هذا اًمٕم٤ممل 

ـْ ٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف : ًمو َأْيٛمًََم سَمُ٘مقُٞمقا ُيْدِرىْمُ٘مُؿ اظمَْْقُت ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : :  وم٤مٟمٞم٤مً ذم يمقٟمف  ىُمؾُّ ََم

ىْمَرامِ 76فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَم٣مٍن ) ََلِل َواإْلِ ىُمؾُّ ىمقًمف شمٕم٤ممم : ٚمٛميتٞمّ٘مـ ُمـ وًم ( َوَيْبَٗمك َوصْمُف َرزمَِّؽ ُذو اْْلَ

ٓه َوصْمَٜمفُ َرْ  قملم  ،اًمدٟمٞم٤م ذم اعمآلقم٤ممل  أي أّن يمّؾ ر  دٟمٞمقي ه٤مًمٌؽ ، رضورة أنّ  ٍء َه٣ميمٌِؽ إِ

 .، دون ؾمقاه ُمـ اًمٕمقامل اًمٗمٜم٤م 

 .ًمٗمٜم٤م  ااعمقت وقملم  -ذم اعمآل–قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وسمٕم٤ٌمرة ُمقضمزة : 

 ايمث٣مين : فم٣ممل اظمٙم٘مقت.

ََم٣م : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  ومٞمف وٓ ومٜم٤م  قمدمقم٤ممل اًمٌ٘م٤م  اًمذي ٓ  -ومٞمام ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم-هق 

ـَ همِٝمَٜم٣م َأزَمًدا: وًم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف  فِمٛمَْدىُمْؿ َيٛمَْٖمُد َوََم٣م فِمٛمَْد اَّللهِ زَم٣مٍق  إِنه وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (7)طَم٣ميمِِدي

َٝمَقاْ  َل اْْلَ طِمَرَة ََلِ ْٔ اَر ا  ، واجلٜم٦ّم أضمغم ُمّمداقاعمٜمّزه قمـ اًمٗمٜم٤م  ٤ممل احلٞم٤مة إسمدّي٦م قمأي :  نُ ايمده

َٝمَقانُ ًمٚمٛمٚمٙمقت ، و:   .، يم٤مًمرمحـ ُمـ ًمٗمظ اًمرطمٞمؿ  ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ احلٞم٤مة اْْلَ

ٍء َه٣ميمٌِؽ شمٕم٤ممم : ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وهق وضمف اهلل ، وُم٤م ومقىمف ، قم٤ممل اعمٚمٙمقت  ٓه ىُمؾُّ َرْ إِ

همػم ٗمٜمك وهيٚمؽ إذ ٓ ي: وسم٘م٤مئف خلٚمقده: وييتٕملّم شم٠مويؾ اًمقضمف سمٕم٤ممل اعمٚمٙمقت وُم٤م ومقىمف َوصْمَٜمفُ 

 .ومٞمام هق ُمٕمٚمقم رضورة  اًمدٟمٞم٤مقم٤ممل

 .واًمٌ٘م٤م احلٞم٤مة ، وقم٤ممل اعمٚمٙمقت : قم٤ممل واًمٗمٜم٤م  قم٤ممل اعمقت : سمال شمٓمقيؾ : قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م 

                                                           

 .77ؽمقرة ايمتقزم٥م :  (1)
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 سيٌح ذم قم٤معملم :  (7)ََم٣م فِمٛمَْدىُمْؿ َيٛمَْٖمُد َوََم٣م فِمٛمَْد اَّللهِ زَم٣مٍق  :ؾمٌح٤مٟمفىمقًمف 

 . ٜمَْٗمدُ يَ وهق قم٤مملٌ : وهق قم٤ممل اًمٗمٜم٤م  ،  ايمدٞمٝم٣مإّول : فم٣ممل 

ُ٘مؿْ = أطمرةايمث٣مين : فم٣ممل  وهق قم٤ممل اعمٚمٙمقت  َوََم٣م فِمٛمَْد اَّللهِ زَم٣مٍق و:   فِمٛمَْد َرزمِّ

ـَ  شمٕم٤ممم :ؾمٌح٤مٟمف و٘مقًمف وم: ومٞمام هق ُمٕمٚمقم رضورة ، واعمالئٙم٦م ُمـ هذا اًمٕم٤ممل واًمٌ٘م٤م  ِذي إِنا اًما

ٌِّ  فِمٛمَْد َرزمَِّؽ  ًَ ٤ٌَمَدشمِِف َوُي ـْ قِم وَن قَم يتَْٙمؼِمُ ًْ ُجُدونَ َٓ َي ًْ أهؾ اعمالئٙم٦م سم٢ممج٤مع هؿ  (9) ُحقَٟمُف َوًَمُف َي

 .اعمريّم٥م اًم٘مٌٚم٦م 

دور شماًمذي اًمدٟمٞمقي اعمقت وُمـ طمٞم٨م يٜميتٝمل قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م : يٌيتدى  قم٤ممل اعمٚمٙمقت 

شم٤مُم٤ًم : ومال اٟمٙمِم٤مف  أول ُمراطمؾ آٟميت٘م٤مل ُمـ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م إمم قم٤ممل اعمٚمٙمقتاًمٗمٜم٤م  ، طم٘مٞم٘ميتف ُمدار 

هَمَ٘مَُمْٖمٛم٣َم : اًمدٟمٞمقي سم٤معمقت إّٓ قم٤مدًة هذا حيّمؾ ، وٓ  سمٕمد شمرك إول اًمث٤مين إّٓ اًمٕم٤ممل قمغم 

َك ايْمَٝمْقَم ضَمِديٌد  فم٤مهرة أّن آٟمٙمِم٤مف اًميت٤مم سمٛمٕمقٟم٦م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ، وأي٦م  (3)فَمٛمَْؽ نِمَْم٣مَءَك هَمَبٌَمُ

 . سمرُميتٝم٤م اًمدٟمٞم٤م، أو ومٜم٤م  قمغم قم٤ممل اعمٚمٙمقت ، ٓ حيّمؾ إّٓ سمٕمد اعمقت 

 احلٞم٤مةاًمٗمٕمٚمّٞم٦م و: ضمؼمائٞمؾ ُمـ قم٤ممل اعمٚمٙمقت ، وهذا اًمٕم٤ممل قملم  طم٤مصؾ اإلؿمٙم٤مًمّٞم٦م

: واومؽماض اًمٗمٜم٤م  واعمقت زٟمزاٟم٦م ٘مٞمّد ذم اًمدٟمٞم٤م سمسمنٌم ُميمام هق سيُح اًم٘مرآن ، ، واًمٜمٌّل واًمٌ٘م٤م  

اضميتامع اًمٕم٤معملم حم٤مل ، وإّٓ ًمزم اٟم٘مالب اًمٜمٌّل ، سم٘مٞمد اًمدٟمٞمقّي٦م، ُمٚمٙمقشمٞم٤ًم ، أو اٟم٘مالب ضمؼمائٞمؾ 

 ٙمقشمّٞميتف دٟمٞمقّي٤ًم ، ويمالمه٤م حم٤مل .سمقصػ ُمٚم

قم٤ممل ، قمغم  اًمٗمٜم٤م قم٤ممل ذم سمنٌم ومٙمٞمػ اـمّٚمع إٟمٌٞم٤م  وإوصٞم٤م  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، وهؿ 

 ؟!.اًمٗمٜم٤م  واًمٌ٘م٤م ُمع أهّنام قم٤معم٤من ُميت٤ٌميٜم٤من شم٤ٌميـ  ،واعمٚمٙمقتاًمقطمل اًمٌ٘م٤م  و

                                                           

 .77ؽمقرة ايمتقزم٥م :  (1)

 .716ف : ؽمقرة إفمرا (7)

 .71-17ؽمقرة َمريؿ:  (3)



 

 

 17         .............................................................................    ايمقضمل وإؾم٘م٣ميمّٝم٥م سمب٣ميـ ايمٔمقاملايمٖمِمؾ إّول : 

 

ِري إزِْمَراِهٝمَؿ ٞمُ يمٞمػ ىمدر إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم قمغم رؤي٦م قم٤ممل اعمٚمٙمقت ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

ـَ اظْمُقومِٛمكِمَ  َْرِض َويمَِٝمُ٘مقَن َِم ْٕ ًَمَواِت َوا َيْٟمىُمُؾ ايمْمهَٔم٣مَم وهق ذم اًمدٟمٞم٤م سمنٌم  (7) ََمَٙمُ٘مقَت ايمسه

ؽَْمَقاِق  ْٕ  ؟!.اًمٗمٜم٤م حمٌقٌس ذم زٟمزاٟم٦م ، اًمٌ٘م٤م  ُم٘مّٞمد سمٕمدم  َوَيْٚمًِم دِم ا

ضمؼمائٞمؾ رأؾم٤ًم سمرأس ح٤مور ًميت أيُّ ىمدرة قمٜمد ُمريؿ صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝم٤م وهل ذم اًمدٟمٞم٤م :

٣م ): ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمام ا ؽَمِقيًّ ٣م زَممَمً ( وَم٣ميم٦َْم 17هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم إيَِمٝمَْٜم٣م ُروضَمٛم٣َم هَمَتَٚمثهَؾ ََلَ

ـِ َِمٛمَْؽ إِْن ىُمٛم٦َْم سَمِٗمٝم٣ًّم ) مْحَ ََه٤َم يَمِؽ 18إيِنِّ َأفُمقُذ زم٣ِميمره ِٕ ًَم َأَٞم٣م َرؽُمقُل َرزمِِّؽ  نُمََلًَم٣م َزىمِٝم٣ًّم ( وَم٣مَل إِٞمه

 .(9) ( وَم٣ميَم٦ْم َأٞمهك َيُ٘مقُن رِم نُمََلٌم َومَلْ َيْٚمَسْسٛمِل زَممَمٌ َومَلْ َأُك زَمِٕمٝم٣ًّم19)

َؿ اَّللهُ َُمقؽَمك اًمٜمٌل ُمقؾمك اًميتٙمقيٜمّٞم٦م اًميتل ٟم٤مل هب٤م ذف : ظمّم٤مئص ُم٤م هل  َوىَمٙمه

 .قم٤ممل اًم٘مدسًمٞميتجّرد مت٤مُم٤ًم قمـ قم٤ممل اًمٗمٜم٤م  إمم  صٚمقات اهلل قمٚمٞمف (3) سَمْ٘مٙمِٝمًًم 

ـَ ُم٤م هل ظمّم٤مئص قمٞمًك اًميتٙمقيٜمّٞم٦م ًمٞمجزم ىم٤مئاًل صٚمقات اهلل قمٚمٞمف :  َأطْمُٙمُؼ يمَُ٘مْؿ َِم

زَْمَرَص َوُأضْم  ْٕ ىَْمَٚمَف َوا ْٕ ا زم١ِمِْذِن اَّللهِ َوُأزْمِرُئ ا  هَمَٟمْٞمُٖمُخ همِٝمِف هَمَٝمُ٘مقُن ؿَمغْمً
ِل اظْمَْقسَمك ايمْمِّكِم ىَمَٜمْٝمَئ٥ِم ايمْمهغْمِ

طِمُروَن دِم زُمُٝمقسمُِ٘مؿْ زم١ِمِْذِن اَّللهِ َوُأَٞمبِّ  ىمدؾمّٞم٦م ُمع أّن هذه إومٕم٤مل ُمٚمٙمقشمّٞم٦م  (4)ُئُ٘مْؿ زمًَِم سَمٟمىُْمُٙمقَن َوََم٣م سَمده

 .دون اؾميتثٜم٤م  ، قمجزًا أسمدّي٤ًم ُمـ يم٤من حمٌقؾم٤ًم ذم زٟمزاٟم٦م اًمدٟمٞم٤م واًمٗمٜم٤م  يمّؾ يٕمجز قمٜمٝم٤م ، 

ـٍ ُم٘مّدس، ٠مّي سم ّرد ، وهق جم قمٚمٞمف اًمًالمؾمّٞمدٟم٤م اًمّمٌّل احلّمقر حيٞمك أطم٤مط  شمٙمقي

ةٍ : قمٚمقم اًمٚمقح اعمحٗمقظىم٤مـم٦ٌم و اعمٚمٙمقتسمٙمّؾ أطمٙم٤مم ، صٌل  َي٣م ََيَْٝمك طُمِذ ايمْ٘مَِت٣مَب زمُِٗمقه

ْ٘مَؿ َصبِٝم٣ًّم  .؟! (5)َوآسَمْٝمٛم٣َمُه اْْلُ

                                                           

 .75ؽمقرة إٞمٔم٣مم :  (1)

 .71-17ؽمقرة َمريؿ:  (7)

 .169ؽمقرة ايمٛمس٣مء :  (3)

 .99ؽمقرة آل فمٚمران :  (9)

 .17ؽمقرة َمريؿ :  (5)
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شمٙمقيٜمٞم٦ّم ارشم٘مك ؾمٞمّد اخلٚمؼ حمّٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ظمّم٤مئٍص وأظمػمًا سمؾ آظمرًا ، سم٠مّي 

( هَمَٟمْوضَمك إلَِم فَمْبِدهِ 9( هَمَ٘م٣مَن وَم٣مَب وَمْقؽَمكْمِ َأْو َأْدَٞمك )8َدلمه )َدَٞم٣م هَمتَ ًمٞمٙمقن يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم : 

، ُمع يمقٟمف ٞمٕمٚمق ىمدؾم٤ًم قمغم مجٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت ًم (7)( ََم٣م ىَمَذَب ايْمُٖم٠َماُد ََم٣م َرَأى11ََم٣م َأْوضَمك )

ـْ فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَم٣منٍ  حمٌقؾم٤ًم ذم زاٟمزاٟم٦م : ُْؿ َمَ  و:  ىُمؾُّ ََم  . ٝمُِّتقنَ إِٞمهَؽ ََمٝم٦ٌِّم َوإُِنه

 .، اًمٜم٘مص واًمٙمامل اًمقضمقد واًمٕمدم ، شم٤ٌميـ عم٤من ُميت٤ٌميٜم٤من مت٤مُم٤ًم ٤مًمٕم: ااإلؿمٙم٤مل زسمدة 

 .اًمٗم٘مداناًمٜم٘مص واًمٕمدم وقملم ، إّول : ه٤مًمؽ وم٤من 

 .اًمقضمدان اًمٙمامل وقملم اًمٗمٕمٚمّٞم٦م و، ظم٤مًمد سم٤مق : واًمث٤مين 

: وهق : ٛمح٤مل ًمٚم -سم٘مٞمد دٟمٞمقييتف-ًمألّول ،  -سم٘مٞمد ُمٚمٙمقشمٞميتف-ف اًمث٤مين ٤مٙمِمٛمٙمـ اٟمٓ ي

، واًمٗمٜم٤م عم٘مٞمّد سم٤مًمٕمدم همػم ااعمٓمٚمؼ ، سم٤معمٚمٙمقيت  واًمٗمٜم٤م واًمٜم٘مص ٤مًمٕمدم اعم٘مّٞمد سم، إطم٤مـم٦م اًمدٟمٞمقي 

 .واؾميتح٤مًميتف سمدهيٞم٦ّم 

، وقمدم اًميت٘مٞمٞمد يمامٌل ، وإطم٤مـم٦م اًمٜم٘مص وضمقديواًمٌدهيل هق أّن اًميت٘مٞمٞمد سم٤مًمٗمٜم٤م  ٟم٘مٌص 

٘مالًٓ ، وىمد حيدث سمؼميم٦م اًمٜمٌّل يمقٟمف اؾميتسم٤مًمٙمامل حم٤مل : ًمذًمؽ ٓ يرى أهؾ اًمدٟمٞم٤م أهؾ أظمرة 

ؿْ  واؾمٓم٦م ومٞمض ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ـٌ ََلُ ٓؾميتح٤مًم٦م ٟمزول   َوَصؾِّ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ إِنه َصََلسَمَؽ ؽَمَ٘م

 اًمًٙمٞمٜم٦م قمغم أطمد ُمـ دون واؾمٓم٦م اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم .

ـْ ...ويمذا اًميت٠ميٞمد سم٤مجلٜمقد ُمـ اعمالئٙم٦م : يم٘مقل اًمٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف:  يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َأيَم

ـَ اظمَََْلئَِ٘م٥ِم َُمٛمَْزيمكِمَ  ٍف َِم َٓ ُ٘مْؿ زمِثَََلشَم٥ِم آ ىُمْؿ َرزمُّ  . َيْ٘مِٖمٝمَُ٘مْؿ َأْن ُيِٚمده

  

                                                           

 .11-8ؽمقرة ايمٛمجؿ :  (1)
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 !!َمقت اظمَلئ٘م٥مّٝم٥م إؾم٘م٣ميم

يٕم٘مقب صحٞمح وٓ ي٘م٤مل : إّن ضمؼمائٞمؾ وُمالئٙم٦م اًمًام  أيْم٤ًم يٛمقشمقن ، يمام ورد ذم 

 إمحر قمـ اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم!!

اٟميت٘م٤مل ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ذًمؽ ، وم٢مّن ُمقت اعمالئٙم٦م ٓ ومٜم٤م  ومٞمف وٓ وم٘مدان : هم٤مي٦م ُم٤م ومٞمف  ىمٚمٜم٤م :

سمخالف ، : أي ُمـ اًمٙمامل إمم إيمٛمؾ ٝمؿ اعم٘مّدؾم٦م ُمـ قم٤ممل اًميتدسمػم إمم قم٤ممل أذف ُمٜمف أرواطم

 .واًميتالر واهلالك  ٕمدم واًمٗمٜم٤م ٜم٘مص واًمُمقت أهؾ اًمدٟمٞم٤م اعم٘مّٞمد سم٤مًم

ٓ : ُمٚمٙمقيت اعمالئٙم٦م ار إمم داٍر أذف ، إّٓ أّن ُمقت وم٤معمقت : وإن يم٤من اٟميت٘م٤مًٓ ُمـ د

قملم اًمٕمدم : رضورة أّٟمف اًمدٟمٞمقي اًمٌنم ، سمخالف ُمقت وٓ ومٜم٤م  وم٘مدان ومٞمف وٓ قمدم 

  .واًمٗمٜم٤م  واًمٗم٘مدان 

قمـ احلًلم سمـ ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، حمٛمد سمـ حيٞمك روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

دطمٙمٛم٣م فمعم :  طمدصمٜمل يٕم٘مقب إمحر ىم٤مل: ا  ىم٤مل قمـ أيب اعمٖمر، قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ أيقب ، ؾمٕمٞمد 

صمؾ ٞمٔمك إلم ٞمبٝمف و اَّلل فمز إنّ »: همؼمضمؿ فمٙمٝمف شمؿ وم٣مل ، أِب فمبد اَّلل فمٙمٝمف ايمسَلم ٞمٔمزيف زم١مؽمًمفمٝمؾ 

ٞمٖمس ذائٗم٥م  ىمّؾ : ووم٣مل  إُنؿ َمٝمتقنو إٞمؽ َمٝم٦م: همٗم٣مل ، صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ٞمٖمسف 

يٚمقت أهؾ  شمؿّ  ،إرض ضمتك ٓ يبٗمك أضمدف يٚمقت أهؾ إٞمّ »: أٞمُمٟم َيدث همٗم٣مل  شمؿّ  اظمقت

 .شَمٙمؽ اظمقت ومحٙم٥م ايمٔمرش وصمػمئٝمؾ وَمٝم٘م٣مئٝمؾ فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم ايمسًمء ضمتك ٓ يبٗمك أضمد إّٓ 

ضمتك يٗمقم زمكم يدي اَّلل فمز ، همٝمجلء َمٙمؽ اظمقت فمٙمٝمف ايمسَلم »فمٙمٝمف ايمسَلم : وم٣مل 

  .أفمٙمؿؽمبح٣مٞمف وهق  ؟!َمـ زمٗمل: وصمؾ همٝمٗم٣مل يمف 

َمٙمؽ اظمقت ومحٙم٥م ايمٔمرش وصمػمئٝمؾ وَمٝم٘م٣مئٝمؾ  مل يبؼ إّٓ ، ي٣م رب فمزرائٝمؾ : همٝمٗمقل 

  .شفمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم

ي٣م رب رؽمقيمٝمؽ  :همتٗمقل اظمَلئ٘م٥م فمٛمد ذيمؽ، ومؾ ْلػمئٝمؾ وَمٝم٘م٣مئٝمؾ همٙمٝمٚمقسم٣م : همٝمٗم٣مل يمف 

  ؟!.شوأَمٝمٛمٝمؽ
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جيلء َمٙمؽ  شمؿّ . ٞمٖمس همٝمٜم٣م ايمروح اظمقت   ومد ومّمٝم٦م فمعم ىمّؾ إيّن »ؽمبح٣مٞمف : همٝمٗمقل 

  .وهق أفمٙمؿ ؟!َمـ زمٗمل :صمؾ همٝمٗم٣مل يمفو َّلل فمزاظمقت ضمتك يٗمػ زمكم يدي ا

همٝمٗمقل ومؾ ْلٚمٙم٥م ايمٔمرش  .َمٙمؽ اظمقت ومحٙم٥م ايمٔمرش ي٣م رب مل يبؼ إّٓ : همٝمٗمقل 

ي٣م رب مل : همٝمٗمقل  ؟!.َمـ زمٗمل: همٝمٗم٣مل ، ٓ يرهمع ؿمرهمف ،  ضمزيٛم٣مً  شمؿ جيلء ىمئٝمب٣مً  : وم٣مل .همٙمٝمٚمقسمقا

 .شهمٝمٚمقت، َم٦م ي٣م َمٙمؽ اظمقت : يمف  همٝمٗم٣مل .َمٙمؽ اظمقت يبؼ إّٓ 

أيـ ايمذيـ ىم٣مٞمقا يدفمقن َمٔمل : إرض زمٝمٚمٝمٛمف وايمسًموات زمٝمٚمٝمٛمف ويٗمقل  يٟمطمذ شمؿّ  

 .؟!(1)آطمر أيـ ايمذيـ ىم٣مٞمقا جئمٙمقن َمٔمل إَل٣مً ،  ذي٘م٣مً 

 .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم

ٟمحق ذًمؽ قمـ أٟمس سمـ ، يم٤مًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه وهمػمه ذم همػمه ، وروى أهؾ اًمًٜم٦ّم 

ىمدُم٤م  وُميت٠مظمري أيمثر ٓ يّي : ًمٗميتقى ومٞمام ي٘م٤مل وًمٕمّٚمف ، ُم٤مًمؽ وأيب هريرة سم٠مؾم٤مٟمٞمد وٕمٞمٗم٦م 

٤م اعمالئٙم٦م وأُمّ اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ ىم٤مل : هـ( 7037)، سمؾ ذيمر اعمٜم٤موي أهؾ اًمًٜم٦ّم سمٛمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م 

 .(7)ومٞمٛمقشمقن سم٤مًمٜمص واإلمج٤مع

: يم٤محلقر اًمٕملم واًمٖمٚمامن  ٓ ٟمًّٚمؿ ُمقت اعمالئٙم٦م وسم٘مٞم٦ّم أهؾ اعمٚمٙمقترسمام ىمٞمؾ : و

اًمٍميح سمخٚمقد اجلٜم٦ّم وُم٤م ومٞمٝم٤م : أي ٓ : ًمٚمزوم شمٙمذي٥م اًم٘مرآن ، ٞم٦م ضمٝمٜمّؿ وزسم٤مٟمـ ياعمخٚمد

 قمدم ووم٘مدان!! ٤م وقمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ،يٕمرض قمٚمٞمٝم

واجلقاب قمٜمف واوح : رضورة أّن اعمقت اعمٚمٙمقيت : يمٛمقت احلقر اًمٕملم واعمالئٙم٦م 

ٞمف آٟميت٘م٤مل ، ٓ ومٜم٤م  ومٞمف ، ٓ يٕمرض قمٚمٞمف اًمٕمدم : هم٤مي٦م ُم٤م ومًمق ؾمٚمٛمٜم٤مه وىم٤مـم٦ٌم أهؾ اعمٚمٙمقت 

، ورسمام ىمٞمؾ سم٤مؾميتثٜم٤م  احلقر اًمٕملم ، وٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف إمم وضمقد أذف وقم٤ممل أيمٛمؾ ُمـ دون ومٜم٤م  

 وٓ يًٕمٜم٤م اًمًٌط ذم هذا أن . واًمٖمٚمامن واًمزسم٤مٟمٞم٦م ُمـ اعمقت ، وٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف أيْم٤ًم ، 

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران.757: 3ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري( (1) 

 . اظم٘متب٥م ايمتج٣مري٥م ايم٘مػمى ، َمٌم.3859:  رومؿ .973: 3همٝمض ايمٗمدير (7) 
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 َمث٣مل يمٔمدم همٛم٣مء اظمٙم٘مقيت 

واًمٚمٗمظ رووا وهمػمهؿ ،  أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ، ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦مٟمذيمر ًمٚميتقوٞمح وم٘مط ، أّن ىم٤مـم٦ٌم 

ىم٤مل : طمدصمٜم٤م اًمّمٚم٧م سمـ حمٛمد، طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد، قمـ اجلٕمد أيب قمثامن، قمـ أٟمس ًمٚمٌخ٤مري 

 ، صمؿّ  (7)ضمِميتف )=ـمحٜميتف( وضمٕمٚم٧م ُمٜمف ظمٓمٞمٗم٦م َمـ ؾمٔمغم َمد  أّن أّم ؾمٚمٞمؿ أُّمف، قمٛمدت امم 

ٞمف أسمق ؟!. ومخرج إًمشوُمـ ُمٕمل»سمٕمثيتٜمل إمم اًمٜمٌل ، وم٠مشمٞميتف وهق ذم أصح٤مسمف ومدقمقشمف، ىم٤مل: 

أدظمؾ »ام هق ر  صٜمٕميتف أم ؾمٚمٞمؿ، ومدظمؾ ومجل  سمف، وىم٤مل: ـمٚمح٦م، ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، إٟمّ 

ومدظمٚمقا وم٠ميمٚمقا طميتك ش أدظمؾ قمكم قمنمة»ومدظمٚمقا وم٠ميمٚمقا طميتك ؿمٌٕمقا، صمؿ ىم٤مل: ش قمكم قمنمة

أيمؾ اًمٜمٌل ، صمؿ ىم٤مم، ومجٕمٚم٧م أٟمٔمر،  طميتك قمد أرسمٕملم، صمؿّ ش قمنمة أدظمؾ قمكمّ »ؿمٌٕمقا، صمؿ ىم٤مل: 

 ؟!!.(9)٤م ر هؾ ٟم٘مص ُمٜمٝم

طميتك مل يٌؼ ُمٜمٝمؿ أطمد ، وخيرج قمنمة ، ومام زال يدظمؾ قمنمة وأظمرضمف ُمًٚمؿ سمٚمٗمظ : 

 .(3)شهم١مذا هل َمثٙمٜم٣م ضمكم أىمٙمقا َمٛمٜم٣مدظمؾ وم٠ميمؾ طميتك ؿمٌع، صمّؿ هٞم٠مه٤م ،  إّٓ 

، ُمـ ُمٕم٤مضمز اًمٜمٌّل ُمـ رضورّي٤مت أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م احلدي٨م  كىمٚم٧م : ُمٕمٜم

 . ، ٓ حييت٤مج إمم إؾمٜم٤مدٛمد اًم٘مٓمٕمّٞم٦م صغم اهلل قمغم حمٛمد وآل حم

سيٌح ذم قمدم ـمرّو اًمٕمدم  (هم١مذا هل َمثٙمٜم٣م ضمكم أىمٙمقا َمٛمٜم٣مىمقل اًمّمح٤ميب : )

واًمٗم٘مدان قمغم ُم٤م يم٤من ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم ، أو ُم٤م أوحك ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم سمؼميم٦م اًمٜمٌّل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

لم أظمريلم ًمٚمٌخ٤مري يتسمٚمغ صمامٟملم ٟمٗمرًا يمام ذم روايُمـ اًمّمح٤مسم٦م ، أيمؾ  ـْ ُمع أّن قمدد ُمَ ، وؾمّٚمؿ 

  .يمام ذم ٟمصٍّ آظمر ٕطمدمه٤م أو يمّؾ ُمـ طمي ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ، ُمًٚمؿ و

ُمـ قمدم ومٜم٤م  وإّٟمام هدٟم٤م هذا اًمٜمّص ، طميّتك ٓ يًيتقطمش اًم٘م٤مرى  اًمٙمريؿ مم٤ّم ذيمرٟم٤مه 

 .. ، ويٕمل ُم٤م ىمٚمٜم٤مه اعمٚمٙمقيت 

                                                           

 اْلْمٝمٖم٥م : يمبـ يذر فمٙمٝمف ايمدومٝمؼ ، همٝمْمبخ ويٙمٔمؼ يمٔمٗم٣ًم. (1)

 . دار ؿمقق ايمٛمج٣مة 5951، رومؿ: 81: 7صحٝمح ايمبخ٣مري )ت: زهغم ايمٛم٣مس(  (7)

 . دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب، زمغموت. 716، رومؿ :  1789: 9صحٝمح َمسٙمؿ  (3)
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 صمقاب اإلؾم٘م٣ميمّٝم٥م !!

سمزٟمزاٟم٦م اعمقت اًمدٟمٞمقي  ُم٘مّٞمدٌ سمنٌم  -أي ٟمٌّل -اإلؿمٙم٤مًمّٞم٦م سم٢مجي٤مز : اًمٜمٌّل ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م 

واًمٗم٘مدان واًمٗمٜم٤م  ، واومؽماض اـّمالقمف قمغم قم٤ممل اعمٚمٙمقت اعمٜمّزه قمـ ىمٞمقد اًمٗم٘مدان واًمٗمٜم٤م  ، يمام 

 .  قمغم ُم٤م قمروم٧م اـّمٚمع إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ، حم٤مل 

طملم اًميتٛمثّؾ ، ، أم ُمٚمٙم٤ًم أم وصّٞم٤ًم ، اعمٕمّمقم ، ٟمٌّٞم٤ًم يم٤من سمدن :  -ذم اجلٛمٚم٦م-ىمٚمٜم٤م 

، أي ُمـ قم٤ممل اًمٌ٘م٤م  اًمذي ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٗمٜم٤م  ، ُمـ اعمٚمٙمقت ٛمالئٙم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم يم

قمٚمٞمٝمؿ وؾميت٠ميت اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم قمـ اًمٗمري٘ملم ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م ذم ُمٚمٙمقشمّٞم٦م أسمدان اعمٕمّمقُملم ، 

 : وأهّن٤م ُمـ ـمٞمٜم٦م ضمٜم٦ّم قمٚمٞملم ، يمام هق سيح اًمٜمّص اًمث٤مسم٧م أيت.اًمًالم 

، هق قم٤ممل واعمٚمٙمقت  : ومٛمـ حمّؾ أرومع ُمـ اجلٜم٦ّمقات اهلل قمٚمٞمف صٚمأُّم٤م روح اعمٕمّمقم 

رؤي٦م : يماعمٚمٙمقت وؾمٞم٠ميت اًمٜمّص: ومال إؿمٙم٤مل ذم اـّمالع اعمٕمّمقم قمغم واجلؼموت اًم٘مدس 

طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمّمقم روطم٤ًم وسمدٟم٤ًم ُمع ًميت٤ًمٟمخ  ،واجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر وهمػم ذًمؽ اًمقطمل واعمالئٙم٦م اعمٕمّمقم 

 .قم٤معمل اعمٚمٙمقت واجلؼموت

، قمالوة قمغم ، سمؾ أهؾ اإلؾمالم ذم اجلٛمٚم٦م مجع أهؾ احلٙمٛم٦م ٞم٤من ٟم٘مقل : أزيد سمعمو

سم٠مطمد ، أّن قمٛمٚمٞم٦ّم اًميتقاصؾ سملم اًمٕم٤معملم سمؾ اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ذم اعم٘م٤مم ، ، اًمٜمّمقص اًمنمقمّٞم٦م اًمث٤مسميت٦م 

 ـمري٘ملم ، ٓ صم٤مًم٨م هلام؟!.

 تٚمّثؾ .إولم : ايم

٣م هَمَٟمْرؽَم يمام طمّمؾ جلؼمائٞمؾ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ْٙمٛم٣َم إيَِمْٝمَٜم٣م ُروضَمٛم٣َم هَمَتَٚمثهَؾ ََلَ

٣م ا ؽَمِقيًّ قمٚمٞمف اًمًالم ، سمؾ هق سم٤مق قمغم ُمٚمٙمقشمٞميتف : هم٤مي٦م اٟم٘مٚم٥م دٟمٞمقي٤ًم وٓ يٕمٜمل هذا أّٟمف  زَممَمً

ٓ أيمثر ، يمام هق )=ُمـ ـملم اجلٜم٦ّم( سمٌدن ُمٚمٙمقيت ًمٌس ُمٔمٝمرًا دٟمٞمقي٤ًم أّٟمف قمٚمٞمف اًمًالم إُمر 

ى وَم٣ميُمقا ؽَمََلًَم٣م وَم٣مَل مم : طم٤مل ُمالئٙم٦م إسمراهٞمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤م َويَمَٗمْد صَم٣مَءْت ُرؽُمُٙمٛم٣َم إزِْمَراِهٝمَؿ زم٣ِميْمبمُْمَ
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َٓ سَمِِمُؾ إيَِمْٝمفِ 69ؽَمََلٌم هَمًَم يَمب٧َِم َأْن صَم٣مَء زمِِٔمْجٍؾ ضَمٛمِٝمٍذ ) إذ أسمداهنؿ   (7) ( هَمَٙمًمه َرَأى َأْيِدََيُْؿ 

ًط ذم شمٗم٤مصٞمؾ هذا وُمٖمٚم٘م٤مشمف ، ٓ يًٕمٜم٤م اًمٌوُمٚمٙمقشمٞم٦ّم حمْم٦م ٓ حتيت٤مج إمم ـمٕم٤مم أو ذاب ، 

 ذم :اًمٌدوي ، وإّٟمام اإلؿمٙم٤مل ومٞمفٓ إؿمٙم٤مل ذم اجلٛمٚم٦م ، واوح ًمٙمـ ُم٤م ذيمرٟم٤مه 

 ٔمروج .ايمث٣مين : ايم

وإسمراهٞمؿ ، سمؾ ىم٤مـم٦ٌم ُمـ اصٓمٗم٤مهؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ إٟمٌٞم٤م  يمام طمّمؾ ًمٜمٌّٞمٜم٤م حمٛمد 

واـّمٚمع قمغم اًمٜم٤مر وُم٤م ومٞمٝم٤م  ،اجلٜم٦ّم يقم اعمٕمراج وإوصٞم٤م  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم : إذ يمٞمػ دظمؾ اًمٜمٌّل 

 ؟!!. مل يٛم٧م سمٕمدُمـ اعمٚمٙمقت ، ُمع أّٟمف صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وآًمف ُم٤م زال دٟمٞمقي٤ًم  ٤مومه، 

وم٢مُّم٤م أن ٟمٗمؽمض دٟمٞمقّي٦م اجلٜم٦ّم اًميتل ٓ ومٜم٤م  ومٞمٝم٤م ، أو ُمٚمٙمقشمٞم٦ّم : ومرو٤من ٓ صم٤مًم٨م هلام 

 ..ُم٤م أووحٜم٤م  قمغم، وإّول حم٤مل ، وميتٕملّم اًمث٤مين سمدٟم٤ًم وروطم٤ًم  قمٚمٞمف اًمًالماًمٜمٌّل 

٣موهؾ ُمٕمٜمك :  ا ؽَمِقيًّ ٣م زَممَمً أّن سمدن ضمؼمائٞمؾ هق قملم  هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم إيَِمْٝمَٜم٣م ُروضَمٛم٣َم هَمَتَٚمثهَؾ ََلَ

 : يمقن يمالمه٤م ُمـ اعمٚمٙمقت ؟!!. صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمفسمدن اًمٜمٌّل 

: ومٌدن ضمؼمائٞمؾ طملم اًميتٛمثّؾ ، وإن يم٤من ذم إصؾ ٟمٕمؿ ذم اجلٛمٚم٦م ٓ اًميتٗمّمٞمؾ ىمٚمٜم٤م : 

، يمالمه٤م ُمـ ـملم اجلٜم٦ّم ، ًمٙمـ سمدن ضمؼمائٞمؾ وُمالئٙم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم لم سمدن اًمٜمٌّل قم

، وسمدن اًمٜمٌّل ًمٞمس يمذًمؽ ٓ هيرم قمـ اًمدٟمٞمقّي٦م مت٤مُم٤ًم ّرد وًمقط قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، حمض : أي : جم

اًمٌنم قمـ ـمريؼ ٟمٌل هق آدم قمٚمٞمف اًمًالم ، وٓ : وم٤مهلل ىم٣م أن ييتٜم٤مؾمؾ : رضورة أّٟمف هيرم

٘مؼ هذا إّٓ سمروح احلٞمقان اعمٕمّمقُم٦م ، وهل جمٕمقًم٦م ذم ذات إٟمٌٞم٤م  يمام ؾمٞميّتْمح ٓطم٘م٤ًم ، ييتح

وهمػم ذًمؽ ، وهق ٓ يٜم٤مذم سم٘م٤م  واهلرم وٓزُمٝم٤م إيمؾ واًمنمب واجلقع واًمٕمٓمش وإمل 

 ٌدن قمغم ُمٚمٙمقشمٞم٦ّم : رضورة أّن ؿمٝمقة اًميتٜم٤مؾمؾ اعمٕمّمقُم٦م ُمٜمّزه٦م قمـ اًمرضمس مت٤مُم٤ًم ..اًم

، وذم هذا ُمـ ـمٞمٜم٦م قمٚمٞملم اعمٕمّمقُملم ُمٚمٙمقشمّٞم٦م ضمٜمّيتٞم٦ّم ، أسمدان ٤مب أّن رشمٞما ٓاحل٤مصؾ : 

 ، ه٤مك سمٕمْمٝم٤م ....أظم٤ٌمر صم٤مسميت٦م دون يمالم 

                                                           

 .71ؽمقرة هقد :  (1)
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 َمٙم٘مقيّت ٓ يٖمٛمك ٔمِمقمايمٛمّص أّن زمدن اظم

اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ أسمٞمف ، قمـ مّح٤مد سمـ قمٞمًك ، قمـ ُم٤م رواه ُمـ ذًمؽ 

إّن اَّلل فمز وصمؾ طمٙمؼ : » حلًلم قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤ملرسمٕمل سمـ قمٌد اهلل ، قمـ رضمؾ ، قمـ قمكم سمـ ا

، وظمٚمؼ ىمٚمقب اعم١مُمٜملم ُمـ شمٚمؽ اًمٓمٞمٜم٦م وظمٚمؼ  ايمٛمبٝمكم َمـ ؿمٝمٛم٥م فمٙمٝمكم ، ومٙمقهبؿ وأزمداُنؿ

 .(7) ...شأسمدان اعم١مُمٜملم ُمـ دون ذًمؽ

 د ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع .ؾمٜم٤مد صحٞمح ، ومحاّم وهذا اإل ُمٕمٜم٤مه رضوري، ىمٚم٧م :

هـ( ذم اعمح٤مؾمـ ، 974ًمد اًمؼمىمل ريض اهلل قمٜمف )وروى أمحد سمـ حمٛمد سمـ ظم٤م يِمٝمد ًمف

قمـ أسمٞمف حمٛمد اًمؼمىمل ، قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ أيقب ، قمـ قمٛمرو سمـ أسم٤من اًمٙمٚمٌل ، قمـ ضم٤مسمر سمـ يزيد 

ي٣م صم٣مزمر ، إّن اَّلل طمٙمؼ اظم٠مَمـ َمـ ؿمٝمٛم٥م اْلٛم٣من ، » اجلٕمٗمل ىم٤مل : ىم٤مل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم :

 .(7)ش وأصمرى همٝمٜمؿ َمـ ريح روضمف...

 صحٞمح دون أدٟمك يمالم . ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده

اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف ، قمـ قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ أيب ورواه 

إّن اَّلل طمٙمٗمٛم٣م َمـ » حيٞمك اًمقاؾمٓمل ، قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل :

 فمٙمٝمكم ، وطمٙمؼ أرواضمٛم٣م َمـ همقق ذيمؽ ، وطمٙمؼ أرواح ؾمٝمٔمتٛم٣م َمـ فمٙمٝمكم ، وطمٙمؼ أصمس٣مدهؿ

 .(3)شَمـ دون ذيمؽ

يمثػمة ، وإظم٤ٌمر ذم هذا ، ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمٌٝمؿ سمٌٕمض إصح٤مب 

 .ٓ يًٕمٝم٤م خميتٍمٟم٤م ُمٕميتْمدة سمٕمدم اخلالف ، ىمٓمٕمّٞم٦م ؾمٜمدًا ودًٓم٦م ، 

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .7: 7٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري( ايم (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .133: 1اظمح٣مؽمـ)ت: صمَلل اْلسٝمٛمل(  (7)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .389:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (3)
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ٓ يٕمرض قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمٜم٤م  أي : شم٤ًممل اًمًٜم٦ّم واًمِمٞمٕم٦م قمغم ُمٚمٙمقشمٞم٦ّم أسمدان إٟمٌٞم٤م  ًمذًمؽ 

 ..أؿمٞم٤م  اًمدٟمٞم٤م يمام هق طم٤مل واًمزوال واهلالك 

طمدصمٜم٤م طمًلم سمـ قمكم ىم٤مل : ُم٤م أظمرضمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ ، مم٤ّم رواه أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم هذا و

اجلٕمٗمل، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد سمـ ضم٤مسمر، قمـ أيب إؿمٕم٨م اًمّمٜمٕم٤مين، قمـ أوس سمـ أيب 

إّن اَّلل فمز وصمؾ ضمّرم فمعم إرض أن سمٟمىمؾ أصمس٣مد إٞمبٝم٣مء »ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل:  أوس

 . (7)ش َّلل فمٙمٝمٜمؿصٙمقات ا

، ُمٕميتْمد سمٕمد اخلالف قمٜمدهؿ ومٞمام  ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح سم٢ممج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م

 .، مل أضمد خم٤مًمٗم٤مً أقمٚمؿ 

٥ُم  وعم٤م ٟمحـ ومٞمف أصٌؾ ىمرآيّن ، هق: ٓه َدازمه ْؿ فَمعَم ََمْقسمِِف إِ هَمَٙمًمه وَمَّمْٝمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِف اظمَْْقَت ََم٣م َدَلهُ

َْرِض سَمْٟمىُمُؾ َِمٛمَْسَٟمسَمفُ  ْٕ فم٤مهرة ضمّدًا ذم ُمٚمٙمقشمّٞم٦م أسمدان إٟمٌٞم٤م  إومم اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم ، ودًٓم٦م  (9)ا

أّن سمدن ؾمٚمٞمامن : ومٗمل إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، ٓ يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م اهلالك واًمٗمٜم٤م 

 .سم٘مل واىمٗم٤ًم ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م صٚمقات اهلل قمٚمٞمف 

لم ، ُمـ خمٚمقىم٦م ُمـ ـمٞمٜم٦م قمٚمٞماحل٤مصؾ : أسمدان ُمـ اصٓمٗم٤مهؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، 

: ، يم٠مسمدان سم٘مٞم٦ّم اخلالئؼ اعمخٚمقىم٦م ُمـ اًمدٟمٞم٤م واهلالك ٓ يٕمرض قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمٜم٤م  قم٤ممل اعمٚمٙمقت : 

: ًمٖمرض أظمذت سمٕمض ظمّم٤مئٝم٤م ومٙمقهن٤م ذم اًمدٟمٞم٤م : ًمٞم٧ًم دٟمٞمقّي٦م ذم إصؾ رضورة أهّن٤م 

 ..، ٓ يٚمٖمل ُمٚمٙمقشمٞميتٝم٤م : رضورة قمدم ـمرّو اهلالك واًمٗمٜم٤م  قمٚمٞمٝم٤مواًميتٜم٤مؾمؾ آسميتال  

اًمث٤مين ذو  سملم اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم واإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مدي ، ُمـ هذه اجلٝم٦م ، أنّ  واًمٗمرق

، أُّم٤م اعمٕمّمقم ومٓمٞمٜميتف ضمٜمّيتٞم٦م اخلًٞمس : يمقٟمف ُمـ ـملم اًمدٟمٞم٤م وم٤من  سمدن وم٤مؾمد ه٤مًمؽ ُميتالش

 ٓ شمٗمٜمك وٓ شمٗمًد.ذيٗم٦م ، ُمٚمٙمقشمٞم٦ّم 

                                                           

 غموت.. ايمرؽم٣ميم٥م ، زم16167، رومؿ: 89: 76َمسٛمد أمحد )ت: ؾمٔمٝم٤م  إرٞم٠موط(  (1)

 .19ؽمبٟم :  (7)
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، ُم٘مّٞمد هبذا ٞمقي يؽمشّم٥م قمٚمٞمف أّن اإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مدي يٙم٤مد يٙمقن حمٌقؾم٤ًم مت٤مُم٤ًم ذم سمدٟمف اًمدٟم

واًمٜمقاومؾ واًم٘مرسم٤مت  إّٓ إذا شمٜمّزه سم٤مًمٓم٤مقم٤مت، اسميتداً  ، ومال يٛمٙمٜمف آـّمالع قمغم اعمٚمٙمقت اًمٜم٘مص 

ـَ  : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : اخلًٞمس إمم ذيػ ومٕمؾ ذًمؽ سمّدل اهلل شمٕم٤ممم شمٙمقيٜمف  : وم٢منْ  ـْ سَم٣مَب َوآََم ََم

ُل اَّللهُ ؽَم  ٣م هَمُٟمويَمئَِؽ ُيبَدِّ  .(7)ٝمِّئ٣َمِِتِْؿ ضَمَسٛم٣َمٍت َوفَمِٚمَؾ فَمَٚمًَل َص٣مِْلً

همػم اسميتداً  ووؾمٓم٤ًم واٟميتٝم٤مً  ، ومٝمق ، ٟمٌّٞم٤ًم يم٤من أم وصّٞم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم ، سمخالف اعمٕمّمقم 

ُمـ  : ومٞمٛمٙمٜمف رؤي٦م مت٤مم اعمٚمٙمقت وهق ذم اًمدٟمٞم٤مدٟمٞمقي ٌدن حمٌقس سمهمػم ُم٘مّٞمد هبذا اًمٜم٘مص ، 

 .: ًميتٜم٤مؾمخٝمام اًميت٤مم هذه اجلٝم٦م 

وم٘مط ، وإّٟمام جمٛمقع ف اعمٚمٙمقيت طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٌّل سمدٟمًمٙمـ ًمٞمس هذا يمّؾ ر  : ومٚمٞم٧ًم 

رضورة أّن اًمروح هل طم٘مٞم٘م٦م اإلٟم٤ًمن، وُم٤م اًمٌدن إّٓ ًم٤ٌمس ىم٣م ،  لماعمٚمٙمقشمٞم فسمدٟمو فروطم

 اهلل شمٕم٤ممم سمف ًمٖمرض آسميتال  وآُميتح٤من : ًمتال يٙمقن ًمٚمٜم٤مس طمّج٦م قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم..

٤ًمن اًمٕم٤مدي ، سمؾ أذف سمام ٓ يٕمٚمٛمف وجي٥م أن يٕمٚمؿ أّن روح اًمٜمٌّل ًمٞم٧ًم يمروح اإلٟم

إّٓ اهلل شمٕم٤ممم : ومروح اإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مدي ُمـ اعمٚمٙمقت ، أُّم٤م روح اًمٜمٌل ومٛمـ أىمدس حمّؾ ُمـ 

 اعمٚمٙمقت وأرومٕمف ، هق قم٤ممل اجلؼموت .

قمـ أيب قمٌد اهلل وىمد ُمّر ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ظمؼم اًمقاؾمٓمل ، قمـ اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

 .شٙمٗمٛم٣م َمـ فمٙمٝمكم ، وطمٙمؼ أرواضمٛم٣م َمـ همقق ذيمؽإّن اَّلل طم» قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل :

اًمزسمدة : روح ىم٤مـم٦ٌم اًمٌنم ، سمؾ قم٤مُّم٦م ُم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اعمٚمٙمقت ، أُّم٤م أرواح 

 إٟمٌٞم٤م  ، ومٛمـ قم٤ممل اًم٘مدس واجلؼموت ، وىمد صٜمّٗمٜم٤م هذه اًمقري٘م٤مت ًمٌٞم٤من هذا .

 

  

                                                           

 .71ؽمقرة ايمٖمروم٣من :  (1)
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   فمٙمٝمف ايمسَلم روح اظمٔمِمقمومدؽمّٝم٥م زمره٣من 

اعمحٙمقم سم٤مٕقمدام ، قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م إطم٤مـم٦م اؾميتح٤مًم٦م ؼ ، وهق : اًمؼمه٤من مم٤ّم ؾمٌاشّمْمح 

ٕم٤ممل اعمٚمٙمقت اعمقصقف سم٤مًمٌ٘م٤م  سم،  )=اعمقت(واحلدود واًم٘مٞمقد واًمٗمٜم٤م  واًمٗم٘مدان واهلالك 

ُمٜمزٌل ٕم٤ممل اعمٚمٙمقت ُم٤ًمٟمخ٤ًم ًمذم اًمدٟمٞم٤م ، اعمقضمقد ، إّٓ إذا يم٤من واًمٗمٕمٚمّٞم٦م واًمقضمدان واخلٚمقد 

، ظمالوم٤ًم ٕسمدان أرواطمٝمؿ اعمٜمزًم٦م ُمـ ومقق ذًمؽ و، ٜمزًم٦م ُمـ قمٚمٞملم : يم٠مسمدان إٟمٌٞم٤م  اعمُمـ قمٜمده 

 سم٘مّٞم٦م اًمٌنم ، اعمخٚمقىم٦م ُمـ ٟمٗمس قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م اهل٤مًمؽ اًمٗم٤مين اعميتالر اخلًٞمس .

هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٌدن اعمٚمٙمقيت ًمٚمٛمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ، أُّم٤م روطمف وم٠مومم سم٤مًمٙمالم ُمـ 

، ىم٣م ًم٤ٌمس ـم٤مرى   -ومٞمام ىمٚمٜم٤م-ذ اًمٌدن اًمٌدن : رضورة ُمدار طم٘مٞم٘م٦م اإلٟم٤ًمن قمغم اًمروح : إ

 ..وآُميتح٤من  ًمٖمرض آسميتال اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمف : 

: ٓؾميتح٤مًم٦م قمالوة قمغم ُمٚمٙمقشمٞمّيتٝم٤م  روح اعمٕمّمقمىمدؾمّٞم٦م وأي٤ًم يم٤من ، ٓ سمّد ُمـ اومؽماض 

: إّٓ إذا يم٤مٟم٧م روح  ٘مدساًمقم٤ممل اًمذي هق ُمـ  اًمقطملٕم٤ممل سمذم اًمدٟمٞم٤م ، وهق اعمٕمّمقم اشمّم٤مل 

 سمداه٦م أّن إطم٤مـم٦م اًمٕم٤ممل همػم اعم٘مّدس سمٕم٤ممل اًم٘مدس حم٤مل ،  وؾمٞميتّْمح هذا أيمثرّمقم ىمدؾمّٞم٦م : اعمٕم

 .ذم اًمٗمّمؾ أيت : ًمألظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م اًمٍمحي٦م سم٘مدؾمّٞم٦م روح اعمٕمّمقم

ىمدؾمّٞم٦م ُمٚمٙمقشمّٞم٦م : وم٤ًمٟمخ٧م طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل اًميتل هل ذم إصؾ إذن ، روح اعمٕمّمقم 

، ُمٚمٙمقشمّٞم٦م أرواح همػم اعمٕمّمقُملم ، ُمـ سم٘مّٞم٦م اًمٌنم وىمد ي٘م٤مل : أًمٞم٧ًم : ىمدؾمّٞم٦م ُمٚمٙمقشمّٞم٦م..

 قمٚمٞمٝم٤م؟!!.أيْم٤ًم : رضورة قمدم ـمرّو اًمٗمٜم٤م  واهلالك 

 : ، يمقهن٤م ويٜمٙمِمػ هل٤م اعمٚمٙمقت  ىىمٚمٜم٤م : سمغم ، ًمٙمـ هذا ٓ يٙمٗمل ًمؽم

سمخالف سمدن ، يمقٟمف وم٤من ُميتالش  :اخلًٞمسحمٌقؾم٦م ذم زٟمزاٟم٦م اًمٌدن اًمدٟمٞمقي أوًٓ : 

 ػ .اًمنمياعمٚمٙمقيت اعمٕمّمقم 

: رضورة أّن ، وهذا ي٘مقدٟم٤م ًمٚمٕمٜمقان أيت ىمدؾمّٞم٦م ًمٞم٧ًم أرواح همػم اعمٕمّمقم وصم٤مٟمٞم٤ًم : 

 ..  اًمروح وإن يم٤مٟم٧م ُمٚمٙمقشمّٞم٦م ، إّٓ أهّن٤م قمغم ىمًٛملم : ىمدؾمّٞم٦م وهمػم ىمدؾمّٞم٦م 
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 ايمروح فمعم ومسٚمكم : ومدؽمّٝم٥م ونمغم ومدؽمّٝم٥م  

الئؼ قمغم إفمٝمر ُمـ ، ورسمام ىمٞمؾ : يمّؾ اخلاًمٌنم أّن أرواح  -يمام أووحٜم٤م-ٓ ارشمٞم٤مب 

قمدم ظمٚمقده٤م ، و، ظمٌٞمثٝم٤م وـمّٞمٌٝم٤م ، ُمـ اعمٚمٙمقت : رضورة أظم٤ٌمر أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

، ًمٙمـ يمقهن٤م ُمـ اعمٚمٙمقت ر  ، وىمدرهت٤م ـمّرو اًمٕمدم قمٚمٞمٝم٤م ، قمغم ُم٤م ىم٣م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

٦م اًمزوال  قمغم آـمالع قمٚمٞمف رٌ  آظمر : ومٞمًيتحٞمؾ أن شمٓمّٚمع قمٚمٞمف وهل حمٌقؾم٦م ذم زٟمزاٟم٦م ًّ وظم

 ..وىمٞمقد اجلٝمؾ  اًمٗمٜم٤م 

شمدسمػم اعمالئٙم٦م ذم أن يرى ، : هؾ يٛمٙمـ ًممصمؿ اعمذٟم٥م اخلّٓم٤م ام ٟمحـ ومٞمف ٟميت٤ًم ل ومٞم

ىمٌض قمزرائٞمؾ ًمٚمروح ، وإٟمزال يرى ، وواًمٕمٚمؿٟمزول ضمؼمائٞمؾ سم٤مًمقطمل يم٠من يرى اعمٚمٙمقت : 

 ؟!...مقمٚمٞمٝمؿ اًمًالوسم٘مّٞم٦م إٟمٌٞم٤م   ، يمام يم٤من يرى إسمراهٞمؿُمٞمٙم٤مئٞمؾ اعمٓمر ...

، إّٓ عمـ يم٤مٟم٧م روطمف ىمدؾمّٞم٦م ، وهل أرواح اعمٕمّمقُملم قمٚمٞمٝمؿ يٛميتٜمع هذا ، يماّل ىمٚمٜم٤م : 

 اًمروح قمغم ىمًٛملم : رضورة أّن اًمًالم : 

 إولم : ايمروح ايمٗمدؽمّٝم٥م .

ْدَٞم٣مُه يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : وهل اًميتل يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ : روح اًم٘مدس ،  َوَأيه

 ضمّؾ ىمٞمقدهل أذف ُم٤م ذم اعمٚمٙمقت ، سمؾ هل ُمـ قم٤ممل اجلؼموت اعمٜمّزه قمـ و زمُِروِح ايْمُٗمُدسِ 

، وهذه مل ي٘مض هب٤م اهلل شمٕم٤ممم إّٓ ًمّمٗمقة ، ؾمقى آوميت٘م٤مر إمم اهلل شمٕم٤ممم وأقمدام اإلُمٙم٤من اًمٗم٘مر 

 .قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ودرضميتف قم٤ٌمده ُمـ إٟمٌٞم٤م  وإوصٞم٤م  واعمالئٙم٦م ، يمّؾ سمحًٌف 

ـَ َوىَمَذيمَِؽ ٞمُ وىمقًمف شمٕم٤ممم :  َْرِض َويمَِٝمُ٘مقَن َِم ْٕ ًَمَواِت َوا ِري إزِْمَراِهٝمَؿ ََمَٙمُ٘مقَت ايمسه

قم٤ممل اعمٚمٙمقت ُمالئٙم٦م قمغم شمدسمػم أهؾ اًمدٟمٞم٤م ٓ يٕمدو ُم٤م ذيمرٟم٤مه : إذ يًيتحٞمؾ اـمالع  اظْمُقومِٛمكِمَ 

قمالوة قمغم ُمٚمٙمقشمٞميتٝم٤م ،  فروطميمرؤي٦م ىمٌض قمزرائٞمؾ ًمألرواح ، إّٓ عمـ يم٤مٟم٧م : ًمٕم٤ممل اًمدٟمٞم٤م 

 .وسم٘مّٞم٦م اعمٕمّمقُملم ، يمّؾ طم٥ًم درضميتف قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم يمروح أسمٞمٜم٤م أسمراهٞمؿ ، رّي٦م ىمدؾمّٞم٦م ٟمق
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ىَم٤مَل إسِْمَراِهٞمُؿ َربِّ َأِريِن يَمْٞمَػ حُتِْل : ذم ىمقًمف إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم أسمٞمٜم٤م  وُم٘مّمقد

ـْ 
ـْ ىَم٤مَل سَمغَم َوًَمٙمِ ْ شُم١ْمُِم ـه وَمْٙمبِلاعْمَْقشَمك ىَم٤مَل َأَومَل

ذم شمٗمّمٞمالً اإلطمٞم٤م  ٦م شمدسمػم رؤي٦م يمٞمٗمٞمّ  (7)يمَِٝمْْمَٚمئِ

 .. يمّؾ أهؾ اًميتقطمٞمد قمغم اظميتالف ُمٚمٚمٝمؿ لمي٘مإمج٤مًٓ يمام هق ، ٓ واعمٚمٙمقتقم٤ممل اًم٘مدس 

 قم٤ممل اعمٚمٙمقتذم وم٢مسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من يريد آـمالع قمغم قمٛمٚمٞم٦ّم إطمٞم٤م  اعمقشمك 

 قم٤ممل  ىمٌؾ اعمٚمٙمقت قم٤مملذم دسّمر يُ : رضورة أّن أصؾ اإلُم٤مشم٦م واإلطمٞم٤م  ىمٌؾ ٟمزوًمف ًمٚمدٟمٞم٤م إىمدس 

٘مدس ىمٌؾ حتّ٘م٘مف ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت : ومال يٜمٌٖمل آرشمٞم٤مب أّن اًمٕم٤ممل ، يمام أّٟمف يدسّمر ذم قم٤ممل اًم اًمدٟمٞم٤م

  .وؾمٞم٠ميت اًمٌٞم٤من ذم ومّمؾ ٓطمؼاًم٤ًمسمؼ قمّٚم٦م ًمٚمٕم٤ممل اًمالطمؼ 

 ايمث٣مٞمٝم٥م : ايمروح نمغم ايمٗمدؽمّٝم٥م .

اعمٚمٙمقت ، ٓ يمالم ذم ُمـ وإن يم٤مٟم٧م ٝمل وم :يم٠مرواح سم٘مّٞم٦م اًمٌنم ُمـ همػم اعمٕمّمقُملم 

 ..ىم٣م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، قمغم ُم٤م وقمدم ـمرّو اًمٗمٜم٤م  قمٚمٞمٝم٤م ظمٚمقده٤م ذًمؽ ، رضورة 

٦م ُمٜمّزه٦م مت٤مُم٤ًم ُمـ اًمرضمس ًمٙمٜمّٝم٤م ذات اًمقىم٧م ، همػم  ًّ قم٤ممل ىمدس ، ومال شم٤ًمٟمخ واخل

ٟمف اعمالئٙم٦م اًمذيـ ذيمرهؿ ؾمٌح٤مقمغم رؤي٦م ُمثاًل ىم٤مدرة : ًمذًمؽ هل همػم  اعمٚمٙمقت اعمٜمّزه قمـ ذًمؽ

َراِت َأُْمًراذم ىمقًمف :   ..سمفوهمػم اعمحدود سم٤مًمٗمٜم٤م  ، اعمحدود وإّٓ اضميتٛمع اًمٜم٘مٞمْم٤من  (9) وَم٤معْمَُدسمِّ

ىمدؾمّٞم٦م  روطمفاحل٤مصؾ : ٓ ي٘ميتدر أهؾ اًمدٟمٞم٤م قمغم رؤي٦م قم٤ممل اعمٚمٙمقت إّٓ ُمـ يم٤مٟم٧م 

٦م ودٟمق ، وإّٓ اضميتٛمع اًمٜم٘مقمالوة قمغم ُمٚمٙمقشمٞميتٝم٤مٟمقرّي٦م  ًّ ٞمْم٤من ، : أي ُمٜمزّه٦م قمـ يمّؾ دٟمس وظم

 حم٤مل .اضميتامقمٝمام ، و، اًمٜم٘مص واًمٙمامل ، اًمدٟمق واًمٕمٚمقاًمقضمدان واًمٗم٘مدان أي : 

اعمٕمّمقم سمدن همػم ، ومٗم٘مد اشّمْمح أّن ٌدن ُمـ ضمٝم٦م اًمأُّم٤م  وًمٌٞم٤من هذا اعمح٤مل ، ٟم٘مقل :

ٓ سمام ُم٤م يٗمٜمك إطم٤مـم٦م رضورة أّن أظمرة واعمٚمٙمقت إـمالىم٤ًم : واىمع ٤ًمٟمخ يال وم، وم٤من ظمًٞمٌس 

 ..همػم اعمحدود ، واؾميتح٤مًميتف سمدهيٞم٦ّم ٤مًمٙم٤مُمؾ اعمحدود سماًمٜم٤مىمص  ُمـ إطم٤مـم٦ميٗمٜمك ، 

                                                           

 . 761ايمبٗمرة :  (1)

 . 5ايمٛم٣مزفم٣مت :  (7)
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همػم ىمدؾمّٞم٦م ، وُمٕمٜمك وأُّم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمروح ، ومٝمل وإن يم٤مٟم٧م ُمٚمٙمقشمّٞم٦م ٓ شمٗمٜمك إّٓ أهّن٤م 

ٝم٤م أهّن٤م ذم أطمًـ طم٤مٓهت٤م ختٓم٠م وشمًٝمق ، وذم أؾمقأ طم٤مٓهت٤م رضمٌس شم٠مُمر سم٤مًمًق  يتقمدم ىمدؾمٞمّ 

 واًمٗمحِم٤م  واعمٜمٙمر ..

٦م ، وضمدان ووم٘مدان ، يمامل وٟم٘مص رضمس ًمٝمر وا: اًمٓم وسم٤مجلٛمٚم٦م ًّ ٓ ، ذف وظم

قمدُمل ٟم٘مص اًمرضمس ، وذيػ وضمقدي يمامل اًمٓمٝمر : ٕهّنام ٟم٘مٞمْم٤من : رضورة أّن جييتٛمٕم٤من 

َرىُمْؿ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ،ظمًٞمس  صْمَس َأْهَؾ ايْمَبٝم٦ِْم َوُيْمَٜمِّ ًَم ُيِريُد اَّللهُ يمُِٝمْذِه٤َم فَمٛمُْ٘مُؿ ايمرِّ إِٞمه

 . سَمْْمِٜمغًما 

ٌّف أّن آـمالع قمغم اعمٚمٙمقت قمغم ىمًٛملم   أدٟمك : ، وُم٘مّدس أقمغم : أىمدس وٟمٜم

شمدور طم٘مٞم٘ميتف قمغم شمدسمػم أهٚمف ُمـ اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم عم٤م إىمدس ،  : اظمٙم٘مقت إفمعم

: يميتدسمػم ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ وقمزرائٞمؾ ، سمام أوشمقا ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٚمديّن ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم 

، ُمـ إُم٤مشم٦م وإطمٞم٤م  ورزق وُمٓمر وٟمٍم وفمٗمر وقمٚمؿ ووطمل وهمػم ذًمؽ ، أُمقر أهؾ اًمدٟمٞم٤م 

ـه وَمْٙمبِل وهذا هق اًمذي ىمّمده إسمراهٞمؿ ذم ىمقًمف : 
طمْمقري٤ًم ـمٚم٥م قمٚماًم ًمدٟمّٞم٤ًم ومٚم٘مد   يمَِٝمْْمَٚمئِ

إّٓ عمـ يم٤مٟم٧م  هذا ٓ ييتًٜمكًمٙمـ ، أىمدس ُم٤م وهٌف اهلل ٕصٗمٞم٤مئف وهذا ، حيٞمط سمذًمؽ اًميتدسمػم 

 .أىمدس روطمف ىمدؾمّٞم٦م 

اجلٜم٦م واًمٜم٤ّمر واعمالئٙم٦م ، دون جمّرد آـمالع قمغم وهق اعم٘مّدس، :  اظمٙم٘مقت إدٞمك

ذم زٟمزاٟم٦م اًمٌدن اعمحٌقس ، وهذا أيْم٤ًم مميتٜمع ًمٖمػم اعمٕمّمقم هٜم٤مك  يتدسمػمآـمالع قمغم طم٘مٞم٘م٦م اًم

ًٞمس ، سمغم يٛمٙمـ ًمٚمٛم١مُمـ ؿمديد اإليامن ُمـ همػم اعمٕمّمقُملم أن يٓمٚمع قمغم سمٕمض اخلاًمدٟمٞمقي 

إئٛم٦م اًمٜمٌّل واعمٚمٙمقت سمؼميم٦م اعمٕمّمقم : يمام طمّمؾ ًمٌٕمض أصح٤مب ُمـ ُم٤م هق ُم٘مّدس 

ٌدن هذا اعم١مُمـ ؿمديد ُمروّٞم٦م ًماعمخٚمّملم ، وذم هذا اًمٗمرض ٓ سمّد أن ٟمٗمؽمض ُمٚمٙمقشمّٞم٦م 

يمام ذم : وٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف قم٘مالً ، سمؾ صم٤مسم٧م ذقم٤ًم ىمدؾمّٞم٦م روطمف ، ويمذا رشم٦ٌم ُمروٞم٦ّم ُمـ اإليامن 

 ..اعمٓمّٚم٥م قمٚمٞمف اًمًالم  ضمًد ؾمّٞمدٟم٤م محزة سمـ قمٌدُمٚمٙمقشمٞم٦ّم 
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 ايمْمقيمّٝم٥م !!ه٣م َمراسم٤م وصمقدَمٔمٛمك ايمروح و

 اًمروح قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم ، وهل صمالصم٦م ُمراشم٥م وضمقدّي٦م يم٤مٔيت : ىمٚم٧م : 

 .اظمرسمب٥م إّول : ايمروح دم فم٣ممل اْلػموت 

ذف ر  ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم هق أقم٤ممل اجلؼموت ، هق قم٤ممل اًم٘مدس ، وهق قم٤ممل اًمٜمقر ، و

ؾميت٠ميت اًمروح اًم٘مدس ، و هق قملم، وقمٞمٜمف اًمٕم٘مؾ ق همل ٤ماًمروح ذم هذا اًمٕم، و قمغم اإلـمالق

ٟمقٌع ، ذم اسميتدا  اخلٚمؼ ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين أّن هذا اًمروح إىمدس اعم٘مّدس ، اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م 

 .، وؾمٞم٠ميت اًمٌٞم٤من ُمٜمحٌٍم سمٗمرد واطمد هق : ٟمٌٞمّٜم٤م حمّٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ 

اًمٌدن ٔمٚمامت قمـ اًميتٕمّٚمؼ سمُمٓمٚم٘م٤ًم ، اعمٜمّزه مت٤مُم٤ًم ، جّرد اًمٕم٤ممل اعمسمٕم٤ممل اًم٘مدس : واعم٘مّمقد 

 .ٚمٙمقيت اًم٤ٌمىمل واًمدٟمٞمقي اًمٗم٤مينسم٘مًٛمٞمف اعم، وزٟمزاٟم٦م اجلًد 

ٟمٌٞم٤ًم  ، سمؾ هذا اًمٕم٤ممل ًمٚمٛمٕمّمقم ظم٤مّص٦مروح اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ، ُمـ هذا اًمٕم٤ممل أصؾ 

 .يم٤من أم وصّٞم٤ًم أم ُمٚمٙم٤ًم ، ٓ يِم٤مريمٝمؿ ومٞمف أطمد ُمـ اخلٚمؼ 

 .ايمث٣مين : ايمروح دم فم٣ممل اظمٙم٘مقت

قم٤ممل اًمذر ، ىمٌؾ هق قم٤ممل اًمٜمٗمقس : وم٤مًمروح إذا شمٕمّٚم٘م٧م سمٌدن ُمٚمٙمقيت : يم٠مسمدان أهؾ و

يمام ، وهل إؿم٤ٌمح  سمٕمد ومٜم٤م  اًمدٟمٞم٤م ، ؾمّٛمٞم٧م ٟمٗمقؾم٤مً اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م ، أو أسمدان أهؾ 

 .أظمرىح٤مح وىمد يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٔمالل يمام ورد ذم صورد ذم إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م ، 

 هذا اًمٕم٤ممل ، يِمؽمك ومٞمف يمّؾ اخلالئؼ ، اعمٕمّمقم وهمػمه .

 ايمث٣ميم٧م : ايمروح دم فم٣ممل ايمدٞمٝم٣م وايمٖمٛم٣مء .

شمًّٛمك اًمروح ذم هذا اًمٕم٤ممل : اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م ، وهل اًميتل شمٕمّٚم٘م٧م سمٌدن دٟمٞمقي وم٤مٍن 

 ه٤مًمٍؽ ظمًٞمس : أو ضمٞمٗم٦م يمام يًّٛمٞمف أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم .

 ُمـ أهؾ هذا اًمٕم٤ممل ، ًمٙمٜمّف ُمٚمٙمقيت اًمٌدن ضمؼمويت اًمروح . واعمٕمّمقم وإن يم٤من 
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 أومقال أصح٣مزمٛم٣م دم َمراسم٤م ايمروح ايمقصمقدّي٥م

 ريض اَّلل فمٛمف هـ( 1171)اظمجٙمز إّول 

: يْمٙمؼ ايمٔمٗمؾ فمعم روو٦م اعميت٘ملم يميت٤مب ذم اًميت٘مّل اعمجٚمز واًمد ص٤مطم٥م اًمٌح٤مر ىم٤مل 

وهل َمـ فم٣ممل إَمر ،  ٤م إٟم٤ًمٟم٤مً يٙمقن اإلٟم٤ًمن هب،  وهل يمْمٝمٖم٥م روضم٣مٞمٝم٥م،  ايمٛمٖمس ايمٛم٣مؿمٗم٥م

وهق اعمٙمٚمػ سميتٙم٤مًمٞمٗمف شمٕم٤ممم ، وقمغم ًمٓمٞمٗم٦م روطم٤مٟمٞم٦م شمٙمقن سمٛمٜمزًم٦م اًمقزير ًمٚمٜمٗمس ،  واظمجردات

ويْمٙمؼ فمعم ايمٛمٖمس ، وهق اعمًٛمك سم٤مًمٕم٘مؾ اإلهلل يمام شم٘مدم اإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم أي٤مت وإظم٤ٌمر ، 

 .أو إذا يمٛمٚم٧م سم٤مًمٕمٚمقم واًمٙمامٓت  إذا ىم٣من َمٔمٜم٣م سمٙمؽ ايمٙمْمٝمٖم٥م

ُم٤مئٚم٦م إمم اًمِمٝمقات واًمٚمذات وشمًٛمك ،  زم٣مفمتب٣مر سمٔمٙمٗمٜم٣م زم٣ميمبدن ايمٛمٖمس أوًٓ  هم١منّ 

ٓا ُم٤م َرطِمَؿ َريبِّ سم٤مُٕم٤مرة يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :   إِ
ِ
ق  ًُّ ٤مَرٌة سم٤ِمًم وشمّمػم ًمقاُم٦م سمٙمثرة  إِنا اًمٜماْٗمَس َُٕما

ٙمٜمٝم٤م ًم: اًمٓم٤مقم٤مت ، واًمٕم٤ٌمدات ، واعمج٤مهدات إمم أن شمٕمٚمؿ ىمٌح اعم٘م٤مسمح وطمًـ اعمح٤مؾمـ 

 .ًٕمٗميتٝم٤م سم٤معمِميتٝمٞم٤مت ُم٤م يٛمٙمٜمٝم٤م شمريمٝم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

وىم٤مل  أطمقاهل٤م ، وقمٜمده٤م يٙمقن ُمٗميتٜم٤م شمقاسم٤مً  ًميت٘مٚم٥م: وذم هذه اعمرشم٦ٌم شمًٛمك سم٤مًم٘مٚم٥م 

اَُم٦ِم شمٕم٤ممم :  ُؿ سم٤ِمًمٜماْٗمِس اًمٚماقا ًِ وم٢مذا يمٚمٛم٧م سم٤معمج٤مهدات شمّمػم ُمٚمٝمٛم٦م سم٢مهل٤مُمف شمٕم٤ممم يمام  ٓ ُأىْم

اىم٤مل شمٕم٤ممم :  ٤مه٤م ، وىَمْد ظم٤مَب َوَٟمْٗمٍس وُم٤م ؾَمقا ـْ َزيما ه٤م ، وَم٠َمهْلََٛمٝم٤م وُمُجقَره٤م وشَمْ٘مقاه٤م ، ىَمْد َأوْمَٚمَح َُم

٤مه٤م ـْ َدؾما ام هق ذم وإٟمّ ، ٝم٤م مل حيّمؾ ًمف مجٞمع اًمٙمامٓت ًمٙمٜمّ :  ودم هذه اظمرسمب٥م سمسٚمك زم٣ميمٔمٗمؾ َُم

يٓمٛمتـ اًمؽمىمل إمم أن يٗمٜمك قمٜمٝم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ويٌ٘مك سمرسمف شمٕم٤ممم ، وذم هذه اعمرشم٦ٌم شمًٛمك سم٤معمٓمٛمتٜم٦م و

ُـّ اًْمُ٘مُٚمقُب  سمذيمره شمٕم٤ممم يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ويًٛمع خم٤مـم٤ٌمشمف شمٕم٤ممم آٟم٤م ومآن  َأٓ سمِِذيْمِر اهلل شَمْٓمَٛمِت

يُتَٝم٤م اًمٜماْٗمُس اعْمُْٓمَٛمتِٜما٦ُم اْرضِمِٕمل إمِم َرسمِِّؽ راِوَٞم٦ًم َُمْرِوٞما٦ًم وَم٤مْدظُمكِم ذِم قِم٤ٌمِدييمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :   ي٤م َأيا

 .ذِم َُمْ٘مَٕمِد ِصْدٍق قِمٜمَْد َُمٚمِٞمٍؽ ُُمْ٘ميَتِدرٍ : اعم٘مرسملم اًمذيـ هؿ : أي 

وهلذا أو٤مومٝم٤م إمم ٟمٗمًف شمٕم٤ممم ، وذم ، وهل ضمٜم٦م اًم٘مرب واًمقص٤مل  واْدظُمكِم ضَمٜمايتِل

 . ، وسمٕمده ظمٗمٞم٤مً  إمم أن شمّمػم هاً  سمسٚمك زم٣ميمروحهذه اعمرشم٦ٌم 
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ٝم٤م قمغم وم٤مٕظم٤ٌمر اًميتل وردت ذم اًمٕم٘مؾ سمح٥ًم هذه اعمراشم٥م ، وقمٚمٞمؽ سم٤مًميتدسمر ذم شمٜمزيٚم

 اٟميتٝمك يمالُمف ريض اهلل قمٜمف ..(7)ُمراشمٌف 

 ايمٖمٝمض ريض اَّلل فمٛمف 

 ، أٟم٤م: ىم٤مل اًمٗمٞمض روقان اهلل قمٚمٞمف : اعمراد سم٤مًمروح هٜم٤م ُم٤م يِمػم إًمٞمف اإلٟم٤ًمن سم٘مقًمف 

واعمًيتٗم٤مد ُمـ إظم٤ٌمر قمـ إئٛم٦م ، وىمد حتػم اًمٕم٘مال  ذم طم٘مٞم٘ميتٝم٤م ، اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م : أقمٜمل 

ومٝم٤م اعميت٠مهلقن ويمذًمؽ قمرّ ، ٤م ؿمٌح ُمث٤مزم قمغم صقرة اًمٌدن ي٠ميت أهّن  يمام قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ،إـمٝم٤مر 

وٓ سمٕم٘مالين ، ومٝمل ًمٞم٧ًم سمجًامين حمض : وطم٘م٘مٝم٤م اعمح٘م٘مقن سمٛمِم٤مهداهتؿ ، سمٛمج٤مهداهتؿ 

 .ُمـ قم٤ممل اعمٚمٙمقت، وُميتقؾمط سملم اًمٜمِم٠مشملم ، سمؾ سمرزخ سملم إُمريـ ، سف 

، فمٗمَلٞمٝم٥م سهم٥م : هل ،  روح آطمر همقق ذيمؽ،  فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلمويمألٞمبٝم٣مء وإويمٝم٣مء 

 اهـ..(9)حت٘مٞمؼ ذًمؽ ذم يميت٤مب اإليامن واًمٙمٗمر  وىمد ُمرّ ،  وصمػموسمٝم٥م حمّم٥م

   ايمُمٝمخ ايمبٜم٣مئل ريض اَّلل فمٛمف 

ىم٤مل اًمِمٞمخ هب٤م  اعمّٚم٦م واًمديـ ذم إرسمٕملم : اعمراد سم٤مًمروح ُم٤م يِمػم إًمٞمف اإلٟم٤ًمن سم٘مقًمف : 

آن واحلدي٨م ، وىمد حتػّم اًمٕم٘مال  ذم أٟم٤م ، أقمٜمل اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م وهق اعمٕمٜمّل سم٤مًمروح ذم اًم٘مر

ىمقل أُمػم  طميتك ىم٤مل سمٕمض إقمالم : إنّ ، واقمؽمف يمثػم ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٕمجز قمـ ُمٕمروميتٝم٤م ، طم٘مٞم٘ميتٝم٤م 

ف يمام ٓ يٛمٙمـ اًميتقصؾ إمم ُمٕمٜم٤مه أٟمّ ش ُمـ قمرف ٟمٗمًف وم٘مد قمرف رسّمف » اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم : 

ـِ قمّز وقمال : وىمقًمف ، ُمٕمروم٦م اًمٜمٗمس ، ٓ يٛمٙمـ اًميتقّصؾ إمم ُمٕمروم٦م اًمرّب  ٠َمًُمقَٟمَؽ قَم ًْ َوَي

ٓا ىَمٚمِٞماًل  ـَ اًْمِٕمْٚمِؿ إِ ـْ َأُْمِر َريبِّ َوَُم٤م ُأوشمِٞميُتْؿ ُِم وُح ُِم وِح ىُمِؾ اًمرُّ  .مم٤ّم يٕمْمد ذًمؽ (3)اًمرُّ

زمريئ٥م فمـ سمؾ هل ، ٤م همػم داظمٚم٦م ذم اًمٌدن سم٤مجلزئٞم٦م واحلٚمقل واًمذي قمٚمٞمف اعمحّ٘م٘مقن أهّن 

،  َمتٔمّٙمٗم٥م زمف سمٔمّٙمؼ ايمتدزمغم وايمتٌّمف همٗمط،  ظم٣مدي٥مَمٛمّزه٥م فمـ ايمٔمقارض ا، صٖم٣مت اْلسٚمٝم٥م 

                                                           

 . زمٛمٝم٣مد همرهٛمؽ إؽمَلَمل .  735: 17روو٥م اظمتٗمكم)ت: ضمسكم ايم٘مرَم٣مين(  (1)

 ، َمْمبٔم٥م ٞمُم٣مط أصٖمٜم٣من . . َم٘متب٥م اإلَم٣مم فمقم 799:  79ايمقادم  (7)

 .85ؽمقرة اإلهاء :  (3)
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وقمٚمٞمف اؾميت٘مّر رأي أيمثر ، وأيم٤مسمر اًمّمقومٞم٦م واإلذاىمٞملم ، وهق خميت٤مر أقم٤مفمؿ احلٙمام  اإلهلٞملم 

واًمٕماّلُم٦م ، واعمحّ٘مؼ ٟمّمػم اعمّٚم٦م واًمديـ ، وسمٜمل ٟمقسمخ٧م ، يم٤مًمِمٞمخ اعمٗمٞمد  :ُميتٙمّٚمٛمل اإلُم٤مُمٞم٦م

وهق اعمذه٥م ، ٝم٤مين وأيب طم٤مُمد اًمٖمزازم واًمٗمخر اًمرازي وُمـ إؿم٤مقمرة اًمراهم٥م إصٗم، احلكّم 

وقمْمدشمف ، واٟمٓمقت قمٚمٞمف إٟم٤ٌم  اًمٜمٌقي٦م ، اًمذي أؿم٤مرت إًمٞمف اًمٙميت٥م اًمًاموي٦م ، اعمٜمّمقر 

ٞم٦م ، اًمدٓئؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م  ًّ  . اٟميتٝمك.(7)واعمٙم٤مؿمٗم٤مت اًمذوىمٞم٦م ، وأّيدشمف إُم٤مرات احل

  

                                                           

 هـ.1931س٥م ايمٛممم اإلؽمَلَمل ، ومؿ . ايمْمبٔم٥م ايمث٣ميمث٥م. . َم٠مؽم511إرزمٔمكم :  (1)
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 ايمذايتفمدم سمٔمّٙمؼ ايمٗمدرة زم٣مظمح٣مل 

،  ًمٖمػم اعمٕمّمقم ُمـ اعمٚمٙمقتُم٤م هق ُم٘مّدس ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  رَي هؾ يٛمٙمـ أن يُ 

 ؟!.اًمًالم ؿقمٚمٞمٝموسم٘مٞم٦ّم اعمٕمّمقُملم يمام أراه ؾمٌح٤مٟمف ٕسمٞمٜم٤م إسمراهٞمؿ  ، اًمٌنم اخلّٓم٤مئلم

ام يم٤من سمأّن ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم ٓ شميتٕمّٚمؼ ، ومٞمام ذيمر أهؾ احلٙمٛم٦م سمؾ همػمهؿ ُمٓمقي ، ضمقاسمف 

 :اًمًٌٞمط  إمج٤مًٓ هبذا اعمث٤ملٟمٌّٞمٜمف ،  ت دون يمالم، وهذا ُمـ اًمٌدهيٞم٤ّمحم٤ملذم ذاشمف 

هؾ يّمدق قمٚمٞمف اًمنمب أم ، ومٚمق أوحك سمخ٤مرًا ، ينمب ًمالرشمقا  : ؾم٤مئٌؾ  اعم٤م ُ 

 آؾميتٜمِم٤مق؟!.

ٓ ارشمٞم٤مب أّٟمف ٓ يّمدق قمٚمٞمف اًمنمب إـمالىم٤ًم : ٓظميتّم٤مص ومٕمؾ اًمنمب شمٙمقيٜم٤ًم 

ويّمدق قمٚمٞمف ، خ٤مرًا ٤م  أن يٙمقن سمأريد ُمـ اعمىم٤مئاًل : أطمٌد اومؽمض سم٤مًمًقائؾ ، ًمٙمـ ُم٤مذا ًمق 

 ٜمِم٤مق؟!.اًمنمب ٓ آؾميت

إُمر ذم ذاشمف  مجع سملم اًمٜم٘مٞمْملم ، وهذاًيتٜمِمؼ( ، ُمٟم٘مقل ًمف : ذب ُم٤م ٓ ينمب )= 

 .حم٤مل ام يم٤من ذم ذاشمف ، وىمدرة اهلل شمٕم٤ممم ٓ شميتٕمّٚمؼ سمحم٤مٌل 

اعمٚمٙمقت ُم٤م هق ُم٘مّدس ُمـ : هؾ يٛمٙمـ أن يرَي اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اعمٓمروح وم٤مًم١ًمال 

 ُمـ اًمٌنم اخلّٓم٤مئلم؟!. اعم٘مّدس ًمٖمػم ، 

سمّٞمٜم٦م : يم٘مْمّٞم٦م : ذب ُم٤م ٓ ينمب اًميتل ، سمؾ هق ُمٖم٤مًمٓم٦م ُمـ إؾم٤مسؾم١ماٌل ظم٤مـمك  

 .هل ذم ذاهت٤م حم٤مٌل ومجٌع سملم اًمٜم٘مٞمْملم

٦م واًمٗمٜم٤م  ،  اعم٘مّدس٢مـمالع همػم وم ًّ ُمـ سم٘مّٞم٦م اًمٌنم اخلّٓم٤مئلم ، اعمحٌقؾملم ذم زٟمزاٟم٦م اخل

٦م وومٜم٤م  ، : أي: ٘مّدس اعمٚمٙمقيت قمغم اعم ًّ ُمـ ضمٜمس هذا اعمح٤مل: وُمـ ذًمؽ اعمٜمّزه قمـ يمّؾ ظم

ًم٘مدس :  قمٚمٞمف اًمًالماؾميتح٤مًم٦م رؤي٦م أهؾ اًمدٟمٞم٤م ًمٕمذاب أهؾ اًم٘مٌقر ، ذم طملم شمقاشمر أّن اًمٜمٌّل 

 .  وخي٤مـمٌٝمؿيم٤من يًٛمٕمٝمؿ ويراهؿ ،  ُمٚمٙمقشمٞمّيتف
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 اؽمتٗمَلًٓ ٞمِّم٣من دم اَمتٛم٣مع اؿمَلع نمغم اظمٗمّدس فمعم اظمٗمّدس 

ىم٤مل  -ُمًٚمؿ طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ أيقب، وأسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، مجٞمٕم٤م قمـ اسمـ قمٚمٞم٦م أظمرج 

ىم٤مل: وأظمؼمٟم٤م ؾمٕمٞمد اجلريري، قمـ أيب ٟمية، قمـ أيب ؾمٕمٞمد  -اسمـ أيقب: طمدصمٜم٤م اسمـ قمٚمٞم٦م 

اخلدري، قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م، ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد: ومل أؿمٝمده ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وًمٙمـ 

سمٞمٜمام اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طم٤مئط ًمٌٜمل اًمٜمج٤مر، قمغم سمٖمٚم٦م  طمدصمٜمٞمف زيد سمـ صم٤مسم٧م، ىم٤مل:

ُمـ يٕمرف »ًمف وٟمحـ ُمٕمف، إذ طم٤مدت سمف ومٙم٤مدت شمٚم٘مٞمف، وإذا أىمؼم ؾميت٦م أو مخ٦ًم أو أرسمٕم٦م وم٘م٤مل: 

 ؟!. وم٘م٤مل رضمؾ: أٟم٤م. شأصح٤مب هذه إىمؼم

 ىم٤مل اًمٜمٌّل : ومٛميتك ُم٤مت ه١مٓ ؟!. ىم٤مل: ُم٤مشمقا ذم اإلذاك. 

٥م سمبتعم دم ومبقره٣م، همٙمقٓ أن ٓ سمداهمٛمقا، يمدفمقت اَّلل أن يسٚمٔم٘مؿ إّن هذه إَم»وم٘م٤مل: 

 .(7)شَمـ فمذاب ايمٗمػم ايمذي أؽمٚمع َمٛمف

وُمـ ذًمؽ ُم٤م رواه اًمٗمري٘م٤من واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك، ىم٤مل: 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ظم٤مزم ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إقمٛمش، قمـ جم٤مهد، قمـ ـم٤موس، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: 

٤م أطمدمه٤م ام ًمٞمٕمذسم٤من، وُم٤م يٕمذسم٤من ذم يمٌػم، أُمّ إهّن »اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مؼميـ، وم٘م٤مل: ُمر اًمٜمٌل صغم 

أظمذ ضمريدة رـم٦ٌم، ومِم٘مٝم٤م  صمؿّ ش ٤م أظمر ومٙم٤من يٛمٌم سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦مومٙم٤من ٓ يًيتؽم ُمـ اًمٌقل، وأُمّ 

  !.ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل، مل ومٕمٚم٧م هذا؟ .ٟمّمٗملم، ومٖمرز ذم يمؾ ىمؼم واطمدة

 .(9)شفمٛمٜمًم َم٣م مل يٝمبس٣مف خيٖمػ يمٔمٙمّ : »قمٚمٞمف اًمًالم  ىم٤مل

وروى اًمٌخ٤مري : طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ومٚمٞمح سمـ ؾمٚمٞمامن، قمـ 

ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، ىم٤مل: هذه ُمٖم٤مزي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومذيمر 

هؾ وضمدشمؿ ُم٤م وقمديمؿ رسمٙمؿ »احلدي٨م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق يٚم٘مٞمٝمؿ 

                                                           

 . إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب ، زمغموت.7869، رومؿ :  7199: 9صحٝمح َمسٙمؿ)ت: فمبد ايمب٣مومل(  (1)

 . دار ؿمقق ايمٛمج٣مة .718، رومؿ: 53: 1صحٝمح ايمبخ٣مري )ت: زهغم ايمٛم٣مس(  (7)



 

 

 37         .............................................................................    ايمقضمل وإؾم٘م٣ميمّٝم٥م سمب٣ميـ ايمٔمقاملايمٖمِمؾ إّول : 

 

ىم٤مل ُمقؾمك: ىم٤مل ٟم٤مومع: ىم٤مل قمٌد اهلل: ىم٤مل ٟم٤مس ُمـ أصح٤مسمف: ي٤م رؾمقل اهلل، شمٜم٤مدي  .؟!شطم٘م٤مً 

  !.؟ٟم٤مؾم٤م أُمقاشم٤مً 

 .(7)شَم٣م أٞمتؿ زمٟمؽمٚمع ظم٣م ومٙم٦م َمٛمٜمؿ»ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

، ىم٤مل إمم إؾمٜم٤مد  يت٤مجحيإطم٤مدي٨م ىمٓمٕمّل اًمّمدور ، ٓ اًميب ُمـ هذه ىمٚم٧م : 

 .ىم٤مـم٦ٌم أهؾ اًم٘مٌٚم٦م  سمٛمْمٛمقٟمف

( يمدفمقت اَّلل أن يسٚمٔم٘مؿ َمـ فمذاب ايمٗمػم ايمذي أؽمٚمع َمٛمفًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : )ىمق

إّٓ ، : يمٕمذاب أهؾ اًم٘مٌقر إـمالع همػم اعمٕمّمقم قمغم ر  ُمـ اعمٚمٙمقت إُمٙم٤مٟمّٞم٦م قمدم  فم٤مهٌر ذم

ٟمزول سمدقم٤م  اًمٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وسمريميتف : رضورة أّن اعمٕمّمقم دون ؾمقاه ، واؾمٓم٦م ذم 

 .قمغم اًمٕم٤ٌمد ؾمٌح٤مٟمف ٚمٛمف وقمرمح٦م اهلل 

ٛمح٤مل وم، اعمٕمّمقم ُمـ دون واؾمٓم٦م ، قمغم آؾميت٘مالل ؾمامقمٝمؿ قمذاب أهؾ اًم٘مٌقر أُّم٤م 

 .اًمٙم٤مُمؾ ، وهذا مميتٜمع ذاشم٤ًم ٤معمٚمٙمقيت سم، اًمٜم٤مىمص اًمدٟمٞمقي : ًمٚمزوم إطم٤مـم٦م قمغم ُم٤م قمروم٧م 

رؤي٦م واعم٘مّمقد سمؼميم٦م اعمٕمّمقم ، إٟمزال اعمٚمٙمقيت إمم رشم٦ٌم دٟمٞمقّي٦م ذيٗم٦م ضمّدًا ، يمام ذم 

ويمام ضمٕمؾ اًمٜمٌّل ُمـ ُمّد اًمِمٕمػم ، اًمّمح٤مسم٦م جلؼمائٞمؾ ، سمرشم٦ٌم إٟم٤ًمٟمّٞم٦م ذم صقرة دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل 

 .وُم٤م قمدا هذا ومٛمٛميتٜمع اًمذي ٓ يٙمٗمل إّٓ إلٟم٤ًمن واطمد ، ـمٕم٤مُم٤ًم ًمثامٟملم إٟم٤ًمٟم٤ًم ، 

ٌّف أّن هذا اًمًامع ُمـ ضمٜمس اًمٕمٚمؿ احلْمقري  ، ًمٞمس طمّمقًمٞم٤ًم ييتحّ٘مؼ سمال آًم٦م وٟمٜم

 .، وًمٕمٚمٜم٤م ٟمِمػم إًمٞمف ذم ومّمؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم واًميتٗمّمٞمكم أًم٦م وسم٤مًمٙم٥ًم واًمٜمٔمر 
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 َمراسم٤م رؤي٥م اظمٙم٘مقت !!

 سم٤معمٕمّمقم، وإّٓ ًمزم اعمح٤مل، واعمرشمٌيت٤من يم٤مٔيت: اؾميت٘مالًٓ ٤من شمه٤مشم٤من اعمرشمٌيت٤من ُمٜمحٍم

 اظمرسمب٥م إولم : رؤي٥م اظمٙم٘مقت اظمٗمّدس .

ٓ يٗمٜمك : وهق : اٟمٙمِم٤مف اجلٜم٦ّم شمدور هذه اعمرشم٦ٌم ، قمغم رؤي٦م اًمقضمقد اعمٚمٙمقيت اًمذي 

 .ذم اعمٕمراج ، يمام رأى اًمٜمٌل واًمٜم٤ّمر واعمالئٙم٦م ، ًمٚمٛمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم اٟمٙمِم٤موم٤ًم شم٤مُّم٤ًم 

: ومال يٛمٙمـ ًمٖمػم قمغم ٟمحق آؾميت٘مالل  ُمـ اخلٚمؼاعم٘مّدس رؤي٦م هذا اًمٕم٤ممل مميتٜمٕم٦م ًمٖمػم 

 ٟٓمٙمِم٤مف اًميت٤مم .اعمٕمّمقم ، ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ اعمقت ، رؤي٦م اعمٚمٙمقت وآـمالع قمٚمٞمف سم٤م

 ووضمف آُميتٜم٤مع ، اضميتامع اًمٜم٘مٞمْملم ، اعم٘مدس وهمػم اعم٘مدس )=ذب ُم٤م ٓ ينمب( .

 اظمٙم٘مقت إومدس .رؤي٥م : ث٣مٞمٝم٥م ايم

شمدور قمغم اًمٕمٚمؿ اًمٚمديّن وآؾمؿ إقمٔمؿ ، أذف ُمـ ؾم٤مسم٘ميتٝم٤م : يمقهن٤م هذه اعمرشم٦ٌم 

اًمٚمديّن اعمالئٙم٦م طم٤مـم٦م سمٕمٚمؿ اإلأدٟمك ُم٤م ذم هذه اعمرشم٦ٌم ٟمزول اًمقطمل قمغم اعمٕمّمقم ، وأقماله٤م و

وإدٟمك وإقمغم ييتٗم٤موشم٤من ، ُمـ إُم٤مشم٦م وإطمٞم٤م  ورزق وهمػم ذًمؽ ذم شمدسمػم أطمقال أهؾ اًمدٟمٞم٤م ، 

ْٙمٛم٣َم زَمْٔمَّمُٜمْؿ فَمعَم زَمٔمْ ُمـ ُمٕمّمقم ٔظمر :  ؽُمُؾ هَمّمه َؿ اَّللهسمِْٙمَؽ ايمرُّ ـْ ىَمٙمه َوَرهَمَع زَمْٔمَّمُٜمْؿ  ٍض َِمٛمُْٜمْؿ ََم

 .ؿ سملم ُمقؾمك واخلي قمٚمٞمٝمام اًمًالم يمام شمٗم٤موت اًمٕمٚم  َدَرصَم٣مٍت 

ُمٜمحٍمٌة سم٤معمٕمّمقم ، متيتٜمع ًمٖمػمه : ٓضميتامع اًمٜم٘مٞمْملم ،  -سم٠مقماله٤م وأدٟم٤مه٤م–هذه اعمرشم٦ٌم 

 إىمدس وهمػم إىمدس )=ذب ُم٤م ٓ ينمب( .

: اًم٘مدؾمّٞم٦م وإىمدؾمّٞم٦م ، ، أو اعمٚمٙمقشمٞم٦ّم واجلؼموشمّٞم٦م إذا اشّمْمح٧م اعمرشمٌيت٤من اعمٚمٙمقشمٞميت٤من 

سم٤معمٕمّمقم : ومٙمٞمػ ٟمٗمّن اـّمالع همػم اعمٕمّمقم وهق ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ اعمقت ، وأهّنام ُمٜمحٍمان 

 قمغم سمٕمض ُم٤م ذم ُمٚمٙمقت اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم؟!.  
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  دهمع إؾم٘م٣مل !!

ٚمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ىم٤مل : طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ، اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦ّم ، واًمٚمٗمظ ًمروى 

أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أٟمف ىم٤مل: رأي٧م ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ، قمـ إؾمح٤مق سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ـمٚمح٦م، قمـ 

رؾمقل اهلل وطم٤مٟم٧م صالة اًمٕمٍم، وم٤مًميتٛمس اًمٜم٤مس اًمقوق  ومٚمؿ جيدوه، وم٠ميت رؾمقل اهلل 

همرأي٦م »سمقوق ، ومقوع رؾمقل اهلل ذم ذًمؽ اإلٟم٤م  يده، وأُمر اًمٜم٤ّمس أن ييتقو١موا ُمٜمف ىم٤مل: 

 .(7)شضمتك سمقو٠موا َمـ فمٛمد آطمرهؿ، اظم٣مء يٛمبع َمـ حت٦م أص٣مزمٔمف 

 يت٤مج إمم إؾمٜم٤مد .حي٤مت قمٜمد أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ، ٓ ىمٚم٧م : هذا ُمـ اًميوريّ 

وٓ ارشمٞم٤مب أّن ُم٤م رآه اًمّمح٤مسم٦م ، ًمٞمس دٟمٞمقي٤ًم ظمًٞم٤ًًم وم٤مٟمٞم٤ًم ، سمؾ ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم سم٤مىمٞم٤ًم ٓ يٓمرأ 

 ، ومام شمٗمًػم هذا ؟!!وٓ شمٕمٛمؾ ومٞمف ىمقاٟملم اًمدٟمٞم٤م قمٚمٞمف اًمٗمٜم٤م  

احلٜمٗمل،  وروى ُمًٚمؿ ىم٤مل : طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمدارُمل، طمدصمٜم٤م أسمق قمكم

طمدصمٜم٤م ُم٤مًمؽ وهق اسمـ أٟمس، قمـ أيب اًمزسمػم اعمٙمل، أن أسم٤م اًمٓمٗمٞمؾ قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م، أظمؼمه أن 

ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ أظمؼمه، ىم٤مل: ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل قم٤مم همزوة شمٌقك، ومٙم٤من جيٛمع اًمّمالة، 

، واعمٖمرب واًمٕمِم٤م  مجٞمٕم٤م، طميتك إذا يم٤من يقُم٤م أظمر اًمّمالة، صمؿ ومّمغم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم مجٞمٕم٤مً 

 اًمٔمٝمر واًمٕمٍم مجٞمٕم٤م، صمؿ دظمؾ، صمؿ ظمرج سمٕمد ذًمؽ، ومّمغم اعمٖمرب واًمٕمِم٤م  ظمرج ومّمغم

إّٞم٘مؿ ؽمتٟمسمقن نمدًا، إن ؾم٣مء اَّلل، فمكم سمبقك، وإّٞم٘مؿ يمـ سمٟمسمقه٣م ضمتك يّمحل »مجٞمٕم٤م، صمؿ ىم٤مل: 

ومجتٜم٤مه٤م وىمد ؾمٌ٘مٜم٤م إًمٞمٝم٤م ش. ايمٛمٜم٣مر، همٚمـ صم٣مءه٣م َمٛم٘مؿ همَل يٚمس َمـ َم٣مئٜم٣م ؾمٝمئ٣ًم ضمتك آيت

هؾ َمسستًم َمـ »ٌض سمٌم  ُمـ ُم٤م ، ىم٤مل وم٠ًمهلام رؾمقل اهلل رضمالن، واًمٕملم ُمثؾ اًمنماك شم

؟!. ىم٤مٓ: ٟمٕمؿ، ومًٌّٝمام اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف ، وىم٤مل هلام ُم٤م ؿم٤م  اهلل أن ي٘مقل. ىم٤مل: شَم٣مئٜم٣م ؾمٝمئ٣م

صمؿ همرومقا سم٠ميدهيؿ ُمـ اًمٕملم ىمٚمٞمال ىمٚمٞمال، طميتك اضميتٛمع ذم ر ، ىم٤مل وهمًؾ رؾمقل اهلل صغم 

 .(9)شهمجرت ايمٔمكم زمًمء َمٛمٜمٚمرّؿ أقم٤مده ومٞمٝم٤م، اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمف يديف ووضمٝمف، صم

                                                           

 . دار ؿمقق ايمٛمج٣مة .6517، رومؿ: 115: 8صحٝمح ايمبخ٣مري )ت: زهغم ايمٛم٣مس(  (1)

 . دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب، زمغموت. 716، رومؿ :  1789: 9صحٝمح َمسٙمؿ  (7)
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 يت٤مج إمم إؾمٜم٤مد .حيىمٚم٧م : ُمـ رضوري٤مت أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ٓ 

رآه يمّؾ ُمـ ، ىمد وٓ ومٜم٤م   : يمقٟمف وضمداٟم٤ًم ٓ وم٘مدان ومٞمفوٓ ارشمٞم٤مب أّن هذا ُمـ اعمٚمٙمقت 

 طمي ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ، وومٞمٝمؿ ُمـ هق ُمٜم٤مومؼ ، ومٙمٞمػ ييتحّ٘مؼ هذا ًمٖمػم اعمٕمّمقم ؟!.

، اـمالع اًمٜم٤ّمس طمٙمام  وهمػمهؿ ، ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م ، ٜمع أطمٌد ُمـ قمٚمام  اًمٗمري٘ملم ىمٚمٜم٤م : مل يٛم

 قمغم سمٕمض اعمٚمٙمقت ، وإّٟمام ُمٜمٕمقا ُم٤م يم٤من : 

: يمرؤي٦م أسمٞمٜم٤م إسمراهٞمؿ آٟمٙمِم٤مف اًميت٤مم قمٚمٞمف سمٛمٕمٜمك اـمالقم٤ًم قمغم مجٚم٦م اعمٚمٙمقت ،  أوًٓ :

 .٘مٓمٕمّٞم٦م ذم هذاوؾميت٠ميت إظم٤ٌمر اًم ،جلٛمٚم٦م اعمٚمٙمقت اًمًالم  ؿقمٚمٞمٝموسم٘مّٞم٦م اعمٕمّمقُملم 

 .اعمٕمّمقم دون واؾمٓم٦م اـمالقم٤ًم ُم٤ٌمذًا قمغم اعمٚمٙمقت سم٤مٓؾميت٘مالل ،  وشم٣مٞمٝم٣ًم :

صغم اهلل قمٚمٞمف واـمالع اًمّمح٤مسم٦م ، وومٞمٝمؿ اعمٜم٤مومؼ ، قمغم ضمري٤من اعم٤م  ُمـ سملم يدي اًمٜمٌّل 

إّٟمام وف أوًٓ : ضمزئٞم٤ًّم ، وصم٤مٟمٞم٤ًم : ٓ قمغم آؾميت٘مالل قمغم اعمٚمٙمقت ، ًمٙمٜمّ ، وإن يم٤من اـمالقم٤ًم  وآًمف

 .، ومال إؿمٙم٤مل سمؼميم٦م اًمٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

ُمٕمٝمؿ  ـْ سمؼميم٦م ُمَ ُمـ إٟمٌٞم٤م  وإوصٞم٤م  ، ظمقاص أصح٤مب اعمٕمّمقُملم ومٌٕمض ُم٤م رآه 

وذم هذا أظم٤ٌمر صم٤مسميت٦م ذم ُمّم٤مدر اًمٗمري٘ملم ؾمٜم٦م وؿمٞمٕم٦م ، ٓ ُمـ اعمٚمٙمقت ىمٓمٕم٤ًم ، ُمـ اعمٕمّمقم ، 

ُمـ رواح ىم٤مـم٦ٌم إع ُمٜمف : رضورة أّن ، وهذا ممٙمـ ، قم٘ماًل وذقم٤ًم ، ٓ ُم٤مٟمشمًٕمٜم٤م أن 

،  إدٟمكاعمٚمٙمقت ، أن شمٚمٛمح ؿمٞمت٤ًم ُمـ  ٞمام ىم٣م اهلل شمٕم٤ممموم: ومٞمٛمٙمـ هل٤م اعمٚمٙمقت ، ٓ شمٗمٜمك 

ؽَم٘مِٝمٛمََتُف فَمعَم َرؽُمقيمِِف  اَّللهإٟمزال وُمـ ذًمؽ :  ًمٙمـ ٓ قمغم آؾميت٘مالل ، سمؾ سمؼميم٦م اعمٕمّمقم

 . َوفَمعَم اظْم٠ُْمَِمٛمكِمَ 
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 ٞمٝم٥م ذيمؽ زمػمىم٥م اظمٔمِمقمايمٛمّص فمعم إَم٘م٣م

سمـ احلًـ قمـ ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد ، روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م 

اشم٘مقا اهلل وٓ حيًد : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : قمـ داود اًمرىمل ىم٤مل ، حمٌقب 

ومخرج ذم سمٕمض ، اًمًٞمح ذم اًمٌالد ، قمٞمًك اسمـ ُمريؿ يم٤من ُمـ ذائٕمف  إنّ  سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤مً 

ومٚمام اٟميتٝمك ، ويم٤من يمثػم اًمٚمزوم ًمٕمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم ، ف وُمٕمف رضمؾ ُمـ أصح٤مسمف ىمّمػم ؾمٞمح

 .ومٛمِمك قمغم فمٝمر اعم٤م ، سمًؿ اهلل سمّمح٦م ي٘ملم ُمٜمف : قمٞمًك إمم اًمٌحر ىم٤مل 

سمّمح٦م ي٘ملم ُمٜمف ، سمًؿ اهلل  :طملم ٟمٔمر إمم قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم ، ٘م٤مل اًمرضمؾ اًم٘مّمػم وم 

هذا قمٞمًك : وم٘م٤مل ، ومدظمٚمف اًمٕمج٥م سمٜمٗمًف ، م وحلؼ سمٕمٞمًك قمٚمٞمف اًمًال، ومٛمِمك قمغم اعم٤م  

  ؟!.ومام ومْمٚمف قمكمّ ، وأٟم٤م أُمٌم قمغم اعم٤م  ، روح اهلل يٛمٌم قمغم اعم٤م  

وميتٜم٤موًمف ُمـ اعم٤م  ، وم٤مؾميتٖم٤مث سمٕمٞمًك ، ومرُمس ذم اعم٤م  »اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

  ؟!.ُم٤م ىمٚم٧م ي٤م ىمّمػمقمٞمًك : وم٠مظمرضمف صمؿ ىم٤مل ًمف 

ومدظمٚمٜمل ُمـ ، وأٟم٤م أُمٌم قمغم اعم٤م  ، يٛمٌم قمغم اعم٤م   هذا روح اهلل: ىمٚم٧م اًم٘مّمػم : ىم٤مل 

 .ذًمؽ قمج٥م

ًم٘مد ووٕم٧م ٟمٗمًؽ ذم همػم اعمقوع اًمذي ووٕمؽ اهلل »قمٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل ًمف قمٞمًك 

وميت٤مب اًمرضمؾ وقم٤مد إمم : ىم٤مل  .٤م ىمٚم٧مضمؾ ممّ و وميت٥م إمم اهلل قمز،  ومٛم٘ميتؽ اهلل قمغم ُم٤م ىمٚم٧م، ومٞمف 

 .(7)شسمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤مً  وٓ حيًدنا ،  وم٤مشم٘مقا اهلل، ُمرشمٌيتف اًميتل ووٕمف اهلل ومٞمٝم٤م 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

مميتٜمع ًمٖمػم ، ، وهمػم اًم٘مدد سمٕم٤ممل اًم٘مدس اعمٚمٙمقت همػم اعمٚمٙمقيت سمٕم٤ممل  إطم٤مـم٦م  اًمزسمدة :

اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ، وإّٓ اضميتٛمع اًمٜم٘مٞمْم٤من ، ًمٙمـ ىمد يٚمٛمح همػم اعمٕمّمقم ؿمٞمت٤ًم ُمـ 

 ، وهذا ٓ يٛميتٜمع ، سمؾ واىمع.ىمدؾمّٞم٦م سملم اهلل وقم٤ٌمده : يمقٟمف واؾمٓم٦م سمؼميم٦م اعمٕمّمقم اعمٚمٙمقت 
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سملم يدي ىم٤مـم٦ٌم اًمٜم٤ّمس ، ، ُميتقاومر وًمٙمل ٟمٗمٝمؿ ذًمؽ سمٞم٘ملم : وم٠مذف ُم٤م ذم اعمٚمٙمقت 

 ذم اجلٛمٚم٦م .، واجلٛمٞمع ىمد اـّمٚمع قمٚمٞمف اًم٘مرآن وهق يميت٤مب اهلل شمٕم٤ممم 

اًم٘مدس مل يميت٤مب اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ اعمٚمٙمقت ، سمؾ هق واهلل ُمـ قم٤موٓ ارشمٞم٤مب أّن 

  : لمـ شمٙمقيٜمٞمّ ياجلؼموت ، ًمٙمـ ذم هذا أُمرو

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، اًم٘مدؾمّٞم٦م حمٛمد ًمقٓ واؾمٓم٦م ٟمٌّٞمٜم٤م ، إّول : اؾميتح٤مًم٦م وصقًمف إًمٞمٜم٤م 

ـْ يَمُدْن ضَم٘مِٝمٍؿ فَمٙمِٝمؿٍ : طمًٌٜم٤م :  سمٞمٜمٜم٤م وسملم اهلل شمٕم٤ممم َؽ يَمتَُٙمٗمهك ايْمُٗمْرآَن َِم . وهق سيٌح (7) َوإِٞمه

 .طمّمقًمّٞم٤ًم طمْمقرّي ًمٞمس يمًٌّٞم٤ًم ىمدد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف سم٤مًمقطمل ، ًمديّن  أّن قمٚمؿ اًمٜمٌّل 

ُمـ قم٤ممل اعمٚمٙمقت ، وروطمف  -أّي ٟمٌل ويمذا اًمقّص –وىمد سمّٞمٜم٤م قمّٚم٦م ذًمؽ : ومٌدن اًمٜمٌّل 

ُمـ قم٤ممل اًم٘مدس واجلؼموت : ًمذًمؽ أُمٙمـ شمٚم٘مّٞمف قمٚمقم اًمٚمدن اًميتل هل ُمـ قم٤ممل اًم٘مدس 

 واعمٚمٙمقت : ًمٚمًٜمخّٞم٦م سمٞمٜمٝمام .   

اعمٙمٜمقن ُمـ قمٚمؿ اًم٘مرآن ، إّٓ سمٜمٌّٞمٜم٤م اعم٘مّدس وصم٤مٟمّٞم٤ًم : يٛميتٜمع اـمالع أطمد ُمـ اخلٚمؼ ، قمغم 

يْمَر  حمٛمد صغم اهلل قمغم حمٛمد وآًمف : يرؿمد إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم : َ يمِٙمٛمه٣مسِ َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمٞمَْؽ اًمذِّ َُم٤م  يمُِتَبكمِّ

َل إًَِمْٞمِٝمؿْ  اعمٓمقّي٦م ذم اًم٘مرآن ،  هأهاراهلل اًمٚمدٟمّٞم٦م ، و ٕمٚمقماإلعم٤مم سمشمقىّمػ وهق فم٤مهٌر ذم ( 9)ُٟمزِّ

 وقمؽمشمف اعمٓمٝمريـ ُمـ سمٕمده.ٟمٌّٞمٜم٤م حمّٛمد شمٌٞم٤من قمغم 

يمحدي٨م اًمث٘مٚملم واًمٙم٤ًم  ، وم٠مُّم٤م اًمٜمٌّل ومقاوح : وأُّم٤م قمؽمشمف : ومٚمألطم٤مدي٨م اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم 

 .، أسمد أسمديـ اعمٓمّٝمريـ اًمٓم٤مهريـ اًمٓمٞمٌلم  اهلل قمغم حمٛمد وآًمف ومّمغّم وهمػمه٤م ، 
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 ٘مـ يمٙمٔمب٣مد آرسمٗم٣مء يمروح ايمٗمدس؟!هؾ يٚم

 روح اًم٘مدس قمغم ُمرشمٌيتلم : 

 . زم٣مٓصْمٖم٣مءاظمرسمب٥م إولم : ايمٙمدٞمّٝم٥م 

ٟمٌٞم٤م  وهؿ : إ، ُمـ اصٓمٗم٤مهؿ وهل اًميتل جيٕمٚمٝم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ذات 

ْدسُمَؽ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : الئٙم٦م اعموصٞم٤م  وإو إِْذ َأيه

ُؿ ايمٛمه٣مَس دِم اظمَْْٜمِد َوىَمْٜمًَل   .وؾمٞم٠ميت اًميتٗمّمٞمؾ ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين زمُِروِح ايْمُٗمُدِس سُمَ٘مٙمِّ

 .يمٙمدٞمّٝم٥م زم٣ميمْم٣مفم٣متاظمرسمب٥م ايمث٣مٞمٝم٥م : ا

سم٤مًمٓم٤مقم٤مت واًمٜمقاومؾ ، ُمـ ُمراشمٌٝم٤م ُم٤م يٜم٤مل ، وهل اًميتل يٜم٤مل اًمٕمٌد اعمٓمٞمع همػم اعمٕمّمقم 

 ورؾمقًمف شم٤مُّم٦م ، وصؾ إمم رشم٦ٌم ، طم٥ًم درضم٦م ـم٤مقميتف : وم٢من يم٤مٟم٧م ـم٤مقميتف هللواًم٘مرسم٤مت 

 اعمالئٙم٦م يمام طمّمؾ جلٕمٗمر اًمٓمٞم٤مر قمٚمٞمف اًمًالم .

اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤م  : ظمّمقص ُمـ اصٓمٗم٤مهؿ اهلل شمٕم٤ممم ، وهؿ وسم٤مجلٛمٚم٦م : ىم٤مـم٦ٌم 

 .ُم٘مّدؾم٦م ًمدٟمّٞم٦م أرواطمٝمؿ ىمدؾمّٞم٦م ، وإوصٞم٤م  واعمالئٙم٦م 

٦م قمـ ٜمّزه٦م اعم: وُمٕمٜمك اًم٘مدؾمّٞم٦م  ًّ ُمـ ٓمّٝمرة اعم، اخل٨ٌم ـ ُمؼّم ة اعماحلدود واًم٘مٞمقد ، ظم

 اًمٕمج٥م واًمٖمرور .يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م شم٠مُمر سم٠مّي ؾمق  ، ٓ ٓ اعمٕمّمقُم٦م ُمـ اخلٓم٠م ، ، اًمرضمس 

حت٤ميمل أومٕم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف ، ٓ شمْمٛمر ،  قملم اًمرمح٦م)=روح اًم٘مدس( اًمروح اًم٘مدؾمّٞم٦م 

اًم٘مدس روح  .يمام ؾمٞميّتْمحواهلداي٦م  ًمٕم٤ٌمد اهلل وقم٤مُّم٦م خمٚمقىم٤مشمف إّٓ اًمرمح٦م واًمِمٗم٤مقم٦م واعمٖمٗمرة

 .ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦موؾمٞم٠ميت اًمدًمٞمؾ قمغم هذا ، ىم٤مدرة قمغم اخلٚمؼ واإلجي٤مد سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

٦م ، اًميتٜمزه سم٤مًمٓم٤مقم٤مت واًم٘مرسم٤مت ، ًمٙمـ ٟميت٤ًم ل هؾ يٛمٙمـ ًم٘م٤مـم٦ٌم اًمٕم٤ٌمد  ًّ قمـ زٟمزاٟم٦م اخل

 ؟!.، ُمع اًميتٜمٌٞمف أّن يمالُمٜم٤م ذم اإلُمٙم٤من ٓ اًمقىمقع وآرشم٘م٤م  ًمروح اًم٘مدس، 

َِزيَدٞمهُ٘مؿْ ىم٤مل اهلل : ٕمؿ ، وًم٘مد سم٢ممج٤مع : ٟمىمٚمٜم٤م  َٕ ـْ ؾَمَ٘مْرسُمْؿ 
 .ىمٓمٕمّل وهذا أصٌؾ  يَمئِ
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اًمٌخ٤مري ىم٤مل : طمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمثامن سمـ يمراُم٦م، طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ خمٚمد، طمدصمٜم٤م  ىرو

ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل، طمدصمٜمل ذيؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ٟمٛمر، قمـ قمٓم٤م ، قمـ أيب هريرة، ىم٤مل: ىم٤مل 

قمٌدي سمٌم   وم٘مد آذٟميتف سم٤محلرب، وُم٤م شم٘مرب إزما  ل: ُمـ قم٤مدى زم وًمٞم٤مً اهلل ىم٤م إنّ »رؾمقل اهلل: 

هم١مذا أضمببتف: ف، ٤م اومؽمو٧م قمٚمٞمف، وُم٤م يزال قمٌدي ييت٘مرب إزم سم٤مًمٜمقاومؾ طميتك أطمٌّ ممّ  إزما  أطم٥مُّ 

ىمٛم٦م ؽمٚمٔمف ايمذي يسٚمع زمف، وزمٌمه ايمذي يبٌم زمف، ويده ايمتل يبْمش هب٣م، ورصمٙمف ايمتل يٚمًم 

 .(7)شتـ اؾميتٕم٤مذين ٕقمٞمذٟمفؾم٠مًمٜمل ٕقمٓمٞمٜمف، وًم ، وإنْ هب٣م

ىم٤مل : قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ورواه اًمٙمٚمٞمٜمل ُمـ أصح٤مسمٜم٤م 

سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد ، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمٝمران ، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اًم٘مامط ، قمـ أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م ، قمـ 

ي٤م رب : »ٌح٤مٟمف ًمرسّمف ؾم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمفىم٤مل  أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : عم٤م أهي سم٤مًمٜمٌل

 ُم٤م طم٤مل اعم١مُمـ قمٜمدك؟!.

ُم٤م ييت٘مرب إزما قمٌد ُمـ و ىم٤مل : ي٤م حمٛمد ، ُمـ أه٤من زم وًمٞم٤ًم ، وم٘مد سم٤مرزين سم٤معمح٤مرسم٦م...،

ٌُّف ،  هم١مذا أضمببتف قم٤ٌمدي سمٌم  أطم٥مُّ إزما مم٤ّم اومؽمو٧م قمٚمٞمف ، وإّٟمف ًمٞميت٘مرب إزما سم٤مًمٜم٤مومٚم٦م طميّتك أطم

بٌم زمف ، ويمس٣مٞمف ايمذي يٛمْمؼ زمف ، ويده ايمتل ىمٛم٦م إذا ؽمٚمٔمف ايمذي يسٚمع زمف ، وزمٌمه ايمذي ي

 .(9)شيبْمش هب٣م : إْن دفم٣مين أصمبتف ، وإْن ؽمٟميمٛمل أفمْمٝمتف

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك وأسمق قمكم ، حمٛمد سمـ حيٞمك قمـ  وروى اًمٙمٚمٞمٜمل 

٤مد سمـ قمـ محّ ، قمـ قمكم سمـ قم٘م٦ٌم ، قمـ اسمـ ومْم٤مل ،  قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر مجٞمٕم٤مً ، إؿمٕمري 

 . (3)وؾم٤مق ُمثٚمف ىم٤مل رؾمقل اهلل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : سمِمػم ىم٤مل 
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ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد طمًـ ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، ؾمقى مح٤مد اًمٓمٜم٤مومز ، وهق 

 إُم٤مُمل ، روى قمٜمف إضمّٚم٦م وأصح٤مب اإلمج٤مع دون ـمٕمـ .

ومْمؾ آرشم٘م٤م  ًمروح اًم٘مدس اًمزسمدة : اهلل ؾمٌح٤مٟمف مل يٛمٜمع ، ىم٤مـم٦ٌم سمٜمل اإلٟم٤ًمن ، ُمـ 

َِزيَدٞمهُ٘مؿْ : يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف اًمٜمقاومؾ ، ومٞمٛمٙمـ ًمٙمّؾ إٟم٤ًمن ذًمؽ وسم٤مًمٓم٤مقم٤مت  َٕ ـْ ؾَمَ٘مْرسُمْؿ 
 يَمئِ

ْر فَمٛمُْ٘مْؿ ؽَمٝمَِّئ٣مسمُِ٘مْؿ َوُٞمْدطِمْٙمُ٘مْؿ َُمْدطَمًَل ىَمِريًًم وىم٤مل :  َر ََم٣م سُمٛمَْٜمْقَن فَمٛمُْف ُٞمَ٘مٖمِّ
َتٛمُِبقا ىَمَب٣مئِ   إِْن ََتْ

 .ًم٘مرآٟمّٞم٦م ذم هذا ٓ حتَم واًمٜمّمقص ا

وىمٚمٞمؾ ُمـ ، إٟمٌٞم٤م  وإوصٞم٤م  واعمالئٙم٦م ُمـ قمدا أّن ،   ًمٙمـ أظمؼمشمٜم٤م يميت٥م اًمًام

ُ٘مقرُ ، آصمر دون ذًمؽ، يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ّٚمص اخلقاص دوهنؿ اخل ـْ فِمَب٣مِدَي ايمُمه وٓ  وَمٙمِٝمٌؾ َِم

، د وآًمف اًمٓم٤مهريـ اعمٓمّٝمريـ اهلل قمغم حمٛمّ  : ومّمغّم  ؿمٗم٤مقم٦م حمٛمد وآل حمٛمدوُمٚمج٠م إّٓ رمح٦م اهلل: 

 .وظم٤مب وشمٕمس ُمـ مل يٜمؾ ؿمٗم٤مقميتٝمؿ صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ 
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 زم٣ميمْم٣مفم٣متٞمٝمؾ ايمٗمدس إَم٘م٣مٞمّٝم٥م ٞمّص فمعم 

، ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وأرو٤مه أّن ضمٕمٗمر اًمٓمّٞم٤مر ، سمؾ قمٚمؿ رضورًة ، أمجع أهؾ اًم٘مٌٚم٦م 

، سمٓم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف  ريض اهلل قمٜمف ،ًمٞمس ُمـ إٟمٌٞم٤م  وٓ ُمـ اعمٕمّمقُملم إوصٞم٤م  ، ًمٙمٜمّف 

 ..قم٤ممل اعمالئٙم٦م أوحك ُمـ ضمٜمس ٚم٘مد : ومىمدؾمّٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م وصؾ إمم رشم٦ٌم 

ومٛماّم أظمرضمف اًمٗمري٘م٤من واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري ىم٤مل : طمدصمٜمل قمٛمرو سمـ قمكم، طمدصمٜم٤م يزيد سمـ 

ه٤مرون، أظمؼمٟم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد، قمـ اًمِمٕمٌل، أن اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام، يم٤من إذا 

 .(7)شايمسَلم فمٙمٝمؽ ي٣م ازمـ ذي اْلٛم٣مضمكم»ىم٤مل:  ؾمٚمؿ قمغم اسمـ ضمٕمٗمر،

وأظمرج اًمٓمؼماين ىم٤مل : طمدصمٜم٤م زيمري٤م سمـ حيٞمك اًم٤ًمضمل، ىم٤مل: صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ه٤مرون سمـ 

ُمقؾمك إودي، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمداُم٦م سمـ حمٛمد إؿمجٕمل، قمـ خمرُم٦م سمـ سمٙمػم، قمـ أسمٞمف، قمـ 

يمؽ ي٣م  هٛمٝمئ٣مً »اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم 

 .(9)شفمبد اَّلل، أزمقك يْمغم َمع اظمَلئ٘م٥م دم ايمسًمء

 . (3)ىم٤مل اهلٞمثٛمل : رواه اًمٓمؼماين وإؾمٜم٤مده طمًـ

وأظمرج اًمٓمؼماين ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احليُمل، صمٜم٤م ضم٤ٌمرة سمـ اعمٖمٚمس، صمٜم٤م 

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم  أسمق ؿمٞم٦ٌم، قمـ احلٙمؿ، قمـ ُم٘مًؿ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام،

، طمٞم٨م دم اْلٛم٥م، ذا صمٛم٣مضمكم يْمغم هبًم يْمغم َمٙم٘م٣مً رأي٦م صمٔمٖمر زمـ أِب ؿم٣ميم٤م، »اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 .(4)شيِم٤م  ُم٘مّمقص٦م ىمقادُمف سم٤مًمدُم٤م 

 

                                                           

 . دار ؿمقق ايمٛمج٣مة .3719، رومؿ: 71: ٣5مري )ت: زهغم ايمٛم٣مس( صحٝمح ايمبخ (1)

 . َم٘متب٥م ازمـ سمٝمٚمٝم٥م ، ايمٗم٣مهرة.191، رومؿ: 77: 13اظمٔمجؿ ايم٘مبغم )ت: محدي ايمسٙمٖمل(  (7)

 . َم٘متب٥م ايمٗمدد ، ايمٗم٣مهرة . 15996، رومؿ: 773: 9جمٚمع ايمزوائد (3)

 ٥م ازمـ سمٝمٚمٝم٥م ، ايمٗم٣مهرة.. َم٘متب1967، رومؿ: 117: 7اظمٔمجؿ ايم٘مبغم )ت: محدي ايمسٙمٖمل(  (9)
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 . (7)رواه اًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مديـ وأطمدمه٤م طمًـىم٤مل اهلٞمثٛمل : 

 . (9)ىمٚم٧م : صححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم

 ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م : وسم٤مجلٛمٚم٦م: ومال يّمح ر  ُمـ هذه اًمرواي٤مت وىم٤مل إًم٤ٌمين

رأي٦م صمٔمٖمر زمـ أِب ؿم٣ميم٤م َمٙم٘م٣ًم يْمغم دم اْلٛم٥م َمع »وإًمٗم٤مظ إٓ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه: عمجٞمتف ُمـ ـمرق سمٕمْمٝم٤م صحٞمح ، يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف ذم اًمًٚمًٚم٦م ش اظمَلئ٘م٥م زمجٛم٣مضمكم

 .(3)7996اًمّمحٞمح٦م  

ُم٤م هل إذ  اًم٘مدؾمٞم٦ّم :سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمًالم ُم٤م هل ظمّم٤مل ضمٕمٗمر  ل ٟميت٤ًمًمٙمـ 

 هذه اًمرشم٦ٌم ُمـ اًم٘مدس واعمٚمٙمقت؟!. ه٤مك ًمؽمى ..اًميتل ٟم٤مل هب٤م ٤مت اًمٓم٤مقم

  

                                                           

 . َم٘متب٥م ايمٗمدد ، ايمٗم٣مهرة . 15996، رومؿ: 773: 9 جمٚمع ايمزوائد (1) 

 . اظم٘مت٤م اإلؽمَلَمل. 3965، رومؿ: 653: 1صحٝمح اْل٣مَمع ايمِمٕمغم  (7) 

 . دار اظمٔم٣مرف ، ايمري٣مض .6891، رومؿ: 785: 19ايمسٙمسٙم٥م ايمّمٔمٝمٖم٥م  (3) 
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 ؟!صمٔمٖمر َمرسمب٥م ومدؽمّٝم٥م زمٟمّي ؿم٣مفم٥ٍم ٞم٣مل 

هـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أيب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 387أظمرج اًمّمدوق ريض اهلل قمٜمف )

قمـ أمحد سمـ أيب قمٌداهلل اًمؼمىمل ، قمـ أسمٞمف ، قمـ أمحد سمـ اًمٜمي اخلزاز ، قمـ ؾمٕمد سمـ قمٌداهلل ، 

أوطمك اهلل »قمٛمرو سمـ ؿمٛمر ، قمـ ضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل ، قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل: 

شمٕم٤ممم إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف إيّن ؿمٙمرت جلٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م أرسمع ظمّم٤مل، ومدقم٤مه 

ظمؼمه، وم٘م٤مل: ًمقٓ أّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أظمؼمك ُم٤م أظمؼمشمؽ، وُم٤م ٠مًمف وماًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآ

 قمٚمٛم٧م إيّن إْن ذسميتٝم٤م زال قم٘مكم، وُم٤م يمذسم٧م ىمط: ّٕن اًمٙمذب يٜم٘مص ذسم٧م مخرًا ىمط: ٕيّن 

اعمروة، وُم٤م زٟمٞم٧م ىمط إليّن ظمٗم٧م أيّن إذا قمٛمٚم٧م قمٛمؾ يب، وُم٤م قمٌدت صٜماًم ىمط ٕيّن قمٚمٛم٧م 

 أّٟمف ٓ يي وٓ يٜمٗمع.

ضمؼ اَّلل سمٔم٣ملم أن جئمؾ يمؽ »ب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف قمغم قم٤مشم٘مف وىم٤مل: ىم٤مل: ومي

 .(7)شصمٛم٣مضمكم سمْمغم هبًم َمع اظمَلئ٘م٥م دم اْلٛم٥م

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

قمكّم حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمدصمٜمل أيب ، قمـ  ذم إُم٤مزم ىم٤مل :ريض اهلل قمٜمف ورواه اًمّمدوق 

٧م ، قمـ يقٟمس سمـ قمٌد اًمرمحـ ، قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٛمر سمـ اًمّمٚم٧م ، قمـ قمّٛمف قمٌد اهلل سمـ اًمّمٚم

 (9)سمف ُمثٚمف أو ىمري٥م ُمٜمف 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح.

واًمٗمرق سملم ُمثؾ ضمٕمٗمر روقان اهلل قمٚمٞمف ، وسملم اعمٕمّمقُملم : أّن اعمٕمّمقم جمٌقل قمغم 

، طمْمقرّي٦م قمٜمده ًمدّٟمٞم٦م هل طم٘مٞم٘ميتف : ومٝمل سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل : رضورة أّن اًم٘مدؾمٞم٦ّم اًمٕمّمٛم٦م 

                                                           

 َمٛمُمقرات اظم٘متب٥م اْلٝمدرّي٥م ، ايمٛمجػ ..  559: 7فمٙمؾ ايمممائع )ص٣مدق زمحر ايمٔمٙمقم(  (1) 

 . َم٠مؽمس٥م ايمبٔمث٥م ، ومؿ.133إَم٣مرم :  (7) 
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ْ٘مَؿ َصبِٝم٣ًّم َي٣ميم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  ،جي٤مد اإلأّول ُمـ  ٍة َوآسَمْٝمٛم٣َمُه اْْلُ ؾمٞم٠ميت ذم و ََيَْٝمك طُمِذ ايْم٘مَِت٣مَب زمُِٗمقه

 ..اعميتقاشمرات ُم٤م يٌلّم هذا سميتٗمّمٞمؾ 

: يم٤مًميتل قمٜمد إٟمٌٞم٤م  ٘مدؾمّٞميتف ًمٞم٧ًم ًمدٟمّٞم٦م طمْمقرّي٦م روقان اهلل قمٚمٞمف ، وموأُّم٤م ضمٕمٗمر 

يمام سم٤مًمٓم٤مقم٤مت واًم٘مرسم٤مت وإّٟمام ٟم٤مل ُم٤م ٟم٤مل ُمـ اًم٘مدؾمّٞم٦م ، ذم اسميتدا  اإلجي٤مد وإوصٞم٤م  واعمالئٙم٦م 

همػمه ، سمؾ وصٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، واًمٓمريؼ ُمٗميتقح جلٕمٗمر ريض اهلل قمٜمف هق سيح اخلؼم أقماله 

سم٤مشم٤ٌمع هذا إّٓ ٓ ييتحّ٘مؼ و، إقمغم ، ُم٤م ؿم٤م  ُمـ ُمراشم٥م اًم٘مدس ؿ ٝمُمٜميمّؾ : ًمٞمٜم٤مل ُمـ اخلالئؼ 

 ، قم٘ماًل وٟمّّم٤ًم .. ٤متسم٤مًمٓم٤مقم٤مت واًم٘مرسمإٟمٌٞم٤م  وإوصٞم٤م  

ًمٙمـ أظمؼمشمٜم٤م اًمٜمّمقص أيْم٤ًم أّن هذا مل ييتحّ٘مؼ قمٜمد أيمثر اًمٌنم ، ُمع اؾميتٓم٤مقميتٝمؿ قمٚمٞمف 

َٓ َيُْمُ٘مُرونَ : طمًٌٜم٤م ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :  ـه َأىْمَثَر ايمٛمه٣مِس 
 إِنه اَّللهَ يَمُذو هَمّْمٍؾ فَمعَم ايمٛمه٣مِس َويَم٘مِ

ٓه وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :   .   ىُمُٖمقًراهَمَٟمزَمك َأىْمَثُر ايمٛمه٣مِس إِ
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 ضم٣مصؾ اإلؾم٘م٣ميمّٝم٥م 

شمٙمقيٜم٤ًم ، أومْمؾ ُمـ يمّؾ اخلالئؼ..: أذف ُمٜمٝم٤م ذاشم٤ًم ذاشم٤ًم واًمٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

، وإمج٤مقم٤ًم سمؾ رضورًة  ٟمّّم٤مً وىمدؾم٤ًم وٟمقرًا وقمٚماًم ورشم٦ًٌم : وم٢مذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ، وهق يمذًمؽ 

واؾمٓم٦م ، هل إمم ومٙمٞمػ حييت٤مج اًمٜمٌّل حمٛمد صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  :وؾمٞم٠ميت ٟم٘مؾ اإلمج٤مع ذم ذًمؽ

 ؟!.ضمؼمائٞمؾ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، يمٞمام يقطمل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إًمٞمف..

أو ُم٤م شمٗمًػم شمقؾّمط ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم سملم اًمٜمٌّل حمٛمد ، وسملم اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

 ؟!.صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف قمٚمٞمفاًمقطمل ل وٟمزيتح٘مؼ ، طميتك ي٤ممم وشمٕم

وٓ ي٘م٤مل : إّن ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم جمّرد ٟم٤مىمؾ ًمٚمقطمل ، وٓ يِمؽمط أن يٙمقن اًمٜم٤مىمؾ 

إمم ؾمٚمٓم٤من آظمر : ًمًٚمٓم٤من رؾم٤مًم٦م ايمام ذم طم٤مُمؾ ، ذم قمرف اًمٕم٘مال  أومْمؾ ُمـ اعمٜم٘مقل إًمٞمف 

 !!!.٤مناًمًٚمٓمـ أدٟمك ذوم٤ًم ورشم٦ًٌم ُمرضورة أّن احل٤مُمؾ 

 ذم قمّدة أُمقر : ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرق : هذا ّٕٟمف ي٘م٤مل : 

ضمؼمائٞمؾ ومٛمـ ، الئؼ اخليمّؾ ُمـ  أذفاًمٜمٌّل حمّٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  إَمر إّول :

وم٤مقميت٤ٌمرّي٦م حمْم٦م ، ٓ ، وأُّم٤م أومْمٚمّٞم٦م اًمًٚمٓم٤من، ، ذاشم٤ًم وطم٘مٞم٘م٦ًم وشمٙمقيٜم٤ًم دوٟمف قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

ذاشم٤ًم وشمٙمقيٜم٤ًم ٞمًقا أومْمؾ ًم -قمدا اعمٕمّمقم–آـمالق  قمغماًمًالـملم ٙمّؾ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م : وم

 .، وإّٟمام هؿ يمذًمؽ سم٤مٓقميت٤ٌمر واعمج٤مز واًميتقاـم١م طم٘مٞم٘م٦مو

، شمٙمقيٜمل : رضورة أّٟمف قمٚمّؿ ًمديّن ذايت أُمٌر قمغم إٟمٌٞم٤م  اًمقطمل اًمٜم٤مزل إُمر اًمث٤مين : 

٤مقميت٤ٌمرّي٦م وم٤من ، رؾم٤مًم٦م اًمًٚمٓم، أُّم٤م واًمٕمّمٛم٦م ، وٟمقٌر قمرر ، قملم احلّؼ واًمّمدق وىمْم٤مٌ  رسم٤مين 

 ، وم٠ميـ هذا ُمـ ذاك؟!. قمٚمٞمٝم٤م اًمٖمٗمٚم٦م اخلٓم٠م واًمًٝمق ورضورة ـمرّو اًمٜم٘مص ، قملم 

، اًمٜمٌل حمّٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف شمٙمقيٜم٤ًم وطم٘مٞم٘م٦ًم ، هق واؾمٓم٦م اًمٗمٞمض  إَمر ايمث٣ميم٧م :

ػمه ُمـ اعمٕمّمقُملم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم : ومٝمق اًمٜمقر إّول ذم اإلجي٤مد ، سملم اهلل وسملم ضمؼمائٞمؾ وهم

ومٛمـ ضمٜمس اعمالئٙم٦م ضمؼمائٞمؾ وىمٌؾ أن خيٚمؼ ف اهلل شمٕم٤ممم ظمٚم٘محل٤مُمؾ إّول ًمٕمرش اهلل شمٕم٤ممم ، ا
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ومام شمٗمًػم أن إذن  ،أشمٞم٦م إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م ذم ٗمّّمؾ ٞميمام ؾميت، سمٙمذا اًمػ ؾمٜم٦م إهلٞم٦ّم دوهنؿ 

 ؟!!.ًمٕمٚمقم اهلل اًمٚمدٟمّٞم٦م  يٙمقن ضمؼمائٞمؾ هق اًمقاؾمٓم٦م اًميتٙمقيٜمّٞم٦م

ٟمٌّٞمٜم٤م ٤مهلل شمٕم٤ممم يمّٚمؿ ل أيمؼم ُمـ هذا ، وهق ًمٖمقّي٦م اًمقطمل : وموصمّٛم٦م إؿمٙم٤م إَمر ايمرازمع :

( هَمَ٘م٣مَن وَم٣مَب وَمْقؽَمكْمِ 8َدَٞم٣م هَمَتَدلمه ): ومٚم٘مد  :دون طمج٤مب إّٓ طمج٤مب اًمٗم٘مر إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمفحمّٛمد 

ٓ اًم٘مرب ،  ذاه وُمع ( ََم٣م ىَمَذَب ايْمُٖم٠َماُد ََم٣م َرَأى11( هَمَٟمْوضَمك إلَِم فَمْبِدِه ََم٣م َأْوضَمك )9َأْو َأْدَٞمك )

قملم اًمًالم ، سمؾ هق اًمّمالة وطم٤مضم٦م ًمٚمقطمل ضمؼمائٞمؾ وهمػمه ُمـ اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم قمٚمٞمٝمؿ 

 ٚمٖمق !!!.اًم

وسم٘مّٞم٦م إٟمٌٞم٤م  ، وسملم ٟمٌّٞمٜم٤م ظم٤مّص٦م شمٕم٤ممم إذا ُم٤م شمٗمًػم شمقؾمط ضمؼمائٞمؾ سملم اهلل 

 وإوصٞم٤م  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم قم٤مُّم٦م؟!.

 ..قمغم اًمؽمشمٞم٥م اًميت٤مزمه٤مك اجلقاب 
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 ٞمِّم٣ًم وإمج٣مفم٣مً  ف ايم٘م٣مئٛم٣متأذ ايمٛمبّل 

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ احلّج٤مل ، قمـ مّح٤مد ، قمـ 

أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم وذيمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وم٘م٤مل : ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف 

 .(7) شَم٣م زمرأ اَّلل ٞمسٚم٥م طمغمًا َمـ حمٚمد صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف» اًمًالم: 

 واًمٜمًٛم٦م : اًمروح سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ . ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم.

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ اسمـ ومْم٤مل 

، قمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد ، اسمـ أظمل مح٤مد اًمٙم٤مشم٥م ، قمـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل : ىم٤مل : ىمٚم٧م ٕيب 

 هلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ؾمٞمد وًمد آدم؟!.قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم : يم٤من رؾمقل ا

ىم٣من واَّلل ؽمٝمد َمـ طمٙمؼ اَّلل ، وَم٣م زمرأ اَّلل زمري٥م طمغمًا َمـ حمٚمد »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(9) شصعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف

وهلذا أصقل  ىمٚم٧م : صحٞمح ذم اجلٛمٚم٦م ، وهذا اإلؾمٜم٤مد جمٝمقل سمٕمٌد اهلل سمـ حمٛمد .

 ًمٓمٞمٜم٦م : طمًٌٜم٤م صمالث آي٤مت : ىمرآٟمّٞم٦م ىمٓمٕمّٞم٦م ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ أظم٤ٌمر اًمٜمقر وا

 .(3) فَمَسك َأْن َيْبَٔمثََؽ َرزمَُّؽ ََمَٗم٣مًَم٣م حَمُْٚمقًداىمقًمف شمٕم٤ممم :  إولم :

هـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م قمكم سمـ طمٗمص ، قمـ 935أظمرج اإلُم٤مم اًمًٜمّل اًمٙمٌػم اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )

هلل اختذ اعمًٕمقدي ، قمـ قم٤مصؿ ، قمـ أيب وائؾ ىم٤مل: ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد اًمّمح٤ميب : إّن ا

ٌَٙمؿ ظمٚمٞمُؾ اهلل ، وإّن  فَمَسك ، صمؿ ىمرأ :  حمٚمدًا أىمرم اْلٙمؼ فمعم اَّللإسمراهٞمؿ ظمٚمٞماًل ، وإّن ص٤مطم

 .(4) َأْن َيبَْٔمَثَؽ َرزمَُّؽ ََمَٗم٣مًَم٣م حَمُْٚمقًدا 
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 .79اإلهاء :   (3)
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ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم سملم أهؾ اًمًٜم٦ّم ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم ، 

 .دون يمالم سمٞمٜمٝمؿ صم٘م٦م ، وهق ٤من مل خيرج ًمف اًمِمٞمخإّٓ اعمًٕمقدي 

، دون  صغّم اهلل قمغم حمٛمد وآل حمٛمدحمٛمد  ٜم٤مٜمٌٞمّ اصٓمٗم٤م  ظم٤مص ًمسيٌح ذم واحلدي٨م : 

 ىم٤مـم٦ٌم اخلالئؼ.

ٓه َرمْح٥ًَم يمِْٙمَٔم٣مظمكَِمَ  ايمث٣مٞمٝم٥م : جمٛمقع اًمٜمٗمل وآؾميتثٜم٤م  ، ومٞمام ىم٣م اهلل .  (7)َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك إِ

صغم اهلل حمّٛمد يمّؾ اًمٕمقامل ، قمغم وضمقد اًمٜمٌّل قمغم رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم شمٕم٤ممم ، طمٌٍم ذم شمقىّمػ ٟمزول 

 قمٚمٞمف وآًمف ، واإلـمالق طمّج٦م.

ُْؿ ًَمِٗمل ؾَمْٙمَرهِتِْؿ َيْٕمَٛمُٝمقنَ يَمَٔمْٚمُرَك : ىمقًمف :  ايمث٣ميمث٥م ىمًُؿ   يَمَٔمْٚمُركَ . وُمٕمٜمك : (9)إهِنا

ذًمؽ ، أّن اهلل شمٕم٤ممم مل  وشم٘مري٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمحٞم٤مة اًمٜمٌّل ، يم٘مقًمٜم٤م ًمٌٕمْمٜم٤م : وطمٞم٤مشمؽ قمٜمدي.

 .د صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف حٞم٤مة ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمّ إّٓ سم، ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مـم٦ٌم ُم٤م ظمٚمؼ ُمـ ي٘مًؿ سمحٞم٤مة ومرد 

قمغم يمّؾ ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ، وٓ يٕم٤مروف أُمث٤مل :  ٦م ٟمٌٞمّٜم٤م حمٛمد أذومٞمّ ذا ُمـ أدًّم٦م وه

ْيُتقنِ  ائِٝمَؾ اْذىُمُروا :  يمام ذموهق شمنميػ إمج٤مزم ، ومٝمذا ىمًؿ سم٤مًمٜمقع  َوايمتِّكِم َوايمزه َي٣مزَمٛمِل إِْهَ

ْٙمتُُ٘مْؿ فَمعَم ايمَْٔم٣مظَمكِمَ  سمٕمٞمٜمف ، ٓ شمٗمّمٞمكم يمام ذم ؿمخٍص  ٞمِْٔمَٚمتَِل ايمهتِل َأْٞمَٔمْٚم٦ُم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َوَأينِّ هَمّمه

 .واًمٗمرق أّن اإلمج٤مزم حييتٛمؾ ختّٚمػ سمٕمض إومراد دون اًميتٗمّمٞمكم 

سم٠مّي ر  ٟم٤مل ُم٤م مل  ؟!غم اهلل شمٕم٤مممإذا اشّمْمح هذا ، ومٙمٞمػ أوحك حمٛمّدًا أيمرم اخلٚمؼ قم

، وؾمٞم٠ميت  يمذًمؽوآًمف ىمٚمٜم٤م : سمروح اًم٘مدس أوحك صغم اهلل قمٚمٞمف ؟!!. يٜمٚمف أطمٌد ُمـ اًمٕم٤معملم

 ..الطمؼ اًمٗمّمؾ اًماًمٌٞم٤من ذم 
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 ّٞمص : سممّمف وم٣مؿمب٥م اظمَلئ٘م٥م زم٣ميمٛمبّل 

هـ( ذم اًمٕمٚمؾ ىم٤مل : طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ 387أظمرج اًمّمدوق)

اعم١مدب وقمكّم سمـ قمٌداهلل اًمقراق ، وأمحد سمـ زي٤مد سمـ ضمٕمٗمر اهلٛمداين ريض اهلل قمٜمٝمؿ هِم٤مم 

ىم٤مًمقا : طمدصمٜم٤م قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ ، قمـ أسمٞمف ، قمـ حيٞمك سمـ أسمك قمٛمران وص٤مًمح سمـ 

اًمًٜمدي ، قمـ يقٟمس سمـ قمٌداًمرمح٤من ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب احلًـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر قمٚمٞمٝمام اًمًالم 

سمٜمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف إمم اًمًام  ، وُمٜمٝم٤م إمم ؾمدرة اعمٜميتٝمك ، وُمٜمٝم٤م إمم  : ّٕي قمّٚم٦م قمرج اهلل

 طمج٥م اًمٜمقر ، وظم٤مـمٌف وٟم٤مضم٤مه هٜم٤مك ، واهلل ٓ يقصػ سمٛمٙم٤من؟!!!.

إّن اَّلل ٓ يقصػ زمٚم٘م٣من ، وٓ جيرى فمٙمٝمف زَم٣من ، ويم٘مٛمّف فمّز وصمؾ  وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم:

، ويريف َمـ فمج٣مي٤م  ٘مرَمٜمؿ زمٚمُم٣مهدسمفوي، وؽم٘م٣من ؽمٚمقاسمف ،  ُيمّمف زمف َمَلئ٘متفأراد أن 

 .(1)شفمٓمٚمتف ، َم٣م خيػم زمف زمٔمد هبقؿمف... 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح.

سيٌح أّن ذات اًمٜمٌّل أذف ُمـ قم٤مُّم٦م اًمذوات اًمًاموّي٦م سمِمٝم٤مدة ُم٤م ُمّر وي٠ميت ،  اخلؼم

ٟم٤مهٞمؽ قمـ إروّٞم٦م ، ُمالئٙم٦م وهمػمهؿ : يِمٝمد هلذا اخلؼم ُم٤م شم٘مّدم ُمـ آي٤مت ، قمغم اإلـمالق 

 ًمٙمـ هؾ اًميتنميػ شمٙمقيٜمل طم٘مٞم٘مل ، أم اقميت٤ٌمري جم٤مزي؟!. ٤مب اًمثالث ذم ىمدس ٟمٌٞمّٜم٤م.اًمٙميت

طم٘مٞم٘مّٞم٦م ، ٟمقرّي٦م ىمدؾمّٞم٦م اًمقضمدان ، ُم٘م٤مُم٤مشمف وىمٚمٜم٤م : قم٤ممل اعمالئٙم٦م ُمٚمٙمقيت قملم اًمٗمٕمٚمّٞم٦م 

، ًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٙمقيٜمّٞم٦م ، وسم٢مجي٤مز ومح٘مٞم٘م٦م شمٚمٙمؿ اعمراشم٥م اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة اًمٚمدٟمٞملم ذاشمٞم٦ّم ودرضم٤مشمف 

ـا قمـ هذا.اقميت٤ٌمر وجم  ٤مز وأوه٤مم : ومال شمٖمٗمٚم

، ذم آظمر ذم اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م ، ُمقضمقدٌة وٓ سم٠مس سم٤مإلؿم٤مرة إمم أّن ؾمدرة اعمٜميتٝمك 

وَمٛمٜم٣م إلم ؽمدرة اظمٛمتٜمك ، وَمٛمٜم٣م إلم يمام ذم إظم٤ٌمر اعمٕميتؼمة : وم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )طمدوده٤م ، 

 .وضمقدًا ُمٜمٝم٤م  ذف، إمم إ( أي : إمم ُم٤م سمٕمد اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م ...ضمج٤م ايمٛمقر
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 دم اظمٔمراج  رسمب٥م صمػمائٝمؾ ومٝم٣مؽم٣ًم زم٣ميمٛمبلّ 

هـ( ذم شمٗمًػمه ىم٤مل : طمدصمٜمل ظم٤مًمد ، قمـ احلًـ 399أظمرج قمكّم اسمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مّٛمل )

سمـ حمٌقب ، قمـ حمٛمد سمـ ي٤ًمر )ؾمٞم٤مر ( ، قمـ ُم٤مًمؽ آؾمدي ، قمـ إؾمامقمٞمؾ اجلٕمٗمل ىم٤مل : 

ذم ٟم٤مطمٞم٦م ، ومرومع رأؾمف ، ومٜمٔمر إمم  يمٜم٧م ذم اعمًجد احلرام ىم٤مقمدا وأسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم

ِجِد احْلََراِم إمَِم اًمًام  ُمرة ، وإمم اًمٙمٕم٦ٌم ُمرة صمّؿ ىم٤مل:  ًْ ـَ اعْمَ ٌِْدِه ًَمْٞماًل ُِم ى سمَِٕم ِذي َأْهَ ٌَْح٤مَن اًما ؾُم

ىَْمََم  ْٕ ِجِد ا ًْ أي رء »ويمرر ذًمؽ صمالث ُمرات ، صمؿ اًميتٗم٧م إزم وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :  اعْمَ

 ؟!.شهذه أي٥م ي٣م فمراومل يٗمقيمقن أهؾ ايمٔمراق دم

 ىمٚم٧م : ي٘مقًمقن أهى سمف ُمـ اعمًجد احلرام إمم اًمٌٞم٧م اعم٘مدس؟!.

ٓ ، ًمٞمس يمام ي٘مقًمقن، وًمٙمٜمّف أهى سمف ُمـ هذه إمم »اًمًالم : اًمّمالة ووم٘م٤مل قمٚمٞمف 

ومٚمام اٟميتٝمك سمف إمم »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : ش ُم٤م سمٞمٜمٝمام طمرم»وأؿم٤مر سمٞمده إمم اًمًام  وىم٤مل : ش هذه

ي٣م صمػمئٝمؾ دم هذا »ختٚمػ قمٜمف ضمؼمئٞمؾ ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف:  ؾمدرة اعمٜميتٝمك

 ؟!. شاظمقوع ختذيمٛمل

سمٗمدم أَم٣مَمؽ ، همق اَّلل يمٗمد زمٙمٕم٦م َمبٙمٕم٣ًم ، مل يبٙمٕمف أضمٌد َمـ »وم٘م٤مل ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(7)، ومرأي٧م ُمـ ٟمقر ريب... طمٙمؼ اَّلل ومبٙمؽ

هق سمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل ، وهق صم٘م٦م، قمدا ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مد صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، وإؾمامقمٞمؾ 

 هذا وم٤مخلؼم ُمـ رواي٦م اسمـ حمٌقب وهق ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع . 

: رضورة أّن ( شمؽميمٜمل وطمدي : )ي٣م صمػمئٝمؾ دم هذا اظمقوع ختذيمٛمل ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم

 . اًم٘مددشمٙمقيـ ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم ٓ يٜمٝمض سم٠ميمثر ُمـ هذه اًمرشم٦ٌم ُمـ اًم٘مرب 

همق اَّلل يمٗمد زمٙمٕم٦م َمبٙمٕم٣ًم ، مل يبٙمٕمف أضمٌد َمـ طمٙمؼ اَّلل م : )ىمقل ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًال

 ( سيٌح ذم أذومٞم٦ّم ٟمٌّٞمٜم٤م قمغم ىم٤مـم٦ٌم ُم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم .ومبٙمؽ
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وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ أيب قمٌد اهلل ، قمـ قمكم سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ ، قمـ يٕم٘مقب سمـ 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف إؾمح٤مق ىم٤مل : يميت٧ٌم إمم أيب حمٛمد قمٚمٞمف اًمًالم ؾم٠مًميتف : هؾ رأى رؾمقل اهلل

إّن اَّلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم أرى رؽمقيَمف زمٗمٙمبف ، َمـ : » ومقىمع قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم رسمف ؾمٌح٤مٟمف ؟!.

 .(1)شٞمقر فمٓمٚمتف َم٣م أضم٤م

واعم٘مّمقد سم٤مًم٘مٚم٥م هٞمٝمٜم٤م ًمٞمس اًمٕمْمق اًمّمٜمقسمري ، وإّٟمام  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

 اًمروح اًم٘مدؾمّٞم٦م .

ـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمـ اسمـ أيب وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك وهمػمه ، قم

ظم٣م » ٟمٍم ، قمـ أيب احلًـ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف: 

همٟمراه اَّلل َمـ  ، مل يْمٟمه ومط صمػمئٝمؾ ، همُ٘مُِمَػ يمف ، أهي ِب إلم ايمسًمء ، زمٙمغ ِب صمػمئٝمؾ َم٘م٣مٞم٣مً 

 .(7)شٞمقر فمٓمٚمتف َم٣م أضم٤م

 ٟمك يمالم .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أد

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ أسمٞمف ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب ٟمٍم ، قمـ 

ظم٣م فمرج زمرؽمقل اَّلل صعم » مح٤مد سمـ قمثامن ، قمـ أيب سمّمػم ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل :

هذه  اَّلل فمٙمٝمف وآيمف اٞمتٜمك زمف صمػمئٝمؾ إلم َم٘م٣من ، همخعم فمٛمف ، همٗم٣مل يمف : ي٣م صمػمئٝمؾ ختٙمٝمٛمل فمعم

 اْل٣ميم٥م؟!. 

وَم٣م ، اَمّمف همق اَّلل يمٗمد وؿمئ٦م َم٘م٣مٞم٣ًم ، َم٣م وؿمئف زممم » وم٘م٤مل ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم :

 .(3)شومبٙمؽ َمُمك همٝمف زممٌم 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران . 95: 1ايم٘م٣مدم)ت: فمقم نمٖم٣مري(   (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران . 98: 1ايم٘م٣مدم)ت: فمقم نمٖم٣مري(   (7)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران . 993: 1ايم٘م٣مدم)ت: فمقم نمٖم٣مري(   (3)
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وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، 

 محزة ىم٤مل : ؾم٠مل أسمق سمّمػم أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اجلقهري ، قمـ قمكم سمـ أيب

 اًمًالم وأٟم٤م طم٤مرض ، وم٘م٤مل : ضمٕمٚم٧م ومداك يمؿ قمرج سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف؟!.

َمرسمكم ، همٟموومٖمف صمػمئٝمؾ َمقومٖم٣ًم ، همٗم٣مل يمف : َم٘م٣مٞمؽ ي٣م حمٚمد ، همٙمٗمد : » وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

 .(1)شوومٖم٦م َمقومٖم٣ًم ، َم٣م وومٖمف َمٙمؽ ومط وٓ ٞمبل...

ُمـ أصح٤مب اًمٙميت٥م ، ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمٕميتؼم : اجلقهري ذم اًمِمقاهد ح ىمٚم٧م : صحٞم

وصم٘مف اسمـ ىمقًمقيف ذم اًمٙم٤مُمؾ شمقصمٞم٘م٤ًم قم٤مُّم٤ًم ، ًمٙمٜمّف ُمْمّٕمػ سم٤مًمقىمػ ، وأُّم٤م قمكّم سمـ أيب محزة 

 اًمٌٓم٤مئٜمل اهل٤مًمؽ ، وم٠مصح٤مسمٜم٤م رووا قمٜمف ىمٌؾ آٟمحراف .

 

  

                                                           

 يم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .. دار ا 993: 1ايم٘م٣مدم)ت: فمقم نمٖم٣مري(   (1)
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 أهمّمؾ اْلَلئؼ اإلمج٣مع أّن ايمٛمبّل 

 .أهؾ اًم٘مٌٚم٦م قمغم اًمٔم٤مهرمج٤مقمٜم٤م ذم هذا حمّ٘مؼ ، سمؾ ُمـ رضورّي٤مت أُّم٤م ٟمحـ اًمِمٞمٕم٦م : وم٢م

جي٤م اقميت٘م٤مدات اإلُم٤مُمّٞم٦م : يميت٤مسمف ذم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  هـ(387)ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمّمدوق

اخلٚمؼ إمم اهلل ،  ؿ أطم٥مُّ ، وأهّن  أهمّمؾ َمـ حمٚمد وإئٚم٥م اَّلل سمٔم٣ملم مل خيٙمؼ طمٙمٗم٣مً  أنّ  ٞمٔمتٗمدأن 

َوَأؾْمَٜمَدُهْؿ فَمعَم َأْٞمُٖمِسِٜمْؿ َأيَمْس٦ُم : سمف عم٤م أظمذ اهلل ُمٞمث٤مق اًمٜمٌٞملم  اً هلؿ إىمراروأيمرُمٝمؿ قمٚمٞمف ، وأوّ 

ُ٘مْؿ وَم٣ميُمقا زَمعَم   . زمَِرزمِّ

اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ إمم إٟمٌٞم٤م  ذم اًمذر . وأنّ  اهلل شمٕم٤ممم سمٕم٨م ٟمٌٞمف حمٛمداً  وأنّ 

اهلل شمٕم٤ممم  ىمرار سمف . وأنّ اإلمم ٜم٤م ، وؾمٌ٘مف إٟمٌل قمغم ىمدر ُمٕمروميتف ٟمٌٞما  شمٕم٤ممم أقمٓمك ُم٤م أقمٓمك يمّؾ 

ظم٣م طمٙمؼ اَّلل ايمسًمء وإرض ، ف يمقٓهؿ وأٞمّ ، ظمٚمؼ مجٞمع ُم٤م ظمٚمؼ ًمف وٕهؾ سمٞميتف قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

٣م طمٙمؼ ، صٙمقات اَّلل مّ  وٓ ؾمٝمئ٣مً ، ٣مر ، وٓ آدم وٓ ضمقاء ، وٓ اظمَلئ٘م٥م ٥م وٓ ايمٛمّ ، وٓ اْلٛمّ 

 اهـ..(1) فمٙمٝمٜمؿ أمجٔمكم

ُم٤م : ومٝم٤مك ًمؽمى ومٙمذًمؽ قمغم اًميتح٘مٞمؼ ، عمرو٤مشمف اهلل وإّي٤مهؿ داٟم٤م وأُّم٤م أهؾ اًمًٜم٦ّم ه

 سم٢مجي٤مز..قمٜمدهؿ 

هـ( ذم ؾمٜمٜمف ىم٤مل : طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ يزيد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 979روى اإلُم٤مم اًمؽمُمذي )

قمٌد اًمًالم سمـ طمرب، قمـ يزيد أيب ظم٤مًمد، قمـ اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو، قمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث، 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  قمـ أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

أومقم فمـ يٚمكم أٟم٤م أول ُمـ شمٜمِمؼ قمٜمف إرض ، وم٠ميمًك احلّٚم٦م ُمـ طمٚمؾ اجلٜم٦م، صمؿ »

 ش.ايمٔمرش ، يمٝمس أضمٌد َمـ اْلَلئؼ ، يٗمقم ذيمؽ اظمٗم٣مم نمغمي

 .(7)ىم٤مل اًمؽمُمذي : هذا طمدي٨م طمًـ 

                                                           

 . دار اظمٖمٝمد ، زمغموت. 93افمتٗم٣مدات اإلَم٣مَمّٝم٥م )ت: فمِم٣مم ايمسّٝمد(:   (1)

 . دار ايمٕمرب اإلؽمَلَمل ، زمغموت .3611، رومؿ: 11: 6ؽمٛمـ ايمؼمَمذي )ت: زمُم٣مر فمقاد(   (7)
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: أّن ظمقاص  افمتٗم٣مد أهؾ ايمسٛم٥م واْلًمفم٥مهـ( : 7074ىم٤مل اعمال قمكم اهلروي اًم٘م٤مري)

فمعم  اإلمج٣مع ٌنم ، وهؿ إٟمٌٞم٤م  أومْمؾ ُمـ ظمقاص اعمالئٙم٦م : يمجؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ، سمؾ ٟم٘مٚمقااًم

، ويدل قمٚمٞمف ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ُم٤م رواه ٞمبٝمٛم٣م صعم اَّلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أهمّمؾ اْلٙمؼ أنّ 

 .(1) اًمؽمُمذي ...، وؾم٤مق ُم٤م هدٟم٤مه أقماله 

، قمغم أّٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف  ٙمٚمقناسمٖمؼ اظمس: وىمد ذم جمٛمقع اًمٗميت٤موى وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

وؾمٚمؿ أقمٔمؿ اخلٚمؼ ضم٤مه٤م قمٜمد اهلل ، ٓ ضم٤مه عمخٚمقق قمٜمد اهلل أقمٔمؿ ُمـ ضم٤مهف ، وٓ ؿمٗم٤مقم٦م 

 .(7) أقمٔمؿ ُمـ ؿمٗم٤مقميتف

 مل أضمد ظمالوم٤ًم ذم هذا قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم قمؼم اًم٘مرون .سمح٥ًم اؾميت٘مّم٤م  اًم٘م٤مس ، ىمٚم٧م : 

  

                                                           

 . دار اظمٟمَمقن يمٙمؼماث ، دَمُمؼ. 89ايمرد فمعم ايمٗم٣مئٙمكم زمقضمدة ايمقصمقد)ت: فمقم رو٣م( :   (1)

 . جمٚمع اظمٙمؽ همٜمد . 95: 1جمٚمقع ايمٖمت٣موى)ت: فمبد ايمرمحـ وم٣مؽمؿ(   (7)
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 شيمقٓ حمٚمد َم٣م طمٙمٗمتؽ»رواي٥م اْل٣مىمؿ : 

طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد قمٛمرو سمـ حمٛمد سمـ »ىم٤مل : هـ( 405)اًمٜمٞم٤ًمسمقري  أظمرج احل٤ميمؿ

صمٜم٤م أسمق احلًـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ احلٜمٔمكم، صمٜم٤م أسمق احل٤مرث قمٌد طمدُمٜمّمقر اًمٕمدل، 

اهلل سمـ ُمًٚمؿ اًمٗمٝمري، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمًٚمٛم٦م، أٟم٠ٌم قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ، قمـ أسمٞمف، 

عم٤م » قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: قمـ ضمده، قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل

اىمؽمف آدم اخلٓمٞمت٦م ىم٤مل: ي٤م رب أؾم٠مًمؽ سمحؼ حمٛمد عم٤م همٗمرت زم، وم٘م٤مل اهلل: ي٤م آدم، ويمٞمػ 

 !.قمروم٧م حمٛمدا ومل أظمٚم٘مف؟

: ي٤م رب، ٕٟمؽ عم٤م ظمٚم٘ميتٜمل سمٞمدك وٟمٗمخ٧م ذم ُمـ روطمؽ رومٕم٧م رأد ومرأي٧م آدم  ىم٤مل

ؽ مل شمْمػ إمم اؾمٛمؽ ومٕمٚمٛم٧م أٟمّ ، إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل  قمغم ىمقائؿ اًمٕمرش ُمٙميتقسم٤م ٓ إًمف

ادقمٜمل سمح٘مف وم٘مد  اخلٚمؼ إزمّ  ف ٕطم٥مُّ أطم٥م اخلٚمؼ إًمٞمؽ، وم٘م٤مل اهلل: صدىم٧م ي٤م آدم، إٟمّ  إّٓ 

 ش.ويمقٓ حمٚمد َم٣م طمٙمٗمتؽهمٗمرت ًمؽ 

ىم٤مل احل٤ميمؿ : هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ، وهق أّول طمدي٨م ذيمرشمف ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ 

 .(1)ا اًمٙميت٤مبزيد سمـ أؾمٚمؿ ذم هذ

ىمٚم٧م : رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، إّٓ قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ اًمٗمٝمري ، مل يقصم٘مف أطمد ، سمٞمد أّن شمّمحٞمح 

 :احل٤ميمؿ عم٤م شمٗمّرد سمف اًمٗمٝمري شمقصمٞمؼ ، وأيْم٤ًم مل يٓمٕمـ ومٞمف أطمد ُمـ ىمدُم٤م  أهؾ اًمًٜم٦ّم 

أظمرج احلدي٨م ذم اًمدٓئؾ ومل يٓمٕمـ ذم اًمٗمٝمري سمؾ ىم٤مل : هـ( 458)وُمـ ذًمؽ أّن اًمٌٞمٝم٘مل 

 اهـ.وٕمٞمػ.سمف قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ُمـ هذا اًمقضمف وهق شمٗمرد 

ىمٚم٧م : أمجع أهؾ اًمًٜم٦ّم أن قمٌد اًمرمحـ سمـ أؾمٚمؿ ، ص٤مًمٌح يٙميت٥م طمديثف ، طمًـ ذم 

ـّ قمٚمٞمؽ . ـّ سمٕمْمٝمؿ أظمذ قمٚمٞمف ؾمق  احلٗمظ ، ومال خييتٚمٓم  ٟمٗمًف ، سمؾ صمّٛم٦م ُمـ وصّم٘مف ، ًمٙم

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمّٝم٥م ، زمغموت.9778، رومؿ: 673: 3َمستدرك اْل٣مىمؿ)ت: َمِمْمٖمك فمْم٣م(   (1)
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أقماله ، عمْمٛمقن احلدي٨م ًٜم٦ّم ذم شم٤مريخ أهؾ اًمأّول ـمٕمـ إمم أّن  وٓ سمّد ُمـ اإلؿم٤مرة

وىمد شم٤مسمٕمف يمثػم ، اًميتقؾّمؾ سم٤مًمٜمٌّل ذم يميت٤مسمف اعمٞمزان : ٓقميت٘م٤مده سمٌٓمالن هـ( 748)ًمذهٌل اارشمٙمٌف 

 ممّـ ضم٤م  سمٕمده ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم إمم يقُمٜم٤م هذا ُميت٤مسمٕم٦م قمٛمٞم٤م  ..

، اقميت٘م٤مد اًمذهٌل هق اًم٤ٌمـمؾ : ًمإلمج٤مع أّن اًمٜمٌّل أومْمؾ اخلٚمؼ غم ظمٓم٠م ، وقمواحلّؼ وم٢مهّنؿ 

 ، وم٠ميـ اًم٤ٌمـمؾ ذم هذا؟!. ٜم٤مؿمٗم٤مقم٦م ٟمٌٞمّ  قنيٓمٚمٌ، يقم احلنم الئؼ اخل سمؾ يمّؾ ، وعم٤م صم٧ٌم أّن آدم 

طميتك يقم ، همػم ُمٓمٕمقن ومٞمف ، أهؾ اًمًٜم٦ّم أؾم٤مـملم احل٤مصؾ : احلدي٨م صحٞمح قمٜمد 

 .ومٞمف ـم٤مقمـ مل يٓمٕمـ  ام: وم٘مٌٚمٝمهـ( 798وؿمٞمخف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين ) هـ(748) اًمذهٌل

 ؾم٣مهد ْلدي٧م ايمٖمٜمري

وػ إمم ذًمؽ مل ييتٗمّرد اًمٗمٝمري سمرواي٦م احلدي٨م أقماله : ومٚم٘مد شمقسمف سمام رواه اًمٓمؼماين ذم أ

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ داود، صمٜم٤م أمحد سمـ ؾمٕمٞمد اًمٗمٝمري، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ إوؾمط واًمٙمٌػم ىم٤مل : 

إؾمامقمٞمؾ اعمدين، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

عم٤م أذٟم٥م آدم اًمذي أذٟمٌف، رومع رأؾمف إمم اًمٕمرش، »اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل

 !.وُمـ حمٛمد؟، همٗمرت زم، وم٠موطمك اهلل إًمٞمف: وُم٤م حمٛمد  وم٘م٤مل: أؾم٠مًمؽ سمحؼ حمٛمد إّٓ 

: شم٤ٌمرك اؾمٛمؽ، عم٤م ظمٚم٘ميتٜمل رومٕم٧م رأد إمم قمرؿمؽ، وم٢مذا ومٞمف آدم قمٚمٞمف اًمًالم  وم٘م٤مل

ـ ممّ  ف ًمٞمس أطمد أقمٔمؿ قمٜمدك ىمدراً اهلل، ومٕمٚمٛم٧م أٟمّ  حمٛمد رؾمقل، ُمٙميتقب: ٓ إًمف إٓ اهلل 

أُميتف آظمر  ضمٕمٚم٧م اؾمٛمف ُمع اؾمٛمؽ، وم٠موطمك اهلل إًمٞمف: ي٤م آدم إٟمف آظمر اًمٜمٌٞملم ُمـ ذرييتؽ، وإنّ 

 .(1)إُمؿ ُمـ ذرييتؽ، وًمقٓه ي٤م آدم ُم٤م ظمٚم٘ميتؽ

 .(7)ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع : رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط واًمّمٖمػم، وومٞمف ُمـ مل أقمرومٝمؿ

 : قمٌد اهلل سمـ إؾمامقمٞمؾ اعمدين ، جمٝمقل احل٤مل .ىمٚم٧م 

                                                           

 . اظم٘مت٤م اإلؽمَلَمل ، زمغموت. 997، رومؿ: 187: 7اظمٔمجؿ ايمِمٕمغم)ت: حمٚمد إَمرير(   (1)

 . َم٘متب٥م ايمٗمدد ، ايمٗم٣مهرة.13917، رومؿ: 753: 8جمٚمع ايمزوائد   (7)
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 ّٝم٥م!!صمقاب اإلؾم٘م٣ميم

ُميتقىّمػ قمغم ُمٕمروم٦م أٟمح٤م  وضمقد  -سم٤مًمٜمٔمر عمجٛمقع ُم٤م شم٘مّدم-اإلؿمٙم٤مًمّٞم٦م  هسمٞم٤من هذ

 قمغم ٟمحقيـ :ذم اًمقضمقد ،  وهل ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ، اعمٕمّمقم 

 زمًم هق َمٔمِمقم . إّول : ايمٛمبّل 

حٞمح ضم٤مسمر اجلٕمٗمل ، قمـ اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : يمّمأشمٞم٦ماًمث٤مسميت٦م اًمٜمّمقص ذم ؾمٞميّتْمح 

وىم٣من َم٠ميدًا زمروح سمال أرواح، »: ٟمقٌر اًمٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م طم٘مٞم٘م٦م أّن 

ٟمٌّٞم٤ًم يم٤من أم  -سمام هق ُمٕمّمقم–ذات اعمٕمّمقم  سيٌح أنّ  وهقش روح ايمٗمدسواضمدة وهل 

ٚم٦م ، طم٤مل ضمؼمائٞمؾ صٚمقات اهلل وصّٞم٤ًم ، ًمٞمس إّٓ روح اًم٘مدس وم٘مط ٓ همػم، وطم٤مًمف ذم اجلٛم

 قمٚمٞمف وسم٘مّٞم٦م اعمالئٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، ٓ أيمثر وٓ أىمؾ .

، ٟمقٌر يمجؼمائٞمؾ ، سمؾ أؿمدُّ ٟمقرًا ُمٜمف وُمـ يمّؾ ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م وم٤مًمٜمٌّل ذم قم٤ممل اًم٘مدس 

سمروح واطمدة هل روح اًم٘مدس ٓ همػم ، هم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر  انُم١ميد اماعمالئٙم٦م: رضورة أهّن 

 اعم٘مدؾميتلم ذم أؿمّدي٦م اًمقضمقد ، واًمٜمٌّل حمّٛمد ذم قم٤ممل اًمٜمقر : أي : سمام هق وضمقٌد شمٗم٤موت ذاشمٞمٝمام

 ُم٘مّدس ُمٕمّمقم ، أذف ُمـ ضمؼمائٞمؾ ، دون أدٟمك يمالم ، ًمٙمـ ٓ ي٘مػ إُمر قمغم هذا .

 زمًم هق زممم. ايمث٣مين: ايمٛمبّل 

 اهلل شمٕم٤ممم ذم قم٤ممل اًم٘مدس ، ًمٞمس إّٓ ٟمقرًا ، ًمٙمـ ىم٣م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمفصم٧ٌم أّن اًمٜمٌّل 

ؽَْمَقاِق أّن يٜمزًمف ُمـ ذًمؽ اًمٕم٤ممل اًم٘مدد إمم قم٤ممل آسميتال  سمنمًا :  ْٕ  َيْٟمىُمُؾ ايمْمهَٔم٣مَم َوَيْٚمًِم دِم ا

 ًمٙمـ عم٤مذا ومٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ؟!.

ىمٚمٜم٤م : ًميتقىّمػ ٟمزول رمح٦م اهلل اًميت٤مُّم٦م قمغم ىم٤مـم٦ٌم اًمٕمقامل ، ؾمٞمام اًمًٗمٚمّٞم٦م اًمدٟمٞمقّي٦م، قمغم 

٥ًم يمِْٙمَٔم٣مظمكَِمَ ٤م : إٟمزاًمف سمنمًا : طمًٌٜم ٓه َرمْحَ ؾمٞمام ُمع ، طمّج٦م واإلـمالق  (1)َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك إِ

                                                           

 .117ؽمقرة إٞمبٝم٣مء :  (1)



 
 

 

 زمكم اْلتؿ وايمتٔمٙمٝمؼ  ٙمؿ اظمٔمِمقم فم     .....................................................................................      66

 

هق ، أّن أقمٔمؿ ؿم٤مومع سمٕمد اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، سم٢ممج٤مع أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م دون ٟمٙمػم اقميتْم٤مده 

 ؾمّٞمد اخلٚمؼ ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، وم٤مطمٗمظ.

 شمٕم٤ممم سمنمًا؟!. ًمٙمـ عم٤مذا أٟمزًمف اهلل 

َٓ  ىمٚمٜم٤م : جي٥م ذًمؽ قم٘مالً وذقم٤ًم : وم٠مُّم٤م ذقم٤ًم : ومٚم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  ُأْٞمِزَل فَمَٙمٝمِْف َوىَم٤مًُمقا ًَمْق

َٓ ُيٜمَْٔمُروَن ) ََمَٙمٌؽ  َُْمُر صُمؿا  ْٕ َٔمْٙمٛم٣َمُه َرصُمَلً صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه ََمَٙمً٘م٣م ( َوًَمْق 8َوًَمْق َأْٟمَزًْمٜم٤َم َُمَٚمًٙم٤م ًَمُ٘مِِضَ ا ٜم٤َم  َْلَ ًْ َوًَمَٚمٌَ

قنَ قمَ  ًُ  ؟!.أن يٜمزًمف سمنماً عم٤مذا ىم٣م اهلل قم٘مالً : . ًمٙمـ يٌ٘مك اًم١ًمال (1)َٚمْٞمِٝمْؿ َُم٤م َيْٚمٌِ

٤م عم: اُميتٜمٕم٧م هداي٦م اًمٜم٤ّمس ذم اًمدٟمٞم٤م : جي٥م أن يٜمزًمف اهلل شمٕم٤ممم سمنمًا ، وإّٓ  -قم٘مالً -ىمٚمٜم٤م 

 اًمٌنمومٛمح٤مٌل أن حيٞمط قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م سمٕم٤ممل اًمقطمل واعمٚمٙمقت : اؾميتح٤مًم٦م إطم٤مـم٦م ذيمرٟم٤مه ُمـ 

: ًمذًمؽ يٛميتٜمع رؤي٦م اًمٌنم اًمدٟمٞمقي اعمحدود سم٤مًمٗمٜم٤م  ، سمٕم٤ممل اعمٚمٙمقت همػم اعمحدود سم٤مًمٗمٜم٤م  

سمٖمػم اعمحدود ، وهق سم٤مًمٗمٜم٤م  : ّٕٟمف ُمـ إطم٤مـم٦م اعمحدود واجلٜم٦ّم واًمٜم٤مر وهمػم ذًمؽ  ًمٚمٛمالئٙم٦م

اًمٌنم أظمذ يمٞمام يٛمٙمـ ًمٌ٘مّٞم٦م : سمنمّي٤ًم ذو احل٘مٞم٘م٦م اًم٘مدؾمٞم٦ّم : وميتٕملّم أن يٙمقن اًمٜمٌّل مميتٜمع سم٤مًمٌدهي٦م 

 ..ُمٚمٙم٤ًم أو ٟمقرًا  : إذ يٛميتٜمع هذا ذم ومرض يمقن اعمٕمّمقمسم٤معمِم٤مهدة واًمًامع ٦م قمٜمف اهلداي

واًمٗمٜم٤م  ، وأهٚمٝم٤م ٓ ي٤ًمٟمخقن  اًمٕمدموىمد سمّٞمٜم٤م أّول اًمٙميت٤مب أّن طم٘مٞم٘م٦م اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م : 

ُم٤م ذم ٌ٘مٞم٦ّم اًمٌنم وسم٘م٤م  : ومٛمح٤مل أن يٜمٙمِمػ ًموضمقد اعمٚمٙمقت اًمذي هق اًم٘مدس وقم٤ممل 

زٟمزاٟم٦م سمـ يُم٘مّٞمدُمع يمقهنؿ قت ُمـ اًمقطمل واًمٙميت٤مب واًمٕمٚمؿ واهلداي٦م قمـ ـمريؼ اعمالئٙم٦م، اعمٚمٙم

٦م وؾمجـ اًمٗمٜم٤م  ًّ ، ويًيتثٜمك ُم٤م يم٤مٟم٧م طم٘مٞم٘ميتف ُمٚمٙمقشمّٞم٦م ىمدؾمّٞم٦م يم٠مهؾ اًمٕمّمٛم٦م ، يمام سمّٞمٜم٤م ذم  اخل

 .ضمقاب اإلؿمٙم٤مًمّٞم٦م إومم 

، اًميتل  صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمفوٟمقرّييتف ٓ سمّد أن جيٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ُمٚمٙمقشمّٞم٦م ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد اًمزسمدة : 

، ، يمام هق طم٤مل أهؾ ذًمؽ اًمٕم٤مملهل همػم حمدودة سم٤معمقت واًمٗمٜم٤م  ذم قم٤ممل اًمٜمقر واًمروح اًم٘مدس 

ُمٜمٙمِمٗم٦ًم ٕهؾ اًمدٟمٞم٤م مت٤مم آٟمٙمِم٤مف: ًمٞميتح٘مؼ همرض اهلل شمٕم٤ممم ُمـ هداي٦م اًمٕم٤ٌمد ، ًمٙمـ هذا 
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ِمػ ؾمٌؾ اهلداي٦م واًمقطمل حم٤مل إّٓ سمٗمرض حتديد ُمٚمٙمقشمٞم٦ّم اًمٜمٌّل سمٚم٤ٌمس اًمٌنمّي٦م : يمٞمام شمٜمٙم

: إذ ًمق سم٘مل اًمٜمٌّل ٟمقرًا جمّردًا ومل جيٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم سمنمًا ُمـ  ٕهؾ اًمدٟمٞم٤م ، وإّٓ اٟميت٘مض اًمٖمرض

 .  ٟم٠مظمذ قمٜمف اًم٘مرآن وسمٞم٤من اًم٘مرآن ؟!ٜمِم٤مهده وٟمًٛمٕمف وحلؿ ودم ، ومٙمٞمػ ؾم

ومالطمظ قمزيزي اًم٘م٤مرى  قمٔمٛم٦م ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ، اًميتل مل يٜمٝمض هب٤م طميتك 

ؼمائٞمؾ : ومٚم٘مد ريض صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف سم٘مْم٤م  اهلل ؿم٤ميمرًا ، أن يٜمزل ُمـ قم٤ممل اًمٜمقر ضم

واجلؼموت ، وهل رشم٦ٌم مل يٌٚمٖمٝم٤م طميتك ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم ، إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م اخلًٞمس : 

 ًميتقىّمػ ٟمزول رمح٦م اهلل قمغم اًمٕم٤ٌمد قمغم ذًمؽ : ومّمغم اهلل قمغم حمٛمد وآل حمٛمد أسمد أسمديـ .

إقمدام ٌٕمض سموىمدؾمّٞميتف وٟمقرّييتف ُمٚمٙمقشمّٞم٦م اًمٜمٌّل  شم٘مٞمٞمدوهل ي٦ٌم سمّٞمٜم٦م : ًمٙمـ هلذا رض

ٗم٤مٟمٞم٦م اخل٤مرضم٦م قمـ طم٘مٞم٘ميتف اًم٘مدؾمّٞم٦م : يم٤مًمِمٞم٥م واهلرم ٞمثّٞم٤مت اًماحلٌٕمض ، وحتديده سماًمدٟمٞمقّي٦م 

ٓ خيٚمق وهذا واؾميتٜمزال اًمرمح٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ، ٚمؼ هداي٦م اخلٞميتح٘مؼ ًم واجلقع واًمٕمٓمش :

اعمٚمٙمقت : ًمذًمؽ شمقؾمط ضمؼمائٞمؾ سمٞمٜمف وسملم اهلل شمٕم٤ممم : رضورة أّن ذات  ُمـ طم٤مضمٌّٞم٦م ُم٤م قمـ

 ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم ًمٞم٧ًم إّٓ روح واطمدة ، هل روح اًم٘مدس ٓ همػم ..

ي٤م : »يدّل قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م اًمٙمثػمة ، ُمٜمٝم٤م : ىمقل اًمّم٤مدق ًمٚمٛمٗمّْمؾ 

: روح احلٞم٤مة ومٌف  مخس٥م أرواحقمٚمٞمف وآًمف صغم اهلل  صمٔمؾ دم ايمٛمبلُمٗمْمؾ إّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

دب ودرج ، وروح اًم٘مقة ومٌف هنض وضم٤مهد ، وروح اًمِمٝمقة ومٌف أيمؾ وذب وأشمك اًمٜم٤ًم  

 .ش...وروح ايمٗمدس همبف محؾ ايمٛمبقةُمـ احلالل ، وروح اإليامن ومٌف آُمـ وقمدل ، 

واًم٘مدس  اًميتل هل قملم اًمٗمٕمٚمٞم٦ّم واًميتحّ٘مؼ ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقتوهق سيٌح أّن ٟمقرّي٦م اًمٜمٌّل 

أي ٓ سمّد أن يٙمقن اًمٜمٌّل ذم ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، سمروح احلٞم٤مة واًمِمٝمقة واًم٘مّقة ، أوح٧م ُم٘مّٞمدة ، 

أي : إمل واجلقع واًمٕمٓمش هذا اًمٕم٤ممل اًمٌنمي ، حمٌقؾم٤ًم سم٤مًمٜمٓمٗم٦م صمّؿ اًمٕمٚم٘م٦م صمؿ اعمْمٖم٦م و...، 

اًمٜمقرّي٦م ، ٘مدؾمّٞم٦م يمّؾ هذا ىمٞمقد دٟمٞمقّي٦م وأقمدام ؾمٗمٚمّٞم٦م ىمٞم٤مؾم٤ًم سمح٘مٞم٘ميتف اًمووهمػم ذًمؽ ، اهلرم و

 .. اًميتل هل روح اًم٘مدس ٓ همػم
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اًمقضمدان سمٕمد اًمٗم٘مدان إمم ، اًمزسمدة : قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، هق : قم٤ممل اخلروج ُمـ اًم٘مّقة إمم اًمٗمٕمؾ 

  ؟!.، وم٠ميـ هذا ُمـ ذاك ..واًمقضمقد ، وقم٤ممل اعمٚمٙمقت قملم اًمٗمٕمٚمّٞم٦م واًميتحّ٘مؼ 

ٚمٙمقشمٞم٦ّم اًمٜمٌّل وٟمقرّييتف أّن ُم، وهق ُم٤م ؾمٞميتٗمّّمؾ ذم اًمٗمّمؾ اًم٘م٤مدم ، وجي٥م اًميتٜمٌٞمف 

ىم٤مدٌر أن  اعم٘مّدؾم٦م ، أذف ُمـ سمنمّييتف اعمٓمّٝمرة ومٞمام ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم : وُمٕمٜمك ذًمؽ أّن اًمٜمٌلا 

واًمروح اًم٘مدس ، ًمػمضمع إمم قم٤ممل اًمٜمقرّي٦م اًمدٟمٞم٤م سمرُّميتٝم٤موييتجّرد قمـ يٜمًٚمخ قمـ قم٤ممل اًمٌنمّي٦م 

 شمٕم٤ممم ، ٓ ضمؼمائٞمؾ وٓ همػمه ، وذم هذا اًمٗمرض ٓ حييت٤مج إمم واؾمٓم٦م سمٞمٜمف وسملم اهللُميتك ؿم٤م  

 .ذم اعمٕمراج ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف يمام طمّمؾ ُمـ اعم٘مرسملم صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، 

واًميتٜمّزه قمـ اًميتجّرد اًميت٤مم قمـ اًمدٟمٞم٤م قمغم اًمٙم٤مُمٚم٦م ىمدرة اًمٜمٌل قمٜمد ُمر إ ي٘مػ ًمٙمـ ٓ

ذيمرٟم٤مه  ، ُمع ُم٤م ٗمٕمؾ اًمٜمٌل ذًمؽأن ياهلل شمٕم٤ممم طمٙمٛم٦م ٠مذن وإّٟمام هؾ شم، ىم٤مـم٦ٌم ىمٞمقده٤م اًمٕمدُمّٞم٦م 

 .؟! سمنماً اًمٜمقري ضمٕمؾ اًمٜمٌّل قمغم اهلل وهداه قمغم اًمٕم٤معملم ٟمزول رمح٦م شمقىّمػ ُمـ 

واًميتجّرد قمـ ٠مذن ًمٚمٜمٌل سم٤مٟٓمًالخ قمـ اًمٌنمّي٦م شماهلل شمٕم٤ممم مل طمٙمٛم٦م ومٗمل ومرض أّن 

: يمٞمام ييتًٜمك  هذه اًمدار اخلًٞم٦ًمذم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، وهق اًمٖم٤مًم٥م قمغم طم٤مل اًمٜمٌّل اًمدٟمٞم٤م 

 ..زول اًمرمح٦م قمغم اًمٜم٤ّمس ، وآهيتدا  سمام ضم٤م هؿ سمف ٟم

إقمدام اًمدٟمٞمقّي٦م ٌٕمض سماعم٘مٞمّد ، أرواطمٜم٤م ًمف اًمٗمدا  ذم هذا اًمٗمرض حييت٤مج اًمٜمٌّل ىمٚمٜم٤م : 

 قم رضورة.ٚماعمجّرد قمـ هذه إقمدام ومٞمام هق ُمٕمإمم واؾمٓم٦م ضمؼمائٞمؾ اًمٌنمّي٦م ، 

اعمٕمراج ، أي عم٤م أذن إقمدام يقم  دمّرد اًمٜمٌل قمـ هذه، يمام ذم هذا اًمٗمرض  وأُم٤م ُم٤م قمدا

وييتجّرد قمـ اًمدٟمٞم٤م سمام آشم٤مه ؾمٌح٤مٟمف ُمـ أن يٜمًٚمخ قمـ اًمٌنمّي٦م ف صٚمقات اهلل قمٚمٞمف اهلل شمٕم٤ممم ًم

  ، ومال حييت٤مج ٓ إمم ضمؼمائٞمؾ وٓ إمم همػمه .روح اًم٘مدس 
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 دم دهمع اإلؾم٘م٣ملايمززمدة 

ٚمٞمٝمام اًمًالم ذات ضمؼمائٞمؾ قمسملم و، إىمدس اًمٗمرق ًمٞمس سملم ذات اًمٜمٌّل إذف 

، ًمػمد إؿمٙم٤مل يمٞمػ يٙمقن ضمؼمائٞمؾ وؾمٞمٓم٤ًم سملم اهلل وسملم اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم: اًم٘مدؾمّٞم٦م اًمنميٗم٦م 

ضمؼمائٞمؾ وهمػمه ُمـ اعم٘مرسملم صٚمقات اهلل ، ًمقوقح أّن ذات اًمٜمٌّل أذف ُمـ يمّؾ ُم٤م ظمٚمؼ اهلل 

 .اخلٚمؼ وأذف : ًمٚمٜمص سمؾ اإلمج٤مع أّٟمف أومْمؾ  قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم

، سمقصػ يمقٟمف دٟمٞمقي٤ًم ، صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف اًمدٟمٞمقي  ّن قم٤ممل اًمٜمٌلاًمٗمرق يمّؾ اًمٗمرق أ

، وًم٘مد ىم٣م اهلل أن ييت٘مٞمّد اًمٜمٌّل أدٟمك ُمـ قم٤ممل ضمؼمائٞمؾ اعمٚمٙمقيت ، سمقصػ يمقٟمف ُمٚمٙمقشمٞم٤ًم 

: إذ يًيتحٞمؾ أن  : حت٘مٞم٘م٤ًم ًمٖمرض اهلل شمٕم٤ممم ذم رمح٦م اًمٕم٤ٌمد شمٙمقيٜم٤ًم وشمنميٕم٤مً واًمٌنمّي٦م سم٤مًمدٟمٞمقي٦م 

 .ُمـ دون سمنمّي٦م اًمٜمٌّل اعمٚمٙمقشمٞم٦م اًمٚمدٟمّٞم٦م سمٕمٚمقم اًمًام  قي اًمدٟمٞمحيٞمط اًمٌنم 

شمٕم٤ممم إًمٞمٝمؿ ، اهلل ٓؾميتح٤مًم٦م إطم٤مـم٦م إظمّس إدٟمك سم٤مٕذف إقمغم ، إّٓ إذا أٟمزهل٤م 

ذم ًمٞمٙمقن سمنمًا ُمثٚمٝمؿ ، اًمدٟمٞمقي إمم قم٤معمٝمؿ ُمـ قم٤ممل اًمٜمقر وهذا ٓ يٙمقن إّٓ سم٢مٟمزال اًمٜمٌّل 

 .إظمذ ُمٜمف وآهمؽماف ُمـ ُمٕمٞمٜمف وؾمامقمف وُمِم٤مهدشمف ، ييتًٜمّك هلؿ إقمٞم٤من 

قم٤ممل ، ويٕمرج إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف إذا أذن ًمٚمٜمٌّل أن ييتٜمّزه قمـ اًمدٟمٞمقّي٦م يدّل قمغم هذا أّن 

إمم ضمؼمائٞمؾ وٓ إمم همػمه صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، ٓ ، ٓ حييت٤مج : يمقن أصٚمف ٟمقرّي٤ًم ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم اًمٜمقر 

ـّ اهلل ؾمٌح٤مٟمف   (1)( هَمَٟمْوضَمك إلَِم فَمْبِدِه ََم٣م َأْوضَمك9َأْدَٞمك )هَمَ٘م٣مَن وَم٣مَب وَمْقؽَمكْمِ َأْو  طمًٌٜم٤م :  ًمٙم

ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، وهق ؾمٌح٤مٟمف  فىم٣م أن ٓ ي٠مذن ًمٚمٜمٌل سم٤مًمٕمروج هم٤مًم٤ًٌم : يمٞمام ٓ يٗمقت همرو

 .شمٙمقيٜم٤مً قمٚمٞمٝمؿ واًمًٙمٞمٜم٦م وإٟمزال اًمرمح٦م شمنميٕم٤ًم ، هداي٦م اًمٕم٤ٌمد 

هلداي٦م اًمٕم٤ٌمد ، دون همػمه وؾمٞمٓم٤ًم حمّٛمدًا  وىمد ي٘م٤مل : عم٤مذا ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم أن خييت٤مر

ومٞمجٕمٚمف سمنمًا ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م سمٕمد أن يم٤من ٟمقرًا ذم قم٤ممل اًم٘مدس ، سمقاؾمٓميتف ٟمزال اًمرمح٦م إًمٞمٝمؿ إلو

 اًمٜمقر ، ومٚمامذا وىمع آظميتٞم٤مر قمٚمٞمف ومل ي٘مع قمغم ضمؼمائٞمؾ ُمثالً ؟!!.و

                                                           

 . 11-9ايمٛمجؿ :   (1)
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شمٙمقن واؾمٓم٦م ن ٦ٕم ، همػم ٟم٤مهْمقمٚمٞمف اًمًالم ، ضمؼمائٞمؾ فمرومّٞم٦م ىمٚمٜم٤م سم٤ًٌمـم٦م : ّٕن 

 ومٞمض رمح٦م اهلل ًمٙمّؾ اًمٕم٤معملم : هذا ظم٤مّص سمٜمٌّٞمٜم٤م حمّٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ : يدّل قمٚمٞمف

٥ًم يمِْٙمَٔم٣مظَمكِمَ ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ٓه َرمْحَ  . (1)َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك إِ

 صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمفىمٚم٧م : أي أّن واؾمٓم٦م ٟمزول اًمرمح٦م قمغم يمّؾ اًمٕمقامل ، ٟمٌّٞمٜم٤م حمّٛمد 

 ، وضمؼمائٞمؾ ُمـ هذه اًمٕمقامل .وؾمّٚمؿ 

سمٗمدم أَم٣مَمؽ ، همق اَّلل يمٗمد زمٙمٕم٦م َمبٙمٕم٣ًم ، مل  »وىمد ُم٣م ىمقل ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم : 

وهمػم ذًمؽ ُمـ  ش...ومرأي٧م ُمـ ٟمقر ريب : وم٘م٤مل اًمٜمٌّل حمٛمد : يبٙمٕمف أضمٌد َمـ طمٙمؼ اَّلل ومبٙمؽ

 إظم٤ٌمر اعمٕميتْمدة سمٕمدم اخلالف ..

ىم٤مدر سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ، قمغم اًمٕمروج إمم اعمٚمٙمقت إقمغم  صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمفاًمٜمٌل هؾ و

 ؟!.قمٚمٞمف اًمًالم : ًمٞمًيتٖمٜمل قمـ ضمؼمائٞمؾ واًم٘مدس إؾمٛمك 

ذط أن ي٠مذن اهلل شمٕم٤ممم ًمف : يمٞمام ٓ يٗمقت همرض اهلل شمٕم٤ممم ُمـ حت٘مٞمؼ ىمٚمٜم٤م : سمغم ، 

 هداي٦م اًمٌنم وإٟمزال اًمرمح٦م إًمٞمٝمؿ ..

( 9( هَمَ٘م٣مَن وَم٣مَب وَمْقؽَمكْمِ َأْو َأْدَٞمك )8هَمَتَدلمه ) َدَٞم٣ميدّل قمٚمٞمف ُم٤م شمقاشمر يقم اعمٕمراج : 

وم٤مهلل شمٕم٤ممم أوطمك إًمٞمف ُمـ دون واؾمٓم٦م ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمٝمام اًمًالم  (7)هَمَٟمْوضَمك إلَِم فَمْبِدِه ََم٣م َأْوضَمك

 ، وإّٟمام سمروح اًم٘مدس ، ومٞمام هق ُمٕمٚمقم رضورة .

، وٓ أيٍّ ُمـ اعمالئٙم٦م ٞمؾ اًمقطمل هٞمٝمٜم٤م ًمٞمس ضمؼمائاًمٜم٤ّمس ، ؿمٞمٕم٦م وؾمٜم٦ّم أّن ىمد أمجع إذ 

دون واؾمٓم٦م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، سمؾ قمٚمٌؿ آشم٤مه اهلل ٟمٌٞمٜم٤ّم صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ـأظمري

، وروح اًم٘مدس هل طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمّمٛم٦م يمام ؾمؽمى ٓطم٘م٤ًم روح اًم٘مدس ٓ همػم ؾمقى ظم٤مرضمّٞم٦م ، 

 .ذم اًمٗمّمؾ اًم٘م٤مدم 

                                                           

 . 117إٞمبٝم٣مء :   (1)

 . 9- 8ايمٛمجؿ :   (7)
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 ايمٛمّص فمعم اضمتٝم٣مج زمممّي٥م ايمٛمبل إلم ايمقاؽمْم٥م 

ٓه ََم٣م ُيقضَمك إرَِمه  ىمقًمف شمٕم٤ممم : طمًٌٜم٤م 
بُِع إِ َٓ َأوُمقُل يمَُ٘مْؿ إيِنِّ ََمَٙمٌؽ إِْن َأسمه وىمقًمف (1)  َو

ـَ َواعْمُٜم٤َمومِِ٘ملَم إِنا اهللاَ يَم٤مَن قَمٚمِٞماًم طَمٙمِٞماًم )شمٕم٤ممم :  َٓ شُمٓمِِع اًْمَٙم٤مومِِري ٤َم اًمٜماٌِلُّ اشماِؼ اهللاَ َو بِْع ( 7َي٤مَأهيُّ َواسمه

ـْ َرزمَِّؽ ََم٣م ُيقضَم   .(7)ك إيَِمٝمَْؽ َِم

هق روح اًم٘مدس ٓ همػم ، ومال  -سمام هق ُمٕمّمقم–اعمٕمّمقم طم٘مٞم٘م٦م أووحٜم٤م أّن وًم٘مد 

ًمٞمٕمٚمؿ قمـ ضمؼمائٞمؾ أو همػمه قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، إمم واؾمٓم٦م اعمٚمؽ يمام طمدث ذم اعمٕمراج ، حييت٤مج 

 ..أُمره وُمِمٞمتيتف اهلل شمٕم٤ممم

قي، ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم ويٛمٌم ذم ًمٙمـ ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم أّن اعمٕمّمقم ، سمام هق سمنم دٟمٞم

إؾمقاق ، حمٙمقٌم شمٙمقيٜم٤ًم سم٤مًمقاؾمٓم٦م : ًمذًمؽ شمٕمٞمّٜم٧م اًمقاؾمٓم٦م اعمٚمٙمقشمّٞم٦م سملم اهلل شمٕم٤ممم وسملم 

،  ُم٘مّٞمد سمٙمثػٍم ُمـ ىمٞمقده٤م ،ُمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤م -سمام هق سمنم–اًمٜمٌل وٓ ظمالف أّن أهؾ اًمدٟمٞم٤م ، 

اًمٗمرض : يمقٟمف ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم ُمٜمزه٤ًم  ظمالوم٤ًم جلؼمائٞمؾ وسم٘مٞم٦ّم اعم٘مرسملم قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ذم هذا

 ..قمـ يمّؾ ىمٞمقد اًمدٟمٞم٤م 

يدّل قمغم جمٛمؾ هذا ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد قمـ 

اًمؼمىمل ، قمـ أيب ـم٤مًم٥م ، قمـ ؾمدير ىم٤مل : ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم : إّن ىمقُم٤م يزقمٛمقن 

َْرِض إيَِمفٌ َوُهَق ايمه أٟمٙمؿ آهل٦م : ييتٚمقن سمذًمؽ قمٚمٞمٜم٤م ىمرآٟم٤م :  ْٕ ًَمِء إيِمٌَف َودِم ا  ؟!.ِذي دِم ايمسه

، ودَمل ، وْلٚمل ، وزمممي ، وزمٌمي ، ؽمٚمٔمل ، ي٣م ؽمدير » وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

وؾمٔمري َمـ ه٠مٓء زمراء ، وزمرىء اَّلل َمٛمٜمؿ ، َم٣م ه٠مٓء فمعم ديٛمل وٓ فمعم ديـ آزم٣مئل ، واَّلل ٓ 

 ش.ط فمٙمٝمٜمؿ٣مهؿ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ، إّٓ وهق ؽم٣مطمجيٚمٔمٛمل اَّلل وإيّ 

 ىم٤مل : ىمٚم٧م : وقمٜمدٟم٤م ىمقم يزقمٛمقن أّٟمٙمؿ رؾمؾ ...؟!. 

                                                           

 .51إٞمٔم٣مم :   (1)

 .7إضمزاب :   (7)
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، وْلٚمل ، وزمممي ، وؾمٔمري ، وزمٌمي ، ؽمٚمٔمل ، ي٣م ؽمدير »همٗم٣مل فمٙمٝمف ايمسَلم : 

َمـ ه٠مٓء زمراء ، وزمرىء اَّلل َمٛمٜمؿ ورؽمقيمف ، َم٣م ه٠مٓء فمعم ديٛمل ، وٓ فمعم ديـ آزم٣مئل ، ودَمل 

 ش.إّٓ وهق ؽم٣مطمط فمٙمٝمٜمؿ، واَّلل ٓ جيٚمٔمٛمل اَّلل وإّي٣مهؿ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م 

 ىم٤مل ؾمدير وم٘مٚم٧م : ومام أٟميتؿ؟!. 

ٞمحـ طمّزان فمٙمؿ اَّلل ، ٞمحـ سمرامج٥م أَمر اَّلل ، ٞمحـ ومقٌم َمٔمِمقَمقن ، »وم٣مل فمٙمٝمف ايمسَلم : 

ٞمحـ اْلج٥م ايمب٣ميمٕم٥م فمعم َمـ دون ايمسًمء أَمر اَّلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم زمْم٣مفمتٛم٣م ، وُنك فمـ َمٔمِمٝمتٛم٣م ، 

 .(1)شوهمقق إرض

، رضم٤مًمف صم٘م٤مت . أسمق ـم٤مًم٥م إٟم٤ٌمري : قمٌد اهلل سمـ أيب ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح 

زيد إٟم٤ٌمري ، وّٕمٗمف اًمِمٞمخ اًمٓمقد : يمقٟمف واىمٗمٞم٤ًّم قمغم اًمٔم٤مهر . ًمٙمـ وصّم٘مف اًمٜمج٤مر ىم٤مل : 

 ؿمٞمخ ُمـ أصح٤مسمٜم٤م، صم٘م٦م ذم احلدي٨م ، قم٤مملٌ سمف، يم٤من ىمدياًم ُمـ اًمقاىمٗم٦م .اهـ. 

 ىمٚم٧م : ومال إؿمٙم٤مل .

، وهمقق  فمعم َمـ دون ايمسًمءٞمحـ اْلج٥م ايمب٣ميمٕم٥م ، : )ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم اعميتٞمّ٘مـ ُمـ 

ـْ دون  -سمام هق سمنم دٟمٞمقي–( سيٌح أّن اعمٕمّمقم صٚمقت اهلل قمٚمٞمف إرض طمّج٦م قمغم َُم

ـْ أهؾ إرض   ..ٓ همػم ، وهؿ أهؾ إرض اًمًام  ُِم

إقمغم ، وإّٓ ًمزم اعمح٤مل اعمٚمٙمقت إدٟمك ، ٓ يٙمقن طمّج٦م قمغم اًمدٟمٞم٤م رضورة أّن قم٤ممل 

ُمْمٞمّؼ سم٤مًمٌنمّي٦م حمدود سمحدود قم٤ممل  -سمقصػ إدٟمك–وم٤معمٕمّمقم ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م إدٟمك  :

اًمٗمٜم٤م  ، وقم٤ممل اعمٚمٙمقت إقمغم ، سمقصػ إقمغم ، همػم حمدود سمذًمؽ ، حمٙمقٌم سم٤مخلٚمقد واًمٌ٘م٤م  ، 

 همػم اعمحدود سم٤مًمٗمٜم٤م  ..ٕم٤ممل اًمٌ٘م٤م  وحم٤مل أن حيٞمط إدٟمك اعمحدود سم٤مًمٗمٜم٤م  ، سم

طمّج٦م قمغم اًمٕم٤معملم ،  -سمام هق روح ىمدس–ٌّٞمٜم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم سمغم اعمٕمّمقم يمٜم

ٓه َرمْح٥ًَم يمِْٙمَٔم٣مظَمكِمَ اًمًاموات وإرولم: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  وأي٦م سمٛمالطمٔم٦م   َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك إِ

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 769:  1ايم٘م٣مدم )ت: نمٖم٣مري(   (1)



 

 

 73         .............................................................................    ايمٖمِمؾ إّول : ايمقضمل وإؾم٘م٣ميمّٝم٥م سمب٣ميـ ايمٔمقامل

 

اهلل  أذف اًمٙم٤مئٜم٤مت ، فم٤مهرٌة ذم اطميتٞم٤مج ضمؼمائٞمؾ سمؾ يمّؾ ُم٤م ظمٚمؼ لإمج٤مع أهؾ اًم٘مٌٚم٦م أّن اًمٜمٌ

 قمٚمٞمٝمؿ .واًمٗمٞمض ٓم٦م ٟمٌّٞمٜم٤م سمٞمٜمٝمؿ وسملم اهلل ، ًمٜمزول اًمرمح٦م ًمقاؾم

ىمدؾمّٞم٦م ُمٚمٙمقشمٞم٦ّم سمح٤مضم٦م ًمقاؾمٓم٦م  -دٟمٞمقي سمام هق سمنم–ًمٙمٜمّف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

 يمجؼمائٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم مجٞمٕم٤ًم ، قمغم ُم٤م سمّٞمٜم٤م ، وم٤مطمٗمظ.

الم وىمد شم٘مقل : أرى اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يمّؾ قم٤ممل اعمٚمٙمقت ٕسمٞمٜم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمً

ـَ اظْمُقومِٛمكِمَ وم٘م٤مل :  َْرِض َويمَِٝمُ٘مقَن َِم ْٕ ًَمَواِت َوا وٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد أذف  ُٞمِري إزِْمَراِهٝمَؿ ََمَٙمُ٘مقَت ايمسه

ف صغّم اهلل قمٚمٞمف ُمـ إسمراهٞمؿ ٟمّّم٤ًم وإمج٤مقم٤ًم ورضورة ، وقمٚمٞمف ومال طم٤مضم٦م ًمقؾم٤مـم٦م ضمؼمائٞمؾ سمٞمٜم

 ..ؾمٌح٤مٟمفاهلل  وآًمف وسملم

 ثّٛم٦م قم٤معم٤من قمدا قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م اخلًٞمس :ىمٚمٜم٤م : ُم٣م سمٞم٤من هذا قم٤مضماًل : وم

 إّول : فم٣ممل اظمٙم٘مقت .

يمٕم٤ممل اًمذر ، وقم٤ممل أظمرة ، وقم٤ممل ُمالئٙم٦م اًميتدسمػم ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر واًمناط 

 يمّؾ اعمٕمّمقُملم . -ذم اجلٛمٚم٦م–واحلقض وإقمراف ... . وهذا اًمٕم٤ممل يراه 

 : فم٣ممل اْلػموت .ايمث٣مين 

قمٚمؿ اعمِمٞمت٦م ، ووطمل أو قم٤ممل ، اًمٚمديّن إّول أو هق قم٤ممل اًمٕمٚمؿ هق قم٤ممل اًم٘مدس واًمٜمقر ، 

 ضمؼمائٞمؾ ُمـ هذا اًمٕم٤ممل .

ُمـ قم٤ممل اًم٘مدس وقمٚمٞمف ومرؤي٦م اعمٚمٙمقت ٓ شمالزم ُمٕمرف اًمقطمل : ّٕن قم٤ممل اًمقطمل 

 . واجلؼموت ، واجلٜم٦م واًمٜم٤مر ُمـ قم٤ممل اعمٚمٙمقت وهق أدٟمك ُمٜمف 
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 سمقّهؿ اظمٛم٣مهم٣مة !!

ٟمحـ احلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م »قمٚمٞمف اًمًالم ذم صحٞمح ؾمدير أٟمػ :  رسمام ي٘م٤مل : ىمقل اًمّم٤مدق

 .(7)شوومقق إرض َمـ دون ايمسًمءقمغم 

قمـ ُمقؾمك سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد ، قمكم سمـ حمٛمد يٜم٤مذم ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 ح ..سمـ ُمٕم٤موي٦م 

قمـ أيب احلًـ ، قمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر ،  قمـ اًمٕمٛمريمل سمـ قمكم مجٞمٕم٤مً ، وحمٛمد سمـ حيٞمك 

وم٠مطمًـ ، اهلل قمز وضمؾ ظمٚم٘مٜم٤م  إنّ »: ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم : ٞمف اًمًالم ىم٤مل ُمقؾمك قمٚم

، وًمٜم٤م ٟمٓم٘م٧م اًمِمجرة ،  دم ؽمًمئف وأروفوصمٔمٙمٛم٣م طمزاٞمف ، رٟم٤م وم٠مطمًـ صقرٟم٤م وصقّ ، ظمٚم٘مٜم٤م 

 .(9)شوًمقٟٓم٤م ُم٤م قمٌد اهلل، وسمٕم٤ٌمدشمٜم٤م قمٌد اهلل قمز وضمؾ 

 ل قمغم إىمقى .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده اًمث٤مين صحٞمح دون يمالم ، ويمذا إوّ 

ومّمحٞمح قمكم سمـ ضمٕمٗمر يدور ُمدار وضمقد أهؾ اًمٌٞم٧م اًم٘مدد : ىمٚمٜم٤م : ٓ ُمٜم٤موم٤مة إـمالىم٤ًم 

َوََم٣م : ُمـ ذًمؽ ىمقل اهلل ذم ٟمٌٞمّٜم٤م : ٤م وأهّنؿ وؾم٤مئط ومٞمض رمح٦م اهلل هلقامل اًمٜمقري ذم اًمٕم

٥ًم يمِ  ٓه َرمْحَ  .  ْٙمَٔم٣مظَمكِمَ َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك إِ

يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم ٟمٌٞمّٜم٤م اًمٌنمي ، اإلٟم٤ًمين قدهؿ صحٞمح ؾمدير ومٞمدور ُمدار وضموأُّم٤م 

٥ًم :  ٓه ىَم٣مهمه َٓ َئْمَٙمُٚمقنَ  يمِٙمٛمه٣مسِ َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك إِ ـه َأىْمثََر ايمٛمه٣مِس 
 .  زَمُِمغًما َوَٞمِذيًرا َويَم٘مِ

سمٙمقهنؿ رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم ، يم٤مٟمقا صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  وم٢مذا شمٕمّٚمؼ أُمر اهلل

ت اًمًٌع وإرولم اًمًٌع ، وإن شمٕمّٚمؼ إُمر سم٤مًمٜم٤ّمس ، ومٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ذم ظمزان اًمًٛمقا

هذا اًمٗمرض سمنم ، طمّج٦م قمغم ُمـ دون اًمًام  وومقق إرض : ٓىميتْم٤م  اًمٌنمّي٦م هذا احل٤مل 

 قمغم ُم٤م ومّّمٚمٜم٤م يمثػمًا. 
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 َمٔمٛمك روح ايمٗمدس ؟!!

، طم٘مٞم٘ميتٝم٤م اًمٕمٚمؿ خمٚمقىم٦م جمّردة ُمـ قم٤ممل اًمٜمّقر : ذات -أؿم٤مر اًم٘مرآن يمام–روح اًم٘مدس 

 اعمجّرد ، أو : اًمٜمقر إّول.وًمؽ أن شم٘مقل : روح اًم٘مدس هق : اًمٕم٘مؾ  .واًم٘مدرة اًمٚمدّٟمّٞملم 

ـَ : ف ؾمٌح٤مٟمف ىمقًم، إصؾ اًم٘مرآين ومٞمف ، وؾميت٠ميت إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم ك اسْم ًَ ىَم٤مَل اهللاُ َي٤مقِمٞم

ْدسُمَؽ زمُِروِح ايْمُٗمُدسِ ٟمِْٕمَٛميتِل قَمَٚمٞمَْؽ َوقَمغَم َواًمَِدشمَِؽ إِْذ َُمْرَيَؿ اْذيُمْر  شُمَٙمٚمُِّؿ اًمٜما٤مَس ذِم اعْمَْٝمِد َويَمْٝماًل  َأيه

ْٟمِجٞمَؾ  ْٙمَٛم٦َم َواًميتاْقَراَة َواإْلِ ـَ ايمْمِّكمِ َوإِْذ  َوإِْذ قَمٚماْٛميُتَؽ اًْمٙمِيَت٤مَب َواحْلِ ُٙمُؼ َِم يَمَٝمْٞمت٦َِم اًمٓماػْمِ سم٢ِمِْذيِن  خَتْ

ا سم٢ِمِْذيِن وَميتَ  ىَْمَٚمفَ ٜمُْٗمُخ ومِٞمَٝم٤م وَميَتُٙمقُن ـَمػْمً ْٕ ُئ ا سَْمَرَص سم٢ِمِْذيِن َوإِْذ  َوسُمػْمِ ْٕ ِرُج اظْمَْقسَمكَوا  . (7) سم٢ِمِْذيِن  خُتْ

ـَ اًمٓمِّلِم وىمقل قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم :  ُٙمْؿ َأينِّ َأظْمُٚمُؼ ًَمُٙمْؿ ُِم ـْ َرسمِّ ىَمْد ضِمْتيُتُٙمْؿ سمِآَي٦ٍم ُِم

سَْمَرَص َوُأطْمِل اعْمَْقشَمك سم٢ِمِْذِن اهللاِ يَمَٝمْٞمَت٦ِم اًمٓماػْمِ ومَ  ْٕ يَْمَٛمَف َوا ْٕ ا سم٢ِمِْذِن اهللاِ َوُأسْمِرُئ ا ٠َمْٟمُٗمُخ ومِٞمِف وَمَٞمُٙمقُن ـَمػْمً

َي٦ًم ًَمُٙمْؿ إِْن يُمٜمْيُتْؿ ُُم١ْمُِمٜملِمَ  َٔ ظِمُروَن ذِم سُمُٞمقشمُِٙمْؿ إِنا ذِم َذًمَِؽ  ٌُِّتُٙمْؿ سماَِم شَم٠ْميُمُٚمقَن َوَُم٤م شَمدا  .(9) َوُأَٟم

فم٤مهٌر أّن يمالم قمٞمًك ذم اعمٝمد،  -سمْمٛمٞمٛم٦م اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم أشمٞم٦م–جمٛمققمٝمام و

ُمـ اًمٓملم ـمػمًا ، ُميتقىّمػ قمغم  فإيمٛمف وإسمرص، وظمٚم٘م ئف٤مًمٙميت٤مب واحلٙمٛم٦م، وإسمراقمٚمٛمف سمو

  .، قمغم ُم٤م ىم٣م اهلل ؾمٌح٤مٟمف  صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، شمقىّمػ اعمٕمٚمقل قمغم اًمٕمّٚم٦م روطمف اًم٘مدؾمّٞم٦م

اًم٘مدس أّن قمٞمًك صٚمقات اهلل قمٚمٞمف أويت اًمٙميت٤مب واًمٜمٌّقة وهق  وُمـ قمٔمٞمؿ ؿم٠من روح

ـْ يَم٤مَن ذِم اعمَْْٝمِد َصٌِٞم٤ًّم )وَم٠َمؿَم٤مَرْت إًَِمْٞمِف : ذم اعمٝمد صٌّٞم٤ًم  ُؿ َُم ٌُْد 99ىَم٤مًُمقا يَمْٞمَػ ُٟمَٙمٚمِّ  اَّلله ( ىَم٤مَل إيِنِّ قَم

 .(3)آسَم٣ميِنَ ايْم٘مَِت٣مَب َوصَمَٔمَٙمٛمِل َٞمبِٝم٣ًّم

ـْ يَمٚماَؿ اهللاُ َوَروَمَع شمِْٚمَؽ اوىم٤مل شمٕم٤ممم :  ْٚمٜم٤َم سَمْٕمَْمُٝمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض ُِمٜمُْٝمْؿ َُم ؾُمُؾ وَمْما ًمرُّ

ٌَٞمِّٜم٤َمِت  ـَ َُمْرَيَؿ اًْم ك اسْم ًَ ْدَٞم٣مُه زمُِروِح ايْمُٗمُدسِ سَمْٕمَْمُٝمْؿ َدَرضَم٤مٍت َوآشَمْٞمٜم٤َم قِمٞم  .(7) َوَأيه

                                                           

 . 111ؽمقرة اظم٣مئدة :  (1)

 .99ؽمقرة آل فمٚمران :  (7)

 .39ؽمقرة َمريؿ :  (3)
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ٌَٞمِّٜم٤َمِت  وىم٤مل شمٕم٤ممم :  ـَ َُمْرَيَؿ اًْم ك اسْم ًَ ْدَٞم٣مُه زمُِروِح ايْمُٗمُدسِ َوأَ َوآشَمٞمْٜم٤َم قِمٞم  . (9) يه

: ، ييتٗم٤موت ُمـ ُمٕمّمقم ٔظمر ؿمدًة ووٕمٗم٤ًم أّن اًميت٠ميٞمد سمروح اًم٘مدس فم٤مهٌر وهق ٟمصٌّ 

قمٚمٞمٝمؿ ذم اعمٕمّمقُملم أن يٙمقن ُمٕمٚمقُم٤ًم رضورًة أّن اًمروح اًم٘مدس ُمِمؽمك ُمٕمٜمقي ج٥م ومٞم

ْٙمٛم٣َم زَمْٔمَّمُٜمْؿ فَمعَم زَمٔمْ اًمًالم : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  َؿ اَّلله ٍض َِمٛمُْٜمْؿ َمَ هَمّمه َوَرهَمَع زَمْٔمَّمُٜمْؿ  ـْ ىَمٙمه

 .ذم رشم٦ٌم اًمقضمقدأرواطمٝمؿ اًم٘مدؾمّٞم٦م أؿمدّي٦م ذم ؿ شمٗم٤موهت إمم، وُمرّد هذا اًميتٗم٤موؾ  َدَرصَم٣مٍت 

وإن يم٤مٟم٧م ٛمٕمٜمك اعمِمؽمك اعمٕمٜمقي ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ، هق أّن أرواح ىم٤مـم٦ٌم اعمٕمّمقُملم وم

 .. اعمٚمٙمقيت واًمدٟمٞمقي شمٕمّٚم٘م٤مت اعم٤مّدة سم٘مًٛمٞمٝم٤مٜمّزه٦م قمـ يمّؾ أي : ُم: ىمدؾمّٞم٦م يمّٚمٝم٤م 

سم٘مّٞم٦م اعمٕمّمقُملم أؿمّد وضمقدًا ، ُمـ ىمدؾمّٞم٦م حمّٛمد صغّم قمٚمٞمف وآًمف ؾمّٞم٦م روح ٟمٌّٞمٜم٤م ًمٙمـ ىمد

، ُمـ وهذه رشم٦ٌم  ( هَمَ٘م٣مَن وَم٣مَب وَمْقؽَمكْمِ َأْو َأْدَٞمك8َدَٞم٣م هَمَتَدلمه )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : 

اعمذيمقر واجلؼموت أذف ُمـ قم٤ممل اعمٚمٙمقت  ،مل يٜمٚمٝم٤م أطمٌد ُمـ اخلٚمؼ اجلؼموت ، اًمٜمقر وقم٤ممل 

َْرضِ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ْٕ ًَمَواِت َوا  .ُٞمِري إزِْمَراِهٝمَؿ ََمَٙمُ٘مقَت ايمسه

ييتٜم٤مول قم٤ممل اجلؼموت رسمام وٟمِمػم إمم أّن ًمٗمظ اعمٚمٙمقت ذم وري٘م٤مشمٜم٤م اعميتقاوٕم٦م هذه ، 

: ًمٚمجؼموت  قضمقداًم: رضورة أّن اعمٚمٙمقت ُمٕمٚمقل ذم اًمذي هق أذف ُمـ قم٤ممل اعمٚمٙمقت 

وإّٟمام ىمد ٟمرشمٙم٥م هذا : ذم سمٕمض اعمقاوع ًمٗمظ اعمٚمٙمقت ًمألقمؿ ُمٜمٝمام  اؾميتٕماملشم٤ًمحمٜم٤م ذم رسمام ومٚم

 اًم٘م٤مرى  اًمٙمريؿ يمثػمًا .سمف  ي٠مٟمساحل٤مصؾ ُمـ اًميتٗمّمٞمؾ اًمذي ٓ دومٕم٤ًم ًمٚميتِميتٞم٧م اًميت٤ًمُمح : 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 .753ؽمقرة ايمبٗمرة :  (1)

 .87ؽمقرة ايمبٗمرة :  (7)
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 ايمتٟميٝمد زمروح ايمٗمدس صمٔمؾ سم٘مقيٛمل

َٓ  ُروضًم٣مَؽ َأْوطَمٞمْٜم٤َم إًَِمٞمْ شمٕم٤ممم : قًمف ىمإصؾ ومٞمف  ـْ َأُْمِرَٟم٤م َُم٤م يُمٜم٧َْم شَمْدِري َُم٤م اًْمٙمِيَت٤مُب َو ُِم

ـْ 
ياَمُن َوًَمٙمِ  وهق ضمٕمؾ شمٙمقيٜمل..  صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه ُٞمقًرااإْلِ

قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك، قمـ أمحد سمـ حمٛمد، ، اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف ُم٤م رواه  يدّل قمٚمٞمف ،

اًمٞمامين، قمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل ٤مد سمـ قمٞمًك، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ محّ 

ي٤م ضم٤مسمر إّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ظمٚمؼ اخلٚمؼ صمالصم٦م أصٜم٤مف »ىم٤مل : ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم: 

( 8( وَم٠َمْصَح٤مُب اعْمَْٞمَٛمٜم٦َِم َُم٤م َأْصَح٤مُب اعْمَٞمَْٛمٜم٦َِم )7َويُمٜمْيُتْؿ َأْزَواضًم٤م صَماَلصَم٦ًم )ضمؾ: و وهق ىمقل اهلل قمز

٤مسمُِ٘مقنَ ٤9م َأْصَح٤مُب اعْمَِْم٠َمَُم٦ِم )َوَأْصَح٤مُب اعمَِْْم٠َمَُم٦ِم ُمَ  ًا ٤مسمُِ٘مقَن اًم ًا  .. ( َواًم

همٝمٜمؿ مخس٥م  صمٔمؾوم٤مًم٤ًمسم٘مقن هؿ رؾمؾ اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، وظم٤مص٦م اهلل ُمـ ظمٚم٘مف، 

 سمروح اإليامن ومٌف ظم٤مومقا اهلل قمز وأيدهؿ، همبف فمرهمقا إؾمٝم٣مء، دهؿ زمروح ايمٗمدسأيّ :  أرواح

ـم٤مقم٦م سمروح اًمِمٝمقة ومٌف اؿميتٝمقا  دهؿوأيّ ـم٤مقم٦م اهلل، سمروح اًم٘مقة ومٌف ىمدروا قمغم  وأيدهؿضمؾ، و

جيٞمتقن، و روح اعمدرج اًمذي سمف يذه٥م اًمٜم٤مس وصمٔمؾ همٝمٜمؿاهلل قمز وضمؾ ويمرهقا ُمٕمّمٞميتف، 

روح اًم٘مقة ومٌف  ومٌف ظم٤مومقا اهلل، وضمٕمؾ ومٞمٝمؿ روح اإليًمنذم اعم١مُمٜملم وأصح٤مب اعمٞمٛمٜم٦م  وصمٔمؾ

قا ـم٤مقم٦م اهلل، وضمٕمؾ ومٞمٝمؿ روح ىمدروا قمغم ـم٤مقم٦م اهلل وضمٕمؾ ومٞمٝمؿ روح اًمِمٝمقة ومٌف اؿميتٝم

 . (7)ش ٤مس وجيٞمتقناعمدرج اًمذي سمف يذه٥م اًمٜمّ 

 صحٞمح.  هىمٚم٧م : إؾمٜم٤مد

ٟمّص ش روح ايمٗمدسزم أّيدهؿمخس٥م أرواح :  همٝمٜمؿ صمٔمؾ: »قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ىمقًمف 

يمدظمقل ، سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل احت٤مدّي٤ًم ذاشمٞم٤ًم دظمقًٓ ذم ُم٤مهّٞم٦م اعمٕمّمقم روح اًم٘مدس ، ل قذم دظم

، سمؾ إّن طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمّمقم هق روح  يم٤مًمرُمؾ واًمًّٙمر، ٓ اٟمْمامُمّٞم٤ًم  اإلٟم٤ًمنطم٘مٞم٘م٦م ٦م ذم اًمٜم٤مـم٘مٞم

 .ذم ٟمّمقص قم٤ممل اًمٜمقر  اًم٘مدس ٓ همػم ، وؾمٞم٠ميت هذا
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 ؾمقاهد أّن روح ايمٗمدس صمٔمؾ سم٘مقيٛمل

صمّٛم٦م ؿمقاهد ًمّمحٞمح ضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل ريض اهلل قمٜمف ، سحي٦م ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمروح 

 ٤ًم ذم ذات اعمٕمّمقم ظم٤مّص٦م ، ه٤مك ُمٜمٝم٤م : ٕمقل شمٙمقيٜم، وأّٟمف جماًم٘مدس 

 َمٔمتػم اظمٖمّّمؾ زمـ فمٚمر 

أيْم٤ًم قمـ احلًلم سمـ حمٛمد ، قمـ اعمٕمغم سمـ حمٛمد ، قمـ  يِمٝمد ًمف ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل 

قمٌد اهلل سمـ إدريس ، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من ، قمـ اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم 

 ٤مر إرض وهق ذم سمٞميتف ُمرظمك قمٚمٞمف ؾمؽمه؟!.ىم٤مل : ؾم٠مًميتف قمـ قمٚمؿ اإلُم٤مم سمام ذم أىمٓم

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  صمٔمؾ دم ايمٛمبلي٤م ُمٗمْمؾ إّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

: روح احلٞم٤مة ومٌف دب ودرج ، وروح اًم٘مقة ومٌف هنض وضم٤مهد ، وروح اًمِمٝمقة  مخس٥م أرواح

وروح ايمٗمدس همبف قمدل ، و ومٌف أيمؾ وذب وأشمك اًمٜم٤ًم  ُمـ احلالل ، وروح اإليامن ومٌف آُمـ

وروح ،  اٞمتٗمؾ روح ايمٗمدس همِم٣مر إلم اإلَم٣مم: وم٢مذا ىمٌض اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  محؾ ايمٛمبقة

ٓ يٜم٤مم وٓ يٖمٗمؾ وٓ يٚمٝمق وٓ يزهق ، وإرسمٕم٦م إرواح شمٜم٤مم وشمٖمٗمؾ وشمزهق وشمٚمٝمق ،  ايمٗمدس

 .(7)شوروح ايمٗمدس ىم٣من يرى زمف

 اعمٕمغم واسمـ ؾمٜم٤من ُمقصم٘م٤من ومٞمٝمام وٕمػ.، صحٞمح قمغم إفمٝمر إىمقى  إؾمٜم٤مدهىمٚم٧م : 

( يمٜم٤مي٦م قمـ اٟميت٘م٤مل إُم٤مُم٦م اعمٕمّمقم اًم٤ًمسمؼ اٞمتٗمؾ روح ايمٗمدس همِم٣مر إلم اإلَم٣ممىمقًمف : )

إمم اًمالطمؼ اًمٜم٤مـمؼ سمٕمد أن يم٤من ص٤مُميت٤ًم : رضورة أّن روح اًم٘مدس ٓ يٜميت٘مؾ وٓ يقصػ 

 ٤م ومقىمف .قمدُمّٞم٦م ، شمٜمّزه قمٜمٝم٤م اعمٚمٙمقت وُمآٟميت٘م٤مل واحلريم٦م ظمّم٤مئص يمقن : سمحريم٦م 

( اعمٚمٙمقت واعمالئٙم٦م وروح ايمٗمدس ىم٣من يرى زمفىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )اعمرئل ذم و

 .، ويمّؾ ُمٕمّمقم سمحًٌف ، يمام رأى إسمراهٞمؿ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف...مل اًميتدسمػم٤مواًمقطمل وقم
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 َمرؽمؾ درؽم٦م ؾم٣مهدًا 

قمـ قمغم سمـ ، طمدصمٜم٤م قمٛمران سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل : هـ( 990)وروى اًمّمٗم٤مر 

قمـ  ، ـ ذيمره قمٛمّ ، ُمٜمّمقر  يبأقمـ درؾم٧م سمـ ،  اهلل اًمقاؾمٓمل اهلل سمـ قمٌد قمـ قمٌد، ٌد ُمٕم

 سم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم قمـ اًمروح؟!.أضم٤مسمر ىم٤مل ؾم٠مًم٧م 

ي٤م ضم٤مسمر ، إّن اهلل ظمٚمؼ اخلٚمؼ قمغم صمٚم٨م ـمٌ٘م٤مت ، واٟمزهلؿ صمالث »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

( َوَأْصَح٤مُب 8َأْصَح٤مُب اعْمَٞمَْٛمٜم٦َِم ) وَم٠َمْصَح٤مُب اعْمَٞمَْٛمٜم٦َِم َُم٤مُمٜم٤مزل وسملم ذًمؽ ذم يميت٤مسمف طمٞم٨م ىم٤مل : 

٤مسمُِ٘مقنَ 9اعْمَِْم٠َمَُم٦ِم َُم٤م َأْصَح٤مُب اعْمَِْم٠َمَُم٦ِم ) ًا ٤مسمُِ٘مقَن اًم ًا ذيمر ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم ، ومٝمؿ  وم٠مُّم٤م ُم٤م ( َواًم

، وروح اإليامن  روح ايمٗمدس:  مخس٥م أرواحومٞمٝمؿ  صمٔمؾ اَّللأٟمٌٞم٤م  ُمرؾمٚمقن ، وهمػم ُمرؾمٚملم ، 

شمِْٚمَؽ ة ، وروح اًمٌدن ، وسملم ذًمؽ ذم يميت٤مسمف طمٞم٨م ىم٤مل : ، وروح اًم٘مقة ، وروح اًمِمٝمق

ك اسمْ  ًَ ـْ يَمٚماَؿ اهللاُ َوَروَمَع سَمْٕمَْمُٝمْؿ َدَرضَم٤مٍت َوآشَمٞمْٜم٤َم قِمٞم ْٚمٜم٤َم سَمْٕمَْمُٝمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض ُِمٜمُْٝمْؿ َُم ؾُمُؾ وَمْما ـَ اًمرُّ

ْدَٟم٤مُه سمُِروِح اًْمُ٘مُدسِ  ٌَٞمِّٜم٤َمِت َوَأيا َدُهْؿ سمُِروٍح ُِمٜمْفُ ذم مجٞمٕمٝمؿ: صمؿ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف  (7)َُمْرَيَؿ اًْم  (9)َوَأيا

، وزمروح ايمٗمدس فمٚمٙمقا مجٝمع َمرؽمٙمكم ونمغم َمرؽمٙمكم ، ٞمبٝم٣مء أزمٔمثقا  همػموح ايمٗمدس

 .(3)...ش ؾمٝم٣مءإ

 ؾم٘مٜم٤مه اؾميتِمٝم٤مدًا واقميت٤ٌمرًا.ُمرؾمؾ ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد 

ٛمد سمـ ورواه اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف قمـ قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد سمـ حم

ظم٤مًمد ، قمـ أسمٞمف ، رومٕمف قمـ حمٛمد سمـ داود اًمٖمٜمقي ، قمـ إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم 

 .(4)قمٚمٞمف اًمًالم وؾم٤مق ُمثٚمف 

 ًمالقميت٤ٌمر.ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا ُمرومقع ، ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد 

                                                           

 . 77اظمج٣مديم٥م :   (1)

 .753ايمبٗمرة :   (7)
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 َمٔمتػم إصبغ زمـ ٞمب٣مسم٥م ريض اَّلل فمٛمف 

محد سمـ حمٛمد ، قمـ احلًلم سمـ ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أريض اهلل قمٜمف هـ( 990ًمّمٗم٤مر)واه اور

 .(7)ىمري٥م ُمٜمفقمـ إصٌغ ، ؾمٕمٞمد ، قمـ حمٛمد سمـ داود ، قمـ اسمـ ه٤مرون اًمٕمٌدي ، قمـ حمٛمد 

 َمٔمتػم اظمٛمخؾ إؽمدي 

يِمٝمد ًمف ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ ُمقؾمك سمـ قمٛمر 

)سمـ ، قمـ اعمٜمخؾ هق وأظمقه صم٘ميت٤من( )ُمـ سمٜمل صمقسم٤من ، ، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من ، قمـ قمامر سمـ ُمروان 

 ، قمـ ضم٤مسمر ، قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : ؾم٠مًميتف قمـ قمٚمؿ اًمٕم٤ممل؟!.وٕمٞمػ( ، مجٞمؾ 

روح وإوصٞم٤م  مخ٦ًم أرواح :  دم إٞمبٝم٣مءي٤م ضم٤مسمر ، إّن »وم٘م٤مل زم قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ، وروح اإليامن ، وروح احلٞم٤مة ، وروح اًم٘مقة ، وروح اًمِمٝمقة. ايمٗمدس 

..: ي٤م ضم٤مسمر إّن هذه إلم َم٣م حت٦م ايمثرى،  َم٣م حت٦م ايمٔمرش:  ايمٗمدس ي٣م صم٣مزمر فمرهمقاهمػموح 

 .(9)ش إّٓ روح اًم٘مدس : وم٢مهّن٤م ٓ شمٚمٝمق وٓ شمٚمٕم٥م، إرسمٕم٦م أرواح يّمٞمٌٝم٤م احلدصم٤من 

 ىمٚم٧م : صحٞمح سم٤مًمِمقاهد ، وهذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ سم٤معمٜمخؾ إؾمدي.

 طمػم اْلسـ زمـ اْلٜمؿ 

ظمؼمٟم٤م حيٞمك ، أقمـ اسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد ، اهلل سمـ حمٛمد  طمدصمٜم٤م قمٌدوأظمرج اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : 

قمٌداهلل ضمٕمٗمر سمـ  أيبقمـ ، قمـ احلًـ سمـ ضمٝمؿ ،  إؾمديطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ظم٤مًمد ، سمـ ص٤مًمح 

روح ايمبدن وروح ايمٗمدس : رواح أوصٝم٣مء مخس٥م ٞمبٝم٣مء وإدم إ» :حمٛمد قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل 

 .شوروح ايمٗمقة وروح ايمُمٜمقة وروح آيًمن
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روح :  -همٗمده٣م روح ايمٗمدسأ-رواح أرزمٔم٥م أاظم٠مَمٛمكم  ودم» ٞمف اًمًالم :صمّؿ ىم٤مل قمٚم

 .شايمبدن وروح ايمُمٜمقة روح آيًمن

روح ايمبدن وروح ايمٗمقة وروح : رواح أشم٥م ايم٘مٖم٣مر شمَل ودم» ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :صمّؿ 

ذا فمٚمؾ ١مهم: روح آيًمن يَلزم اْلسد َم٣ممل ئمٚمؾ زم٘مبغمة »فمٙمٝمف ايمسَلم : شمؿ وم٣مل  .شايمُمٜمقة

 .(1)شزمداً أئمٚمؾ زم٘مبغمة  ف ٓٞمّ ١موروح ايمٗمدس َمـ ؽم٘مـ همٝمف هم .هم٣مرومف ايمروح، ة غمبزم٘م

 .ومٞمف ُمـ مل أقمرومف . جمٝمقل ؾمٜم٤مد صحٞمح ، وهذا اإلىمٚم٧م : 

هذا اًمٙميت٤مب هٜم٤م وهٜم٤مك ، ٕمرض هل٤م احل٤مصؾ : اًمٜمّمقص ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمٌة ضمّدًا ، ؾمٞم

ذم ذات  اًم٘مدس جمٕمقٌل  وهل سحي٦ٌم أّن روحُمٜمٝم٤م صحٞمح احلٚمٌل ذم اًمٕمٜمقان أيت ، 

 اعمٕمّمقم سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل .

، أم وصّٞم٤ًم ُمـ إوصٞم٤م  يم٤مخلي يمٜمٌّٞمٜم٤م حمٛمد ، ، ٟمٌّٞم٤ًم يم٤من ويمام ىمٚمٜم٤م : ومح٘مٞم٘م٦م اعمٕمّمقم 

هق : روح اًم٘مدس ٓ همػم ، واًمٗمرق ، اًمًالم  ؿ، أم ُمٚمٙم٤ًم ُمـ اعمالئٙم٦م يمجؼمائٞمؾ قمٚمٞمٝموآصػ 

دّي٦م اعميتٗم٤موشم٦م سملم إؿمد إيمٛمؾ وسملم اًمِمديد سملم آطم٤مد اعمٕمّمقُملم إّٟمام ذم ُمراشمٌف اًمقضمق

سمٕمدد ُمـ أوضمد اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اعمٕمّمقُملم ، اًمٙم٤مُمؾ ، وسملم ه٤مشملم اعمرشمٌيتلم ُمراشم٥م يمثػمة 

 . وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من هذا سمٌم  ُمـ اًميتٗمّمٞمؾ 
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 ايمٛمّص أّن روح ايمٗمدس فمكم ايمٗمدرة ايمٙمدّٞمّٝم٥م

حمٛمد ، قمـ قمكّم سمـ احلٙمؿ ، ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ هـ( رمحف اهلل 990)وأظمرج اًمّمّٗم٤مر 

 قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم : اهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ ؾمٞمػ سمـ قمٛمػمة ، قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد

ـْ ـملٍِم   ٤مِن ُِم ًَ ْٟم اُه  ...، َوسَمَدَأ ظَمْٚمَؼ اإْلِ ـْ ُروضِمفِ َوَٞمَٖمَخ همِٝمِف صُمؿا ؾَمقا  ؟!. (1) َِم

 . (7) شَمـ ومدرسمف: » ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

 صحٞمح ، ذم أقمغم درضم٤مت اًمّمّح٦م .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده 

واًم٘مدرة هٞمٝمٜم٤م ًمدٟمّٞم٦م ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ واخلٚمؼ واإلجي٤مد يمام هق واوح ، ٓ اًميتل ذم ُمرشم٦ٌم 

ـْ ُروضِمفِ ىمقًمف شمٕم٤ممم : ، واًمذات اًميتل هل قملم اًمذات  يمام ذم إو٤موم٦م ُمٚمؽ واظميتّم٤مص ،   َِم

ْر ىمقًمف شمٕم٤ممم :   .ًمِٚمٓما٤مئِِٗملمَ  زَمْٝمتِلَ َوـَمٝمِّ

سمْمٛمٞمٛم٦م ُم٤م ُم٣م وي٠ميت ، ٟمصٌّ أّن اًمروح اًم٘مدس قملم اًم٘مدرة ومٞمام ىم٣م اهلل واحلدي٨م ، 

ػْمِ وَم٠َمْٟمُٗمُخ ومِٞمِف شمٕم٤ممم : شمٚمؽ اًم٘مدرة اًميتل ىم٤مل قمٜمٝم٤م قمٞمًك:  ـَ اًمٓمِّلِم يَمَٝمْٞمَت٦ِم اًمٓما َأظْمُٚمُؼ ًَمُٙمْؿ ُِم

ا سم٢ِمِْذِن اهللومَ  سَْمَرَص َوأُ  َٞمُٙمقُن ـَمػْمً ْٕ يَْمَٛمَف َوا ْٕ  .(3)  اهللْقشَمك سم٢ِمِْذِن طْمِل اعمَْ َوُأسْمِرُئ ا

هـ( ذم يميت٤مسمف اًميتقطمٞمد ىم٤مل : أيب 387) ُم٤م أظمرضمف اًمّمدوق دّل قمغم يمّؾ هذا ي

رمحف اهلل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد اسمـ قمٞمًك، قمـ اسمـ 

اَّلل سمب٣مرك إن » ومْم٤مل، قمـ حمّٛمد سمـ ؿمٕم٦ٌم احلٚمٌل وزرارة، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم، ىم٤مل:

،  وومقةٌ ،  وسمٟميٝمٌد ،  ٞمٌٌم ، طمٙمؼ َمـ طمٙمٗمف،  ايمروحوسمٔم٣ملم أضمد، صٚمد، يمٝمس يمف صمقف، وإّٞمًم 

 .(9)شدم ومٙمقب ايمرؽمؾ واظم٠مَمٛمكم جئمٙمف اَّلل

                                                           

 . 9ؽمقرة ايمسجدة :   (1)

 .َمْمبٔم٥م إمحدي ، ؿمٜمران  .996زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت )ت: ىمقصم٥م زم٣منمل( :   (7)

 .99آل فمٚمران :   (3)

 .171ايمتقضمٝمد :    (9)
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 ىمٚم٧م : صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت دون يمالم .

قمـ احلًـ ، هـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد ويٕم٘مقب سمـ يزيد 990اًمّمٗم٤مر )ورواه 

)=سمـ قمكم سمـ أيب قمـ أيب مجٞمٚم٦م اعمٗمّْمؾ سمـ ص٤مًمح إؾمدي ، قمـ حمٛمد  سمـ ومْم٤مل ، سمـ قمكم

٠َمًُمقَٟمَؽ احلٚمٌل قمـ أيب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقًمف قمزوضمؾ : ؿمٕم٦ٌم(  ًْ وِح وُمِؾ َوَي ـِ ايمرُّ فَم

وُح  ـْ َأُْمِر َريبِّ  ايمرُّ  .؟!.(1)ُِم

ء ايمذى يمٝمس يمف إّن اَّلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم أضمٌد صٚمٌد ، وايمِمٚمد ايمًم» ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

صمقف : وإّٞمًم ايمروح طمٙمٌؼ َمـ طمٙمٗمف ، يمف زمٌٌم ، وومقٌة ، وسمٟميٝمٌد ، جئمٙمف اَّلل دم ومٙمقب ايمرؽمؾ 

 .(7)شواظم٠مَمٛمكم

ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد خميتٚمػ ومٞمف ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت دون يمالم ، ؾمقى اعمٗمّْمؾ 

ثرة رواي٦م : ًمٙمذم اًمِمقاهدومٛمخيتٚمػ ومٞمف : وٕمٗمف اًمٜمج٤مر ، وإىمقى اقميتامده سمـ ص٤مًمح ، 

قمدا هذا وم٤مًمرضمؾ وصم٘مف ، أصح٤مب اإلمج٤مع قمٜمف ، ؾمٞمام اسمـ أيب قمٛمػم اًمذي ٓ يروي إّٓ قمـ صم٘م٦م 

 .صحٞمح سم٤مًمِمقاهد اًمٙمثػمة  وومٞمام ٟمحـ ومٞمفاًم٘مٛمل واسمـ ىمقًمقيف ذم يميت٤مسمٞمٝمام ، 

، وشم٠ميٞمٌد ،  ٞمٌٌم ىمٚم٧م : ذم ُم٤م رواه اًمّمدوق ريض اهلل قمٜمف : )اًمروح : ظمٚمؼ ُمـ ظمٚم٘مف ، 

 ...(.يمف زمٌٌم  ظمٚمٌؼ ُمـ ظمٚم٘مف ،ايمروح رواه اًمّمّٗم٤مر ريض اهلل قمٜمف : ) وىمقٌة( وومٞمام

يرضمح ُم٤م رواه اًمّمدوق : ًمالشمٗم٤مق قمغم وصم٤مىم٦م رواشمف ، ٓ ُمٜم٤موم٤مة سمٞمٜمٝمام ُمْمٛمقٟم٤ًم ، وىمد و

 سمخالف ُم٤م رواه اًمّمّٗم٤مر : ومٗمٞمف اعمٗمّْمؾ سمـ ص٤مًمح إؾمدي ، وهق خميتٚمػ ومٞمف .

اًم٘مّقة اًمٜمٍم واًميت٠ميٞمد و: قملم  -قمغم ُم٤م رواه اًمّمدوق-اًمروح اًم٘مدس اًمزسمدة : 

أو قملم اًم٘مدرة يمام روى اًمّمّٗم٤مر ذم صحٞمح أيب سمّمػم ، ومه٤م سمٛمٕمٜمك وٓ ُمِمآطّم٦م ذم  .اًم٘مدرة و

 اًمٚمٗمظ . 
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 داطمٌؾ دم ضمٗمٝمٗم٥م ايمٔمِمٚم٥مروح ايمٗمدس : ّٞمص 

ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد، قمـ احلًـ هـ( 990)أظمرج اًمّمٗم٤مر 

زرارة ، قمـ أيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقل اهلل قمزوضمؾ  سمـ حمٌقب، قمـ اسمـ سمٙمػم، قمـ

ـْ  : 
ياَمُن َوًَمٙمِ َٓ اإْلِ ـْ َأُْمِرَٟم٤م َُم٤م يُمٜم٧َْم شَمْدِري َُم٤م اًْمٙمِيَت٤مُب َو َويَمَذًمَِؽ َأْوطَمْٞمٜم٤َم إًَِمٞمَْؽ ُروطًم٤م ُِم

٤ٌَمِدَٟم٤م َوإِٟماَؽ ًَميَتْٝمدِ  صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه ُٞمقًرا ـْ قِم ـْ َٟمَِم٤مُ  ُِم يتَِ٘مٞمٍؿ هَنِْدي سمِِف َُم ًْ اٍط ُُم  .(7)ي إمَِم ِسَ

 .(9)ش  وإّٞمف يمٖمٝمٛم٣م ف َم٣م صٔمد إلم ايمسًمء، َمٛمُذ أٞمزل اَّللُ ذيمؽ ايمروح فمعم ٞمبٝمّ : »ىم٤مل 

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك يمالم .

، شمٙمقيٜمّٞم٤ًم ذاشمّٞم٤ًم احت٤مدّي٤ًم داظمؾ ذم طم٘مٞم٘ميتٜم٤م ، دظمقًٓ ( وإّٞمف يمٖمٝمٛم٣مىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

  ٔمػم دظمقل اًمٜم٤مـم٘مّٞم٦م ذم ذات اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م .ُمقضمدًا ًمذواشمٜم٤م ، ٟم

حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ حمٛمد سمـ احلًلم ، قمـ قمكّم سمـ أؾم٤ٌمط ، قمـ ورواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 . (3)أؾم٤ٌمط سمـ ؾم٤ممل ىم٤مل : ؾم٠مًمف رضمؾ ُمـ أهؾ هٞم٧م وأٟم٤م طم٤مرض قمـ ىمقل اهلل وؾم٤مق ُمثٚمف

ل ، ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم إفمٝمر ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، وأؾم٤ٌمط ُمـ أصح٤مب إصق

 .قمغم إفمٝمر مل يٓمٕمـ سمٌم  ، يمام أّٟمف ُمـ ُمِم٤ميخ اسمـ أيب قمٛمػم ، ويمّٚمٝمؿ صم٘م٤مت 

ورواه اًمّمّٗم٤مر ذم اًمٌّم٤مئر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ اًمؼمىمل ، قمـ أيب اجلٝمؿ ، 

 . (4)قمـ قمكّم سمـ أؾم٤ٌمط قمـ اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم ُمثٚمف
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رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ أسم٤م ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم إفمٝمر إىمقى ، 

اجلٝمؿ : ومٛمجٝمقل قمٜمد اًمًّٞمد اخلقئل ، وٓ يّي ًمٙمقٟمف ُمـ ُمِم٤ميخ اسمـ أيب قمٛمػم ، وهق ٓ 

 يروي إّٓ قمـ صم٘م٦م .

 . (7)يمام ىمد رواه ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًلم ، قمـ قمكم سمـ أؾم٤ٌمط سمف ُمْمٛمرًا ُمثٚمف

روى قمٜمف دون واًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم ؾمٛمع وقمكّم سمـ أؾم٤ٌمط  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

 .أطمٞم٤مٟم٤ًم ٓ يّي ، ومال شمٖمٗمؾ  يروي قمٜمف سمقاؾمٓم٦ميمقٟمف ، ويمالم 

وهق ؿم٤مهد ( أي جمٕمقل ومٞمٜم٤م سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل ، يمٖمٝمٛم٣موإّٞمف قمٚمٞمف اًمًالم : ) اًم٤ٌمىمر ىمقل

 ...ش.أّيدهؿ زمروح ايمٗمدس: مخس٥م أرواح صمٔمؾ همٝمٜمؿ»قمـ اًمّم٤مدق: اجلٕمٗمل ضم٤مسمر عم٤م رواه 

، طمٙمؼ  ايمروحإّٞمًم »  يب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم، ىم٤مل:صحٞمح احلٚمٌل وزرارة، قمـ أيمذا و

 وهمػمه٤م .ش ايمرؽمؾ واظم٠مَمٛمكم دم ومٙمقب جئمٙمف اَّللَمـ طمٙمٗمف، ٞمٌٌم ، وسمٟميٝمٌد ، وومقٌة ، 

( سم٘م٤م  اًمٕمّمٛم٦م واإلُم٤مُم٦م ذم إرض َم٣م صٔمد إلم ايمسًمءوُم٘مّمقد اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : )

، سمؾ اًمٕمّمٛم٦م ح اًم٘مدس وضمقدًا وقمدُم٤ًم إمم ىمٞم٤مم اًم٘م٤مئؿ : رضورة أّن اًمٕمّمٛم٦م شمدور ُمدار اًمرو

، رضمع روح ومٜم٤م  اًمدٟمٞم٤م ٕمد سم: وم٢مذا ذه٧ٌم اًمٕمّمٛم٦م واإلُم٤مُم٦م ُمـ إرض هل اًمروح اًم٘مدس 

 .قم٤ممل اعمٚمٙمقت أو اجلؼموت اًم٘مدس إمم حمّٚمف ُمـ 

ومٜم٤م  وقت ٤معمسم: أي اعمٚمٙمقت ، اخلالئؼ إمم حمٚمٝم٤م ُمـ اًمًام  ىم٤مـم٦ٌم ٟمٔمػم رضمقع أرواح 

، وهذه ٓ ي٘ميتدر قمٚمٞمٝم٤م  ًام  هٞمٝمٜم٤م ، ًمٞمس ؾمام  اًمدٟمٞم٤م ، سمؾ ُم٤م سمٕمد اًمدٟمٞم٤م، واعم٘مّمقد سم٤مًماًمدٟمٞم٤م 

 . اخلٚمؼ إّٓ سم٤معمقت ، أو سم٤مًمٕمروج 
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 ايمٛمّص أّن روح ايمٗمدس َمع اظمٔمِمقم 

ٟم١ميّمد أّن روح اًم٘مدس ُميّتحد سمذات اعمٕمّمقم ُمٜمذ أن أوضمده اهلل شمٕم٤ممم طميتّك ُم٤م سمٕمد مم٤مشمف 

دظمقل اًمٗمّمؾ ذم اًمٜمقع ، يمام جي٥م أن يٕمٚمؿ أّن وٓي٦م ، داظمٌؾ ذم طم٘مٞم٘ميتف سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل ، يم

اًميتٙمقيـ وـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمٕم٤مضمز اًمّم٤مدرة قمـ اعمٕمّمقم ، ُمٕمٚمقًم٦م ًمروح اًم٘مدس ، أو اًمٕمٚمؿ اًمٚمديّن 

 ، أو اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ، ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم..

، ويمذا سم٘مّٞم٦م إٟمٌٞم٤م  وىم٤مـم٦ٌم أهؾ اًمٕمّمٛم٦م ، قم٤معمقن سم٤مهلل  اًمزسمدة : وم٤مًمٜمٌّل حمٛمد 

طم٥ًم درضميتف ، وىمد ُم٣م  وضمقدهؿ اعم٘مّدس إمم إسمد ، يمؾٌّ ُمـ أّول ، سم٤مإليامن قم٤مرومقن 

 سحي٦م ومٞمام اقميت٘مدٟم٤مه ..وهل يمثػٌم ُمـ اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ، وؾمٞم٠ميت 

وىمد ُم٣م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ُم٤م أظمرضمف اًمّمٗم٤مر قمـ أيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقل اهلل 

ـْ َأُْمِرَٟم٤م ...، ضَمَٕمْٚمٜم٤َمُه ُٟمقًرا  َويَمَذًمَِؽ َأْوطَمْٞمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ ُروطًم٤م قمزوضمؾ :   .(7)ُِم

 .(9)ش  وإّٞمف يمٖمٝمٛم٣م  َمٛمُذ أٞمزل اَّللُ ذيمؽ ايمروح فمعم ٞمبٝمف َم٣م صٔمد إلم ايمسًمء،: »ىم٤مل 

قمكم ، قمـ أسمٞمف ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ أيب أيقب اخلزاز ، قمـ أيب وروى اًمٙمٚمٞمٜمل 

٠َمًُمقَٟمَؽ َويَ سمّمػم ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل :  وِح ًْ ـِ ايمرُّ ـْ  فَم وُح ُِم ىُمِؾ اًمرُّ

ٓا ىَمٚمِٞماًل  ـَ اًْمِٕمْٚمِؿ إِ  ؟!.َأُْمِر َريبِّ َوَُم٤م ُأوشمِٞميُتْؿ ُِم

طمٙمؼ أفمٓمؿ َمـ صمػمئٝمؾ وَمٝم٘م٣مئٝمؾ ، مل ي٘مـ َمع أضمد مّـ َم٢م نمغم »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(3)شيسددهؿ ، ويمٝمس ىمّؾ َم٣م ؿمٙم٤م وصمد َمع إئٚم٥محمٚمد صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ، وهق 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، دون أدٟمك يمالم .
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( قملم َمع إئٚم٥م يسددهؿوُمٕمقّي٦م اًمروح اًم٘مدس ًمألئّٛم٦م ذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

( إذ اًمروح اًم٘مدس جمٕمقل سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل ذم ذات وإّٞمف يمٖمٝمٛم٣ماعمٕمٜمك ذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 قمٚمٞمف اًمًالم ..اعمٕمّمقم 

( وشم٤مرة أظمرى َمع إئّٚم٥مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )ذم ىم٦م ٕمقيّ ٤معمسمشم٤مرة وإّٟمام قمؼّم اعمٕمّمقم 

 : : ومثّٛم٦م اقميت٤ٌمران ( ًميتٕمدد آقميت٤ٌمر وإّٞمف يمٖمٝمٛم٣مىمقًمف: )ذم اًميتٙمقيٜمّٞم٦م آحت٤مدّي٦م سم٤معمداظمٚم٦م 

قمدم اًمٚمزوم اًمذايت ، سمٛمٕمٜمك سم٤مقميت٤ٌمر ( َمع إئّٚم٥م)وم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : :  آفمتب٣مر إّول

 .اًمزوضمّٞم٦م ًمألرسمٕم٦م ًمزوُم٤ًم ذاشمٞم٤ًم  : يمٚمزومذواهتؿ ُمٗم٤مرىم٦م روح اًم٘مدس ًم

سم٤مقميت٤ٌمر اًمدظمقل ذم طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمّمقم ( وإّٞمف يمٖمٝمٛم٣م) ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم ::  آفمتب٣مر ايمث٣مين

 .دظمقًٓ احت٤مدّي٤مً سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل 

مل ي٘مـ َمع أضمد مّـ َم٢م نمغم حمٚمد صعم اَّلل فمٙمٝمف اعمٜمٗمل ذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )و

ذم اًمٍميح ذم هذا ، س ذم اًمقضمقد ، وؾمٞم٠ميت اًمٜمّص اًم٘مٓمٕمّل ( اًمرشم٦ٌم إؿمد ًمروح اًم٘مدوآيمف

 أظم٤ٌمر اًمٜمقر اًمث٤مسميت٦م .

هذه اًمرشم٦ٌم إؿمّد ، ُمٜمحٍمة سم٤مًمٜمٌّل حمٛمد قمٚمٞمف اًمًالم ، وهل ٓ شمٜم٤مذم وضمقد اًمرشم٦ٌم 

حمٛمد ُمـ سم٘مّٞم٦م اعمٕمّمقُملم أٟمٌٞم٤م  وُمالئٙم٦م وأوصٞم٤م  صٚمقات اهلل ؾمّٞمد اخلٚمؼ اًمِمديدة ذم همػم 

 .يت اًمٌٞم٤من وؾمٞم٠م قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤مً 
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 ايمروح ايمٗمدس فمكم ايمٔمٙمؿ وايمٖمٜمؿ

يَمُف ُروُح ايْمُٗمُدسِ  ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :  ـَ آَُمُٜمقا َوُهًدى  َٞمزه ِذي ٧ٌَِّم اًما ـْ َرسمَِّؽ سم٤ِمحْلَؼِّ ًمُِٞمثَ ُِم

ٚمِِٛملمَ  ًْ ى ًمِْٚمُٛم  . (7) َوسُمنْمَ

٤م َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه ذِم ًَمْٞمَٚم٦ِم اًْمَ٘مْدِر ) وىم٤مل قمّز وضمؾ :  ( ًَمْٞمَٚم٦ُم 9َأْدَراَك َُم٤م ًَمْٞمَٚم٦ُم اًْمَ٘مْدِر ) ( َوَُم٤م7إِٟما

ـْ َأًْمِػ ؿَمْٝمٍر ) وُح ( 3اًْمَ٘مْدِر ظَمػْمٌ ُِم َ٘م٥ُم َوايمرُّ
ُل اظمَََْلئِ ـْ يُمؾِّ َأُْمرٍ  سَمٛمَزه ِْؿ ُِم  .(9) ومِٞمَٝم٤م سم٢ِمِْذِن َرهبِّ

وِح وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :  ـِ اًمرُّ ٠َمًُمقَٟمَؽ قَم ًْ وُح َوَي ـْ َأُْمِر َريبِّ  وُمِؾ ايمرُّ ـَ ُِم  َوَُم٤م ُأوشمِٞميُتْؿ ُِم

ٓا ىَمٚمِٞماًل   .(3)اًْمِٕمْٚمِؿ إِ

ـْ َأَْمِرَٞم٣مَويَمَذًمَِؽ َأْوطَمٞمْٜم٤َم إًَِمٞمَْؽ وىم٤مل شم٘مّدؾم٧م أؾمامؤ ه : َُم٤م يُمٜم٧َْم شَمْدِري َُم٤م  ُروضًم٣م َِم

ـْ 
ياَمُن َوًَمٙمِ َٓ اإْلِ ٤ٌَمِدَٟم٤م وَ  صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه ُٞمقًرااًْمٙمِيَت٤مُب َو ـْ قِم ـْ َٟمَِم٤مُ  ُِم اٍط هَنِْدي سمِِف َُم إِٟماَؽ ًَميَتْٝمِدي إمَِم ِسَ

يتَِ٘مٞمٍؿ  ًْ  .ُُم

 ىمٚم٧م : اًمروح ذم يمؾ هذه أي٤مت ، هق روح اًم٘مدس .

اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ قمٛمران سمـ يدّل قمٚمٞمف ذم اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم ، ُم٤م رواه 

ُمقؾمك ، قمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ، قمـ قمكم سمـ أؾم٤ٌمط ، قمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ ، قمـ أيب محزة 

أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ اًمٕمٚمؿ ، أهق قمٚمؿ ييتٕمٚمٛمف اًمٕم٤ممل ُمـ أومقاه اًمرضم٤مل ، أم ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م 

 ذم اًمٙميت٤مب قمٜمديمؿ شم٘مرؤوٟمف وميتٕمٚمٛمقن ُمٜمف؟!.

إُمر أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ وأوضم٥م ، أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىمقل اهلل قمز وضمؾ: »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

ـْ َأَْمِرَٞم٣مَويَمَذًمَِؽ َأْوطَمٞمْٜم٤َم إًَِمٞمَْؽ   ياَمنُ َُم٤م يُمٜم٧َْم  ُروضًم٣م َِم َٓ اإْلِ  .شَمْدِري َُم٤م اًْمٙميِت٤َمُب َو

                                                           

 . 117ؽمقرة ايمٛمحؾ :  (1)

 .9-1ايمٗمدر :  (7)

 .85اإلهاء :  (3)



 

 

 91         ..........................................................................  وايمروح ايمٗمدس  ايمٖمِمؾ ايمث٣مين : اظمٔمِمقم 

 

أّي ر  ي٘مقل أصح٤مسمٙمؿ ذم هذه أي٦م : أي٘مرون أّٟمف يم٤من ذم »صمؿ ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ؟!.شطم٤مٍل ٓ يدري ُم٤م اًمٙميت٤مب وٓ اإليامن

 وم٘مٚم٧م : ٓ أدري ضمٕمٚم٧م ومداك ُم٤م ي٘مقًمقن.

 اإليامن طميتك ٓو سمغم ىمد يم٤من ذم طم٤مل ٓ يدري ُم٤م اًمٙميت٤مب»وم٘م٤مل زم قمٚمٞمف اًمًالم : 

وهل  فمٙمؿ هب٣م ايمٔمٙمؿ وايمٖمٜمؿسمٕم٨م اهلل شمٕم٤ممم اًمروح اًميتل ذيمر ذم اًمٙميت٤مب ، ومٚمام أوطم٤مه٤م إًمٞمف ، 

 .(7)شٛمف اًمٗمٝمؿاًمروح اًميتل يٕمٓمٞمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ؿم٤م  : وم٢مذا أقمٓم٤مه٤م قمٌدًا قمٚمّ 

ـٌ ، سمؾ صحٞمح ، قمٛمران سمـ ُمقؾمك إؿمٕمري صم٘م٦م وهق قمٞمٜمف  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمً

ضمٕمٗمر هق اسمـ وه٥م اًمٌٖمدادي ، وصم٘مف اسمـ ىمقًمقيف ذم اًمٙم٤مُمؾ ، وهق ُمـ  اًمزييتقين. وُمقؾمك سمـ

مل يٓمٕمٜمقا سمٌم . وقمكم سمـ أؾم٤ٌمط سمٞم٤مع إذا أصح٤مب اًمٙميت٥م وإصقل ، وه١مٓ  طم٤ًمن 

 شم٤مب ومٞمام ىمٞمؾ ، وهق إىمقى . ،اًمزـمل ، صم٘م٦م ومٓمحل 

ىمٌؾ  أّن اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ ومٞمف هذه اًمروح، اًمث٤مسميت٦م ، ؾمٞم٠ميت سمٕمْمٝم٤م وىمد أٟم٠ٌمت اًمٜمّمقص 

 ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م سمٙمذا أًمػ ؾمٜم٦م ، عم٤م يم٤من ٟمقرًا طمقل اًمٕمرش .

همػموح ايمٗمدس ي٣م صم٣مزمر ، فمرهمقا َم٣م »قمـ اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : ىمد ُم٣م ظمؼم ضم٤مسمر و

..: ي٤م ضم٤مسمر إّن هذه إرسمٕم٦م أرواح يّمٞمٌٝم٤م احلدصم٤من إّٓ روح حت٦م ايمٔمرش إلم َم٣م حت٦م ايمثرى

 ش.اًم٘مدس : وم٢مهّن٤م ٓ شمٚمٝمق وٓ شمٚمٕم٥م

: وم٢مذا ىمٌض  وروح ايمٗمدس همبف محؾ ايمٛمبقة»اعمٗمْمؾ اًمّمحٞمح قمـ اًمّم٤مدق :  ويمذا ظمؼم

 وهمػمه٤م . ...ش اٞمتٗمؾ روح ايمٗمدس همِم٣مر إلم اإلَم٣مماًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ حمٛمد سمـ احلًلم ، قمـ قمكم سمـ أؾم٤ٌمط ، قمـ 

ضمؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم ي٠ًمًمف احلًلم سمـ أيب اًمٕمال  ، قمـ ؾمٕمد اإلؾمٙم٤مف ىم٤مل: أشمك ر

 قمـ اًمروح أًمٞمس هق ضمؼمئٞمؾ؟!.

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ؿمٜمران . 773: 1ايم٘م٣مدم)ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)
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ضمؼمئٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ اعمالئٙم٦م واًمروح همػم »وم٘م٤مل ًمف أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم: 

 ومٙمرر ذًمؽ قمغم اًمرضمؾ.ش ضمؼمئٞمؾ

 اًمروح همػم ضمؼمئٞمؾ؟!. وم٘م٤مل ًمف اًمرضمؾ : ًم٘مد ىمٚم٧م قمٔمٞماًم ُمـ اًم٘مقل ، ُم٤م أطمد يزقمؿ أنّ 

إّٟمؽ وآل ، شمروي قمـ أهؾ اًمْمالل : ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف صغم : »اًمًالمقمٚمٞمف وم٘م٤مل 

يُمقَن ) َأشَمك َأُْمُر اهللاهلل قمٚمٞمف وآًمف :  ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم قَماما ُينْمِ يَتْٕمِجُٚمقُه ؾُم ًْ ُل اظْمَََلئَِ٘م٥َم ( 7وَماَل شَم ُيٛمَزِّ

وِح  ٤ٌَمِدهِ  زم٣ِميمرُّ ـْ قِم ـْ َيَِم٤مُ  ُِم ـْ َأُْمِرِه قَمغَم َُم  .(9)شواًمروح همػم اعمالئٙم٦م صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ( 7)ُِم

 : ؾمٕمد سمـ ـمريػ اإلؾمٙم٤مف ، مل يدرك قمٚمٞم٤ًم ، واًمٌ٘مّٞم٦م صم٘م٤مت . صحٞمحىمٚم٧م : ُمرؾمؾ 

قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ  ىروو

ّمػم ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م قمـ اًمٜمي سمـ ؾمقيد ، قمـ حيٞمك احلٚمٌل ، قمـ أيب اًمّم٤ٌمح اًمٙمٜم٤مين ، قمـ أيب سم

ـْ َأَْمِرَٞم٣مَويَمَذًمَِؽ َأْوطَمْٞمٜم٤َم إًَِمٞمَْؽ أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ ىمقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: َُم٤م  ُروضًم٣م َِم

٤ٌَمِدَٟم٤م َوإِٟما  ـْ قِم ـْ َٟمَِم٤مُ  ُِم ـْ ضَمَٕمْٚمٜم٤َمُه ُٟمقًرا هَنِْدي سمِِف َُم
ياَمُن َوًَمٙمِ َٓ اإْلِ َؽ يُمٜم٧َْم شَمْدِري َُم٤م اًْمٙمِيَت٤مُب َو

يَتِ٘مٞمٍؿ ًَميتَ  ًْ اٍط ُُم  ؟!.ْٝمِدي إمَِم ِسَ

طمٙمؼ َمـ طمٙمؼ اَّلل فمز وصمؾ ، أفمٓمؿ َمـ صمػمئٝمؾ ، وَمٝم٘م٣مئٝمؾ ، »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(3)شيسدده ، وهق َمع إئٚم٥م َمـ زمٔمدهو ىم٣من َمع رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ، خيػمه

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

قمـ اسمـ ، قمـ يقٟمس ، ًك قمـ حمٛمد سمـ قمٞم، وأظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ 

ضمؾ : و ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ ىمقل اهلل قمز: قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل ، ُمًٙم٤من 

وُح  َوَيْسَٟميُمقَٞمَؽ  وِح وُمِؾ ايمرُّ ـِ ايمرُّ ٓا ىَمٚمِٞماًل  فَم ـَ اًْمِٕمْٚمِؿ إِ ـْ َأُْمِر َريبِّ َوَُم٤م ُأوشمِٞميُتْؿ ُِم  ؟!.  ُِم

                                                           

 .1ؽمقرة ايمٛمحؾ :   (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ؿمٜمران . 773: 1ايم٘م٣مدم)ت: فمقم نمٖم٣مري(  (7)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.773: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (3)



 

 

 93         ..........................................................................  وايمروح ايمٗمدس  ايمٖمِمؾ ايمث٣مين : اظمٔمِمقم 

 

َمٝم٘م٣مئٝمؾ ، ىم٣من َمع رؽمقل اَّلل صعم اَّلل و طمٙمؼ أفمٓمؿ َمـ صمػمئٝمؾ»ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(7)شفمٙمٝمف وآيمف ، وهق َمع إئٚم٥م ، وهق َمـ اظمٙم٘مقت

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

( اجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل َمع إئٚم٥م، وهق  َمع رؽمقل اَّللىم٣من اعمٕمقّي٦م ذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

٤ٌمر اعمالزُم٦م اًمذاشمٞم٦ّم ، إظمرى ، وإّٟمام قمؼّم سم٤معمٕمقّي٦م سم٤مقميتيمام شم٘مّدم ساطم٦م ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م 

 وقمدم اعمٗم٤مرىم٦م .

( ٓ يٜم٤مذم يمقٟمف ُمـ قم٤ممل اًم٘مدس واجلؼموت : وهق َمـ اظمٙم٘مقتىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

واجلؼموت ، واًمث٤مٟمٞم٦م : ذم قم٤ممل اًميتدسمػم ومٚمروح اًم٘مدس ُمراشم٥م صمالث : إومم ذم قم٤ممل اًمٜمقر 

 اعمٕمّمقُملم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم .واعمٚمٙمقت ، واًمث٤مًمث٦م : ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م جمٕمقًم٦م ذم ذوات ظمّمقص 

اعمٚمٙمقت دون همػمه ، سم٤مقميت٤ٌمر شمٕمّٚم٘مف سميتدسمػم أُمر اخلٚمؼ قمٚمٞمف اًمًالم وإّٟمام ذيمر اإلُم٤مم 

، واهلل ؾمٌح٤مٟمف أذن ًمٚمٛمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ، ٟمٌٞم٤ًم يم٤من أم وصٞم٤ًم أم ُمٚمٙم٤ًم أن يراه ، وهداييتٝمؿ 

٤م ظمٚمؼ اهلل ، وهق قم٤ممل قم٤ممل اعمٚمٙمقت ممّ ىمٌؾ يمام رآه إسمراهٞمؿ ، يمٌؾ طم٥ًم درضميتف ، وأُّم٤م ُم٤م 

اًمٕمرش أو قم٤ممل اعمِمٞمت٦م ومٞمام ؾمؽمى ُمٗمّّمالً ذم ومّمٍؾ ٓطمؼ ، ومال حيٞمط سمف اعمٕمّمقم إّٓ إذا ؿم٤م  

 إيِنِّ وَم٤مقِمٌؾ َذًمَِؽ هَمًدا  اهلل ؾمٌح٤مٟمف : 
ٍ
ـا ًمٌَِمْ  َٓ شَمُ٘مقًَم ٓا َأْن َيَِم٤مَ  اهلل93)َو ًمذًمؽ ىم٤مل قمٚمٞمف  ( إِ

 اعمٕمّمقم حيٞمط هبذا اًمٕم٤ممل دون قم٤ممل اعمِمٞمت٦م .( يمقن وهق َمـ اظمٙم٘مقتاًمًالم : )

اًمذي يراه اعمٕمّمقم إّٟمام رآه سمروح اًم٘مدس ذم رشم٦ٌم اعمٚمٙمقت ، وسم٤مجلٛمٚم٦م : قم٤ممل اعمٚمٙمقت 

، أو قم٤ممل اًمٕمرش اًمٜمقر ، أو قم٤ممل قم٤ممل أو ، رشم٦ٌم قم٤ممل اجلؼموت   ذماًميتل وًمٞمس سمروح اًم٘مدس 

ّٓ إذا ؿم٤م  اهلل أن يٓمٚمٕمف قمغم سمٕمْمف ، وؾمٞم٠ميت ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم، وهذا ٓ يراه اعمٕمّمقم إاعمِمٞمت٦م ، 

 اًميتٗمّمٞمؾ ذم ومّمؾ اًمٕمرش.

  

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.773: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)
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 أوضمٝمٛم٣م إيمٝمؽ روضم٣مً وومٖم٥م َمع : 

 طِمَج٤مٍب َأْو ُيْرؾِمَؾ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم : 
ِ
ـْ َوَرا  ٓا َوطْمًٞم٤م َأْو ُِم َٛمُف اهللاُ إِ َوَُم٤م يَم٤مَن ًمٌِنََمٍ َأْن ُيَٙمٚمِّ

ًٓ وَمُٞمقطِمَل سم٢ِمِْذٟمِِف َُم٤م َيَِم٤م ُف قَمكِمٌّ طَمٙمِٞمٌؿ )َرؾُمق ـْ َأَْمِرَٞم٣م( َويَمَذًمَِؽ 57ُ  إِٟما َُم٤م  َأْوضَمْٝمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ ُروضًم٣م َِم

٤ٌَمِدَٟم٤م َوإِٟما  ـْ قِم ـْ َٟمَِم٤مُ  ُِم ـْ ضَمَٕمْٚمٜم٤َمُه ُٟمقًرا هَنِْدي سمِِف َُم
ياَمُن َوًَمٙمِ َٓ اإْلِ َؽ يُمٜم٧َْم شَمْدِري َُم٤م اًْمٙمِيَت٤مُب َو

يَتِ٘مٞمؿٍ  ًْ اٍط ُُم  .(7) ًَميَتْٝمِدي إمَِم ِسَ

 َُم٤م يُمٜم٧َْم شَمْدِرياًمٙمثػم ، ؾمٞمام أهؾ اًمًٜم٦ّم هداهؿ اهلل ، شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم : قمغم اقميت٤مص 

ياَمنُ  َٓ اإْلِ  .َُم٤م اًْمٙمِيَت٤مُب َو

وًم٘مد زقمؿ سمٕمض طمِمقّي٦م اخلقارج ُمـ أشم٤ٌمع سمٜمل أُمّٞم٦م ىم٤مًمقا : فم٤مهر أي٦م أّن اًمٜمٌّل حمٛمد 

ـّ إ رسمٕملم ، سمؾ ىمد شمٓم٤مول ـم٤مئٗم٦ٌم ُمٜمٝمؿ ، وم٘م٤مًمقا يم٤من ضم٤مهالً طميتّك سمٕمثف اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞم٤ًّم ذم ؾم

 ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م ، يمؼمت يمٚمٛم٦ًم خترج ُمـ أومقاهٝمؿ. صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمفسمٙمٗمر اًمٜمٌّل 

ضَمَٕمْٚمٜم٤َمُه ...، َأْوطَمْٞمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ ُروطًم٤م:  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ًمق ؾمٚمٛمٜم٤مه ىمٚمٜم٤م : ييتٕملّم ُمٜمع اًمٔمٝمقر 

، سمؾ هل ذات ك أو أطمٙم٤مُم٤ًم شميتغم ذيٕم٦م شمقطمًمٞم٧ًم  ذم ظمّمقص أي٦م ،  واًمروح ُٟمقًرا

 .وهق ذم سمٓمـ أُّمف جمٕمقًم٦م شمٙمقيٜم٤ًم ذم ذات اعمٕمّمقم ٟمقرّي٦م ىمدؾمّٞم٦م 

، وهل ُم٘مّقُم٦م ًمذات اًمٜمٌل ُمٜمذ أن أوضمده اهلل ومٞمام سم٤من هذه اًمروح هل روح اًم٘مدس 

ـّ إرسمٕملم  ، وىمد شمٕم٤ممم ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م ، وهل همػم اًم٘مرآن واًمنميٕم٦م اًميتل ٟمزًم٧م قمٚمٞمف سمٕمد ؾم

 . أّٟمف ضمٕمؾ شمٙمقيٜمل ُميتحد ُمع ذات اعمٕمّمقمإظم٤ٌمر اًمث٤مسميت٦م  سمٕمض هدٟم٤م

جمٕمقًم٦م ُمع أّن اعمقطمك روطم٤ًم   أَ َْوضَمْٝمٛم٣َمقمؼّم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمٚمٗمظ : عم٤مذا ًمٙمـ 

 ؟!!.جمٕمقًم٦م سم٤مٓقميت٤ٌمر يم٤مًمّمقم واًمّمالةذيٕم٦ًم سم٤مًميتٙمقيـ ، ًمٞم٧ًم 
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ُمّر ، وىمد  أي قمٚماًم ًمدٟمّٞم٤مً  قًراصَمَٔمْٙمٛم٣َمُه ٞمُ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم : ًم٘مقل ىمٚمٜم٤م سم٤ًٌمـم٦م : 

اًمٕمٚمؿ اًمٚمديّن إّول ، ومٜم٤مؾم٥م هل اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ، أّن طم٘مٞم٘م٦م اًمروح اًم٘مدس ، ذم ٞم٠ميت ؾمو

 ًمٗمظ اًمقطمل ُمـ هذه اجلٝم٦م ..

سم٢مذن اهلل  ٕمٚمؿ اًمٚمديّن ، ذاٌت ىمدؾمّٞم٦م ، طمٞم٦ٌّم ىم٤مدرٌة وم٤مقمٚم٦مٌ وُمـ ضمٝم٦م أظمرى : ًمٙمقن هذا اًم

، وىمد ٟمٓمؼ اًم٘مرآن أّن اًمروح اًم٘مدس ذاٌت ىم٤مدرة اًمث٤مٟمٞم٦م ٝم٦م اجل، ٟم٤مؾم٥م ًمٗمظ اجلٕمؾ ُمـ شمٕم٤ممم 

ْدشُمَؽ سمُِروِح اًْمُ٘مُدِس شُمَٙمٚمُِّؿ اًمٜما٤مَس ذِم اعْمَْٝمِد َويَمْٝماًل َوإِْذ قَمٚماْٛميُتَؽ طمّٞم٦م وم٤مقمٚم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  إِْذ َأيا

ـَ  ُٚمُؼ ُِم ْٟمِجٞمَؾ َوإِْذ خَتْ ْٙمَٛم٦َم َواًميتاْقَراَة َواإْلِ اًمٓمِّلِم يَمَٝمْٞمَت٦ِم اًمٓماػْمِ سم٢ِمِْذيِن وَميَتٜمُْٗمُخ ومِٞمَٝم٤م  اًْمٙمِيَت٤مَب َواحْلِ

سَْمَرَص سم٢ِمِْذيِن َوإِْذ خُتِْرُج اعمَْْقشَمك سم٢ِمِْذيِن  ْٕ يَْمَٛمَف َوا ْٕ ُئ ا ا سم٢ِمِْذيِن َوشُمؼْمِ  .. وَميَتُٙمقُن ـَمػْمً

ـْ َأُمْ   َْوضَمْٝمٛم٣َمأذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : اجلٝميتلم وىمد مجع اهلل شمٕم٤ممم  ِرَٟم٤م َُم٤م يُمٜم٧َْم إًَِمٞمَْؽ ُروطًم٤م ُِم

ـْ 
ياَمُن َوًَمٙمِ َٓ اإْلِ  . ُٟمقًرا صَمَٔمْٙمٛم٣َمهُ شَمْدِري َُم٤م اًْمٙمِيَت٤مُب َو

ًّٓ هَمَٜمَدىوإُمر هق إُمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ومٚم٘مد سمٕمض أهؾ اًمًٜم٦ّم أّن  (7)َوَوصَمَدَك َو٣م

٦م سم٢مؾمٜم٤مد اًمٜمٌّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف يم٤من قمغم اًمْمالل ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م ، ُميتٜم٤مؾملم ُم٤م راه أهؾ اًم٘مٌٚم

أو أّٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف يم٤من ٟمقرًا  شىمٛم٦م ٞمبٝم٣ّمً وآدم زمكم اظم٣مء وايمْمكم»صحٞمح قمـ اًمٜمٌّل ىم٤مل : 

ىمٌؾ ظمٚمؼ اخلٚمؼ وهمػم ذًمؽ مم٤ّم يدّل قمغم ىمدؾمف اًمٕمٔمٞمؿ : وميتٕملّم شمٗمًػم أي٦م سمام يالئؿ هذه 

 اًمثقاسم٧م اًمنمقمّٞم٦م .

ٌّف أن ًمٗمظ اًمْم٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُمِمؽمك ًمٗمٔمل : ومال  ًّٓ هَمَٜمَدىَوَوصَمَدَك َو٣م وٟمٜم

إّٓ سم٘مريٜم٦م ، وقمٜمد قمدم اًم٘مريٜم٦م ٓ يًقغ اًميتٗمًػم ، ُمٕمٜمك دون آظمر محؾ اًمٚمٗمظ قمغم يًقغ 

 ًمٙمقٟمف ُمـ اًميتٗمًػم سم٤معمجٛمؾ واعمجؾ ًمٞمس سمحّج٦م إمج٤مقم٤ًم ..

واعميتٕملّم ذم شمٗمًػم اًمٔم٤مل ذم أي٦م ، اًميت٘مدير : أي يمٜم٧م قمٜمد ىمقُمؽ و٤مًٓ : عم٤ٌميٜم٦م ُم٤م 

 ..ٞمدهتؿ : ومٝمداهؿ اهلل إًمٞمؽ ضمت٧م سمف ًمٕم٘م

                                                           

 .7ؽمقرة ايمّمحك :  (1)
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 ، احلًلم سمـ قمكمىم٤مل : طمدصمٜم٤م : سم٢مؾمٜم٤مد ُمٕميتؼم روى قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مّٛمل ذم شمٗمًػمه 

 قمٚمٞمٝمام آُم٤مُملم قمـ ، زرارة قمـ،  اهلٞمثؿ أيب قمـ ، يزيد سمـ ظم٤مًمد قمـ ، أسمٞمف قمـ ، اًمؼمىمل قمـ

ًّٓ   اًمٜم٤مس إًمٞمؽ ومآوى أي َأمَلْ جَيِْدَك َييتِٞماًم وَمآَوى:   شمٕم٤ممم اهلل ىمقل ذم اًمًالم َوَوصَمَدَك َو٣م

 أي وم٠مهمٜمك قم٤مئال ووضمدك:  قمرومقك طميتك يٕمرومقٟمؽ ٓ ىمقُم٤مً  إًمٞمؽ هدى أي   هَمَٜمَدى

 . شسمٕمٚمٛمؽ وم٠مهمٜم٤مهؿ أىمقاُم٤م شمٕمقل وضمدك

 يٕمرومقن ٓ ىمقم ذم و٤مًٓ  وضمدك:  ىم٤مل ومٝمدى و٤مٓ ووضمدك إسمراهٞمؿ سمـ قمكم ىم٤مل

 .(7) سمؽ اهلل ومٝمداهؿ ٟمٌقشمؽ ومْمؾ

 سمـ أمحد طمدصمٜم٤م:  ىم٤مل ، اًم٘مٓم٤من احلًـ سمـ أمحد طمدصمٜم٤مف ُم٤م رواه اًمّمدوق ىم٤مل : يِمٝمد ًم

 ، هبٚمقل سمـ متٞمؿ طمدصمٜم٤م:  ىم٤مل ، طمٌٞم٥م سمـ اهلل قمٌد سمـ سمٙمر طمدصمٜم٤م:  ىم٤مل اًم٘مٓم٤من زيمري٤م سمـ حيٞمك

:  ىم٤مل ، قم٤ٌمس اسمـ قمـ ، قم٤ٌمي٦م قمـ ، ُمٝمران سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ ، اًمٕمٌدي احلًـ أيب قمـ ، أسمٞمف قمـ

 ًمف يٙمـ مل ٕٟمف ييتٞمام ؾمٛمل امإٟمّ :  ىم٤مل ؟!.ومآوى ييتٞمام جيدك أمل:  وضمؾ قمز اهلل ىمقل قمـ  ؾم٠مًميتف

:  سمٜمٕمٛميتف قمٚمٞمف مميتٜم٤م وضمؾ قمز اهلل وم٘م٤مل أظمريـ ُمـ وٓ إوًملم ُمـ إرض وضمف قمغم ٟمٔمػم

 طميتك ومْمٚمؽ وقمرومٝمؿ اًمٜم٤مس إًمٞمؽ همآوى ًمؽ ٟمٔمػم ٓ وطمٞمدا أي يتٝمًم جيدك أمل

 .(9) شعمٕمروميتؽ ومٝمداهؿ اًمْمالًم٦م إمم ىمقُمؽ قمٜمد ُمٜمًقسم٤مً  : ي٘مقل  ووصمدك و٣مٓ قمرومقك

 وٓ يرد أّن هذيـ جمرد ظمؼميـ اصمٜملم ٓ همػم ؟!!.

ىمٚمٜم٤م : إصؾ ذم شمٗمًػم أي٤مت اعم٤موٞم٦م إصؾ اًم٘مرآين اًم٘مٓمٕمّل ، اعمٌلّم سم٤مًمرواي٤مت 

ُمع هلل اأوضمده طم٘مٞم٘م٦م ٟمٌّٞمٜم٤م ذم قم٤ممل اًمٜمقر ، هل روح اًم٘مدس ٓ همػم ، اًمّمحٞمح٦م اعمًيتٗمٞمْم٦م أّن 

يٓمقومقن طمقل قمرؿمف يٕمٌدوٟمف ، ىمٌؾ أن خيٚمؼ اخلٚمؼ سمٙمذا أًمػ ؾمٜم٦م ، وُمـ  أهؾ سمٞميتف 

 .؟!أهؾ اًمًٜم٦ّم  جلٝمؾ سمؾ اًمٙمٗمر يمام مهٚم٩م سمٕمض طمِمقي٦ميم٤مٟم٧م طم٤مًمف هٙمذا يمٞمػ يقصػ سم٤م
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 روح ايمٗمدسايمٛمقر هق ايمٛمّص أّن 

٤م سمام ٓ همػم، وأُمّ أو اًمٜمقر روح اًم٘مدس  –سمام هق ُمٕمّمقم-طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم 

ؾَْمَقاِق هق:  ْٕ َٕم٤مَم َوَيْٛمٌِم ذِم ا  ٟمٗم٦م ..أومح٘مٞم٘ميتف جمٛمقع إرواح اخلٛمس  َي٠ْميُمُؾ اًمٓما

وأّن روح اًم٘مدس : ٟمقر ، ُّم٤م ُم٣م ، ُم٤م رواه اًمّمّٗم٤مر سم٢مؾمٜم٤مده ، إّول سحي٤ًم يدّل قمغم 

ًمَِؽ َويَمذَ  قمـ زرارة ، قمـ أيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقل اهلل قمزوضمؾ : اًمّمحٞمح 

ـْ  ُروضًم٣مَأْوطَمْٞمٜم٤َم إًَِمٞمَْؽ 
ياَمُن َوًَمٙمِ َٓ اإْلِ ـْ َأُْمِرَٟم٤م َُم٤م يُمٜم٧َْم شَمْدِري َُم٤م اًْمٙمِيَت٤مُب َو هَنِْدي  صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه ُٞمقًراُِم

يَتِ٘مٞمٍؿ  ًْ اٍط ُُم ٤ٌَمِدَٟم٤م َوإِٟماَؽ ًَميتَْٝمِدي إمَِم ِسَ ـْ قِم ـْ َٟمَِم٤مُ  ُِم  .(7)سمِِف َُم

 .(9)ش  وإّٞمف يمٖمٝمٛم٣م ف َم٣م صٔمد إلم ايمسًمء، فمعم ٞمبٝمّ  َمٛمُذ أٞمزل اَّللُ ذيمؽ ايمروح: »ىم٤مل 

ىم٤مل زم أسمق : قمـ ضم٤مسمر سمـ يزيد ىم٤مل ،  ، سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمحاًمٙمٚمٞمٜمل ُم٤م رواه يمام يدّل قمٚمٞمف 

ي٤م ضم٤مسمر إّن اهلل أّول ُم٤م ظمٚمؼ، ظمٚمؼ حمٛمدًا صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف، وقمؽمشمف »قمٚمٞمف اًمًالم:  ضمٕمٗمر

، أسمدان ٟمقراٟمٞم٦م سمال أرواح، ـمّؾ ايمٛمقر...، يدي اهللسملم  أؾمب٣مَح ٞمقرٍ اهلداة اعمٝميتديـ: ومٙم٤مٟمقا 

وًمذًمؽ ظمٚم٘مٝمؿ  :، ومٌف يم٤من يٕمٌد اهلل وقمؽمشمفوىم٣من َم٠ميدًا زمروح واضمدة وهل روح ايمٗمدس

طمٚمام  قمٚمام  سمررة أصٗمٞم٤م ، يٕمٌدون اهلل سم٤مًمّمالة واًمّمقم واًمًجقد واًميتًٌٞمح واًميتٝمٚمٞمؾ، 

 .(3)شويّمٚمقن اًمّمٚمقات وحيجقن ويّمقُمقن

 ( سيٌح أنّ روح ايمٗمدس :وىم٣من َم٠ميدًا زمروح واضمدة وهل، ح زمَل أرواوىمقًمف : )

ؾمقى روح اًم٘مدس : إذ شم٘مّدم ٛمس ، ُمٜمزه٦م قمـ إرواح اخلإٟمقار ذوات حمٛمٍد وآًمف ذم قم٤ممل 

وهق قم٤ممل قم٤ممل اجلؼموت إىمدس ، ٤م إرواح اخلٛمس ُمـ خميتّم٤مت قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، أُمّ جمٛمقع أّن 

  .ومروح واطمدة هل روح اًم٘مدس ٓ همػماًمٜمقر ، 

                                                           

 . 85آهاء:   (1)

 . زم٣مب ايمروح . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران .977زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت :   (7)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥ّم ؿمٜمران .11. رومؿ :  997: 1ايم٘م٣مدم)ت: فمقم نمٖم٣مري(  (3)
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، أسمدان ٟمقراٟمٞم٦م سمال أرواح...( ـمّؾ ايمٛمقرىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم ذم سمٞم٤من إؿم٤ٌمح : )

 ؾمٞميّتْمح ُمٕمٜم٤مه ٓطم٘م٤ًم : ومثّٛم٦م إؿمٙم٤مل هق : 

( عم٤م ورد ذم إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م أّن اًمٜمٌل وآل سمٞميتف ـمّؾ ايمٛمقرُمٜم٤موم٤مة ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

هؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ومٝمؾ  َٔمْٙمٛم٣َمُه ُٞمقًراصَم ، وًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : اعمٓمٝمّريـ يم٤مٟمقا أٟمقارًا طمقل اًمٕمرش 

 ؟!.حييت٤مج ًمٌٞم٤من ٤مً أم أّن هٜم٤مك ُمٕمٜمك ظمٗمٞمٟمقر ، أم فمؾ اًمٜمقر ، 

ذم هٞمٝمٜم٤م ، ًمٙمـ ٓ ُم٤مٟمع ُمـ أن ٟمذيمر ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف حت٧م قمٜمقان اًمقطمدة واًمٙمثرة ، وم٤مٟميتٔمر 

َ هق ذات اهلل شمٕم٤ممم ، اًمٜمقر احلّؼ  أنّ ، اجلٛمٚم٦م  ْٕ ًَمَواِت َوا رضورة أّٟمف ٓ  ْرضِ اَّللهُ ُٞمقُر ايمسه

ُمٕمٚمقًم٦م ذم خمٚمقىم٦م حمدودة سم٤مًميورة : يمقهن٤م ، وأُّم٤م ٟمقرّي٦م اعمٕمّمقم ومٝمل ؾمٌح٤مٟمف طمّد ًمف 

 .. فمٌؾ ًمف شمٕم٤ممم، ٝمق وم٘مػم إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف خمٚمقىم٤ًم ومويمّؾ ُم٤م يم٤من اًمقضمقد ًمٜمقر اهلل : 

هلل ػم إمم اخمٚمقق ُمرسمقب ، وم٘محمدود ٟمقٌر ( أهّنؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ـمّؾ ايمٛمقرومٛمٕمٜمك : )

( ـمّؾ ايمٛمقرهذا ُمـ ضمٝم٦م ، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ، حييتٛمؾ ذم : )طمدوصم٤ًم وسم٘م٤مً  ،  ؾمٌح٤مٟمف ذم وضمقده

اًم٘مدد وضمقدهؿ اعمٚمٙمقيت اعميتٕمّٚمؼ سم٠مسمدان اعمث٤مل اًمٜمقرّي٦م ، اًمذي هق فمؾ وضمقدهؿ اًمٜمقري 

 اعمجّرد ..

ٙمالم ، وإّٟمام اًمسم٤مًمؼمه٤من واًمٌٞم٤من ٓ يمالم ومٞمف ىمٚم٧م : يمؾ ُمـ آطميتامًملم ذم ٟمٗمًف صم٤مسم٧م 

 .. ُم٤م هق ُم٘مّمقد اإلُم٤مم قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ ظمّمقص هذا اًمٚمٗمظ ، ه٤مك ًمؽمى: ذم 
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 يمٙمحدي٧م اظم٣مزٞمدراين اظمجٙمز وزمٝم٣من 

( اإلو٤موم٦م ُٓمٞم٦م ، قرـمؾ ايمٛمّ قمٜمف : ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم )شمٕم٤ممم ريض اهلل اعم٤مزٟمدراين ىم٤مل 

سمف هٜم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ  واعمراد، اًمٗمل  احل٤مصؾ ُمـ احل٤مضمز ، سمٞمٜمؽ وسملم اًمِمٛمس ُمثاًل : واًمٔمؾ 

 .اًميتِمٌٞمف

وىمقى ، ( طمٞمقاٟمٞم٦م زمَل أرواح( همػم ضمًامٟمٞم٦م يمثٞمٗم٦م )أزمداٌن ٞمقراٞمٝم٥م)ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : 

 (وىم٣من)قر اعمْم٤مف إًمٞمف إُّم٤م اًمروح أو اًمٜمّقر اعمٕمروف ضمًامٟمٞم٦م يم٤مئٜم٦م ذم إسمدان احلٞمقاٟمٞم٦م ، واًمٜمّ 

ٟمف يم٤من ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل ( وىمد ُمّر أَم٠ميدًا زمروح واضمدة ، وهل : روح ايمٗمدسذًمؽ اًمٔمؾ )

 قمٚمٞمف وآًمف ، وهق أقمٔمؿ ُمـ ضمؼمئٞمؾ وهمػمه . 

( يٕمٜمل ويمذيمؽومٌذًمؽ اًمروح يم٤من اًمٜمٌل وقمؽمشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف يٕمٌدون اهلل شمٕم٤ممم )

ضمٙمًمء ( ذم اًمٜمِم٠مة اًمِمٝمقدي٦م )طمٙمٗمٜمؿًميت٠ميٞمدهؿ سمذًمؽ اًمروح ذم أول اًمٗمٓمرة اًمروطم٤مٟمٞم٦م ): 

 .(7)اًمِمٝمقدي٦م اجلًامٟمٞم٦م  ( ذم أول اًمٗمٓمرةفمٙمًمء زمررة أصٖمٝم٣مء

 .احلدي٨م شم٤مم ضمّدًا ، وهق سيح ، ىمٚم٧م : ىمقًمف اًمنميػ : سمال أرواح طمٞمقاٟمّٞم٦م 

( سمال أرواح زمَل أرواحىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )ىم٤مل اعمجٚمز ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم اعمرآة : 

٤م مل شميتٕمٚمؼ طمٞمقاٟمٞم٦م، أو اًمروح جمردًا يم٤من أو ضمًاًم ًمٓمٞمٗم٤ًم : ًمٞمًيت٘مٞمؿ أيْم٤ًم: ّٕن إرواح ُم

 .(9) سم٤مٕسمدان ، ومٝمل ُمًيت٘مٚم٦م سمٜمٗمًٝم٤م

( ًمٕمّؾ اإلو٤موم٦م أؾمب٣مح ٞمقرسمٞم٤من: ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم: )ذم اًمٌح٤مر :  ريض اهلل قمٜمفوىم٤مل 

( سمال أرواح زمَل أرواح٘مقًمف : )٤م : إضم٤ًمد اعمث٤مًمٞم٦م..: ومواعمراد إُمّ :  ٟمقراٟمٞم٦مسمٞم٤مٟمٞم٦م، أي أؿم٤ٌمطم٤ًم 

 ًمٓمٞمٗم٤ًم ، ومٞمًيت٘مٞمؿ أيْم٤ًم : ّٕن إرواح ُم٤م مل شميتٕمٚمؼ احلٞمقاٟمٞم٦م ، أو اًمروح جمردًا يم٤من أو ضمًامً 

ومٝمل أسمدان ٟمقراٟمٞم٦م مل سم٤مٕسمدان ومٝمل ُمًيت٘مٚم٦م سمٜمٗمًٝم٤م ، أرواح ُمـ ضمٝم٦م وأضم٤ًمد ُمـ ضمٝم٦م ، 

                                                           

 . إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب ، زمغموت.151: 7ذح أصقل ايم٘م٣مدم )ت: فمقم فم٣مؾمقر(   (1)

 .196: 5َمرآة ايمٔمٗمقل   (7)
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اعمث٤مل سمٕم٤ممل ورواح ك قم٤ممل إًٛمّ يإو٤موميتف سمٞم٤مٟمٞم٦م، و ْم٤مً أي (قرـمؾ ايمٛمّ : )و شميتٕمٚمؼ هب٤م أرواح آظمر،

 ..٤مسمٕم٦م هل٤ماًمٕم٤ممل وشمذًمؽ الل ٤م فمهّن اًمٔمالل: ٕ

ًميتجرده٤م أو ًمٕمدم يمث٤موميتٝم٤م ؿمٌٞمٝم٦م سم٤مًمٔمؾ، وقمغم آطميتامل اًمث٤مين حييتٛمؾ أن : ٤م هّن أو ٕ

٤م ُمـ آصم٤مر شمٚمؽ اًمٜمقر، شمٙمقن آو٤موم٦م ُٓمٞم٦م، سم٠من يٙمقن اعمراد سم٤مًمٜمقر ٟمقر ذاشمف شمٕم٤ممم، وم٢مهّن 

 اهـ..(7) وميتٗمٓمـ، واعمٕمٜمك دىمٞمؼ 

( أي ذم قم٤ممل زمروح واضمد وىم٣من َم٠ميداً ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف : ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )و

 .اهـ. (9)ل أفمٝمرإرواح ، أو ذم قم٤ممل إضم٤ًمد ، وإوّ 

: ًم٘مقًمف اعمٚمٙمقت ، وهق قم٤ممل قم٤ممل إضم٤ًمد ، قم٤ممل اعمث٤مل ُمـ ىمٚم٧م : ُم٘مّمقده اًمنميػ 

واعمراد إُّم٤م : إضم٤ًمد اعمث٤مًمٞم٦م...، أو ٕهّن٤م : ًميتجرده٤م أو ًمٕمدم يمث٤موميتٝم٤م ؿمٌٞمٝم٦م اًمنميػ أٟمػ : 

 .سم٤مًمٔمؾ 

سمام يرد قمٚمٞمف ريض اهلل قمٜمف ، أّن أٟمقار أهؾ اًمٌٞم٧م ، خمٚمقىم٦م ىمٌؾ ظمٚمؼ قم٤ممل اعمٚمٙمقت ور

 وىمٌؾ قم٤ممل اًمٔمالل سمٛمٕمٜمك اعمث٤مل ، وهذا يدقمقٟم٤م إلومراد قمٜمقان ه٤ميمف ..

  

                                                           

 َم٠مؽمس٥م ايمقهم٣مء ، زمغموت. .75: 15زمح٣مر إٞمقار)ت: ايمبٜمبقدي(   (1)

 َم٠مؽمس٥م ايمقهم٣مء ، زمغموت. .193: 58زمح٣مر إٞمقار)ت: ايمبٜمبقدي(   (7)
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 )ـمّؾ ايمٛمقر( زمٝم٣مٞمّٝم٥م أم َٓمّٝم٥م؟!!. : اإلو٣مهم٥م دم 

٤م خيّمٜم٤ّم هٞمٝمٜم٤م : اًمٌٞم٤مٟمّٞم٦م ، ُموسمٞم٤مٟمّٞم٦م وُٓمّٞم٦م وفمرومّٞم٦م رسمٕم٦م أىم٤ًمم : شمِمٌٞمٝمّٞم٦م أاإلو٤موم٦م قمغم 

 واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام يم٤مٔيت : واًمالُمّٞم٦م ، 

 إولم : اإلو٣مهم٥م ايمبٝم٣مٞمّٝم٥م. 

ٌٞم٤مٟمّٞم٦م : يمام ذم ىمقًمٜم٤م : هذا سم٤مُب سميت٘مدير ًمٗمظ : )ُمـ( اًممتيت٤مز قمـ همػمه٤م ُمـ اإلو٤موم٤مت ، 

 ظمِم٥ٍم ، أي : ُمـ ظَمِم٥ٍم : وم٢مو٤موم٦م اخلِم٥م إمم اًم٤ٌمب شمٗمّمٞمٌؾ وسمٞم٤من .

 َلَمٝم٥م .ايمث٣مٞمٝم٥م : اإلو٣مهم٥م ايم

 ،: ًمذًمؽ أـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمالُمٞم٦م وآظميتّم٤مص ٓم اعمٚمؽ متيت٤مز سميت٘مدير : اًمالم ، وهل : 

 ىمؼٌم ًمِْٚمحًلم قمٚمٞمف اًمًالم .: أي : يمام ذم ىمقًمٜم٤م : هذا ىمؼُم احلًلِم 

: ًمٞمٙمقن : فمٌؾ ( أهق ُمـ إو٤موم٦م اًمٌٞم٤من ـمؾُّ ايمٛمقرِ إذا اشّمْمح هذا وم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

: ًمٞمٙمقن : فمؾٌّ ًمٜمقر اهلل شمٕم٤ممم؟!. ـ إو٤موم٦م اعمٚمؽ وآظميتّم٤مصأم ُم خمٚمقٌق ُمـ اًمٜمقر .

 ( .أؾمب٣مَح ٞمقرٍ ذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )واًمٙمالم هق اًمٙمالم 

ُمٜمٝمام سمحد ذاشمف  ُمع اًميتٜمٌٞمف أّن يمالً ىمٚم٧م : اإلٟمّم٤مف أّن يماًل ُمٜمٝمام حميتٛمؾ ، ٓ ييتٜم٤مومٞم٤من ، 

هلل شمٕم٤ممم : وم٤مإلو٤موم٦م قمغم ٌؽ ُمٚم: إذ ٓ ري٥م أّن أؿم٤ٌمح أهؾ اًمٌٞم٧م ويمذا أٟمقارهؿ شم٤مٌم صحٞمح 

  هذا ُٓمّٞم٦م .

 سمدن ، جمّرد قمـ يمّؾ  أّي اًمٜمقر ُمـ قم٤ممل اًم٘مدس واًمٕم٘مؾ ، وهق ُمٜمّزه قمـ يمام ٓ ري٥م أّن 

 .قمالئؼ اعم٤مدة سم٘مًٛمٞمٝم٤م اعمث٤مزم اعمٚمٙمقيت ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًمدٟمٞمقّي ، وقمغم هذا وم٤مإلو٤موم٦م سمٞم٤مٟمّٞم٦م 

قت : أي قم٤ممل اعمث٤مل ، ُمـ اجلؼموت أي يمام ٓ ري٥م صم٤مًمث٤ًم أّن إؿم٤ٌمح أًمّمؼ سمٕم٤ممل اعمٚمٙم

 .ًمٓمٞمػ  : رضورة أّن أصؾ اًمِمٌح ُم٤م شمٕمّٚمؼ سمٌدن ُمث٤مزمقم٤ممل اًمٜمقر واًمٕم٘مؾ

ٝمام وٓ صمٛمرة يمٌػمة : ًميتٕمٞملم أطمد آطميتامًملم ُمـ يمالم اعمٕمّمقم : رضورَة أّن يماًل ُمٜم

 اًمٌٞم٤من ..ؿمٝمد ًمف ، ىم٤مم قمٚمٞمف اًمؼمه٤من و صحٞمح ذم ٟمٗمًف
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 اًمقاردة ذم ىمقًمف اًمنميػ : آظميتالوم٤متهـ( 7777)ح٤مر ص٤مطم٥م اًمٌوهلل دّر اعمجٚمز 

 ذم فمٝمقراهتؿ ، وُمراشم٥م اخلٚمؼ ُمٕم٤مين اظميتالف : قمغم محٚمٝم٤م ، يٛمٙمـ إٟمقار ؾمٌؼ أزُمٜم٦م ذم

 إضم٤ًمد وإمم إمم إرواح يٜم٥ًم وىمد ، : اًميت٘مدير سمٛمٕمٜمك يٙمقن اخلٚمؼ : وم٢منّ  اعمخيتٚمٗم٦م اًمٕمقامل

 . (7)ؿميتك ٥مُمراشم ُمٜمٝم٤م ، وًمٙمؾٍّ  اًمٓمٞمٜم٤مت وإمم اعمث٤مًمٞم٦م

 قم٤ممل ذم : أي (واضمد زمروح َم٠ميدا وىم٣منىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : ): ريض اهلل قمٜمف وىم٤مل أيْم٤مً 

 أول ذم اًمروح سمذًمؽ ًميت٠ميدهؿ أي (ويمذيمؽ).  وإول أفمٝمر ، إضم٤ًمد قم٤ممل ذم أو ، إرواح

. ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم :  (...فمٙمًمء ٙمًمءضم) اًمٗمٓمرة اجلًامٟمٞم٦م ذم ظمٚم٘مٝمؿ،  اًمروطم٤مٟمٞم٦م اًمٗمٓمرة

 يم٤مٟمقا أي ، إرواح قم٤ممل ذم ظمٚم٘مٝمؿ (طمٙمٗمٜمؿ: ) سم٘مقًمف اعمراد أو ، ُمر عم٤م شم٠ميمٞمد فيم٠مٟمّ  (ويِمٙمقن)

 سمروح طمٞمٜمتذ ًميت٠ميدهؿ:  إرواح سمخالف ؾم٤مئر،  قمٚمام  ومٞمف ويم٤مٟمقا،  اًمٕم٤ممل هذا ذم اهلل يٕمٌدون

 .(9) شمٙمرار ومال قم٤ممل إضم٤ًمد ذم أي (ويِمٙمقن: ) اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف ، اًم٘مدس

: ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  (هـ7077)اًميت٘مّل اعمجٚمز  واًمدهىم٤مل 

 . أو: قمٚمٛمف ُمـ ُمًيتٗمٞمْملم أي ُمٓمٞمٗملم أي (حمدومكم زمٔمرؾمف ، همجٔمٙم٘مؿ أٞمقاراً  اَّلل طمٙمٗم٘مؿ)

 سم٠من (زم٘مؿ فمٙمٝمٛم٣م َمـ ضمتك) سم٤مًمٌٞم٧م : يم٤مًمٓمقاف اعمث٤مًمٞم٦م إضم٤ًمد ذم اًمّمقري سم٤مًمٕمرش ـم٤مئٗملم

 .(3) أئٛميتٜم٤م ضمٕمٚمٙمؿ

هٞمٝمٜم٤م ٓ سم٠مس أن ٟمٕمرض وٞم٤من ىمقل اًميت٘مل اعمجٚمز ذم ومّمؾ اًمٕمرش ، ىمٚم٧م : ؾمٞم٠ميت سم

 .يم٤مٔيت.ُم٤م جي٥م سمٞم٤مٟمف ، ، ًمٌٕمض ذم اجلٛمٚم٦م 
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 .!!وايمُمبح حتٗمٝمؼ دم َمٔمٛمك ايمبدن ايمٛمقري

، أسمدان ـمّؾ ايمٛمقر...، سملم يدي اهلل أؾمب٣مَح ٞمقرٍ ومٙم٤مٟمقا ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )اًمِمٌح ذم 

 ( .واضمدة وهل روح ايمٗمدس وىم٣من َم٠ميدًا زمروحٟمقراٟمٞم٦م سمال أرواح، 

ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م قمكّم سمـ احلًلم قمٚمٞمف  اًمثامزم روقان اهلل قمٚمٞمفُمٕميتؼم أيب محزة ذم وؾمٞم٠ميت 

همٟموم٣مَمٜمؿ ،  َمـ ٞمقر فمٓمٚمتف،  إّن اهلل ظمٚمؼ حمٛمدًا وقمٚمٞم٤ًم وأطمد قمنم ُمـ وًمده»اًمًالم ي٘مقل : 

همٟموم٣مَمٜمؿ أؾمب٣مضم٣ًم ،  ، يًٌحقن اهلل وي٘مدؾمقٟمف ، ئمبدوٞمف ومبؾ طمٙمؼ اْلٙمؼ أؾمب٣مضم٣مً دم وٝم٣مء ٞمقره

 .شدم وٝم٣مء ٞمقره، ئمبدوٞمف ومبؾ طمٙمؼ اْلٙمؼ

سمدن اًمروح ، وييتٛمٞمّز قمـ اجلًد اًمدٟمٞمقي أّن اًمث٤مين ذو أسمٕم٤مد ظمًٞم٦ًم : اًمِمٌح هق ىمٚمٜم٤م : 

، ويمقٟمف ظمروج ُمـ اًم٘مّقة إمم وهل : اًمٓمقل واًمٕمرض وآرشمٗم٤مع ، وهذا قملم اًمٗم٘مر ، وم٤مٟمٞم٦م 

 .اًمٗمٕمؾ 

ا هَمَتَٚمثهَؾ ُمث٤مًمٞم٦ّم : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : هل ٙمقشمٞم٦ّم ذيٗم٦م : وأُّم٤م إّول وم٠مسمٕم٤مده ُمث٤مًمّٞم٦م ُمٚم هَل٤َم سَمنَمً

٤م ، أو : ٕهّن٤م ُمـ قم٤ممل اعمٚمٙمقت ٓ شمٗمٜمك ، وُمـ وأُّم٤م ُمٚمٙمقشمٞميتٝم٤م : ومألهّن٤م ُمـ ـملم اجلٜم٦ّم  ؾَمِقيًّ

 ُٞمِْمٙمِٝمِٜمْؿ َٞم٣مًرا ىُمٙمهًَم ذًمؽ أيْم٤ًم سمدن أهؾ اًمٜم٤ّمر ، ومٝمق ُمٚمٙمقيت ٓ يٗمٜمك يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

َه٣م يْمٛم٣َمُهْؿ صُمُٙمقًدا نَمغْمَ  .َٞمِّمَج٦ْم صُمُٙمقُدُهْؿ زَمده

أو قم٤ممل وأيْم٤ًم : ومٕم٤ممل اًمٜمقر ، أو قم٤ممل اًم٘مدس ، أو قم٤ممل اًمروح ، أو قم٤ممل اًمٕم٘مؾ ، 

 ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم ، قم٤مملٌ ُمٜمّزٌه جمّرد ، ًمٞمس سمجًؿ وٓ ضمًامين .  اجلؼموت ، 

هق قم٤ممل إسمدان ( أؾمب٣مَح ٞمقرٍ الم: )ىمقًمف قمٚمٞمف اًم٤ًمًمٔم٤مهر اًمٌدوي ُمـ إذا اشّمْمح هذا ، وم

، وهذا شم٤مم ذم ٟمٗمًف : رضورة أّن قم٤ممل إؿم٤ٌمح هق اعمث٤مًمّٞم٦م ، أو قم٤ممل اعمٚمٙمقت ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم 

، ويمام هل أسمدان أهؾ اجلٜم٦ّم ، ويمام هل قم٤ممل إسمدان اعمث٤مًمٞم٦ّم ، يمام ذم أسمدان اًمٌنم ذم قم٤ممل اًمذر 

 .يٕمرض قمٚمٞمف اًمٕمدم واًمٗمٜم٤م أسمدان أهؾ اًمٜم٤ّمر : رضورة أّن اجلٛمٞمع ٓ 
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وىمقل اًمًج٤مد ذم صحٞمح ( إّن اَّلل أّول َم٣م طمٙمؼ، طمٙمؼ حمٚمداً ًمٙمـ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

واًمٜمقر اًمٕم٘مؾ قم٤ممل : أي : رسمام هق فم٤مهٌر ذم قم٤ممل اجلؼموت ( ئمبدوٞمف ومبؾ طمٙمؼ اْلٙمؼاًمثامزم : )

 اعمجّرد قمـ يمّؾ سمدن . 

إؿم٤ٌمح ُمـ خميتّم٤مت أّن ( ُمع َح ٞمقرٍ أؾمب٣م ُمٕمٜمك ): ومام ُمثؾ هذا اًمٔمٝمقر ومٚمق ؾمّٚمٛمٜم٤م

 .؟!اًمٜمقر اعمجّرد اجلؼموت و، ٓ قم٤ممل قم٤ممل اعمٚمٙمقت وإسمدان 

ومٞمام قمٜمد أؾم٤مـملم أصح٤مسمٜم٤م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىمٚمٜم٤م : ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م اًمٔم٤مهر ، وومٞمف ٟمٔمر وشمردد 

، ؿمّدة إمم ظم٤مًم٘مف ووم٘مره اًمٜمقر قمروم٧م ، ومٞمٛمٙمـ شم٠مويؾ اًمِمٌح ذم قم٤ممل اعمجردات سمحد وضمقد 

، ومػمشمٗمع إؿمٙم٤مل اًميتٜم٤مذم ، ٓ اًمّمقرة اًمٌدٟمّٞم٦م ، ومٞمٙمقن ؿمٌح قمغم ُمٕمٜمك احلد ذم اًمقضمقد ٤ًم ووٕمٗم

 .اًمذي ٓ وضمقد ًمف ذم قم٤ممل اًمٜمقر واجلؼموت  وأّن اًمِمٌح هق اًمٌدن اعمث٤مزم

أؿمّد وضمقدًا ، وأذف رشم٦ٌم ، وأيمثر قمٚماًم حمّٛمد صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ ، ومروح ٟمٌّٞمٜم٤م 

، أو ًمٜمقر ااًمرشم٦ٌم ذم ؿمّدة وضمقد ٕمّمقُملم : ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك اًمِمٌح هٞمٝمٜم٤م ، ُمـ سم٘مّٞم٦م أرواح اعم

 ، واهلل أقمٚمؿ .ُمـ اخلالئؼ ىمٞم٤مؾم٤ًم سمٛمـ دوٟمف ، اًمٕم٘مؾ  وروح اًم٘مدس ، أو قمٚمؿ اًمٚمدن أ

، قمـ أمحد سمـ إدريس ، قمـ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف اًمٙمٚمٞمٜمل ُم٤م رواه يدّل قمغم مجٚم٦م هذا 

اًمِمٛمس »قمٌد اهلل:  قأسمىم٤مل صؿ سمـ محٞمد ، ىم٤مل : حمٛمد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر ، قمـ صٗمقان ، قمـ قم٤م

،  وايم٘مرد صمزء َمـ ؽمبٔمكم صمزءًا َمـ ٞمقر ايمٔمرشضمز  ُمـ ؾمٌٕملم ضمز ًا ُمـ ٟمقر اًمٙمرد ، 

ضمز  ُمـ ؾمٌٕملم ضمز ًا ُمـ ٟمقر  واْلج٣مب،  ايمٔمرش صمزء َمـ ؽمبٔمكم صمزءًا َمـ ٞمقر اْلج٣مبو

 .(7) ش..اًمًؽم.

  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت دون يمالم.

( احلد اًمقضمقدي  ٞمقر اْلج٣مب...، ٞمقر ايمسؼم: )قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ًمف ىمق

 ًمٚمٛمخٚمقق ، سمال سمدن .
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  َمتجّردةّٝم٥م ٘مئَمَلٔمِمقم اظمضمٗمٝمٗم٥م أّن ايمٛمّص 

روح اًم٘مدس ٟمقر ، وهق : سم٤من أّن طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ، سمام هق وضمقد ىمدّد ، 

: إذ طم٘مٞم٘م٦م ذات ُمالئٙمّٞم٦م ذه اًمذات ، وُم٤م يٚمزم أن يٕمٚمؿ أّن هوطم٘مٞم٘ميتف ٓ همػم ، ومٝمل ذاشمف 

اعمٚمؽ هل روح اًم٘مدس ٓ همػم ، واًميتٗم٤موت سملم اعمٕمّمقُملم ذم ذًمؽ ، أٟمٌٞم٤م  وأوصٞم٤م  

 وضمقد اًمروح اًم٘مدس اعمجٕمقًم٦م ذم ذواهتؿ ..ٟمقرّي٦م أؿمدّي٦م ؿمّدة ووُمالئٙم٦م ، إّٟمام هق ذم 

اهلل سمـ  ذم شمٗمًػمه ىم٤مل : طمدصمٜمك أيب ، قمـ قمٌدهـ( 399ريض اهلل قمٜمف )أظمرج اًم٘مّٛمل 

يم٤من رؾمقل اهلل : »اعمٖمػمة اخلزاز ، قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من ، قمـ أيب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل 

وم٠ًمًمٜم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، وم٤مؾم٠مًمقه اًمقؾمٞمٚم٦م ، صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ي٘مقل: إذا ؾم٠مًميتؿ اهلل 

 ؟!.قمـ اًمقؾمٞمٚم٦م

إمم ُمرىم٤مة ، ػ ُمرىم٤مة ضمقهرة ًمأوهل ، ٦م هل درضميتل ذم اجلٜمّ »صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : وم٘م٤مل 

إمم ُمرىم٤مة ومْم٦م، ومٞم١مشمك هب٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طميتك ، إمم ُمرىم٤مة ذه٥م ، إمم ُمرىم٤مة ًم١مًم١م ، زسمرضمد 

وهل ذم درضم٦م اًمٜمٌٞملم يم٤مًم٘مٛمر سملم اًمٙمقايم٥م، ومال يٌ٘مك يقُمتذ ٟمٌل ، شمٜمّم٥م ُمع درضم٦م اًمٜمٌٞملم 

ويًٛمع اًمٜمدا   ىم٤مل ـمقسمك عمـ يم٤مٟم٧م هذه درضميتف، ومٞمٜم٤مدي اعمٜم٤مدي وٓ ؿمٝمٞمد وٓ صديؼ إّٓ 

 . هذه درضم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : مجٞمع اًمٜمٌٞملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمدا  واعم١مُمٜملم 

قمغم رأد شم٤مج ، سمريٓم٦م ُمـ ٟمقر  : وم٠مىمٌؾ يقُمتذ ُميتزراً اًمٜمٌّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ىم٤مل 

ئزون اعمٗمٚمحقن هؿ اًمٗم٤م، قمكم وزم اهلل ، اعمٚمؽ، ُمٙميتقب قمٚمٞمف ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل 

هذان : وإذا ُمررٟم٤م سم٤معمالئٙم٦م ىم٤مًمقا ،  هذان َمٙم٘م٣من َمٗمرزم٣منسم٤مهلل، وإذا ُمررٟم٤م سم٤مًمٜمٌٞملم ىم٤مًمقا: 

 .(7)... شَمٙم٘م٣من مل ٞمٔمرهمٜمًم ومل ٞمرمه٣م

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، ذم أقمغم درضم٤مت اًمّمّح٦م ، رواشمف أضمال  اًمٓم٤مئٗم٦م ، وأؾم٤مـملم 

 اًمدراي٦م واحلدي٨م ، اصمٜم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع .

                                                           

 . َمْمب٥م ايمٛمجػ .375: 7سمٖمسغم ايمٗمٚمل )ت: ؿمٝم٤م اْلزائري(  (1)
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، ذم اًمٕمٚمؾ ىم٤مل : اسمك رمحف اهلل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل هـ( 387)اًمّمدوق ورواه 

د اهلل سمـ اعمٖمػمة قمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ ُمٕمروف، قمـ قمٌ، محد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك أىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: يم٤من  أيبقمـ ، ه٤مرون اًمٕمٌدي  أيبقمـ ، طمٗمص اًمٕمٌدي  اخلزاز، قمـ أيب

 .(7)ق ُمثٚمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾم٤م

ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح : وم٤مسمـ اعمٖمػمة ريض اهلل قمٜمف ُمـ أصح٤مب 

 اإلمج٤مع اًمذيـ أمجٕم٧م اًمٕمّم٤مسم٦م قمغم شمّمحٞمح ُم٤م يّمّح قمٜمٝمؿ .

: عمجٛمقع إرواح اخلٛمس ، أُّم٤م ذم قم٤معمل احل٤مصؾ : طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمّمقم ذم اًمدٟمٞم٤م سمنم 

 يًيتقطمش اًم٘م٤مرى  اًمٙمريؿ مم٤ّم ذيمرٟم٤مه : وًمٙمّل ٓاجلؼموت ، ومح٘مٞم٘ميتٝمام ُمالئٙمّٞم٦م ، اعمٚمٙمقت و

ٟمّذيمره سمام أمجع قمٚمٞمف أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ، ُمـ أّن ضمٕمٗمر اًمٓمّٞم٤مر قمٚمٞمف اًمًالم ، سمنٌم أوحك ، ُمٚمٙم٤ًم ُمع 

 اعمالئٙم٦م.

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٜمّل اهلٞمثٛمل ذم يميت٤مب جمٛمع اًمزوائد : وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام 

، يْمغم دم اْلٛم٥م  أي٦ُم صمٔمٖمر زمـ أِب ؿم٣ميم٤م َمٙم٘م٣مً ر»ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: »ىم٤مل: 

 ش.، ذا صمٛم٣مضمكم ، يْمغم هبًم ضمٝم٧م ؾم٣مء ، َمٗمِمقص٥م ومقادَمف زم٣ميمدَم٣مء

 . (9)رواه اًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مديـ وأطمدمه٤م طمًـ

ٌّف أّن ضمٕمٗمرًا ىمٚم٧م : سمؾ هذا ُمـ رضورّي٤مت أهؾ اًم٘مٌٚم٦م اًميتل ٓ حتيت٤مج إمم إؾمٜم٤مد ، وٟمٜم

، وىمد  يمام ذم اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالمآصٓمٗم٤مئل  ، ٓ اجلٕمؾ اًمٚمديّن ٓم٤مقم٤متأوحك يمذًمؽ سم٤مًم

 . سمّٞمٜم٤م هذا ذم اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼ 

  

                                                           

 يمٛمجػ.. اظم٘متب٥م اْلٝمدرّي٥م ، ا 165: 1فمٙمؾ ايمممائع)ت: ص٣مدق زمحر ايمٔمٙمقم( (1)
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 ؾمقاهد َمٔمتػمة أّن روح ايمٗمدس ٞمقر

قمـ زرارة ، قمـ سم٢مؾمٜم٤مده اًمّمحٞمح هـ( 990)اًمّمّٗم٤مر حمٛمّد سمـ احلًـ ُم٣م ُم٤م رواه 

ـْ ...،  ُروضًم٣مَؽ َويَمَذًمَِؽ َأْوطَمْٞمٜم٤َم إًَِمٞمْ أيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقل اهلل قمزوضمؾ : 
َوًَمٙمِ

 .(7) صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه ُٞمقًرا

 .شوإّٞمف يمٖمٝمٛم٣م ف َم٣م صٔمد إلم ايمسًمء، فمعم ٞمبٝمّ  ايمروحَمٛمُذ أٞمزل اَّللُ ذيمؽ : » ىم٤مل 

ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ اؾمحؼ ، قمـ احلًـ سمـ قم٤ٌمس سمـ هـ( 990)روى اًمّمّٗم٤مر و

قمٚمٞمف اًمًالم رضمٌؾ ُمـ أهؾ  طمريش ، قمـ إُم٤مُمٜم٤م أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : ؾم٠مل أسم٤م قمٌداهلل

٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َمُه دِم يَمْٝمَٙم٥ِم ايْمَٗمْدرِ سمٞميتف قمـ ؾمقرة :   ؟!.إِٞمه

٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َمهُ  وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : وإوصٞم٤م  ، ٓ يريدون طم٤مضم٦م ُمـ  فمٛمد إٞمبٝم٣مء ٞمقرٌ  إِٞمه

 .(7) ...شوم٠مشم٤مهؿ هب٤م ايمٛمقرذىمروه٣م يمذيمؽ اًمًام  ، وٓ ُمـ إرض ، إّٓ 

٤ٌّمس ؾمٜم٤مد ُمٕميتؼم، رضم٤مًمف صم٘م٤مت . سم٤مًمِمقاهد ، وهذا اإل صحٞمحىمٚم٧م :  احلريٌم اًمٕم

ُمـ اًمٙم٤مذم ُمٕميتٛمد قمٜمد ف ذم ظمّمقص شمٗمًػم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر سمّٞمٜم٤م أّول اًمٙميت٤مب أٟمّ  خميتٚمػ ومٞمف ، وىمد

 .ريض اهلل قمٜمف  اًمٙمٚمٞمٜمل

روى اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف قمـ حمٛمد سمـ أمحد ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ اسمـ 

إذا »قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم :  ىم٤مل أسمقم سمـ ؾم٤ممل ، قمـ قمامر اًم٤ًمسم٤مـمل ىم٤مل : حمٌقب ، قمـ هِم٤م

 .(3)شسمٙمٗم٣مٞم٣م زمف روح ايمٗمدسورد قمٚمٞمٜم٤م اًمٌم  اًمذي ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ، 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمقصّمؼ ، سمؾ صحٞمح .

                                                           

 . 85آهاء:   (1)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 311زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت )ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (7)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.398: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (3)
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واًمٜمقر هق : روح  وإظم٤ٌمر ذم هذا يمثػمة ، طم٤مصٚمٝم٤م : أّن روح اًم٘مدس هق اًمٜمقر.

 حٞمح اًمٍميح أّٟمف خمٚمقق .اًم٘مدس ، وؾمٞم٠ميت اًمٜمص اًمّم

، أسمدان ٟمقراٟمٞم٦م سمال ـمّؾ ايمٛمّقر»ىم٤مل :  قمٚمٞمف اًمًالمقمـ اًم٤ٌمىمر  ُم٣م صحٞمح ضم٤مسمرىمد و 

فم٤مهٌر ، سمؾ سمْمٛمٞمٛم٦م إظم٤ٌمر وهق ش روح ايمٗمدسوهل  زمروح واضمدةوىم٣من َم٠ميدًا أرواح، 

٤مًٓ إمجيمام قمٚمٛم٧م  لماًمٚمدٟمٞمواًم٘مدرة ، واًمٜمقر هق اًمٕمٚمؿ  سيٌح أّن روح اًم٘مدس ٟمقرأشمٞم٦م ، 

 ..شمٗمّمٞمالً وؾميتٕمٚمؿ 
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 صحٝمح ايمثًمرم فمـ ايمسّج٣مد 

، قمـ حمٛمد )اًمٕمٓم٤مر صم٘م٦م( اًمٙمٚمٞمٜمل، قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك  فأظمرضميِمٝمد ًمٚمٕمٜمقان أقماله ُم٤م 

، قمـ أيب )سمـ أيب اخلٓم٤مب صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ( سمـ أمحد )سمـ حيٞمك إؿمٕمري، صم٘م٦م( ، قمـ حمٛمد سمـ احلًلم 

قمـ قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م )سمـ أيب اعم٘مدام، صم٘م٦م أىمؾ(  )قم٤ٌمد، ُمقصمؼ سم٤مًميتقصمٞمؼ اًمٕم٤مم ٓؾمٕمٞمد اًمٕمّمٗمقري 

ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م قمكّم سمـ احلًلم قمٚمٞمف  )اًمثامزم روقان اهلل قمٚمٞمف(سم٤مًميتقصمٞمؼ اًمٕم٤مم ٓ أىمؾ( قمـ أيب محزة 

همٟموم٣مَمٜمؿ ، َمـ ٞمقر فمٓمٚمتفإّن اهلل ظمٚمؼ حمٛمدًا وقمٚمٞم٤ًم وأطمد قمنم ُمـ وًمده، »اًمًالم ي٘مقل : 

٦م ُمـ ، يًٌحقن اهلل وي٘مدؾمقٟمف، وهؿ إئٛمّ ْلٙمؼأؾمب٣مضم٣مً دم وٝم٣مء ٞمقره، ئمبدوٞمف ومبؾ طمٙمؼ ا

 .(7)شوًمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف

، وهٜم٤مك ُم٤م ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ آٟمج٤ٌمر سم٤مًمًػمة واًمِمٝمرة ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ سمؾ صحٞمح 

٤ٌّمد يٚمزم حت٘مٞم٘مف ذم طم٤مل  يمام جي٥م  ، مل أر ُمـ شمٕمرض ًمفشمّمحٞمٗم٤ًم  اًمٕمّمٗمري أو اًمٕمّمٗمقريقم

 .أن صيتف أّن اًمرضمؾ، صم٘م٦م ُمـ إضمال : ٓ يًٕمف خميتٍمٟم٤م، ظمالىمٌؾ اًمًّٞمد اخلقئل 

طمدصمٜم٤م امحد سمـ احلًـ اًم٘مٓم٤من ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يِمٝمد ًمف ُم٤م رواه اًمّمدوق ذم اًمٕمٚمؾ ىم٤مل : 

امحد سمـ حيٞمك سمـ زيمري٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس اًم٘مٓم٤من ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اؾمامقمٞمؾ اًمؼمُمٙمل ىم٤مل: 

قمـ قمـ اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر ، سمـ ؾمٜم٤من ، قمـ حمٛمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ داهر

 اَّلل اَّلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم زمٔم٧م رؽمقل صعم أنّ ي٣م َمٖمّمؾ أَم٣م فمٙمٚم٦م »: ىم٤مل اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم 

 .(9) شيمٖمل فم٣ممٟمٞمبٝم٣مء فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم، وهؿ أرواح ومبؾ طمٙمؼ اْلٙمؼ زمفمٙمٝمف وآيمف وهق روح إلم إ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ، اسمـ داهر وٕمٞمػ ، ًمٙمٜمّف ممّـ يًيتِمٝمد سمف .

محد سمـ أطمدصمٜم٤م : محد سمـ حيٞمك اعمٙميت٥م ىم٤مل أوروى اًمّمدوق ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أسمق قمكم 

طمدصمٜم٤م قمٌد اجل٤ٌمر : طمدصمٜم٤م سمنم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ىمٚمٌقيف اعمٕمدل سم٤مًمراوم٘مف ىم٤مل : ىم٤مل ، حمٛمد اًمقراق 

قمٚمٞمف قمـ اًمّم٤مدق ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ طمرب اهلالزم أُمػم اعمديٜم٦م : سمـ يمثػم اًميتٛمٞمٛمل اًمٞمامين ىم٤مل 
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 َمٛمُمقرات اَم٘متب٥م اْلٝمدرّي٥م ، ايمٛمجػ . .161: 1فمٙمؾ ايمممائع  (7)
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ىم٣مٞم٣م ٞمقرا زمكم يدي اَّلل ، صٙمقات اَّلل فمٙمٝمٜمًم  وفمٙمٝم٣مً  حمٚمداً  نّ أأَم٣م فمٙمٚم٦م »ىم٤مل : اًمًالم 

ومد  صَلً أاظمَلئ٘م٥م ظم٣م رأت ذيمؽ ايمٛمقر رأت يمف  أنّ و، فمزوصمؾ ومبؾ طمٙمؼ اْلٙمؼ زمٟميمٖمل فم٣مم 

همٟموضمك اَّلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم إيمٝمٜمؿ  !.سمُمٔم٤م َمٛمف ؾمٔم٣مع َٓمع همٗم٣ميم٦م: إَلٛم٣م وؽمٝمدٞم٣م َم٣مهذا ايمٛمقر؟

٣م آَم٣مَم٥م أَمّ ٞمبقة وهمرفمف إَم٣مَم٥م، أَم٣م ايمٛمبقة همٙمٚمحٚمد فمبدي ورؽمقرم و َمـ ٞمقري أصٙمف هذا ٞمقرٌ 

 .(7)ش... ويمقٓمه٣م َم٣م طمٙمٗم٦م طمٙمٗمل، همٙمٔمقم ضمجتل وويمٝمك 

، وصمّٛم٦م ؿمقاهد ُمٕميتؼمة سمؾ صحٞمح٦م ؾميت٠ميت: يمخؼم اًمزي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م ىمٚم٧م : ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا 

 .اًمّمحٞمح وهمػمه 

( هٜم٤مك صمالصم٦م أؿمٞم٤م  َمـ ٞمقر فمٓمٚمتف)قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل اعم٤مزٟمدراين ريض اهلل قمٜمف : ىمقًمف 

 .وٟمقر قمٔمٛميتف ( 3)وقمٔمٛميتف ( 9. )اًمذات ( 7)سمح٥ًم حل٤مظ اًمٕم٘مؾ : 

 ؾمٌٞمؾ هل٤م يٙمقن ٓ طميتك،  اًمٕم٘مقل طمد قمـ ىمدره دم٤موز:  قمـ قم٤ٌمرةؾمٌح٤مٟمف  وقمٔمٛميتف

:  قمٔمٛميتف سمٜمقر اعمراد وًمٕمّؾ ،  ًمٖمػمه اعمٔمٝمر سمٜمٗمًف اًمٔم٤مهر:هق  قرواًمٜمّ  ، وطم٘مٞم٘ميتف يمٜمٝمف ُمٕمروم٦م إمم

 اهـ. .(9) ٤مباحلج

أي احلد اًمقضمقدي عم٤م  (اْلج٣مب:  قمٔمٛميتف سمٜمقر اعمراد وًمٕمّؾ ىمٚم٧م : ىمقل اعم٤مزٟمدراين : )

ٟمٗمرد ًمف  ، وٕمهٞم٦ّم هذا قم٤ممل اًمٜمقر ، أو رشم٦ٌم اعمخٚمقق ذم اًمقضمقد اًمٗم٘مػم إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمفظمٚمؼ اهلل ذم

 .اًمٕمٜمقان أيت ، ومٝم٤ميمف .

  

                                                           

 َمٛمُمقرات اَم٘متب٥م اْلٝمدرّي٥م ، ايمٛمجػ . .179: 1فمٙمؾ ايمممائع  (1)

 . إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب ، زمغموت.371: 7ذح أصقل ايم٘م٣مدم )ت: فمقم فم٣مؾمقر(   (7)
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 شأوم٣مَمٜمؿ أؾمب٣مضم٣ًم دم وٝم٣مء ٞمقره»زمٝم٣من : 

 ذم اًمٜم٘مؾ واًمٕم٘مؾ ، يم٤مٔيت : يمام هق صم٤مسم٧ٌم ،  ُمٕمٜمٞملم اًمِمٌح قمغم

 اظمٔمٛمك إّول : ايمبدن اظمث٣مرم .

اًمنميػ، : أي اعميتِمخّّم٦م ذم اًمقضمقد هبذا اًمٌدن اعمحددة سم٤مًمٌدن اعمث٤مزم أي اًمذات 

 وٟم٘مّمد سم٤معمث٤مزم : اعمٚمٙمقيت اًم٤ٌمىمل : اًمذي ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف وم٘مدان وهالك وزوال .

، واعمالئٙم٦م طملم اًميتٛمّثؾ : يمٛمالئٙم٦م  ، واًمٖمٚمامن اعمخٚمديـ يمام ذم أسمدان احلقر اًمٕملم

ى ىَم٤مًُمقا ؾَماَلًُم٤م ىَم٤مَل ؾَماَلٌم وَماَم ًَم٨ٌَِم َأْن ضَم٤مَ  إسمراهٞمؿ :  ٌُنْمَ َوًَمَ٘مْد ضَم٤مَ ْت ُرؾُمُٚمٜم٤َم إسِْمَراِهٞمَؿ سم٤ِمًْم

َٓ خَتَْػ َٓ شَمِّمُؾ إًَِمْٞمِف َٟمٙمَِرُهْؿ  َرَأى َأْيِدََيُؿْ ( وَمَٚماما 69سمِِٕمْجٍؾ طَمٜمِٞمٍذ ) َوَأْوضَمَس ُِمٜمُْٝمْؿ ظِمٞمَٗم٦ًم ىَم٤مًُمقا 

٤م ُأْرؾِمْٚمٜم٤َم إمَِم ىَمْقِم ًُمقٍط   . إِٟما

٦م ،  ًّ ٓ يٙم٤مد ٓ يرى ، أو ووضمف إـمالق ًمٗمظ اًمِمٌح قمٚمٞمف : ًمٙمقٟمف ًمٓمٞمٗم٤ًم ُمٜمّزه٤ًم قمـ اخل

 يرى .

 .ايمرسمب٥م دم ايمقصمقد اظمٔمٛمك ايمث٣مين : 

ُمـ ؿم١موٟم٤مت اًمدٟمٞمقي ّن اًمٌدن أصمٌيت٧م احلٙمٛم٦م قمالوة قمغم اًمٜم٘مؾ اًمث٤مسم٧م اًمّمحٞمح، أ

 .ٓؾميتٙمامل اًمٗمٕمٚمّٞم٦م أي : اخلروج ُمـ اًم٘مّقة إمم اًمٗمٕمؾ : قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م 

٧م ًمٞمً، وهمػم وم٤منف ُمث٤مزم ُمٚمٙمقيت حييت٤مج إمم سمدن ، ًمٙمٜمّ أيْم٤ًم ٝمق وأُّم٤م قم٤ممل اعمٚمٙمقت : وم

، وإّٟمام  روج ُمـ اًم٘مّقة إمم اًمٗمٕمؾاحل٤مضم٦م إًمٞمف يمح٤مضم٦م أسمدان أهؾ اًمدٟمٞم٤م : ٓؾميتٙمامل اًمٗمٕمٚمٞم٦ّم واخل

 .، يمام ذم أسمدان أهؾ اجلٜم٦ّم هق اؾميتٙمامل ُمـ اًمٗمٕمٚمّٞم٦م إمم ُم٤م هق أؿمد ُمٜمٝم٤م 

 ٚمٌدنًم٤مضم٦م احلُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم ، ومٛمٜمّزه قمـ واًمٜمقر ، أُّم٤م قم٤ممل اجلؼموت واًم٘مدس وإُمر 

 ..: قملم اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ واًمٗمٕمٚمٞم٦ّم واًم٘مّقة أٟمٗم٦م ف يمام ورد ذم اًمّمح٤محسم٘مًٛمٞمف أٟمٗملم : ٕٟمّ 

إّٞمًم »  اًل ذم صحٞمح احلٚمٌل وزرارة، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم، ىم٤مل:وم٘مد ورد ُمث

 ش .ايمرؽمؾ واظم٠مَمٛمكم دم ومٙمقب جئمٙمف اَّلل، طمٙمؼ َمـ طمٙمٗمف، ٞمٌٌم ، وسمٟميٝمٌد ، وومقٌة ،  ايمروح
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إذ ٓ يٜمٌٖمل اًمري٥م أّن اعمٕمّمقم ذم قم٤ممل اًم٘مدس واًمٜمقر ، وضمقٌد ضمؼمويّت ، ٓ حييت٤مج إمم  

طم٘مٞم٘ميتف قمٚمٞمف اًمًالم ذم ذًمؽ اًمٕم٤ممل : روح اًم٘مدس ٓ همػم ، واًمروح سمام هل شّمْمح أّن اسمدن : عم٤م 

روح ىمدؾمّٞم٦م ٟمقرّي٦م ، قملم اًمٕمٚمؿ اًمٚمدين واًمٗمٝمؿ واًم٘مّقة : ومٝمل إذن يمامل ٓ حييت٤مج إمم سمدن 

ي٣م حمٚمد »، وؾمٞم٠ميت ذم ظمؼم قمكّم سمـ طمديد اعمٕميتؼم ، ىمقل اهلل ذم احلدي٨م اًم٘مدد : ًمالؾميتٙمامل 

 .شٞمقرًا ، ئمٛمل روضم٣ًم زمَل زمدنإيّن طمٙمٗمتؽ وفمٙمٝم٣مً 

يِمؽمك ىم٤مـم٦ٌم اعمٕمّمقُملم ، أٟمٌٞم٤م  وأوصٞم٤م  وُمالئٙم٦م ، ذم ٟمقرّي٦م إذا اشّمْمح هذا ٟم٘مقل : 

سملم يمام أّن أؿمد وؿمديدة ، : روح اًم٘مدس ، سم٤مٓؿمؽماك اعمٕمٜمقي : وذم روح اًم٘مدس ُمرشمٌيتلم 

ّمقم ُمـ قم٤ممل هذه اعمراشم٥م حتديد ًمرشم٦ٌم وضمقد يمّؾ ُمٕم..: إؿمّد واًمِمديدة ُمراشم٥م يمثػمة

ًمروح سم٤مًمٌدن ، ُمع اشمِمخٞمص يِمٌف شمِمخٞمص ظم٤مرضمل ، : ويم٠مّن هذا اًميتحديد واًمٜمقراًم٘مدس 

 .إـمالىم٤ًم أّٟمف ٓ سمدن ذم قم٤ممل اًمٜمقر 

قضمف إـمالق اًمِمٌح قمغم ُم٤م يم٤من ٟمقرًا ٓ سمدن ًمف ، هق هذا اًميتحديد ذم رشم٦ٌم إذن : وم

 صمّؿ إُمثؾ وم٤مُٕمثؾ ..اًمقضمقد : وأؿمده٤م وضمقدًا ُم٤م يم٤من ًمٜمٌّٞمٜم٤م صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

( أهّنؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ٟمقٌر حمدود أزمدان ٞمقراٞمٝم٥م، ـمّؾ ايمٛمقر...،  أؾمب٣مَح ٞمقرٍ ومٛمٕمٜمك : )

، وهذا ىمٌؾ ظمٚمؼ اخلٚمؼ ، أي  طمدوصم٤ًم وسم٘م٤م ً ، خمٚمقق ُمرسمقب ، وم٘مػم إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم وضمقده 

 ..يمام هق سيح اًمٜمّمقص أشمٞم٦م، ىمٌؾ ظمٚمؼ اجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر واًمٓملم ويمّؾ ر  
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 ؾم٣مهداً ايمِمحٝمح طمػم ايمزي٣مرة اْل٣مَمٔم٥م 

هـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ 387)ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف اًمّمدوق  فأظمرضم

قمٛمران اًمدىم٤مق ريض اهلل قمٜمف، وحمٛمد سمـ أمحد اًمًٜم٤مين، وقمكم سمـ قمٌد اًمقراق، واحلًلم سمـ 

اهلل اًمٙمقذم وأسمق احلًلم  إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ هِم٤مم اعمٙميت٥م، ىم٤مًمقا : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أيب قمٌد

إؾمدي ىم٤مًمقا : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اعمٙمل اًمؼمُمٙمل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ قمٛمران 

سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم  اًمٜمخٕمل ىم٤مل : ىمٚم٧م ًمٕمكمّ 

يم٤مُمالً إذا سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم : قمٚمٛمٜمل ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل ىمقًٓ أىمقًمف سمٚمٞمٖم٤ًم 

 زرت واطمدًا ُمٜمٙمؿ؟!.

 َاْرواضَمُ٘مْؿ َوُٞمقَرىُمؿْ نا وأَ »...٤مرة اجل٤مُمٕم٦م : يمام ذم زيصٚمقات اهلل قمٚمٞمف وم٘م٤مل اهل٤مدي 

ـْ سَمْٕمض، ، َوـمٞمٜمَيَتُٙمْؿ واطِمَدٌة، ـم٤مسَم٧ْم َوـَمُٝمَرْت  هَمَجَٔمَٙمُ٘مْؿ زمَِٔمْرؾِمِف ،  طَمَٙمَٗمُ٘مُؿ اَّللُ َاْٞمقاراً سَمْٕمُْمٝم٤م ُِم

ـا ،  حُمِْدومكمَ  قَمَٚمْٞمٜم٤م سمُِٙمْؿ، وَمَجَٕمَٚمُٙمْؿ رم سُمُٞمقت َاِذَن اهللُ َاْن شُمْروَمَع َوُيْذيَمَر ومٞمَٝم٤م اؾْمُٛمُف، َوضَمَٕمَؾ  طَميتّك َُم

ٜم٤م، َوشَمْزيمَِٞم٦ًم ًَمٜم٤م، َويَمٗمّ  ًِ ِٓ َْٟمُٗم ـْ ِوَٓييتُِٙمْؿ ـمٞم٤ًٌم خِلَْٚمِ٘مٜم٤م، َوـَمٝم٤مَرًة  ٜم٤م سمِِف ُِم ٤مَرًة َصَٚمقاشمِٜم٤م قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوُم٤م ظَمّما

 .(7) شًمُِذُٟمقسمِٜم٤م...

ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت دون يمالم. وُمقؾمك سمـ قمٛمران اًمٜمخٕمل 

 ، روى قمٜمف إضمال  دون ـمٕمـ.واسمـ ىمقًمقيف صم٘م٦م، وصّم٘مف قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ 

طم٤مضم٦م ، وٓ ( 9)واًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ضمزم ذم اعم٤ًمئؾ اًمنوّي٦م سمّمّح٦م طمدي٨م أؿم٤ٌمح اًمٜمقر

ي٨م اًمٜمقر ، وسمٕمْمٝم٤م صحٞمح ىمٓمٕم٤ًم ، ٙمثرة ـمرق طمدوم: أصح٤مسمٜم٤م ذم ذًمؽ أىمقال ذيمر ٚمًٌط ذم ًم

 .يٖمٜمل قمـ يمثػم ُمـ اًمٙمالم 

 

                                                           

 . إفمٙمٚمل ، زمغموت . 315: 7فمٝمقن أطمب٣مر ايمرو٣م )ت: ضمسكم إفمٙمٚمل(   (1)

 . دار اظمٖمٝمد يمٙمْمب٣مفم٥م. 91اظمس٣مئؾ ايمنوّي٥م )ت: ص٣مئ٤م فمبد اْلٚمٝمد( :   (7)
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 اظمٖمّّمؾ ؾم٣مهدًا َمٔمتػم 

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم سمـ حمٛمد ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد ، قمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، 

سمـ مح٤مد ، قمـ اعمٗمْمؾ ىم٤مل : ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم يمٞمػ يمٜميتؿ طمٞم٨م يمٜميتؿ  قمـ قمكمّ 

 ذم إفمٚم٦م؟!. 

ي٤م ُمٗمْمؾ ، يمٜم٤ّم قمٜمد رسمٜم٤م ًمٞمس قمٜمده أطمد همػمٟم٤م ، ذم فمٚم٦م ظميا  »ٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل قم

، طميتك سمدا ًمف ذم  وٓ ذي روح نمغمٞم٣مٟمًٌحف وٟم٘مدؾمف وهنٚمٚمف وٟمٛمجده ، وُم٤م ُمـ ُمٚمؽ ُم٘مرب ، 

 .(7)شظمٚمؼ إؿمٞم٤م ، ومخٚمؼ ُم٤م ؿم٤م  يمٞمػ ؿم٤م  ُمـ اعمالئٙم٦م وهمػمهؿ، صمؿ أهنك قمٚمؿ ذًمؽ إًمٞمٜم٤م

، ؾم٘مٜم٤مه ذم سمٕمْمٝمؿ يمالم  ،ُمقصم٘مقن وًمق سم٤مًميتقصمٞمؼ اًمٕم٤ممًمف ، رضم٤مُمٕميتؼم ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده 

 . إؾمٜم٤مده ؿم٤مهدًا ، مل يؽمك أصح٤مسمٜم٤م آؾميتِمٝم٤مد سمف طميتك ُمـ ىم٤مل سمْمٕمػ

، طميتك سمدا ًمف ذم ظمٚمؼ إؿمٞم٤م ( فم٤مهٌر أهّنؿ  وٓ ذي روح نمغمٞم٣مىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

، هذه ، وقم٘مقًٓ جمّردة قمٚمّٞم٦م  ، وأٟمقاراً قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ٓ ؿمٞمتّٞم٦م هلؿ إّٓ يمقهنؿ أرواطم٤ًم ىمدؾمّٞم٦م 

 ذم ذاك اًمٕم٤ممل.اعم٘مّدؾم٦م هل طم٘مٞم٘ميتٝمؿ 

ريض اهلل قمٜمف اجلٕمٗمّل سمـ يزيد ( يٌّٞمٜمف صحٞمح ضم٤مسمر ىمٛمتؿ دم إـمٙم٥موؾم١مال اعمٗمّْمؾ : )

،  زمروح واضمدةوىم٣من َم٠ميدًا ، أسمدان ٟمقراٟمٞم٦م سمال أرواح، ـمّؾ ايمٛمقر»قمـ اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : ، 

 شٕمٌد اهلل وقمؽمشمف، وًمذًمؽ ظمٚم٘مٝمؿ طمٚمام  قمٚمام  سمررة أصٗمٞم٤م ، ومٌف يم٤من يروح ايمٗمدسوهل 

، ٓ اًمٌدن احلج٤مب  قمغم إفمٝمر ُمـ جمٛمقع اًمٜمّملم :، أّن اعم٘مّمقد سم٤مًمّٔمؾ  سم٤منوىمد 

رون سميتدسمػم سما ُمدَ حمدودون ، وم٘مرا  إمم اهلل ، أهّنؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم خمٚمقىمقن ُمرسمقسمقن : أي : اعمث٤مزم 

 . (ضمتك زمدا يمف دم طمٙمؼ إؾمٝم٣مءم : ): ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالاخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف 
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 طمػم فمقّم زمـ ضمديد ؾم٣مهداً 

قمـ أمحد سمـ إدريس ، قمـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل ، قمـ حمٛمد سمـ روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

قمٞمًك وحمٛمد سمـ قمٌد اهلل ، قمـ قمكّم سمـ طمديد ، قمـ ُمرازم ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل 

، ومبؾ أن  روضم٣ًم زمَل زمدنئمٛمل تؽ وفمٙمٝم٣ًم ٞمقرًا ، وم٣مل اَّلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم : ي٣م حمٚمد إيّن طمٙمٗم» :

أطمٙمؼ ؽمًموايت وأريض وفمرر وزمحري ، همٙمؿ سمزل ِتٙمٙمٛمل ومتجدين ، شمّؿ مجٔم٦م روضمٝم٘مًم 

همجٔمٙمتٜمًم واضمدة ، هم٘م٣مٞم٦م متجدين وسمٗمدؽمٛمل وِتٙمٙمٛمل ، شمّؿ ومسٚمتٜم٣م شمٛمتكم ، وومسٚم٦م ايمثٛمتكم 

سكم شمٛمت٣من ، شمّؿ طمٙمؼ اَّلل شمٛمتكم ، همِم٣مرت أرزمٔم٥م حمٚمد واضمد ، وفمقم واضمد ، واْلسـ واْل

 .(1) شهم٣مؿمٚم٥م َمـ ٞمقر ، ازمتدأه٣م روضم٣ًم زمَل زمدن ، شمّؿ َمسحٛم٣م زمٝمٚمٝمٛمف ، همٟمهم٢م ٞمقره همٝمٛم٣م

ىمٚم٧م : ُمٕمٜم٤مه ذم اجلٛمٚم٦م صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ قمغم اعمِمٝمقر ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت 

 ذم ُمقوع ُمـ آؾميتٌّم٤مر ضمّدًا .إّٓ قمكّم سمـ طمديد : وّٕمٗمف اًمِمٞمخ اًمٓمقد 

ا شم٠مُّمؾ ؿمديد ضمّدًا : رضورة أّن اًمِمٞمخ اًمٓمقد ريض اهلل قمٜمف ، اطميّت٩م سمٙمّؾ ًمٙمـ ذم هذ

سمٜمٔمر اًمِمٞمخ اسمـ طمديد ُمروي٤مت اسمـ طمديد ذم يميت٤مسمٞمف، إّٓ ذم ُمقرديـ أو صمالصم٦م ظم٤مًمػ ومٞمٝمام 

 .ريض اهلل قمٜمف 

وم٤مسمـ طمديد ؿمٞمخ ُمِمٝمقر ُمـ أصح٤مب اًمٙميت٥م ، وصم٘مف اًم٘مٛمل واسمـ ىمقًمقيف شمقصمٞم٘م٤ًم قم٤مُّم٤ًم 

ُمِم٤ميخ اسمـ أيب قمٛمػم وأمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، ومه٤م ريض اهلل قمٜمٝمام ٓ يروي٤من ، يمام أّٟمف ُمـ 

 إّٓ قمـ صم٘م٦م قمغم إفمٝمر.

يمام ذيمر ً٘مقط ُمروي٤مشمف سماحل٤مصؾ : اًمرضمؾ صم٘م٦م ذط أّٓ خي٤مًمػ ، وإـمالق اًم٘مقل 

، جم٤مزوم٦م سمّٞمٜمف ، ٓ يرشمٙمٌٝم٤م حمّّمؾ ، يِمٝمد ًمف اطميتج٤مج ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م سمٛمروي٤مشمف سمٕمض اعمٌيتدئلم 

، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من اخلؼم إمم يقُمؽ هذا ا مل خي٤مًمػ ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ همػمه ُمـ ضمٝم٤مسمذة أصح٤مسمٜم٤م إذ

 .: ومٗمٞمف ُمٖم٤مًمٞمؼ حتيت٤مج إمم إومراد قمٜمقان ظم٤مص ٓطم٘م٤مً 

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران . 991: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)



 
 

 

 زمكم اْلتؿ وايمتٔمٙمٝمؼ  ٙمؿ اظمٔمِمقم فم     ...................................................................................      116

 

 َمٔمتػم اْلسكم زمـ طم٣ميمد اْلّٖم٣مف ؾم٣مهداً ُ

هـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمغم ُم٤مضمٞمٚمقيف وأمحد سمـ قمغم سمـ 387روى اًمّمدوق )

زي٤مد سمـ ضمٕمٗمر اهلٛمداين رى اهلل قمٜمٝمؿ ىم٤مًمقا : طمدصمٜم٤م قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ وأمحد سمـ 

إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ ، قمـ أسمٞمف ، قمـ قمكم سمـ ُمٕمٌد ، قمـ احلًلم سمـ ظم٤مًمد ، قمـ اًمرو٤م قمكم سمـ 

ُمقؾمك ، قمـ أسمٞمف ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ، قمـ أسمٞمف ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ، قمـ أسمٞمف حمٛمد سمـ قمكم ، قمـ 

كم ، قمـ أسمٞمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : أسمٞمف قمكم سمـ احلًلم ، قمـ أسمٞمف احلًلم سمـ قم

ًمٙمّؾ أُم٦م صّديؼ ووم٤مروق ، وصّديؼ هذه إُّم٦م وم٤مروىمٝم٤م »ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : 

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمًالم ، وإّٟمف ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمج٤مهت٤م ، وسم٤مب طمٓميتٝم٤م ، وإّٟمف يقؿمٕمٝم٤م وؿمٛمٕمقهن٤م 

ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ، وظمٚمٞمٗميتل قمٚمٞمٙمؿ سمٕمدي ، وإّٟمف ُٕمػم وذو ىمرٟمٞمٝم٤م ، ُمٕم٤مذ اًمٜم٤مس : إّن قمٚمٞم٤ًم 

اعم١مُمٜملم وظمػم اًمقصٞملم ، ُمـ ٟم٤مزقمف وم٘مد ٟم٤مزقمٜمل ، وُمـ فمٚمٛمف وم٘مد فمٚمٛمٜمل ، وُمـ هم٤مًمٌف وم٘مد 

هم٤مًمٌٜمل ، وُمـ سمره وم٘مد سمرين ، وُمـ ضمٗم٤مه وم٘مد ضمٗم٤مين ، وُمـ قم٤مداه وم٘مد قم٤مداين ، وُمـ وآه وم٘مد 

 . (7)ش ٞمقرًا واضمداً وىمٛم٦م أٞم٣م وهق ، ٞمٜميتل ، وآين ، وذًمؽ إّٟمف أظمل ووزيري ، وخمٚمقق ُمـ ـم

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٕميتؼم طمًـ ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت . قمكّم سمـ ُمٕمٌد اًمٌٖمدادي ُمِمٝمقر ُمـ 

اًمًالم ، يمام أّٟمف ُمـ أصح٤مب اًمٙميت٥م واإلضم٤مزة ، مل اًمّمالة وأصح٤مب اإلُم٤مم اهل٤مدي قمٚمٞمف 

ُمـ أؾم٤مـملم ُيٓمٕمـ سمٌم  ، ـمريؼ اًمِمٞمخ إمم يميت٤مسمف صحٞمح ، وُمثٚمف يمام هق ُمٌٜمك مج٤مقم٦م 

، ٓ يٜمزل قمـ رشم٦ٌم احلًـ. احلًلم سمـ ظم٤مًمد ، هق : اخلّٗم٤مف اًمث٘م٦م ، أصح٤مسمٜم٤م ريض اهلل قمٜمٝمؿ 

 وصم٘مف قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ذم شمٗمًػمه شمقصمٞم٘م٤ًم قم٤مُّم٤ًم .
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 طمػم اَلروي ؾم٣مهدًا 

روى اًمّمدوق ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل : طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ حمٛمد ؾمٕمٞمد اهل٤مؿمٛمل ، 

اهٞمؿ اسمـ ومرات اًمٙمقذم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم اهلٛمداين ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ومرات سمـ إسمر

ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اهلل اًمٌخ٤مري ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ 

إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ أسمك سمٙمر ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمًالم سمـ 

، قمـ أسمٞمف ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ، قمـ أسمٞمف ضمٕمٗمر سمـ  ص٤مًمح اهلروي ، قمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م

حمٛمد ، قمـ أسمٞمف حمٛمد سمـ قمكم ، قمـ أسمٞمف قمكم سمـ احلًلم ، قمـ أسمٞمف احلًلم سمـ قمكم، قمـ أسمٞمف 

 قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : 

 ش.َم٣م طمٙمؼ اَّلل طمٙمٗم٣م أهمّمؾ َمٛمّل ، وٓ أىمرم فمٙمٝمف َمٛمّل»

 ٚمٞمف اًمًالم : وم٘مٚم٧م ي٤مرؾمقل اهلل : وم٠مٟم٧م أومْمؾ أم ضمؼمئٞمؾ؟!.ىم٤مل قمكم قم

ي٤م قمكّم، إّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومْمؾ أٟمٌٞم٤م ه اعمرؾمٚملم ، قمغم ُمالئٙميتف : » وم٘م٤مل  

اعم٘مرسملم ، وومْمٚمٜمل قمغم مجٞمع اًمٜمٞملم واعمرؾمٚملم، واًمٗمْمؾ سمٕمدي ًمؽ ي٤م قمكم ، وًمألئٛم٦م ُمـ 

، اًمذيـ حيٛمٚمقن اًمٕمرش وُمـ طمقًمف قمكم ئٙم٦م خلداُمٜم٤م وظمدام حمٌٞمٜم٤م. ي٤مسمٕمدك، وأّن اعمال

يًٌحقن سمحٛمد رهبؿ ويًيتٖمٗمرون ًمٚمذيـ آُمٜمقا سمقٓييتٜم٤م، ي٤م قمكم ًمقٓ ٟمحـ ُم٤م ظمٚمؼ اهلل آدم وٓ 

طمقا  وٓ اجلٜم٦م وٓ اًمٜم٤مر، وٓ اًمًام  وٓ إرض، ومٙمٞمػ ٓ ٟمٙمقن أومْمؾ ُمـ اعمالئٙم٦م، وىمد 

َم٣م طمٙمؼ اَّلل فمزوصمؾ أرواضمٛم٣م ،  أّولؾمٌ٘مٜم٤مهؿ إمم ُمٕمروم٦م رسمٜم٤م وشمًٌٞمحف وهتٚمٞمٚمف وشم٘مديًف..: 

، اؽمتٔمٓمٚمقا  ٞمقرًا واضمداً همٙمًم ؾم٣مهدوا أرواضمٛم٣م ،  وم٤مٟمٓم٘مٜم٤م سميتقطمٞمده وحتٛمٞمده، صمّؿ ظمٚمؼ اعمالئٙم٦م ،

 . شأَمرٞم٣م ، همسبحٛم٣م يمتٔمٙمؿ اظمَلئ٘م٥م أّٞم٣م طمٙمؼ خمٙمقومقن، وأّٞمف َمٛمزه فمـ صٖم٣مسمٛم٣م...

ُمثٜمك، صمؿ ىم٤مل زم شم٘مدم  وإّٟمف عم٤م قمرج يب إمم اًمًام  ، أذن ضمؼمئٞمؾ ُمثٜمك ُمثٜمك، وأىم٤مم ُمثٜمك

ي٤م حمٛمد، وم٘مٚم٧م ًمف ي٤م ضمؼمئٞمؾ أشم٘مدم قمٚمٞمؽ؟!. وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، ّٕن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومْمؾ أٟمٌٞم٤م ه 

همٙمًم اٞمتٜمٝم٦م إلم قمغم ُمالئٙميتف أمجٕملم، وومْمٚمؽ ظم٤مص٦م. وميت٘مدُم٧م ومّمٚمٞم٧م هبؿ وٓ ومخر، 
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ؾ هذا ، وم٘مٚم٧م ي٤م ضمؼمئٞمؾ : ذم ُمثسمٗمدم ي٣م حمٚمد وختٙمػ فمٛمل، ىم٤مل زم ضمؼمئٞمؾ:  ضمج٤م ايمٛمقر

 اعمقوع شمٗم٤مرىمٜمل؟!. 

وم٘م٤مل ضمؼمائٞمؾ : ي٤م حمٛمد، إّن اٟميتٝم٤م  طمدي اًمذي ووٕمٜمل اهلل قمزوضمؾ ومٞمف إمم هذا 

اعمٙم٤من : وم٢من دم٤موزشمف أطمؽمىم٧م أضمٜمحيتل ، سميتٕمدي طمدود ريب ضمؾ ضمالًمف : ومزج يب ذم اًمٜمقر 

يب زضم٦م ، طميتك أٟميتٝمٞم٧م إمم طمٞم٨م ُم٤م ؿم٤م  اهلل ُمـ قمٚمق ُمٚمٙم٦م ، ومٜمقدي٧م ي٤م حمٛمد، وم٘مٚم٧م: ًمٌٞمؽ ر

وؾمٕمديؽ ، شم٤ٌمريم٧م وشمٕم٤مًمٞم٧م، ومٜمقدي٧م : ي٤م حمٛمد أٟم٧م قمٌدي ، وأٟم٤م رسمؽ ، وم٢مي٤مي وم٤مقمٌد 

 . (7)ش، ورؾمقزم إمم ظمٚم٘مل ، وطمجيتل قمغم سمرييتل ٞمقري دم فمب٣مديهم١مّٞمؽ وقمكم وميتقيمؾ، 

ىمٚم٧م : ُمٕميتؼم ذم اًمِمقاهد ، ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا وهق ص٤مًمٌح ًمذًمؽ ، وهذا اإلؾمٜم٤مد جمٝمقل ، 

 ومٚمٞمٜمٔمر .مل أىمػ قمغم طم٤مل سمٕمض رواشمف : 

( سيٌح أّن ُمرّد يمؾ أرواح ٞمقرًا واضمداً ؾم٣مهدوا أرواضمٛم٣م ، ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 اعمٕمّمقُملم إمم ٟمقر واطمد .

 ايمززمدة : 

 اًمٜمقر ذم جمٛمقع هذه إظم٤ٌمر ، هق قملم اًمروح اًم٘مدس .
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 طمػم َمٔم٣مذ زمـ صمبؾ ؾم٣مهدًا 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  ٞميتلأظمرج اًمّمدوق ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : طمدصمٜم٤م اسمراهٞمؿ سمـ ه٤مرون اهل

: حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب اًمثٚم٩م ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٞمًك سمـ ُمٝمران ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٜمذر اًمنماك ىم٤مل 

ٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمـ أقمـ ،  ؾمٚمؿ سمـ ُمٞمنة اًمٕمجكمأ أظمؼمين: ىم٤مل ،  ٦مؾمامقمٞمؾ سمـ قمٚمٞمّ إطمدصمٜم٤م 

ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم  اهلل قمزوضمؾ ظمٚم٘مٜمل وقمٚمٞم٤مً  إنّ رؾمقل اهلل ىم٤مل:  نّ أُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ: 

 !.وم٤ميـ يمٜميتؿ ي٤مرؾمقل؟: ىمٚم٧م  ش.ن خيٚمؼ اًمدٟمٞم٤م سمًٌٕم٦م آٔف قم٤ممأىمٌؾ 

 ش.ٟمًٌح اهلل شمٕم٤ممم وٟمحٛمده وٟم٘مدؾمف وٟمٛمجده،  ومدام ايمٔمرش»:  ىم٤مل

 !.ُمث٤مل؟ قمغم أّي  ٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ :ىم

ٞم٣م فمٚمقد صغّم ، خيٚمؼ صقرٟم٤م  أناهلل قمزوضمؾ  طميتك إذا أراد،  ؾمب٣مح ٞمقرأ: » ىم٤مل 

وٓ يّمٞمٌٜم٤م ، أظمرضمٜم٤م إمم أصالب أسم٤م  وأرطم٤مم آُمٝم٤مت صمؿ ، صمؿ ىمذومٜم٤م ذم صٚم٥م آدم ،  ٞمقر

ويِمؼ سمٜم٤م آظمرون، ومٚمام صػمٟم٤م إمم صٚم٥م ، يًٕمد سمٜم٤م ىمقم ، ٟمجس اًمنمك وٓؾمٗم٤مح اًمٙمٗمر 

ـم٤مًم٥م  أيبوٟمّمٗمف ذم ، ومجٕمؾ ٟمّمٗمف ذم قمٌداهلل ،  أطمرج ذيمؽ ايمٛمقر همُمٗمف ٞمِمٖمكم، قمٌداعمٓمٚم٥م 

، آُمٜم٦م  لظمرضميتٜم٠موم، ٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أؾمد واًمٜمّمػ إمم وم، صمؿ أظمرج اًمٜمّمػ اًمذي زم إمم آُمٜم٦م ، 

أقم٤مد  وم٤مـمٛم٦م صمؿّ  لومخرضم٧م ُمٜم،  صمؿ أقم٤مد قمزوضمؾ اًمٕمٛمقد إزمّ ،  ظمرضم٧م وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞم٤مً أو

يم٤من  ومام،  يٕمٜمك ُمـ اًمٜمّمٗملم مجٞمٕم٤مً ، ومخرج ُمٜمف احلًـ واحلًلم ، قمزوضمؾ اًمٕمٛمقد إمم قمكم 

ٝمق يٜميت٘مؾ ذم ، ومص٤مر ذم وًمد احلًلم ، يم٤من ُمـ ٟمقري  ذم وًمد احلًـ، وُم٤م ومّم٤مر ُمـ ٟمقر قمكمّ 

 .(1)ش٦م ُمـ وًمده إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مئٛمّ إ

 ىمٚم٧م : ُمٕميتؼم ذم اجلٛمٚم٦م ، وهذا اإلؾمٜم٤مده جمٝمقل ، ؾم٘مٜم٤مه اؾميتِمٝم٤مدًا . 
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 بدنيمايمٛمّص أّن فم٣ممل ايمٛمقر جمّرد فمـ ا

ىم٤مل اهلل » قمكّم سمـ طمديد ، قمـ ُمرازم ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل :ُم٣م ُمٕميتؼم 

، ىمٌؾ أن أظمٚمؼ  روضم٣ًم زمَل زمدن: ٞمقرًا ، ئمٛمل يّن ظمٚم٘ميتؽ وقمٚمٞم٤ًم شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم : ي٤م حمٛمد إ

 .ش...ؾماموايت وأريض وقمرر وسمحري

، جمّرد قمـ يمّؾ سمدن ، ىمٚم٧م : وهق سيٌح أّن وضمقدهؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ذم قم٤ممل اًمٜمقر 

 .ُمث٤مًمٞم٤ًم يم٤من أم دٟمٞمقّي٤ًم .

د سمـ احلًـ ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ حمٛمريض اهلل قمٜمف ، اًمٙمٚمٞمٜمل يِمٝمد ًمف ُم٤م رواه 

قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ قمٌٞمد ، قمـ حمٛمد سمـ ؿمٕمٞم٥م ، قمـ قمٛمران سمـ إؾمح٤مق اًمزقمٗمراين ، قمـ 

طمٙمٗمٛم٣م اَّلل َمـ ٞمقر » ، قمـ أيب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : ؾمٛمٕميتف ي٘مقل :حمٛمد سمـ ُمروان 

،  ايمٛمقر همٝمف، صمّؿ صّقر ظمٚم٘مٜم٤م ُمـ ـمٞمٜم٦م خمزوٟم٦م ُمٙمٜمقٟم٦م ُمـ حت٧م اًمٕمرش ، وم٤مؾمٙمـ ذًمؽ  فمٓمٚمتف

 . (1) ...طُمٙمِْٗمٛم٣م ٞمقراٞمٝمكم٤م ٟمحـ..: ومٙمٜمّ 

، شمرضمؿ ًمف اًمِمٞمخ ذم رضم٤مًمف اًمزقمٗمراين ٕمٛمران ىمٚم٧م : ُمٕميتؼم ، وهذا اإلؾمٜم٤مد جمٝمقل سم

 .وأّٟمف ُمـ أصح٤مب اًمّم٤مدق دون ـمٕمـ ، ًمٙمـ ذم ُمقوع ُمـ آؾميتٌّم٤مر ىم٤مل : جمٝمقل

 . (7)ىمقّي يم٤مًمّمحٞمحوىم٤مل اًميت٘مّل اعمجٚمز ذم اًمروو٦م: 

، وأّي٤ًم يم٤من وم٢مّٟمٜم٤م ؾم٘مٜم٤مه قمٚمٞمف اًمًالم اًمّم٤مدق  أصح٤مب ىمٚم٧م : ًمٕمّؾ اًم٘مّقة يمقٟمف ُمـ

 .، وهق ُمٕميتؼم سمٙمثرة اًمِمقاهد ؿم٤مهدًا 

قمـ يمّؾ سمدن  اً جمّرد اً ٟمقرأي : ظمٚم٘مٜم٤م فمٓمٚمتف( طمٙمٗمٛم٣م اَّلل َمـ ٞمقر »ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 ( .شمّؿ صّقر طمٙمٗمٛم٣م َمـ ؿمٝمٛم٥م خمزوٞم٥م َم٘مٛمقٞم٥م َمـ حت٦م ايمٔمرش)يدّل قمٚمٞمف ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم :

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران . 389:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)
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ي٤م ُمٗمْمؾ ، يمٜم٤ّم قمٜمد رسمٜم٤م ًمٞمس : »قمـ اًمّم٤مدق ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم ظمؼم اعمٗمّْمؾ وُم٣م 

ٟمًٌحف وٟم٘مدؾمف وهنٚمٚمف وٟمٛمجده ، وُم٤م ُمـ ُمٚمؽ ُم٘مرب ، : قمٜمده أطمد همػمٟم٤م ، ذم فمٚم٦م ظميا  

، ومخٚمؼ ُم٤م ؿم٤م  يمٞمػ ؿم٤م  ُمـ اعمالئٙم٦م ، طميتك سمدا ًمف ذم ظمٚمؼ إؿمٞم٤م  وٓ ذي روح نمغمٞم٣م

 .شوهمػمهؿ 

سم٘مًٛمٞمف : قمـ اًمٌدن أّن قم٤ممل اًمٜمقر جمّرد فم٤مهٌر  (...طمٙمؼ إؾمٝم٣مء ضمتك زمدا يمف دمىمٚم٧م : )

 .اعمث٤مزم اعمٚمٙمقيت واًمدٟمٞمقي 

قمـ أمحد سمـ إدريس ، قمـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل اًمّمٖمػم ، قمـ يِمٝمد ًمف ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل 

قمـ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ قمكم سمـ أيب ، جلٕمٗمري احمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ 

 همخٙمؼ ايم٘م٣من، اَّلل ىم٣من إذ ٓ ىم٣من  إنّ : » قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل، ٞمف اًمًالم ـم٤مًم٥م قمٚم

أصمرى همٝمف َمـ ٞمقره ايمذي ٞمقرت و،  ايمذي ٞمقرت َمٛمف إٞمقار، طمٙمؼ ٞمقر إٞمقار و،  اظم٘م٣منو

ن همٙمؿ يزآ ٞمقريـ أويمكم إذ ٓ رء ىمقّ ،  فمٙمٝم٣مً و هق ايمٛمقر ايمذي طمٙمؼ َمٛمف حمٚمداً و،  َمٛمف إٞمقار

ضمتك اهمؼموم٣م دم أؿمٜمر ، همٙمؿ يزآ جيري٣من ؿم٣مهريـ َمْمٜمريـ دم إصَلب ايمْم٣مهرة ، ٙمٜمًم ومب

 .(1) شأِب ؿم٣ميم٤م فمٙمٝمف ايمسَلمو ؿم٣مهريـ دم فمبد اَّلل

: ًمٌٞم٤من يمثرة اًمٓمرق ، واًمٙمثرة ي٘مّقي سمٕمْمٝم٤م  ، ؾم٘مٜم٤مه اؾميتِمٝم٤مداً جمٝمقل ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده 

٤مهٞمؽ قمـ اقميتْم٤مده٤م سمٕمدم اخلالف ، ٟمسم٢ممج٤مع قمٚمام  اًمٗمري٘ملم يمام أظمؼمٟم٤مك أول اًمٙميت٤مبسمٕمْم٤ًم 

 . صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه ُٞمقًرا سم٤مٕظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م أٟمٗم٦م، قمالوة قمغم إصؾ اًم٘مرآين :، سمؾ ذم اجلٛمٚم٦م 
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 ٞمقرّي٥م ايمٛمبّل ومبؾ آدم زم٣مشمٛمكم وفممميـ أيمػ فم٣مم 

ىم٤مل : طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ هـ( ذم أُم٤مًمٞمف وظمّم٤مًمف 387)اًمّمدوق ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف رواه

 اهلل قمٜمف ىم٤مل : طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ حمٛمد سمـ قم٤مُمر ، قمـ ُمٕمغم سمـ حمٛمد حمٛمد سمـ ُمنور ريض

اًمٌٍمي ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب ٟمٍم اًمٌزٟمٓمل ، قمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م 

زمٝمٛم٣م رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف صم٣ميمس إذ  احلًـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر قمٚمٞمٝمام اًمًالم ىم٤مل :

 .دطمؾ فمٙمٝمف َمٙمؽ يمف أرزمٔم٥م وفمممون وصمٜم٣ًم 

ضمبٝمبل صمػمئٝمؾ ، مل أرك دم َمثؾ هذه »همٗم٣مل يمف رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف : 

 ؟!. شايمِمقرة

صمؾ أن أزوج و يمس٦م زمجػمئٝمؾ ، أٞم٣م حمٚمقد، زمٔمثٛمل اَّلل فمز: » ىم٤مل اعمٚمؽ قمٚمٞمف اًمّمالم

 قر..: هم٣مؿمٚم٥م َمـ فمقمِّ .قر َمـ ايمٛمّ ايمٛمّ 

ف : همٗم٣مل رؽمقل اَّلل صعم اَّلل همٙمًم ولم اظمٙمؽ ، إذا زمكم ىمتٖمٝمف حمٚمد رؽمقل اَّلل ، فمقّم وصٝم

 فمٙمٝمف وآيمف : َمٛمذ ىمؿ ىمت٤م هذا زمكم ىمتٖمٝمؽ؟!.

 .(1)شفممميـ أيمػ فم٣ممو َمـ ومبؾ أن خيٙمؼ اَّلل آدم زم٣مشمٛمكم: » قمٚمٞمف اًمًالموم٘م٤مل اعمٚمؽ 

قمـ احلًلم سمـ حمٛمد ، قمـ ُمٕمغم سمـ حمٛمد ، قمـ أمحد ريض اهلل قمٜمف ، اًمٙمٚمٞمٜمل ورواه 

 . (9)ثٚمف أو ىمري٥ٌم ُمٜمف سمف ُمسمـ حمٛمد سمـ قمكم ، قمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر 

إّٓ اعمٕمغّم اًمٌٍمي ، ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت اًمّمدوق صحٞمح قمغم إىمقى ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مد 

 .ذم إؾمٜم٤مد اًمٙمٚمٞمٜمل ، ومالطمظ ٤مً ، وٟمحيتٛمؾ شمّمحٞمٗمومٛمخيتٚمػ ومٞمف ، وهق صم٘م٦م قمغم إىمقى 
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 ضمقل ايمٔمرش  ايمٛمّص أّن فمٙمّٝم٣ًم ٞمقرٌ 

راهٞمؿ ، قمـ أسمٞمف ، قمـ قمـ قمكم سمـ إسمهـ( ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ، 399أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل )

» اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ اسمـ أذيٜم٦م ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ذم طمدي٨م اعمٕمراج اًمٓمقيؾ : 

هل : وم٘م٤مًم٧م اعمالئٙم٦م  .اًمّمالة ىمد ىم٤مُم٧م، ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة : وم٘م٤مل ضمؼمئٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم 

: وم٘مٚم٧م هلؿ  !.؟يمٞمػ شمريم٧م أظم٤مك: اضميتٛمٕم٧م اعمالئٙم٦م وىم٤مًم٧م  صمؿّ ، ًمِمٞمٕميتف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

 دم ايمبٝم٦م اظمٔمٚمقر يمروم٣مً  وإنّ ،  ضمقل فمرش اَّلل وهؿ ٞمقرٌ ، ٟمٕمرومف وؿمٞمٕميتف : ىم٤مًمقا  ؟!.وشمٕمرومقٟمف

وؿمٞمٕميتٝمؿ ،  حمٚمد وفمقم واْلسـ واْلسكم وإئٚم٥م: اؾمؿ : ومٞمف ،  همٝمف ىمت٣مب َمـ ٞمقر، َمـ ٞمقر 

ف ًمٞم٘مرأ قمٚمٞمٜم٤م وإٟمّ  ،ف عمٞمث٤مىمٜم٤م وإٟمّ ، وٓ يٜم٘مص ُمٜمٝمؿ رضمؾ ، ٓ يزيد ومٞمٝمؿ رضمؾ ، إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

 .(1) ش...يقم مجٕم٦م يمّؾ 

ىمٚم٧م : طمدي٨م صحٞمح دون أدٟمك يمالم ، ًمف أيمثر ُمـ ـمريؼ هد سمٕمْمٝم٤م اًمّمدوق 

ـٌ صحٞمح دون أدٟمك يمالم. -أقماله-ريض اهلل قمٜمف ، وهذا اإلؾمٜم٤مد   طمً

ٌّف اًمّمدوق  أي أُمػم اعم١مُمٜملم قمكّم قمٚمٞمف  (7) (وهق ٞمقٌر ضمقل فمرش اَّلل: )رواه سمٚمٗمظ وٟمٜم

 .اًم٘مٓمٕمّٞم٦م اًمٞم٘مٞمٜمّٞم٦م ، وإظم٤ٌمر أوومؼ سم٤مًم٘مقاقمد هق ، و٤مّص٦م دون ؿمٞمٕميتف اعمٙمرُملم ظماًمًالم 

ٌّف أّن ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : ) ٓ ( طمّؼ وٓ يٛمٗمص َمٛمٜمؿ رصمؾ، ٓ يزيد همٝمٜمؿ رصمؾ يمام ٟمٜم

 يٚمزم ُمٜمف اجلؼم سم٠مّي طم٤مل ، وهق ُم٤م ومّمّٚمٜم٤مه ذم يميت٤مسمٜم٤م اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ..

ّٛمؾ ، وقمددهؿ ذم هذه إُّم٦م اعمرطمقُم٦م إمم يقم وم٤معم٘مّمقد هبذا اًمٜمّص ، اًمِمٞمٕم٦م اًمٙم

اًم٘مٞم٤مُم٦م ، يمام ذم اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م اًمقاردة ذم ُمّم٤مدر اًمٗمري٘ملم ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م : ؾمٌٕمقن اًمٗم٤ًم ٓ 

يزيدون وٓ يٜم٘مّمقن ، وهذا اصٓمٗم٤م  ذم ـمقل اصٓمٗم٤م  إٟمٌٞم٤م  وإوصٞم٤م  ، واصٓمٗم٤م  

  اًمٕم٤ٌمد ، وم٤مطمٗمظ . وٓ سم٘مٞم٦ّم  اًمِمٞمٕم٦مأؿمخ٤مص سم٠مقمٞم٤مهنؿ ، ٓ يٚمزم ُمٜمف اجلؼم ذم سم٘مّٞم٦م 
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 ضمٗمٝمٗم٥م اإلَم٣مَم٥م)=روح ايمٗمدس( ايمٛمقر ايمٛمّص أّن 

سمٕم٨م اهلل شمٕم٤ممم اًمروح اًميتل ذيمر ذم اًمٙميت٤مب ، ومٚمام » ُم٣م ىمقل اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم : 

وهل اًمروح اًميتل يٕمٓمٞمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ؿم٤م  : وم٢مذا أقمٓم٤مه٤م  فمٙمؿ هب٣م ايمٔمٙمؿ وايمٖمٜمؿأوطم٤مه٤م إًمٞمف ، 

 .(7)شؿقمٌدًا قمّٚمٛمف اًمٗمٝم

همػموح ايمٗمدس ي٣م صم٣مزمر ، فمرهمقا َم٣م حت٦م »وُم٣م ظمؼم ضم٤مسمر قمـ اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : 

..: ي٤م ضم٤مسمر إّن هذه إرسمٕم٦م أرواح يّمٞمٌٝم٤م احلدصم٤من إّٓ روح اًم٘مدس ايمٔمرش إلم َم٣م حت٦م ايمثرى

 ش.: وم٢مهّن٤م ٓ شمٚمٝمق وٓ شمٚمٕم٥م

: وم٢مذا ىمٌض  وروح ايمٗمدس همبف محؾ ايمٛمبقة»ويمذا ظمؼم اعمٗمْمؾ اًمّمحٞمح قمـ اًمّم٤مدق : 

 وهمػمه٤م . ...ش اٞمتٗمؾ روح ايمٗمدس همِم٣مر إلم اإلَم٣مماًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

قمـ قمكم سمـ ، قمٜمف شمٕم٤ممم ريض اهلل اًمٙمٚمٞمٜمل يِمٝمد ًمٙمّؾ هذه إظم٤ٌمر اًمٙمثػمة ، ُم٤م رواه 

قمـ قمٌد اهلل ، حمٛمد وحمٛمد سمـ احلًـ ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد ، قمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ؿمٛمقن 

ىم٤مل أسمق : قمـ قمٌد اهلل سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ص٤مًمح سمـ ؾمٝمؾ اهلٛمداين ىم٤مل ، صؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ إ

َْرِض ََمثَُؾ ُٞمقِرِه ىَمِٚمُْمَ٘م٣مةٍ : قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم  ْٕ ًَمَواِت َوا  اَّللهُ ُٞمقُر ايمسه

 ٚمٞمف اًمًالماحلًلم قم اظْمِِْمَب٣مُح دِم ُزصَم٣مصَم٥مٍ اًمًالم  قمٚمٞمفاحلًـ  همِٝمَٜم٣م َِمِْمَب٣مٌح وم٤مـمٛم٦م 

ي   ٣َم ىَمْقىَم٤ٌم ُدرِّ صَم٣مصَم٥ُم ىَمَٟمُنه ـْ ؾَمَجَرٍة  وم٤مـمٛم٦م يمقيم٥م دري سملم ٟم٤ًم  أهؾ اًمدٟمٞم٤م ايمزُّ ُيقوَمُد َِم

َٓ نَمْرزمِٝمه٥مٍ  إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم َُمَب٣مَرىَم٥مٍ  ٝمه٥ٍم َو
ومِ َٓ َذْ َيَ٘م٣مُد  ٓ ٟمٍماٟمٞم٦مو ٓ هيقدي٦م َزْيُتقَٞم٥ٍم 

ْ مَتَْسْسُف َٞم٣مرٌ  ٜمٗمجر هب٤ميٙم٤مد اًمٕمٚمؿ ي َزْيُتَٜم٣م ُيِِضءُ   إُم٤مم ُمٜمٝم٤م سمٕمد إُم٤مم ُٞمقٌر فَمعَم ُٞمقرٍ  َويَمْق مَل

ـْ َيَُم٣مءُ  ََْمَث٣مَل َمـ يُم٣مء فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم ٥م يمألئٚمّ هيدي اهلل  ََيِْدي اَّللهُ يمِٛمُقِرِه ََم ْٕ ُب اَّللهُ ا َوَيْْضِ

 .يمِٙمٛمه٣مسِ 
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ل  وومقيمف سمٔم٣ملم :  ايمث٣ميم٧م َيْٖمَِم٤مُه َُمْقٌج  :  ٕول وص٤مطمٌفا َأْو ىَمُٓمُٙمًَمٍت دِم زَمْحٍر ُْلِّ

ـْ هَمْقومِِف ََمْقٌج  وميتـ سمٜمل أُمٞم٦م إذا و ُمٕم٤موي٦مـُمُٙمًَمٌت زَمْٔمُّمَٜم٣م هَمْقَق زَمْٔمضٍ  فمٚمامت اًمث٤مين َِم

ـْ مَلْ جَيَْٕمِؾ اهللاُ ًَمُف ُٟمقًرا مل يٙمد يراه٤م، ٝمؿ يتِ ـٜمَ ـأظمرج يده اعم١مُمـ ذم فمٚمٛم٦م وميتْ  ُمـ وًمد  إُم٤مُم٤مً  َوَُم

ـْ ُٞمقرٍ   اًمًالموم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م   ش.إُم٤مم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م هَمًَم يَمُف َِم

َيْقَم سَمَرى اظْم٠ُْمَِمٛمكَِم َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت َيْسَٔمك ُٞمقُرُهْؿ زَمكْمَ  :  شمٕم٤مممذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم وىم٤مل 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م شمًٕمك سملم يدي اعم١مُمٜملم وسم٠ميامهنؿ طميتك ، ٦م اعم١مُمٜملم أئٛمّ : َأْيِدَيِْؿ َوزمَِٟمْيًَمُِنِؿْ 

 .ًمقهؿ ُمٜم٤مزل أهؾ اجلٜم٦ميٜمز

ورواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ ، قمكم سمـ حمٛمد وحمٛمد سمـ احلًـ ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد ، قمـ ُمقؾمك 

 ٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ..ضمسمـ  كسمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌجكم قمـ قمكّم سمـ ضمٕمٗمر ، قمـ أظمٞمف ُمقؾم

قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ اًمٕمٛمريمل سمـ قمكم مجٞمٕم٤ًم ، قمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر ، اًمٙمٚمٞمٜمل ورواه 

 .(7)ـ ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ُمثٚمفقمـ أظمٞمف ُمقؾمك سم

ىمٚم٧م : صحٞمح ، وومٞمف صمالصم٦م أؾم٤مٟمٞمد هده٤م اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف : صم٤مًمثٝم٤م صحٞمح 

، ومٛمخيتٚمػ ومٞمف أدُمل دون يمالم ، وصم٤مٟمٞمٝم٤م : صحٞمح قمغم إىمقى ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى ؾمٝمؾ 

 وهق صم٘م٦م قمغم إىمقى . وأوهل٤م : وٕمٞمػ ضمّدًا سم٤مٕصؿ .

إُم٤مم ُمٜمٝم٤م سمٕمد إُم٤مم ، سمْمٛمٞمٛم٦م ُم٤م شم٘مّدم ُمـ  عَم ُٞمقرٍ ُٞمقٌر فمَ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : 

إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ، فم٤مهٌر ىمٓمٕم٤ًم أّن طم٘مٞم٘م٦م اإلُم٤مم هل اًمٜمقر ، وًمٞمس اًمٜمقر إّٓ روح اًم٘مدس أو 

 اًمٕمٚمؿ اًمٚمديّن ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم .

يمام ي٘مقل أهؾ اعمٕم٘مقل سمؾ همػمهؿ : إّن طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمقع ومّمٚمف : ومح٘مٞم٘م٦م اإلٟم٤ًمن قمغم و

 اًمٜم٤مـم٘م٦م ٓ همػم .، أو ٟمٗمًف وطمف ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ر
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روطمف اًم٘مدؾمّٞم٦م  -سمام هق ُمٕمّمقم–ذم قم٤ممل اًم٘مدس وىمد ُم٣م أّن طم٘مٞم٘م٦م اإلُم٤مم 

ومٞمام سمّٞمٜم٤م ، ذا ، وه لماًمٚمدّٟمٞمواًم٘مدرة ، وإن ؿمت٧م ىمٚم٧م : اًمٕمٚمؿ اعمجٕمقًم٦م ذم ذاشمف شمٙمقيٜم٤ًم ٓ همػم 

 جمٛمقع إرواح اخلٛمس.، دٟمٞمقي سمام هق سمنم ، ٓ يٜم٤مذم أّن اعمٕمّمقم 

ٌّف أّن آطميتج٤مج هبذا اخلؼم وهمػمه مم٤ّم ؾمٞم٠ميت ، ُميت٠مؾمس قمغم أصؾ ىمرآين ، هق ىمقًمف وٟم ٜم

ـْ شمٕم٤ممم : 
ياَمُن َوًَمٙمِ َٓ اإْلِ ـْ َأُْمِرَٟم٤م َُم٤م يُمٜم٧َْم شَمْدِري َُم٤م اًْمٙميِت٤َمُب َو صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه َأْوطَمْٞمٜم٤َم إًَِمٞمَْؽ ُروطًم٤م ُِم

 .، وميتذيّمر وٓ شمٖمٗمؾ ٤م وهمػمهاًمٙمثػمة ٠مظم٤ٌمر إرواح اخلٛمس وهق ُمٌلّم سم ُٞمقًرا 

، إُّم٤م يمثػمة اًمٓمرق هذا اًمٗمّمؾ ظم٤مّص٦م ، واًمٙميت٤مب قم٤مُّم٦مذم ٟم٤مه٤م إظم٤ٌمر اًميتل ذيمرجّؾ وم

 ، أو ُميت٠مؾم٦ًم قمغم أصؾ ىمرآين فم٤مهر ، أو ُمٜمجؼمة سم٤مًمِمٝمرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ، سمؾ اإلمج٤مع اًم٘مٓمٕمّل ..

، ًٜمل قمـ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمـ قمٌد اهلل احل، أمحد سمـ ُمٝمران قمـ يِمٝمد ًمف ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل 

ؾم٠مًم٧م : قمـ أيب ظم٤مًمد اًمٙم٤مسمكم ىم٤مل ، قمـ أيب أيقب ، قمـ قمكم سمـ أؾم٤ٌمط واحلًـ سمـ حمٌقب 

 ؟!.َوايمٛمُّقِر ايمهِذي َأْٞمَزيْمٛم٣َموَمآُِمُٜمقا سم٤ِمهللاِ َوَرؾُمقًمِِف  : أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم قمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم 

ي٤م أسم٤م ظم٤مًمد ًمٜمقر ، َلم ايمٛمقر واَّلل إئٚم٥م فمٙمٝمٜمؿ ايمس، ي٣م أزم٣م طم٣ميمد  قمٚمٞمف اًمًالم :٘م٤مل وم

وهؿ اًمذيـ يٜمقرون ىمٚمقب ، أٟمقر ُمـ اًمِمٛمس اعمْمٞمت٦م سم٤مًمٜمٝم٤مر ، اإلُم٤مم ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم 

 .(1)شوميتٔمٚمؿ ىمٚمقهبؿ ويٖمِم٤مهؿ هب٤م، ـ يِم٤م  وحيج٥م اهلل ٟمقرهؿ قمٛمّ ، اعم١مُمٜملم 

ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمٕميتؼم ، أمحد سمـ ُمٝمران وّٕمٗمف اًمٖمْم٤مئري ، وٓ قمؼمة 

 قمٜمد همػم واطمد ُمـ أؾم٤مـملم اًمٜم٘مد . سميتْمٕمٞمٗم٤مشمف

( اًمروح اًم٘مدس : عم٤م سم٤من ايمٛمقر واَّلل إئٚم٥م فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلمىمقل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : )

صحٞمح روح اًم٘مدس ٓ همػم . وىمد ُم٣م ىمقل اًم٤ٌمىمر ذم  -سمام هق ُمٕمّمقم–أّن طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمّمقم 

اضمدة وهل روح وىم٣من َم٠ميدًا زمروح و، أسمدان ٟمقراٟمٞم٦م سمال أرواح، ـمّؾ ايمٛمقر»اجلٕمٗمل : 

 .وم٤ممجع واطمٗمظ  شايمٗمدس
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 ايمٛمّص أّن روح ايمٗمدس فم٣مَمقٌد َمـ ٞمقر

قمـ ، داود اعمًؽمق  أيبقمـ ، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًلم روى اًمّمّٗم٤مر ذم اًمٌّم٤مئر ىم٤مل : 

ن أراد أذا إؽمبح٣مٞمف اَّلل  إنّ »: اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ؾمٛمٕميتف ي٘مقل  قمٌد أيبقمـ ، حمٛمد سمـ ُمروان 

همٝمخٙمؼ ، يقاومع  شمؿّ ، ىمؾ َمٛمف ٟمهمٝم، ؾمجرة  همٝمٗمع فمعم ىمّؾ ، رة َمـ َم٣مء اظمزن ٞمزل ومْم، أَم٣مم خيٙمؼ اإل

يرى ، َمـ ٞمقر  رهمع يمف َمٛم٣مرٌ ، رض هم٣مذا وومع فمعم إ: ف َمّ أَم٣مم همٝمسٚمع ايمِمقت دم زمْمـ اَّلل اإل

 .(7)ش... فمًمل ايمٔمب٣مدأ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

قمـ ، ب قمـ اسمـ حمٌق، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : قمـ حمٛمد سمـ ُمروان ىم٤مل ، اًمرسمٞمع سمـ حمٛمد اعمًكم 

ًٓ  : هم١مذا ويمد طمط زمكم ىمتٖمٝمف ، اإلَم٣مم يمٝمسٚمع دم زمْمـ أَمف  إنّ » ا٧ْم يَمٚمَِٛم٧ُم َرسمَِّؽ ِصْدىًم٤م َوقَمْد َومَت

ِٛمٞمُع اًْمَٕمٚمِٞمؿُ  ًا َل ًمَِٙمٚماَِمشمِِف َوُهَق اًم ٌَدِّ ، َمـ ٞمقر  صمٔمؾ اَّلل يمف فمٚمقداً ، ص٣مر إَمر إيمٝمف هم١مذا  َٓ ُُم

 .(7)شزمٙمدة يبٌم زمف َم٣م ئمٚمؾ أهؾ ىمّؾ 

ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد جمٝمقل قمغم سمٕمض اعم٤ٌمين ، وٓ يّي وم٤مخلؼم ُمـ رواي٦م 

 احلًـ وهق ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع .

سمـ  قمـ قمكمّ ، محد سمـ حمٛمد أطمدصمٜم٤م ىم٤مل : ريض اهلل قمٜمف  هـ(990وروى اًمّمّٗم٤مر )

َم٣مم ضمدىمؿ فمعم اإلأاذا دطمؾ » :ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم  سمقأىم٤مل : قمـ حمٛمد سمـ ُمروان ىم٤مل ، حلٙمؿ ا

َل٣م ٞمقر  عوؤمتف ؽمْم لهم٣مذا ه، ف أَمّ آَم٣مم يسٚمع ايم٘مَلم دم زمْمـ  نّ ١مهم، همٙمٝمٛمٓمر َم٣م يت٘مٙمؿ زمف ، 

ه٦ْم ىَمٙمَِٚم٦ُم َرزمَِّؽ ِصْدوًم٣م َوفمَ : يٚمـ َم٘متقب فمّمده إ وؽمٗمط ودم، ؽم٣مؿمع إلم ايمسًمء  ًٓ َومَت ْد
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ِٚمٝمُع ايْمَٔمٙمِٝمؿُ  َل يمَِ٘مٙمًَِمسمِِف َوُهَق ايمسه يممف زمف فمعم ،  ذا هق سم٘مٙمؿ رهمع اَّلل يمف فمٚمقداً ١مهم َٓ َُمبَدِّ

 .(1)شفمًمَلؿأرض ئمٙمؿ زمف إ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

قمـ ؾمٞمػ ، سمـ احلٙمؿ  قمـ قمكمّ ، محد سمـ حمٛمد أطمدصمٜم٤م هـ( ىم٤مل : 990وروى اًمّمّٗم٤مر )

وؾم٤مق ُم٤مم يًٛمع اإل»: اهلل قمٚمٞمف اًمًالم  سمققمٌدأىم٤مل : ر ىم٤مل ق قمـ قمام٤مؾمحإقمـ  ة،سمـ قمٛمػم

 .(7)ىمري٥م ُمٜمف 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

( سيٌح ذم إذا أراد اَّلل أن خيٙمؼ اإلَم٣مم...، همٝمٟمىمؾ َمٛمف ، شمّؿ يقاومعىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

س ُم٤م ظمٚمؼ سمدن اعمٕمّمقم ظمٚم٘م٤ًم دٟمٞمقّي٤ًم ، وًم٘مد سم٤من أّن طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمّمقم هق اًمٜمقر أو روح اًم٘مد

ؿمت٧م ومٕمؼّم ٓ همػم ، واًميتٕمٌػم سم٤مًمٕمٛمقد يمٜم٤مي٦م قمـ ـمقًمّٞم٦م وضمقد اًمٜمقر واًمروح اًم٘مدس ، اسميتداً  

 ُمـ اًمٕم٤ممل إقمغم ، وهق قم٤ممل اًم٘مدس واجلؼموت إمم اًمٕم٤ممل اًمدٟمٞمقي إدٟمك .

رضورة أّن وضمقد اإلُم٤مم ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ُم٘مّٞمد سمٌدن دٟمٞمقي وإن يم٤من وضمقدًا ذيٗم٤ًم ، 

، أو قده اًم٘مدد إذف اعمجّرد قمـ اًمٌدن ذم قم٤ممل اًم٘مدس واًمٜمقر ًمٙمٜمّف أدٟمك ُمـ وضم

 ..اجلؼموت ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم 

ُمع اًميتٜمٌٞمف أّن هذا اًميتٗم٤موت ذم اًمنمف قمروّٞم٤ًم ًمٞمس ذاشمّٞم٤ًم : رضورة أّن طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمّمقم 

ًمٞم٧ًم إّٓ روطمف اًم٘مدؾمّٞم٦م ، وهل ذاشم٤ًم وطم٘مٞم٘م٦ًم ، إذف ذم يمّؾ اًمٕمقامل اًمثالصم٦م ، هم٤مي٦م إُمر 

ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٌدن ًمٚمٛمٕمّمقم ذم اًمدٟمٞم٤م : ًميتقىّمػ ٟمزول رمح٦م اهلل قمغم اًمٕم٤معملم وهداييتٝمؿ قمغم 

 هذا اًم٘مْم٤م .
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   روح ايمٗمدسهق  فمٚمقد ايمٛمقر أنّ  ّٞمٌص 

طمدصمٜم٤م متٞمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ متٞمؿ اًم٘مرر هـ( ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : 387أظمرج اًمّمدوق )

قمـ احلًـ سمـ اجلٝمؿ  ، ٟمّم٤مريمحد سمـ قمكم إريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: طمدصمٜمل أيب ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أ

 همراؽم٥م اسمٗمقا»صعم ايمف فمٙمٝمف وآيمف :  وم٣مل ايمرؽمقل : ىم٤مل قمكّم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل

،  إيًمٞمف ومدر ، فمعم اَّلل زمٛمقر يٛمٓمر همراؽم٥م إّٓ ويمف َم٠مَمـ َمـ ، وَم٣م اَّلل زمٛمقر يٛمٓمر ، هم١مّٞمف اظم٠مَمـ

 وصمؾ فمز ، ووم٣مل اظم٠مَمٛمكم مجٝمع دم ، َم٣م همّرومف َمٛم٣ّم يمألئٚم٥ماَّلل  مجع ، وومد وفمٙمٚمف اؽمتبِم٣مره وَمبٙمغ

ِٚمكمَ  :  ىمت٣مزمف حم٘مؿ دم َي٣مٍت يمِْٙمُٚمتََقؽمِّ َٔ رؽمقل اَّلل صعم اَّلل  اظمتقؽمٚمكم همٟمّول   إِنه دِم َذيمَِؽ 

 ويمد َمـ وإئٚم٥م واْلسكم اْلسـ شمؿ زمٔمده ، َمـ ايمسَلم اظم٠مَمٛمكم فمٙمٝمف أَمغم فمٙمٝمف وآيمف ، شمؿّ 

 .ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم إلم مفمٙمٝمٜمؿ ايمسَل اْلسكم

مل ،  ؽٙمَ ـيمٝمس٦م زمٚمَ ، َمْمٜمرة  َمٗمدؽم٥م : زمروح َمٛمفأّيدٞم٣م » صمّؿ ىم٤مل اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم:

سمسددهؿ ، ٣م ٥م َمٛمّ ئٚمّ وهل َمع إ صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ،َمع رؽمقل اَّلل  ـ َم٢م إّٓ سم٘مـ َمع أضمد مّ 

 .(1)شزمٝمٛمٛم٣م وزمكم اَّلل فمز وصمؾ،  فمٚمقد َمـ ٞمقر: وهق ، وسمقهمٗمٜمؿ 

ىم٣من َم٠ميدًا زمروح ٙمثرة اًمٓمرق واًمِمقاهد : ُمٜمٝم٤م ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )ىمٚم٧م : صحٞمح سم

( . وهذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ سم٤مٕٟمّم٤مري ، وهق أسمق قمكم اخلراؾم٤مين ، ُمـ واضمدة هل روح ايمٗمدس

، ووّٕمٗمف  (7)هـ( ذم يميت٤مسمف شم٤مريخ أصٌٝم٤من دون ـمٕمـ473رواه أهؾ اًمًٜم٦ّم ، شمرضمؿ ًمف أسمق ٟمٕمٞمؿ )

 همػمه.

 ُمٚمٙم٤ًم وم٠ميش هق ؟!!.روح اًم٘مدس وىمد شم٘مقل : وم٢مْن مل يٙمـ 

ذم  ىمٚمٜم٤م : هق ٟمقع ، ٓ وضمقد إّٓ سم٠مومراده ، وأّوهل٤م وأذومٝم٤م ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم

 .قمٜمقان اًمقطمدة واًمٙمثرة 
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 إؾم٘م٣ميمّٝم٥م أّن ايمٛمقر َمٙمٌؽ َمـ اظمَلئ٘م٥م  

 :قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ قمٌٞمد ىم٤مل، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ روى اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف ، قمـ 

دظمٚم٧م قمغم أيب احلًـ اًمرو٤م قمٚمٞمف : إذ أىمٌؾ يقٟمس وم٘م٤مل ،  ٤م واسمـ ومْم٤مل ضمٚمقؾم٤مً يمٜم٧م أٟم

 ؟!.٤مس ذم اًمٕمٛمقدىمد أيمثر اًمٜمّ ، ضمٕمٚم٧م ومداك : اًمًالم وم٘مٚم٧م ًمف 

 رهمع يمِم٣مضمبؽَمـ ضمديد يُ  أسمراه فمٚمقداً ؟! ي٣م يقٞمس َم٣م سمراه»:  قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل وم٘م٤مل زم 

  فمٙمٝمف ايمسَلم ؟!.

 .أدري ُم٤م: ىمٚم٧م يقٟمس ريض اهلل قمٜمف : ىم٤مل 

 .شيرهمع اَّلل زمف أفمًمل سمٙمؽ ايمبٙمدة، زمٙمدة  ؾ زم٘مّؾ َمقىمه  ٌؽ ٙمَ ف َمَ يم٘مٛمّ » قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

رمحؽ اهلل ي٤م : ىم٤مل ، ووم٘م٤مم اسمـ ومْم٤مل وم٘مٌؾ رأؾمف حمٛمد سمـ قمٞمًك ريض اهلل قمٜمف : ىم٤مل 

 .(1)٤مأسم٤م حمٛمد ٓ شمزال دمل   سم٤محلدي٨م احلؼ اًمذي يٗمرج اهلل سمف قمٜمّ 

 ر أصح٤مسمٜم٤م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ، وٓ قمؼمة سمٛمـ ؿمذ.ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمٜمد أيمث

هلؿ  روي ذم إظم٤ٌمر اًمٙمثػمة أنّ وىمد أضم٤مب قمٜمف اًميت٘مل اعمجٚمز ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : 

ًميتجردهؿ قمـ  :ف ىمٛم٣مي٥م فمـ ؽمٔم٥م فمٙمٚمٜمؿٞمّ أوايمٓم٣مهر أطمقال اًمٕم٤معملم، سمف يٕمرومقن  قمٛمقداً 

 حييت٤مضمقن إمم اعمٚمؽ، ويٛمٙمـ سم٘مدر قم٘مقهلؿ، سمؾ ٓ ذًمؽ أيْم٤مً  واًمٔم٤مهر أنّ ...، اًمٕمالئؼ اًمٙمقٟمٞم٦م

: وهق  ،ف أقمٔمؿ ُمـ ضمؼمئٞمؾ وورد أٟمّ ، أن يٙمقن اعمراد سمف اًمروح اًم٘مدس اًميتل شمٙمقن ُمٕمٝمؿ 

 .(7)سمٗمدس أرواضمٜمؿ ايمٗمدؽمٝم٥م

ىمٚم٧م : ٓ داقمل ًمؽمدد اًميت٘مل اعمجٚمز روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ، واجلقاب احلّؼ ومٞمام 

 ٟمحـ ومٞمف أن ي٘م٤مل : 

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.388: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)

 ٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.. دار ايم٘مت388: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (7)
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ُمٚمٌؽ ُمـ اعمالئٙم٦م ، وٓ داقمل ًميت٠مويٚمف ُمع إُمٙم٤من احلدي٨م سيٌح أّن قمٛمقد اًمٜمقر 

شمٗمًػمه ، رضورة قمدم ُمٜم٤موم٤مة أن يٙمقن اًمروح اًم٘مدس هق اإلُم٤مم اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ، وأن 

وؾمٜم٘مقًمف ُمرارًا وشمٙمرارًا : إّن طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمّمقم ٟمٌّٞم٤ًم يم٤من  هيٙمقن أيْم٤ًم ُمٚمٙم٤ًم ُمـ اعمالئٙم٦م : عم٤م ىمٚمٜم٤م

 ٓ همػم .. أم وصّٞم٤ًم أم ُمٚمٙم٤ًم ، هل روح اًم٘مدس

هم٤مي٦م إُمر ، شمٗم٤موت اإلُم٤مم اعمٕمّمقم ُمع اعمٚمؽ ، ذم رشم٦ٌم روح اًم٘مدس اًمقضمقدّي٦م : 

ومرشم٦ٌم روح اًم٘مدس اعمقضمدة حل٘مٞم٘م٦م اإلُم٤مم ، أذف ُمـ رشم٦ٌم اعمٚمؽ ، اعمقضمدة طم٘مٞم٘ميتف 

 اعمالئٙمّٞم٦م، وؾمٞم٠ميت اًمٌٞم٤من واًميتٌٞم٤من حت٧م قمٜمقان اًمقطمدة واًمٙمثرة  ..

ومال ُمٜم٤موم٤مة سملم أن ي٘مّمد اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم  -ٚمٜم٤موؾمٞم٠ميت اًمٌٞم٤من يمام ىم–إذا اشّمْمح 

سمٕمٛمقد اًمٜمقر اًمقارد ذم احلدي٨م إّول : روح اًم٘مدس اعمقضمد حل٘مٞم٘م٦م اإلُم٤مم اعمٕمّمقم ، شمٚمؽ 

 اعمجٕمقًم٦م ومٞمف سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل : واًمٜمّمقص ذم هذا ىمٓمٕمّٞم٦م هدٟم٤م يمثػم ُمٜمٝم٤م ذم هذا اًمٗمّمؾ..

ذم احلدي٨م أقماله : أطمد اعمالئٙم٦م وسملم أن ي٘مّمد اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمٛمقد اًمٜمقر 

 .يمجؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم 

رضورة أّن طم٘مٞم٘م٦م يمّؾ ُمـ اإلُم٤مم اعمٕمّمقم ، واعمٚمؽ ، روح اًم٘مدس ٓ همػم ، هم٤مي٦م 

إُمر أّن رشم٦ٌم اًمروح اًم٘مدس اًمقضمقدّي٦م ، أو اًمٜمقر ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم ، ذم اعمٕمّمقم أذف ُمٜمٝم٤م ذم 

 اعمالئٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم مجٞمٕم٤ًم .

ٓ ُم٤مٟمع ُمـ أن يٕمٚمؿ اإلُم٤مم أُمر اًمًام  ُمـ ـمري٘ملم : إّول : ُمـ ظمالل وسم٤مجلٛمٚم٦م : 

، يمام حت٘مؼ ذاشمف اًميتل طم٘مٞم٘ميتٝم٤م روح اًم٘مدس ٓ همػم ، واًمث٤مين : ُمـ ظمالل ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم 

روح اًم٘مدس ٓ همػم ، ومٙمّؾ ُمٜمٝمام ُمّمداق هق أظمر  ومح٘مٞم٘م٦م ضمؼمائٞمؾ، ًمٗم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم 

 ٗم٤موشم٤م ذم رشم٦ٌم اًمقضمقد .شم٤مم ًمروح اًم٘مدس ، وإن شم
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 رواي٥م ازمـ اظمٕم٣مزرم ؾم٣مهدًا 

هـ( ذم ُمٜم٤مىمٌف ىم٤مل 483أظمرضمف اإلُم٤مم اعم٤مًمٙمل قمكم سمـ حمٛمد سمـ اًمٓمّٞم٥م ، اسمـ اعمٖم٤مززم )

: أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب إضم٤مزة ، أن أسم٤م أمحد قمٛمر سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمقذب 

صمٜم٤م أمحد سمـ اخلٚمٞمؾ )سمٌٚمخ( طمدصمٜمل حمٛمد أظمؼمهؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًلم سمـ زي٤مد، طمد

سمـ أيب حمٛمقد، طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ أيب ُمٕمروف، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ اًمٌٖمدادي ، قمـ ُمقؾمك سمـ 

اًم٘م٤مؾمؿ ، قمـ قمكّم سمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم قمـ ىمقل اهلل قمز وضمؾ: 

 ؟!.ىمٚمُم٣مٍة همٝمٜم٣م َمِمب٣مٌح 

يم٠مهن٤م يمقيم٥ٌم حلًـ، واحلًلم اًمزضم٤مضم٦م، اعمِمٙم٤مة وم٤مـمٛم٦م، واعمّم٤ٌمح ا»ىم٤مل اًمٙم٤مفمؿ : 

اًمِمجرة  يقىمد ُمـ ؿمجرٍة ُم٤ٌمريم٦مٍ ىم٤مل: يم٤مٟم٧م وم٤مـمٛم٦م يمقيم٤ًٌم دري٤ًم ُمـ ٟم٤ًم  اًمٕم٤معملم  دريٌّ 

ىم٤مل:  يٙم٤مد زييتٝم٤م يِض ٓ هيقدي٦م وٓ ٟمٍماٟمٞم٦م  ٓ ذىمٞم٦م وٓ همرسمٞم٦مٍ اعم٤ٌمريم٦م إسمراهٞمؿ 

هيدي ىم٤مل ومٞمٝم٤م: إُم٤مم سمٕمد إُم٤مم  ٟمقروًمق مل متًًف ٟم٤مٌر ٟمقٌر قمغم يٙم٤مد اًمٕمٚمؿ أن يٜمٓمؼ ُمٜمٝم٤م 

 .(7)شىم٤مل: هيدي اهلل قمز وضمؾ ًمقٓييتٜم٤م ُمـ يِم٤م  اهلل ًمٜمقره ُمـ يِم٤م 

 ُمـ مل أقمرومف .، طم٥ًم ىمقاقمد أهؾ اًمًٜم٦ّم ، ىمٚم٧م : ذم اإلؾمٜم٤مد 

واحلّؼ وم٢مّن ُم٤م أظمرضمف اسمـ اعمٖم٤مززم ًمٞمس ؿم٤مهدًا ،وإّٟمام ُميت٤مسمٕم٦م عم٤م رويٜم٤مه قمـ إُم٤مُمٜم٤م أيب 

 .ًمٕمٛمقم اًمٗم٤مئدة هٞمٝمٜم٤م ، هدٟم٤مه ف اًمًالم احلًـ اًمٙم٤مفمؿ قمٚمٞم

  

                                                           

 . دار أشم٣مر ، صٛمٔم٣مء .361، رومؿ : 383َمٛم٣موم٤م ازمـ اظمٕم٣مزرم )سمرىمل ايمقادفمل( :   (1)
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 ازمـ ضمرب اَلَلرم ؾم٣مهدًا طمػم 

ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أسمق قمكم أمحد سمـ حيٞمك اعمٙميت٥م ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أسمق  هـ(387)أظمرج اًمّمدوق

اًمٓمٞم٥ّم أمحد سمـ حمٛمد اًمقراق ، ىم٤مل : طمدصمٜم٤م سمنم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ىمٚمٌقيف اعمٕمدل سم٤مًمراوم٘مف ىم٤مل : 

ًميتٛمٞمٛمل ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ طمرب اهلالزم أُمػم اعمديٜم٦م ي٘مقل: طمدصمٜم٤م قمٌد اجل٤ٌمر سمـ يمثػم ا

 سمـ رؾمقل اهلل ذم ٟمٗمز ُم٠ًمًم٦م أريد ان اؾم٠مًمؽ قمٜمٝم٤م ؟!.ا ؾم٠مًم٧م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد وم٘مٚم٧م ًمف : ي٤م

 ش.إْن ؿمت٧م أظمؼمشمؽ سمٛم٠ًمًميتؽ ىمٌؾ أن شم٠ًمًمٜمل ، وان ؿمت٧م ومًؾ»وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ٕمرف ُم٤م ذم ٟمٗمز ىمٌؾ ؾم١مازم؟!. ىم٤مل :ىمٚم٧م ًمف : ي٤م سمـ رؾمقل اهلل ، وسم٠ميِّ ر  شم

إِنا ذِم  سم٤مًميتقؾمؿ واًميتٗمرس ، أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىمقل اهلل قمزوضمؾ : »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

ِٛملمَ  َي٤مٍت ًمِْٚمُٛميتََقؾمِّ َٔ ف وىمقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : اشم٘مقا ومراؾم٦م اعم١مُمـ ، وم٢مٟمّ  َذًمَِؽ 

 ؟!.شيٜمٔمر سمٜمقر اهلل

أٞم٣م َمـ أمحد صعّم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف »قمكم قمٚمٞمف اًمًالم : إمم أن ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : وىمد ىم٤مل 

سملم يدي اهلل  ىم٣مٞم٣م ٞمقراً ، أُم٤م قمٚمٛم٧م أّن حمٛمدًا وقمٚمٞم٤ًم صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمام ىم٣ميمّمقء َمـ ايمّمقء

يمف اصَلً ومد ، رأت  ذيمؽ ايمٛمّقرقمزوضمؾ ىمٌؾ ظمٚمؼ اخلٚمؼ سم٠مًمٗمل قم٤مم ، وأّن اعمالئٙم٦م عم٤م رأت 

 ؟!.هذا ايمٛمقر َم٣مٟم٤م وم٘م٤مًم٧م: إهلٜم٤م وؾمٞمد سمُمٔم٤م َمٛمف ؾمٔم٣مع َٓمع

، أصٚمف ٟمٌقة وومرقمف إُم٤مُم٦م، أُّم٤م اًمٜمٌقة ومٚمٛمحٛمد  هذا ٞمقٌر َمـ ٞمقري»وم٠موطمك اهلل إًمٞمٝمؿ : 

 .(7)شقمٌدي ورؾمقزم ، وأُّم٤م اإلُم٤مُم٦م ومٚمٕمكم طمجيتل ووًمٞمل ، وًمقٓمه٤م ُم٤م ظمٚم٘م٧م ظمٚم٘مل

، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمٝمٛمؾ قمٜمدٟم٤م ٟمحـ  ًمذًمؽ، ؾم٘مٜم٤مه اؾميتِمٝم٤مدًا وهق ص٤مًمح ىمٚم٧م : ُمٕميتؼم 

رواة أهؾ اًمًٜم٦ّم ُمـ  ٤م، ومهأمهٚم٧م ُمّم٤مدرٟم٤م شمرمج٦م سمنم سمـ ؾمٕمٞمد وقمٌد اًمرمحـ  ،اًمِمٞمٕم٦م 

، روى قمـ ٟمّ٘م٤مدهؿ  ومه٤م ُم٘مٌقٓن ذم اًمِمقاهد قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم : إذ مل يٓمٕمـ ومٞمٝمام، هداهؿ اهلل 

  .ذم اًمِمقاهد قمٜمدهؿ ٓ يؽمك ،طم٤مًمف هذا ، وُم٤م يم٤من يمّؾ ُمٜمٝمام صم٘ميت٤من وم٠ميمثر 

                                                           

 . َمٛمُمقرات اظم٘متب٥م اْلٝمدرّي٥م ، ايمٛمجػ .179: 1فمٙمؾ ايمممائع )ت: ص٣مدق زمحرايمٔمٙمقم(   (1)
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 ايمٛمقرَم٣م رواه أهؾ ايمسٛم٥ّم َمـ ضمدي٧م 

ذم ومْم٤مئٚمف ىم٤مل : طمدصمٜم٤م احلًـ ، ىم٤مل هـ( 990)سمـ طمٜمٌؾ قمٌد اهلل سمـ أمحد أظمرج 

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ اعم٘مدام اًمٕمجكم ، ىم٤مل طمدصمٜم٤م اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ، ىم٤مل طمدصمٜم٤م صمقر سمـ يزيد، قمـ 

ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان، قمـ زاذان، قمـ ؾمٚمامن ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م طمٌٞمٌل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

زمكم يدي اَّلل فمز وصمؾ، ومبؾ أن خيٙمؼ آدم زمٟمرزمٔم٥م فممم أيمػ فم٣مم، همٙمًم  ٞمقراً  وفمقمّ  ٣م أٞم٣مىمٛمّ »ي٘مقل: 

 .(7)ش كم، همجزء أٞم٣م، وصمزء فمقم فمٙمٝمف ايمسَلمئطمٙمؼ اَّلل آدم ومسؿ ذيمؽ ايمٛمقر صمز

ؾم٤مـملم ىمٚم٧م : رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح ، ؾمقى احلًـ سمـ قمكم سمـ زيمري٤م اًمٕمدوي : وم٠م

سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ، وهق اهلل قمٌد يمثػمًا ُمـ  أهؾ اًمًٜم٦ّم ىم٤مًمقا : يمّذاب ، ًمٙمـ واهلل أقمج٥م

 ؟!!.، أم أّن ذم إُمر ؿمٞمت٤مً يمٞمػ يروي قمـ يمّذاب جمٛمع قمغم يمذسمفإذ طم٤مومظ يمٌػم : 

رواه اسمـ اعمٖم٤مززم ىم٤مل : أظمؼمٟم٤م أسمق ـم٤مًم٥م حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن، ًمف ؿم٤مهد أي٤ًم يم٤من ، و

ي، طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م حمٛمد احلًـ سمـ ؾمٚمٞمامن، طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٕمٙمؼم

سمـ أمحد سمـ قمثامن، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قميت٤مب اهلروي، طمدصمٜم٤م ضم٤مسمر سمـ ؾمٝمؾ سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص، 

طمدصمٜم٤م أيب قمـ إقمٛمش قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد قمـ أيب ذر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل 

ويٗمدؽمف ومبؾ ىمٛم٦م أٞم٣م وفمقم ٞمقرًا فمـ يٚمكم ايمٔمرش ، يسبح اَّلل ذيمؽ ايمٛمقر »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

أن خيٙمؼ اَّلل آدم زمٟمرزمٔم٥م فممم أيمػ فم٣مم، همٙمؿ أزل أٞم٣م وفمقم دم رء واضمد ضمتك اهمؼمومٛم٣م دم صٙم٤م 

 .(9)شفمبد اظمْمٙم٤م

 .، مل يؽمضمؿ هلؿ اًمٗمري٘م٤من ؾمٜم٦م وؿمٞمٕم٦مىمٚم٧م : ذم إؾمٜم٤مده ُمـ مل أقمرومٝمؿ 

هـ( ىم٤مل : أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ه٦ٌم اهلل سمـ قمٌد اهلل أٟم٤م أسمق سمٙمر 577وروى اسمـ قم٤ًميمر )

ٟم٤م ، أٟم٤م أسمق قمكم احلًلم سمـ صٗمقا اًمؼمدقمل ، سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اعمٕمدل  ، أٟم٤م قمكماخلٓمٞم٥م 

                                                           

 . ايمرؽم٣ميم٥م ، زمغموت.1131، رومؿ: 667:  7همّم٣مئؾ ايمِمح٣مزم٥م)ت: ويص فمب٣مس(    (1)

 . دار أشم٣مر ، صٛمٔم٣مء .137، رومؿ : 196ٛم٣موم٤م ازمـ اظمٕم٣مزرم )سمرىمل ايمقادفمل( : َم  (7)
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، طمرب سمـ سمٞم٤من اًميير ُمـ أهؾ ىمٞم٤ًمري٦م  ٟم٤م، طمدصمٜمل أسمق ذيمقان ، حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ اًمٕمٓم٤مر 

ٟم٤م أمحد سمـ قمٌد اهلل قمـ قمٌٞمد اهلل  سمـ قمٛمرو قمـ قمٌد اًمٙمريؿ اجلزري ، طمدصمٜمل أمحد سمـ قمٛمرو 

َمـ  طمٙمؼ اَّلل ومّمٝمب٣مً : »ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل ، ُم٦م قمـ قمٙمر، 

، ضمتك ىم٣من أول َمبٔمثل ، همجٔمٙمف أَم٣مم ايمٔمرش ، ٞمقر ومبؾ أن خيٙمؼ اَّلل ايمدٞمٝم٣م زمٟمرزمٔمكم أيمػ فم٣مم 

 .(7)شطمر فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤موايمٛمِمػ أ، همخٙمؼ َمٛمف ٞمبٝم٘مؿ  همُمؼ َمٛمف ٞمِمٖم٣مً 

 ومٛميتّٝمؿ سم٤مًمٙمذب .، ـ ؾمٝمؾ اًمٕمٓم٤مر ىمٚم٧م : ٓ سم٠مس سمرضم٤مًمف ، ؾمقى حمٛمد سم

هـ( ذم يميت٤مسمف اعمٜم٤مىم٥م ىم٤مل : أظمؼمٟم٤م أسمق هم٤مًم٥م حمٛمد سمـ أمحد 483ـ اعمٖم٤مززم )اسمأظمرج و

-سمـ ؾمٝمؾ اًمٜمحقي، طمدصمٜم٤م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمكم اسمـ أظم٧م ُمٝمدي اًمً٘مٓمل اًمقاؾمٓمل 

 سمـ صم٤مسم٧م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمكم اًم٘مقاريري اًمقاؾمٓمل، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل -إُمال ً 

)اًمٙمالقمل اطميت٩م سمف ، ضمدصمٜم٤م سم٘مٞم٦م سمـ اًمقًمٞمد  )سمـ هبٚمقل ، صدوق طم٤مومظ( طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمّمٗمك

، قمـ أيب اًمزسمػم ، )اًمًٚمٛمل اًمدُمِم٘مل ، ًمٞمس سم٘مقي( قمـ ؾمقيد سمـ قمٌد اًمٕمزيز ،  اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ(

٦ًم ُمـ اهلل قمز وضمؾ أٟمزل ىمٓمٕم إنّ »قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

وم٠مؾمٙمٜمٝم٤م ذم صٚم٥م آدم، وم٤ًمىمٝم٤م طميتك ىمًٛمٝم٤م ضمزئلم: ضمز ًا ذم صٚم٥م قمٌد اهلل، وضمز ًا ، ٟمقٍر 

 .(9) شوأظمرج قمٚمٞم٤ًم وصٞم٤مً ، وم٠مظمرضمٜمل ٟمٌٞم٤ًم ، ذم صٚم٥م أيب ـم٤مًم٥م 

 حمٛمد سمـ صم٤مسم٧م ، ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل : دضّم٤مل. ؾمقى إؿمٜم٤مين، ىمٚم٧م : ٓ سم٠مس سمرضم٤مًمف 

  

                                                           

 . دار ايمٖم٘مر يمٙمْمب٣مفم٥م وايمٛممم ، زمغموت.67: 97سم٣مريخ ازمـ فمس٣مىمر)ت: فمٚمرو ايمٔمٚمروي(   (1)

 . دار أشم٣مر ، صٛمٔم٣مء .137، رومؿ : 196َمٛم٣موم٤م ازمـ اظمٕم٣مزرم )سمرىمل ايمقادفمل( :   (7)
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 !!اؽمؿ اَّلل إفمٓمؿ ايمروح ايمٗمدس و

أيمثر اًمٜم٤ّمس ضمٝماًل أّن اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ، ييتٙمّقن ُمـ جمٛمققم٦م طمروف ُمٚمٗمقفم٦م ، ئمـ 

اعمٕم٤مضمز اخلقارق واؾميتٓم٤مع أن يٗمٕمؾ ػ سمٞمٜمٝم٤م سمٓمري٘م٦م طم٤ًمسمّٞم٦م ُمٕمّٞمٜم٦م ، ٠مًمّ وم، اإلٟم٤ًمن إذا طم٤مزه٤م 

، وُمـ اًمٜم٤ّمس ُمـ يٕمٛمد إمم اًمًحر وآٟمحراف واًمْمالل ، وهذا قملم اجلٝمؾ ويرى اعمٚمٙمقت 

، سمؾ ًمٕمّٚمف  والٌل سملّم واهلل ًمٞمحقز ذًمؽ ، وهذا سم٤مٕدًم٦م إرسمٕم٦م ، اهلل ُمٝمام ، وىمد طمرّ واًمِمٕمٌذة 

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ..يمٗمٌر ذم سمٕمض اعمقارد ، 

إّول ، أو ايمٔمٗمؾ إّول ٛمقر ايمٗمدس، أو ايم أو روُح ، ٙمدنّ ايمفمٙمؿ : هق اؽمؿ اَّلل إفمٓمؿ

 .: فمكم ايمٗمّقة وايمٛمٌم وايمتٟميٝمدوهق 

،  ٞمٌٌم ايمروح ، طمٙمؼ َمـ طمٙمٗمف،  »عمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم : يِمٝمد ًمف ُم٤م ُم٣م ُمـ ىمقل ا

 . ش، جئمٙمف اَّلل دم ومٙمقب ايمرؽمؾ واظم٠مَمٛمكم وومقةٌ ،  وسمٟميٝمٌد 

، سملم اعمرشمٌيتلم اًمِمديدة وإؿمدّ وهق ُمِمؽمك ُمٕمٜمقي ، ييتٗم٤موت ُمـ ُمٕمّمقم ٔظمر 

همػم اعمٕمّمقم : وإّٓ ًمزم ٛمرشمٌيتف اًمِمديدة طم٥ًم درضميتف ُمـ آصٓمٗم٤م  ، يٛميتٜمع أن حيٞمط سم

٦م ، طم٤مـم٦م همػم اعم٘مّدس إ ًّ ، سم٤معم٘مّدس همػم اعم٘مّٞمد سمٌم  ؾمقى أُمر واًمًٗم٤مًم٦م اعم٘مّٞمد سم٤مًمٔمٚمٛم٦م واخل

 .اهلل ، واؾميتح٤مًميتف سمدهيّٞم٦م 

، إذا يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم ؿمديد اإليامن ، ًمٙمـ ام دون ُمرشمٌيتف اًمِمديدة وىمد حيٞمط همػم اعمٕمّمقم سم

ؼ اًمٓم٤مقم٤مت ، وىمد ُم٣م ٓ ُمـ ـمريؼ آصٓمٗم٤م  وآضميت٤ٌم  يمام قمٜمد اعمٕمّمقم ، وإّٟمام ُمـ ـمري

َم٣م يزال فمبدي يتٗمرب إرم زم٣ميمٛمقاهمؾ ضمتك أضمبف،  »ُم٤م رواه اًمٗمري٘م٤من صحٞمح٤ًم قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل : 

هم١مذا أضمببتف: ىمٛم٦م ؽمٚمٔمف ايمذي يسٚمع زمف، وزمٌمه ايمذي يبٌم زمف، ويده ايمتل يبْمش هب٣م، 

   شورصمٙمف ايمتل يٚمًم هب٣م، وإن ؽمٟميمٛمل ٕفمْمٝمٛمف
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ـْ قِمٜمِْدَٟم٤م : هق اعم٘مّمقد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم هذا اًمٕمٚمؿ ،  ـْ قِم٤ٌَمِدَٟم٤م آشَمْٞمٜم٤َمُه َرمْح٦ًَم ُِم ًٌْدا ُِم وَمَقضَمَدا قَم

ـْ  ْٛمٜم٤َمُه ُِم ٣م فِمْٙمًًم َوقَمٚما  .(7) يَمُدٞمه

ٍة وذم حيٞمك صٚمقات اهلل قمٚمٞمف :  ْ٘مؿَ َي٤محَيَْٞمك ظُمِذ اًْمٙمِيَت٤مَب سمُِ٘مقا ( 79َصٌِٞم٤ًّم ) َوآسَمْٝمٛم٣َمُه اْْلُ

٣مَوطَمٜم٤َمًٟم٤م  ـْ يَمُدٞمه  .(9)٤مَن شَمِ٘مٞم٤ًّم َوَزيَم٤مًة َويمَ  َِم

ـَ َُمآٍب  يَمُف فِمٛمَْدَٞم٣موَمَٖمَٗمْرَٟم٤م ًَمُف َذًمَِؽ َوإِنا وذم داود قمٚمٞمف اًمًالم :  ًْ  .(3)ًَمُزًْمَٗمك َوطُم

وأُّم٤م ٟمٌّٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ : ومٕمٜمده أذف وأؿمّد ُمراشم٥م آؾمؿ إقمٔمؿ : 

 :  جمٛمقع هذه أي٤مت يم٤مٔيت، سمْمٛمٞمٛم٦م اًمٜمّمقص أشمٞم٦م ، يدّل قمٚمٞمف 

َٚم٧ْم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ـْ يَمُدنْ يمِيَت٤مٌب ُأطْمٙمَِٛم٧ْم آَي٤مشُمُف صُمؿا وُمّمِّ وهق سيٌح  (4)طَمٙمِٞمٍؿ ظَمٌػِمٍ  َِم

 أّن شمٗمّمٞمؾ آي٤مت اًمٙميت٤مب قمٚمؿ ًمديّن .

ـْ يَمُدْن ضَم٘مِٝمٍؿ فَمٙمِٝمؿٍ وىمقًمف شمٕم٤ممم :  َؽ يَمتَُٙمٗمهك ايمُْٗمْرآَن َِم َوىَمْد  . وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :(5)  َوإِٞمه

ـْ  ٣م ذىِْمًرا آشَمْٞمٜم٤َمَك ُِم  .وهمػم ذًمؽ  (6)  يَمُدٞمه
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  ومدرة يمدٞمّٝم٥مآؽمؿ إفمٓمؿ ضمٗمٝمٗم٥م ايمٛمّص أّن 

ىم٤مل : طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد هـ( ذم يميت٤مسمف اًمًٜمـ 979)اًمؽمُمذي اإلُم٤مم اًمًٜمّل روى 

سمـ قمٛمران ىم٤مل: طمدصمٜم٤م زيد سمـ طم٤ٌمب، قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل، قمـ قمٌد اهلل سمـ سمريدة إؾمٚمٛمل، 

 أؾم٠مًمؽ اًمٚمٝمؿ إيّن »ٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رضمال يدقمق وهق ي٘مقل: قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ؾمٛمع اًم

سم٠مين أؿمٝمد أٟمؽ أٟم٧م اهلل ٓ إًمف إٓ أٟم٧م إطمد اًمّمٛمد، اًمذي مل يٚمد ومل يقًمد ومل يٙمـ ًمف يمٗمقا 

إفمٓمؿ ايمذي إذا دفمل زمف أصم٣مب، واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًم٘مد ؾم٠مل اهلل سم٤مؾمٛمف »ىم٤مل: وم٘م٤مل: ش أطمد

 . شوإذا ؽمئؾ زمف أفمْمك

 .(7)ؽمُمذي : هذا طمدي٨م طمًـ ىم٤مل اًم

وهذا اعمٕمٜمك قمٜمدٟم٤م ، سمؾ قمٜمد همػمٟم٤م ، ُمـ اًميورّي٤مت : ومٛمـ ـمرىمٜم٤م اًمث٤مسميت٦م ُم٤م أظمرضمف 

اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ قمكّم سمـ احلٙمؿ ، قمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٕم٘مرىمقىمل ، قمـ أيب 

 ، ايمذي إذا ؽمٟميمف : ىم٣من ؽمٙمٝمًمن فمٛمده اؽمؿ اَّلل إىمػم سمّمػم ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

 .(9)شيمٝمٛم٣مإذا دفم٣م زمف أصم٣مب ، ويمق ىم٣من ايمٝمقم ٓضمت٣مج إأفمْمك ، و

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

 : فم٤مهٌر ، سمؾ سيٌح ، أّن  -وي٠ميت ُم٤م ُمرّ  سمٛمالطمٔم٦م يمّؾ –واًمٜمّص 

 . ايمٔمٙمؿ وايمٗمدرة ايمٙمدٞمٝمكّم:  آؽمؿ إفمٓمؿ

ْدشُمَؽ سمٞم٤من :  ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم أن شميتحد ُمع اعمٕمّمقم سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل ، وىمد ُم٣م َأيا

ا سم٢ِمِْذيِن وَ  ـَ اًمٓمِّلِم يَمَٝمٞمَْت٦ِم اًمٓماػْمِ سم٢ِمِْذيِن وَميَتٜمُْٗمُخ ومِٞمَٝم٤م وَميَتُٙمقُن ـَمػْمً ُٚمُؼ ُِم ُئ سمُِروِح اًْمُ٘مُدِس ...، خَتْ شُمؼْمِ

سَْمَرَص سم٢ِمِْذيِن َوإِْذ خُتِْرُج اعْمَْقشَمك سم٢ِمِْذيِن  ْٕ يَْمَٛمَف َوا ْٕ  .ا

 

                                                           

 . ايمٕمرب اإلؽمَلَمل ، زمغموت.3975، رومؿ: 397: 5ؽمٛمـ ايمؼمَمذي )ت: زمُم٣مر فمقاد(  (1)

 . زم٣مب ايمروح . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران .737زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت :   (7)
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 فمٙمؿ يمدينّ : فمٓمؿ آؽمؿ إضمٗمٝمٗم٥م ايمٛمّص أّن 

 سمـ حمٛمد ، قمـ أمحد سمـ روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ احلًلم سمـ حمٛمد إؿمٕمري ، قمـ ُمٕمغّم 

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ، قمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٜمقومكم ، قمـ أيب احلًـ ص٤مطم٥م اًمٕمًٙمر قمٚمٞمف اًمًالم 

ؿ وميتٙمٚمّ ،  ،  يم٤من قمٜمد آصػ طمرٌف ؽمبٔمقن ضمرهم٣مً و اؽمؿ اَّلل إفمٓمؿ شمَلشم٥م»ىم٤مل : ؾمٛمٕميتف ي٘مقل : 

وم٤مٟمخرىم٧م ًمف إرض ، ومٞمام سمٞمٜمف وسملم ؾم٠ٌم ، وميتٜم٤مول قمرش سمٚم٘مٞمس ، طميتك صػّمه إمم ؾمٚمٞمامن ، سمف 

وضمرف فمٛمد  ، ؽمبٔمقن ضمرهم٣مً و وفمٛمدٞم٣م َمٛمف اشمٛم٣من، صمّؿ اٟمًٌٓم٧م إرض ذم أىمؾ ُمـ ـمروم٦م قملم ، 

 .(1)شزمف دم فمٙمؿ ايمٕمٝم٤م اَّلل َمستٟمشمر

 .ة ؾميت٠ميت، ًمف ؿمقاهد يمثػم، رضم٤مًمف ُمقصّم٘مقن ذم سمٕمْمٝمؿ يمالم ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده ُمٕميتؼم

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف ، قمـ قمكم سمـ حمٛمد وحمٛمد سمـ احلًـ ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ 

 زي٤مد ، قمـ ُمقؾمك سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ح ..

وحمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ اًمٕمٛمريمل سمـ قمكّم ، مجٞمٕم٤ًم ، قمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر ، قمـ أظمٞمف ُمقؾمك 

ُمالئٙميتف وأٟمٌٞم٤م ه : قمٚماًم أفمٝمر قمٚمٞمف َّلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم فمٙمٚمكمإّن : » سمـ ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

، وم٢مذا سمدا هلل  وفمٙمًًم اؽمتٟمشمر زمفورؾمٚمف ، ومام أفمٝمر قمٚمٞمف ُمالئٙميتف ورؾمٚمف وأٟمٌٞم٤م ه ، وم٘مد قمٚمٛمٜم٤مه. 

 .(7)شذم ر  ُمٜمف ، أقمٚمٛمٜم٤م ذًمؽ ، وقمرض قمغم إئٛم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمـ ىمٌٚمٜم٤م

 رضورّي٦م . -ذم اجلٛمٚم٦م–ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح . وإظم٤ٌمر ذم هذا ىمٓمٕمّٞم٦م ، سمؾ 

اعمٗم٤مض قمغم اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمٚمديّن يٌح أّن اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ، هق اًمٕمٚمؿ جمٛمققمٝمام س

ـْ : ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم اًمًالم  ْٛمٜم٤َمُه ُِم ٣م فِمْٙمًًم َوقَمٚما  .أي جمٕمقل ومٞمف سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل   يَمُدٞمه

قمـ أمحد سمـ حمٛمد ،  همػمه ،و قمـ حمٛمد سمـ حيٞمكيِمٝمد عم٤م ٟمحـ ومٞمف ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل ، 

حلٙمؿ ، قمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ ىم٤مل : أظمؼمين ذيس اًمقاسمٌم ، قمـ ضم٤مسمر ، قمـ أيب قمـ قمكم سمـ ا
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، وإّٟمام يم٤من قمٜمد  ؽمبٔمكم ضمرهم٣مً و اؽمؿ اَّلل إفمٓمؿ فمعم شمَلشم٥مإّن »ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

سملم هير سمٚم٘مٞمس ، طميتك و ؿ سمف ومخًػ سم٤مٕرض ُم٤م سمٞمٜمفآصػ ُمٜمٝم٤م طمرف واطمد ، وميتٙمٚمّ 

ٕرض يمام يم٤مٟم٧م أهع ُمـ ـمروم٦م قملم ، وٟمحـ قمٜمدٟم٤م ُمـ قم٤مدت ا شمٜم٤مول اًمنير سمٞمده ، صمؿّ 

 وضمرف واضمد فمٛمد اَّلل سمٔم٣ملم اؽمتٟمشمر زمف دم فمٙمؿ ايمٕمٝم٤مآؾمؿ إقمٔمؿ اصمٜم٤من وؾمٌٕمقن طمروم٤ًم ، 

 .(7)شٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿو قمٜمده ، وٓ طمقل

 ىمٚم٧م : ُمٕميتؼم ، وهذا اإلؾمٜم٤مد جمٝمقل سمنميس .

ـ حمٛمد ، قمـ حمٛمد سمـ احلًلم ، قمـ قمثامن سمـ اهلل سم وروى اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م قمٌد

إّن َّلل فمٙمًًم فمّٙمٚمف َمَلئ٘متف وأٞمبٝم٣مئف » قمٞمًك ، قمـ ؾمامقم٦م ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل :

 ش.ورؽمٙمف ، همٛمحـ ٞمٔمٙمٚمف ، وفمٙمًم مل يْمٙمع فمٙمٝمف أضمد َمـ طمٙمؼ اَّلل

 ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، وقمٌد اهلل هق : اسمـ ظم٤مًمدقمغم إىمقى صحٞمح ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده 

 .اًمٓمٞم٤مًمز

وإظم٤ٌمر ذم هذا اًمٕمٜمقان يمثػمة ضمّدًا ذم يميت٥م اًم٘مدُم٤م  إرسمٕم٦م وهمػمه٤م ، ٓ يًٕمٝم٤م 

 ، زسمدهت٤م :خميتٍم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ..

 .ايمٔمٙمؿ وايمٗمدرة ايمٙمدّٞمٝمكّم:  آؽمؿ إفمٓمؿأّن 

وُمٕمٜمك اًمٚمديّن : ُم٤م أوم٤موف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمّمٗمقة قم٤ٌمده ُمـ اعمٕمّمقُملم ، أٟمٌٞم٤م  

 ، يمؾٌّ طم٥ًم درضميتف ُمـ اًم٘مدس اعمٓمٚمؼ ؾمٌح٤مٟمف . وأوصٞم٤م  وُمالئٙم٦م
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 طمبط أهؾ ايمسٛم٥ّم دم َمٔمٛمك روح ايمٗمدس

 اظميتٚمػ أهؾ اًمًٜم٦ّم هداهؿ اهلل ، ذم ُمٕمٜمك روح اًم٘مدس قمغم صمالصم٦م أىمقال : 

 إّول : اًمروح اًم٘مدس هق : ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم .

 اًمث٤مين : اًمروح اًم٘مدس هق : اإلٟمجٞمؾ .

 ؿ اهلل إقمٔمؿ .اًمث٤مًم٨م : اًمروح اًم٘مدس هق: اؾم

 وإّوٓن سم٤مـمالن سم٤مًميورة : ُٕمريـ : 

إّول: ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝمام ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦ّم إّٓ رأٌي قمـ سمٕمض اًميت٤مسمٕملم ، وٓ قمؼمة 

 .أو قم٘مؾ ىمٓمٕمّل : رضورة أّن اًمديـ إُّم٤م ىمرآن أو ؾمٜم٦م أو إمج٤مع سم٤مًمرأي ذم ديـ اهلل 

٤م َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه  ؾ ، شمٙمذي٥ٌم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : وصم٤مٟمٞم٤ًم : اومؽماض أّن اًمروح اًم٘مدس هق ضمؼمائٞم إِٟما

ـْ َأًْمِػ ؿَمْٝمٍر )9( َوَُم٤م َأْدَراَك َُم٤م ًَمْٞمَٚم٦ُم اًْمَ٘مْدِر )7ذِم ًَمْٞمَٚم٦ِم اًْمَ٘مْدِر ) ُل ( 3( ًَمْٞمَٚم٦ُم اًْمَ٘مْدِر ظَمػْمٌ ُِم سَمٛمَزه

وُح  َ٘م٥ُم َوايمرُّ
ـْ يُمؾِّ َأُْمرٍ  اظْمَََلئِ ِْؿ ُِم  .(7) ومِٞمَٝم٤م سم٢ِمِْذِن َرهبِّ

فم٤مهٌر سمؾ سيٌح ،  -سمْمٛمٞمٛم٦م اًمّمح٤مح أٟمٗم٦م قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم– وهق

أّن اًمروح همػم اعمالئٙم٦م : ًمٚمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام سمحرف اًمقاو ، وإصؾ اعمٖم٤ميرة ، وٓ ىمريٜم٦م قمغم 

 ؾمٜم٦ّم ٟمٌٞمّف .ذم ذم يميت٤مب اهلل وٓ ، ٓ اخلالف 

٥م ًم٘مقل اهلل وأُّم٤م ُمزقمٛم٦م أّن روح اًم٘مدس هق اإلٟمجٞمؾ ، ومًخٞمٌػ ضمّدًا : سمؾ شمٙمذي

يَمفُ ىُمْؾ شمٕم٤ممم ًمٜمٌّٞمف حمٛمد ذم ٟمزول اًم٘مرآن :  ـَ آَُمٜمُقا  َٞمزه ِذي َؽ سم٤ِمحْلَؼِّ ًمُِٞمَث٧ٌَِّم اًما ـْ َرسمِّ ُروُح اًْمُ٘مُدِس ُِم

ٚمِِٛملَم  ًْ ى ًمِْٚمُٛم  ومٝمؾ اإلٟمجٞمؾ هق ُمـ ٟمّزل اًم٘مرآن؟!. َوُهًدى َوسُمنْمَ

رواي٦م قمـ طمؼم إُّم٦م ريض وأُّم٤م اًمث٤مًم٨م وأّن روح اًم٘مدس هق اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ : ومٗمٞمف 

اهلل قمٜمف ، أظمرضمٝم٤م اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه ىم٤مل : طمدصم٧م قمـ اعمٜمج٤مب ىم٤مل، طمدصمٜم٤م سمنم سمـ قمامرة، 
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ْدَٞم٣مُه زمُِروِح ايْمُٗمُدسِ قمـ أيب روق، قمـ اًمْمح٤مك، قمـ اسمـ قم٤ٌمس:  هق آؽمؿ »ىم٤مل:  َوَأيه

 .(7)شايمذي ىم٣من َيٝمل فمٝمسك زمف اظمقسمك

 .(9): طمدصمٜم٤م أسمق زرقم٦م صمٜم٤م ُمٜمج٤مب سمـ احل٤مرث سمف ُمثٚمفورواه أسمق طم٤مشمؿ ذم اًميتٗمًػم ىم٤مل 

 احلدي٨م . ىمٚم٧م : رضم٤مًمف صم٘م٤مت طم٤ًمن ، إّٓ سمنم سمـ قمامرة ومْمٕمٞمُػ 

ْدشُمَؽ سمُِروِح اًْمُ٘مُدِس شُمَٙمٚمُِّؿ ًمٙمـ يِمٝمد اًم٘مرآن ذم اجلٛمٚم٦م عمٕمٜم٤مه ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  َأيا

ـَ اًمٓمِّلِم اًمٜما٤مَس ذِم اعْمَْٝمِد َويَمْٝماًل َوإِْذ قَمٚماْٛميُتَؽ اًْمٙمِيتَ  ُٚمُؼ ُِم ْٟمِجٞمَؾ َوإِْذ خَتْ ْٙمَٛم٦َم َواًميتاْقَراَة َواإْلِ ٤مَب َواحْلِ

سَْمَرَص سم٢ِمِْذيِن وَ  ْٕ يَْمَٛمَف َوا ْٕ ُئ ا ا سم٢ِمِْذيِن َوشُمؼْمِ ِرُج يَمَٝمْٞمَت٦ِم اًمٓماػْمِ سم٢ِمِْذيِن وَميَتٜمُْٗمُخ ومِٞمَٝم٤م وَميَتُٙمقُن ـَمػْمً إِْذ خُتْ

 .ـمّٞم٤مت هذا اًمٗمّمؾ قمغم ُم٤م شمٗمّّمؾ ذم  اعْمَْقشَمك سم٢ِمِْذيِن 

يمام ورد قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م سم٠مؾم٤مٟمٞمد  لماًمٚمدٟمٞمّ  واًم٘مدرة  وآؾمؿ إقمٔمؿ هق اًمٕمٚمؿ

طم٘مٞم٘م٦م روح يمام أّن اًمٜمقر إّول : هق ووم٤مٓؾمؿ إقمٔمؿ ، صحٞمح٦م ، هدٟم٤م سمٕمْمٝم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ 

٤م وٓ يًٕمٜم٤م اًمًٌط سم٠ميمثر ممّ  ، وهق قمٞمٜمف اإلؾمؿ إقمٔمؿ ،هذا اًمٕمٚمؿ اًمٚمدين ًمٞمس همػم اًم٘مدس 

 ٚمٜم٤مه وسمّٞمٜم٤مه .ىم

ٌّف أّن يمّؾ ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم احلدي٨م ، قمرّي٦ٌم قمـ أّي ظمؼٍم ُمًٜمٍد قمـ اًمٜمٌّل حمٛمد  وٟمٜم

٤ٌّمس احلؼم ُمٕمٜمك اًمروح اًم٘مدس ، سم٤مؾميتثٜم٤م  ُم٤م رواه  ام ٟمحـ ومٞمف ُمـ صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ومٞم اسمـ قم

ؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م رواه أه، ٟم٤مهٞمؽ قماّم ريض اهلل قمٜمف أقماله ، وهق ُم٘مٌقل سمِمٝم٤مدة اًم٘مرآن 

 اًمًالم ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م . 

 

 

 

                                                           

 رؽم٣ميم٥م ، زمغموت.. َم٠مؽمس٥م ايم1991، رومؿ :  371: 7سمٖمسغم ايمْمػمي )ت: أمحد ؾم٣مىمر(  (1)

 . َم٘متب٥م ٞمزار ايمسٔمقدّي٥م .886، رومؿ: 169: 1سمٖمسغم ازمـ أِب ضم٣مسمؿ)ت: أؽمٔمد ايمْمّٝم٤م(   (7)



 

 

 193         ..........................................................................  وايمروح ايمٗمدس  ايمٖمِمؾ ايمث٣مين : اظمٔمِمقم 

 

 ايمٛمّص أّن روح ايمٗمدس َمٔمِمقم

، وأّن ُمّرت آي٤مت اًمٙميت٤مب ، اًمٍمحي٦م ذم شم٠ميٞمد اًمرؾمؾ وسم٘مّٞم٦م اعمٕمّمقُملم سمروح اًم٘مدس 

روح اًم٘مدس ٓ همػم ، يمام هق سيح صحٞمح ضم٤مسمر قمـ  -سمام هق ُمٕمّمقم-طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمّمقم 

 سمٕمض إظم٤ٌمر ذم ذًمؽ .. ، وٓ سم٠مس سمنداًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم 

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ أسمٞمف ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ قمٛمر سمـ أذيٜم٦م ، 

قمـ ومْمٞمؾ سمـ ي٤ًمر ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل ًمٌٕمض أصح٤مب ىمٞمس 

َؽ ًَمَٕمغَم َوإِٟما  صمؾ أّدَب ٞمبٝمف همٟمضمسـ أدزمف ، همٙمًم أىمٚمؾ يمف إدب وم٣مل : و إّن اَّلل فمز» اعم٤مس :

ََم٣م آسَم٣مىُمُؿ شمّؿ همقض إيمٝمف أَمر ايمديـ وإَم٥م : يمٝمسقس فمب٣مده همٗم٣مل فمز وصمؾ :  ظُمُٚمٍؼ قَمٔمِٞمؿٍ 

ؽُمقُل هَمُخُذوُه َوََم٣م َُن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف هَم٣مْٞمَتُٜمقا وإّن رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ىم٣من َمسددًا َمقهمٗم٣مً  ايمره

 .(7) ش٣م يسقس زمف اْلٙمؼ...ٓ خيْمكء دم رء مّ و ، ٓ يزل زمروح ايمٗمدسَم٠ميدًا 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح دون أدٟمك يمالم .

وىمد ُم٣م ظمؼم اعمٜمخؾ قمـ ضم٤مسمر قمـ اًم٤ٌمىمر : )إرسمٕم٦م أرواح يّمٞمٌٝم٤م احلدصم٤من ، إّٓ 

 (.ٓ سمٙمٜمق وٓ سمٙمٔم٤م: وم٢مهّن٤م  روح ايمٗمدس

وُم٣م اًمّمحٞمح قمـ اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم: )وروح اًم٘مدس ٓ يٜم٤مم وٓ يٖمٗمؾ وٓ 

 (وروح ايمٗمدس ىم٣من يرى زمفهق ، وإرسمٕم٦م إرواح شمٜم٤مم وشمٖمٗمؾ وشمزهق وشمٚمٝمق ، يٚمٝمق وٓ يز

أوم٤مض قمٚمٞمف ُمـ هبام ظمالل ُم٤م ( يمّٚمٗمف همقض إيمٝمف أَمر ايمديـ وإَم٥مىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

ٓ اًميتٗمقيض سمٛمٕمٜمك : رومع اًمٞمد اإلهلّٞم٦م قمـ ، واًمٕمّمٛم٦م احلٙمٛم٦م سم٤مًمٙميت٤مب ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًمٕمٚمؿ 

وؾمٜمٕمرض هلذا ومٝمذا سم٤مـمٌؾ ، سمؾ مميتٜمٌع حم٤مل ، اًمٜمٌّل واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل :  إممُمٓمٚم٘م٤ًم اخلٚمؼ ، وإيٙم٤مهل٤م 

 .سمٕمد ىمٚمٞمؾ خلٓمقرشمف 
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روى اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف قمـ حمٛمد سمـ أمحد ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ اسمـ 

حمٌقب ، قمـ هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل ، قمـ قمامر اًم٤ًمسم٤مـمل ىم٤مل : ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم : سمام 

 ٙمٛميتؿ؟!.حتٙمٛمقن إذا طم

سمحٙمؿ اهلل ، وطمٙمؿ داود : وم٢مذا ورد قمٚمٞمٜم٤م اًمٌم  اًمذي ًمٞمس قمٜمدٟم٤م »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(7)شسمٙمٗم٣مٞم٣م زمف روح ايمٗمدس، 

  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمقصّمؼ ، سمؾ صحٞمح .

 روح اًم٘مدس( فم٤مهٌر ذم اًمٕمّمٛم٦م .سمٙمٗم٣مٞم٣م زمف ...، سمحٙمؿ اهللىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

ٛمد ، قمـ احلًـ سمـ حمٌقب ، قمـ هِم٤مم سمـ أظمرضمف اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمو

 ؾم٤ممل ، قمـ قمامر أو همػمه ىم٤مل : ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ومٌام حتٙمٛمقن اذا طمٙمٛميتؿ؟!. 

سمحٙمؿ اهلل ، وطمٙمؿ داود ، وطمٙمؿ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(9)شهلٛمٜم٤م اهلل اهل٤مُم٤مً وأ،  سمٙمٗم٣مٞم٣م زمف روح ايمٗمدسوم٤مذا ورد قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م ًمٞمس ذم يميت٤مب قمكّم ، 

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ اًمؽمدد ، وٓ يّي : وم٤محلًـ سمـ حمٌقب ُمـ 

 أصح٤مب اإلمج٤مع .

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ أمحد ، قمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد ، قمـ اًمٜمي سمـ ؾمقيد ، قمـ 

ٚمٞمف اًمًالم حيٞمك احلٚمٌل ، قمـ محران سمـ أقملم ، قمـ ضمٕمٞمد اهلٛمداين ، قمـ قمكم سمـ احلًلم قم

 ىم٤مل : ؾم٠مًميتف سم٠مي طمٙمؿ حتٙمٛمقن؟!. 

 .(3)شسمٙمٗم٣مٞم٣م زمف روح ايمٗمدس ،سمحٙمؿ آل داود ، وم٢من أقمٞم٤مٟم٤م ر »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد جمٝمقل سمجٕمٞمد ، واًمٌ٘مّٞم٦م صم٘م٤مت.
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ًمٙمـ رواه اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًلم قمـ صٗمقان سمـ حيٞمك ، قمـ أيب ظم٤مًمد 

قمـ محران سمـ أقملم ىم٤مل : ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم : سمام حتٙمٛمقن؟!. ىم٤مل قمٚمٞمف اًم٘مامط ، 

 ش.سمٙمٗم٣مٞم٣م زمف روح ايمٗمدساًمًالم : سمحٙمؿ آل داود ، وم٤مذا ورد قمٚمٞمٜم٤م ر  ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ، 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، ومحران ىم٤مل اعمٕمّمقم ومٞمف : ُم١مُمـ .

ُمٝمران رمحف اهلل، قمـ حمٛمد سمـ يِمٝمد ًمف ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف ، قمـ أمحد سمـ 

قمكم، قمـ اسمـ حمٌقب، قمـ هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل، قمـ قمامر اًم٤ًمسم٤مـمل، ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف 

 اًمًالم: ُم٤م ُمٜمزًم٦م إئٛم٦م؟!!.

يمٛمٜمزًم٦م ذي اًم٘مرٟملم، ويمٛمٜمزًم٦م يقؿمع، ويمٛمٜمزًم٦م آصػ ص٤مطم٥م »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم: 

 ىم٤مل ومٌام حتٙمٛمقن؟!!.ش. ؾمٚمٞمامن

ؿ اهلل، وطمٙمؿ آل داود، وطمٙمؿ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف: سمحٙم»ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم: 

 .(7)ش ويتٙمٗم٣مٞم٣م زمف روح ايمٗمدس

 ىمٚم٧م: طمدي٨م صحٞمح، وهذا اإلؾمٜم٤مد ىمقّي ُمٕميتؼم.
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 ايمٛمّص أّن اَّلل همّقض يمٛمبّٝمف أَمر ايمديـ وإَّم٥م

إّن اهلل قمز وضمؾ أّدَب ٟمٌٞمف وم٠مطمًـ »ُم٣م صحٞمح اًمٗمْمٞمؾ قمـ اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم : 

أُمر اًمديـ وإُم٦م  همقض إيمٝمفصمّؿ  َوإِٟماَؽ ًَمَٕمغَم ظُمُٚمٍؼ قَمٔمِٞمؿٍ ٛمؾ ًمف إدب ىم٤مل : أدسمف ، ومٚمام أيم

ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م هَن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف وَم٤مْٟميَتُٝمقا: ًمٞمًقس قم٤ٌمده وم٘م٤مل قمز وضمؾ :  وإّن  َُم٤م آشَم٤ميُمُؿ اًمرا

يزل وٓ خيٓمك  ذم  ، ٓ سمروح اًم٘مدسرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف يم٤من ُمًددًا ُمقوم٘م٤ًم ُم١ميدًا 

 .(7) شر  مم٤ّم يًقس سمف اخلٚمؼ...

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح دون أدٟمك يمالم .

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل أيْم٤ًم قمـ قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ اسمـ أيب ٟمجران ، 

قمـ قم٤مصؿ سمـ محٞمد ، قمـ أيب إؾمح٤مق اًمٜمحقي ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : 

وإّن ٞمبله اَّلل همّقَض إلم فمقّم وائتٚمٛمف ، »ُم٤م شم٘مّدم صمّؿ ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :  وؾم٤مق ُمثؾ أو ٟمحق

همسٙمٚمتؿ وصمحد ايمٛم٣ّمس : همق اَّلل يمٛمحبّ٘مؿ أن سمٗمقيمقا إذا ومٙمٛم٣م ، وأن سمِمٚمتقا إذا صٚمتٛم٣م ، وٞمحـ 

 .(7)شصمؾ ، َم٣م صمٔمؾ اَّلل ٕضمد طمغمًا دم طمَلف أَمرٞم٣مو زمكم اَّلل فمزو همٝمًم زمٝمٛم٘مؿ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ احلج٤مل ، قمـ صمٕمٚم٦ٌم ،  وروى

إّن اَّلل فمز وصمؾ » أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقٓن :و قمـ زرارة ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر

صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف أَمر طمٙمٗمف : يمٝمٛمٓمر ؽمبح٣مٞمف ىمٝمػ ؿم٣مفمتٜمؿ شمؿ سمَل هذه أي٥م :  همقض إلم ٞمبٝمف

 .(3)ؽُمقُل هَمُخُذوُه َوََم٣م َُن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف هَم٣مْٞمَتُٜمقاََم٣م آسَم٣مىُمُؿ ايمره 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .
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وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ أمحد سمـ إدريس وحمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ احلًـ سمـ قمكم اًمٙمقذم ، 

قمـ قمٌٞمس سمـ هِم٤مم ، قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل: ؾم٠مًميتف قمـ 

ٟمٕمؿ : وذًمؽ » ، يمام ومقض إمم ؾمٚمٞمامن سمـ داود؟!. وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :  إيمٝمفهمقض اَّلل اإلُم٤مم 

أّن رضمالً ؾم٠مًمف قمـ ُم٠ًمًم٦م وم٠مضم٤مسمف ومٞمٝم٤م ، وؾم٠مًمف آظمر قمـ شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م وم٠مضم٤مسمف سمٖمػم ضمقاب 

ـْ َأوْ إول ، صمّؿ ؾم٠مًمف آظمر وم٠مضم٤مسمف سمٖمػم ضمقاب إوًملم صمؿ ىم٤مل :  اقمط  َهَذا قَمَٓم٤مُؤَٟم٤م وَم٤مُْمُٜم

 ًَ  ش.وهٙمذا هل ذم ىمرا ة قمكم قمٚمٞمف اًمًالم ٤مٍب سمَِٖمػْمِ طِم

 ىم٤مل ىمٚم٧م : أصٚمحؽ اهلل ، ومحلم أضم٤مهبؿ هبذا اجلقاب يٕمرومٝمؿ اإلُم٤مم؟!.

َي٤مٍت ؾمٌح٤من اهلل ، أُم٤م شمًٛمع اهلل ي٘مقل : »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :  َٔ إِنا ذِم َذًمَِؽ 

ِٛملمَ  ٌِٞمٍؾ ُُمِ٘مٞمؿٍ وهؿ إئٛم٦م ًمِْٚمُٛميَتَقؾمِّ ًَ ٤َم ًَمٌِ  ش.ُمٜمٝم٤م أسمداً ٓ خيرج  َوإهِنا

 وقمرف ًمقٟمف وإنْ ، اإلُم٤مم إذا أسمٍم إمم اًمرضمؾ قمرومف  ٟمٕمؿ إنّ »قمٚمٞمف اًمًالم : صمؿ ىم٤مل زم 

ـْ آَي٤مشمِِف ظَمْٚمُؼ  : اهلل ي٘مقل  وقمرف ُم٤م هق إنّ ، ؾمٛمع يمالُمف ُمـ ظمٚمػ طم٤مئط قمرومف  َوُِم

ٜمَيتُِٙمْؿ َوَأًْمَقاٟمُِٙمْؿ إِنا ذِم ذَ  ًِ َْرِض َواظْميتاَِلُف َأًْم ْٕ اَمَواِت َوا ًا َي٤مٍت ًمِْٚمَٕم٤معملِِمَ اًم َٔ و ُمـ آي٤مشمف ًمَِؽ 

هؿ و أًمقاٟمٙمؿ إن ذم ذًمؽ ٔي٤مت ًمٚمٕم٤معملمو اظميتالف أًمًٜميتٙمؿو إرضو ظمٚمؼ اًمًاموات

ومٚمذًمؽ جيٞمٌٝمؿ : قمرومف ٟم٤مج أو ه٤مًمؽ  إّٓ ، ُمـ إُمر يٜمٓمؼ سمف  ومٚمٞمس يًٛمع ؿمٞمت٤مً ، اًمٕمٚمام  

 .(7)شسم٤مًمذي جيٞمٌٝمؿ

اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن وهق ُمـ أصح٤مب  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٕميتؼم ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، ؾمقى قمٌد

 اًمٙميت٥م مل يٓمٕمـ سمٌم  .
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 زمروح ايمٗمدسايمتٖمقيض ئمٛمل اإلرائ٥م 

يٕمٜمل أّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ( همقض إيمٝمف أَمر ايمديـ وإَم٥مىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )ذيمرٟم٤م أّن 

 ظمالل ُم٤م أوم٤مض قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمّمٛم٦م ، وأوطمك إًمٞمف ُمـ اًمٙميت٤مب، ٢مدارهتام يمّٚمٗمف سموشمٕم٤ممم 

 ..يتٙمقيٜمّل سم٤مجلٕمؾ اًمقٟمف ُم١مّيدًا سمروح اًم٘مدس : يمواحلٙمٛم٦م 

وُمٓمٚمؼ اعمٕمّمقم سمٛمٕمٜمك : رومع اًمٞمد اإلهلّٞم٦م قمـ اخلٚمؼ ، وإيٙم٤مهل٤م إمم اًمٜمٌّل أُّم٤م اًميتٗمقيض 

احواهلل ٝمذا واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل : وم َ ، ٓ أقمٚمؿ أطمدًا ىم٤مئاًل سمف أن ُمـ اًمٙمٗمر اًمٌقاح ، واًمنمك اًمٍما

ايمٗمدرّي٥م »وائؾ ًمٕمٜمٝمؿ اهلل ، اًمذيـ ورد قمـ اًمٜمٌّل ومٞمٝمؿ : أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ، اًمٚمٝمّؿ إّٓ اعمٗمّقو٦م إ

صٛمٖم٣من َمـ أَمتل يمٝمس َلًم دم : » صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمفيمام ىمد ورد ومٞمٝمؿ قمٜمف ش جمقس هذه إَّم٥م

 . شاإلؽمَلم ٞمِمٝم٤م: اظمرصمئ٥م وايمٗمدري٥م

 ىمٚم٧م : ويمالمه٤م ُميتقاشمر ، أو ىمٓمٕمّل اًمّمدور قمٜمد قمٚمام  اًمٗمري٘ملم .

قمـ سمٙمرة أسمٞمٝمؿ ، أمجٕمقا إمج٤مقم٤ًم حمّ٘م٘م٤ًم رضورّي٤ًم ،  ٕم٦م اإلُم٤مُمّٞم٦ماًمِمٞمٕمٚمؿ أّن وجي٥م أن يُ 

ُمـ اقميت٘مد هبذا اًميب ُمـ اًميتٗمقيض ، يمٗمر يمٗمرًا ، أّن روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ يم٤مسمرًا قمـ يم٤مسمر 

ذيٙم٤ًم هلل اًمقاطمد إطمد ؾمٌح٤مٟمف ، واًمٕمٞم٤مذ أو همػمه ُمـ اعمٕمّمقُملم ، سمقاطم٤ًم ، سمجٕمٚمف اًمٜمٌل 

  ً .هذا قمٚمقًا يمٌػما سم٤مهلل ، شمٕم٤ممم اهلل قمـ

وضمدت ذم ٟمقادر : ىم٤مل ، قمـ حمٛمد سمـ احلًـ ، حمٛمد سمـ حيٞمك روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

َم٣م ، ٓ واَّلل » :ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم : قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من ىم٤مل ،  حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من

وم٣مل فمز وإلم إئٚم٥م ، إلم رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف  إّٓ ، إلم أضمد َمـ طمٙمٗمف  ض اَّللهمقّ 

ؼِّ يمِتَْحُ٘مَؿ زَمكْمَ ايمٛمه٣مِس زمًَِم َأَراَك اَّللهُ : وصمؾ  ٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ ايْم٘مِت٣َمَب زم٣ِمْْلَ وهل صم٣مري٥م دم  إِٞمه

 .(1) شفمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم»إوصٝم٣مء 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم إفمٝمر إىمقى .
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اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم :  إُم٤مُمٜم٤موإّٟمام هل يمام ىم٤مل  :ىمٚمٜم٤م : اإلرائ٦م : ًمٞمس اضميتٝم٤مد أو همػمه 

ٟمحٙمؿ سمحٙمؿ اهلل ، وطمٙمؿ داود ، وطمٙمؿ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، وم٤مذا ورد قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م ًمٞمس »

 .(7)شوأهلٛمٜم٤م اهلل اهل٤مُم٤مً ،  سمٙمٗم٣مٞم٣م زمف روح ايمٗمدسذم يميت٤مب قمكّم ، 

هم١مذا ورد ٟمحٙمؿ سمحٙمؿ اهلل ، وطمٙمؿ داود : »وذم ُمقصّمؼ اًم٤ًمسم٤مـمل ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(9)شسمٙمٗم٣مٞم٣م زمف روح ايمٗمدس،  ايمذي يمٝمس فمٛمدٞم٣مفمٙمٝمٛم٣م ايمًمء 

ىمد يرد قمٚمٞمف اًمٌم  ، ، ٟمٌٞم٤ًّم يم٤من أم وصّٞم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم ىمٚم٧م : وهق سيٌح أّن اعمٕمّمقم 

، إهل٤مُم٤ًم  : ومػميف اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ سمروح اًم٘مدس، ٓ يٕمٚمٛمف اعم٘مّدؾم٦م إُم٤مُميتف قفم٤مئػ ، مم٤ّم ييتٕمّٚمؼ سم

 .وإّٓ اٟميت٘مض اًمٖمرض وهق ؾمٗمٌف حم٤مل وهذا جي٥م قمغم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ سم٤مب اًمٚمٓمػ ، 

ٍء إيِنِّ هَم٣مفِمٌؾ َذيمَِؽ نَمًدا ىمقل اهلل ًمًّٞمد اخلٚمؼ أمجٕملم : و ـه يمًَِمْ َٓ سَمُٗمقيَم ٓه َأْن 73)َو ( إِ

وميتٕملّم محؾ اًميتٗمقيض قمغم ُم٤م اعمٕمٜمك اًمٙمٗمري ًمٚميتٗمقيض ُمـ رأس : قم٘مٞمدة يٌٓمؾ  َيَُم٣مَء اَّلل

سمام ضمٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٞمف ذم هداي٦م اًمٕم٤ٌمد وإرؿم٤مد اخلٚمٞم٘م٦م  ىمٚمٜم٤مه ، وهق إرائ٦م اهلل اعمٕمّمقم ُم٤م جي٥م

 . ، يمام هق ٟمّص صحٞمح قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من ريض اهلل قمٜمف ومٞمف ُمـ روح اًم٘مدس 
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 ايمٛمّص أّن روح ايمٗمدس َمـ اظمٙم٘مقت 

قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ حمٛمد سمـ ، ذم اًمٙم٤مذم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل 

ٙم٤من ، قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمٞمًك ، قمـ يقٟمس ، قمـ اسمـ ُمً

وُح  َوَيْسَٟميُمقَٞمَؽ قمـ ىمقل اهلل قمز وضمؾ :  وِح وُمِؾ ايمرُّ ـِ ايمرُّ ـَ اًْمِٕمْٚمِؿ  فَم ـْ َأُْمِر َريبِّ َوَُم٤م ُأوشمِٞميُتْؿ ُِم ُِم

ٓا ىَمٚمِٞماًل   ؟!. (7)إِ

اَّلل صعم اَّلل طمٙمؼ أفمٓمؿ َمـ صمػمئٝمؾ وَمٝم٘م٣مئٝمؾ ، ىم٣من َمع رؽمقل »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(9)شفمٙمٝمف وآيمف ، وهق َمع إئٚم٥م ، وهق َمـ اظمٙم٘مقت

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

 فم٤مهٌر وسيٌح ذم أُمقر :  -ُم٤م يٕمْمده ىمد شم٘مّدمو–وهق 

اعم٘مّمقد سم٤مًمروح ذم أي٦م ، ظمّمقص روح اًم٘مدس ، ٓ ُمٓمٚمؼ اًمروح يمام  إّول :

 اًمّمحٞمح٦م . اًمٜمّمقصذم ُم٤م يٌلّم ذًمؽ ساطم٦م ىمد ُمّر شمقّهؿ أيمثر اًمٜم٤مس ، و

إقمغم ًمٚمٕم٤ممل إدٟمك : اًمٕم٤ممل روح اًم٘مدس ُمـ اعمٚمٙمقت : أي ُمـ قم٤ممل شمدسمػم  ايمث٣مين :

شمٕمّٚمؼ سم٠مسمدان اعمٕمّمقُملم ومل ي٘مؾ اجلؼموت : ّٕٟمف ش َمـ اظمٙم٘مقت»وإّٟمام ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ش.َمع إئّٚم٥موهق : »ٚمٜمّص : ًمذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت أوصٞم٤م  وُمالئٙم٦م أٟمٌٞم٤م  و

، ىم٤مدرة قمغم واًم٘مدرة اًمٚمدٟمّٞملم ذات ٟمقرّي٦م طم٘مٞم٘ميتٝم٤م اًمٕمٚمؿ  :ًم٘مدس روح ا ايمث٣ميم٧م :

روح : رضورة أّن آحت٤مد ُمع يمّؾ أصٜم٤مف اعمٕمّمقُملم ، أٟمٌٞم٤م  ، أوصٞم٤م  ، رؾمؾ ، ُمالئٙم٦م 

، اؾميت٘مالًٓ يمام ذم ًمٙمّؾ ُمـ ؿم٤م  آىميت٤ٌمس ُمٜمف  اًم٘مدس ٟمقر ، يًع مجٞمع أهؾ اًمٜمقر ، ؾمخلٌّ 

،  ٘مٓمٕمّٞم٦مشم٠ميت اًمٜمّمقص اًمىمد ُمّرت و، واعم١مُمٜملم اعمروٞملم اعمٕمّمقُملم ، وشمٌٕم٤ًم يمام ذم ظمّٚمص 

 ًمٙمّؾ ُم٤م ذيمرٟم٤م  .
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 ايمٛمص أّن روح ايمٗمدس ذات فم٣مظم٥م يمدٞمّٝم٣مً 

يَمُف ُروُح ايْمُٗمُدسِ  هلذا أصٌؾ ىمرآين ، هق ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :  ـْ َرسمَِّؽ سم٤ِمحْلَؼِّ ًمُِٞمَث٧ٌَِّم  َٞمزه ُِم

ٚمِِٛملمَ  ًْ ى ًمِْٚمُٛم ـَ آَُمٜمُقا َوُهًدى َوسُمنْمَ ِذي ذم قم٤ممل اًميتدسمػم ، وهق سيٌح أّن روح اًم٘مدس  (7) اًما

يَمُف ُروُح  ذات قم٤معم٦م ىم٤مدرة وم٤مقمٚم٦م طمّٞم٦م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم : ًم٘مقًمف سحي٤ًم :  وهق : أي  ... َٞمزه

 اإلٟمزال ، ومٕمُؾ وم٤مقمٍؾ ىمدّد طمٙمٞمٍؿ قم٤مىمٍؾ ىم٤مدٍر سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم .

( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد ، هـ990اًمٙمٚمٞمٜمل روى اًمّمّٗم٤مر )يٌّٞمٜمف ذم إظم٤ٌمر ُم٤م رواه 

، قمـ يزيد سمـ إؾمح٤مق  )=اًمٜمخٕمل ُمـ وضمقه أصح٤مسمٜم٤م(قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ قمكّم سمـ ٟمٕمامن 

إّن َمٛم٣ّم ظمـ » يٚم٘م٥م ؿمٕمر ، قمـ اسمـ أيب محزة ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل :

ع ايمِمقت َمثؾ صقت ايمسٙمسٙم٥م يٛم٘م٦م دم أذٞمف ، وإّن َمٛم٣ّم ظمـ ي٠مسمك دم َمٛم٣مَمف ، وإّن َمٛم٣ّم ظمـ يسٚم

 .(7)شأفمٓمؿ َمـ صمػمئٝمؾ وَمٝم٘م٣مئٝمؾ،  يٟمسمٝمف صقرةيٗمع فمعم ايمْمس٦م ، وإّن َمٛم٣ّم ظمـ 

اسمـ أيب محزة ًمٞمس اًمٌٓم٤مئٜمل ، وإّٟمام ه٤مرون سمـ ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت . و

 ؾمٞم٠ميت سمٞم٤من اإلؾمٜم٤مد.محزة اًمٖمٜمقي ، و

وُمٕمٜمك اًمّمقرة ضمؼمائٞمؾ :  وهق فم٤مهٌر ، سمؾ سيٌح أّن روح اًم٘مدس صقرة أقمٔمؿ ُمـ

ُميّتحدة سمٗمرد ، هل٤م ُمراشم٥م ذم اًمقضمقد ، يمّؾ ُمرشم٦ٌم ذات ٟمقرّي٦م طم٘مٞم٘ميتٝم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٚمدين هٞمٝمٜم٤م : 

 ..وإهاومٞمؾ وقمزرائٞمؾ ، يمام ذم ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ احت٤مدًا شمٙمقيٜمّٞم٤ًم سمٕمٞمٜمف ، 

شمٜم٤مزقم٤م  يِمٝمد ًمف ذم إظم٤ٌمر اعمٕميتؼمة ، ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف أّن آدم وإسمٚمٞمس

 أّول اخلٚمؼ اًمدٟمٞمقي وم٤مطميتٙمام قمٜمد اًمروح اًم٘مدس ، ه٤مك ًمؽمى  ..

 

 

                                                           

 . 117ؽمقرة ايمٛمحؾ :  (1)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 197قصم٥م(: زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىم  (7)
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 آدم وإزمٙمٝمس فمٛمد ايمروح ايمٗمدساضمت٘م٣مم 

اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف قمـ قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ أسمٞمف ح.. ، وقمـ قمدة ُمـ أظمرضمف 

أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد وؾمٝمؾ سمـ زي٤مد مجٞمٕم٤ًم ، قمـ اسمـ حمٌقب ، قمـ ظم٤مًمد سمـ ضمرير ، 

قمـ أيب اًمرسمٞمع اًمِم٤مُمل ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ أصؾ اخلٛمر ، يمٞمػ يم٤من سمد  

 طمالهل٤م وطمراُمٝم٤م ، وُميتك اختذ اخلٛمر؟!. 

وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : إّن آدم قمٚمٞمف اًمًالم ، عم٤م هٌط ُمـ اجلٜم٦ّم اؿميتٝمك ُمـ صمامره٤م ، وم٠مٟمزل 

٤م وأصمٛمرا وسمٚمٖم٤م ، ضم٤م  إسمٚمٞمس ًمٕمٜمف اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمف ىمْمٞمٌلم ُمـ قمٜم٥م ومٖمرؾمٝمام ، ومٚمام أن أورىم

 اهلل ، ومح٤مط قمٚمٞمٝمام طم٤مئٓم٤ًم. وم٘م٤مل آدم قمٚمٞمف اًمًالم : ُم٤م طم٤مًمؽ ي٤م ُمٚمٕمقن؟!.

 وم٘م٤مل إسمٚمٞمس : إهّنام زم. وم٘م٤مل ًمف آدم قمٚمٞمف اًمًالم : يمذسم٧م .

، ومٚمام اٟميتٝمٞم٤م إًمٞمف ىمص قمٚمٞمف آدم قمٚمٞمف اًمًالم ىمّميتف ، وأظمذ  زمروح ايمٗمدسهمروٝم٣م زمٝمٛمٜمًم 

ـّ آدم قمٚمٞمف  روح اًم٘مدس وٖمث٤ًم ُمـ ٟم٤مر ، ورُمك سمف قمٚمٞمٝمام ، واًمٕمٜم٥م ذم أهمّم٤مهنام ، طميتك فم

ـّ إسمٚمٞمس ًمٕمٜمف اهلل ُمثؾ ذًمؽ ، ومدظمٚم٧م اًمٜم٤مر طمٞم٨م دظمٚم٧م ،  اًمًالم أّٟمف مل يٌؼ ُمٜمٝمام ر  ، وفم

 وىمد ذه٥م ُمٜمٝمام صمٚمث٤ممه٤م ، وسم٘مل اًمثٚم٨م.

هلل ، أُّم٤م ُم٤م ذه٥م ُمٜمٝمام ، ومحظ إسمٚمٞمس ًمٕمٜمف ا: »صٚمقات اهلل قمٚمٞمف  همٗم٣مل ايمروح ايمٗمدس 

 ش.وُم٤م سم٘مل ومٚمؽ ي٤م آدم

قمٚمٞمف وسم٤مإلؾمٜم٤مد أقماله قمـ احلًـ سمـ حمٌقب ، قمـ ظم٤مًمد سمـ ٟم٤مومع ، قمـ اًمّم٤مدق 

 .(7)ُمثٚمفاًمًالم 

ـٌ ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده  ريض احلًـ ٟم٤مهٞمؽ قمـ أّن ،  (7)وأضمال رضم٤مًمف صم٘م٤مت صحٞمح ، طمً

 ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع .اهلل قمٜمف 
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، وٓ يٜم٤مذم أّٟمف ٟمقع : وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من أّن ومرد أّن روح اًم٘مدس ضمّدًا وذم اخلؼم فمٝمقٌر ىمقّي 

 أّول أومراده ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ..

ىم٤مدٌر قمغم آحت٤مد ُمع يمّؾ اخلالئؼ واطمٌد ، أّٟمف أهّؿ ظمّم٤مئص اًمروح اًم٘مدس ، ومٛمـ 

 قم٤ممل ، يمّؾ طم٥ًم اؾميتٕمداده .. : رضورة إُمٙم٤مٟمّٞم٦م احّت٤مد اًمٕمٚمؿ ُمع ذات يمّؾ ،ُميتٙمثٌّر سمٙمثرهت٤م 

 -ذم أدٟمك ُمراشمٌف–اًم٘مدس ، وهق اًمٕمٚمؿ إّول اعمٌذول ًمٚمخالئؼ ُميتحٌد سمؾ إّن روح 

َٓ شَمٌِْديَؾ سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل اًمٕم٤مم ، ُمع يمّؾ إٟم٤ًمن : ًم٘مقًمف:  يتِل وَمَٓمَر اًمٜما٤مَس قَمَٚمْٞمَٝم٤م  ومِْٓمَرَت اهللاِ اًما

ـُ اًْمَ٘مٞمِّؿُ  ي  ًم٘مدس.وًمٞم٧ًم اًمٗمٓمرة إّٓ رؿمح٦م ُمـ روح ا (9) خِلَْٚمِؼ اهللاِ َذًمَِؽ اًمدِّ

ُمع ذات اعمٕمّمقم  -سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل-أُّم٤م أقمغم ُمراشم٥م اًمٕمٚمؿ اًمٚمدين ، ومٝمق ُم٤م احتد 

 ذم اًمٕمٜمقان أيت ..، ، سمؾ اًمثالث اعمرشمٌيتلم، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ومحّ٘مؼ ومٞمف اًمٕمّمٛم٦م

قمـ احلًـ سمـ قمكم ، ًمٙمـ صمّٛم٦م إؿمٙم٤مل ومٚم٘مد روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ أيب قمكم إؿمٕمري 

 إنّ »:  قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل، ٕمٞمد سمـ ي٤ًمر ؾم قمـ، قمـ قمثامن سمـ قمٞمًك ، اًمٙمقذم 

 يمف ضمٗم٣مً  إنّ : همٟمسم٣مه صمػمئٝمؾ فمٙمٝمف ايمسَلم همٗم٣مل ، فمٙمٝمف ايمسَلم دم ايم٘مرم  إزمٙمٝمس يمٔمٛمف اَّلل ٞم٣مزع ٞمقضم٣مً 

همْمرح صمػمئٝمؾ ، همٙمؿ يرض ، أفمْم٣مه ايمٛمِمػ  همٙمؿ يرض إزمٙمٝمس شمؿّ ، همٟمفمْم٣مه ايمثٙم٧م ، همٟمفمْمف 

                                                                                                                                                 

أزمق ايمرزمٝمع ايمُم٣مَمل ، طم٣ميمد ، أو طمٙمٝمد زمـ أوذم ، ؾمٝمٔمل َمـ أصح٣مب ايمِم٣مدق فمٙمٝمف ايمسَلم ، َمـ أصح٣مب   (1)

٣من َمـ أصح٣مب اإلمج٣مع ، وشمّٗمف فمقّم ايم٘مت٤م مل يْمٔمـ زمًمء ، روى ىمت٣مزمف فمٛمف فمبد اَّلل زمـ َمس٘م٣من  ، وازمـ َمس٘م

 زمـ إزمراهٝمؿ ريض اَّلل فمٛمف دم سمٖمسغمه : هم٣ميمرصمؾ َمٔمتٚمد .

و أَّم٣م طم٣ميمد زمـ صمرير ايمبجقم ، همٗمد وم٣مل ازمـ همّّم٣مل : ىم٣من ص٣مْل٣ًم، زمؾ وم٣مل يمف ايمِم٣مدق فمٙمٝمف ايمسَلم ، ىمًم رواه 

قم ، فمـ أِب ؽمٙمٚم٥م فمـ صمٔمٖمر زمـ أمحد زمـ أيقب، فمـ صمٔمٖمر زمـ زمُمغم ايمبج -زم١مؽمٛم٣مد صحٝمح ومْمٔم٣مً -ايم٘مًم 

ؽمٙمٛمل »اْلًمل ؽم٣ممل زمـ َم٘مرم : وم٣مل دطمؾ طم٣ميمد ايمبجقم فمعم أِب فمبداَّلل فمٙمٝمف ايمسَلم همٗم٣مل يمف فمٙمٝمف ايمسَلم : 

ه ٓ أىمتٚمؽ .  همقاَّلل ٓسمسٟميمٛمل فمـ رء إّٓ ضمدشمتؽ زمف فمعم ضمدِّ

ه ٓ أىمتٚمؽ» ومٙم٦م : ومقيمف فمٙمٝمف ايمسَلم :  هرٌة دم افمتًمده، زمؾ سَي٥ٌم دم ومّقة إيًمٞمف ، وـم٣مش ضمدشمتؽ زمف فمعم ضمدِّ

 صمَليمتف .

 . 31ؽمقرة ايمروم :  (7)
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وَم٣م زمٗمل همٜمق يمؽ ي٣م ، ٣مر همٜمق ٞمِمٝمبف َم٣م أضمروم٦م ايمٛمّ : همٗم٣مل ، ٧م همٟمضمروم٦م ايمثٙمثكم وزمٗمل ايمثٙم،  ٞم٣مراً 

 .(1)شٞمقح ضمَلل

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمقصّمؼ .

اخلؼم اًمث٤مين اطميتٙمؿ ٟمقح قمٜمد روح اًم٘مدس ، وذم آدم وإسمٚمٞمس ومٗمل اخلؼم إّول اطميتٙمؿ 

 قمٜمد ضمؼمائٞمؾ؟!!وإسمٚمٞمس 

٦م قمٝمد ٟمقح سميتٙمرر اًمقاىمٕم٦م : وم٤مٕومم طمّمٚم٧م قمٝمد آدم قمٚمٞمف اًمًالم ، واًمث٤مٟمٞمىمٚمٜم٤م : 

 صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ..

وييتٕملّم اًم٘مقل سميتٙمرر اًمقاىمٕم٦م : وم٢مّن يماًل ُمـ اًمقاىمٕميتلم روي٧م سم٠ميمثر ُمـ ـمريؼ ُمٕميتؼم ، مل 

ال جم٤مل ًمٚم٘مقل سم٤محت٤مدمه٤م ، ؾمٞمام أّن أطمدًا وم :دومٕم٤ًم ًمٚميتٓمقيؾ ٟمند هٞمٝمٜم٤م إّٓ ـمري٘م٤ًم ًمٙمّؾ واىمٕم٦م 

 ..  يذيمر ذًمؽُمـ اًمٕمٚمام  مل 

أّن اًمروح اًم٘مدس اًمذي ، واخلٚمؼ إّول دي٨م اًمٜمقر ُمـ أطم٤مٓ ُم٤مٟمع أن يًيتٔمٝمر و

ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، اًمٗمرد إّول ًمف ، وًمٞمس هق همػم اطميتٙمؿ قمٜمده آدم وإسمٚمٞمس هق 

هق ٟمقر حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، ومل يٙمـ اًمٜمٌّل ذم قم٤ممل ، ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ـ عم٤م صم٧ٌم أّن أّول ُم

، وأُّم٤م ذم ىمْمّٞم٦م ٟمقح ومٝمق ضمؼمائٞمؾ : ومٙمّؾ ُمـ اًمٜمٌّل روح اًم٘مدس إّٓ روطم٤ًم واطمدة هل ، اًمٜمقر 

 ..حمّٛمد وضمؼمائٞمؾ ومرٌد ًمٚمروح اًم٘مدس ، ًمٙمٜمّف أذف وأؿمّد وضمقدًا قمٜمد ٟمٌّٞمٜم٤م يمام قمٚمٛم٧م

 قضمقد: ٟمحقان ُمـ اًم، سمؾ ُمٓمٚمؼ اعمٕمّمقم  صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف،ومٚمٜمٌّٞمٜم٤م حمّٛمد 

 إّول : ايمقصمقد ايمٛمقري .

يٙمـ اًمٜمٌّل ذم هذا اًمٕم٤ممل إّٓ روطم٤ًم واطمدة ، هل روح اًم٘مدس ٓ همػم ذم قم٤ممل اًمٜمقر ، ومل 

 .اعم٤موٞم٦م ، يمام هق سيح إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م 
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 ايمث٣مين : ايمقصمقد ايمبممي .

 ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، واًمٜمٌل ذم هذا اًمٕم٤ممل ، جمٛمقع إرواح اخلٛمس ومٞمام قمروم٧م .

د اًم٘مدد : رضورة شمٖم٤مير ٟمريد أن ٟم٘مقل : اًمقضمقدان وإن يم٤مٟم٤م ُميتٖم٤ميريـ ذم رشم٦ٌم اًمقضمق

ًمػمؾمٚمف اهلل رمح٦م  : ومام اًمث٤مين إّٓ ًم٤ٌمس ًمًٌف اًمٜمٌّل اًمٕم٤معملم ، ًمٙمـ ُمرّد اًمث٤مين إمم إّول 

ىمد قمروٜم٤م هلذا ذم اًمٗمّمؾ إّول ، أّول ، وًمٚمٕم٤معملم ، وهذا ٓ يٜم٤مذم أذومٞمّيتف قمغم اخلالئؼ 

 .ومراضمع اًمٙميت٤مب

ف اًمًالم ذم قم٤ممل اًمذر ُمثالً ، أو قمٜمد وأُّم٤م اًمقضمقد اعمٚمٙمقيت ، يمقضمقد اعمٕمّمقم قمٚمٞم

سملم : أي : سملم قم٤ممل اًمٜمقر اعمجّرد ، وسملم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ذم اًمًام  اًمراسمٕم٦م ، ومٌلم 

    اعم٘مّٞمد سم٤مٕرواح اخلٛمس.
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 َمراسم٤م روح ايمٗمدس: إفمعم وإدٞمك

طم٥ًم  روح اًم٘مدس ىمّدؾمف اهلل شمٕم٤ممم ، ُمِمؽمك ُمٕمٜمقي ، ًمف ُمراشم٥م وضمقدّي٦م صمالث ،

 اؾميتٕمداد اعمخٚمقق ذم شمٚمّ٘مل اًمٗمٞمض ، يم٤مٔيت :

 اظمرسمب٥م إولم : روح ايمٗمدس .

، ؾمقى أهّن٤م واحلّد وهل اعمرشم٦ٌم إؿمد ذم اًمقضمقد : ًميتٜمزهٝم٤م قمـ يمّؾ قمالئؼ اًمٕمدم 

خمٚمقىم٦م هلل شمٕم٤ممم ، واًمروح اًم٘مدس ذم هذه اعمرشم٦ٌم هق : ُم٤م احتد ُمع ذات اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ؾمقا  أيم٤من اعمٕمّمقم ٟمٌّٞم٤ًم ، أم وصّٞم٤ًم ، أم ُمٚمٙم٤ًم ُمـ اعمالئٙم٦م. ًميتح٘مٞمؼ اًمٕمّمٛم٦م ،

رضورة أّن طم٘مٞم٘م٦م اعمالئٙم٦م : يمجؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم ، رشم٦ٌم وضمقدّي٦م ـمقًمّٞم٦م ًمروح 

 اًم٘مدس قمّٔمٛمف اهلل شمٕم٤ممم ، ويمذا احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألٟمٌٞم٤م  وإوصٞم٤م  . 

 اظمرسمب٥م ايمث٣مٞمٝم٥م : روح اإليًمن .

قمٚمٞمٝم٤م : روح اإليامن ، وهل ُم٤م احّتد ُمع ذات اعم١مُمـ : وهل ُمرشم٦ٌم ؿمديدة يٓمٚمؼ 

وضمٕمٗمر ، ٤مّص٦م سم٤معم١مُمٜملم اًمٙمّٛمؾ : يم٠ميب ذر ًميتح٘مٞمؼ اإليامن ، دون اًمٕمّمٛم٦م ، وهذه اًمروح ظم

 وأرضاهبؿ ُمـ يمّٛمؾ اإليامن.، وؾمٚمامن ، واعم٘مداد ، وقماّمر ، وأيب اًميتٞمٝم٤من، وطمذيٗم٦م ، اًمٓمّٞم٤مر 

ٌّف أّن أهؾ هذه اعمرشم٦ٌم ، يمّٛمالً  روح اإليامن ، ًمٙمٜمّٝمؿ روقان اهلل شمٕم٤ممم رشم٦ٌم ذم  وٟمٜم

 ٝمؿ قمـ ذًمؽ ..ومقمٚمٞمٝمؿ ، ًمٞمًقا ُمـ أهؾ اًم٘مدس واًمٕمٚمؿ اًمٚمدين يم٤مٕٟمٌٞم٤م  : ًمْمٞمؼ فمر

ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف سم٠ميمثر ُمـ ـمريؼ  -قمدا ُم٤م ؾمٞم٠ميت-يدّل قمٚمٞمف 

ٌٞمد ، قمـ يقٟمس ، قمـ صحٞمح ، ُمٜمٝم٤م: ُم٤م رواه قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ قم

ياَمَن : مجٞمؾ ىم٤مل ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ ىمقًمف قمز وضمؾ يَميَت٥َم ذِم ىُمُٚمقهِبُِؿ اإْلِ

َدُهْؿ زمُِروٍح َِمٛمْفُ   ؟!. َوَأيه



 

 

 157         ..........................................................................  وايمروح ايمٗمدس  ايمٖمِمؾ ايمث٣مين : اظمٔمِمقم 

 

 .(1)شهق اإليًمن» ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

 ىمٚم٧م : صحٞمح سم٢ممج٤مع ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح .

،  وأدٟمك رشم٦ٌمًمٙمٜمّٝم٤م أوٕمػ ذم اًمقضمقد ىمٚم٧م : روح اإليامن هق قملم روح اًم٘مدس ، 

 سمؾ ُمٕمٚمقًم٦م هل٤م ومٞمام يٚمزم أن يٙمقن ُمٕمٚمقُم٤َم رضورة : وميتٖم٤ميرا ُمـ هذه اجلٝم٦م .  

 اظمرسمب٥م ايمث٣ميمث٥م : روح ايمٖمْمرة .

ـّ اهلل شمٕم٤ممم هب٤م قمغم يمّؾ اخلالئؼ دون اؾميتثٜم٤م  : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم ىم٤مـم٦ٌم ُم٤م  وهل اًميتل ُم

ًَم  َّللُيَسبُِّح ظمٚمؼ :  ٘مِٝمؿِ ََم٣م دِم ايمسه وِس ايْمَٔمِزيِز اْْلَ َْرِض اظمَْٙمِِؽ ايْمُٗمدُّ ْٕ  . َواِت َوََم٣م دِم ا

َٓ سَمْبِديَؾ وًم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف ذم ظمّمقص اًمٜم٤ّمس :  همِْْمَرَت اَّللهِ ايمهتِل هَمَْمَر ايمٛمه٣مَس فَمَٙمْٝمَٜم٣م 

ـُ ايْمَٗمٝمِّؿُ  ي ْٙمِؼ اَّللهِ َذيمَِؽ ايمدِّ ، أو اعمرشم٦ٌم  وًمٞم٧ًم اًمٗمٓمرة إّٓ رؿمح٦م ُمـ روح اًم٘مدس (9) ِْلَ

 . ٓطم٘م٤مً ، وؾمٞم٠ميت اًميتٗمّمٞمؾ أيمثر اًمقضمقدّي٦م إدين ًمروح اًم٘مدس 

 وُم٤م يٚمزم أن يٕمٚمؿ أُمران : 

اًم٘مٞمقد يمّؾ إّول : مجٞمع هذه اعمراشم٥م ، شمدور قمغم شمٚمؽ اًمروح ، وم٢مذا شمٜمّزه٧م قمـ 

ّزه ، ؾمّٛمٞم٧م روح اًم٘مدس : وم٤مًم٘مدد هق اعمٜم، ؾمقى آوميت٘م٤مر إمم اهلل شمٕم٤ممم وإقمدام واحلدود 

: ًمٖمرض ، وإذا اسميتٚمٞم٧م سمٌٕمض احلدود ، وحمّٚمف قم٤ممل اجلؼموت قمـ شمٚمؽ احلدود واًم٘مٞمقد 

، وإذا ؾمجٜم٧م ذم زٟمزاٟم٦م وحمّٚمٝم٤م اعمٚمٙمقت ؾمّٛمٞم٧م روح اإليامن ، ووٞمؼ اًمٔمرفاًميتدسمػم 

 .، وحمّٚمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م ؾمّٛمٞم٧م ومٓمرة واعم٤مّدة اًمٗم٤مٟمٞم٦م احلدود واًم٘مٞمقد 

  روح اًم٘مدس احلدود واًم٘مٞمقدًمٙمـ ٟميت٤ًمئؾ ُمـ هق اًمًّج٤من ، وُمـ ومرض قمغم

٦م سمٕمد أن ًمٞمجٕمٚمٝم٤م  ًّ  ؟!!.إذف اًمٜمقري ذم اعمحّؾ يم٤مٟم٧م حمٌقؾم٦م ذم اًمدٟمّق واخل

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ؿمٜمران . 15: 7ايم٘م٣مدم)ت: فمقم نمٖم٣مري(   (1)

 . 31ؽمقرة ايمروم :  (7)
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ِذي ىمٚمٜم٤م : طمًٌؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ...،  َوًَمْق  آسَمْٝمٛم٣َمُه آَي٣مسمِٛم٣َم هَم٣مْٞمَسَٙمَخ َِمٛمَْٜم٣مَواشْمُؾ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َٟم٠ٌََم اًما

٣مؿِمْتٜم٤َم  َْرضِ َوًَمٙمِٜماُف  يَمَرهَمْٔمٛم٣َمُه هِبَ ْٕ َبَع َهَقاهُ  َأطْمَٙمَد إلَِم ا  وٓ ٟمٓمٞمؾ. (7)٥ِم وَمَٛمثَُٚمُف يَمَٛمثَِؾ اًْمَٙمٚمْ  َواسمه

اخلالئؼ سم٤مجلٕمؾ ىم٤مـم٦ٌم اًمث٤مين : اعمراشم٥م اًمثالث ًمروح اًم٘مدس جمٕمقًم٦م ذم ذوات 

ذم اعمرشم٦ٌم اًميتٙمقيٜمل ، ًمٙمٜمّٝم٤م ذم اعمرشمٌيتلم اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م ، ٓ حت٘مؼ قمّمٛم٦م ، أىمَم ُم٤م حت٘م٘مف 

، واخلػم وم٦م اخل٤مًمؼ ُمٕمراًمث٤مًمث٦م : اعمرشم٦ٌم ذم حتّ٘م٘مف . يمام أّن أىمَم ُم٤م اإليامن قمٜمد اعم١مُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ، 

ـٌ ومج٤مٌل  ًْ  وؿم٘م٤م ..ووم٘مداٌن وؾمٕم٤مدة ، وأّن اًمنما ىمٌٌح وٟم٘مٌص ويمامٌل واًمنم ، وأّن اخلػم طُم

، ًمٙمـ يمام ىم٤مل سمام أودع اهلل ومٞمف ُمـ اًمٗمٓمرة ، يمّؾ إٟم٤ًمن طميّتك اجل٤مطمد اًمٙم٤مومر يٕمٚمؿ هذا 

ُُؿ اًمرمح٤من اًمرطمٞمؿ ، أصدق اًمّم٤مدىملم ، رب اًمٕم٤معملم :  ْٟمٞم٤َم قَمغَم َذًمَِؽ سم٠َِمهنا ٌُّقا احْلََٞم٤مَة اًمدُّ اؾْميَتَح

ـَ ) َٓ هَيِْدي اًْمَ٘مْقَم اًْمَٙم٤مومِِري ظِمَرِة َوَأنا اهللاَ  ْٔ ٌََع اهللاُ قَمغَم ىُمُٚمقهِبِْؿ 707ا ـَ ـَم ِذي ( ُأوًَمِتَؽ اًما

 .(9) َوؾَمْٛمِٕمِٝمْؿ َوَأسْمَّم٤مِرِهْؿ َوُأوًَمتَِؽ ُهُؿ اًْمَٖم٤مومُِٚمقنَ 

  

                                                           

 .176ؽمقرة إفمراف : (1)

 .118ؽمقرة ايمٛمحؾ :  (7)
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 وفمٙمؿ يمديّن  ٘مقيٛملايمٛمّص أن روح ايمٖمْمرة صمٔمؾ سم

قمـ ، قمـ أسم٤من إمحر سمـ قمثامن ، اًمقؿم٤م   احلًـ سمـ قمكمّ هـ( قمـ 974روى اًمؼمىمل )

يًمنَ :  ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمـ ىمقل اهلل: سم٘م٤ٌمق ىم٤مل ، ومْمؾ أيب اًمٕم٤ٌمس   ىَمَت٤َم دِم وُمُٙمقهِبُِؿ اإْلِ

 ؟!.هؾ َلؿ نمغم ذيمؽ صٛمعٌ 

 .(1)شٓ»:  قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل 

صحٞمح دون يمالم ، وسم٘م٤ٌمق هق اًمٗمْمؾ سمـ قمٌد اعمٚمؽ وهق صم٘م٦م ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمّج٦م 

 قملم ريض اهلل قمٜمف .

قمـ ، اًمقؿم٤م  ذم اعمح٤مؾمـ قمـ احلًـ سمـ قمكّم هـ( ريض اهلل قمٜمف ، 974)روى اًمؼمىمل 

هؾ ، قمـ اإليامن قمٚمٞمف اًمًالم ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل : احلًـ سمـ زي٤مد ىم٤مل  قمـ، أسم٤من إمحر 

 ؟!.ًمٚمٕم٤ٌمد ومٞمف صٜمع

 .(7)شهمّمٙمف و زمؾ هق َمـ اَّلل، ىمراَم٥م  وٓ، ٓ » اًمًالم :قمٚمٞمف ىم٤مل 

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ أسمٞمف ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م 

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : ، وهؿ ذر ، ، قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل : ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم يمٞمػ أضم٤مسمقا 

ـْ سَمٜمِل آَدَم  ٧ُم سمَِرسمُِّٙمْؿ َوإِْذ َأظَمَذ َرسمَُّؽ ُِم ًْ ِٝمْؿ َأًَم
ًِ يتَُٝمْؿ َوَأؿْمَٝمَدُهْؿ قَمغَم َأْٟمُٗم يا ـْ فُمُٝمقِرِهْؿ ُذرِّ ُِم

 ؟!.(3)ىَم٤مًُمقا سَمغَم 

 .(9)شئمٛمل دم اظمٝمث٣مق، َم٣م إذا ؽمٟمَلؿ أصم٣مزمقه ،  صمٔمؾ همٝمٜمؿ» قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.199: 1)ت: صمَلل اْلسٝمٛمل( اظمح٣مؽمـ (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.199: 1اظمح٣مؽمـ)ت: صمَلل اْلسٝمٛمل(  (7)

 .177إفمراف :  (3)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.17: 7ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (9)
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صحٞمح ، واإلهب٤مم سمٌٕمض  حٞمح ، ُمٕمٜم٤مه رضوري، وهذا اإلؾمٜم٤مدىمٚم٧م : طمدي٨م ص

 يي : وم٤مسمـ أيب قمٛمػم ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع ، ٓ يروي إّٓ قمـ صم٘م٦م . إصح٤مب ٓ

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ اسمـ حمٌقب ، قمـ قمكم سمـ 

ومِْٓمَرَت اهللاِ  ضمؾ : و رئ٤مب ، قمـ زرارة ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ ىمقل اهلل قمز

يتِل وَمَٓمَر اًمٜما٤مَس قَمٚمَ   ؟!.ْٞمَٝم٤ماًما

 .(1)شهمْمرهؿ مجٝمٔم٣ًم فمعم ايمتقضمٝمد»  ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

 .، وإظم٤ٌمر ذم هذا ُميتقاشمرة ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضورّي اعمٕمٜمك

ذم ذوات ( سيٌح ذم اجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل ًمروح اًمٗمٓمرة صمٔمٙمف همٝمٜمؿىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 اخلالئؼ ، ؾمٞمام اإلٟم٤ًمن .

: احلًـ سمـ زي٤مد س يمًٌٞم٤ًم حتّمٞمٚمّٞم٤ًم : ًم٘مقل يمام أّن اًمٗمٓمرة قمٚمؿ ًمديّن طمْمقري ، ًمٞم

 ؟!.هؾ ًمٚمٕم٤ٌمد ومٞمف صٜمع، قمـ اإليامن قمٚمٞمف اًمًالم ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل 

 . شهمّمٙمفو زمؾ هق َمـ اَّلل، ىمراَم٥م  وٓ، ٓ » قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

  

                                                           

 ؿمٜمران. . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م،17: 7ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)
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 َمٗم٣مرٞم٥م زمكم روح ايمٖمْمرة وروح ايمٗمدس !!

  ، ًميت٘م٤مرن سمٞمٜمٝمام : ه٤مك هذيـ اًمٜمّملم، ّٞمد اجلٜمحق اًمقمغم ، ًمٙمل شمٗمٝمؿ ُم٤م ىمٚمٜم٤مه 

قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ أسمٞمف ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ  إّول : روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

زمٟمنه اَّلل فمز  اظمٔمرهم٥م :ايمٖمْمرة ئمٛمل »اسمـ أذيٜم٦م ، قمـ زرارة ، قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

 وإؾمٜم٤مده صحٞمح سم٢ممج٤مع .ش  وصمؾ طم٣ميمٗمف

ىمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ذم اعمٕمّمقُملم : ُم٣م صحٞمح ضم٤مسمر اجلٕمٗمل قمـ اًم٤ٌماًمث٤مين : 

 .فمرهمقا إؾمٝم٣مءهمبف : زمروح ايمٗمدسضمٕمؾ ومٞمٝمؿ مخ٦ًم أرواح:  أّيدهؿ »

روح وطم٤مصٚمٝمام : أّن قمّٚم٦م اعمٕمروم٦م هل اًمروح ، ظمالل ُمراشمٌٝم٤م اًمٓمقًمٞم٦م ذم اًمقضمقد : 

وهل قمغم  ،شميتؿ اعمٕمروم٦م اًمٗمٓمرة : ومٌقاؾمٓم٦م هذه اًمروحصمّؿ روح اإليامن ، صمّؿ روح ، اًم٘مدس 

ـّ ، سمؾ همػممه٤م يمام هق اًميتح٘مٞمؼ ، ُم ٙمؾُّ ومٚماشم٥م ، ُمر : ُمـ اعمٕمروم٦م رشمٌيتف خمٚمقق ُمـ اإلٟمس واجل

 اًمٗمٓمرة ؟!.روح سم٠مّي ر  ييتٛمٞمّز اًمروح اًم٘مدس قمـ ًمٙمـ 

ىمٚمٜم٤م : طمًٌٜم٤م ُم٤م ُم٣م ُمـ اًمّمح٤مح ، يمّمحٞمح اعمٗمّْمؾ ، قمـ اًمّم٤مدق ىم٤مل قمٚمٞمف 

 ش . زمف محؾ ايمٛمبقة، روح ايمٗمدس » اًمًالم : 

ويمذا ذم ُمرشم٦ٌم اإليامن ، ذًمؽ ، روح اًم٘مدس ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٓمرة قم٤مضمز قمـ وٓ ري٥م أّن اًم

 .وم٤مومٝمؿ اعم٘مّمقد 
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 طمٙمؼ اَّلل ـايمٛمّص أّن أهؾ ايمبٝم٦م أّول َم  

هذا اًمٕمٜمقان ُم٘مّدُم٦م رضورّي٦م ًمٚمٕمٜمقان أيت وهق : روح اًم٘مدس سملم اًمقطمدة واًمٙمثرة ، 

 وم٤مؾميتققمٌف يمام جي٥م يم٤مٔيت..

قمـ ضم٤مسمر سمـ يزيد ىم٤مل: ىم٤مل زم أسمق ضمٕمٗمر ، ح ُم٣م ُم٤م أظمرضمف اًمٙمٚمٞمٜمل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞم

، ظمٚمؼ حمٛمدًا صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف، وقمؽمشمف اهلداة اَّلل أّول َم٣م طمٙمؼي٤م ضم٤مسمر إّن »قمٚمٞمف اًمًالم: 

 ىمٚم٧م : وُم٤م إؿم٤ٌمح؟!. ش. سملم يدي اهلل أؾمب٣مَح ٞمقرٍ اعمٝميتديـ: ومٙم٤مٟمقا 

زمروح وىم٣من َم٠ميدًا ح، ، أسمدان ٟمقراٟمٞم٦م سمال أرواـمّؾ ايمٛمقر: » قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمىم٤مل 

طمٚمام  قمٚمام  سمررة  ويمذيمؽ طمٙمٗمٜمؿ، ومٌف يم٤من يٕمٌد اهللا وقمؽمشمف :  روح ايمٗمدسوهل  واضمدة

أصٗمٞم٤م  يٕمٌدون اهللا سم٤مًمّمالة واًمّمقم ، واًمًجقد واًميتًٌٞمح واًميتٝمٚمٞمؾ ويّمٚمقن اًمّمٚمقات 

 ش.وحيجقن ويّمقُمقن 

َل اعمقضمقدات أرواطُمٝمؿ ىم٤مل اعمجٚمز ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف : إظم٤ٌمر اًمداًم٦م قمغم أّن أوا 

سم٤مٟمْمامم ُم٤م ؾمٞم٠ميت ُمـ ، قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم يمثػمٌة ، ويٛمٙمـ آؾميتدٓل هب٤م قمغم طمدوث اجلٛمٞمع 

إظم٤ٌمر اًمداًم٦م قمغم أّن اًمٗم٤مصٚم٦م سملم ظمٚمؼ إرواح وإضم٤ًمد سمزُم٤من ُميتٜم٤مه ، إذ اًمزائد قمغم 

 . (7) اعميتٜم٤مهل ، سمزُم٤من ُميتٜم٤مه ، يٙمقن ٓ حم٤مًم٦م ُميتٜم٤مهٞم٤مً 

( سمْمٛمٞمٛم٦م قمدم اخلالف ذم أصح٤مسمٜم٤م ىمثغمةً إطمب٣مر ايمدايّم٥م... يػ : )ىمٚم٧م : ىمقًمف اًمنم

 روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، يقرث اًم٘مٓمع سم٤مًمّمدور ، وم٤مطمٗمظ واهميتٜمؿ.

ويمذيمؽ هـ( ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم اًمقاذم : ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )7097ىم٤مل اًمٗمٞمض )

 . (9)ٕم٤ممل( أي : وٕضمؾ يمقهنؿ ُم١ميديـ سمروح اًم٘مدس ، ظمٚم٘مٝمؿ يٕمٜمل ذم هذا اًمطمٙمٗمٜمؿ

 ذم ذواهتؿ.شمٙمقيٜم٤ًم أّن اهلل ظمٚم٘مٝمؿ ، طمٚمام  سمروح اًم٘مدس ، اعمجٕمقل  ُم٘مّمقدهىمٚم٧م : 

                                                           

 َم٠مؽمس٥م ايمقهم٣مء ، زمغموت. .198: 59زمح٣مر إٞمقار)ت: ايمبٜمبقدي(   (1)

 َم٘متب٥م اإلَم٣مم فمقم ، أصٖمٜم٣من. .687: 3ايمقادم)ت: وٝم٣مء اْلسٝمٛمل(  (7)
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وأظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل ، قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ حمٛمد سمـ أمحد ، قمـ حمٛمد سمـ احلًلم ، قمـ 

أيب ؾمٕمٞمد اًمٕمّمٗمقري )قم٤ٌمد، صم٘م٦م( قمـ قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م ، قمـ أيب محزة اًمثامزم روقان اهلل قمٚمٞمف 

إّن اهلل ظمٚمؼ حمٛمدًا وقمٚمٞم٤ًم وأطمد قمنم ُمـ »قمكّم سمـ احلًلم قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م 

، يًٌحقن ومبؾ طمٙمؼ اْلٙمؼ همٟموم٣مَمٜمؿ أؾمب٣مضم٣مً دم وٝم٣مء ٞمقره، ئمبدوٞمفوًمده، ُمـ ٟمقر قمٔمٛميتف، 

 .(7)شاهلل وي٘مدؾمقٟمف، وهؿ إئّٛم٦م ُمـ وًمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح .

رواه اًمٙمٚمٞمٜمل أيْم٤ًم قمـ  احلًلم سمـ حمٛمد إؿمٕمري ، قمـ ُمٕمغّم سمـ حمٛمد ،  يِمٝمد ًمف ُم٤م

قمـ أيب اًمٗمْمؾ قمٌد اهلل سمـ إدريس ، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من ىم٤مل : يمٜم٧م قمٜمد أيب ضمٕمٗمر اًمث٤مين قمٚمٞمف 

ي٤م حمٛمد ، إّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم مل »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :  اًمًالم وم٠مضمري٧م اظميتالف اًمِمٞمٕم٦م!!.

، شمّؿ طمٙمؼ حمٚمدًا وفمٙمٝم٣ًم وهم٣مؿمٚم٥م ، همٚم٘مثقا أيمػ دهر ، شمّؿ طمٙمؼ مجٝمع ٞميتف يزل ُميتٗمردًا سمقطمداٟم

، وم٠مؿمٝمدهؿ ظمٚم٘مٝم٤م ، وأضمرى ـم٤مقميتٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ، وومقض أُمقره٤م إًمٞمٝمؿ ، ومٝمؿ حيٚمقن ُم٤م  إؾمٝم٣مء

 .(9) شيِم٤مؤون ، وحيرُمقن ُم٤م يِم٤م ون ، وًمـ يِم٤مؤوا إّٓ أن يِم٤م  اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم...

 ، رضم٤مًمف همػم ُمؽمويملم ، سمؾ صم٘م٤مت قمغم سمٕمض اعم٤ٌمين. ذم اًمِمقاهدىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٕميتؼم 

قمـ أمحد سمـ إدريس ، قمـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل ، قمـ حمٛمد سمـ وروى اًمٙمٚمٞمٜمل 

قمٞمًك وحمٛمد سمـ قمٌد اهلل ، قمـ قمكّم سمـ طمديد ، قمـ ُمرازم ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل 

قرًا ، ئمٛمل روضم٣ًم زمَل زمدن ، ومبؾ أن وم٣مل اَّلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم : ي٣م حمٚمد إيّن طمٙمٗمتؽ وفمٙمٝم٣ًم ٞم» :

 .(3) شأطمٙمؼ ؽمًموايت وأريض وفمرر وزمحري

 هق طمّج٦م إذا مل خي٤مًمػ، ومل خي٤مًمػ.وىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٕميتؼم، رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ اسمـ طمديد 

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران.531: 1ايم٘م٣مدم)ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)

 ن.. دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمرا991: 1ايم٘م٣مدم)ت: فمقم نمٖم٣مري(  (7)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران . 991: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (3)
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ويِمٝمد عم٤م ٟمحـ ومٞمف أيْم٤ًم ، مم٤ّم ُم٣م ، ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل سم٢مؾمٜم٤مد ُمٕميتؼم قمـ قمكّم سمـ مح٤مد ، 

 يب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم يمٞمػ يمٜميتؿ طمٞم٨م يمٜميتؿ ذم إفمٚم٦م؟!. قمـ اعمٗمْمؾ ىم٤مل : ىمٚم٧م ٕ

ي٤م ُمٗمْمؾ ، يمٜم٤ّم قمٜمد رسمٜم٤م ًمٞمس قمٜمده أطمد همػمٟم٤م ، ذم فمٚم٦م ظميا  »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

، طميتك سمدا ًمف ذم  وٓ ذي روح نمغمٞم٣مٟمًٌحف وٟم٘مدؾمف وهنٚمٚمف وٟمٛمجده ، وُم٤م ُمـ ُمٚمؽ ُم٘مرب ، 

 .(7)شئٙم٦م وهمػمهؿ، صمؿ أهنك قمٚمؿ ذًمؽ إًمٞمٜم٤مظمٚمؼ إؿمٞم٤م ، ومخٚمؼ ُم٤م ؿم٤م  يمٞمػ ؿم٤م  ُمـ اعمال

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٕميتؼم.

يِمٝمد ًمف ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ أمحد سمـ إدريس ، قمـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل اًمّمٖمػم ، قمـ 

حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اجلٕمٗمري ، قمـ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ قمكم سمـ أيب 

إّن اهلل يم٤من إذ ٓ يم٤من ، ومخٚمؼ اًمٙم٤من : » ف اًمًالم ىم٤ملـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمًالم ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞم

، اًمذي ٟمقرت ُمٜمف إٟمقار ، وأضمرى ومٞمف ُمـ ٟمقره اًمذي ٟمقرت  ٞمقر إٞمقارواعمٙم٤من ، وظمٚمؼ 

همٙمؿ يزآ ٞمقريـ أويمكم إذ ٓ رء ىمّقن  ُمٜمف إٟمقار ، وهق اًمٜمقر اًمذي ظمٚمؼ ُمٜمف حمٛمدًا وقمٚمٞم٤ًم ،

ُمٓمٝمريـ ذم إصالب اًمٓم٤مهرة ، طميتك اومؽمىم٤م ذم أـمٝمر ، ومٚمؿ يزآ جيري٤من ـم٤مهريـ ومبٙمٜمًم 

 .(7) شـم٤مهريـ ذم قمٌد اهلل وأيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمًالم

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده جمٝمقل ، أمحد سمـ قمكّم مل أىمػ قمغم طم٤مًمف، ؾم٘مٜم٤مه اؾميتِمٝم٤مدًا .

ريض اهلل قمٜمف : ٟمقر إٟمقار قم٤ٌمرة : قمـ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ، ىم٤مل اعمجٚمز 

 .(3) أوصٞم٤مئف اعمٕمّمقُملم...وإٟمقار قمـ 

: وم٢مذا اشّمْمح هذا ، ه٤مك اًمٕمٜمقان أيت وإظم٤ٌمر ذم ذًمؽ يمثػمة ، ٓ يًٕمٝم٤م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف 

 .. ، ومٚم٘مد طم٤مرت ومٞمف سمٕمض إومٝم٤مم دون داع 

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ؿمٜمران .991: 1ايم٘م٣مدم)ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران . 997: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (7)

 . 196: 5َمرآة ايمٔمٗمقل   (3)



 

 

 165         ..........................................................................  وايمروح ايمٗمدس  ايمٖمِمؾ ايمث٣مين : اظمٔمِمقم 

 

 روح ايمٗمدس زمكم ايمقضمدة وايم٘مثرة!!

ىمد  ، يمامواجلؼموت أّن أهؾ اًمٌٞم٧م أّول ُمـ ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ذم قم٤ممل اًمٜمقر اشّمْمح ؾم٤مسم٘م٤ًم 

روح اًم٘مدس ، ذاٌت ٟمقرّي٦م خمٚمقىم٦م ُمـ ٟمقر اًمٕمٔمٛم٦م ذم قم٤ممل اجلؼموت ، وقم٤ممل اًمٜمقر هق اًمأّن سم٤من 

 قم٤ممل اًمٕمرش يمام ؾميتٕمٚمؿ ذم ومّمٍؾ ٓطمؼ ..

ومٗمل صحٞمح ضم٤مسمر سملّم إئّٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أّن اًمروح اًم٘مدس هق هذا اًمٜمقر : 

وهل روح ،  زمروح واضمدة٠ميدًا وىم٣من َم...، ايمٛمّقرـمّؾ »اجلٕمٗمل ، ىم٤مل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : 

ـْ َأَْمِرَٞم٣م ...، صَمَٔمْٙمٛم٣َم وأصٚمف ذم اًم٘مرآن ىمقًمف شمٕم٤ممم :ش ايمٗمدس  .ُه ُٞمقًرا َأْوضَمْٝمٛم٣َم إيَِمٝمَْؽ ُروضًم٣م َِم

إّن قمٚمٞم٤ًم ظمٚمٞمٗم٦م : »  -ذم ُمٕميتؼم اخلّٗم٤مف-يمام ىمد ُم٣م ىمقل اًمٜمٌّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

 ش .ٞمقرًا واضمداً وىمٛم٦م أٞم٣م وهق ، اهلل...، 

إّن »ُمروي اًمزي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م ، سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ، قمـ اإلُم٤مم اهل٤مدي قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : و

ـْ زَمْٔمض، ـم٤مسَم٧ْم َوـَمُٝمَرْت ، واضِمَدةٌ َوؿمٝمٛمََتُ٘مْؿ  َوُٞمقَرىُمؿْ َاْرواضَمُ٘مْؿ   طَمَٙمَٗمُ٘مُؿ اَّللُ َاْٞمقاراً ، زَمْٔمُّمٜم٣م َِم

 ش.، وَمَجَٕمَٚمُٙمْؿ سمَِٕمْرؿِمِف حُمِْدىملمَ 

وم٤مٟمٓم٘مٜم٤م أّول َم٣م طمٙمؼ اَّلل فمزوصمؾ أرواضمٛم٣م ، »ٚمٞمف اًمًالم : وظمؼم اهلروي ، قمـ اًمرو٤م قم

 شٞمقرًا واضمداً ، أرواضمٛم٣م همٙمًم ؾم٣مهدوا  سميتقطمٞمده وحتٛمٞمده، صمّؿ ظمٚمؼ اعمالئٙم٦م ،

ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك »وظمؼم قمكّم سمـ طمديد ، قمـ ُمرازم ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

وومسٚم٦م ،  ومسٚمتٜم٣م شمٛمتكم، صمّؿ  ٔمٙمتٜمًم واضمدةهمج...،  طمٙمٗمتؽ وفمٙمٝم٣ًم ٞمقراً وشمٕم٤ممم : ي٤م حمٛمد إيّن 

ايمثٛمتكم شمٛمتكم ، همِم٣مرت أرزمٔم٥م حمٚمد واضمد ، وفمقم واضمد ، واْلسـ واْلسكم شمٛمت٣من ، شمّؿ طمٙمؼ 

 .(7) شاَّلل هم٣مؿمٚم٥م َمـ ٞمقر ، ازمتدأه٣م روضم٣ًم زمَل زمدن ، شمّؿ َمسحٛم٣م زمٝمٚمٝمٛمف ، همٟمهم٢م ٞمقره همٝمٛم٣م

سمـ ُمٕم٘مؾ  ٜم٤م حمٛمدرمحف اهلل ىم٤مل: طمدصم أيبىم٤مل :  هـ(387)وأظمرج اًمّمدوق

اهلل سمـ  ، قمـ قمٌديؾمح٤مق اًمٜمٝم٤موٟمدإسمراهٞمؿ سمـ إ، قمـ ياجلزر سمـ زيد ، قمـ حمٛمدلاًم٘مرُمًٞمٜم

                                                           

 دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران ..  991: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)
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ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف مل ؾمٛمٞم٧م قمٚمٞمف اًمًالم سمـ ؿمٛمر، قمـ ضم٤مسمر، قمـ أسمك قمٌداهلل  ، قمـ قمٛمرو مح٤مد

  !.زهرا ؟قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم وم٤مـمٛم٦م اًمزهرا  

ت ومٚمام أذىم٧م أو٤م ، ٟمقر قمٔمٛميتف  اهلل قمزوضمؾ ظمٚم٘مٝم٤م ُمـ نّ ٕ»قمٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل 

وظمرت اعمالئٙم٦م ؾم٤مضمديـ وىم٤مًمقا: ، وهمِمٞم٧م أسمّم٤مر اعمالئٙم٦م ، رض سمٜمقره٤م اًمًٛمقات وإ

  ؟!.إهلٜم٤م وؾمٞمدٟم٤م ُم٤م هلذا اًمٜمقر

،  لطمٙمٗمتف َمـ فمٓمٚمت، اؽم٘مٛمتف دم ؽمًمئل ،  يهذا ٞمقر َمـ ٞمقر» :وطمك اهلل اًمٞمٝمؿ ٠موم

وأطمرج َمـ ذيمؽ ايمٛمقر أئٚم٥م ، ٞمبٝم٣مء ٕأهمّمٙمف فمعم مجٝمع ا، أطمرصمف َمـ صٙم٤م ٞمبل َمـ أٞمبٝم٣مئل 

 .(1)شلاٞمٗمّم٣مء وضمٝم دم أرض زمٔمد لواصمٔمٙمٜمؿ طمٙمٖم٣مئ ،َيدون إلم ضمٗمل،  َمريٟميٗمقَمقن زم

 ىمٚم٧م : ذم إؾمٜم٤مده وٕمػ ، سمؾ هق وٕمٞمػ : ومٗمٞمف ُمـ مل أقمرومف ، ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا .

 ذم خميتٍم اًمٌّم٤مئر ىم٤مل : وُمـهـ( 9احلكّم )ق نامٞماحلًـ سمـ ؾمٚمي١مّيد ذًمؽ ُم٤م ذيمره 

 أسمق طمدصمٜم٤م:  ىم٤مل،  إـمروش اًمٙمقذم اهلل قمٌد سمـ احلًـ سمـ حمٛمد قمـ روى:  اًمقاطمدة يميت٤مب

 طمدصمٜمل:  ىم٤مل،  اًمؼمىمل ظم٤مًمد سمـ سمـ حمٛمد أمحد طمدصمٜمل:  ىم٤مل،  اًمٌجكم حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اهلل قمٌد

 اًم٤ٌمىمر ضمٕمٗمر أيب قمـ،  اًمثامزم محزة أيب قمـ،  سمـ محٞمد قم٤مصؿ قمـ،  ٟمجران أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد

 ذم شمٗمرد واطمد أطمد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل نّ إ»:  اًمًالم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف أُمػم ىم٤مل:  ىم٤مل مقمٚمٞمف اًمًال

 وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمداً  اًمٜمقر ذًمؽ ُمـ ظمٚمؼ صمؿّ ،  ٟمقراً  ومّم٤مرت ؿ سمٙمٚمٛم٦مشمٙمٚمّ  صمؿّ ،  وطمداٟمٞميتف

 ذم واؾمٙمٜمف،  اًمٜمقر ذًمؽ ذم اهلل وم٠مؾمٙمٜمف،  روطم٤مً  ومّم٤مرت سمٙمٚمٛم٦م ؿشمٙمٚمّ  صمؿّ ، وذرييتل  وظمٚم٘مٜمل، 

 طمٞم٨م ٓ،  ظميا  فمٚم٦م ذم زًمٜم٤م ومام،  ظمٚم٘مف قمغم اطميت٩م ومٌٜم٤م،  ويمٚمامشمف اهلل روح ومٜمحـ، اٟمٜم٤م أسمد

 أن ومبؾ وذيمؽ، وٟمًٌحف  وٟم٘مدؾمف ٟمٕمٌده شمٓمرف قملم وٓ،  هن٤مر وٓ ًمٞمؾ وٓ ىمٛمر وٓ ؿمٛمس

 .(9) شاْلٙمؼ خيٙمؼ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٕميتؼم .

                                                           

 . َمدرؽم٥م اإلَم٣مم اظمٜمدي ، ومؿ اظمٗمدؽم٥م .133اإلَم٣مَم٥م وايمتبٌمة  :  (1)

 . اظمْمبٔم٥م اْلٝمدرّي٥م ، ايمٛمجػ إذف. 33خمتٌم زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت :   (7)
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، وإن ؿمت٧م اإلجي٤مد ذمفم٤مهرٌة أّن اًمٜمقر إّول  -سمٛمجٛمققمٝم٤م-هذه إظم٤ٌمر اًمٙمثػمة 

ىم٣م اهلل ىمٚم٧م: اًمروح اًم٘مدس ، ٟمقٌع واطمٌد ، ٓ ومرد ًمف ذم اسميتدا  اإلجي٤مد ، إّٓ ٟمٌّٞمٜم٤م حمّٛمد ، 

 إُمثؾ وم٤مُٕمثؾ .  ،ٜمف صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف أن ييتٙمثّر اخلٚمؼ ُمشمٕم٤ممم 

،  ومسٚمتٜم٣م شمٛمتكم، صمّؿ طمٙمٗمتؽ وفمٙمٝم٣ًم ٞمقرًا »ًمٍميح ىمقل اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ش.ٛمتكم شمٛمتكم...وومسٚم٦م ايمث

إٟم٤ًمن ، إمم  اجلٛمٞمع يِمؽمك ذم هذا اًمٜمقر ، اؿمؽمايم٤ًم ُمٕمٜمقي٤ًم ، ومٙمام شم٘مقل : حمٛمد 

أدٟمك ومرد ذم اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م ، إٟم٤ًمن : ٓؿمؽماك يمّؾ أومراد اإلٟم٤ًمن ، ذيٗمٝم٤م وظمًٞمًٝم٤م دون 

 اؾميتثٜم٤م  ، سمٜمقع اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م.

ٞمٝمؿ اًمًالم ٟمقر ، ، ٟمقر ، و: أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚميمذًمؽ ُم٤م ٟمحـ ومٞمف : ومٜمٌّٞمٜم٤م حمٛمد 

ٛمٞمع ذم هذا اؿمؽماك ذوات اجلوىم٤مـم٦ٌم إٟمٌٞم٤م  وإوصٞم٤م  ٟمقر ، وقم٤مُّم٦م اعمالئٙم٦م ٟمقر : رضورة 

: سم٤مًمْمٌط يمام أّن اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م وهل واطمدة ، ُميتٙمّثرة ذم ذوات ـمقًمّٞم٤ًم اًمٜمقر اؿمؽمايم٤ًم شمٙمقيٜمٞم٤ًم 

 .ـمقًمّٞم٤مً يمّؾ أومراد اإلٟم٤ًمن شمٙمّثرًا شمٙمقيٜمٞم٤ًّم 

ٟمٌٞمّٜم٤م حمّٛمد : ًمٕمدم ٗمرد ُمٜمحٍمة سم، د رشم٦ٌم وضمقدّي٦م هلذا اًمٜمقر أّن أؿمهم٤مي٦م إُمر 

ؾمٌح٤مٟمف ، أُّم٤م قمكّم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، ومٝمق وُمِمٞمتيتف ؾمقى ىمدرة اهلل  اًمقاؾمٓم٦م ذم إجي٤مده 

سمقاؾمٓم٦م ٟمقر اًمٜمٌّل. صمّؿ احلًـ واحلًلم قمٚمٞمٝمام اًمًالم ، سمقاؾمٓميتلم مه٤م : اًمٜمٌل وقمكّم ، وهٙمذا 

 إُمثؾ وم٤مُٕمثؾ .. شمٙمّثرت اًمقؾم٤مئط اًمٓمقًمٞم٦ّم ،

هـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م محزة سمـ حمٛمد 387اًمّمدوق ريض اهلل قمٜمف )ُم٤م رواه قمٚمٞمف ، مم٤ّم يدّل 

اًمٕمٚمقي رمحف اهلل، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ، قمـ أسمٞمف، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم، قمـ 

قًمف قمٛمر سمـ أذيٜم٦م، قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ، قمـ ىم

ـْ ُروضِملَوَٟمَٗمْخ٧ُم ومِٞمِف اهلل قمز وضمؾ:   ؟!.(1)َِم

                                                           

 .79اْلجر :    (1)
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ٙمف فمعم روٌح اطمت٣مره اَّلل ، واصْمٖم٣مه ، وطمٙمٗمف إلم ٞمٖمسف ، وهمّمه : » ىم٤مل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم

 .(1)شدم آدم همٛمٖمخ َمٛمفمجٝمع إرواح، همٟمَمر 

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم إفمٝمر ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، ومحزة سمـ حمٛمد اًم٘مزويٜمل اًمٕمٚمقي 

 ٕضمال  ومٞمام ئمٝمر ، شمرّى اًمّمدوق قمٜمف يمثػمًا ، مل يٓمٕمـ ومٞمف أطمد .ُمـ ا

( سمْمٛمٞمٛم٦م ظمؼم اسمـ طمديد ، ويمذا ىمقًمف شمٕم٤ممم : همٛمٖمخ َمٛمف دم آدمىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

ـْ ُروطِمل سيٌح ذم وطمدة اًمروح اًم٘مدس )=اًمٜمقر إّول( ، وقمدم يمثرشمف  َوَٟمَٗمْخ٧ُم ومِٞمِف ُِم

 ًمقضمقده ، وإّٓ ومٚمٞمس هق ىمٌؾ اًمٙمثرة إّٓ ٟمقع ُمٜمحٌٍم سمٗمرد .إّٓ سم٠مومراده اًمٓمقًمّٞم٦م اًميت٤مًمٞم٦م 

وُم٤م رواه اًمّمدوق : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ اعميتقيمؾ رمحف اهلل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ 

إسمراهٞمؿ، قمـ أسمٞمف، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم، قمـ قمٛمر سمـ أذيٜم٦م، قمـ أيب ضمٕمٗمر إصؿ، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م 

قمٚمٞمف اًمًالم واًميتل ذم قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم  أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم قمـ اًمروح اًميتل ذم آدم

روضم٣من خمٙمقوم٣من ، اطمت٣مرمه٣م واصْمٖم٣ممه٣م، روح آدم فمٙمٝمف ايمسَلم »ُم٤ممه٤م؟!. ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(9)شوروح فمٝمسك فمٙمٝمف ايمسَلم

ٟم٤مفمر ًمٗمرديـ ُمـ  وهق ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح : وم٤مسمـ أيب قمٛمػم ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع .

، صم٤مٟمٞم٤ًم ، ٟمٗمخ ُمٜمف أيْم٤ًم ذم قمٞمًك قمٚمٞمٝمام اًمًالم أوًٓ : ومٙمام ٟمٗمخ ُمٜمف ذم آدم اًمروح اًم٘مدس 

 .، إُمثؾ وم٤مُٕمثؾ ويمذا سم٘مّٞم٦م إومراد 

  

                                                           

 . مج٣مفم٥م اظمدرؽمكم ، ومؿ.171ايمتقضمٝمد)ت: ه٣مؾمؿ ايمْمٜمراين( :    (1)

 . مج٣مفم٥م اظمدرؽمكم ، ومؿ.٣171مؾمؿ ايمْمٜمراين( : ايمتقضمٝمد)ت: ه   (7)
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 شضمسكٌم َمٛمل وأٞم٣م َمٛمف»زمٝم٣من ضمدي٧م ايمٛمبل : 

طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمروم٦م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش، أظمرج اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ىم٤مل : 

سمـ ُمرة، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  يٕمكم ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ راؿمد، قمـقمـ قمٌد اهلل سمـ قمثامن سمـ ظمثٞمؿ

، طمًلم ؾمٌط أطم٥م اهلل ُمـ أطم٥م طمًٞمٜم٤مً ل وأٞم٣م َمـ ضمسكم، ضمسكم َمٛمّ »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ش.ُمـ إؾم٤ٌمط

 .(7)هذا طمدي٨م طمًـىم٤مل اًمؽمُمذي : 

سمـ ُم٤مضم٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد، وإؾمامقمٞمؾ سمـ اأظمرج 

أيب إؾمح٤مق، قمـ طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ُمقؾمك، ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ 

 . ش ّي فمٛمّل إّٓ فمقمَمٛمّل وأٞم٣م َمٛمف، وٓ ي٠مدّ  فمقمّ »اهلل ي٘مقل: 

 .(9)ىم٤مل إًم٤ٌمين: طمًـ 

ُمع زي٤مدة وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ آدم، واسمـ أيب سمٙمػم،  -ُميت٤مسمٕم٦م ًمنميؽ–يمام أظمرضمف أمحد 

 ، صح٤ميب ؿمٝمد طمّج٦م اًمقداع(اًمًٚمقزم)ة ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م إهائٞمؾ، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مد

 .ش  َّمٛمّل وأٞم٣م َمٛمف، وٓ ي٠مدي فمٛمّل إٓ أٞم٣م أو فمقم فمقمّ » ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

قمٜمٕمٜم٦م أيب ، : وٓ شمي هٞمٝمٜم٤م سم٢ممج٤معهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ىمٚم٧م: 

 .  (3)شم٘م٤منذم هم٤مي٦م آ -وهق ؾمٌٓمف-إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل: إلمج٤مع اًمٕمٚمام  أّن رواي٦م إهائٞمؾ قمٜمف 

ل ل، وأٞم٣م َمٛمف، وٓ يٗمِض فمٛمّ َمٛمّ  فمقمّ »وسمٕملم هذا اًمًٜمد رواه أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ سمٚمٗمظ: 

 .(4)ش ي فمٛمّل إّٓ أٞم٣م أو فمقمّ وٓ ي٠مدّ »، ىم٤مل اسمـ آدم: ش ّديٛمل إّٓ أٞم٣م أو فمقم

                                                           

 . دار ايمٕمرب اإلؽمَلَمل ، زمغموت. 3775، رومؿ: 173: 6ؽمٛمـ ايمؼمَمذي)ت: زمُم٣مر فمّقاد(   (1)

 . حمٚمد هم٠ماد فمبد ايمب٣مومل، وَمذيؾ زمٟمضم٘م٣مم إيمب٣مين .119، رومؿ : 99:  1ؽمٛمـ ازمـ َم٣مصم٥م   (7)

 . ايمرؽم٣ميم٥م.378، رومؿ: 993: 1مّـ ذىمر ذيمؽ ؾمٔمٝم٤م إرٞم٠موط ٞمٖمسف دم َمسٛمد أمحد   (3)

 . َم٠مؽمس٥م ايمرؽم٣ميم٥م.1171، رومؿ : 657:  7همّم٣مئؾ أمحد )ت: ويص فمب٣مس(   (9)
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وذم ومْم٤مئؾ أمحد: ويميت٥م إًمٞمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، يذيمر أّن ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٝمؿ ىمثٜم٤م 

 ىم٤مل: عم٤م يم٤من يقم أطمد وومرّ  ، قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ أيب راومع، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكمّ قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م

، ومحٛمٚم٧م قمغم اًم٘مقم، وم٢مذا أٟم٤م سمرؾمقل اهلل، وم٘م٤مل ضمؼميؾ: إن اًمٜم٤مس وم٘مٚم٧م: ُم٤م يم٤من اًمٜمٌل ًمٞمٗمرّ 

 .(7)شإٞمف َمٛمّل، وأٞم٣م َمٛمف، همٗم٣مل صمػميؾ: وأٞم٣م َمٛم٘مًم»هذه هلل اعمقاؾم٤مة، وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

دصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ أيب طموأظمرضمف اًمؽمُمذي ىم٤مل: 

 . (9)سمف ُمثٚمف. وىم٤مل: طمًـ همري٥م صحٞمح إؾمح٤مق

أظمؼمٟم٤مه أسمق قمكم احلداد ذم يميت٤مسمف صمؿ طمدصمٜمل أسمق ُمًٕمقد قمٌد وأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل : 

ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ضمٌػم سمـ  ،ٟم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ،أٟم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ احل٤مومظ ،اًمرطمٞمؿ سمـ قمكم قمٜمف

قمـ طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة  ،قمـ أيب إؾمح٤مق ،قمـ قمٜم٦ًٌم ،ٟم٤مطمٙم٤مم ،ٟم٤م حمٛمد سمـ محٞمد ،ه٤مرون

 ل وأٞم٣م َمٛمف وٓ يبٙمغ فمٛمل إّٓ فمقم َمٛمّ » :اًمًٚمقزم ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل

 .(3)وم٣ميمف دم ضمج٥م ايمقداعش أٞم٣م أو فمقم

ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت وُمقصم٘مقن، وحمٛمد سمـ محٞمد طم٤مومظ صم٘م٦م وٕمٗمف 

 ض دون سمٞم٤من.اًمٌٕم

ذم ىمقًمف قمٚمٞمف هق قملم اعمٕمٜمك ( ل وأٞم٣م َمـ ضمسكمضمسكم َمٛمّ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : )

وومسٚم٦م ،  ومسٚمتٜم٣م شمٛمتكم، صمّؿ  همجٔمٙمتٜمًم واضمدة...،  طمٙمٗمتؽ وفمٙمٝم٣ًم ٞمقراً ي٤م حمٛمد إيّن »: اًمًالم 

ّد يمثرة ومٛمر شايمثٛمتكم شمٛمتكم ، همِم٣مرت أرزمٔم٥م حمٚمد واضمد ، وفمقم واضمد ، واْلسـ واْلسكم شمٛمت٣من

 إٟمقار إمم ٟمقر واطمد ، هق ٟمقر اًمٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف .

ومٜمقر اًمٜمٌّل هق اًمٜمقع اعمٜمحٍم سمف وم٘مط ذم اسميتدا  اإلجي٤مد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، صمّؿ أوضمد 

 اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمف ومردًا صم٤مٟمٞم٤ًم هق قمكّم ، صمؿ احلًـ واحلًلم وهٙمذا إُمثؾ وم٤مُٕمثؾ.

                                                           

 . 1. َم٠مؽمس٥م ايمرؽم٣ميم٥م. ط : 1119، رومؿ : 656:  7همّم٣مئؾ أمحد )ت: ويص فمب٣مس(   (1)

 . دار ايمٕمرب اإلؽمَلَمل ، زمغموت.3719، رومؿ: 79: 6ؽمٛمـ ايمؼمَمذي )زمُم٣مر(   (7)

 .396: 97 سم٣مريخ ازمـ فمس٣مىمر  (3)
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 شوأٞم٣م َمٛم٘مًم»زمٝم٣من ومقل صمػمائٝمؾ : 

: ويميت٥م إًمٞمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، يذيمر أّن ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد ُم٤م ٟمّّمف  ذم ومْم٤مئؾ أمحد

ىم٤مل: عم٤م  صمٜم٤م قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م، قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ أيب راومع، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكمّ ٤مل : طمدطمدصمٝمؿ ىم

، ومحٛمٚم٧م قمغم اًم٘مقم، وم٢مذا أٟم٤م سمرؾمقل اهلل، اًمٜم٤مس وم٘مٚم٧م: ُم٤م يم٤من اًمٜمٌل ًمٞمٗمرّ  يم٤من يقم أطمد وومرّ 

إٞمف َمٛمّل، وأٞم٣م َمٛمف، همٗم٣مل صمػميؾ: وأٞم٣م »يؾ: إن هذه هلل اعمقاؾم٤مة، وم٘م٤مل اًمٜمٌل: وم٘م٤مل ضمؼم

 .(7)شَمٛم٘مًم

طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ أيب وأظمرضمف اًمؽمُمذي ىم٤مل: 

 . (9)سمف ُمثٚمف. وىم٤مل: طمًـ همري٥م صحٞمح إؾمح٤مق

سم٧م اًمٌٙمري، أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ: ؾمٞمام ذم اعميت٤مسمٕم٤مت: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى قمٛمرو سمـ صم٤م

ا قمٜمف، قمغم أّٟمف وػ طمديثف إيمثر إذا اٟمٗمرد، ًمٙمـ ىم٤مل اًمٌزار: طمدث قمٜمف أهؾ اًمٕمٚمؿ، ورووٕمّ 

، يم٤من ي٘مت٤م ضمديثف. وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: وٕمٞمػ احلدي٨م، ومل يؼمك ضمديثفيم٤من رضمالً ييتِمٞمع، 

 ردي  اًمرأي، ؿمديد اًميتِمٞمع. 

 دي٨م.ذم احل ىم٣من صدووم٣مً وىم٤مل أسمق داود: راومِض ظمٌٞم٨م رضمؾ ؾمق ، وًمٙمٜمف 

ُم٤م ٟمّّمف: ومٞمام يميت٥م إًمٞمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن ُمٓملم، أيْم٤ًم ذم ومْم٤مئؾ أمحد و

حمٚمد زمـ فمبٝمد اَّلل زمـ أِب يذيمر أّن قمكم سمـ طمٙمٞمؿ إودي طمدصمٝمؿ، ىمثٜم٤م طم٤ٌمن سمـ قمكم، قمـ 

، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده ىم٤مل: عم٤م ىميتؾ قمكّم أصح٤مب إًمقي٦م يقم أطمد ىم٤مل ضمؼميؾ: ي٤م رؾمقل راهمع

إٞمف َمٛمل، وأٞم٣م َمٛمف، وم٣مل صمػميؾ: وأٞم٣م َمٛم٘مًم ي٣م رؽمقل »ه هلل اعمقاؾم٤مة، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل: اهلل، إن هذ

 .(3)شاَّلل

                                                           

 . 1. َم٠مؽمس٥م ايمرؽم٣ميم٥م. ط : 1119، رومؿ : 656:  7همّم٣مئؾ أمحد )ت: ويص فمب٣مس(   (1)

 . دار ايمٕمرب اإلؽمَلَمل ، زمغموت.3719، رومؿ: 79: 6ؽمٛمـ ايمؼمَمذي )زمُم٣مر(   (7)

 .1119، رومؿ : 659: 7همّم٣مئؾ أمحد )ت: ويص فمب٣مس(   (3)
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ورواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احليُمل، صمٜم٤م قمكم سمـ 

 .(7)طمٙمٞمؿ إودي سمف ُمثٚمف

سمـ ُمٕملم ذم ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين، وومٞمف طم٤ٌمن سمـ قمكم وهق وٕمٞمػ ووصم٘مف ا

 .(9)وٕمٞمػ قمٜمد اجلٛمٝمقر، رواي٦م، وحمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ أيب راومع وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن 

َمٔمعم زمـ أظمرضمف اًمٌزار ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمقاؾمٓمل، صمٜم٤م وُمـ ـمريؼ آظمر 

، صمٜم٤م ذيؽ، وقمٛمرو سمـ أيب اعم٘مدام، قمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ، قمـ ضم٤مسمر، فمبد ايمرمحـ

د، ي٣م حمٚمّ ٘م٤مل ضمؼميؾ: ...، وماهلل قمٜمف قمغم وم٤مـمٛم٦م رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝم٤م يقم أطمدىم٤مل: دظمؾ قمكم ريض 

 .(3)شهمٗم٣مل صمػميؾ: وأٞم٣م َمٛم٘مًم ي٣م صمػميؾ، إّٞمف َمٛمّل: »اًمٜمٌل، وم٘م٤مل هذا وأزمٝمؽ اظمقاؽم٣مة

وومٞمف ُمٕمغّم سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمقاؾمٓمل، وهق وٕمٞمػ ضمدًا، ، ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٌزار 

 .(4)سمف وىم٤مل اسمـ قمدي: أرضمق أّٟمف ٓ سم٠مس

ـّ أّن ُمٕمٜم٤مه٤م ىمٚم٧م : اظميتٚمط قمغم أيمثر اًمٜم٤ّمس سمٞم٤من هذه إظم٤ٌمر اًمنميٗم٦م  : وىمد ٟمٔم

 أوحك واوح٤ًم ..

 .(ضمسكم َمٛمل وأٞم٣م َمٛمفوسم٢مجي٤مز ؿمديد : ومٛم٘مّمقد اًمٜمٌّل سم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : )

وُم٤م ( وأٞم٣م َمٛم٘مًم( . وىمقل ضمؼمائٞمؾ : )فمقّم َمٛمل وأٞم٣م َمٛمفوىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ًمٕمكّم : )

، أو أص٤مًم٦م اًمقضمقد ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ آؿمؽماك اعمٕمٜمقي ٓ يٕمدو ؿم٤ميمؾ هذه إظم٤ٌمر اًمنميٗم٦م ، 

إّول ذم  اًمٜمقر ةإمم وطمده١مٓ  اعم٘مّدؾملم اًمٓمقًمٞم٦ّم ، ٛمرّد يمثرة وم يمام ي٘مقل أهؾ احلٙمٛم٦م :

 وذم ىمقل .صٚمقات اهلل قمٚمٞمف شمٙمثر اخلٚمؼ قمٜمف ، وهق اًمٜمقع اعمٜمحٍم سمٗمرد ٟمٌّٞمٜم٤م ، اإلجي٤مد 

 ( إؿم٤مرة إمم أّٟمف سمٕمدمه٤م ذم اًمقضمقد اًمٓمقزم.وأٞم٣م َمٛم٘مًمضمؼمائٞمؾ : )

                                                           

 دي ايمسٙمٖمل .. ت : مح991، رومؿ : 318:  1َمٔمجؿ ايمْمػماين ايم٘مبغم   (1)

 . ت : ضمس٣مم ايمٗمدد .11185، رومؿ : 119:  6جمٚمع ايمزوائد   (7)

 . 1789، رومؿ : 379:  7ىمُمػ إؽمت٣مر دم زوائد ايمبزار )اَلٝمثٚمل (   (3)

 . ت : ضمس٣مم ايمٗمدد . 11116، رومؿ : 177:  6جمٚمع ايمزوائد   (9)
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 ىمٙمٚم٥م سم٣مَّم٥م يمِمدر ايمديـ ايمُمغمازي 

ـْ َأَْمِر َرِبِّ ىم٤مل روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ذم ذح اًمٙم٤مذم :  وُح َِم  نّ : إىم٤مًمقا  وُمِؾ ايمرُّ

ًمٜمٌل صغّم اهللّ قمٚمٞمف وآًمف، ، وهذا هم٤مي٦م اجلٝمؾ سمرشم٦ٌم ا سمف اًمٜمٌّل صغّم اهللّ قمٚمٞمف وآًمف مل يٙمـ قم٤معم٤مً 

٠مقمٚمؿ أّن إرواح يمٚماٝم٤م خمٚمقىم٦م ُمـ روح واطمدة ، وم...: ضمٗمٝمٗم٥م ذاسمف: َمري هق ايمروح إ نّ ٢موم

هل روح اًمٜمٌّل صغما اهلل قمٚمٞمف وآًمف :  ومروطمف أصؾ إرواح ، ومٙمام يم٤من آدم أسم٤م اًمٌنم وظمٚمٞمٗم٦م 

 اهلل ذم إرض. 

رواح ، وظمٚمٞمٗم٦م اهلل ذم قم٤ممل إرواح ، وم٤مًمروح يم٤من اًمٜمٌّل صغما اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، أسم٤م إ

ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ، وجميتٛمع صٗم٤مشمف اًمذاشمّٞم٦م ، يم٤مًمٕمٚمؿ واحلٞم٤مة واًم٘مدرة واإلرادة واًمًٛمع واًمٌٍم 

وذًمؽ أّن اهلل شمٕم٤ممم عم٤ّم  :واًمٙمالم واًمٌ٘م٤م  ، واجلًد ظمٚمٞمٗم٦م اًمروح ، وهق جميتٛمع صٗم٤مشمف اًمٗمٕمٚمّٞم٦م 

يم٤من اهلل ومل يٙمـ ُمٕمف ر  آظمر طميتّك يٜم٥ًم أو يْم٤مف  ظمٚمؼ روح اًمٜمٌّل صغما اهلل قمٚمٞمف وآًمف ،

إًمٞمف اًمروح همػم اهلل ، سمؾ يم٤من روطمف أّول ر  شمٕمٚما٘م٧م سمف اًم٘مدرة إزًمٞم٦ّم ، وًمذًمؽ ّذومف 

سميتنميػ اإلو٤موم٦م إمم ٟمٗمًف ومًاّمه : روطمل ، يمام ؾمّٛمك أّول سمٞم٧م ووع ًمٚمٜم٤مس وّذومف 

 سم٤مإلو٤موم٦م إمم ٟمٗمًف وم٘م٤مل : سمٞميتل.

ف أن خيٚمؼ آدم ؾمّقاه ، وٟمٗمخ ومٞمف ُمـ روطمف ، أي : ُمـ اًمروح صمّؿ طملم أراد ؾمٌح٤مٟم

يُتف َوَٞمٖمْخ٦ُم همٝمف اعمْم٤مف إمم ٟمٗمًف ، وهق روح اًمٜمٌّل صغما اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، يمام ىم٤مل :  هم١مذا ؽَمقه

ـْ ومل ي٘مؾ : ٟمٗمخ٧م ومٞمف روطمل سمدون  َِمـ ُروضِمل ًمٞمٙمقن ومٞمف دًٓم٦م قمغم أّن اًمروح  ُِم

دًا ُمٜمف ، اعمٜمٗمقخ ذم آدم ، هق سمٕمٞمٜمف ر وح اًمٜمٌّل صغما اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، سمؾ يم٤من روح آدم ُميتقًما

وم٤مًمٜمٌّل صغما اهلل قمٚمٞمف وآًمف إب اًمروطم٤مين ٕب اًمٌنم وؾم٤مئر إٟمٌٞم٤م  ، وأسمق اًمٌنم إب 

 اجلًامين ًمٚمٜمٌّل صغما اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾم٤مئر اًمٌنم . 

قمٚمٞمف وآًمف ، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : ويمذًمؽ أرواح أوٓد آدم ، خمٚمقىم٦م ُمـ روح اًمٜمٌّل صغم اهلل 

 َُمِٝملٍم ) 
ٍ
ـْ َُم٤م  ـْ ؾُماَلًَم٦ٍم ُِم َٚمُف ُِم ًْ اُه 8صُمؿا ضَمَٕمَؾ َٟم ـْ ُروضِمفِ  َوَٞمَٖمَخ همِٝمفِ ( صُمؿا ؾَمقا ويمذًمؽ ىم٤مل   َِم

ـْ ُروطِمٜم٤َم ذم طمّؼ روح قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم :  ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمٗمخ٦م جلؼمئٞمؾ ،  وَمٜمََٗمْخٜم٤َم ومِٞمِف ُِم
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 اهلل قمٚمٞمف وآًمف اعمْم٤مف إمم احلية اإلهلٞم٦ّم ، وٕضمؾ يمقن طم٘مٞم٘م٦م واًمروح ُمـ روح اًمٜمٌّل صغما 

اًمروح قمغم هذه اعمٜمزًم٦م واًمنمف ، ىمٍمت أومٝم٤مم اًمٜم٤مس وشمالؿم٧م اًمٕم٘مقل ُمـ دريمٝم٤م ، يمام 

ٓا ىَمٚمِٞماًل شميتالؿمك أٟمقار إسمّم٤مر ذم ؿمٕم٤مع اًمِمٛمس ، وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ـَ اًْمِٕمْٚمِؿ إِ  َوَُم٤م ُأوشمِٞميُتْؿ ُِم

 اهـ..(7)٘م٤مل : وم٢مّٟمف ُمدرك قمزيز اعمٜم٤ملوم٤مومٝمؿ هذا اعم

ىمٚم٧م : ُم٤م ىم٤مًمف صدر اًمديـ اًمِمػمازي ريض اهلل قمٜمف ، شم٤مّم : يدّل قمٚمٞمف ذم إظم٤ٌمر 

اًمّمحٞمح٦م يمّؾ ُم٤م هدٟم٤مه آٟمٗم٤ًم : ؾمٞمام صحٞمح حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ، قمـ اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ذم 

ـْ ُروضِملَوَٟمَٗمْخ٧ُم ومِٞمِف شمٗمًػم :  ، واصْمٖم٣مه ، وطمٙمٗمف إلم ٞمٖمسف ، روٌح اطمت٣مره اَّلل » :َِم

 .(7)شدم آدم همٛمٖمخ َمٛمفوهمّمٙمف فمعم مجٝمع إرواح، همٟمَمر 

، ُمدرك اًمقطمدة واًمٙمثرة ذم ظمّمقص : إّن ُم٤م ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف  -واحلّؼ ي٘م٤مل-أىمقل 

 .يمالم ٓ هيٛمٜم٤م أن قمدا هذا ، ، وذم سمٕمض ُم٤م ىم٤مل قمزيز اعمٜم٤مل 
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 ىمٙمٚم٥م سم٣مَّم٥م يمٙمًمزٞمدراين ريض اَّلل فمٛمف

، ٓ شمٗم٤موت  إٞمقار ىمّٙمٜم٣م ضمٗمٝمٗم٥م واضمدةهـ( ريض اهلل قمٜمف : 7087اعم٤مزٟمدراين ) ىم٤مل

دم أصؾ ايمٛمّقري٥م ، وايم٘مًمل وايمٛمٗمص ،  زمؾ دم ايمُمّدة وايمّمٔمػسمٞمٜمٝم٤م ذم اعمٝمّٞم٦م وقمقاروٝم٤م ، 

 .(7) وايمقصمقد ، واَّلل أفمٙمؿ زمحٗمٝمٗم٥م اْل٣مل

اًمقاطمد ، يمثرة  ىمٚم٧م : وهق سيٌح ومٞمام ىمٚمٜم٤مه ُمـ أص٤مًم٦م اًمقضمقد ، وأّن يمثرة اًمٜمقر

 وضمقدّي٦م ـمقًمّٞم٦م ، ُمـ اًمٜمّقر اًمقاطمد إؿمد ٟمقرًا ، إمم إوٕمػ وضمقدًا ، إُمثؾ وم٤مُٕمثؾ .

قمغم اجلقهر اعمٗم٤مرق قمـ اعم٤مّدة ذم  ايمٔمٗمؾوىم٤مل ذم ُمقوع آظمر ريض اهلل قمٜمف : ىمد يٓمٚمؼ 

ثؾ يمثرة ذاشمف وومٕمٚمف ، وي٘م٤مل إّٟمف أّول ظمٚمؼ ُمـ اًمروطم٤مٟمٞملم ، وإّٟمف يمثػم اًمٕمدد ، يمثرة ٓ ُم

إؿمخ٤مص اعمٜمدرضم٦م حت٧م ٟمقع واطمد ، وٓ ُمثؾ يمثرة إٟمقاع اعمٜمدرضم٦م حت٧م ضمٜمس واطمد : 

َمراسم٤م وصمقدّي٥م ٞمقراٞمٝم٥ّم ، سمؾ هل  وايمٔم٣ممل ايمٗمدد َمٛمّزه فمٛمٜم٣مّٕن شمٚمؽ اًمٙمثرة ُمـ شمقاسمع اعم٤مدة ، 

ٕٟمقار ، ، ُميتٗم٤موشم٦م ذم اًمٙمامل واًم٘مرب إمم ٟمقر ا خمتٙمٖم٥م دم ايمُمّدة وايمّمٔمػ دم ايمٛمقرّي٥م،  زمسٝمْم٥م

وأّٟمف )=اًمٕم٘مؾ( روح اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م ، وطم٤مًم٦م هل٤م ، وُميتٕمّٚمؼ هب٤م ، يميتٕمّٚمؼ اًمٜمٗمس سم٤مًمٌدن ، 

وشمٕمرف ، و٤م اشمف وإذاىم٤مشمف ، شمِض  اًمٜمٗمس وشمنمق وشمٌٍم ُم٤م ذم قم٤ممل اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت ٢موسم

ف إذا ُمٜم٤مومٕمٝم٤م وُمْم٤مّره٤م ، وميتٓمٚم٥م إّول ودميتٜم٥م قمـ اًمث٤مين ، وأّٟمف ٓ سمٕمد ذم ذًمؽ اًميتٕمّٚمؼ : ٕٟمّ 

د واعم٤مدّي٦م ، ضم٤مز شمٕمّٚمؼ ذًمؽ اجلقهر سم٤مًمٜمٗمس  ضم٤مز شمٕمّٚمؼ اًمٜمٗمس سم٤مًمٌدن ُمع اعم٤ٌميٜم٦م سمٞمٜمٝمام ذم اًميتجرُّ

 ُمع اعمٜم٤مؾم٦ٌم سمٞمٜمٝمام ذم اًميتجّرد سم٤مًمٓمريؼ إومم . 

واحلؼُّ أّن وضمقد ذًمؽ اجلقهر أُمر ممٙمـ ، دّل قمٚمٞمف فم٤مهر يمثػم ُمـ اًمّرواي٤مت ، ًمٙمـ ٓ 

ٗم٦م ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م ُمـ أّٟمف ُمقضمد ًمألومالك وُم٤م ومٞمٝم٤م وُم٤م حتيتٝم٤م ُمـ قمغم اًمقضمف اًّمذي ذه٥م إًمٞمف ـم٤مئ

إضم٤ًمم واًمٕمٜم٤مس وهمػمه٤م : وم٤مّن وضمقده قمغم هذا اًمقضمف همػم صم٤مسم٧م ، ٓ قم٘ماًل وٓ ٟم٘مالً ، سمؾ 

سم٤مـمؾ سم٤مًمٜمٔمر إمم أي٤مت واًمّرواي٤مت اًمداًّم٦م قمغم أّن ُمقضمد ُم٤م ذيمر ًمٞمس إّٓ اهلل ضمؾا ؿم٠مٟمف ، وأّن 

 ٗمس قمغم اًمقضمف اعمذيمقر أيْم٤ًم أُمر ممٙمـ... .شمٙمّثره وشمٕمّٚم٘مف سم٤مًمٜم
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ىم٤مل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف : ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )صمؿ ىم٤مل ًمف : أىمٌؾ وم٠مىمٌؾ صمؿا ىم٤مل ًمف أدسمر 

وم٠مدسمر( يم٠مّن اعمراد إىم٤ٌمًمف إمم ُم٤م يّمٚمح أن ي١مُمر سمف ُمـ اًمٓم٤مقم٦م ، وإدسم٤مره قماّم يٜمٝمك قمٜمف ُمـ 

درضم٤مت اًمرومٞمٕم٦م اًميتل يٛمٙمٜمف اًمقصقل إًمٞمٝم٤م ، اعمٕمّمٞم٦م ، أو إىم٤ٌمًمف إمم اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م واًم

وإدسم٤مره قمـ شمٚمؽ اعم٘م٤مُم٤مت ، وٟمزوًمف ذم ُمٜم٤مزل اًمٓمٌٞمٕم٦م اجلًامٟمّٞم٦م ، وهٌقـمف ُمقاـمـ اًمٔمٚمٛم٦م 

اًمٌنمي٦م : وًمٕمّؾ اًمٖمرض ُمـ إُمر سم٤مٓىم٤ٌمل إرا ة ُم٘م٤مُم٤مشمف وإفمٝم٤مر درضم٤مشمف : ًمٞمًيتٞم٘مظ ذم اًمٕم٤ممل 

ر سم٠مّن ًمف ؾمقى هذه اًمٜمِم٠مة اًمدٟمّٞم٦م ، ٟمِم٠مة ُأظمرى اًمًٗمكم ُمـ ٟمقم اجلٝم٤مًم٦م ، وؾمٜم٦م اًمٌٓم٤مًم٦م ، وييتذيمّ 

 . اهـ. (7)أطمًـ وأومْمؾ ُمٜمٝم٤م سمؾ ٓ ٟم٦ًٌم سمٞمٜمٝمام

ىمٚم٧م : ُم٤م ذيمره روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ذم ُم٤م خيّص وطمدة اًمٕم٘مؾ ويمثرشمف ، ُمٌٜمل قمغم 

لم ، وهق طمّؼ ذم هم٤مي٦م اًميتامم ، ُمقاومؼ ًمألظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م واًمؼماهواقميت٤ٌمرّي٦م اعم٤مهّٞم٦م أص٤مًم٦م اًمقضمقد 

 .قمغم اًميتح٘مٞمؼ  أهؾ احلٙمٛم٦م، سمؾ ضمّؾ  أيمثر أصح٤مسمٜم٤م ذم اًم٘مرون إظمػمةاًمٞم٘مٞمٜمٞم٦ّم ، وقمٚمٞمف 
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 وضمدة ايمٔمٗمؾ وىمثرسمف!!

قمغم اجلقهر : وىمد يٓمٚمؼ اًمٕم٘مؾ ىم٤مل اعم٤مزٟمدراين ريض اهلل قمٜمف ذم هد ُمٕم٤مين اًمٕم٘مؾ : 

ف ىمثغم ايمٔمدد وإٞمّ ، ف أول ظمٚمؼ ُمـ اًمروطم٤مٟمٞملمإٟمّ : وي٘م٤مل . ذم ذاشمف وومٕمٚمف ، اعمٗم٤مرق قمـ اعم٤مدة 

ٓ َمثؾ ىمثرة إؾمخ٣مص اظمٛمدرصم٥م حت٦م ٞمقع واضمد، وٓ َمثؾ ىمثرة إٞمقاع اظمٛمدرصم٥م ، ىمثرة 

زمؾ هل ، وايمٔم٣ممل ايمٗمدد َمٛمزه فمٛمٜم٣م  ،سمٙمؽ ايم٘مثرة َمـ سمقازمع اظم٣مدة  ٕنّ : حت٦م صمٛمس واضمد 

اًمٙمامل  ُميتٗم٤موشم٦م ذم، خميتٚمٗم٦م ذم اًمِمدة واًمْمٕمػ ذم اًمٜمقري٦م ،  َمراسم٤م وصمقدي٥م ٞمقراٞمٝم٥م زمسٝمْم٥م

 اهـ. .(7)واًم٘مرب إمم ٟمقر إٟمقار

ًمٕمٛمر اهلل ، أضم٤مد اعم٤مزٟمدراين وأوم٤مد ريض اهلل قمٜمف ، وىمد ٓ أضم٤مزف إذا ىمٚم٧م : إّن ٓزم 

اًميت٤مم يتٌٞم٤من أّن اًماًمٗمٝمؿ اًميت٤مم ًمٙمالُمف اًمنميػ أقماله ، ومٝمٌؿ جلّؾ ُم٤م ضم٤م  ذم احلٙمٛم٦م . وٟمٜمٌّف 

ٛمقع يمّؾ أظم٤ٌمر أهؾ اًمٌٞم٧م ذم أسمقاب اًمروح ، عم٤م ٟمحـ ومٞمف ، ُميت٘مّقم قمغم جموآؾميتدٓل اًمٕم٤مم ، 

واًمٕم٘مؾ ، واًمٜمقر ، واًمٕمرش وهمػم ذًمؽ ، ومٕمٚمٞمؽ سم٤مؾميتٞمٕم٤مب اعمجٛمقع اعمٌثقث ذم يميت٤مسمٜم٤م 

 اعميتقاوع هذا ، وومٝمٛمف سمام هق جمٛمقع ، وإّٓ ومدع إُمر ٕهٚمف ..

احلًـ سمـ حمٌقب ، قمـ هـ( ريض اهلل قمٜمف ، قمـ  974اًمؼمىمل) وومٞمام ٟمحـ ومٞمف روى

، عم٤م ظمٚمؼ اهلل اًمٕم٘مؾ اؾميتٜمٓم٘مف »: ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ أيب ضمٕمٗمر ، قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ،  اًمٕمال 

 هق وقمزيت وضمالزم ُم٤م ظمٚم٘م٧م ظمٚم٘م٤مً  :صمؿ ىم٤مل ًمف .أدسمر وم٠مدسمر: ىم٤مل ًمف صمؿّ  .أىمٌؾ وم٠مىمٌؾ: ىم٤مل ًمف  صمؿّ 

 .(7)شهمٝمٚمـ أضم٤م إّٓ  أىمٚمٙمؽوٓ ، َمٛمؽ  أضم٤م إرمه 

، طمدصمٜمل قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م : ىم٤مل ٤مذم ، ورواه اًمٙمٚمٞمٜمل ، وهق أّول أطم٤مدي٨م يميت٤مسمف اًمٙم

 .(3)سمف ُمثٚمفقمـ احلًـ سمـ حمٌقب ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، حمٛمد سمـ حيٞمك اًمٕمٓم٤مر : ُمٜمٝمؿ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك يمالم .

                                                           

 . دارإضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب ، زمغموت.67: 1ذح ايم٘م٣مدم )ت: فمقم فم٣مؾمقر( (1) 

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران . 193: 1 اظمح٣مؽمـ)ت: صمَلل اْلسٝمٛمل((7) 

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .11: 1ايم٘م٣مدم)ت: فمقم نمٖم٣مري( (3) 
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( فم٤مهٌر ، سمؾ سيٌح أّن ًمٚمٕم٘مؾ ، همٝمٚمـ أضم٤م إّٓ  أىمٚمٙمؽوٓ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

اعمٕمٜمقي ، ُمـ إقمغم إمم إدٟمك : أيمٛمؾ هذه اعمراشم٥م  وضمقدّي٦م ـمقًمّٞم٦م سمٜمحق اإلؿمؽماك ٤مً ُمراشمٌ

وأؿمّده٤م وضمقدًا ، هق روح اًم٘مدس ، ضمٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٛمـ أطم٥ّم ُمـ ظمٚم٘مف شمٙمقيٜم٤ًم ، وهق 

ٌّف اهلل ، سم٘مريٜم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م ، ومٗمٞمف  سمْمٛمٞمٛم٦م إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم اعميت٘مّدُم٦م ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد  . وأُّم٤م ُمـ مل حي

 اًمٗمٓمرة .أدٟمك ُمراشم٥م اًمٕم٘مؾ ، وهق روح 

 قمٌد اهلل سمـ اًمٗمْمؾوأظمرج اًمؼمىمل ريض اهلل قمٜمف ، قمـ أسمٞمف حمٛمد سمـ ظم٤مًمد ، قمـ 

طمٙمؼ » صغّم قمٚمٞمف وآًمف :ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ أيب قمٌد اهلل ، قمـ أسمٞمف ، اًمٜمقومكم 

 إرمه  أضم٤مُّ  َم٣م طمٙمٗم٦م طمٙمٗم٣مً »: وم٣مل  شمؿّ  .يمف أومبؾ همٟمومبؾ :وم٣مل شمؿّ  .أدزمر همٟمدزمر: اَّلل ايمٔمٗمؾ همٗم٣مل يمف

ومسؿ زمكم ايمٔمب٣مد  شمؿّ ،  سمسٔم٥م وسمسٔمكم صمزءً صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف  حمٚمداً  همٟمفمْمك اَّلل»: وم٣مل  .َمٛمؽ

 .(1)شاً واضمد صمزءً 

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ىمقّي ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، قمٌد اهلل سمـ اًمٗمْمؾ سمـ قمٌد اهلل اًمٜمقومكم ، صم٘م٦م ، 

 يٓمٕمـ سمٌم  .وأُّم٤م أسمقه اًمٗمْمؾ اًمٜمقومكم ومٛمجٝمقل احل٤مل ، ًمٙمٜمّف ُمـ أصح٤مب اًمّم٤مدق مل 

قمٌٞمد اهلل  قمـ، حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمٞم٘مٓمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف قمـ  هـ(974)وروى اًمؼمىمل 

، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌداحلٛمٞمد ، قمـ درؾم٧م سمـ أيب ُمٜمّمقر اًمقاؾمٓمل ، سمـ قمٌد اهلل اًمده٘م٤من 

 وزمٔمض،  فم٣مومَلً  ومط إّٓ  َم٣م زمٔم٧م اَّلل ٞمبٝم٣مً » قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل :قمـ أيب احلًـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر 

واؽمتخٙمػ داود ، وَم٣م اؽمتخٙمػ داود ؽمٙمٝمًمن ضمتك اطمتػم فمٗمٙمف ، أرصمح َمـ زمٔمض  ايمٛمبٝمكم

وَم٘م٧م ، وَمٙمؽ ذو ايمٗمرٞمكم وهق ازمـ اشمٛمتل فمممة ؽمٛم٥م ، ازمـ شمَلشم٥م فممم ؽمٛم٥م : وهق ،  ؽمٙمٝمًمن

 .(7)ششمَلشمكم ؽمٛم٥م دم َمٙم٘مف

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ سم٤مًمده٘م٤من، واًمٌ٘مّٞم٦م صم٘م٤مت .

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران . 193: 1اظمح٣مؽمـ)ت: صمَلل اْلسٝمٛمل( (1) 
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قمـ احلًـ ، محد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك قمـ أ، مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

ؿ رؽمقل َم٣م ىمٙمّ  :قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ، سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل 

 . شاَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ايمٔمب٣مد زم٘مٛمف فمٗمٙمف ومط

٣م َمٔم٣مذ إٞمبٝم٣مء أَمرٞم٣م أن إٞمّ »: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف :  قمٚمٞمف اًمًالموىم٤مل 

 .(1)شفمعم ومدر فمٗمقَلؿ٣مس ؿ ايمٛمّ ٞم٘مٙمّ 

، صحٞمٌح قمغم ُمٌٜمك اعمح٘مؼ ىمٚم٧م : ىمقّي ُمٕميتؼم ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمٌٝمؿ سمٌٕمض أصح٤مسمٜم٤م 

 ُمـ رواي٦م اسمـ ومْم٤مل وهق ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع قمغم ىمقل . وأيْم٤ًم ومٝمق ، احلكّم 

ىم٤مل : سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ مّح٤مد ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل ُمُم٣م و

 .(9) شَم٣م زمرأ اَّلل ٞمسٚم٥م طمغمًا َمـ حمٚمد صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف» ٜملم قمٚمٞمف اًمًالم: ىم٤مل أُمػم اعم١مُم

واًمٚم٤ًمن ، وهل أّول وأيمٛمؾ خمٚمقق ظمٚم٘مف اهلل واًمٜمًٛم٦م : اًمروح سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 .شمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف و

قمـ ، قمـ اسمـ أيب ٟمجران ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد ، حمٛمد سمـ احلًـ اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ وروى 

عم٤م ظمٚمؼ اهلل اًمٕم٘مؾ »: قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ ، اًمٕمال  سمـ رزيـ 

أضمسـ  َم٣م طمٙمٗم٦م طمٙمٗم٣مً وقمزيت وضمالزم : وم٘م٤مل ، أدسمر وم٠مدسمر  :ىم٤مل ًمف صمؿّ . أىمٌؾ وم٠مىمٌؾ : ىم٤مل ًمف 

 .(3) ش...َمٛمؽ

 .، ؾمٝمؾ خميتٚمػ ومٞمف ، ضمزم سمقصم٤مىميتف أؾم٤مـملم ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم إىمقى

قمٌد اهلل اًمٕم٤مصٛمل قمـ قمكم سمـ احلًـ قمـ قمكم  أيبقمـ  وروى اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف

اَّلل طمٙمؼ ايمٔمٗمؾ  إنّ »ىم٤مل : سمـ أؾم٤ٌمط قمـ احلًـ سمـ اجلٝمؿ قمـ أيب احلًـ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .11: 1فمقم نمٖم٣مري( ايم٘م٣مدم)ت: (1) 

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران . 991: 1ايم٘م٣مدم)ت: فمقم نمٖم٣مري(   (7)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .76: 1ايم٘م٣مدم)ت: فمقم نمٖم٣مري( (3) 



 
 

 

 زمكم اْلتؿ وايمتٔمٙمٝمؼ  ٙمؿ اظمٔمِمقم فم     ...................................................................................      181

 

أضمسـ َمٛمؽ  همٗم٣مل وفمزيت وصمَلرم َم٣م طمٙمٗم٦م ؾمٝمئ٣مً ، أدزمر همٟمدزمر  :ووم٣مل يمف .أومبؾ همٟمومبؾ :همٗم٣مل يمف

 .(1) شإرم َمٛمؽ أو أضم٤مُّ 

 ، أو ُمقصمؼ قمغم اصٓمالح اعميت٠مظمريـ .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح 

دًٓم٦م فم٤مهرٌة ، سمْمٛمٞمٛم٦م أظم٤ٌمر اًمٜمقر وروح اًم٘مدس اًم٘مٓمٕمٞملم ، اًمزسمدة : ذم اعمجٛمقع 

 اًمٕم٘مؾ قمٜمد ٟمٌّٞمٜم٤م ، وأدٟم٤مه٤م ذم أدٟمك اعمخٚمقىم٤مت اًميتل سمرأه٤م اهلل شمٕم٤ممم .وضمقد أّن أؿمد ُمراشم٥م 

ويمثرشمف : إذ  واًمٙمالم ذم وطمدة اًمٕم٘مؾ ويمثرشمف ، قملم اًمٙمالم ذم وطمدة روح اًم٘مدس

هق قملم اًمروح اًم٘مدس : ًميتٜمزهف قمـ يمّؾ ىمٞمقد اإلُمٙم٤من قم٤ممل اًم٘مدس واجلؼموت رشم٦ٌم ذم اًمٕم٘مؾ 

 ؾمقى يمقٟمف خمٚمقىم٤ًم هلل شمٕم٤ممم ، يمام سمّٞمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ذم هذا اًمٗمّمؾ .

 قمـ روي ُم٤م سملم اجلٛمع يٛمٙمـ اًميتح٘مٞمؼ ىم٤مل اعمجٚمز ريض اهلل قمٜمف ذم اعمرآة : وهبذا

 َم٣م أول»:  أنّ  روي ُم٤م وسملمش ٞمقري اَّلل طمٙمؼ َم٣م أول إنّ : » وؾمٚمؿ وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل

 هذا أؾم٤مٟمٞمده٤م ، وحت٘مٞمؼ صح٧م إنْ ش ايمٛمّقر اَّلل طمٙمؼ َم٣م أول»:  أنّ  روي وُم٤مش ايمٔمٗمؾ اَّلل طمٙمؼ

 ُم٤م أظمٚمٗمٜم٤م ًمٙمٜم٤ّم طم٘مف وومٞمٜم٤م ، وًمق واإلـمٜم٤مب اًمًٌط ُمـ ٟمقع إمم حييت٤مج يٜمٌٖمل ُم٤م قمغم اًمٙمالم

 .(7) اًمٙميت٤مب صدر ذم وقمدٟم٤مه

( ُم٤م يٚمزم إومراد قمٜمقان أؽم٣مٞمٝمده٣م صح٦م إنْ ىمٚم٧م : ذم ىمقل اعمجٚمز ريض اهلل قمٜمف : )

 ًمٌٞم٤مٟمف ، ومٝم٤ميمف ..
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 ىمٙمٚم٥م سم٣مَّم٥م يمٙمٚمجٙمز ريض اَّلل فمٛمف

ٌّف أّن ُم٘مّمقد اعمجٚمز ريض اهلل قمٜمف سم٘مقًمف اًمنميػ : ) ( أؽم٣مٞمٝمده٣م صح٦م إنْ ٟمٜم

٘مؾ أو اًمٜمقر : ومٙمالمه٤م اًمٕمظمٚمؼ ( ٓ أظم٤ٌمر أّول َم٣م طمٙمؼسمٚمٗمظ : )اًمقاردة إظم٤ٌمر ظمّمقص 

 ..ُميتقاشمر ىمٓمٕمّل اًمّمدور 

ظم٤ٌمر اعمٕميتؼمة، ُم٤م وضمدشمف ذم إ (أول َم٣م طمٙمؼ اَّلل ايمٔمٗمؾ: )طمػم ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف : 

 . (1)٦مام هق ُم٠مظمقذ ُمـ أظم٤ٌمر اًمٕم٤مُمّ وإٟمّ 

:  سمٕمْمٝم٤م وذم ، اًمٜمقر اهلل ظمٚمؼ ُم٤م أول أنّ :  إظم٤ٌمر سمٕمض ذم وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر : ُمر

 سمٕمض وذم.  اًمًالم إئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ أٟمقار ُمع ٟمقره:  سمٕمْمٝم٤م وذم.  وآًمف قمٚمٞمف هللا صغم اًمٜمٌل ٟمقر

  .روطمل اهلل ظمٚمؼ ُم٤م أول:  وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمل قمـ اًمٕم٤مُمٞم٦م إظم٤ٌمر

 اعم٤م  وؾم٤مئر ظمٚمؼ ىمٌؾ إرواح ظمٚمؼ ويٙمقن ، واطمداً  سم٤مجلٛمٞمع اعمراد يٙمقن أن ومٞمٛمٙمـ

 قمغم إظم٤ٌمر يدل سمٕمض وم٢منّ  : وإومالك اًمٕمٜم٤مس إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اعم٤م  أوًمٞم٦م وشمٙمقن ، إضم٤ًمم

 شم٘مدم قمغم اًمٙمثػمة إظم٤ٌمر ٧مودًمّ  ، ُمرّ  يمام وإومالك اًمٕمٜم٤مس ظمٚمؼ قمغم اعمالئٙم٦م ظمٚمؼ شم٘مدم

 .  ر يمّؾ  قمغم اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ وأٟمقارهؿ أرواطمٝمؿ ظمٚمؼ

 إنّ  : ىم٤مل أٟمف اًمًالم قمٚمٞمف اهلل قمٌد أيب قمـ اًمٙمثػمة سم٠مؾم٤مٟمٞمدهؿ وهمػمه اًمٙمٚمٞمٜمل وروى

ظمؼم  ٤موأُمّ ، ...ٟمقره  ُمـ اًمٕمرش يٛملم قمـ اًمروطم٤مٟمٞملم ُمـ ظمٚمؼ أول وهق اًمٕم٘مؾ ظمٚمؼ هللا

 يٛمٙمـ وقمغم شم٘مديره ، اًمٕم٤مُم٦م ـمرق ذم هق اموإٟمّ  ، ـمرىمٜم٤م ذم أضمده ومٚمؿ(  ايمٔمٗمؾ اَّلل طمٙمؼ َم٣م أول)

 اهـ. .(7)اًمٕم٘مؾ إـمالىم٤مت أطمد فٕٟمّ  :وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمرؾمقل ٟمٗمس سمف يراد أن

 ريض اهلل قمٜمف .ىمٚم٧م : يمالُمف شم٤مم 

 

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م ايمقهم٣مء ، زمغموت.117:  1زمح٣مر إٞمقار)ت: ايمبٜمبقدي(  (1) 
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 هق ٞمبٝمّٛم٣م حمّٚمدإّول إشمب٣مت أّن ايمٔمٗمؾ 

وقمزيت وضمالزم ُم٤م »: ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ أيب ضمٕمٗمر ُم٣م صحٞمح حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ، 

 .شهمٝمٚمـ أضم٤م وٓ أىمٚمٙمؽ إّٓ ، َمٛمؽ  أضم٤م إرمه  هق ظمٚم٘م٧م ظمٚم٘م٤مً 

قمـ ، قمـ قمكم سمـ طمديد ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

وهق ،  ايمٔمٗمؾضمؾ ظمٚمؼ و اهلل قمز إنّ » :قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل ىم٤مل  قم٦م سمـ ُمٝمرانؾمام

: صمؿ ىم٤مل ًمف ، أدسمر وم٠مدسمر : وم٘م٤مل ًمف ،  َمـ ٞمقره، قمـ يٛملم اًمٕمرش ،  أول طمٙمؼ َمـ ايمروضم٣مٞمٝمكم

 .(1) ش...وىمرَمتؽ فمعم مجٝمع طمٙمٗمل قمٔمٞمامً  ظمٚم٘ميتؽ ظمٚم٘م٤مً : وم٘م٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  .أىمٌؾ وم٠مىمٌؾ

 : إؾمٜم٤مده ُمٕميتؼم . ىمٚم٧م

وىمد ُم٣م ذم إظم٤ٌمر اًمٙمثػمة اًمقاردة ذم اًمروح اًم٘مدس واًمقاردة اًمٜمقر ، أّن أيمرم 

 ..خمٚمقق قمغم اهلل هق ٟمٌّٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

يم٤من »قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم :  ىم٤مل أسمق احلًلم سمـ قمٌد اهلل : ىم٤مل : وم٘مد ُم٣م ُمٕميتؼم 

 .(9) شٙمؼ اَّللؽمٝمد َمـ طمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

جمٛمقع هذه إظم٤ٌمر اًمٙمثػمة ، ذم أسمقاب اًمروح اًم٘مدس واًمٜمقر واًمٕم٘مؾ ، وهل أيمثر 

إمم طم٘مٞم٘م٦م واطمدة ، وـمٌٞمٕم٦م واطمدة ، وهل : ُمـ أن حتَم سمًٝمقًم٦م ، فم٤مهرٌة أّن ُمرّد اجلٛمٞمع 

 اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة اًمٚمدٟمٞملم ، أذف أومراده٤م ُمـ اخلٚمؼ حمّٛمد وآل حمّٛمد .

رة ٟمقر ، وشم٤مرة أظمرى : روح ىمدس ، وصم٤مًمث٦م : قم٘مؾ ، ٓ يٜم٤مذم وشمًٛمٞم٦م هذه اًمٓمٌٞمٕم٦م شم٤م

، ومٝمق ٟمقر سم٤مقميت٤ٌمر اًمٙمِمػ وآٟمٙمِم٤مف ، وهق احل٘مٞم٘م٦م اًمقاطمدة ، وإّٟمام هق اقميت٤ٌمر ٓ أيمثر 

يتٕمّ٘مؾ واًميتٕمّٚمؿ واًمٕمٚمؿ واؾميتالم اًمٗمٞمض قمـ اعمٗمٞمض ؾمٌح٤مٟمف ، وهق روح ىمدس قم٘مؾ سم٤مقميت٤ٌمر اًم

 .ُمٙم٤من : يم٤مًمٌدن واًمِمٝمقة وٟمحقه سم٤مقميت٤ٌمر شمٜمزهف قمـ ضمّؾ ىمٞمقد اًمٜم٘مص واإل
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 ىمٙمٚم٥م سم٣مَم٥م يمٙمٖمٝمض ريض اَّلل فمٛمف 

 سم٠مؾم٤مٟمٞمد،  واخل٤مص٦م اًمٕم٤مُم٦م روشمف ٤مممّ  (1)احلدي٨م : هذا هـ(7097)ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف

 قمٔمٛميتف ٟمقر ُمـ ؾمٌح٤مٟمف اهللا ظمٚم٘مف،  ٞمقراين َمٙم٘مقيت صمقهر:  ايمٔمٗمؾو،  ُميتٖم٤ميرة وأًمٗم٤مظ،  خميتٚمٗم٦م

 اجلٛمٞمع أًمٌس وٕضمٚمف،  اخلػمات ُمـ سمٞمٜمٝمـ وُم٤م ومٞمٝمـ ُم٤مو،  وإرولم اًمًاموات أىم٤مم وسمف، 

،  اًمٕمدم فمٚمٛم٦م ذم مجٞمٕم٤مّ  ٤مًمٙمٜمّ  وًمقٓه،  واجلقد اًمٙمرم أسمقاب وميتح وسمقؾم٤مـميتف،  اًمقضمقد ٟمقر ٦مطمٚمّ 

 وهق،  اًمٕمرش يٛملم قمـ،  اًمروطم٤مٟمٞملم ُمـ ظمٚمؼ أول وهق،  اًمٜمٕمؿ أسمقاب دوٟمٜم٤م وٕهمٚم٘م٧م

 أوصٞم٤مئف أٟمقار ُمٜمف شمِمٕم٥م اًمذي (7)وروضمف،  وؽمّٙمؿ وآيمف فمٙمٝمف اَّلل صعّم  ٞمبٝمٛم٣م ٞمقر زمٔمٝمٛمف

 ؿمٕم٤مقمٝم٤م ُمـ ظمٚم٘م٧م صمؿّ ،  أمجٕملم قمٚمٞمٝمؿ اهللا  ؾمالم واعمرؾمٚملم إٟمٌٞم٤م  وأرواح،  اعمٕمّمقُملم

 .  وأظمريـ إوًملم ُمـ ؿمٞمٕميتٝمؿ أرواح

 أظمرى رواي٦م وذم .شٞمقري سمٔم٣ملم اَّلله طمٙمؼ َم٣م أول: » وؾمّٚمؿ وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغّم  ٟمٌٞمٜم٤م ىم٤مل

 اعمٕمٜمك هذا وذمش إهمَلك طمٙمٗم٦م ظم٣م يمقٓك» إي٤مه خم٤مـم٤ٌمً  اًم٘مدد احلدي٨م وذم. ش روضمل»

 اهـ. .(3) يمثػمة رواي٤مت وردت

أول َم٣م ف سمحدي٨م : )ُمىمٚم٧م : ُم٤م ذيمره روقان اهلل قمٚمٞمف ذم هم٤مي٦م اجلامل واًميتامم ، إّٓ ضمز

ويمذا ، ُمًٜمدًا ُمٕميتؼمًا أو أطمدمه٤م ،  لماًمٚمٗمٔميـ ومٚمؿ أضمده هبذ( روضملأو : )( طمٙمؼ اَّلل ٞمقري

 (.يمقٓك َم٣م طمٙمٗم٦م إهمَلكًمٗمظ : )

اعمٕمٜمك ٓ اًمٚمٗمظ : ًم٘مقًمف ّمدور وم٤مٟميتٌف : ومٛم٘مّمقد اًمٗمٞمض ريض اهلل قمٜمف اجلزم سم

. اهـ. وإُمر يمام ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف ، وأظم٤ٌمر  ىمثغمة رواي٣مت وردت اظمٔمٛمك هذا ودماًمنميػ : 

 هذا اًمٗمّمؾ ؿم٤مهد ىمٓمٕمّل عم٤م ىم٤مل ـمّٞم٥م اهلل شمرشمٌف اًمنميٗم٦م.

 

                                                           

 ش  .ظم٣م طمٙمؼ اَّلل ايمٔمٗمؾ وم٣مل يمف : أومبؾ همٟمومبؾ...» ضمدي٧م :  يٗمِمد (1) 

 أي : وايمٔمٗمؾ زمٔمٝمٛمف روضمف ايمذي...   . (7) 

 ، أصٖمٜم٣من . . َم٘متب٥م أَمغم اظم٠مَمٛمكم  57: 1ايمقادم)ت: وٝم٣مء اْلسٝمٛمل( (3) 



 
 

 

 زمكم اْلتؿ وايمتٔمٙمٝمؼ  ٙمؿ اظمٔمِمقم فم     ...................................................................................      189

 

 ٔمٗمؾ : ايمٔمٙمؿ ايمٙمديّن.ضمٗمٝمٗم٥م ايم

هذا ُم٤م ئمٝمر ُمـ جمٛمقع إظم٤ٌمر اعمٕميتؼمة ذم اًم٤ٌمب ، ُمٜمٝم٤م : اعم٘م٤مسمٚم٦م سملم اًمٕم٘مؾ واجلٝمؾ ، 

 رضورة أّن ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اجلٝمؾ هق اًمٕمٚمؿ .

، ذم سمٕمض إظم٤ٌمر يٓمٚمؼ اًمٕم٘مؾ قمغم ٟمٗمس اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ىم٤مل اعمجٚمز ذم اًمٌح٤مر : 

 .(1) ، اعمًيتٚمزم حلّمقل اًمًٕم٤مدات اعمقرث ًمٚمٜمج٤مة

 ًمٙمـ جي٥م اًميتٜمٌٞمف أّن اًمٕم٘مؾ ، ًمف ُمراشم٥م وضمقدّي٦م صمالث ذم اًمٕمقامل اًمثالصم٦م : 

 اظمرسمب٥م إولم : ايمٔمٗمؾ دم فم٣ممل ايمٛمقر واْلػموت.

قمٚمؿ ًمديّن جمّرد سمًٞمط ، وهق ٟمقع روح اًم٘مدس ، وهق ٟمقر جمّرد ، وهق قمٞمٜمف اًم: هق 

سم٘مًٛمٞمف  ُمٜمّزه قمـ اًميتٕمّٚمؼ اعم٤مّدي ُمٜمحٌٍم سمٗمرد ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ ، وهق هٜم٤م

 .اًمٗم٤مين اخلًٞمس  واًمدٟمٞمقي، اًمذي ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٗمٜم٤م  اعمٚمٙمقيت اعمث٤مزم 

 اظمرسمب٥م ايمث٣مٞمٝم٥م : ايمٔمٗمؾ دم فم٣ممل اظمٙم٘مقت .

يٓمٚمؼ قمٚمٞمف : اًمٜمٗمس : ًميتٕمّٚم٘مف ذم هذا اًمٕم٤ممل ، سمٌدن ُمث٤مزم ، وشمٜمزهف وهق روح اإليامن ، و

 .واهلرم ًمٖم٤مئط : يم٤مًمٌقل وااحلٞمقاٟمّٞم٦م ظم٨ٌم قمـ 

 اظمرسمب٥م ايمث٣ميمث٥م : ايمٔمٗمؾ دم فم٣ممل ايمدٞمٝم٣م .

 اٟمّٞم٦م : ًميتٕمّٚم٘مف سمٌدن طمٞمقاين وم٤منٍ ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف : اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م احلٞمقوهق روح اًمٗمٓمرة ، 

 .ظمًٞمس ، أو ضمٞمٗم٦م يمام ي٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم  ُميتالش

 ًمٙمـ يمّؾ هذه اعمراشم٥م ، جيٛمٕمٝم٤م اًمٕمٚمؿ . 
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 ٕمرف :وصمّٛم٦م أُمقٌر جي٥م أن شم

إّول : اًمٕمٚمؿ اًمٚمديّن اًمذي هق طم٘مٞم٘م٦م اًمروح اًم٘مدس ، وإن ؿمت٧م ىمٚم٧م : اًمٜمقر 

إّول، ًمٞمس قمٚمؿ اًمذات إطمدّي٦م اًمذي هق قملم اًمذات : وإّٟمام هق : قمٚمؿ اًمٗمٕمؾ واخلٚمؼ 

واإلجي٤مد واًم٘مْم٤م  واًميتدسمػم ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم ، وهق ُمؽمؿّمح قمـ قمٚمؿ اًمذات..: أوم٤موف اهلل شمٕم٤ممم 

 ، عم٤م أراد ؾمٌح٤مٟمف أن خيٚمؼ اخلٚمؼ : ىم٤مل ًمف ؾمٌح٤مٟمف : يمـ ومٙم٤من . إوم٤مو٦م شمٙمقيٜمّٞم٦م

وإّٟمام أـمٚمؼ قمٚمٞمف همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمام  : قمٚمؿ اًم٘مْم٤م  إّول ، أو : اًمٕمٚمؿ اًم٘مْم٤مئل ، أو 

َْرِض َوإَِذا قمٚمؿ اًميتٙمقيـ : ًم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف :  ْٕ اَمَواِت َوا ًا اَم َيُ٘مقُل ًَمُف  وَم٢َم سَمِديُع اًم ـْ ىمُ َأُْمًرا وَم٢مِٟما

 يمقٟمف شمٕمّٚمؼ سم٘مْم٤م  اهلل إّول ذم إجي٤مد اعمخٚمقىم٤مت أٟمقاقم٤ًم وأومرادًا . (1)هَمَٝمُ٘مقنُ 

اًمٕمٚمؿ اًمٚمدين إّول )=اًمروح اًم٘مدس= اًمٜمقر إّول( ومرٌد ُمٜمحٌٍم سمٜمقع : ُمٜمف  ايمث٣مين :

أوضمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف ، إومراد وقم٤مُّم٦م ُم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ، وأذف أومراد اًمٜمّقر اًميتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل 

 ح٤مٟمف ، ٟمٌّٞمٜم٤م حمّٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ..ؾمٌ

طمٙمؼ وهق ايمٛمقر ايمذي »يدّل قمٚمٞمف ُم٤م ُم٣م ُمـ اخلؼم قمـ اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

ٟم٤مهٞمؽ قمـ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ش حمٚمدًا وفمٙمٝم٣ًم ، همٙمؿ يزآ ٞمقريـ أويمكم إذ ٓ رء ىمّقن ومبٙمٜمًمَمٛمف 

ـْ ُروضِملَوَٟمَٗمْخ٧ُم ومِٞمِف : وشمٕم٤ممم  ٞمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، إو٤موم٦م ُمٚمؽ : يمام وإو٤موم٦م اًمروح إًمَِم

 .وم٤مٟميتٌف، ي٘مقل أطمدٟم٤م : ىمٚمٛمل ، سمٞميتل 

ٓ رء سيٌح أّن حمٛمدًا وقمٚمٞم٤ًم قمٚمٞمٝمام اًمًالم ، ومردان ُمـ ذًمؽ اًمٜمقر،  وُمٕمٜمك: ) وهق

ذم قمٜمقان ُمًيت٘مؾ هد ىمد ُم٣م ( أهّنام أّول ُمـ ظمٚمؼ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، وىمّقن ومبٙمٜمًم

ذم قم٤ممل سمال سمدن ، حمٛمّدًا أّول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ، ًمٙمـ ظمٚم٘م٤ًم ٟمقري٤ًم  إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسميت٦م أنّ 

 . : أي ىمٌؾ ظمٚمؼ قم٤معمل اًمدٟمٞم٤م واعمٚمٙمقتُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم اًمٜمقر واجلؼموت اًم٘مدس و

                                                           

 .117ايمبٗمرة :    (1)
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روح اظميت٤مره اهلل ، واصٓمٗم٤مه ، وظمٚم٘مف إمم ٟمٗمًف ، » وىمد ُم٣م ىمقل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم :

أي ُمـ ذًمؽ اًمٜمقع اعمٜمحٍم سمٗمرد ٟمٌّٞمٜم٤م ظمٚمؼ ش دمهمٟمَمر همٛمٖمخ َمٛمف دم آوومْمٚمف قمغم مجٞمع إرواح، 

 اهلل شمٕم٤ممم آدم قمٚمٞمف اًمًالم ، وأوضمده ـمقًمّٞم٤ًم .

ـْ ُروضِملىمقًمف شمٕم٤ممم ذم آدم قمٚمٞمف اًمًالم :  ايمث٣ميم٧م : أهق شمٌٕمٞمض  َوَٞمَٖمْخ٦ُم همِٝمِف َِم

 سمٛمٕمٜمك اًميتجزئ٦م ، أم أُمٌر آظمر؟!.

٤مّدة وإسمٕم٤مد اًمدٟمٞمقّي٦م ، واًمروح ىمٚمٜم٤م : اًميتجزئ٦م حم٤مل قم٘ماًل وذقم٤ًم : ٕهّن٤م ُمـ صٗم٤مت اعم

اًم٘مدس ًمٞمس ُم٤مدة وٓ أسمٕم٤مدًا ضمًٛمّٞم٦م دٟمٞمقّي٦م ، وإّٟمام هق : ٟمقٌر ىمدّد ، وقمٚمٌؿ ًمدينٌّ وىمدرة قمغم 

 اإلجي٤مد : ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم سمف ًميتٙمقيـ اًمٙم٤مئٜم٤مت وإجي٤مد اعمقضمقدات .

ورة أّن اًميتجزئ٦م وأيْم٤ًم : ومالزم اًم٘مقل سم٤مًميتجزئ٦م ، اًمٜم٘مص اجلكّم ذم ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم : رض

ْؿ َيٜمَْٗمُد َُم٤م قِمٜمَْديمُ شمٕمٜمل : ٟم٘مص اًمٙمّؾ سمٛم٘مدار اجلز  اعم٠مظمقذ ُمٜمف ، وهذا سم٤مـمؾ : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : 

ـْ َٟمَٗم٤مدٍ إِنا َهَذا ًَمِرْزىُمٜم٤َم وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :  سَم٤مٍق  َوَُم٤م قِمٜمَْد اهلل  . َُم٤م ًَمُف ُِم

واحلًلم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ  يٌّٞمٜمف ُم٤م رواه اًمّمدوق ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد اًمًٜم٤مين،

أمحد سمـ هِم٤مم اعمٙميت٥م، وقمكم اسمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمران ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م حمٛمد 

اًمٕم٤ٌمس،  سمـ أيب قمٌد اهلل اًمٙمقذم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمؼمُمٙمل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ

قمٚمٞمف اًمًالم ذم  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌٞمس سمـ هِم٤مم، قمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ قمٛمرو، قمـ أيب قمٌد اهلل

ـْ ُروطِملىمقًمف قمز وضمؾ:  ْييُتُف َوَٟمَٗمْخ٧ُم ومِٞمِف ُِم  ؟!.وَم٢مَِذا ؾَمقا

إّن اَّلل فمز وصمؾ طمٙمؼ طمٙمٗم٣ًم ، وطمٙمؼ روضم٣ًم ، شمّؿ أَمر َمٙم٘م٣ًم همٛمٖمخ همٝمف ، همٙمٝمس٦م »ىم٤مل: 

 .(7)شزم٣ميمتل ٞمّٗمِم٦م َمـ ومدرة اَّلل ؾمٝمئ٣مً 

يروي قمٜمف ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ قمكم سمـ قم٤ٌمس ، اًمذي 

 حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمؼمُمٙمل ، وهذا صم٘م٦م ، وصم٘مف قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مّٛمل ذم شمٗمًػمه شمقصمٞم٘م٤ًم قم٤مُّم٤ًم.

                                                           

 . مج٣مفم٥م اظمدرؽمكم ، ومؿ.171ايمتقضمٝمد)ت: ه٣مؾمؿ ايمْمٜمراين( :    (1)
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 ( ؟!.ومسٚمتٜم٣م شمٛمتكمإذن ُم٤م ُمٕمٜمك آٟم٘م٤ًمم ذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : ) ايمرازمع :

ىمٚمٜم٤م : ُم٤م سمّٞمٜم٤مه ، وهق أّن ٟمقع اًمٜمقر واطمد ، يِمؽمك أومراده ومٞمف اؿمؽمايم٤ًم ُمٕمٜمقي٤ًم ، أؿمّد 

ُمراشمٌف ، خميتّص سمٗمرد ٟمٌّٞمٜم٤م حمّٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، ييتٚمقه٤م يمام هق سيح اًمٜمّمقص اًمث٤مسميت٦م ، 

ُمرشم٦ٌم قمكّم ، صمّؿ احلًـ واحلًلم ووم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، صمّؿ إُمثؾ وم٤مُٕمثؾ ُمـ إٟمٌٞم٤م  

ؽمايم٤ًم واعمرؾمٚملم واعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم إمم سم٘مّٞم٦م أومراد اًمٌنم : وم٤مجلٛمٞمع يِمؽمك ذم هذا اًمٜمقر اؿم

 ُمٕمٜمقي٤ًم : يمّؾ  رشم٦ٌم أؿمد ُمـ اًميتل شمٚمٞمٝم٤م ، سمؾ قمّٚم٦م ًمقضمقده٤م ومٞمام ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم . 

ومام يٛمّٞمز سملم إومراد ، هق اًميتٗم٤موت سملم ؿمّدة وأؿمدّي٦م اًمٜمقر اعمجٕمقل شمٙمقيٜم٤ًم ذم ذات 

اًمٗم٤مصؾ سملم إومراد ، ُمع أّن احل٘مٞم٘م٦م اًمقضمقدي سمٛمث٤مسم٦م احلد  هذا اًميتٗم٤موتهذا اًمٗمرد أو ذاك : 

أو طمدة ، سم٤مًمْمٌط يمقطمدة إٟم٤ًمٟمّٞم٦م يمّؾ أومراد اإلٟم٤ًمن ، وإّٟمام ييتاميز أومراد اإلٟم٤ًمن ذم ؿمّدة وا

 اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م اعمجٕمقًم٦م ذم ذواهتؿ سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل.وٕمػ وضمقد 

وٓ يقضم٥م هذا اجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل ذم إومراد اعميتٙمثّرة ، دمزئ٦م ، أو ٟم٘مٌص ذم وطمدة 

 ، إمم ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف إّٓ اهلل شمٕم٤ممم ..اًمروح اًم٘مدس ، طميتك ًمق شمٙمثّر إومراد 

: وميت٤مرة ٓ ييتٙمثر ، وأظمرى قمٜمٝم٤م وُمـ إُمثٚم٦م اًمقضمداٟمّٞم٦م ، ؿمٕم٤مع اًمِمٛمس إذا ظمرج 

ييتٙمثر إذا اقمؽموف اعم٤م  واًمزضم٤مج إمم شمًٕم٦م أًمقان ، ُمع أّن اًمِمٕم٤مع هق اًمِمٕم٤مع قمغم يمال 

 اًميت٘مديريـ ، مل يٜم٘مص ُمٜمف أّي ر  .

اعمث٤مل اعمٕمٚمقم سم٤مًمقضمدان واًميورة ، ًمٙمؾ ُمًٚمؿ ،  وًمٙمل شمٕمل ُم٤م ىمٚمٜم٤مه أيمثر، ه٤مك هذا

سمؾ يمؾ اًمٌنم : ومحٞمٜمام اهمؽمف اًمّمح٤مسم٦م قمٚمؿ اًمقطمل اًمٜم٤مزل قمغم رؾمقل اهلل ، هؾ دمّزأ اًمٕمٚمؿ ، 

 هؾ ٟم٘مص ُمٜمف ؿمٞمت٤ًم ؟!. ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ.

ّل وطميتك شمًيتٞم٘مـ هذا اًمٌم  حمًقؾم٤ًم ، شمذيّمر هدٟم٤مه ذم اًمٗمّمؾ إّول مم٤ّم شمقاشمر قمـ ٟمٌ

...،  ومام زال يدظمؾ قمنمة ،  َمد  َمـ ؾمٔمغمقمـ أٟمس أّن أّم ؾمٚمٞمؿ أُّمف، قمٛمدت امم اًمرمح٦م ، 
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وخيرج قمنمة ، طميتك مل يٌؼ ُمٜمٝمؿ أطمد إّٓ دظمؾ وم٠ميمؾ طميتك ؿمٌع، صمّؿ هٞم٠مه٤م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة 

 .(7)شهم١مذا هل َمثٙمٜم٣م ضمكم أىمٙمقا َمٛمٜم٣مواًمًالم، 

وومسٚم٦م ،  ومسٚمتٜم٣م شمٛمتكم، صمّؿ قرًا طمٙمٗمتؽ وفمٙمٝم٣مً ٞم»اخل٤مُمس : ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : 

ويمذا قمنمات اًمٜمّمقص ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ، سمٞم٤مهن٤م حم٤مل إّٓ قمغم اًم٘مقل سم٠مص٤مًم٦م ش ايمثٛمتكم شمٛمتكم...

 اًمقضمقد ، وُمٕمٜمك أص٤مًم٦م اًمقضمقد ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ آؿمؽماك اعمٕمٜمقي .

 وم٠مص٤مًم٦م اًمقضمقد ومٞمام ٟمحـ ومٞمف سم٠مسمًط قم٤ٌمرة ، هق أّن اًمٜمقر وضمقٌد واطمد ٓ يمثرة ومٞمف ،

واًمٙمثرة اًميتل ٟمراه٤م إّٟمام هل أومراد ـمقًمٞم٦ّم ًمف ، ُمٌدؤه٤م إؿمد وضمقدًا وهق ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد ، صمّؿ قمكّم ، 

صمّؿ إُمثؾ وم٤مُٕمثؾ طميتك احلجر واعمدر : رضورة أّن احلجر وضمقد واىمٕمل ، يٜم٤مىمض فمٚمٛم٦م 

 اًمٕمدم : ومٝمق إذن ٟمقر ، ًمٙمـ ذم أدٟمك ُمراشم٥م اًمٜمقرّي٦م .  

 اًمزسمدة :

مم اًمٜمقر ، وهق ذات خمٚمقىم٦م طم٘مٞم٘ميتٝم٤م : اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة واحلٙمٛم٦م ، أّول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤م

وهق اًمروح اًم٘مدس ، يمثّره اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٛمـ اصٓمٗمك ُمـ قم٤ٌمده ، وهؿ : إٟمٌٞم٤م  وإوصٞم٤م  

ـْ فِمَب٣مدِهِ قمٚمٞمف اًمًالم : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : ـْ َيَُم٣مُء َِم ـْ َأَْمِرِه فَمعَم ََم وَح َِم  . (7)ُيْٙمِٗمل ايمرُّ

ُمٜمحٌٍم سمٗمرد ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، ُمٜمف شمٙمثّر اخلٚمؼ ، إُمثؾ  هذا اًمٜمقر ، ٟمقع

 وم٤مُٕمثؾ .

 

  

                                                           

 . دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب، زمغموت. 716، رومؿ :  1789: 9صحٝمح َمسٙمؿ  (1)

 .15ؽمقرة نم٣مهمر :    (7)
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 طمِم٣مئص روح ايمٗمدس ايمت٘مقيٛمّٝم٥مززمدة ايمٖمِمؾ : 

 يم٤مٔيت : ، حتّّمؾ أّن ٓحت٤مد روح اًم٘مدس سمذات اعمٕمّمقم آصم٤مر شمٙمقيٜمٞم٦ّم 

 أوًٓ : زمروح ايمٗمدس ئمٙمؿ اظمٔمِمقم .

ْدسُمَؽ شمٕم٤ممم : ومٌف قمرف اعمٕمّمقم إؿمٞم٤م  : ًم٘مقًمف  شُمَٙمٚمُِّؿ اًمٜما٤مَس ذِم  زمُِروِح ايمُْٗمُدسِ َأيه

ْٚمتَُؽ اعْمَْٝمِد َويَمْٝماًل َوإِْذ  ْٞمِجٝمَؾ  فَمٙمه ْ٘مَٚم٥َم َوايمتهْقَراَة َواإْلِ  شايمْ٘مِت٣َمَب َواْْلِ

أّيدهؿ زمروح :  صمٔمؾ همٝمٜمؿ مخس٥م أرواح»يٌّٞمٜمف ىمقل اًم٤ٌمىمر ذم صحٞمح ضم٤مسمر اجلٕمٗمل :  

 .ءهمبف فمرهمقا إؾمٝم٣م: ايمٗمدس

َم٣م حت٦م ايمٔمرش ، إلم َم٣م  :فمرهمقا  ي٣م صم٣مزمرهمػموح ايمٗمدس »وىمقل اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم : 

ذم وؾمٞم٠ميت سمٕمْمٝم٤م ، يمثػمٌة ضمّدًا ُم٣م سمٕمْمٝم٤م وذم هذا اعمٕمٜمك ٟمّمقص ىمٓمٕمّٞم٦م  شحت٦م ايمثرى

 سمٕمْمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦ّم هداهؿ اهلل . روى ومّمؾ آظمر، 

 شم٣مٞمٝم٣ًم : زمروح ايمٗمدس حتّٗمٗم٦م ايمٔمِمٚم٥م .

قم أم وصّٞم٤ًم : رضورة أّن اًمٕمّمٛم٦م ، ومٞمام ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم، ُميتقىّمٗم٦م  قمغم ٟمٌّٞم٤ًم يم٤من اعمٕمّم

ْدسُمَؽ روح اًم٘مدس شمقىّمػ اعمٕمٚمقل قمغم اًمٕمّٚم٦م : عمجٛمقع ىمقًمف شمٕم٤ممم : ىمقًمف شمٕم٤ممم :  زمُِروِح َأيه

 ايمْ٘مَِت٣مَب َوصَمَٔمَٙمٛمِل َٞمبِٝم٣ًّمآسَم٣ميِنَ ىَم٤مَل إيِنِّ قَمٌُْد اهللاِ وىمقًمف شمٕم٤ممم :   شُمَٙمٚمُِّؿ اًمٜما٤مَس ذِم اعْمَْٝمدِ  ايْمُٗمُدسِ 

 .، ويٛميتٜمع أن ي١مشمٞمف اًمٙميت٤مب ومٚمقٓ أّٟمف ُم١مّيد سمروح اًم٘مدس ُم٤م ٟمٓمؼ سم٤مًمٜمٌّقة 

وظمؼم ضم٤مسمر  شهمبف محؾ ايمٛمبقةوروح ايمٗمدس : »يٌّٞمٜمف ىمقل اًمّم٤مدق ذم صحٞمح اعمٗمّْمؾ : 

 مه٤م .وهمػم ش، زمٔمثقا أٞمبٝم٣مء َمرؽمٙمكم ونمغم َمرؽمٙمكم همػموح ايمٗمدس»قمـ اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : 

 شم٣ميمث٣ًم : زمروح ايمٗمدس سمتحّٗمؼ وٓي٥م ايمت٘مقيـ .

وزمروح ايمٗمدس »قمـ اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : ريض اهلل قمٜمف ، عم٤م ُمّر ذم ظمؼم ضم٤مسمر 

 ..ش فمٚمٙمقا مجٝمع إؾمٝم٣مء



 
 

 

 زمكم اْلتؿ وايمتٔمٙمٝمؼ  ٙمؿ اظمٔمِمقم فم     ...................................................................................      191

 

 ايمروح»  حمّٛمد سمـ ؿمٕم٦ٌم احلٚمٌل وزرارة، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم، ىم٤مل:وصحٞمح 

 .شدم ومٙمقب ايمرؽمؾ واظم٠مَمٛمكم جئمٙمف اَّلل،  وومقةٌ ،  وسمٟميٝمٌد ،  ٞمٌٌم  : ، طمٙمؼ َمـ طمٙمٗمف

ـَ َُمْرَيَؿ اْذيُمْر يم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم : : وأصٚمف ذم اًم٘مرآن ومٞمام أيمثرٟم٤م  ك اسْم ًَ ىَم٤مَل اهللاُ َي٤مقِمٞم

ْدسُمَؽ زمُِروِح ايْمُٗمُدسِ ٟمِْٕمَٛميتِل قَمَٚمٞمَْؽ َوقَمغَم َواًمَِدشمَِؽ إِْذ  ْٛميتَُؽ شُمَٙمٚمُِّؿ اًمٜما٤مَس ذِم اعْمَْٝمِد َويَمٝمْ  َأيه اًل َوإِْذ قَمٚما

ْٟمِجٞمَؾ  ْٙمَٛم٦َم َواًميتاْقَراَة َواإْلِ ـَ ايمْمِّكمِ َوإِْذ  اًْمٙمِيَت٤مَب َواحْلِ ُٙمُؼ َِم يَمَٝمْٞمَت٦ِم اًمٓماػْمِ سم٢ِمِْذيِن وَميَتٜمُْٗمُخ ومِٞمَٝم٤م  خَتْ

سَْمَرَص سم٢ِمِْذيِن َوإِْذ  ْٕ يَْمَٛمَف َوا ْٕ ُئ ا ا سم٢ِمِْذيِن َوشُمؼْمِ ِرُج اظمَْْقسمَ وَميَتُٙمقُن ـَمػْمً  . (7) سم٢ِمِْذيِن  كخُتْ

ـَ اًمٓمِّلِم  ىَمدْ وىمقل قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم :  ُٙمْؿ َأينِّ َأظْمُٚمُؼ ًَمُٙمْؿ ُِم ـْ َرسمِّ ضِمْتيُتُٙمْؿ سمِآَي٦ٍم ُِم

ػْمِ وَم٠َمْٟمُٗمُخ ومِٞمِف ومَ  ا سم٢ِمِْذِن اهلليَمَٝمْٞمَت٦ِم اًمٓما سَْمَرَص َوأُ  َٞمُٙمقُن ـَمػْمً ْٕ يَْمَٛمَف َوا ْٕ  اهلل طْمِل اعْمَْقشَمك سم٢ِمِْذنِ َوُأسْمِرُئ ا

َي٦ًم ًَمُٙمْؿ إِْن يُمٜمْيُتْؿ ُُم١ْمُِمٜملِمَ  َٔ ظِمُروَن ذِم سُمُٞمقشمُِٙمْؿ إِنا ذِم َذًمَِؽ  ٌُِّتُٙمْؿ سماَِم شَم٠ْميُمُٚمقَن َوَُم٤م شَمدا  .(9) َوُأَٟم

، ، واًمًٙمٞمٜم٦م ، واًمٜمٍم ، واًميت٠ميٞمد اًمٚمديّن واًم٘مدرة اًمزسمدة : روح اًم٘مدس : قملم اًمٕمٚمؿ 

 وهق اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ . واًم٘مّقة ، واًمٗمٝمؿ ، واحلٙمٛم٦م ،واًمٕم٘مؾ ، 

                                                           

 . 111ؽمقرة اظم٣مئدة :  (1)

 .99ان : ؽمقرة آل فمٚمر (7)
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 أومس٣مم ايمقضمل :

 ًمٚمقطمل أىم٤ًمم جي٥م ُمٕمروميتٝم٤م ، هل ذم اجلٛمٚم٦م ، يم٤مٔيت : 

 َمٔم٣ميٛم٥م وؽمًمفم٣ًم .إّول : زمقاؽمْم٥م اظمَـَٙمؽ 

ٕم٦م سمام هق وطمل ٟم٤مزل سمنمي، يقطمك ٕوزم اًمٕمزم اخلٛم٦ًم سمقاؾمٓم٦م ضمؼمائٞمؾ يمام يم٤من 

ٟمقح وإسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك وحمٛمد واخلٛم٦ًم هؿ : ؿم٤مُمٚم٦م : ًمٚمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م وؾميت٠ميت : 

يٕم٤ميٜمقن ضمؼمائٞمؾ أصمٜم٤م  اإلحي٤م  ، وهذا اًم٘مًؿ يًٛمٕمقن ويم٤مٟمقا صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ : ومٝم١مٓ  

إذا ٟمزل ضمؼمائٞمؾ سمنميٕم٦م ّٓ ٓ ييتح٘مؼ إف أٟمّ اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م  ٤معميتٞمّ٘مـ ُمـُمـ اًمقطمل ىمٚمٞمؾ : وم

 .، وٓ يٌٕمد ؿمٛمقًمف ًمٚمرؾمؾ اخلٛمس واًمٕمنميـ  ؿم٤مُمٚم٦م

جلؼمائٞمؾ أٟمح٤م  ُمـ اًمقضمقد : وم٤مُميتٜم٤مع أن يراه سم٘مٞم٦ّم اعمٕمّمقُملم سمقصػ يمقٟمف وؾمٞم٠ميت أّن 

سم٘مّٞم٦م اعمٕمّمقُملم سمقصػ يمقٟمف ٜمزل قمغم إّٓ اخلٛم٦ًم أقماله ، ٓ يٜم٤مذم أن ي٤مزل سمنميٕم٦م وطمٞم٤ًم ٟم

  .واًميتٌٞم٤من ، وؾمٞم٠ميت اًمٌٞم٤منهمػم ٟم٤مزل سمنميٕم٦م ُمٚمٙم٤ًم 

 ث٣مين :  زمقاؽمْم٥م اظمٙمؽ ؽمًمفم٣ًم دون َمٔم٣ميٛم٥م .ايم

: أقماله أوزم اًمٕمزم اخلٛم٦ًم ، دون ، أٟمٌٞم٤م  وأوصٞم٤م  يمام هق طم٤مل ضمّؾ اعمٕمّمقُملم 

دون أن يٕم٤ميٜمقه ، وهذا اًم٘مًؿ ُمـ اًمقطمل يمثػم  اعمََٚمؽيم٤مٟمقا يًٛمٕمقن قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ومٝم١مٓ  

٤م ٟمزل يتًديد عماًميت٠ميٞمد و  اًماًمٜم٤مزل قمغم ه١مٓقطمل إصؾ ذم اًم، وسمٙمثرة إٟمٌٞم٤م  وإوصٞم٤م  

 .ذيٕم٦م ىم٤ٌمل ُم٤م ضم٤مؤوا سمف  ، ٓ شم٠مؾمٞمسأقماله ذائع أوزم اًمٕمزم ُمـ 

َوىَم٤مَل هَلُْؿ َٟمٌِٞمُُّٝمْؿ : اًمٜمٌّل قمٚمٞمف اًمًالم  ص٤مُمقئٞمؾاهلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم ًم٤ًمن ُمـ ذًمؽ ىمقل 

ـُ َأطَمؼُّ سم٤ِمعْمُْٚمِؽ ُِمٜمُْف َومَلْ إِنا اهللاَ ىَمْد سَمَٕم٨َم ًَمُٙمْؿ ـَم٤مًُمقَت َُمٚمًِٙم٤م ىَم٤مًُمقا َأٟماك َيُٙمقُن ًَمُف  اعْمُْٚمُؽ قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوَٟمْح

ِؿ َواهللاُ  ًْ
َٓم٦ًم ذِم اًْمِٕمْٚمِؿ َواجْلِ ًْ ـَ اعْم٤َمِل ىَم٤مَل إِنا اهللاَ اْصَٓمَٗم٤مُه قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوَزاَدُه سَم ُي١ْميِت ُُمْٚمَٙمُف ُي١ْمَت ؾَمَٕم٦ًم ُِم

ـْ َيَِم٤مُ  َواهللاُ َواؾِمٌع قَمٚمِٞمٌؿ ) هَلُْؿ َٟمٌِٞمُُّٝمْؿ إِنا آَي٦َم ُُمْٚمٙمِِف َأْن َي٠ْمشمَِٞمُٙمُؿ اًميتا٤مسُمقُت ومِٞمِف ؾَمٙمِٞمٜم٦ٌَم  ( َوىَم٤مَل 947َُم
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َي٦ًم ًَمُٙمْؿ  َٔ ِٛمُٚمُف اعماََْلئَِٙم٦ُم إِنا ذِم َذًمَِؽ  ُٙمْؿ َوسَمِ٘مٞما٦ٌم مِما٤م شَمَرَك آُل ُُمقؾَمك َوآُل َه٤مُروَن حَتْ ـْ َرسمِّ إِْن يُمٜميْتُْؿ ُِم

 .(7) ُُم١ْمُِمٜملِمَ 

 ٧م : ايمٛم٘م٦م دم ايمٗمٙمقب.ايمٗمسؿ ايمث٣ميم

ذم أقمغم ُمراشمٌف ، وهذا ، يمام هق سيح اًمٜمّمقص أشمٞم٦م اعمًّٛمك سم٤مإلهل٤مم وهق 

قمٚمؿ ٟمٗمس أذف قمٚمقم اعمٕمّمقُملم ، أٟمٌٞم٤م  وأوصٞم٤م  وُمالئٙم٦م : رضورة أّن اًمقضمقدّي٦م ، 

 هل٤مم .أو اإل ،اًم٘مًؿ ُمـ اًمقطمل: إّٟمف اًمٜمٙم٧م ذم اًم٘مٚم٥مهذا قمٚمٞمف اًمًالم ، هق ضمؼمائٞمؾ 

َدَٞم٣م  دًمٞمؾ قمغم يمقٟمف أذف وأيمٛمؾ وأىمدس ، ومٝمق ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم : وأُّم٤م اًم

( ََم٣م ىَمَذَب ايْمُٖم٠َماُد 11( هَمَٟمْوضَمك إلَِم فَمْبِدِه ََم٣م َأْوضَمك )9( هَمَ٘م٣مَن وَم٣مَب وَمْقؽَمكْمِ َأْو َأْدَٞمك )8هَمَتَدلمه )

شم٦ٌم شم٘م٤مس قمٜمٝم٤م ٓ ري٥م أّٟمف ٟمٙم٧م ذم اًم٘مٚم٥م ، سمال واؾمٓم٦م ضمؼمائٞمؾ ، سمؾ هل رو (9)ََم٣م َرَأى

إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م قمـ  ضمؼمائٞمؾ وقم٤مُّم٦م ُمـ ظمٚمؼ اهلل ُمـ اعم٘مرسملم صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، يِمٝمد ًمف

 .أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ذم يمقن هذا اًمقطمل أقمٔمؿ ُمـ وطمل ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم 

ىمٚم٧م : وإّٟمام ىمدُمٜم٤م اًميت٘مًٞمؿ أٟمػ ذم صدر هذا اًمٗمّمؾ ، وهق زسمدة جمٛمقع أظم٤ٌمر أهؾ 

٧م وآي٤مت اًم٘مرآن ذم هذا اًمِم٠من وؾميت٠مشمٞمؽ شم٤ٌمقم٤ًم : ّٕن يمثػمًا ُمـ قمٚمام  اًميتٗمًػم واًمٕم٘مٞمدة اًمٌٞم

 رسمام اظميتٚمط قمٚمٞمٝمؿ ُمٕمٜمك اًمقطمل : همٗمٚم٦م قمـ أىم٤ًمُمف أٟمٗم٦م.

٘مد شمرشم٧ٌم إؿمٙم٤مًمّٞم٤مت قمٔمٞمٛم٦م : همٗمٚم٦ًم قمـ أّن اًمقطمل سمروح اًم٘مدس أذف ُمـ وطمل ومٚم

ُم٤م شمٜمزه قمـ اًمقاؾمٓم٦م أذف قم٘مالً ، وضمؼمائٞمؾ : رضورة أّن هذا سمقاؾمٓم٦م وذاك سمال واؾمٓم٦م 

 ( وَم٠َمْوطَمك9( وَمَٙم٤مَن ىَم٤مَب ىَمْقؾَملْمِ َأْو َأْدَٟمك )8َدَٟم٤م وَميَتَدمما )وٟم٘ماًل ورضورة : ًمٚمٜمص اًم٘مٓمٕمل : 

 ذم ُمقوٍع شم٘م٤مس قمٜمف طميتك ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم . إلَِم فَمْبِدِه ََم٣م َأْوضَمك

 ه٤مك اًمٌٞم٤من واًميتٌٞم٤من ًمؽمى ..

  

                                                           

 .797ؽمقرة ايمبٗمرة :  (1)

 .11-8ؽمقرة ايمٛمجؿ:  (7)
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 شمَلشم٥ميمقضمل أومس٣مم اٞمّص ومرآين : 

ٓا ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ـْ َوَراِء ضِمَج٣مٍب َأْو ،  َوضْمٝم٣ًمَوَُم٤م يَم٤مَن ًمٌِنََمٍ َأْن ُيَٙمٚمَِّٛمُف اهللاُ إِ ُيْرؽِمَؾ َأْو ،  َِم

ًٓ هَمُٝمقضِملَ  ُف قَمكِمٌّ طَمٙمِٞمؿٌ  َرؽُمق  .(1)سم٢ِمِْذٟمِِف َُم٤م َيَِم٤مُ  إِٟما

سمٞم٤من ٛم٦م عم٤م ىم٤مًمقا ُمـ دون ٓ ىمٞم، و ـٗمنياعماقميت٤مص شمٗمًػم هذه أي٦م قمغم يمثػم ُمـ رسمام 

، قمغم صمالصم٦م ، وًمؽ أن شم٘مقل اًمقطمل وميتٙمٚمٞمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف قم٤ٌمده  :أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم ، : رضورة أّن اًميتٙمٚمٞمؿ وطمل صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم أظم٤ٌمرهؿ أٟمح٤م  وُمراشم٥م 

 ه٤ميمٝم٤م يم٤مٔيت : :ًمقطمل ًمٚمٗمظ ا

 .إّول : زمقاؽمْم٥م صمػمائٝمؾ فمٙمٝمف ايمسَلم 

سمٕمض ، يمام هق طم٤مل أطمٞم٤مٟم٤ًم  يتفصٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، أو ؾمامقمف دون ُمٕم٤ميٜم ٣ميٛمتف وؽمًمفمفَمٔم

ًٓ هَمُٝمقضِملَ وهق اعم٘مّمقد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم : ، إٟمٌٞم٤م  همػم اًمرؾمؾ  وم٤مًمرؾمقل  َأْو ُيْرؽِمَؾ َرؽُمق

 .دون يمالم سم٢ممج٤مع اعمٗمنيـ ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم اعمٚمؽ هٞمٝمٜم٤م 

 .: ٞمٗمٌر دم إؽمًمع ايمث٣مين

ـْ َوَراِء ضِمَج٣مٍب هق اعم٘مّمقد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم : ون ُمٕم٤ميٜم٦م ، وُمـ د وُمـ ذًمؽ ىمقًمف  َأْو َِم

زَ شمٕم٤ممم :  َٓ حَتْ ٣مدِم َو َٓ خَتَ يِن َوَأْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم ُأمِّ َُمقؽَمك َأْن َأْرِؤِمٝمِف هَم١مَِذا طِمْٖم٦ِم فَمَٙمْٝمِف هَمٟميَمِْٗمٝمِف دِم ايْمٝمَؿِّ َو

وُه إيَِمْٝمِؽ َوصَم٣مفِمُٙمقهُ  ٣م َرادُّ ـَ اظمُْْرؽَمٙمكِمَ  إِٞمه  . َِم

هَمَٟميْمِٗمٝمِف ومٝمذا يمام هق واوٌح فم٤مهٌر : ٟم٘مٌر ذم إؾمامع سمٛمِم٤مومٝم٦م ُمٚمؽ : واًم٘مريٜم٦م قمٚمٞمف : 

٣مدِم  َٓ خَتَ ، قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم إٟمٌٞم٤م  اًمرؾمؾ وذم ُمـ قمدا وإُمر وفم٤مهر اخلٓم٤مب  ...دِم ايْمَٝمؿِّ َو

 دون اعمٕم٤ميٜم٦م .واعمِم٤مومٝم٦م ، اًمًامع 

 

                                                           

 .51ايمُمقرى :    (1)
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 .يمٗمٙمقبايمٛم٘م٦م دم ا:  يم٧مايمث٣م

سمٕمدم اعمٜمجؼمة ، اًم٘مٓمٕمّٞم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وهق اًمذي يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ذم أظم٤ٌمر 

اًمّم٤مدق قمٚمٞمف أيب قمٌد اهلل ُم٣م ذم صحٞمح هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل ، قمـ :  اإلهل٤مم ، وىمد اخلالف 

سمٙمٗم٣مٞم٣م زمف روح ايمٗمدس ، وأَلٚمٛم٣م ذا ورد قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م ًمٞمس ذم يميت٤مب قمكّم ، إ» اًمًالم ىم٤مل : اًمّمالة و

 .(7)شاَل٣مَم٣مً اَّلل 

َٓ َأْن َرزَمْْمٛم٣َم فَمعَم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :و َوَأْصَبَح هُم٠َماُد ُأمِّ َُمقؽَمك هَم٣مِرنًم٣م إِْن ىَم٣مَدْت يَمُتبِْدي زمِِف يَمْق

ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ   .، سمخالف أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦ماإلهل٤مم ذم ىمقل أيمثر اعمٗمنيـاًمٜمٙم٧م أو  وَمْٙمبَِٜم٣م يمَِتُ٘مقَن َِم

، ٟمٍم  أيبمحد سمـ حمٛمد سمـ أقمـ ، محد سمـ حمٛمد أدصمٜم٤م طمهـ( ىم٤مل : 990روى اًمّمّٗم٤مر )

 اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ُم٤م قمٌديب ىمٚم٧م ٕ: ىم٤مل  يٍمرث سمـ اعمٖمػمة اًمٜم٤مقمـ احل، قمـ مح٤مد سمـ قمثامن 

 ؟!.ذٟمفأيٜمٙم٧م ذم  وأ، ي٘مذف ذم ىمٚمٌف  مجٚم٦مً أ،  قمٚمؿ قم٤معمٙمؿ

 .(9)شم َمقؽمكأ لىمقضم لوضم»فمٙمٝمف ايمسَلم : همٗم٣مل 

 م .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمال

: اًمٜمٙم٧م ذم ُم٤م ييتٜم٤مول اًم٘مًٛملم ( م َمقؽمكأ لىمقضم لوضمىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 . شمقّوح أقماله ، وؾمٞم٠ميت ذم صحٞمح اسمـ ي٘مٓملم وهمػمه ، يمام اًم٘مٚمقب. و: اًمٜم٘مر ذم إؾمامع

َٛمُف اهللَوَُم٤م يَم٤مَن ًمِ وهق اعم٘مّمقد سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :  ٓا َوطْمٞم٤ًم ٌنََمٍ َأْن ُيَٙمٚمِّ ومٝمذا  إِ

َأْوضَمْٝمٛم٣َم إيَِمٝمَْؽ َويَمَذًمَِؽ هق روح اًم٘مدس اعمجٕمقل ذم شمٙمقيـ اعمٕمّمقم : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  اًمقطمل

ـْ َأَْمِرَٞم٣م ياَمُن  ُروضًم٣م َِم َٓ اإْلِ ـْ صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه ُٞمقًراَُم٤م يُمٜم٧َْم شَمْدِري َُم٤م اًْمٙمِيَت٤مُب َو
، وىمد ُم٣م  َويمَ٘مِ

ٟمقٌع ُمٜمحٍم سمٗمرد اإلجي٤مد ،  لهق أوّ ، وإّٟمام قمٚمٞمف اًمًالم أّٟمف ًمٞمس ضمؼمائٞمؾ وؾمٞم٠ميت اًميتٗمّمٞمؾ ، 

 .ر إومراد سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ثّ ، ُمٜمف شمٙم
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 : ٞمٗمٌر وٞم٘م٦ٌم  فمٙمؿ اظمٔمِمقم أنّ ايمٛمّص 

هـ( ذم اًمٌّم٤مئر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد ، 990)روى حمٛمد سمـ احلًـ اًمّمّٗم٤مر 

قمٚمٞمف  سمـ ي٘مٓملم ، قمـ أسمٞمف ىم٤مل ؾم٠مًم٧م : أسم٤م احلًـ قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ احلًلم سمـ قمكم

 اًمًالم قمـ ر  ُمـ أُمر اًمٕم٤ممل قمٚمٞمف اًمًالم؟!. 

ٞم٘م٦م دم ايمٗمٙم٤م ، وٞمٗمر دم إؽمًمع ، وومد : » وم٘م٤مل أسمق احلًـ اًمٙم٤مفمؿ قمٚمٞمف اًمًالم

 .(1)شي٘مقٞم٣من َمٔم٣مً 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم.

قمـ ، قمـ يقٟمس سمـ يٕم٘مقب ، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌداحلٛمٞمد وروى اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : 

، يٕمٚمٛمف قم٤معمٙمؿ  يهذا اًمٕمٚمؿ اًمذ: قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم  يبىمٚم٧م ٕ:  احلرث سمـ اعمٖمػمة ىم٤مل

 .(7)شذاك وذاك »:  قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل  ؟!.ذٟمفأيٜمٙم٧م ذم  و، أيٚم٘مك ذم ىمٚمٌف ،  أر ٌ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم.

وروى اًمّمّٗم٤مر أيْم٤ًم ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ قمكّم سمـ احلٙمؿ ، قمـ قمكّم سمـ أيب 

ـ أيب سمّمػم ىم٤مل : ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم اًمذي ي٠ًمل آُم٤مم ، وًمٞمس قمٜمده محزة ، قم

 ومٞمف ر  ، ُمـ أيـ يٕمٚمٛمف؟!.

 .(3)شاً يٛم٘م٦م دم ايمٗمٙم٤م ٞم٘مت٣ًم ، أو يٛمٗمر دم إذن ٞمٗمر»وم٣مل فمٙمٝمف ايمسَلم : 

، واًمٌٓم٤مئٜمل صم٘م٦م ىمٌؾ اٟمحراومف : ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم إىمقى ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت 

 وي قمٜمف أؾم٤مـملم اًمٓم٤مئٗم٦م سمٕمد ارشمداده ًمٕمٜمف اهلل شمٕم٤ممم.ٓؾميتٌٕم٤مد أن ير
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وروى اًمّمّٗم٤مر أيْم٤ًم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد 

، قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ أيقب ، قمـ داود سمـ ومرىمد ، قمـ احل٤مرث سمـ اعمٖمػمة اًمٜمٍمي ىم٤مل : ىمٚم٧م ٕيب 

ٜمف اإلُم٤مم ، وًمٞمس قمٜمده ومٞمف ر  ، ُمـ أيـ ُيًتؾ قم ي قمٚمٞمف اًمًالم : ضمٕمٚم٧م ومداك ، اًمذقمٌداهلل

 يٕمٚمٛمف؟!.

 .(7)ش ًيٛم٘م٦م دم ايمٗمٙم٤م ٞم٘مت٣ًم ، أو يٛمٗمر دم أذان ٞمٗمرا»ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

، ؾمامك  أيبسمراهٞمؿ سمـ إقمـ ، طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ ُمقؾمك اخلِم٤مب وروى اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : 

  ُم٤مم ي٠ًمل اًمٌماإل :اهلل قمٚمٞمف اًمًالمقمٌد يبىمٚم٧م ٕ: ىم٤مل  ٍميرث اًمٜم٤مقمـ احل، قمـ داود 

 ؟!.يـ يٕمٚمٛمفأُمـ   ، اًمذى ًمٞمس قمٜمده ر

 .(7)شذن ٞمٗمراً ويٛمٗمر دم إ،  يٛم٘م٦م دم ايمٗمٙم٤م ٞم٘مت٣مً » قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

إسمراهٞمؿ سمـ أيب ؾمامك ُمّمحػ ؾمامل  صحٞمح .ُمقصّمؼ ؾمٜم٤مد صحٞمح ، وهذا اإلىمٚم٧م : 

 ىمٗمل .اأو سم٤مًمٕمٙمس ، وصم٘مف اًمٜمج٤مر وهمػمه ، و

، وىمد ورد ومٞمٝم٤م اعمٕمّمقُملم ٝمذه هل أٟمح٤م  اًمقطمل اًمٜم٤مزل ُمـ اهلل قمغم قم٤ٌمده ىمٚم٧م : وم

 ..قمٞمٜمف وؾميت٠مشمٞمؽ ىمري٤ٌمً اًمٜمٙم٧م هق اإلهل٤مم  ّسح سمٕمْمٝم٤م أنّ ٟمّمقٌص يمثػمة ، 

اهلل  قمٌديب ىمٚم٧م ٕ: ىم٤مل  يٍمرث سمـ اعمٖمػمة اًمٜم٤ماحلًمٙمـ يٚمزم اًميتٜمٌٞمف أّن ذم صحٞمح 

؟!. ىمّقة اطميتامل ذٟمفأذم  يٜمٙم٧م و، أذم ىمٚمٌف  ي٘مذف مجٚم٦مً ، أ قمٚمؿ قم٤معمٙمؿ ُم٤م: قمٚمٞمف اًمًالم 

( إذ ذم يمّؾ أظم٤ٌمر هذا اًم٤ٌمب ورد اًمٜم٘مر ذم ذٟمفأذم  يٜمٙم٧مذم أذٟمف( إمم : ) يٛمٗمرشمّمحٞمػ : )

 أذان ، وأُّم٤م اًمٜمٙم٧م ومٗمل اًم٘مٚمقب .
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 ايمٛمّص أّن ايمٛم٘م٦م هق اإلَل٣مم

سمـ طمدصمٜم٤م حمٛمد هـ( ىم٤مل : 990أظمرج حمٛمد سمـ طمًـ اًمّمّٗم٤مر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف )

 يبىمٚم٧م ٕ: سمـ ي٘مٓملم ىم٤مل  قمـ قمكمّ ، محزة  أيبقمـ حمٛمد سمـ ، محد سمـ احلًـ أقمـ ، قمٞمًك 

 ؟!.هل٤ممإو أقمٚمؿ قم٤معمٙمؿ اؾميتامع : احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم 

 .(1)شوي٘مقٞم٣من َمٔم٣مً ،  َل٣مَم٣مً إوي٘مقن ،  ي٘مقن ؽمًمفم٣مً » قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل

، وهق ُمقصّمؼ دون  قمكّم سمـ ومّْم٤ملهق : اسمـ ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح . أمحد سمـ احلًـ 

 يمالم . وحمٛمد سمـ أيب محزة اًمثامزم صم٘م٦م، واًمٌ٘مّٞم٦م صم٘م٤مت ُمٕمروومقن .

وأظمرج أيْم٤ًم ، وىمد هدٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ، سم٢مؾمٜم٤مده اًمّمحٞمح قمـ احل٤مرث سمـ اعمٖمػمة 

ُيًتؾ قمٜمف اإلُم٤مم ،  يىم٤مل : ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم : ضمٕمٚم٧م ومداك ، اًمذاًمٜمٍمي 

 ـ يٕمٚمٛمف؟!.وًمٞمس قمٜمده ومٞمف ر  ، ُمـ أي

 .ش ًيٛم٘م٦م دم ايمٗمٙم٤م ٞم٘مت٣ًم ، أو يٛمٗمر دم أذان ٞمٗمرا»ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 وجمٛمققمٝمام سيٌح أّن :

 .ايمٛم٘م٦م دم ايمٗمٙمقبهق :  اإلَل٣مم

 .أذان ، جمٛمقع ُأُذن : أي ،  ايمٛمٗمر دم إؽمًمعهق :  ايمسًمعو

، شمٙمقيٜمّٞم٤ًم ًمدٟمّٞم٤ًم  : إجي٤مد اهلل اًمٕمٚمؿ ذم ذات اعمٕمّمقم إجي٤مداً )=اإلهل٤مم( اًمٜمٙم٧م ذم اًم٘مٚم٥م

 وهق اًمٕمٚمؿ احلْمقري .

َؽ إمَِم اًمٜماْحِؾ َأِن سم٤مًمْمٌط يمام أوضمد اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمٚمؿ ذم ذات اًمٜمحؾ :  َوَأْوطَمك َرسمُّ

٤ٌَمِل سُمُٞمقشًم٤م ـَ اجْلِ ِِذي ُِم يتِل وَمَٓمَر  ومِْٓمَرَت اهللويمام أوضمده٤م ؾمٌح٤مٟمف ذم ىم٤مـم٦ٌم اًمٌنم :  ...اختا اًما

َٓ اًمٜما٤مَس قَمَٚمْٞمٝمَ   .شَمٌِْديَؾ خِلَْٚمِؼ اهلل ٤م 
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 ، وروٌح  ، وإيًمنٌ  ، وفمٙمؿٌ  : ٞمقرٌ ايمٛم٘م٦م ٞمص  أّن 

 أُّم٤م يمقن اًمٜمٙم٧م ٟمقرًا ، وم٤ٌمقميت٤ٌمر اعم٤ٌميٜم٦م ُمع اًمٔمٚمٛم٦م . 

 وأُّم٤م يمقٟمف قمٚماًم : وم٤ٌمقميت٤ٌمر اعم٤ٌميٜم٦م ُمع اجلٝمؾ .

 وأُّم٤م يمقٟمف إيامٟم٤ًم : وم٤ٌمقميت٤ٌمر اعم٤ٌميٜم٦م ُمع اًمٙمٗمر .

٦م ُمٜمّزه قمـ ، ػ يذوضمقد  هوأُّم٤م يمقٟمف روطم٤ًم : وم٤ٌمقميت٤ٌمر ًّ  .اًميتٕمّٚمؼ سمٌدنظم

هذه اعمٕم٤مين وإن شمٖم٤ميرت ُمٗمٝمقُم٤ًم واقميت٤ٌمرًا ، ًمٙمٜمّٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م وضمقدّي٦م واطمدة ، وهل 

اعمقضمد حل٘مٞم٘م٦م اعم١مُمـ اًمٕم٤ممل اًمٓم٤مهر ذم اجلٛمٚم٦م ، قمغم ٟمحق اإلؿمؽماك ، أو اًمٜمقر اًمٕمٚمؿ اًمٚمديّن 

 اعمٕمٜمقي يمام ؾمٞميتٌلّم سمٕمد ىمٚمٞمؾ ..

ـْ َأُْمِرَٟم٤م َُم٤م يُمٜم٧َْم  ُروضًم٣مإًَِمٞمَْؽ  َأْوضَمْٝمٛم٣َمَويَمَذًمَِؽ قًمف شمٕم٤ممم : أصؾ يمّؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه ىم ُِم

ـْ 
ياَمُن َوًَمٙمِ َٓ اإْلِ  . أذف أومراده ذم اًمقضمقد ٟمٌٞمٜم٤م   صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه ُٞمقًراشَمْدِري َُم٤م اًْمٙمِيَت٤مُب َو

 قمـ، قمـ أسمٞمف ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ يِمٝمد ًمف ذم اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم ُم٤م رواه 

 اهلل قمز إنّ »: قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، قمـ قمٌد احلٛمٞمد سمـ أيب اًمٕمال  ، اسمـ أيب قمٛمػم 

طميتك يٙمقن ، وم٠مو٤م  هل٤م ؾمٛمٕمف وىمٚمٌف ،  ٞم٘م٦م دم ومٙمبف ٞم٘مت٥م َمـ ٞمقر،  ضمؾ إذا أراد سمٕمٌد ظمػماً و

ٙمؿ َل٣م همٟمـم،  ٞم٘م٦م دم ومٙمبف ٞم٘مت٥م ؽمقداء،  وإذا أراد سمٕمٌد ؾمق ً ، أطمرص قمغم ُم٤م ذم أيديٙمؿ ُمٜمٙمؿ 

ـْ ُيِرِد اهلل  : (7)صمؿ شمال هذه أي٦م،  ؽمٚمٔمف وومٙمبف ـْ ُيِرْد  وَمَٛم ْح َصْدَرُه ًمإِْلِؾْماَلِم َوَُم َأْن هَيِْدَيُف َينْمَ

 
ِ
اَم  ًا ُد ذِم اًم ٕما ُف جَيَْٕمْؾ َصْدَرُه َوٞمًِّ٘م٤م طَمَرضًم٤م يَم٠َمٟمااَم َيّما  .(7) َأْن ُيِْمٚما

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك يمالم .
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قمـ حمٛمد ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ أسمٞمف ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ روى 

 .(1)ُمثٚمف أو ىمري٥م ُمٜمف قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد ، سمـ محران 

ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد طمًـ صحٞمح قمغم إفمٝمر . رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، حمٛمد سمـ 

ُمِم٤ميخ اسمـ أيب قمٛمػم ، وهق ٓ يروي إّٓ قمـ صم٘م٦م ، محران سمـ أقملم ُمٕميتٛمد ، يمام أّٟمف ُمـ 

 وؾمٚمٞمامن هق اًمده٘م٤من وهق صم٘م٦م ، وصّم٘مف أّيقب سمـ ٟمقح .

،  دم ايمٗمٙم٤م زم٣مْلٔمؾ ايمت٘مقيٛملؽمبح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ٞمقٌر جئمٙمف اَّلل :  ايمٛم٘م٦مأّن  سحي٤من ومه٤م

ٞم٘م٦م : ) هذا ُم٤م ذيمره قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقًمف٘م٤مسمؾ وي .هذا اًمٜمقر هق طم٘مٞم٘م٦م اعم١مُمـ سمام هق ُم١مُمـ 

 ٚمٛم٦م شم٤ٌميـ اًمٜمقر .ٔم( رضورة أّن اًموم٠مفمٚمؿ هل٤م ؾمٛمٕمف وىمٚمٌف،  دم ومٙمبف ٞم٘مت٥م ؽمقداء

قمـ حمٛمد سمـ محران ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ أسمٞمف كّم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمورواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

اَّلل فمز وصمؾ إذا أراد زمٔمبد  إنّ »:  قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل، قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ، 

 واًم٤ٌمىمل ٟمحقه . (7) ش...٘م٦م دم ومٙمبف ٞم٘مت٥م زمٝمّم٣مءٞمن  طمغماً 

مج٤مقم٦م وضمٝمٚمف ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمٕميتٛمد طمًـ ، اسمـ محران ، وصم٘مف 

 آظمرون ، وهق ُمٕميتٛمد .

، قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ أيقب ، ذم اعمح٤مؾمـ هـ( ريض اهلل قمٜمف 974يِمٝمد ًمف ُم٤م رواه اًمؼمىمل )

إذا أراد اَّلل »:   قمٚمٞمف اًمًالمأسمق قمٌد اهلل ىم٤مل ىم٤مل ، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد ، يد سمراًم٘م٤مؾمؿ سمـ  قمـ

أهع ، هق إلم أَمرىمؿ  شمؿّ ، همج٣مل ايمٗمٙم٤م يْمٙم٤م اْلؼ ، ٞم٘م٦م دم ومٙمبف ٞم٘مت٥م زمٝمّم٣مء ،  زمٔمبد طمغماً 

 .(3)شَمـ ايمْمغم إلم وىمره

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم ، ورسمام ي٘مع ذم سمٕمض اعمّم٤مدر : اًم٘م٤مؾمؿ سمـ يزيد ، 

 اًمٜم٘مد .وهق ظمٓم٠م ٟمًخ أو ـم٤ٌمقم٦م سم٤مشمٗم٤مق أهؾ 
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قمـ يمٚمٞم٥م سمـ ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ أسمٞمف ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

اَّلل فمز وصمؾ  إنّ : ٣مس ٣مىمؿ وايمٛمّ إيّ » :ىم٤مل زم أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم : ُمٕم٤موي٦م اًمّمٞمداوي ىم٤مل 

 .(1)شهمؼمىمف وهق جيقل يمذيمؽ ويْمٙمبف، ٞم٘م٦م دم ومٙمبف ٞم٘مت٥م ،  ذا أراد زمٔمبد طمغماً إ

 .، ويمٚمٞم٥م ُمٕميتٛمد قمٜمد أصح٤مسمٜم٤م وأضمالئٜم٤مًـ صحٞمح دون يمالم ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طم

، وًمٌٞم٤من واًمٜمٗمس ٗمظ اًمدماعمٜم٤مومٞم٦م حل( طمذر اًمِمٝمرة إّي٣مىمؿ وايمٛم٣ّمسىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 أّن أصؾ اهلداي٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ، يِمٝمد ًمف ..

قمـ حمٛمد سمـ ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، حمٛمد سمـ حيٞمك ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

ىم٤مل زم أسمق : قمـ صم٤مسم٧م أيب ؾمٕمٞمد ىم٤مل ، قمـ اسمـ ُمًٙم٤من ، قمـ أيب إؾمامقمٞمؾ اًمناج ، إؾمامقمٞمؾ 

إمم  قا أطمداً قمُ دْ وٓ شمَ ، ٤مس قا قمـ اًمٜمّ يمٗمّ ، ٤مس ُم٤م ًمٙمؿ وًمٚمٜمّ ، ي٤م صم٤مسم٧م » :قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم 

 اهللُ  ريدُ يُ ،  قا قمٌداً اضميتٛمٕمقا قمغم أن يْمٚمّ ، أهؾ اًمًام  وأهؾ إرض  ومق اهلل ًمق أنّ : أُمريمؿ 

اهلل  وم٢منّ : ٤مس وٓ ي٘مقل أطمديمؿ أظمل واسمـ قمٛمل وضم٤مري قا قمـ اًمٜمّ يمٗمّ ، ُم٤م اؾميتٓم٤مقمقا ، اه دَ هُ 

 وٓ سمٛمٜمٙمر إّٓ ، قمرومف  ومال يًٛمع سمٛمٕمروف إّٓ ،  روضمف ٤َم ؿمٝمه ،  طمغماً  إذا أراد زمٔمبدٍ قمز وضمؾ 

 .(7)شجيٚمع هب٣م أَمره، شمؿ يٗمذف اَّلل دم ومٙمبف ىمٙمٚم٥م ، أٟمٙمره 

ّي ُمٕميتؼم ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى صم٤مسم٧م اًمٌجكم ، ؾمٜم٤مد ىمقصحٞمح ، وهذا اإلىمٚم٧م : 

 ُمـ احل٤ًمن ، وًمٞمس سمٌٕمٞمد . أصح٤مسمٜم٤م ٛمجٝمقل احل٤مل ، قمّده سمٕمض وم

( سيٌح جيٚمع هب٣م أَمره، يٗمذف اَّلل دم ومٙمبف ىمٙمٚم٥م ...، روضمف ٤َم ؿمٝمه ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 أّن اًمٜمٙم٧م ذم ىمٚم٥م اعم١مُمـ شمٓمٝمػٌم ُمـ اًمرضمس ، وي٤ٌميٜمف اإلريم٤مس .

قمـ ، قمـ ضمٕمٗمر سمـ سمِمػم ، قمـ ص٤مًمح سمـ اًمًٜمدي ، كم سمـ إسمراهٞمؿ قموروى اًمٙمٚمٞمٜمل : 

قمٚمٞمف وم٘م٤مل زم : زاُمٚم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : قمـ أيب أؾم٤مُم٦م ىم٤مل ، ص٤ٌمح احلذا  
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ي٤م »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل  صمؿّ ، ومرق وسمٙمك ، وم٤موميتيتح٧م ؾمقرة ُمـ اًم٘مرآن وم٘مرأهت٤م . شاىمرأ»: اًمًالم 

،  ف يٟميت فمعم ايمٗمٙم٤م سم٣مراتهم١مٞمّ  :اَّلل فمز وصمؾ واضمذروا ايمٛم٘م٦م ارفمقا ومٙمقزم٘مؿ زمذىمر، أسم٤م أؾم٤مُم٦م 

، أو اًمٕمٔمؿ اًمٜمخر ، ؿمٌف اخلرىم٦م اًم٤ٌمًمٞم٦م ، ُمـ ص٤ٌمح ًمٞمس ومٞمف إيامن وٓ يمٗمر ، أو ؾم٤مقم٤مت اًمِمؽ 

  ؟!.شوٓ سمدري أيـ هق،  وٓ ذاً  همَل سمذىمر زمف طمغماً ، أيمٝمس رزمًم سمٖمٗمدت ومٙمبؽ »: ي٤م أسم٤م أؾم٤مُم٦م 

  .وأراه يّمٞم٥م اًمٜم٤مس، ًمٞمّمٞمٌٜمل  فإٟمّ  ،سمغم: ىمٚم٧م ًمف : ىم٤مل 

وم٢مذا يم٤من ذًمؽ وم٤مذيمروا اهلل  :أضمؾ ًمٞمس يٕمرى ُمٜمف أطمد »: قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ىم٤مل 

، وإذا أراد زمف نمغم ذيمؽ ،  ٞم٘م٦م إيًمٞم٣مً  ف إذا أراد زمٔمبد طمغماً هم١مٞمّ : قمز وضمؾ واطمذروا اًمٜمٙم٧م 

  .شٞم٘م٦م نمغم ذيمؽ

  ؟!.ُم٤م هق، ُم٤م همػم ذًمؽ ضمٕمٚم٧م ومداك : ىمٚم٧م 

 .(7)شٞم٘م٦م ىمٖمراً ،  إذا أراد ىمٖمراً »ًمًالم : قمٚمٞمف اىم٤مل 

ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد طمًـ رواشمف صم٘م٤مت قمغم إفمٝمر ، ص٤ٌمح سمـ صٌٞمح 

 ٤مم اًمث٘م٦م .زيد اًمِمحّ : احلذا  صم٘م٦م . وأسمق أؾم٤مُم٦م ، هق 

( ٞم٘م٦م ىمٖمراً ،  إذا أراد ىمٖمراً و...،  ٞم٘م٦م إيًمٞم٣مً  إذا أراد زمٔمبد طمغماً ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم: )

أيب اًمٕمال  وهمػمه ، سيٌح أّن اًمٜمٙم٧م : ٟمقٌر وإيامن وقمٚمؿ ورومٕم٦م ، وي٤ٌميٜمف سمْمٛمٞمٛم٦م صحٞمح 

٦م . ًّ  اًمٔمٚمٛم٦م واًمٙمٗمر واجلٝمؾ واخل

، وإُّم٤م وـمٝم٤مرة إيامن وٟمقر وقمٚمؿ هق ىمدس ووسم٤مجلٛمٚم٦م : اًمٜمٙم٧م ضمٕمؾ شمٙمقيٜمل : وم٢مُّم٤م 

٦م ورضمس  يمٗمر وفمٚمٛم٦م وضمٝمؾهق  ًّ  .وظم

يتف ؾمٌح٤مٟمف ذم ىمٚم٥م اًمٕمٌد ، ُميتقىّمػ وًم٘مد ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم ، وٓ رآّد ًم٘مْم٤مئف، أّن ُم٤م يٜمٙم

 قمغم اظميتٞم٤مر اًمٕمٌد: وم٢من اظميت٤مر اإليامن ٟمٙم٧م ذم ىمٚمٌف أي روطمف ٟمٙميت٦م سمٞمْم٤م  ، وإّٓ ومًقدا .
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 ضمدي٧م : اظم٠مَمـ يٛمٓمر زمٛمقر اَّلل

، وًمف  لماًمٚمدٟمٞمّ واًم٘مدرة اًمٕمٚمؿ وطم٘مٞم٘ميتف : ، اًم٘مدساًمروح : قر ، هق اشّمْمح أّن اًمٜمّ 

ٞم٘م٦م دم ومٙمبف »اًمّم٤مدق ذم صحٞمح اسمـ أيب اًمٕمال  : : يم٘مقل سم٤مًمٜمٔمر ٕظم٤ٌمر اًمٜمٙم٧م اعم٤موٞم٦م 

 ُمراشم٥م وضمقدّي٦م صمالث : همػمه٤م مم٤ّم ؾمٞم٠ميت ، وش وم٠مو٤م  هل٤م ؾمٛمٕمف وىمٚمٌف،  ٞم٘مت٥م َمـ ٞمقر

: هذه اًمروح ُميتحدة سمذات  ايمروح ايمٗمدسأؿمد اعمراشم٥م ، وهل:  اظمرسمب٥م إولم :

 .ٞم٘م٦م اًمٕمّمٛم٦م، سمؾ هل طم٘ماعمٕمّمقم ظم٤مّص٦م ، دون سم٘مّٞم٦م اخلالئؼ ، سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل 

سمذات ظمّمقص اعم١مُمٜملم  ُميتحدٌ ق ٟمقٌر ، ، وه روح اإليًمنأدٟمك ُمٜمٝم٤م وهل : : وشم٣مٞمٝمٜم٣م 

 اًمٙمّٛمؾ : يمحذيٗم٦م سمـ اًمٞماّمن وؾمٚمامن واعم٘مداد وأرضاهبؿ ، سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل .

ىمد سمّٞمٜم٤م هذا ، وهل ُميتحدة سمذات ُمـ دوهنؿ ُمـ اخلالئؼ ، و روح ايمٖمْمرة:  وشم٣ميمثٜم٣م

إمم أّن اعمرشم٦ٌم إومم شمِميتٛمؾ قمغم ُم٤م دوهن٤م ُمـ اعمرشمٌيتلم ٕم٤مضمٚم٦م ٤مرة اًمشمٚمزم اإلؿم، ًمٙمـ ؾم٤مسم٘م٤ًم 

هل قملم أو سم٤مٕومم ، واًمث٤مٟمٞم٦م شمِميتٛمؾ قمغم اًمث٤مًمث٦م ، يمام أّن إدٟمك ذم ُمرشم٦ٌم اعمٕمٚمقل ًمألقمغم ، 

 إقمغم ًمٙمـ ذم ُمرشم٦ٌم اعمٕمٚمقل ، وإقمغم قملم إدٟمك ًمٙمـ ذم ُمرشم٦ٌم اًمٕمّٚم٦م .

هذه اعمراشم٥م ، ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ وُمـ اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ذم سمٞم٤من 

، قمـ اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان ، قمـ مّح٤مد سمـ قمٞمًك ، قمـ رسمٕمل سمـ قمٌد اهلل ، قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ، 

ِٚمكمَ  قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ :  َي٣مٍت يمِْٙمُٚمتََقؽمِّ َٔ  ؟!. (1)إِنه دِم َذيمَِؽ 

هؿ إئٚم٥م فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم ..: وم٣مل رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف » ىم٤مل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم :

 .(7)شوآيمف : اسمٗمقا همراؽم٥م اظم٠مَمـ : هم١مّٞمف يٛمٓمر زمٛمقر اَّلل فمز وصمؾ

سملم اًمٙمٚمٞمٜمل واسمـ سمزيع ريض  -إن ؾمٚمٛمٜم٤مه-ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، وٓ يّي اًم٘مٓمع 

 ٚمٞمٜمل إًمٞمف.اهلل قمٜمٝمام : رضورة أّن يميت٤مب اسمـ سمزيع قمٜمد اًمٙمٚمٞمٜمل ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ ـمرق اًمٙم

                                                           

 .75ؽمقرة اْلجر :  (1)
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قمٚمقم اًمٚمقح هب٤م اًميتل قمٚمؿ ، واحلدي٨م سيٌح ذم رشم٦ٌم ٟمقر اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم 

 ٤مهباًميتل قمرف شمٜم٤مذم رشم٦ٌم ٟمقر ُمـ دون اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ اعم١مُمٜملم ، اعمحٗمقظ . وهل ٓ 

 .: عم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ آؿمؽماك اعمٕمٜمقي  اعم١مُمٜمقن احلؼ وم٤مشمٌٕمقه ، واًم٤ٌمـمؾ وم٤مضميتٜمٌقه

ٕمٗمر ضمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ وروى اًمّمّٗم٤م

: وم٢مّٟمف  همراؽم٥م اظم٠مَمـي٤مؾمٚمٞمامن ، اشمؼ »اجلٕمٗمري ىم٤مل يمٜم٧م قمٜمد أيب احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

 ش.يٛمٓمر زمٛمقر اَّلل

ىم٤مل ؾمٚمٞمامن : ومًٙم٧م قمٚمٞمف اًمًالم ، طميتك أص٧ٌم ظمٚمقة وم٘مٚم٧م : ضمٕمٚم٧م ومداك 

 ؟!.شوم٢مّٟمف يٜمٔمر سمٜمقر اهلل ؾمٛمٕميتؽ شم٘مقل : اشمؼ ومراؾم٦م اعم١مُمـ :

، وصٌٖمٝمؿ ذم رمحيتف ، ٞمٔمؿ ي٣م ؽمٙمٝمًمن : إّن اَّلل طمٙمؼ اظم٠مَمـ َمـ ٞمقره »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

: وإّٞمًم  وأظمذ ُمٞمث٤مىمٝمؿ ًمٜم٤م سم٤مًمقٓي٦م ، واعم١مُمـ أظمق اعم١مُمـ ٕسمٞمف وأُّمف..: أسمقه اًمٜمّقر وأُّمف اًمرمح٦م

 .(7)شيٛمٓمر زمذيمؽ ايمٛمقر ايمذي طمٙمؼ َمٛمف

هـ( ذم يميت٤مسمف اعمح٤مؾمـ ، قمـ 974د سمـ ظم٤مًمد اًمؼمىمل ريض اهلل قمٜمف )ورواه أمحد سمـ حمٛم

 . (9)أسمٞمف ، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ضمٕمٗمر اجلٕمٗمري ُمثٚمف

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مدامه٤م صحٞمح٤من دون يمالم .

اًمث٤مٟمٞم٦م ، وهل رشم٦ٌم اعم١مُمٜملم ، وهل يِمؽمك ومٞمٝم٤م اعمٕمّمقم اًمٜمقر ىمٚم٧م : وهق ٟم٤مفمر ًمرشم٦ٌم 

 .قمغم ُم٤م سمّٞمٜم٤م اًمقضمقد أؿمدّي٦م : أي قي٦م واعم١مُمـ اًمٙم٤مُمؾ ، واؿمؽماك اعمٕمّمقم سم٤مٕوًم

( ، وصٌٖمٝمؿ ذم رمحيتفإّن اَّلل طمٙمؼ اظم٠مَمـ َمـ ٞمقره اًمًالم : )اًمّمالة وذم ىمقًمف قمٚمٞمف 

 أرواطمٝمؿ  صقر (وصٌٖمٝمؿ ذم رمحيتفأّن قم٤ممل اًمٜمقر جمّرد قمـ اًمٌدن : ومٛمٕمٜمك : )ىمقّي فمٝمقر 

 .س ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم أو قم٤ممل اًم٘مد دأن يم٤مٟم٧م ُمٜمّزه٦م قمٜمٝم٤م ذم قم٤ممل اًميتجرّ سم٠مسمدان سمٕمد 
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وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ أسمٞمف ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ قمٛمرو سمـ أيب 

اعم٘مدام ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : ظمرضم٧م أٟم٤م وأيب قمٚمٞمف اًمًالم : طميتك إذا 

 يمٜم٤ّم سملم اًم٘مؼم واعمٜمؼم ، إذا هق سم٠مٟم٤مس ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ .

إيّن واهلل ٕطم٥مُّ ري٤مطمٙمؿ وأرواطمٙمؿ ، وم٠مقمٞمٜمقين قمغم ذًمؽ » : صمؿ ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

ؾمٝمٔمتٛم٣م يٛمْمٗمقن زمٛمقر سمقرع واضميتٝم٤مد ، واقمٚمٛمقا أّن وٓييتٜم٤م ٓ شمٜم٤مل إّٓ سم٤مًمقرع وآضميتٝم٤مد...، 

 .ش، وُمـ خي٤مًمٗمٝمؿ يٜمٓم٘مقن سميتٗمّٚم٧م اَّلل فمز وصمؾ

ز وضمؾ روطمف إّٓ أصٕمد اهلل قم، واهلل ُم٤م ُمـ قمٌد ُمـ ؿمٞمٕميتٜم٤م يٜم٤مم »وىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

إمم اًمًام  ، ومٞم٤ٌمرك قمٚمٞمٝم٤م : وم٢مْن يم٤من ىمد أشمك قمٚمٞمٝم٤م أضمٚمٝم٤م ، ضمٕمٚمٝم٤م ذم يمٜمقز رمحيتف ، وذم ري٤مض 

قمرؿمف ، وإْن يم٤من أضمٚمٝم٤م ُميت٠مظمرًا ، سمٕم٨م هب٤م ُمع أُمٜميتف ُمـ اعمالئٙم٦م ، ًمػمدوه٤م إمم  ضمٜم٦م ، وذم فمّؾ 

 قمز وضمؾ ، ٦م اهللاجلًد اًمذي ظمرضم٧م ُمٜمف ًميتًٙمـ ومٞمف..: واهلل إّن طم٤مضمٙمؿ وقمامريمؿ خل٤مّص 

وإّن وم٘مرا يمؿ ٕهؾ اًمٖمٜمك ، وإّن أهمٜمٞم٤م يمؿ ٕهؾ اًم٘مٜم٤مقم٦م ، وإٟمٙمؿ يمّٚمٙمؿ ٕهؾ دقمقشمف وأهؾ 

 .(7)شإضم٤مسميتف

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح . 

واعم٘مّمقد ظمّمقص اًمِمٞمٕم٦م اًمٙمّٛمؾ: يمحذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن وضمٕمٗمر اًمٓمٞم٤مر وؾمٚمامن وأيب 

قمٚمٞمٝمؿ ، وؾميت٠ميت شميتٛم٦م  ذر وأيب اًميتٞمٝم٤من وظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م وقمامر ، وأرضاهبؿ روقان اهلل

 .، وهل روح اًمٗمٓمرة اًمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م يمذا أدًّم٦م و، اًمٙمالم 
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 ضمذيٖم٥م ريض اَّلل فمٛمف َمث٣مًٓ 

، سمنٍّ  ىمد قمٚمؿ رضورة أّن طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ريض اهلل قمٜمف ، اظميتّّمف اًمٜمٌل حمٛمد 

وُمٕمروم٦م ٓ ييتًٜمّك ًمٖمػم اعمٕمّمقم ، وهق اًمٕمٚمؿ سم٤معمٜم٤موم٘ملم ُمـ قمٚمقم اًمٚمدن ، ىمدّد ُمٚمٙمقيّت 

 أطمقاهلؿ ، وهذا حم٤مل إّٓ أن ٟمٗمؽمض أُمريـ ، يمام ىمّدُمٜم٤م ذم سمداي٦م اًمٙميت٤مب : 

سمام قمٜمده ُمـ ذات طمذيٗم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وأرو٤مه ، ـمٝم٤مرة وهق احلّؼ ،  إّول :

 وح اإليامن ، ًمذًمؽ هنض سم٠مقم٤ٌم  محؾ هذا اًمّن اًمًاموي .رُمرشم٦ٌم ؿمديدة ُمـ 

وآل سمٞميتف صغّم اهلل قمغم حمٛمد  ٓم٦م اعمٕمّمقم وهق اًمٜمٌّل اؾميتح٤مًم٦م هذا ُمـ دون واؾم ايمث٣مين :

: رضورة أّن روح اإليامن ُميتٗمّرقم٦م ذم اًمقضمقد قمغم روح اًم٘مدس ، وروح اًم٘مدس  وآل حمٛمد

 .خميتّّم٦م سم٤معمٕمّمقم ٓ همػم ، ُٓميتٜم٤مع إطم٤مـم٦م همػم اعمٕمّمقم هب٤م، يمام سمًٓمٜم٤م ذم اًمٗمّمؾ إول

ؿمٕم٦ٌم، قمـ ُمٖمػمة، قمـ أظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل : طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب، طمدصمٜم٤م 

إسمراهٞمؿ، ىم٤مل: ذه٥م قمٚم٘مٛم٦م إمم اًمِم٠مم، ومٚمام دظمؾ اعمًجد، ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ ين زم ضمٚمٞم٤ًم ص٤محل٤م، 

ومجٚمس إمم أيب اًمدردا ، وم٘م٤مل أسمق اًمدردا : ممـ أٟم٧م؟ ىم٤مل: ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م، ىم٤مل: أًمٞمس 

 . (7) ...ص٣مضم٤م ايمن ايمذي ٓ ئمٙمٚمف نمغمه، ئمٛمل ضمذيٖم٥مومٞمٙمؿ، أو ُمٜمٙمؿ، 

هـ( ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ىم٤مل : وىم٤مل ُمًدد: طمدصمٜم٤م 859جر اًمٕمً٘مالين )ظمّرج اسمـ طم

حيٞمك، قمـ إقمٛمش، قمـ زيد سمـ وه٥م، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف، ي٘مقل: ُم٤مت 

رضمؾ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم، ومٚمؿ أصؾ قمٚمٞمف، وم٘م٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شمّمكم قمٚمٞمف؟!. 

 .(9)ىم٤مل: ومٌٙمك ريض اهلل قمٜمف  .؟!. ىمٚم٧م: ٓأسم٤مهلل ُمٜمٝمؿ أٟم٤مىمٚم٧م: إّٟمف ُمٜمٝمؿ. وم٘م٤مل قمٛمر : 

 . (3)ىم٤مل اسمـ طمجر : إؾمٜم٤مده صحٞمح

                                                           

 . دار ؿمقق ايمٛمج٣مة. ت: حمٚمد زهغم ايمٛم٣مس.   3793ؿ: ، روم75: 5صحٝمح ايمبخ٣مري  (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.719: 7ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (7)

 . دار ايمٔم٣مصٚم٥م.3673، رومؿ: 717: 19اظمْم٣ميم٤م ايمٔم٣ميمٝم٥م)ت: ؽمٔمد ايمُمثري(  (3)
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 ايمٛم٘م٦م َمُمؼمك َمٔمٛمقي زمكم اظمٔمِمقم واظم٠مَمـ

قمـ قمٌد ُمْم٧م اًمّمح٤مح أّن اعم١مُمـ يٜمٙم٧م اهلل ذم ىمٚمٌف ٟمٙميت٦م ٟمقر ، ُمٜمٝم٤م : صحٞمح 

ا أراد سمٕمٌد ضمؾ إذو اهلل قمز إنّ »: قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، احلٛمٞمد سمـ أيب اًمٕمال  

 .ش...وم٠مو٤م  هل٤م ؾمٛمٕمف وىمٚمٌف،  ٞم٘م٦م دم ومٙمبف ٞم٘مت٥م َمـ ٞمقر،  ظمػماً 

: وم٢مّٟمف  همراؽم٥م اظم٠مَمـ، اشمؼ »ويمذا صحٞمح ؾمٚمٞمامن اجلٕمٗمري قمـ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم : 

 . واعمٕمٜمك ىمٓمٕمل اًمّمدور : ًمٙمثرة إظم٤ٌمر ذم ذًمؽ ، وهمػم ذًمؽ  شيٛمٓمر زمٛمقر اَّلل

أىم٤ًمم اًمقطمل اعميتح٘مؼ قمٜمد اعمٕمّمقم اًمٜمٙم٧م يمام ىمد ُمْم٧م اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م أّن أطمد 

 ذم اًم٘مٚم٥م ، وإظم٤ٌمر ذم هذا يمثػمة ضمّدًا ..

قمـ ، قمـ حمٛمد سمـ طم٤ًمن ، قمكم إؿمٕمري  أيبقمـ قمدا ُم٤م ؾم٘مٜم٤مه آٟمٗم٤ًم ، روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ، قمـ اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر ، قمـ قمٌد اهلل سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ، حمٛمد سمـ قمكم 

ػٌم 8وَم٢مَِذا ُٟمِ٘مَر ذِم اًمٜما٤مىُمقِر ) : ضمؾ ذم ىمقل اهلل قمز و ًِ   ؟!.(1)( وَمَذًمَِؽ َيْقَُمتٍِذ َيْقٌم قَم

، هم١مذا أراد اَّلل فمز ذىمره إـمٜم٣مر أَمره :  َمستؼماً  َمٓمٖمراً  ٣م إَم٣مَم٣مً َمٛمّ  إنّ »فمٙمٝمف ايمسَلم : وم٣مل 

 .(7)شسمٔم٣ملمو همٓمٜمر همٗم٣مم زمٟمَمر اَّلل سمب٣مرك، ٞم٘م٦م دم ومٙمبف ٞم٘مت٥م 

ًمٕمديدة واًمٓمرق اًمٙمثػمة ، ُمٜمٝم٤م ُم٤م ؾم٘مٜم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ، ىمٚم٧م : ظمؼم صحٞمح سم٤مًمِمقاهد ا

 وهذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .

جمٛمقع ه٤مشملم اًمٓم٤مئٗميتلم ُمـ إظم٤ٌمر ، وهل : اًمٜمٙم٧م ذم ىمٚم٥م اعمٕمّمقم يمام هق سيح 

 اًمٓم٤مئٗم٦م إومم . واًمٜمٙم٧م ذم ىمٚم٥م اعم١مُمـ دون اعمٕمّمقم يمام هق سيح اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م..

ًمٜمٙم٧م ُمِمؽمك ُمٕمٜمقي ، أؿمّد ُمراشمٌف قمٜمد اعمٕمّمقم ، ىمٚم٧م : جمٛمقع اًمٓم٤مئٗميتلم فم٤مهٌر أّن ا

 وأدٟمك ُمٜمف ذم ىمٚم٥م اعم١مُمـ .

                                                           

 .9-8اظمدشمر :  (1)

 ران.. دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜم166: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (7)
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 َمرسمبت٣م ايمٛم٘م٦م دم ومٙم٤م اظم٠مَمـ 

 أُمران : اًمٓم٤مئٗميتلم جمٛمقع ييتحّّمؾ ُمـ 

سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل ، اًمٙم٤مُمؾ اًمٜمٙم٧م ٟمقٌر جيٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم ذم ذات اعم١مُمـ  إَمر إّول :

 طم٥ًم درضم٦م اإليامن .ٛمـ هق دون اعمٕمّمقم ، ومٞمُمٜمف وضمقدّي٦م أو رشم٦ٌم ، ح اًم٘مدس ووهق اًمر

اًمٜمٙم٧م همػم ظم٤مص سم٤معمٕمّمقم : رضورة أّن اًمٜمٙم٧م أي اإلهل٤مم قمغم  إَمر ايمث٣مين :

 ُمرشمٌيتلم ذيٗميتلم : 

، وهل ظم٤مّص٦م سم٤معمٕمّمقم ، هب٤م أطم٤مط اعمٕمّمقم قمٚماًم  َمرسمب٥م ايمٛم٘م٦م ايم٘م٣مَمٙم٥م:  اظمرسمب٥م إولم

اعمٕمّمقم قم٤ممل سمام  ظم٤ٌمر اعميتقاشمرة قمـ اًمٗمري٘ملم أنّ سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، وؾميت٠ميت إ

 يم٤من وُم٤م يٙمقن ذم ومّمؾ ُمًيت٘مؾ .

: ُمرشم٦ٌم اًمٜمٙم٧م اًمٜم٤مىمّم٦م ، وهل اعمجٕمقًم٦م ذم ذوات اعم١مُمٜملم دون اعمٕمّمقم  اظمرسمب٥م ايمث٣مٞمٝم٥م

رؿمٞمد اهلجري اًمٕم٤ممل ، يمٌؾ طم٥ًم درضميتف ، وُمـ أقمغم درضم٤مهت٤م ومٞمٛمـ دون اعمٕمّمقم ُم٤م قمٜمد 

اًمٕم٤ممل ُم٤م قمٜمد طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ريض اهلل قمٜمف ؾمٞم٠ميت اًمٜمص اًمّمحٞمح ، ويمذا سم٤معمٜم٤مي٤م واًمٌالي٤م و

ؾميت٠ميت اًمٜمّمقص ىمد ُمّرت و، وؿمخ٤مصٝمؿ أو أطمقاهلؿ وؾمٞمامهؿسم٠م، اعم١مُمٜملم واعمٜم٤موم٘ملم ح٘م٤مئؼ سم

 .إُمر ىمري٤ًٌم اًمث٤مسميت٦م ذم هذا 

 ضمٕمؾ ذم وصمّٛم٦م ُمرشم٦ٌم صم٤مًمث٦م ، هل اعمجٕمقًم٦م ذم ذوات سم٘مٞم٦ّم اًمٌنم طميّتك اًمٙمّٗم٤مر : وم٤مهلل شمٕم٤ممم

، وهل اًمٗمٓمرة يمام واًمٙمامل ُم٤م سمف يٕمرف اخل٤مًمؼ واخلػم واًمًٕم٤مدة ، ذات طميّتك اًمٙم٤مومر اجل٤مطمد 

٣م ىَمُٖمقًراىمقًمف شمٕم٤ممم : يمام ذم ذم آي٦م اًمٗمٓمرة ، و ٣م ؾَم٣مىمًِرا َوإَِمه بِٝمَؾ إَِمه ٣م َهَدْيٛم٣َمُه ايمسه  .(1) إِٞمه

  

                                                           

 .3اإلٞمس٣من :  (1)
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 ، اظمٛم٣مي٣م َمث٣مًٓ اظمٔمِمقم واظم٠مَمـ اظمٔمٛمقي زمكم ؾمؼماك اإل

قمٜمد اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ، ُمقضمقدة ًمٕمٚمؿ اًمٚمديّن واًمٜمقر اأيمٛمؾ ُمراشم٥م سمّٞمٜم٤م أّن 

ُمـ ذًمؽ إطم٤مـم٦م ، سمف قمٚمؿ اعمٕمّمقم ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، وسم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل 

 ..ؾمٌح٤مٟمف اجل٤مري٦م قمغم اًمٕم٤ٌمد سم٢مذن اهلل ٤مًمٌالي٤م واعمٜم٤مي٤م اعمٕمّمقم سم

ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن إمم يقم يمذا و، ٜم٤مي٤م واًمٌالي٤م ؾميت٠ميت أظم٤ٌمر إطم٤مـم٦م اعمٕمّمقم سمٕمٚمؿ اعم

قمٜمف شمٕم٤ممم هـ( ريض اهلل 399) ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل: أن ُمٜمٝم٤م ه٤مك ، اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم ومّمؾ ُمًيت٘مؾ 

قمكّم سمـ ُمقؾمك ، أّن ٌجكم اًمث٘م٦م ريض اهلل قمٜمف ًماقمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٜمدب سم٢مؾمٜم٤مده اًمّمحٞمح ، 

دًا صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ىم٣من أَمكم اَّلل دم طمٙمٗمف ، أَّم٣م زمٔمد هم١مّن حمٚم» :يميت٥م إًمٞمف اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم 

فمٙمؿ همٙمًم ومبض صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ىمٛم٣ّم أهؾ ايمبٝم٦م ورشمتف ، همٛمحـ أَمٛم٣مء اَّلل دم أروف ، فمٛمدٞم٣م 

  .(1) ...شو ايمبَلي٣م واظمٛم٣مي٣م

ومٚمام : اعمروٞملم أُّم٤م ُمـ دوٟمف ُمـ ظمّٚمص اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم ، هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٕمّمقم 

قمٜمف ىم٤مل : طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمكم سمـ شمٕم٤ممم ريض اهلل هـ( 990)ًمّمّٗم٤مر احلًـ ارواه حمٛمد سمـ 

احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم ودظمؾ قمٚمٞمف رضمؾ  أيبومْم٤مل ، قمـ ُمٕم٤موي٦م ، قمـ إؾمحؼ ىم٤مل : يمٜم٧م قمٜمد 

ف ٟمّ ٠ميم وٛمرت ذم ٟمٗمز٠موم: ؽ متقت إمم ؿمٝمر ىم٤مل ٟمّ ، إومالن  احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم ي٤م سمقأوم٘م٤مل ًمف 

 !!!.ضم٤مل ؿمٞمٕميتفآيٕمٚمؿ 

 يىم٣من رؾمٝمد اَلجروىمد ، وُم٤م شمٜمٙمرون ُمـ ذًمؽ ، ؾمحؼ إي٤م »ٚمٞمف اًمًالم : قمىم٤مل 

ؾمحؼ متقت إمم ؾمٜميتلم إي٤م ..: ومم سمذًمؽأوم٤مُٓم٤مم :  وىم٣من ئمٙمؿ فمٙمؿ اظمٛم٣مي٣م وايمبَلي٣م،  َمستّمٔمٖم٣مً 

 .(7)شؿمديداً  ومالؾم٤مً إويٗمٚمًقن ، هؾ سمٞميتؽ أوقمٞم٤مًمؽ و، ويِميت٧م أهٚمؽ ووًمدك ، 

 .، يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت ، وؾمٞم٠ميت اًمٙمالمصمالصم٦م  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، وُمٕم٤موي٦م ُمردد سملم

                                                           

 . زم٣مب ايمرد إلم ايم٘مت٣مب وايمسٛم٥م . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 67:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (1)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 785زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (7)



 

 

 711....     ...............................................................    اظمٔمِمقم  ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م : هؾ يقضمك إلم اإلَم٣مم

 

 شمَلشم٥مأومس٣مم فمٙمؿ اظمٔمِمقم 

إىم٤ًمم و، قمٚمؿ اعمٕمّمقم قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم وُمراشم٥م ، يمام ورد ذم اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م 

 : يم٤مٔيت ، وم٤مؾميتققمٌٝم٤م ضمٞمّداً اًمثالصم٦م 

 ايمٗمسؿ إّول : ايمٔمٙمؿ اظم٣ميض .

ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، ٤م جمٛمقع ُماًمٕمٚمؿ سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  وهق وهق 

قمـ ضمؼمائٞمؾ ، قمـ رؾمقل اهلل ، وهذا أطم٤مط سمف أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، ؾمامقم٤ًم قمـ آسم٤مئٝمؿ 

 صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم .

أشمٞم٦م : وإّٟمام ؾمّٛمل ُم٤موٞم٤ًم : ّٕن وي٘م٤مسمٚمف احل٤مدث يمام هق سيح اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م 

ؼ اًمدٟمٞم٤م ، ذم قم٤ممل اًمذر واعمٞمث٤مق ، أو ىمٌؾ اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ، ىمد أطم٤مط سمٙمّٚمف ومٕمالً ىمٌؾ ظمٚم

 وؾمٞم٠ميت اًمٌٞم٤من ..  ذًمؽ

 .)=اظمززمقر(ايمٗمسؿ ايمث٣مين : ايمٔم٣ممل ايمٕم٣مزمر 

وهق اًمٕمٚمؿ اًمذي حتّ٘مؼ قمٜمد أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، سمام وصؾ إًمٞمٝمؿ ُمـ يميت٥م 

ويميت٤مب اًمرؾمؾ وصحػ إٟمٌٞم٤م  : يم٤مًميتقراة واإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر وصحػ إسمراهٞمؿ وُمقؾمك ، 

ُمّمحػ ُمـ هذا اًم٘مًؿ ووهق اًمّمحٞمٗم٦م اجل٤مُمٕم٦م ، اًمذي ومٞمف طميتّك أرش اخلدش ، قمكّم 

، ٟم٤مهٞمؽ وم٤مـمٛم٦م اًمذي طمقى أظم٤ٌمر إئّٛم٦م ُمـ أوٓده٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمقٓشمٜم٤م 

 .قمـ أظم٤ٌمر ُمـ قم٤مسوهؿ ُمـ اعمٚمقك واًمًالـملم واًمٓمٖم٤مة 

 ايمٗمسؿ ايمث٣ميم٧م : ايمٔمٙمؿ اْل٣مدث.

ًم٘م٤مس يمّؾ هذا اًمٙميت٤مب اعميتقاوع ، طم٤مصؾ اإلؿمٙم٤مل : ، ٕضمٚمف صٜمّػ اصمّٛم٦م إؿمٙم٤مل 

، وهق اًمٕمٚمؿ سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن إمم واًمٖم٤مسمرإذا يم٤من اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم حمٞمٓم٤ًم سم٤مًمٕمٚمؿ اعم٤ميض 

 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طميتك أرش اخلدش : ومٞمٙمقن قمٚمٛمٝمؿ احل٤مدث ًمٖمقًا وحتّمٞماًل ًمٚمح٤مصؾ؟!!.
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يتقم ُمـ أُمر اهلل شمٕم٤ممم ، أُّم٤م قمٚمٛمف ىمٚمٜم٤م سم٢ممج٤مع : اًمٕمٚمؿ احل٤مدث هق قمٚمؿ اعمٕمّمقم سم٤معمح

ََم٣م َيَُم٣مُء َوُيْثب٦ُِم َوفِمٛمَْدُه ُأمُّ  َيْٚمُحق اَّللاعم٤ميض ومٛماّم ىمد يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : 

ٍء إيِنِّ هَم٣مفِمٌؾ َذيمَِؽ نَمًدا وىمقًمف شمٕم٤ممم : ايْم٘مَِت٣مِب  ـه يمًَِمْ َٓ سَمُٗمقيَم ٓه َأْن َيَُم٣مَء اَّلل73)َو  ..( إِ

 أـمٚم٘مٜم٤م قمٚمٞمف اًمٕمٚمؿ احل٤مدث : ًمٚمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم .. وإّٟمام

قمـ ، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٞمًك هـ( ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : 990ُم٤م أظمرضمف  اًمّمّٗم٤مر ): ُمٜمٝم٤م 

 أيبؾمٛمٕميتف قمـ  يمالمٌ : اهلل قمٚمٞمف اًمًالم  قمٌد يبىمٚم٧م ٕ: قمـ هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل ىم٤مل ، يقٟمس 

 ؟!!.اخلٓم٤مب

 .ش افمروف فمقمه » قمٚمٞمف اًمًالم :وم٘م٤مل 

ردت أومٚمام  ، وومّمؾ ُم٤م سملم اًمٜم٤مس، احلالل واحلرام  ٙمؿ شمٕمٚمٛمقنٟمّ : إي٘مقل : ٧م ىم٤مل وم٘مٚم

ايمٔمٙمؿ  يسغم دم صمٛم٤ِم ، فمٙمؿ ايمٗمرآن واْلَلل واْلرام » :وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم ،  يظمذ سمٞمدأاًم٘مٞم٤مم 

 .(1) شٜم٣مردم ايمٙمٝمؾ وايمٛمّ  َيدث يايمذ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

 وهق سيٌح ذم اًمٕمٚمقم اًمثالصم٦م : 

: اعم٤ميض واًمٖم٤مسمر . وهق قمٚمؿ اًم٘مرآن واحلالل واحلرام ، وهق ُم٤م قمٚمٛمقه  إّول واًمث٤مين

 قمـ آسم٤مئٝمؿ ، قمـ ضمّدهؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، ُمدوٟم٤ًم وُمًٛمققم٤ًم .

 ( .ٜم٣مردم ايمٙمٝمؾ وايمٛمّ  َيدث يايمٔمٙمؿ ايمذاًمث٤مًم٨م : احل٤مدث . وهق : )

 

  

                                                           

 . َمْمبٔم٥م إمحدي ، ؿمٜمران .919زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ىمقصم٥م زم٣منمل( :   (1)
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 هذه إومس٣مم !!صحٝمح ايمس٣مئل دم 

وهق صحٞمح هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل ، روى أصح٤مسمٜم٤م أظم٤ٌمرًا يمثػمًة قمدا ُم٤م ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ، 

 ..مجٚم٦ًم وشمٗمّمٞماًل ذم إىم٤ًمم أٟمٗم٦م 

قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ ، اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف أمّهٝم٤م ُم٤م رواه 

ف محزة سمـ سمزيع ، قمـ قمكم اًم٤ًمئل ، قمـ أيب احلًـ إول ُمقؾمك حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ، قمـ قمٛمّ 

َمبٙمغ فمٙمٚمٛم٣م فمعم شمَلشم٥م وصمقه : َم٣مض ونم٣مزمر وضم٣مدث : همٟمَّم٣م اظم٣ميض همٚمٖمن » ىم٤مل : قمٚمٞمف اًمًالم

، وأَّم٣م ايمٕم٣مزمر همٚمززمقر ، وأَّم٣م اْل٣مدث همٗمذف دم ايمٗمٙمقب ، وٞمٗمر دم إؽمًمع ، وهق أهمّمؾ فمٙمٚمٛم٣م 

 .(1)شٛم٣مزمٔمد ٞمبٝمّ  ، وٓ ٞمبلّ 

اًم٤ًمئل ، هق اسمـ ؾمقيد اًمث٘م٦م ، ُمـ  قمكمّ  .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت

أصح٤مب اإلُم٤مُملم أيب احلًـ إّول اًمٙم٤مفمؿ ، وأيب احلًـ اًمث٤مين اًمرو٤م قمٚمٞمٝمام اًمًالم ، 

 .: ىمري٦م ىمري٦ٌم ُمـ اعمديٜم٦مؾم٤م ة ٟم٦ًٌم إمم ىمري٦م واًم٤ًمئل 

قمـ قمدة ُمـ ذم ُمقوع آظمر ُمـ اًمٙم٤مذم ، ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ، ورواه اًمٙمٚمٞمٜمل 

ٛمد سمـ ُمٜمّمقر اخلزاقمل قمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد ، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمٝمران ، قمـ حم

 قمكم سمـ ؾمقيد سمف ُمثٚمف ..

ورواه اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف ، قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ حمٛمد سمـ احلًلم ، قمـ حمٛمد 

 سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ سمزيع سمف ُمثٚمف .

ورواه قمـ  احلًـ سمـ حمٛمد ، قمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٜمٝمدي ، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمٝمران ، 

 .(7)ُمثٚمف  قمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر ، قمـ قمكم سمـ ؾمقيد
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قمـ حمٛمد ، سمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ إطمدصمٜم٤م أيْم٤ًم ىم٤مل : هـ( 990)يِمٝمد ًمف ُم٤م رواه اًمّمّٗم٤مر 

: احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم  ٕيبىمٚم٧م : قمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ ىم٤مل ، ـ رواه و قمٛمّ أسمـ اًمٗمْمٞمؾ 

ٞم٘م٦م دم ايمٗمٙم٤م وٞمٗمر دم : و . َمززمقر، و: نم٣مزمر : فمٙمٚمٛم٣م  إنّ »: ف ىم٤مل ٟمّ أقمٌداهلل  أيبرويٜم٤م قمـ 

 ؟!.شًمعؽماإل

٣م َمّ أو. سمٝمٛم٣م ٟمهمًم ي: ٣م اظمززمقر َمّ أو. همًم سمٗمدم َمـ فمٙمٚمٛم٣م : ٣م ايمٕم٣مزمر َمّ ٟمهم» قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

 .(1)شؽٙمَ ـف َمـ اظمَ ٞمّ ١مهم: ؽمًمع ٣م ايمٛمٗمر دم إَمّ أو. َل٣مم ١مايمٛم٘م٦م دم ايمٗمٙمقب هم

 ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح ًمقٓ اًمؽمدد . 

قمـ اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر ، ـ طمدصمف قمٛمّ ، أسمٞمف  قمـ، سمـ إسمراهٞمؿ  قمكمّ قمـ  وىمد رواه اًمٙمٚمٞمٜمل

 .(7) شاظمٙمؽ رُ ٣م ايمٛمٗمر دم إؽمًمع همٟمَمْ أَمّ و»:  ُمثٚمف ؾمقىىمٚم٧م ٕيب احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

هق يمّؾ ُم٤م ورصمقه ُمـ قمٚمقم سمّٞمٜم٤م ُمٕمٜمك اعم٤ميض ، و( َم٣مض ونم٣مزمر وضم٣مدثىمٚم٧م : ىمقًمف )

 .إٟمٌٞم٤م  وإوصٞم٤م  اعم٤مولم صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ 

وصحػ يميت٥م اًمرؾمؾ اعمٙميتقب ذم أي : اعمٙميتقب : وهق : اعمزسمقر ،  :واًمٖم٤مسمر هق 

ويمذا  :: يمّمحػ إسمراهٞمؿ وآدم وُمقؾمك ، واًميتقراة واإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر إٟمٌٞم٤م  وإوصٞم٤م  

 وَمَٕمُٚمقُه ذِم وُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : ، اجل٤مُمٕم٦م ويميت٤مب قمكّم اعمٙميتقب ذم 
ٍ
َويُمؾُّ َرْ 

سُمِر   . أي ذم يميت٤مب ُمٙميتقب اًمزُّ

، وىمد يٙمقن سمقاؾمٓم٦م اًمروح اًم٘مدس ذم اًم٘مٚمقب ٜمٙم٧م اًم٠مصٚمف : وأُّم٤م احل٤مدث ، وم

 .ٟم٘مرًا ذم إؾمامع ، أو جمٛمققمٝمام ، قمالوة قمغم اًمٜمٙم٧م 

 وُمٕمٜمك اًمٜمٙم٧م يمام سمّٞمٜم٤م : إجي٤مد اًمٕمٚمؿ شمٙمقيٜم٤ًم ذم ذات اعمٕمّمقم ، يمام ذم اًمٜمحؾ .
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ٚمقن؟!. شمقن َُمَٖمٜمه  َمٔمٛمك أّن أهؾ ايمٔمِمٚم٥م : حُمده

  اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم ، وسم٢مجي٤مز ومٛمٕمٜمك : يمذا ورد ذم

ؿ :   أوًٓ : اظمٖمٜمه

اًمٗمٝمؿ : ٟميتٞمج٦م اًمٜمٙم٧م ذم اًم٘مٚم٥م شمٙمقيٜم٤ًم ، وهق يمام سمّٞمٜم٤م : إجي٤مد اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمٚمؿ شمٙمقيٜم٤ًم ذم 

 .، سمقاؾمٓم٦م روح اًم٘مدس ذات اعمٕمّمقم 

وىمد ُم٣م طمًـ أيب محزة ، قمـ اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ذم ؿم٠من ٟمٌّٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف 

فمٙمؿ هب٣م ايمٔمٙمؿ سمٕم٨م اهلل شمٕم٤ممم اًمروح اًميتل ذيمر ذم اًمٙميت٤مب ، ومٚمام أوطم٤مه٤م إًمٞمف ، ...»وآًمف :

 .(7)شوهل اًمروح اًميتل يٕمٓمٞمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ؿم٤م  : وم٢مذا أقمٓم٤مه٤م قمٌدًا قمّٚمٛمف اًمٗمٝمؿ وايمٖمٜمؿ

ث .  شم٣مٞمٝم٣ًم : اظمَُحـده

ٝمؿ اًمّمالة وهق ٟميتٞمج٦م اًمٜم٘مر ذم اإلؾمامع ُمـ ىمٌؾ اعمالئٙم٦م ، ضمؼمائٞمؾ أو همػمه قمٚمٞم

 واًمًالم أمجٕملم.

قمـ ، قمـ حمٛمد سمـ احلًـ ، أمحد سمـ حمٛمد وحمٛمد سمـ حيٞمك قمـ ذم هذا روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

إئٚم٥م » :قمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل ، يٕم٘مقب سمـ يزيد 

 .(7)شقنشمُ ده ـَقن حُم ٚمُ ٜمه ٖمَ َمُ ، فمٙمًمء ص٣مدومقن 

 يتْمد سم٤مًميورة واإلمج٤مع .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم ، ُمٕم

، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، حمٛمد سمـ حيٞمك وروى اًمٙمٚمٞمٜمل أيْم٤ًم قمـ 

قمـ محران سمـ أقملم ، قمـ احل٤مرث سمـ اعمٖمػمة ، قمـ احلًلم سمـ اعمخيت٤مر ، قمـ مح٤مد سمـ قمٞمًك 
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ىمِم٣مضم٤م ؽمٙمٝمًمن  ...:شم٣مً ده ـَح ـفمٙمٝمف ايمسَلم ىم٣من َمُ  فمٙمٝم٣مً  إنّ » :ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 .(1)شوهمٝم٘مؿ َمثٙمف: ف وم٣مل أو َم٣م زمٙمٕم٘مؿ أٞمّ ، أو ىمذي ايمٗمرٞمكم ، أو ىمِم٣مضم٤م َمقؽمك ، 

ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمقصّمؼ قمغم اصٓمالح اعميت٠مظمريـ ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت . 

 احلًلم سمـ اعمخيت٤مر اًم٘مالٟمز صم٘م٦م ، ًمٙمٜمّف واىمٗمل .

حمٛمد سمـ اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ رواه  ُمٜمٝم٤م : ُم٤م، ًمف ذم اجلٛمٚم٦م واًميتٗمّمٞمؾ ، ؿمقاهد يمثػمة ضمّدًا 

 :قمـ قمٌٞمد سمـ زرارة ىم٤مل، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ، قمـ احلج٤مل ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، حيٞمك 

أوصٝم٣مء حمٚمد فمٙمٝمف » : أنّ ، سمـ قميتٞم٦ٌم  ؿ احلٙمؿَ ٚمِ ٕمْ أرؾمؾ أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم إمم زرارة أن يُ 

 .(7) شقنشمُ ده حُمَ ، وفمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم 

 رواشمف صم٘م٤مت ؾمقى اًم٘م٤مؾمؿ ومٛمخيتٚمػ ومٞمف.ومٞمف،  ىمٚم٧م: صحٞمح، وهذا اإلؾمٜم٤مد خميتٚمػ

قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك وحمٛمد سمـ أيب قمٌد ، حمٛمد سمـ حيٞمك  وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ

، قمـ احلًـ سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ احلريش  قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد مجٞمٕم٤مً ، وحمٛمد سمـ احلًـ  ...ح اهلل 

يمٝمٙم٥م  إنّ » :ل ٓسمـ قم٤ٌمس أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤م قمـ أيب ضمٕمٗمر اًمث٤مين قمٚمٞمف اًمًالم أنّ 

ويمذيمؽ إَمر وٓة زمٔمد رؽمقل اَّلل ، أَمر ايمسٛم٥م ،  ف يٛمزل دم سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥موإٞمّ ، ؽمٛم٥م  ايمٗمدر دم ىمّؾ 

 ؟!.ُمـ هؿ: وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس . شصعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف

 .(3)شقنشمُ ده َح ـأئٚم٥م َمُ ، أضمد فممم َمـ صٙمبل وأٞم٣م » قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

ُمٕميتٛمد ، وىمد ذيمرٟم٤م أول اًمٙميت٤مب أّن ُم٤م  ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد سمخّمقصف

 دطمج٦م ُمٕميتٛمد قمٜم، قمـ احلريٌم ذم شمٗمًػم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ريض اهلل قمٜمف ذم اًمٙم٤مذم ، رواه اًمٙمٚمٞمٜمل 

 .قمغم رأي مج٤مقم٦م يم٤من احلريٌم وٕمٞمٗم٤ًم  اًمٙمٚمٞمٜمل ، وإنْ 
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ـْ وَمْبٙمَِؽ  : ومقيمف سمٔم٣ملم   ثده ـَـوٓ حُم  ...َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َِم

قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، ُمـ أصح٤مسمٜم٤م  قمدةروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم قمـ ىمقل اهلل قمز : قمـ زرارة ىم٤مل ، قمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ ُمٞمٛمقن ، ٟمٍم 

ًٓ َٞمبِٝم٣ًّم :وضمؾ    ؟!.ُم٤م اًمرؾمقل وُم٤م اًمٜمٌل َوىَم٣مَن َرؽُمق

ًمرؾمقل اًمذي وا .اًمٜمٌل اًمذي يرى ذم ُمٜم٤مُمف ويًٛمع اًمّمقت وٓ يٕم٤ميـ اعمٚمؽ: ىم٤مل 

  .شيًٛمع اًمّمقت ويرى ذم اعمٜم٤مم ويٕم٤ميـ اعمٚمؽ

  ؟!.اإلُم٤مم ُم٤م ُمٜمزًميتف: ىمٚم٧م 

: شمؿ سمَل هذه أي٥م ، وٓ ئم٣ميـ اظمٙمؽ ، وٓ يرى ، يسٚمع ايمِمقت » قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

َٓ َٞمبِل   ـْ َرؽُمقٍل َو ـْ وَمبْٙمَِؽ َِم  . (1)شثده ـَـوٓ حُم  َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َِم

 ٞمح .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صح

قمـ مجٞمؾ ، قمـ اسمـ حمٌقب ، أمحد سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ حمٛمد وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

دظمٚم٧م قمغم قمكم سمـ احلًلم قمٚمٞمف : قمـ احلٙمؿ سمـ قميتٞم٦ٌم ىم٤مل ، قمـ زي٤مد سمـ ؾمقىم٦م ، سمـ ص٤مًمح 

ي٣م ضم٘مؿ هؾ سمدري أي٥م ايمتل ىم٣من فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م فمٙمٝمف ايمسَلم » :وم٘م٤مل ،  اًمًالم يقُم٤مً 

 ؟!.هب٣م ايمٛم٣مس ُث دِّ ـَـايمتل ىم٣من َُي ، ئمرف هب٣م إَمقر ايمٔمٓم٣مم و، ئمرف وم٣مسمٙمف هب٣م 

أقمٚمؿ ، ُمـ قمٚمؿ قمكم سمـ احلًلم ،  ىمد وىمٕم٧م قمغم قمٚمؿٍ : وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز : ىم٤مل احلٙمؿ 

 ؟!.أي٦م ختؼمين هب٤م ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل، اهلل ٓ أقمٚمؿ و ٓم ، وم٘مٚم٧م : سمذًمؽ شمٚمؽ إُمقر اًمٕمٔم٤م

ـْ َرؽُمقٍل  : قمز ذيمره هق واهلل ىمقل اهلل» قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل  ـْ وَمْبٙمَِؽ َِم َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َِم

َٓ َٞمبِل    .(7)ششم٣مً ده ـَح ـَمُ  ويم٤من قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمًالم، ث دا ـَـوٓ حُم  َو
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ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد يّمحح سم٤مسمـ حمٌقب ومٝمق ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع ، 

، أيمثر  قم٤مُمل سمؽمي ، خميتٚمػ ومٞمفرضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى احلٙمؿ سمـ قميتٞم٦ٌم اًمٙمٜمدي اًمٙمقذم ، وهق 

 . قمٜمف ُمٜمٝمؿ ُمـ وصم٘مف ًمرواي٦م إضمّٚم٦م أصح٤مسمٜم٤م قمغم وٕمٗمف وذُّمف :

، طميتّك ُمع إيمث٤مره ُمـ رواي٦م ومْم٤مئؾ أهؾ قمغم ضمالًميتف ووصم٤مىميتف أهؾ اًمًٜم٦ّم اًمرضمؾ أمجع 

، اطميت٩م سمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ همػممه٤م اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم قمٜمدهؿ 

 ٜمـ .ُمـ أصح٤مب اًمً

قمـ قمكم ، قمـ حمٛمد سمـ احلًلم ، أمحد سمـ حمٛمد وحمٛمد سمـ حيٞمك وروى اًمٙمٚمٞمٜمل ، قمـ 

قمـ سمريد ، قمـ ُمروان سمـ ُمًٚمؿ ، قمـ قمكم سمـ يٕم٘مقب اهل٤مؿمٛمل ، قمـ اسمـ ومْم٤مل ، سمـ طم٤ًمن 

ـْ : ضمؾ و قمـ أيب ضمٕمٗمر وأيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقًمف قمز،  ٌْٚمَِؽ ُِم ـْ ىَم َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم

َٓ َٟمٌِلٍّ َرؾُمق  . ثده ـَـوٓ حُم  ٍل َو

 .(7)ش...اعمحدثو اًمٜمٌلو ومام اًمرؾمقل،  يمٝمس٦م هذه ومراءسمٛم٣م، ضمٕمٚم٧م ومداك : ىمٚم٧م 

 ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمْمّٕمػ .ذم اجلٛمٚم٦م ىمٚم٧م : صحٞمح 

٤ٌّمس .ثده ـَـوٓ حُم ومل ٟمٜمٗمرد ذم ىمرائ٦م : )  ( وم٘مد أصمٌيتف أهؾ اًمًٜم٦ّم قمـ اسمـ قم

  

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.176: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)



 

 

 719....     ...............................................................    اظمٔمِمقم  ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م : هؾ يقضمك إلم اإلَم٣مم

 

ث ومرائ٥م ازم َم٣م رواه أهؾ ايمسٛم٥ّم دم  ؟!!ـ فمب٣مس : وٓ حَمده

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ىمزقم٦م، طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب  ىم٤مل اًمٌخ٤مري :

يمٗمد ىم٣من همٝمًم »ؾمٚمٛم٦م، قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 . ف قمٛمروم٢من يؽ ذم أُميتل أطمد، وم٢مٟمّ ش ومبٙم٘مؿ َمـ إَمؿ حمدشمقن

٤ٌّمس : ىم٤مل اًمٌخ٤مري : ىم٤مل   .(1)شدثُمـ ٟمٌل وٓ حما »اسمـ قم

ث : هق اعمٚمٝمؿ ًمٚمّمقاب .  ىمٚم٧م : أمجع قمٚمام  اًمٗمري٘ملم إمج٤مقم٤ًم ُمريّم٤ًٌم أّن اعمحدا

أي ش ُمـ ٟمٌل وٓ حمدث»: ىم٤مل سمـ قم٤ٌمس : ىمقًمف ىم٤مل اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ذم اًمٗميتح : 

َٓ ٞمَ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ـْ َرؽُمقٍل َو ـْ وَمبْٙمَِؽ َِم ٓه إَِذا مَتَٛمهك َأيْمَٗمكَوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َِم يم٤من سمـ  ...بِل  إِ

وأظمرضمف قمٌد سمـ ، أظمرضمف ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ذم أواظمر ضم٤مُمٕمف  (وٓ حمدث: )قم٤ٌمس زاد ومٞمٝم٤م 

سمـ ايم٤من : وًمٗمٔمف قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل ، سمـ قم٤ٌمس صحٞمح امحٞمد ُمـ ـمري٘مف وإؾمٜم٤مده إمم 

ـْ : )قم٤ٌمس ي٘مرأ  ـْ وَمْبٙمَِؽ َِم َٓ َٞمبِل  َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َِم  .(7) (ٍث دا ـَـحـوٓ ُمُ َرؽُمقٍل َو

يم٤من ذم احلرف أظمر اًمذي يم٤من ي٘مرأ سمف هـ( ذم يميت٤مب اًمدىم٤مئؼ : 798وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )

َٓ َٞمبِل   (: اسمـ قم٤ٌمس وهمػمه  ـْ َرؽُمقٍل َو ـْ وَمبْٙمَِؽ َِم  .(3) ...(ٍث دا ـَـحـُمُ وٓ َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َِم

ُمـ  ذه اًم٘مرائ٦م ًمق صمٌيت٧م ، وهل صم٤مسميت٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّمإن ىمٚم٧َم : صمّٛم٦م إؿمٙم٤مل يمٌػم : ومٝم

 ، وم٤مًم٘مرآن اًمذي سملم أيديٜم٤م اًمٞمقم حمّرف سم٤مًمٜم٘مّم٤من؟!! ـمريؼ صحٞمح قمـ احلؼم اسمـ قم٤ٌّمس 

 ومثّٛم٦م خترجي٤من أو صمالصم٦م ًمذًمؽ ، ه٤مك ًمؽمى ..: ىمٚمٜم٤م : يماّل 

  

                                                           

 . دار ؿمقق ايمٛمج٣مة .3689، رومؿ: 17: ٣5مس( صحٝمح ايمبخ٣مري )ت: زهغم ايمٛم (1)

 . دار اظمٔمرهم٥م ، زمغموت. 15: 7همتح ايمب٣مري  (7)

 . َم٠مؽمس٥م فمٙمقم ايمٗمرآن دَمُمؼ .777: 7دوم٣مئؼ ايمتٖمسغم)ت: حمٚمد ايمسٝمد(  (3)



 
 

 

 زمكم اْلتؿ وايمتٔمٙمٝمؼ  ٙمؿ اظمٔمِمقم فم     ...................................................................................      771

 

 (ٍث ده ـَـحـَمُ ختري٨م ومرائ٥م : )وٓ   

هب٤م  عدومٜمشمؾمٜم٦م ؿمٞمٕم٦م ، ، قمٜمد أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ًم٘مرا ة ، هلذه اصمالصم٦م خترجي٤من أو ىمٚم٧م : صمّٛم٦م 

 يم٤مٔيت :، إؿمٙم٤مًمّٞم٦م حتريػ اًم٘مرآن وٟم٘مّمف 

( ىمٞمؾ : واًم٘م٤مئؾ مج٤مقم٦م ُمـ أؾم٤مـملم ثده ـَـوٓ حُم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : ):  إّولايمتخري٨م 

أهؾ اًمًٜم٦ّم يم٤مًمٌخ٤مري واسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين وأيمثر أهؾ اًمًٜم٦ّم ، هق إطمدى اًم٘مرا ات اًم٘مرآٟمٞم٦ّم 

٤ٌّمس ، وأّٟمف يم٤من ي٘مرأ هٙمذا ،  ، يِمٝمد ًمف ُم٤م روي قمـ وًم٘مد ذيمروا أّن اًم٘مرائ٦م صم٤مسميت٦م قمـ اسمـ  قم

 .أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ذم ذًمؽ ، وىمد هدٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ 

 ىمٚمٜم٤م : هذا ٓ يقضم٥م اًم٘مقل سميتحريػ اًم٘مرآن وٟم٘مّم٤مٟمف : ُٕمريـ : 

: إمج٤مقم٤ًم ورضورة اًم٘مرآن همػم ، ومٝمل واًم٘مرائ٦م طميتك ًمق ضمّقزٟم٤مه٤م إّول : إهّن٤م ىمرائ٦م ، 

يمام ذم ىمرائ٦م محزة واًمٙم٤ًمئل  طَميتاك َيْٓمُٝمْرنَ ذم : شمِمديدًا ُمـ ىمٌٞمؾ زي٤مدة طمرف اًمٓم٤م  

 يدّل قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤م ىمٓمٕم٤ًم ..، وقم٤مصؿ ذم رواي٦م أيب سمٙمر قمٜمف 

( شمث٧ٌم سمخؼم أطم٤مد اًمّمحٞمح يمام هق ثده ـَـوٓ حُم إّن اًم٘مرا ة يمام ذم زي٤مدة : )اًمث٤مين : 

ذم ٤م إصم٤ٌمهتُمـ دون ، ًمٙمـ ٜمد اًمٗمري٘ملم : ًمذًمؽ رسمام شمًقغ اًم٘مرا ة هب٤م قمغم إرضمح اعمِمٝمقر قم

ٟمٔمػم : سم٢ممج٤مع اًمًٜم٦ّم واًمِمٞمٕم٦م يتقاشمر سمٜمّص ُموُميتـ اعمّمحػ : إذا ٓ يًقغ هذا إّٓ  اًم٘مرآنأصؾ 

ؾمٜم٦م أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ي قمٜمد ويمّؾ ُم٤م روإمج٤مقمٝمؿ أّن اًمًٜم٦ّم ٓ شمٜمًخ اًم٘مرآن إّٓ إذا يم٤مٟم٧م ُميتقاشمرة، 

 .ٓ شمقضم٥م قمٚمامً ًمٞم٧ًم ُميتقاشمرة ، أظم٤ٌمر آطم٤مد ( ثده ـَـوٓ حُم زي٤مدة : )ذم ،  وؿمٞمٕم٦م

، وشمٗمًػم ُم٠مظمقذ قمـ اًمٜمٌّل حمٛمد سمٞم٤من ًممي٦م ( ثده ـَـوٓ حُم )ىمٞمؾ : :  ايمتخري٨م ايمث٣مين

َوَُم٤م َأْٟمَزًْمٜم٤َم قَمَٚمٞمَْؽ صغم اهلل قمغم حمٛمد وآًمف : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  ورد قمٜمفسمام اًمٙمريؿ عمجٛمؾ اًمٙميت٤مب 

ٓا اًْمٙمِ  ؿُ يَت٤مَب إِ َ ََلُ ِذي اظْميتََٚمُٗمقا ومِٞمفِ  يمُِتبكَمِّ ومام ٟمحـ ومٞمف سمٞم٤من اًمٜمٌل ًممي٦م، يمام سملّم صغّم اهلل قمٚمٞمف  اًما

ََلةَ شمٕم٤ممم : ؾمٌح٤مٟمف ووآًمف ىمقًمف  ٝمُٚمقا ايمِمه
سم٤مًمّمٚمقات اخلٛمس ، وأّن اًمّمٌح ريمٕميت٤من  َأومِ

 واًمٔمٝمر أرسمع وهٙمذا ، ٓ أيمثر وٓ أىمؾ .
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اًميتخري٩م إّول ، سمٜم٤مً  قمغم قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم ٟمًخ اًميتالوة ذم ل ورسمام ي٘م٤مل : ٓ إؿمٙم٤م

 وسم٘مل طمٙمٛمف .ُمـ أي٦م ( ثده ـَـوٓ حُم )ًمٗمظ :  ٧م اًمنميٕم٦م : ومٜمًخ

: يم٤مًمًٞمد اعمرشم٣م واًمِمٞمخ اًمٓمقد قمٜمٝمؿ شمٕم٤ممم أصح٤مسمٜم٤م ريض اهلل وٟمِمػم إمم أّن 

 قم٘ماًل :ٜمًخ اًميتالوة سم ًم٘مقلذيمروا قمدم اُميتٜم٤مع اواًمٕمالُم٦م واعمح٘مؼ وهمػمهؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ، 

 .ضم٤مئز قم٘مالً رضورة أّٟمف 

ٟمًخ اًميتالوة إظم٤ٌمر اًمقاردة ذم : رضورة أّن إـمالىم٤ًم قم٘مالً ٓ يٜمٗمع  ضم٤مئزاً ًمٙمـ يمقٟمف 

شمالوة آطم٤مد ، مل شميتقاشمر : ومال شمقضم٥م قمٚماًم ، وىمد أمجع قمٚمام  اًمٗمري٘ملم أّن ٟمًخ ومٞمام ٟمحـ ومٞمف 

، إّٟمام ىمٓمٕم٤ًم اًمًٜم٦ّم ُميتقاشمرة ، وُم٤م ٟمحـ ومٞمف ًمٞمس يمذًمؽ  اًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦ّم ، ٓ يًقغ إّٓ إذا يم٤مٟم٧م

٤ٌّمس ُمقىمقف قمٚمٞمف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم ق ه  .، وظمؼٌم أو ظمؼمان قمٜمدٟم٤م ٓ همػم ظمؼٌم قمـ اسمـ قم

: ًمثٌقهت٤م ( سمٜم٤مً  قمغم اًميتخري٩م إّول ثده ـَـوٓ حُم : ومحيّتك ًمق ضمّقزٟم٤م ىمرائ٦م : )وأي٤ًم يم٤من 

٤م ذم أصؾ اًم٘مرآن وُميتـ اعمّمحػ : ٟمجّقز إصم٤ٌمهتٓ ًمٙمـ ، ُمـ ـمريٍؼ صحٞمح قمٜمد اًمٗمري٘ملم 

 مل شمث٧ٌم سمٜمّص ُميتقاشمر .واوح٦م ذم ُميتـ اعمّمحػ ، يمقهن٤م زي٤مدة 

ُمع اًميتِمديد : ومٝمذه ٓ ُم٤مٟمع ُمـ  َيْمُْٜمْرنَ طَميتاك سمخالف زي٤مدة طمرذم اًمٓم٤م  واهل٤م  ذم : 

ذم ُمٜمٗمّمٚم٦م ٤مدة رضورة أهّن٤م ٓ شمقضم٥م زي ْرنَ ٜمه ـَيْمه طَميتاك هٙمذا : إصم٤ٌمهت٤م ذم أصؾ اعمّمحػ 

، اإلقمراب ٓ همػم وطمريم٦م اًمٚم٤ًمن ذم ًمٗمظ هل زي٤مدة ، وإّٟمام وطمروومف أصؾ اعمّمحػ ورؾمٛمف 

      . دم شمالوهت٤م ذم اًمّمالة اًمقاضم٦ٌم٤مٕطمقط قمًمذًمؽ وم وم٠ميـ هذا ُمـ ذاك ؟!.
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 زمْمَلن ضمدي٧م أّن فمٚمر حمدشم٣مً 

صم٤مسميت٦م  شدشمقنيمٗمد ىم٣من همٝمًم ومبٙم٘مؿ َمـ إَمؿ حم»: اًمٗم٘مرة إومم، وهل ىمقل اًمٜمٌّل 

ومٚمٞم٧ًم ُمـ يمالم اًمٜمٌّل ىمٓمٕم٤ًم ، ًمٚمزوم  شف قمٛمروم٢من يؽ ذم أُميتل أطمد، وم٢مٟمّ »دون يمالم ، وأُّم٤م : 

 ؾمّٞمد إٟمٌٞم٤م  واعمرؾمٚملم اًمٙمذب .حمّٛمد يمذب اًمٜمٌّل وطم٤مؿم٤م 

طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ ه٤مؿمؿ اًمٕمٌدي، طمدصمٜم٤م هـ( ذم صحٞمحف ىم٤مل : 967أظمرج ُمًٚمؿ )

٦ٌم، ىم٤مل: طمدصمٜمل احلٙمؿ، قمـ ذر، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد حيٞمك يٕمٜمل اسمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من، قمـ ؿمٕم

 .اًمرمحـ سمـ أسمزى، قمـ أسمٞمف، أن رضمال أشمك قمٛمر، وم٘م٤مل: إين أضمٜم٧ٌم ومٚمؿ أضمد ُم٤م 

 : ٓ شمّمؾ. قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  وم٘م٤مل

وم٘م٤مل قمامر: أُم٤م شمذيمر ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، إذ أٟم٤م وأٟم٧م ذم هي٦م وم٠مضمٜمٌٜم٤م ومٚمؿ ٟمجد ُم٤م ، وم٠مُم٤م 

إٟمام »٧م ذم اًمؽماب وصٚمٞم٧م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: أٟم٧م ومٚمؿ شمّمؾ، وأُم٤م أٟم٤م وميتٛمٕمٙم

 .ششمٜمٗمخ، صمؿ متًح هبام وضمٝمؽ، ويمٗمٞمؽ يم٤من يٙمٗمٞمؽ أن شميب سمٞمديؽ إرض، صمؿّ 

  .: اشمؼ اهلل ي٤م قمامرسمـ اخلٓم٤مب  وم٘م٤مل قمٛمر

 .(1) : إن ؿمت٧م مل أطمدث سمفقماّمر سمـ ي٤مه  ىم٤مل

 الم .ىمٚم٧م : طمدي٨م ُم٘مٓمقع اًمّمدور ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح دون يم

صم٤مً  َوإِْن يُمٜمْيُتْؿ َُمْرَى َأْو ، وهق ٓ يٕمل ىمقًمف شمٕم٤ممم :  يمٞمػ يٙمقن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب حمدا

ُٛمقا َصِٕمٞم ُدوا َُم٤مً  وَميَتَٞمٛما
٤مَ  وَمَٚمْؿ دَمِ ًَ يُتُؿ اًمٜمِّ ًْ َُم َٓ ـَ اًْمَٖم٤مِئِط َأْو  ًدا ـَمٞم٤ًٌِّم قَمغَم ؾَمَٗمٍر َأْو ضَم٤مَ  َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

ُحقا سمُِقضُمقِهُٙمؿْ  ًَ ا هَمُٗمقًرا وَم٤مُْم ذم قمٍمٟم٤م اًميتل يٕمٞمٝم٤م أضمٝمؾ ُمًٚمؿ  َوَأْيِديُٙمْؿ إِنا اهللاَ يَم٤مَن قَمُٗمقًّ

 .احل٤مرض ، ومٙمٞمػ سمٛمـ قم٤مس اًمرؾم٤مًم٦م واًمٜمٌّقة وٟمزول اًم٘مرآن ؟!

 ؟!!!. ضمٝمؾ يمثػمًا ُمـ أطمٙم٤مم اًمديـيمٞمػ يٙمقن قمٛمر حمدصم٤ًم وىمد 

                                                           

 . إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب ، زمغموت. 368، رومؿ: 781: 1صحٝمح َمسٙمؿ  (1)
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 َمـ اظم٣ميض ايمٛمّص أّن ايمٔمٙمؿ اْل٣مدث أهمّمؾ

ُمٌٚمغ قمٚمٛمٜم٤م قمغم » ىم٤مل :اًمٙم٤مفمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ٤ًمئل ، قمـ اًمىمٌؾ ىمٚمٞمؾ صحٞمح  ُم٣م

وأَّم٣م اْل٣مدث  صمالصم٦م وضمقه : ُم٤مض وهم٤مسمر وطم٤مدث : وم٠مُّم٤م اعم٤ميض ومٛمٗمن ، وأُّم٤م اًمٖم٤مسمر ومٛمزسمقر ،

 .شهمٗمذف دم ايمٗمٙمقب ، وٞمٗمر دم إؽمًمع ، وهق أهمّمؾ فمٙمٚمٛم٣م

وإُّم٤م ، إؾمامع  اًمٜم٘مر ذمإُّم٤م وهق: اإلهل٤مم . و، ذم اًم٘مٚم٥م ٜمٙم٧م اًمإُّم٤م اًمٕمٚمؿ احل٤مدث : 

 ًمًٌٌلم :قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم : أومْمؾ قمٚمٛمٝمؿ هق إّٟمام وجمٛمققمٝمام : 

قمـ اهلل ، ُم٤ٌمذة اًمٕمٚمؿ ك اعمٕمّمقم إّول : يمقٟمف سمال واؾمٓم٦م ظم٤مرضمّٞم٦م ، وإّٟمام ييتٚم٘م

هق و روح اًم٘مدس ، اعمجٕمقل ذم ذواهتؿ سم٤مًميتٙمقيـ ، سمؾ هق طم٘مٞم٘ميتٝمؿ قمغم احل٘مٞم٘م٦م ،سمقاؾمٓم٦م 

 .يمام هق سيح اًمٜمص اًم٘مٓمٕمل وىم٤مـم٦ٌم اعمالئٙم٦م ائٞمؾ روح اًم٘مدس أقمٔمؿ ُمـ ضمؼمأي : 

وصٚمٝمؿ سمقاؾمٓم٦م ٙمثػٌم ُمٜمف وم: اعم٤ميض واًمٖم٤مسمر ُم٤م قمٜمدهؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، ُمـ اًمٕمٚمؿ أُّم٤م 

، وٓ ارشمٞم٤مب أّن ُم٤م دمّرد قمـ اًمقاؾمٓم٦م سملم اهلل واعمٕمّمقم ،  سمنم وهؿ إٟمٌٞم٤م  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم

 .فم٤مهرة ذم هذا فمٝمقرًا ىمٓمٕمّٞم٤مً  أذف مم٤ّم يم٤من ُمع اًمقاؾمٓم٦م ، واًمٜمّمقص اعم٤موٞم٦م

قمغم اعمٕمّمقُملم ، هق احل٤مدث ؾم٤مقم٦م ؾمٌح٤مٟمف ُمـ اًمٕمٚمؿ اهلل ُم٤م أٟمزل اًمث٤مين : ّٕن أذف 

 أشمٞم٦م ..ذم اًمٗمّمقل  ، يمام ؾمٞم٠ميت ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م: ًميتٕمّٚم٘مف سم٤معمِمٞمت٦م سم٤ًمقم٦م ، وآٟم٤ًم ومآن 

يمثػمًا ُمٜمٝم٤م ُمٕمّٚم٘م٤ًم : أي ٙمقن يرضورة أّن اًمٕمٚمقم اعم٤موٞم٦م واًمٖم٤مسمرة ىم٣م اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن 

اًمذي ٓ يٕمٚمؿ اعمٙمٜمقن اعمحيتقم ـ ُم اعمحق واإلصم٤ٌمت ، وأُّم٤م احل٤مدث ومٝمقاًمٌدا  وذم ُمٕمرض : 

، ، وطميتاًم ُم٘مْمٞم٤ًّم  ، وهمٞم٤ًٌم ُمًيتقرًا قمٚماًم ُمٙمٜمقٟم٤ًم : ، وهق : ًمٙمقٟمف سمف إّٓ اهلل شمٕم٤ممم ىمٌؾ اإلٟمزال 

 إيِنِّ ل اهلل شمٕم٤ممم : : ًم٘مرسمف ُمـ قم٤ممل اعمِمٞمت٦م : ًمذًمؽ ىم٤مأذف ُمـ يمّؾ قمٚمؿ 
ٍ
ـا ًمٌَِمْ  َٓ شَمُ٘مقًَم َو

ٓه َأْن َيَُم٣مَء اَّلل( 93وَم٤مقِمٌؾ َذًمَِؽ هَمًدا )  .  إِ
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    فمٗمًَل وٞمٗمَلً أذف ايمثَلشم٥م وضمل روح ايمٗمدس 

ُمْم٧م اًمرواي٤مت اًم٘مٓمٕمّٞم٦م أّن روح اًم٘مدس أقمٔمؿ ُم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ، وهق ُميتحد ُمع 

ٜمحق اإلؿمؽماك سماحّت٤مدًا شمٙمقيٜمٞم٤ًّم ، وُمالئٙم٦م يمجؼمائٞمؾ ، ذوات اعمٕمّمقُملم ، أٟمٌٞم٤م  ، وأوصٞم٤م  

وقمٚمٞمف وم٤مًمٕمٚمؿ اعميتح٘مؼ سمروح اًم٘مدس أذف ُمـ اًمٕمٚمؿ اعميتح٘مؼ سمام ي٠ميت  اعمٕمٜمقي يمام سمّٞمٜم٤م يمثػمًا .

قمـ اهلل سمقاؾمٓم٦م روح اًم٘مدس اًمٕمٚمؿ سمف ضمؼمائٞمؾ : رضورة أّن ضمؼمائٞمؾ ٟمٗمًف إّٟمام ييتح٘مؼ قمٜمده 

 .ٞمف صٚمقات اهلل قمٚماعمقضمد حل٘مٞم٘ميتف 

هق : طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمّمقم ، ؾمقا   -ذم قم٤ممل اًم٘مدس–أّن روح اًم٘مدس اًمًٌط ٘مد شم٘مّدم ومٚم

 أيم٤من اعمٕمّمقم رؾمقًٓ أم ٟمٌّٞم٤ًم أم وصّٞم٤ًم أم ُمٚمٙم٤ًم .

ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ قمكّم هـ( 990)روى اًمّمّٗم٤مر 

محزة  أيبسمـ اقمـ ، ق يٚم٘م٥م ؿمٕمر ، قمـ يزيد سمـ إؾمح٤م )=اًمٜمخٕمل ُمـ وضمقه أصح٤مسمٜم٤م(سمـ ٟمٕمامن 

٣م ظمـ ي٠مسمك دم َمٛمّ  إنّ و، ذٞمف أ٣م ظمـ يٛم٘م٦م دم َمٛمّ  إنّ » :سم٤م قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل أؾمٛمٕم٧م : ىم٤مل 

٣م ظمـ يٟمسمٝمف َمٛمّ  ، وإنّ ايمْمس٦م  ٣م ظمـ يسٚمع ايمِمقت َمثؾ صقت ايمسٙمسٙم٥م يٗمع فمعمَمٛمّ  إنّ و، َمٛم٣مَمف 

 .(7)شَمـ صمػمئٝمؾ وَمٝم٘م٣مئٝمؾ (1)فمٓمؿأصقرة 

واسمـ أيب محزة هق : ه٤مرون سمـ محزة اًمٖمٜمقي صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ،  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده

٤مخ اًمث٘م٦م ، وًمٞمس هق اسمـ أيب محزة اًمٌٓم٤مئٜمل يمام رسمام ييتقهؿ  ًّ : رضورة سم٥ًٌم شمّمحٞمػ ُمـ اًمٜم

 .قمـ اًمٖمٜمقي ، وم٤مٟميتٌف  إّٓ سمـ إؾمح٤مق قمدم رواي٦م يزيد 

ف ضمؼمائٞمؾ سم ٠ميتأقمٔمؿ مم٤ّم يُمـ أُمر اهلل ، اًمروح اًم٘مدس ٜمزل سمف وهق سيٌح أّن ُم٤م ي

 وُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمٚمٞمٝمام اًمًالم : عم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اًمًٌٌلم أٟمٗملم .

                                                           

ِمقرة هل اَلٝمئ٥م ايمٛمقرّي٥م ايمٗمدؽمّٝم٥م يمٛمبّٝمٛم٣م صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف : ؽمتٟميت ايمٛمِمقص ايمِمحٝمح٥م ايمث٣مزمت٥م أّن هذه ايم  (1)

 همسٝمٟميت أّن ايمٔمٙمؿ اْل٣مدث ٓ يِمؾ إلم إئّٚم٥م آشمٛمل فممم فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم إّٓ فمـ ؿمريؼ ٞمبّٝمٛم٣م حمّٚمد ، هم٣مٞمتٓمر.
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يِمٝمد ًمف ُم٤م رواه اًمّمّٗم٤مر أيْم٤ًم ىم٤مل : طمدصمٜم٤م سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ حمٛمد سمـ مح٤مد ، قمـ 

إّن َمٛم٣ّم ظمـ يقومر دم » أمحد سمـ رزيـ ، قمـ اًمقًمٞمد اًمٓم٤مئٗمل ، قمـ أيب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل :

 .(1)شسٚمع زم١مذٞمف ، وَمٛم٣ّم َمـ يٛم٘م٦م ، وأهمّمؾ مّـ يسٚمعومٙمبف ، وَمٛم٣ّم َمـ ي

اًم٤ًمئل قمـ اًمٙم٤مفمؿ  ّمحٞمحًمؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ، ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا اإل صحٞمح ، وهذا ىمٚم٧م :

 .شوأَّم٣م اْل٣مدث همٗمذف دم ايمٗمٙمقب ، وٞمٗمر دم إؽمًمع ، وهق أهمّمؾ فمٙمٚمٛم٣م»قمٚمٞمف اًمًالم : 

قمـ حمٛمد سمـ هـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ ، 990روى اًمّمٗم٤مر)يِمٝمد ًمٚمخؼم 

قمٛمرو اًمزي٤مت ، قمـ قمكم سمـ أيب محزة ، قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم 

دم ومٙمبف ىمٝم٦م وىمٝم٦م ، وإّن َمٛم٣ّم ظمـ يسٚمع قومر إّن َمٛم٣ّم ظمـ ئم٣ميـ َمٔم٣ميٛم٥م ، وإّن َمٛم٣ّم ظمـ ي: » ي٘مقل

 .(7)شىمًم يٗمع ايمسٙمسٙم٥م دم ايمْمس٦م

 قن ُم٤م هؿ؟!. ٜمُ ٤ميَ ـٕمَ ىم٤مل ىمٚم٧م : وم٤مًمذيـ يُ 

 ش.أفمٓمؿ َمـ صمػمئٝمؾ وَمٝم٘م٣مئٝمؾ طمٙمٌؼ : » ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

ـٌ صحٞمح. اًمزّي٤مت هق اعمدائٜمل ، وهق صم٘م٦م دون  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ىمقّي ُمٕميتؼم ، سمؾ طمً

يمالم. قمكّم سمـ إؾمامقمٞمؾ ، هق : اسمـ قمٞمًك اًم٘مّٛمل ، وصّم٘مف اسمـ ىمقًمقيف ذم اًمٙم٤مُمؾ ، روى قمٜمف 

ئٜمل اهل٤مًمؽ اعمٚمٕمقن ، ًمٙمـ مل يرو قمٜمف وقمكم هق اًمٌٓم٤مإضمّٚم٦م اًمٕمٔم٤مم ، مل ي٘مدح ومٞمف أطمد . 

 .قمغم إىمقىاٟمحراومف  سمٕمدأصح٤مسمٜم٤م 

( هق روح اًم٘مدس قمّٔمٛمف اهلل طمٙمؼ أفمٓمؿ َمـ صمػمئٝمؾ وَمٝم٘م٣مئٝمؾىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم .

هق رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : ومال ( َمٛم٣ّم ظمـ ئم٣ميـ َمٔم٣ميٛم٥م: )قمٚمٞمف اًمًالم ىمقًمف 

قٟمف وطمٞم٤ًم ، همػم رؾمقل اهلل ، وٓ ُم٤مٟمع ُمـ رؤي٦م سم٘مّٞم٦م اعمٕمّمقُملم يرى ضمؼمائٞمؾ سمقصػ يم
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، وهق قملم  ضمؼمائٞمؾ سمقصػ يمقٟمف ُمٚمٙم٤ًم ، أُّم٤م وطمٞم٤ًم ومٛمح٤مل ، وإّٓ شمٕمددت ذيٕم٦م حمٛمد 

 .اًم٤ٌمـمؾ ، وؾمٜمٌلّم هذا سمٕمد ىمٚمٞمؾ 

أظمرج اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ و

إّٞم٣م يمٛمزاد دم ايمٙمٝمؾ »أيب سمّمػم ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل :  اجلقهري ، قمـ

 ش.فمٛمدٞم٣م وايمٛمٜم٣مر ، ويمق مل ٞمزد يمٛمٖمد َم٣م

 سمقسمّمػم : ضمٕمٚم٧م ومداك ُمـ ي٠مشمٞمٙمؿ سمف؟!.أىم٤مل  

إّن َمٛم٣ّم َمـ ئم٣ميـ ، وإّن َمٛم٣ّم ظمـ يٛمٗمر دم ومٙمبف ىمٝم٦م وىمٝم٦م ، وإّن َمٛم٣ّم : » ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

 ش.٣ًم ىمقومع ايمسٙمسٙم٥م دم ايمْمس٦مظمـ يسٚمع زم١مذٞمف وومٔم

 ش.ي٠مشمٞمٙمؿ سمذًمؽ يُمـ اًمذ»وم٘مٚم٧م ًمف : 

 .(1)شطمٙمؼ أفمٓمؿ َمـ صمػمئٝمؾ وَمٝم٘م٣مئٝمؾ: » ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

وًمق سم٤مًميتقصمٞمؼ اًمٕم٤مم  ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم إفمٝمر ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت

 . ، واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اجلقهري ُمْمّٕمػ

اهلل قمـ قمٌٞمس سمـ هِم٤مم ،  سمـ قمكم، قمـ قمٌد وىمد شم٤مسمٕمف اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م احلًلم

 . (7)قمـ احلًـ سمـ أؿمٞمؿ ، قمـ قمكم ، قمـ أيب سمّمػم قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم وؾم٤مق ُمثٚمف

روى اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ اؾمحؼ ، قمـ احلًـ سمـ قم٤ٌمس سمـ طمريش ، قمـ و

ٌؾ ُمـ أهؾ سمٞميتف قمـ ٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : ؾم٠مل أسم٤م قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم رضمقمأيب ضمٕمٗمر إُم٤مُمٜم٤م 

٤م َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه ذِم ًَمْٞمَٚم٦ِم اًْمَ٘مْدرِ ؾمقرة :   ؟!.إِٟما

 ش.ويٚمؽ ؾم٠مًم٧م قمـ قمٔمٞمؿ ، إّي٤مك واًم١ًمال قمـ ُمثؾ هذا»وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل اًمّم٤مدق: 
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 ىم٤مل احلريٌم : وم٘م٤مم اًمرضمؾ ، وم٠مشمٞميتف يقُم٤ًم ، وم٠مىمٌٚم٧م قمٚمٞمف وم٤ًمًميتف؟!. 

٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َمهُ  وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : يريدون ضم٣مصم٥م َمـ  قٌر فمٛمد إٞمبٝم٣مء وإوصٝم٣مء ، ٓٞم إِٞمه

 .(1) شقر همٟمسم٣مهؿ هب٣م...إّٓ ذىمروه٣م يمذيمؽ ايمٛمّ ، ايمسًمء ، وٓ َمـ إرض 

ُمـ وضمقه اًمٓم٤مئٗم٦م قمدٌل سمـ إؾمح٤مق إؿمٕمري ، صم٘م٦م : اأمحد هق  .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٕميتؼم 

 . ُم٣م اًمٙمالم ومٞمف ، ُمـ أصح٤مب اجلقاد واهل٤مدي قمٚمٞمٝمام اًمًالم . واحلريٌم

ُٙمْؿ َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمْٞمُٙمْؿ ُٟمقًرا ُُمٌِٞمٜم٤ًم  ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ـْ َرسمِّ ٤َم اًمٜما٤مُس ىَمْد ضَم٤مَ يُمْؿ سُمْرَه٤مٌن ُِم َي٤مَأهيُّ
(7) 

َٓ  َأْوضَمٝمْٛم٣َم إيَِمٝمَْؽ ُروضًم٣مَويَمَذًمَِؽ يمام ىمد ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :  ـْ َأُْمِرَٟم٤م َُم٤م يُمٜم٧َْم شَمْدِري َُم٤م اًْمٙمِيت٤َمُب َو ُِم

ياَمُن َوًَمٙمِ   . صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه ُٞمقًراـْ اإْلِ

، وهق طم٘مٞم٘م٦م أّن اًمٜمقر هٞمٝمٜم٤م هق روح اًم٘مدس  -سمْمٛمٞمٛم٦م يمّؾ ُم٤م ُمرّ – وواوح

 .اعمٕمّمقم ذم قم٤ممل اًمٜمقر واجلؼموت 

ٓ يريدون ضم٣مصم٥م َمـ ايمسًمء ، وٓ َمـ إرض ، إّٓ ذىمروه٣م وىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

٠ًمل اهلل ؿمٞمت٤ًم ، ٓ يأم ُمٚمٙم٤ًم ن أم وصّٞم٤ًم ( ًمٞمس ُمٓمٚم٘م٤ًم : وم٤معمٕمّمقم ٟمٌّٞم٤ًم يم٤ميمذيمؽ ايمٛمّقر همٟمسم٣مهؿ هب٣م

، إُم٤مُميتف هلداي٦م اًمٕم٤ٌمد ، وُم٤م قمدا ذًمؽ ٓ يٙمقن سمف قمٌقدّييتف اًميت٤مُّم٦م ًمرسّمف ، وإّٓ ُم٤م شميت٘مّقم أسمدًا ، 

، وٓ يٌيتدئف اعمٕمّمقم ، إّٓ إذا ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم : عم٤م شمقاشمر ذم ؿمّدة أدب اعمٕمّمقم ُمع اهلل شمٕم٤ممم

ـّ ُم٤م ٓ يًقغ ، ومال شماًمالطمؼ وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من هذا ذم اًمٗمّمؾ   .يتقمه
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 فمٙمؿ اظمٔمّمَلت: هق ايمٔمٙمؿ اْل٣مدث 

 سمـ احلًـ ، قمـ احلًلم سمـ حمٛمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : طمدصمٜم٤مهـ( 990)أظمرج اًمّمّٗم٤مر 

 ىم٣من» : ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ضمٕمٗمر أيب ، قمـ ُمًٚمؿ حمٛمد سمـ ، قمـ رزيـ سمـ اًمٕمال  ، قمـ حمٌقب

،  ايم٘مت٣مب دم يمٝمس ايمذي:  اْل٣مدث ايمًمء ورد فمٙمٝمف هم١مذا : رؽمقيمف وؽمٛم٥م اَّلل زم٘مت٣مب فمقّم ئمٚمؾ

 .(1)ش  اظمٔمّمَلت َمـ -واَّلل–: وذيمؽ  إَل٣مَم٣مً  همٝمف اْلؼ اَّلل أَلٚمف،  ايمسٛم٥م دم وٓ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح سم٢ممج٤مع أصح٤مسمٜم٤م .

 لهال سمـ اهلل قمٌد قمـ،  احلًلم سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤موأظمرضمف اًمّمّٗم٤مر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : 

 .(9)ثٚمف سمف ُم اًمٕمال  قمـ، 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مد صحٞمح ومٞمام هق واوح .

 سمـ اًمٕمال  قمـ،  حمٌقب سمـ احلًـ قمـ،  حمٛمد سمـ اهلل قمٌد طمدصمٜم٤موأظمرضمف أيْم٤ًم ىم٤مل : 

 . (3)سمف ُمثٚمف  رزيـ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، وقمٌد اهلل هق اًمٓمٞم٤مًمز ، وهق صم٘م٦م .

د سمـ أمحهـ( ريض اهلل قمٜمف ذم آظميتّم٤مص ، قمـ 473ىمٚم٧م : أظمرضمف اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد )

حمٛمد سمـ قمٞمًك، قمـ حمٛمد سمـ أيب قمٛمػم، قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك اخلثٕمٛمل، قمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ 

 .ىمري٥ٌم ُمٜمف اًم٘مّمػم، قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم 

ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمقصّمؼ ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، ؾمقى اخلثٕمٛمل : وهق صم٘م٦م قمغم 

 . ، وهق إفمٝمر ُمٌٜمك أّن اسمـ أيب قمٛمػم ٓ روي إّٓ قمـ صم٘م٦م

                                                           

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران .755زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م ( :   (1)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران .755زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م ( :   (7)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران .755زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م ( :   (3)
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هـ( ريض اهلل قمٜمف ذم ٟمٗمس يميت٤مب آظميتّم٤مص ، قمـ 473ـمريؼ آظمر أظمرضمف ) وُمـ

أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد، وحمٛمد سمـ ظم٤مًمد اًمؼمىمل، قمـ اًمٜمي سمـ 

، قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٙم٤من، قمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ ىم٤مل:  ؾمقيد، قمـ قمٞمًك سمـ قمٛمران احلٚمٌل

 .(7)ُمثٚمف أو ىمري٥م ُمٜمف ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم 

 ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ سم٤محلٚمٌل .

وإظم٤ٌمر ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمٌة ضمّدًا ، سمٚمٖم٧م اًميتقاشمر اعمٕمٜمقي ، ُمٜمٝم٤م ُمٕميتؼم احلريٌم قمـ 

ٓ يريدون ضم٣مصم٥م َمـ ايمسًمء ، وٓ َمـ إرض ، إّٓ ذىمروه٣م »اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

وؾميت٠ميت أظم٤ٌمر يمثػمة أّن اعمٕمّمقم ىمد ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ، وهق سيٌح  شقر همٟمسم٣مهؿ هب٣ميمذيمؽ ايمٛمّ 

: ومٞمٜميتٔمر ُم٤م يٗمٞمْمف اهلل قمٚمٞمف قمغم ُم٤م شم٘مِض سمف ُمِمٞمتيتف ر  ومٞمٝم٤م شمٕمرض قمٚمٞمف اعم٠ًمًم٦م ًمٞمس قمٜمده 

 ، وهذا هق اعمٕمْمؾ ..ؾمٌح٤مٟمف 

َٓ وهلذا أصٌؾ قمٔمٞمٌؿ، هق ىمقًمف شمٕم٤ممم قمغم ًم٤ًمن ٟمٌّٞمٜم٤م صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف :  َوَيُ٘مقًُمقَن ًَمْق

ـَ  ُأْٟمِزَل قَمَٚمٞمْفِ  ـَ اعْمُٜمْيتَٔمِِري اَم اًْمَٖمْٞم٥ُم هللِاِ وَم٤مْٟميَتٔمُِروا إيِنِّ َُمَٕمُٙمْؿ ُِم ِف وَمُ٘مْؾ إِٟما ـْ َرسمِّ  .(9)  آَي٦ٌم ُِم

 .اظمٔمّمَلت(  َمـ واَّلل: )وذيمؽ ووم٣مل  قمٚمٞمف اًمًالمًمذًمؽ أىمًؿ 

 دم ايم٘مت٣مب وايمسٛم٥ّم.، ايمذيٓ  وصمقد ْل٘مٚمف، اْل٣مدث: -يمام ٟمّّم٧م إظم٤ٌمر-٣مظمٔمّمؾ هم

 صمقد ْل٘مٚمف دم ايمٙمقح اظمحٖمقظ .َم٣م ٓ وأو : 

، ظمالصيتف هق ًمٕمٛمر اهلل ، وأّي إؿمٙم٤مل ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ قمدة صٗمح٤مت ًمٙمـ ذم هذا إؿمٙم٤مل 

ٜمّص أّن أظمرى ، ؾميت٠ميت ذم ومّمٍؾ ُمًيت٘مؾ، شمُمٜم٤موم٤مة هذه إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ، أظم٤ٌمرًا ىمٓمٕمّٞم٦م : 

وإرولم اًمًٌع ، ، مم٤ّم ذم اًمًاموات اًمًٌع اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم : قم٤مملٌ سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن 

                                                           

 . َمٛمُمقرات مج٣مفم٥م اظمدرؽمكم ، ومؿ. 311 آطمتِم٣مص)ت: فمقم نمٖم٣مري(:  (1)

 .71يقٞمس :   (7)
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قمـ أظم٤ٌمر اًمّمحٞمٗم٦م اجل٤مُمٕم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم اًميتل شمٜمّص أّن ومٞمٝم٤م يمّؾ طمالل  ٟم٤مهٞمؽإمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، 

 دون ذًمؽ ..رسمام سمؾ  ،طميتّك طمٙمؿ أرش اخلدشحمٛمد ويمؾ طمراُمف ، 

قمـ زرارة ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد ُمـ هذا إظم٤ٌمر ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل ، سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ، 

 الل واحلرام؟!.اهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ احل

ضمَلل حمٚمد ضمَلل أزمدًا ، إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ، وضمراَمف ضمرام أزمدًا ، »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(1)شوٓ جيلء نمغمه،  ٓ ي٘مقن نمغمهإلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ، 

 .؟!!ومام اعمخرج ُمـ هذا اًميتٜم٤مذم 

ر : أو أيمثاًمٕمنمة إّٟمام صٜمّٗم٧م يمّؾ هذا اًمٙميت٤مب اعميتقاوع ، سمٗمّمقًمف ًمٕمٛمر اهلل ، ىمٚم٧م : 

: يمّؾ ٓ همػم ، ومًٞميتّْمح أوًٓ قمدم اعمٜم٤موم٤مة ، وصم٤مٟمٞم٤ًم اًمِمٛمقزم  ًمٚمجقاب قمـ هذا اإلؿمٙم٤مل

اإلؿمٙم٤مًمّٞم٤مت اًمقاردة ذم قمٚمؿ اعمٕمّمقم ، ؾميتيتالؿمك : يمقهن٤م ُمؽمشّم٦ٌم أؾم٤مؾم٤ًم قمغم اإلؿمٙم٤مل أقماله 

ذم ُم٠ًمًم٦م قمٚمؿ اخلٚمط واخلٌط دًمٞمٌؾ قمغم ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ، ، سمؾ ؾمٞميّتْمح أّن يمثرة اإلؿمٙم٤مًمّٞم٤مت 

 ، وم٤مٟميتٔمر .صٚمقات اهلل قمٚمٞمف اعمٕمّمقم 

  

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.58: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)
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  روح ايمٗمدسايمايمٖمرق زمكم صمػمائٝمؾ وٞمٌص دم 

هـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ قمٌٞمد ، قمـ اسمـ اؾم٤ٌمط ، 990أظمرضمف اًمّمّٗم٤مر )

ًميتف قمـ ىمقل اهلل ٠مقمـ قمكم سمـ أيب محزة ، قمـ أيب سمّمػم ، قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل: ؾم

ُل اظْمَََل :  قمزوضمؾ ـْ فِمب٣َمِدهِ ُيٛمَزِّ ـْ َيَُم٣مُء َِم ـْ َأَْمِرِه فَمعَم ََم وِح َِم  ؟!.ئَِ٘م٥َم زم٣ِميمرُّ

صمػمئٝمؾ : ايمذي ٞمزل فمعم إٞمبٝم٣مء. وايمروح : سم٘مقن َمٔمٜمؿ ، وَمع : » وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

 شإوصٝم٣مء ، ٓسمٖم٣مرومٜمؿ : سمٖمٗمٜمٜمؿ وسمسددهؿ َمـ فمٛمد اَّلل

، قمـ قمكّم سمـ ىم٤مل اًمّمّٗم٤مر : وروى سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ ُمقؾمك سمـ قمٛمر سمـ سمزيع  

 .(7) أؾم٤ٌمط ، هذا احلدي٨م هبذا آؾمٜم٤مد سمٕمٞمٜمف

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مدامه٤م صحٞمح قمغم إىمقى ، رضم٤مهلام صم٘م٤مت ، واًمٌٓم٤مئٜمل يمذًمؽ ىمٌؾ 

اٟمحراومف ًمٕمٜمف اهلل : ويًيتٌٕمد أن يروي قمٜمف اعمِم٤ميخ أُمث٤مل قمكّم سمـ أؾم٤ٌمط ريض اهلل قمٜمٝمؿ ، سمٕمد 

 ارشمداده أريمًف اهلل ذم ضمٝمٜمّؿ .واٟمحراومف 

سملم اعمٚمؽ : يمجؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم ، وسملم روح اًم٘مدس ، أّن روح اًم٘مدس  اًمٗمرق

صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ُميّتحٌد ُمع ذات اعمٕمّمقم سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل ، ؾمقا  أيم٤من اعمٕمّمقم رؾمقًٓ ٟمٌٞم٤ًّم 

 ، أم وصٞم٤ًم ، أم ُمٚمٙم٤ًم يمجؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم .

احّتد روح اًم٘مدس ُمع  ومجؼمائٞمؾ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، ومرٌد ُمـ ه١مٓ  اعمٕمّمقُملم اًمذيـ

ذواهتؿ اعم٘مّدؾم٦م : هم٤مي٦م إُمر أّن روح اًم٘مدس ُمِمؽمك ُمٕمٜمقي : ًمذًمؽ شمٗم٤موٚم٧م درضم٤مت 

 اعمٕمّمقُملم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ : إذ ُمرّد اًميتٗم٤موت هق رشم٦ٌم وضمقد روح اًم٘مدس ذم ذواهتؿ اعم٘مّدؾم٦م .

، واًمروح ًمٚمٛمٕمّمقم ٟمٌٞم٤ًم يم٤من أم وصّٞم٤ًم أم ُمٚمٙم٤ًم اًمزسمدة : ضمؼمائٞمؾ واؾمٓم٦م ظم٤مرضمّٞم٦م 

 ُميتحدة ُمع اًمذات: ومٝمل أذف سم٤مًميورة . قملم ذات اعمٕمّمقم ، ًم٘مدس ا

 

                                                           

 . زم٣مب ايمروح . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران .977زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت :   (1)
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 إٞمبٝم٣مء وإوصٝم٣مءزمكم ايمذايت ايمٖمرق ؿ سمقهّ 

، سمؾ طم٤مر ومٞمٝم٤م همػم واطمد اقميت٤مص٧م قمغم يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمقرٍ ٕ ٤مً سمٞم٤مٟم :ٟمٕمرض هلذا 

يم٠مُمػم صملم قمدم ٟمزول ضمؼمائٞمؾ ، سمقصػ يمقٟمف وطمٞم٤ًم، قمغم إوصٞم٤م  اعمحدا : ، ُمٜمٝم٤م  ُمـ اًمٕمٚمام 

، وإّٟمام قمغم ظمّمقص إٟمٌٞم٤م  اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اعم١مُمٜملم قمكّم واحلًـ واحلًلم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

 ..سملّم  ، وهذا ٟم٘مصاًمًالم 

سمٓمالن قم٘مٞمدة أومْمٚمّٞم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم : سمٞم٤من اًمٕمقيص ذم هذا اإلؿمٙم٤مل 

ٞمام هق ُمٕمٚمقم رضورة مل قمغم سمٕمض اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم : يمٕمٞمًك صٚمقات اهلل قمٚمٞمف : ومٕمكّم وم

ذم طملم ٟمزل قمغم قمٞمًك هبذا اًمقصػ ، وهذا  -سمقصػ يمقٟمف وطمٞم٤مً –يٜمزل قمٚمٞمف ضمؼمائٞمؾ 

 ..سمؾ ُمٙمّذب سمام ضم٤م  ذم اًم٘مرآن ، وم٤مرق ٓ يٜمٙمره إّٓ ُمٙم٤مسمر 

اًمذي هق أذف  روح اًم٘مدسًم، ُمرّده إمم قمدم ومٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م اهذا وهٌؿ ؿمٜمٞمع ىمٚمٜم٤م : 

 سم٠مُمقر : هذا اًمقهؿ اًمٗم٤مؾمد جي٤مب قمـًمذًمؽ : ف..ُمـ ضمؼمائٞمؾ صٚمقات اهلل قمٚمٞموأقمٔمؿ 

قمالوة قمغم أصٜم٤مف اعمٕمّمقُملم اًمثالصم٦م أقماله ، اًمرؾمقل واًمٜمٌل واًمقص ،  إّول :

ٓ روح اًم٘مدس هل ، ُمٗم٤مهٞمؿ ُميتٖم٤ميرة اقميت٤ٌمرًا ، ُمرّده٤م إمم طم٘مٞم٘م٦م وضمقدّي٦م واطمدة اعمالئٙم٦م ، 

رشم٦ٌم  أنّ أقماله ، هم٤مي٦م إُمر طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمّمٛم٦م ذم يمّؾ إصٜم٤مف اًمثالصم٦م : ومروح اًم٘مدس همػم 

، هذا اًمٗمرد ُمٜمٝمؿ أو ذاك أو ذاك ُمـ اعمٕمّمقُملم وضمقد اًمروح اًم٘مدس ذم هذا اًمّمٜمػ 

 .سملم اًمِمديدة وإؿمّد ُميتٗم٤موشم٦م 

أّن أذف واؾمٓم٦م ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ذم صٗمقة قم٤ٌمدة :  -سمام ٓ ي٘مٌؾ اًمري٥م-اشّمْمح  ايمث٣مين :

ًم٘مدس : رضورة يمقٟمف واؾمٓم٦م ذاشمٞم٦ّم قمٚمٞمٝمؿ ، هق روح ااًمٚمديّن  فقمٚمٛماعمٙمٜمقن ُمـ إلٟمزال 

داظمٚمّٞم٦م ، ًمٞم٧ًم ظم٤مرضمّٞم٦م يمام ذم ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم : وًم٘مد ورد ذم اًمّمحٞمح اعمًيتٗمٞمض أّن 

 .وُمـ ىم٤مـم٦ٌم اعمالئٙم٦م روح اًم٘مدس أقمٔمؿ ُمـ ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم 
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اًمٕمٚمؿ اعميتح٘مؼ قمٜمد اعمٕمّمقم ، سمقاؾمٓم٦م روح اًم٘مدس قمٚمؿ طمْمقري ًمٞمس  :ايمث٣ميم٧م 

: ومذاك سمال ؽ اًمٕمٚمؿ اعميتح٘مؼ سمقاؾمٓم٦م ضمؼمائٞمؾ ، ًمٙمـ إّول أذف ُمـ اًمث٤مين يمًٌّٞم٤ًم ، ويمذًم

 واؾمٓم٦م ظم٤مرضمٞم٦ّم ، وهذا ُمع واؾمٓم٦م ظم٤مرضمٞم٦ّم : أي ظم٤مرضم٦م قمـ ذات اعمٕمّمقم .

قمغم أطمد اعمٕمّمقُملم ، ُمـ  -سمقصػ يمقٟمف وطمٞم٤ًم ضم٤م  سمنميٕم٦م–ٟمزول ضمؼمائٞمؾ  ايمرازمع :

، سمٕمد ُمقت اًمٜمٌّل سمقصػ اًمقطمل واًمنميٕم٦م مميتٜمع ذاشم٤ًم ، ومٜمزول ضمؼمائٞمؾ  سمٕمد اًمٜمٌّل حمٛمد 

قملم اًم٤ٌمـمؾ : عم٤م قمٚمؿ رضورة أهّن٤م ظم٤ممت٦م اًمنمائع ذا أو سمٓمالهن٤م ، وهيٕمٜمل ٟم٘مص ذيٕم٦م حمٛمد ، 

اًْمَٞمْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأمْتَْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ٟمِْٕمَٛميتِل َوَرِوٞم٧ُم اهلل شمٕم٤ممم: واًمرؾم٤مٓت، وًم٘مقل 

ؾْماَلَم    .(1)ِديٜم٤ًمًَمُٙمُؿ اإْلِ

اومؽماض ٟمزول ُمع يم٤مُمٚم٦م ، صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف اًمزسمدة : اًمٕم٘مٞمدة احلؼ أّن ذيٕم٦م حمّٛمد 

ٟم٤مهٞمؽ قمـ ، ، وهق حم٤مل مميتٜمع ذاشم٤ًم: ٓضميتامع اًمٙمامل واًمٜم٘مص ذيٕم٦م سمٕمد ُمقت اًمٜمٌّل ، 

 .وشمٙمذي٥م اًم٘مرآن اًمٚمٖمقّي٦م 

ُمـ دون ذيٕم٦م ، ومال ُم٤مٟمع ،  ُم١مّيداً يمرياًم ُمًددًا  أُّم٤م ٟمزول ضمؼمائٞمؾ سمقصػ يمقٟمف ُمٚمٙم٤مً 

يمام : سم٤مًمقصػ أقماله اعمٕمّمقُملم إوصٞم٤م  قمغم ىمٓمٕم٤ًم وي٘مٞمٜم٤ًم ٟمزوًمف  صم٧ٌَم ُمٜمف إـمالىم٤ًم : ومٚم٘مد 

يمام ٟمزل قمغم ُمريؿ ، ويمام ٟمزل قمغم وم٤مـمٛم٦م ؾمّٞمدة ٟم٤ًم  اًمٕم٤معملم صٚمقات و، ٟمزل قمغم أّم ُمقؾمك 

ـّ أمجٕملم   .اهلل قمٚمٞمٝم

يمام أراد ، ومٞمام ٟمحـ ومٞمف اًمّمحٞمح٦م ٧م أهؾ اًمٌٞمشم٘مرأ ٟمّمقص هذا ، جي٥م أن إذا اشّمْمح 

  إوه٤مم .وواًمٔمٜمقن اًمقؾم٤موس اهلل ورؾمقًمف وأهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، ٓ يمام أرادت 

  

                                                           

 .3اظم٣مئدة :   (1)
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ث!!  ايمٖمرق زمكم ايمٛمبل وايمرؽمقل واظمحده

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ احلًـ سمـ حمٌقب ، قمـ 

 ًالم قمـ اًمرؾمقل واًمٜمٌل واعمحدث؟!. إطمقل ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًم

  .همٜمذا ايمرؽمقل، ٚمف همغماه وي٘مٙمّ ،  ايمذي يٟمسمٝمف صمػمئٝمؾ ومبَلً : ايمرؽمقل : » قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل 

وٞمحق َم٣م ىم٣من ، فمٙمٝمف ايمسَلم ٞمحق رؤي٣م إزمراهٝمؿ ، ايمذي يرى دم َمٛم٣مَمف : همٜمق ، ٣م ايمٛمبل وأَمّ 

ضمتك أسم٣مه صمػمئٝمؾ فمٙمٝمف ، ايمقضمل ومبؾ ، رأى رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف َمـ أؽمب٣مب ايمٛمبقة 

وىم٣من حمٚمد صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ضمكم مجع يمف ايمٛمبقة وصم٣مءسمف ، زم٣ميمرؽم٣ميم٥م سمٔم٣ملم ايمسَلم َمـ فمٛمد اَّلل 

وَمـ إٞمبٝم٣مء َمـ مجع .  ٚمف هب٣م ومبَلً جيٝمئف هب٣م صمػمئٝمؾ وي٘مٙمّ ، ؽمبح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ايمرؽم٣ميم٥م َمـ فمٛمد اَّلل 

  .شمف َمـ نمغم أن ي٘مقن يرى دم ايمٝمٗمٓم٥مٚمف وَيّد ٙمّ ويٟمسمٝمف ايمروح وي٘م، يرى دم َمٛم٣مَمف و ،يمف ايمٛمبقة 

 .(1)شوٓ يرى دم َمٛم٣مَمف، وٓ ئم٣ميـ ، ع ٚمَ ْس ٝمَ ث همَ ده ايمذي َُيَ : ٣م اظمحدث همٜمق وأَمّ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

قمـ قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ  روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

زرارة ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم قمـ ىمقل اهلل أيب ٟمٍم ، قمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ ُمٞمٛمقن ، قمـ 

ًٓ َٞمبِٝم٣ًّمضمؾ : و قمز  ُم٤م اًمرؾمقل وُم٤م اًمٜمٌل؟!. َوىَم٣مَن َرؽُمق

ايمٛمبل ايمذي يرى دم َمٛم٣مَمف ، ويسٚمع ايمِمقت ، وٓ ئم٣ميـ » ىم٤مل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم :

 ش.اظمٙمؽ . وايمرؽمقل ايمذي يسٚمع ايمِمقت ، ويرى دم اظمٛم٣مم ، وئم٣ميـ اظمٙمؽ

 : اإلَم٣مم َم٣م َمٛمزيمتف؟!. زرارة : ىمٚم٧مىم٤مل 

 .(7)شيسٚمع ايمِمقت ، وٓ يرى ، وٓ ئم٣ميـ اظمٙمؽ: » ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.177: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.177: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (7)
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 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم ، رواشمف أؾم٤مـملم اًمٓم٤مئٗم٦م ، وأقمٛمدة اعمّٚم٦م.

 هذه اًمٜمّمقص شم٘مرأ سم٤مًمٜمٔمر ًمٙمّؾ ُم٤م شم٘مّدم يم٤مٔيت : 

م أم وصٞم٤ًم ، أم ُمٚمٙم٤ًم يمجؼمائٞمؾ ، هق إّن أذف ُم٤م ذم ذات اعمٕمّمقم ، ٟمٌٞم٤ًم يم٤من اعمٕمّمق

 ًمٞمس همػم روح اًم٘مدس .. -سمام هق ُمٕمّمقم–روح اًم٘مدس ، سمؾ إّن اعمٕمّمقم 

ومحيّتك ضمؼمائٞمؾ ٓ ييتٚمّ٘مك اًمقطمل قمـ اهلل شمٕم٤ممم ُم٤ٌمذة ، سمؾ اعم٤ٌمذة حم٤مل..، إّٟمام ييتٚمّ٘مك 

ضمدة حل٘مٞم٘ميتف ، اعمقذاشمف ُميتّحدة ُمع سمقاؾمٓم٦م روح اًم٘مدس اًميتل هل ، ضمؼمائٞمؾ قمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

 ..اعم٘مّدؾم٦م صٚمقات اهلل قمٚمٞمف 

 ايمززمدة : 

همػم ٓ حييت٤مج إمم واؾمٓم٦م ُمع اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  -سمقصػ يمقٟمف ُمٕمّمقُم٤مً –اعمٕمّمقم 

اًمروح اًم٘مدس ، ؾمقا  أيم٤من اعمٕمّمقم ُمٚمٙم٤ًم يمجؼمائٞمؾ أم ٟمٌٞم٤ًم يمٛمحٛمد ، أم وصٞم٤ًم يم٠مُمػم 

 اعم١مُمٜملم قمكّم قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم .

وهق أذف ُمـ ،  صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمفاطميت٤مج اًمٜمٌّل  ذايمذًمؽ ، عم٤م ًمٙمـ إذا يم٤من إُمر

 وسملم اهلل شمٕم٤ممم ؟!! فإمم اًمقاؾمٓم٦م سمٞمٜم، ضمؼمائٞمؾ 

ومٚم٘مد ،  هٜم٤مك ، وهق ضمقاب اإلؿمٙم٤مًمّٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اًمٗمّمؾ إّول ىمٚمٜم٤م : أضمٌٜم٤م قمـ هذا

 :ُم٤م طم٤مصٚمف ذيمرٟم٤م هٜم٤مك 

صغم اهلل هق ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ، و ُم٤م أذف ُمـ يمّؾ  -وٟمقراً روطم٤ًم سم٤مقميت٤ٌمره -أّن اًمٜمٌّل 

، همػمه ُمـ اعم٘مرسّملم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ٓ إمموضمؼمائٞمؾ ٓ إمم ًمٞمس سمح٤مضم٦م هبذا آقميت٤ٌمر  قمٚمٞمف وآًمف

اًمٜمٌّل وسم٘مّٞم٦م اعمٕمّمقُملم ذم ذاك اًمٕم٤ممل اًم٘مدد رضورة أّن ، يمام ىمد طمّمؾ ًمف يقم اعمٕمراج 

قمٚمؿ اًمٚمدن واًمٗمٝمؿ واحلٙمٛم٦م ، وًمٞمس هق همػم اًمٜمقري ، ًمٞم٧ًم ذاهتؿ إّٓ روح اًم٘مدس وم٘مط 

 إـمالىم٤ًم .اخل٤مرضمّٞم٦م : ومٚمٞمًقا سمح٤مضم٦م ًمٚمقاؾمٓم٦م واًم٘مّقة واًميت٠ميٞمد 
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ـّ  ؽَْمَقاِق :  اً سمنم هاًمٜمٌّل ، سم٤مقميت٤ٌمر ًمٙم ْٕ ُم٘مٞمّد سمروح  (1)َيْٟمىُمُؾ ايمْمهَٔم٣مَم َوَيْٚمًِم دِم ا

ٟم٤مهٞمؽ قمـ يمقٟمف واؾمٓم٦م ، اعمحٛمدي ذم دار اًمٌال  طمٗمظ اًمٜمًؾ ًمٖمرض اًمِمٝمقة واحلٞمقان : 

ذم هذا اًمٗمرض ، قمدا يقم اعمٕمراج ، ُم٘مٞمّد  ، واًمٜمٌّل وٟمزول اًمرمح٦م هداي٦م اًمٌنم اهلل ذم 

 هم٤مًم٤ًٌم ، وم٤مطميت٤مج إمم اًمقاؾمٓم٦م ..سم٘مٞمقد اًمدٟمٞمقّي٦م سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم 

، سم٢مذن اهللأن ييتٜمّزه قمـ روح اًمِمٝمقة واًمٌنمّي٦م ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ُمع اًميتٜمٌٞمف أّن اًمٜمٌّل ىم٤مدٌر 

إمم واؾمٓم٦م ضمؼمائٞمؾ ، يمام طمّمؾ يقم اعمٕمراج ، ًمٙمـ هذا اًمٗمرض ض ذم هذا اًمٗمرومال حييت٤مج 

َٔمْٙمٛم٣َمُه َرصُمًَل َويَمَٙمَبْسٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ََم٣م َيْٙمبُِسقنَ هلل شمٕم٤ممم اًم٘م٤مئؾ : دائاًم همػم ُمراد   َويَمْق صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه ََمَٙمً٘م٣م َْلَ

ُماًل ، جيقع ويٕمٓمش اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٜمٌّل أن يٜمزل إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ٟمزوًٓ سمنمي٤ًم يم٤مٚم٘مد أراد وم

 ..: ًمٞميتح٘مؼ همرض اهلل اًميت٤مم ُمـ اهلداي٦م وهيرم وييتٜم٤مؾمؾ ويٗمرح وحيزن وييت٠ممّل 

يمام هق سيح يٕم٤ميٜمقٟمف ُمثٚمٝمؿ حمًقٍس رضورة أّن اًمٌنم ٓ يًٛمٕمقن إّٓ ُمـ سمنٍم 

٦م وهؿ أيمثر اًم٘مرآن  ًّ ، سمؾ يٛميتٜمع همػم ذًمؽ : ُٓميتٜم٤مع إطم٤مـم٦م اًمٌنمي اعمحٌقس ذم زٟمزاٟم٦م اخل

وميتٕملّم أن جيٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ٟمقر ٟمٌّٞمٜم٤م اًم٘مدد سمنمًا : ًمػماه : عمٚمٙمقيت اعمٜمزه قمـ ذًمؽ اًمٌنم ، سم٤م

 اًمٜم٤مس وي٠مظمذوا قمٜمف ..

ُمع طميّتك ومل ي٠مذن اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمّف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، أن ييتجّرد قمـ سمنمّييتف ، 

اًمٕمروج اًم٘مٚمٞمٚم٦م : طميتك ٓ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ، إّٓ أوىم٤مت  قمغم ذًمؽقمٚمٞمف وآًمف اهلل صغّم اؾميتٓم٤مقميتف 

يٗمقت اًمٖمرض ُمـ هداي٦م اًمٕم٤ٌمد ورمحيتٝمؿ ، ًمٙمـ هلذا رضي٦ٌم ، وهق اطميتٞم٤مج اًمٜمٌّل صغم اهلل 

 .ضمؼمائٞمؾ إمم واؾمٓم٦م قمٚمٞمف وآًمف ذم ومرض قمدم اإلذن ، 

يٜمق  سمٛمٝمٛم٦م حت٘مٞمؼ همرض اهلل شمٕم٤ممم سم٘م٤مدٍر قمغم أن وٓ يقضمد ومٞمٛمـ ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ، 

َوَُم٤م : ًم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف : صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ٕم٤ٌمد إّٓ ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد اًميتنميٕمل واًميتٙمقيٜمل  ذم اًم

٦ًم ًمِْٚمَٕم٤معَملِمَ  ٓا َرمْحَ   .  َأْرؾَمْٚمٜم٤َمَك إِ

                                                           

 .7ؽمقرة ايمٖمروم٣من :  (1)
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 ػمائٝمؾ فمٙمٝمف ايمسَلم: رؤي٥م أهؾ ايمبٝم٦م ْلّٞمٌص 

 أيبمحد سمـ حمٛمد سمـ أقمـ ، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًلم هـ( ىم٤مل : 990أظمرج اًمّمّٗم٤مر )

٣م ٞمٗمقل ٞمّ إ»:  قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم يبىمٚم٧م ٕ: يٕمٗمقر ىم٤مل  أيباسمـ قمـ ، اًمٙمريؿ  قمـ قمٌد، ٟمٍم 

 ؟!.ذٞمفأدم  ، أوصدره ، أو ىم٣من يٛم٘م٦م دم ومٙمبف  فمٙمٝم٣مً  : إنّ 

، ىم٣من فمٙمٝمف ايمسَلم  فمٙمٝم٣مً  ...: إنّ فمٙمٝمف ايمسَلم ىم٣من حمدشم٣مً  فمٙمٝم٣مً  إنّ » قمٚمٞمف اًمًالم :وم٘م٤مل 

 .(1)ششم٣مٞمفَيّد : يس٣مره وَمٝم٘م٣مئٝمؾ فمـ ، صمػمئٝمؾ فمـ يٚمٝمٛمف ، ومريٓمف وايمٛمّمغم  ليقم زمٛم

طمدي٨م ُميتقاشمر أو ىمٓمٕمّل اًمّمدور ، رواه اًمٗمري٘م٤من يمام ؾمٞميّتْمح ىمري٤ًٌم ، وهذا ىمٚم٧م : 

 يم٤من واىمٗم٤ًم .ُمقصّمؼ قمغم اصٓمالح اعميت٠مظمريـ ، ومٕمٌد اًمٙمريؿ اخلثٕمٛمل اإلؾمٜم٤مد صحٞمح أو 

قمـ مح٤مد سمـ ، طمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ ُمٕمروف ىم٤مل : ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ، وأظمرج اًمّمّٗم٤مر 

وا يمٜم٧م سم٤معمديٜم٦م ومٚمام ؿمدّ »: ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل  أيبقمـ ، قمـ زرارة ،  لقمـ رسمٕم، قمٞمًك 

، سم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم وم٤مؾميت٤مذٟم٧م أشمٞم٧م ٠موم، ُمر اعمحدث أُمـ   قمغم دواهبؿ وىمع ذم ٟمٗمًك ر

 ؟!.وم٘م٤مل ُمـ هذا

ىم٣من رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وايمف »:  قمٚمٞمف اًمًالمصمؿ ىم٤مل ش ادطمؾ»: زرارة وم٣مل : ومٙم٦م 

يده وم٣مل َمـ  همٚمّد ، همٙمًم رصمع ٞمٓمر إلم ايم٘مت٣مب ٛمٔمس وٞم٣مم ٞمقَم٥م ، هم، فمٙمٝمف ايمسَلم  عم فمعم فمقمّ يٚم

  ؟!.َمعم هذا فمٙمٝمؽأ

 .شٞم٦مأ»أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 .(7)شزمؾ صمػمئٝمؾ، ٓ »: اًمٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ٘م٤مل وم

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

                                                           

 . زم٣مب ايمروح . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران .977زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت :   (1)

 . زم٣مب ايمروح . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران .977زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت :   (7)
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،  ؾمٕمٞمد سمـ احلًلم ، قمـ حمٛمد سمـ أمحد ىم٤مل : طمدصمٜم٤مريض اهلل قمٜمف ، وأظمرج اًمّمّٗم٤مر 

 ُمع داره ذم أيب : سمٞمٜم٤م ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اهلل قمٌد أيب زرارة ، قمـ ، قمـ أسم٤من ، قمـ ومْم٤مًم٦م قمـ

 رضمؾ ، وم٤مؾميت٘مٌٚمف اظمقت َمٙمؽ أّٞمف فمٙمٚم٦م همٙمًم رأيتف،  اًمقضمف ىم٤مـم٥م رضمؾ أىمٌؾ إذا ًمف ضم٤مري٦م

 اجل٤مري٦م أطمدث أٟم٤م ومٌٞمٜم٤م،  أُمرت هبذا ًم٧ًم وم٘م٤مل : إّٟمؽ اًمٌنم وطمًـ اًمقضمف ـمٚمؼ آظمر

 .شوم٘مٌْم٧م رأي٧م مم٤ّم وأقمجٌٝم٤م

 ُم٤م ، ومٚمٞم٧م رأى ُم٤م ومٞمف أيب رأى اًمذي اًمٌٞم٧م ومٙمنت اًمًالم قمٚمٞمف اهلل قمٌد وم٘م٤مل أسمق

 .(7)ش أيمنه أيّن مل اًمدار ُمـ هدُم٧م

 إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف أؾم٤مـملم اًمٓم٤مئٗم٦م .: ىمٚم٧م 

يٌح ذم رؤي٦م اعمٕمّمقم ( ساظمقت َمٙمؽ أّٞمف فمٙمٚم٦م همٙمًم رأيتفىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 وطمًـ اًمقضمف ـمٚمؼ آظمر رضمؾ وم٤مؾميت٘مٌٚمف، وىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ًمٕمزرائٞمؾ 

 .صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ضمؼمائٞمؾ ( اًمٌنم

قمـ ،  قمـ احلًـ سمـ قمكم، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل :  فأظمرضمُم٤م ِمٝمد ًمف ي

 يٛمِمك ومج٤م  اًمًالم قمٚمٞمف اهلل ٌدقم أيب ُمع يمٜم٧م:  ىم٤مل قمـ ُمٕمٌد، سم٤من أقمـ ، ضمٕمٗمر سمـ قمٛمر 

 اٟمٍمف ومٚمام،  اعمًجد ُمـ ُمقوع ذم يّمغم وهق،  أسمقه ومٞمف ييتٕمٌد يم٤من،  ُمًجداً  دظمؾ طميتك

  ؟!.شاعمقوع هذا أشمرى ُمٕمٌد ي٤م»قمٚمٞمف اًمًالم :  ىم٤مل

  .ومداك ضمٕمٚم٧م ٟمٕمؿ:  ىمٚم٧مُمٕمٌد :  ىم٤مل

 طمًـ يٛمٌم ؿمٞمخ ضم٤مئف إذ،  اعمٙم٤من هذا ذم يّمغّم  ىم٤مئؿ أيب سمٞمٜم٤م»قمٚمٞمف اًمًالم :  ىم٤مل

:  اًمِمٞمخ وم٘م٤مل،   واًمًٞمام اًمقضمف طمًـ دمٌ آ رضمٌؾ  ضم٤م  إذا ضم٤مًمس هق وسمٞمٜم٤م،  ومجٚمس اًمًٛم٧م

 .ش ؿمٞمت٤مً  أر ومٚمؿ لقمٜم قاري٤موشم اٟمٓمٚم٘م٤م،  ييت٤ًمران وم٘م٤مُم٤م،  أُمرت هبذا ومٚمٞمس،  جيٚمًؽ ُم٤م

                                                           

 محدي، ؿمٜمران .. َمْمبٔم٥م ا759ٕزمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م ( :   (1)
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 اًمِمٞمخ ومٛمـ ٟمٕمؿ:  ىمٚم٧م،  وص٤مطمٌف اًمِمٞمخ رأي٧م هؾ سمٜمك ي٤م»قمٚمٞمف اًمًالم :  أسمك وم٘م٤مل

 .(7) شصمػمئٝمؾ صم٣مء وايمذي اظمقت َمٙمؽ:  ايمُمٝمخ»:  ٤ملوم٘م ؟!.ص٤مطمٌف وُمـ

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده جمٝمقل ، ُمٕمٌد سمـ ُمٞمنة وضمٕمٗمر سمـ قمٛمر ، وًمٕمّٚمف اًمٕمٚمقي ، مل أىمػ قمغم 

 .، وحييتٛمؾ أن ُمٕمٌد ُمّمحػ : ُمٕميت٥م وهق ُمقمم ًمٚمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم طم٤مهلام 

 سمـ احلًلم سمـ،  ُمقؾمك سمـ قمٛمران قمـ،  حمٛمد أسمق طمدصمٜم٤موأظمرج اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : 

 :ىم٤مل ُمٕميت٥م قمـ،  (7)اًمٙمٚمٌل سم٤منأ سمـ قمٛمرقمـ ،  اًمٗمْمؾ سمـ حمٛمد قمـ،  وه٥م سمـ ُمٕم٤موي٦م

 ريمٕميتلم ومّمغم ومدظمٚمٝم٤م ـمٞم٦ٌم:  هل٤م ي٘م٤مل ًمف وٞمٕم٦م إمم اًمًالم قمٚمٞمف اهلل قمٌد أيب ُمع شمقضمٝم٧م

 أيب ومجٚمس يقم ذات اًمٗمجر أيب ُمعوٞمٕم٦م  إمم صٚمٞم٧م إيّن  ُمٕميت٥م ي٤م:  وم٘م٤مل،  ُمٕمف ومّمٚمٞم٧م

،  أيب ومًٚمؿ،  واًمٚمحٞم٦م اًمرأس سمٞمضأ مجٞمؾ ـمقيؾ ؿمٞمخ ىمٌؾأ إذا يًٌح هق ومٌٞمٜم٤م،  اهلل يًٌح

 مل ؽوم٢مٟمّ  ىمؿ:  وىم٤مل اًمِمٞمخ سمٞمد ظمذأو،  أسمك قمغم ومًٚمؿ اًمِمٞمخ إمم ومج٤م  صمرها ذم ُم٘مٌؾ وؿم٤مب

  ؟!.اًمِم٤مب وهذا اًمِمٞمخ هذا ُمـ أسم٧م ي٤م:  ىمٚم٧م أيب قمٜمد ُمـ ذه٤ٌم ومٚمام،  هبذا شم١مُمر

 .(3) شصمػمئٝمؾ وهذا اظمقت َمٙمؽ،  واَّلل هذا لّ زمٛم أي»:  قمٚمٞمف اًمًالم وم٘م٤مل

صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ احلًلم سمـ ُمٕم٤موي٦م ، ومٚمؿ أقمرومف . أسمق ىمٚم٧م : 

أيب قمٌد اهلل ُُمَٕميتا٥م ُمقمم حمٛمد ، يمٜمٞم٦م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اًمٓمٞم٤مًمز ، وهق صم٘م٦م . و

  .صم٘م٦م  اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم ،

  

                                                           

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران .759زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م ( :   (1)

 دم زمٔمض اظمِم٣مدر : فمٚمرو ، وهق طمْمٟم ٞمس٣مخ أو سمِمحٝمػ.  (7)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران .759زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م ( :   (3)
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  وَمٝم٘م٣مئٝمؾ َمع فمقمّ أّن صمػمائٝمؾ  ٞمّص ؽمٛمّل

أظمرج اًمٓمؼماين ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمقد سمـ حمٛمد اًمقاؾمٓمل، طمدصمٜم٤م وه٥م سمـ سم٘مٞم٦م، طمدصمٜم٤م 

حمٛمد سمـ احلًـ اعمزين، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ هٌػمة سمـ يريؿ، ىم٤مل: 

ي٣م أَّي٣م ايمٛم٣مس، يمٗمد هم٣مروم٘مؿ »ؾمٛمٕم٧م احلًـ سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف خيٓم٥م اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل: 

إويمقن زمٔمٙمؿ، وٓ يدرىمف أطمرون: إْن ىم٣من رؽمقل اَّلل يبٔمثف اظمبٔم٧م  زم٣مَٕمس رصمؾ َم٣م ؽمبٗمف

همٝمٔمْمٝمف ايمراي٥م، همًم يرصمع ضمتك يٖمتح اَّلل فمٙمٝمف، إّن صمػميؾ فمـ يٚمٝمٛمف، وَمٝم٘م٣مئٝمؾ فمـ يس٣مره، َم٣م 

 .(7)شسمرك صٖمراء وٓ زمٝمّم٣مء إّٓ ؽمبع َمئ٥م درهؿ، أراد أن يُمؼمي هب٣م طم٣مدَم٣مً 

٤م ويمٞمع، قمـ إهائٞمؾ، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ ( ذم اعمًٜمد ىم٤مل: طمدصمٜم947ورواه أمحد )

 قمٛمرو سمـ طمٌٌم ُمثٚمف.

 . (9)طمًـىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده  

 .(3):إؾمٜم٤مده صحٞمحوىم٤مل أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر

 سمف ُمثٚمف. طمدصمٜم٤م ويمٞمع، قمـ ذيؽ، قمـ أيب إؾمح٤مقورواه أمحد ذم ُمقوع صم٤من ىم٤مل: 

 . (5). وُمثٚمف ىم٤مل أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر (4) طمًـىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده 

 . ُمثٚمف وأظمرج أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ

٤ٌّمس: إؾمٜم٤مده صحٞمح   .  (6)ىم٤مل وص قم

                                                           

 . 79:  3َمٔمجؿ ايمْمػماين   (1)

 . ايمرؽم٣ميم٥م .1771، رومؿ : 797:  3َمسٛمد أمحد )ت: إرٞم٠موط(   (7)

 . دار اْلدي٧م، ايمٗم٣مهرة .1771، رومؿ : 393:  7َمسٛمد أمحد )ت: ؾم٣مىمر(   (3)

 . ايمرؽم٣ميم٥م .1719، رومؿ : 797:  3َمسٛمد أمحد )ت: إرٞم٠موط(   (9)

 . دار اْلدي٧م، ايمٗم٣مهرة .1719، رومؿ : 393:  7َمسٛمد أمحد )ت: ؾم٣مىمر(   (5)

 . ايمرؽم٣ميم٥م، زمغموت .977، رومؿ : 598:  1همّم٣مئؾ أمحد )ت: ويص فمّب٣مس(   (6)
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وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ ىم٤مل: 

رصمَلً  ٕفمْمكم ايمراي٥م نمداً »طمدصمٜم٤م يقٟمس، قمـ أيب إؾمح٤مق سمف سمزي٤مدة : وإن رؾمقل اهلل ىم٤مل: 

يمف همٗم٣مسمؾ صمػميؾ فمـ يٚمٝمٛمف، وَمٝم٘م٣مئٝمؾ فمـ يس٣مره، شمؿ ٓ َي٤م اَّلل ورؽمقيمف، وَيبف اَّلل ورؽمق

 . (7)ش سمرد، ئمٛمل رايتف، ضمتك يٖمتح اَّلل فمٙمٝمف

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح: رضم٤مًمف صم٘م٤مت.

 

  

                                                           

 . ايمرؽم٣ميم٥م، زمغموت. 8359، رومؿ : 916:  7ؽمٛمـ ايمٛمس٣مئل ايم٘مػمى ) ت : إرٞم٠موط(  (1)
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 شمَلشم٥م أٞمح٣مء َمـ ايمقصمقد ْلػمائٝمؾ 

ؼمائٞمؾ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، أو إهاومٞمؾ ، أو قمزرائٞمؾ صٚمقات اهلل جلٓ سمّد ُمـ اًميتٜمٌٞمف أّن 

 ُمـ اعم٘مّرسملم...، صمالصم٦م أٟمح٤م  ُمـ اًمقضمقد.. قمٚمٞمٝمؿ أو أي٤مً 

 .يٛمْمؼ زمممئم٥مايمٛمحقل إّول : زمًم هق وضمل ٞمبّقة 

 .ذئم٥م زمَلسمسديدًا وسمٟميٝمدًا  ، ايمٛمحق ايمث٣مين : زمًم هق َمٙمؽ يٛمْمؼ زم٣ميمٕمٝم٤م وفمٙمقم ايمٙمدنّ 

 ايمٛمحق ايمث٣ميم٧م : ايمتٚمّثؾ ايمبممي .

رسمام واخلٛم٦ًم ، ّٓ إوًمق اًمٕمزم إقمغم اعميتٞمّ٘مـ ومجؼمائٞمؾ سم٤مًمٜمحق إّول ، ٓ يراه ويًٛمٕمف 

، وأُّم٤م سم٘مٞم٦ّم  مخس وقمنمون رؾمقًٓ يمام أومّمح اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمرؾمؾ، وجمٛمققمٝمؿ يمّؾ 

سمِمٌٝم٦م شمٕمدد قمغم إُّم٦م ّمقل اًمٚمٌس حل :ومٙماّل إمج٤مقم٤ًم حمّ٘م٘م٤ًم ،  : يم٤مٕوصٞم٤م عمٕمّمقُملم ا

ل سمنميٕم٦م ، ٟم٤مزسمقصػ يمقٟمف وطمٞم٤ًم ، قمغم أطمد ذم اإلؾمالم ضمؼمائٞمؾ  : ومٛمح٤مل ٟمزولاًمنمائع 

 سمٕمد ٟمٌّٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف.

يًٛمع اًمٖمٞم٥م اًمٜم٤مزل سمف ، يمّؾ ُمٕمّمقم ًمٞمس سمؾ يراه ، ال ُم٤مٟمع أن وأُّم٤م سم٤مًمٜمحق اًمث٤مين وم

َوَأْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم ُأمِّ َُمقؽَمك َأْن َأْرِؤِمٝمِف هَم١مَِذا طِمْٖم٦ِم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : :  ٤ًم يم٤من أم وصٞم٤ًّم ٟمٌٞمّ رؾمقل ، سم

ـَ اظْمُْرؽَمٙمكِمَ فَمَٙمْٝمِف هَمَٟميْمِٗمٝمِف دِم  وُه إيَِمٝمِْؽ َوصَم٣مفِمُٙمقُه َِم ٣م َرادُّ َزيِن إِٞمه َٓ حَتْ ٣مدِم َو َٓ خَتَ هق فم٤مهٌر و .(7) ايْمٝمَؿِّ َو

وُه إيَِمٝمِْؽ ذم اًمًامع : عمٙم٤من إُمر ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :  ٣م َرادُّ َزيِن إِٞمه َٓ حَتْ ٣مدِم َو َٓ خَتَ  .هَمَٟميْمِٗمٝمِف دِم ايْمَٝمؿِّ َو

٣م )همَ ىمقًمف شمٕم٤ممم : و ا ؽَمِقيًّ ٣م زَممَمً ( وَم٣ميم٦َْم إيِنِّ َأفُمقُذ 17َٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم إيَِمْٝمَٜم٣م ُروضَمٛم٣َم هَمَتَٚمثهَؾ ََلَ

ـِ َِمٛمَْؽ إِن ىُمٛم٦َْم سَمِٗمٝم٣ًّم ) مْحَ ًَم َأَٞم٣م َرؽُمقُل َرزمِِّؽ 18زم٣ِميمره  قمغمضمؼمائٞمؾ ٟمٌص ذم ٟمزول  (9)  ( وَم٣مَل إِٞمه

 .هق اًمٜمحق اًمث٤مًم٨م هذا ، و يٕم٦مٓ اؾميتتٜم٤مف ذواًميت٠ميٞمد ًمٚميتًديد  ُمريؿ قمٚمٞمٝمام اًمًالم 

                                                           

 7ايمٗمِمص :  (1)

 .71َمريؿ :  (7)
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واعمقرد ٓ خيّّمص اًمقارد : ومٛمقٓشمٜم٤م وم٤مـمٛم٦م ُمـ ضمٜمس ُمريؿ أو أومْمؾ ُمٜمٝم٤م صٚمقات 

 . أو اًمٕم٤معملم: ؾمٞمدة ٟم٤ًم  أهؾ اجلٜم٦ّم  -ومٞمام هق ُمٕمٚمقم رضورة–اهلل قمٚمٞمٝمام : يمقهن٤م 

٤ًم ، ومػماه وصمّٛم٦م ٟمحق آظمر ، وهق أن ييتٛمثّؾ ُمقٟٓم٤م ضمؼمائٞمؾ أرواطمٜم٤م ًمف اًمٗمدا  متثالً سمنميّ 

يتٛمثٚمف سم٤مًمّمح٤ميب دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل ، ًمٙمٜمّف ذم هذا اًمٗمرض يمسم٘مّٞم٦م اًمٜم٤ّمس ، وهذا ممٙمـ ، سمؾ واىمع : 

 ٓ يٜمٓمؼ همٞم٤ًٌم ، قمالوة قمغم أّٟمف ٓ ي٘مقل ذيٕم٦م ، وم٤مطمٗمظ .

يمام أّٟمف صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، ذم هذا اًمٗمرض ، ٓ دمري قمٚمٞمف ىمقاٟملم اًمدٟمٞم٤م إـمالىم٤ًم : 

وَماَم ًَم٨ٌَِم َأْن ضَم٤مَ   : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : ...هرم أو أو و قمٓمش ، أع ، ضمقأو ، أو صم٘مؾ ومٚمٞمس ًمف فمؾ 

َٓ شَمِّمُؾ إًَِمٞمْفِ 69سمِِٕمْجٍؾ طَمٜمِٞمٍذ ) ْؿ   .. ( وَمَٚماما َرَأى َأْيِدهَيُ

أسمدًا ، واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ أّن اًمٌدن اًمذي متّثؾ سمف صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، ًمٞمس ُمـ ـملم اًمدٟمٞم٤م 

، وإّٟمام ُمـ ـملم اعمٚمٙمقت ، أو ـملم اجلٜم٦ّم ، أو ـملم قمٚمٞملم ، ُم٤م وإن رسمام طم٤ميم٤مه ذم اعمٔمٝمر ٓ همػم 

ضمٕمٚمٝم٤م لم يتٚماًمواحلٞمقاٟمّٞم٦م ، وأيْم٤ًم هق ُمٜمّزه قمـ اًمِمٝمقة ؿمت٧م ومٕمؼّم ، يمام ورد إظم٤ٌمر اًمث٤مسميت٦م 

: وًم٘مد ذيمرٟم٤م أيمثر ُمـ اًمٌنم اًمدٟمٞمقياهلل ذم إٟمٌٞم٤م  وإوصٞم٤م  : ًمٞميتح٘مؼ همرض اهلل ذم هداي٦م 

: ُٓميتٜم٤مع إطم٤مـم٦م قم٤ممل اًمٌنم إّٓ سمٛمِم٤مهدشمف وؾمامقمف ٌنم اهلداي٦م ُمـ ُمٚمؽ ُمّرة اؾميتح٤مًم٦م أظمذ اًم

 .ُمًٛمقع ُمرأي اخلًٞمس ، سمٕم٤ممل اعمالئٙم٦م اعمٓمّٝمر اًمنميػ : وميتٕملّم أن يرؾمؾ اهلل هلؿ سمنمًا 

 ًميت٘مًٞمؿ وضمقد ضمؼمائٞمؾ إمم هذه إٟمح٤م  اًمثالصم٦م ؟!.قضم٥م ُم٤م اعمىمد ي٘م٤مل : و

، ، ُمـ اًميتٜم٤مذم اًمٌدوي ، ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦ّم سمؾ اعميتقاشمرة ، ىمٚمٜم٤م : عم٤م ورد ذم إظم٤ٌمر اًمث٤مسميت٦م 

هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم إيَِمْٝمَٜم٣م ُروضَمٛم٣َم ي٘مقل سحي٤ًم :  اًمٙمريؿ وم٤مًم٘مرآن: اًمذي ٓ يرشمٗمع إّٓ هبذا اًميت٘مًٞمؿ..

٣م  ا ؽَمِقيًّ ٣م زَممَمً  قمغم همػم اًمرؾمؾ ٟمزول ضمؼمائٞمؾإظم٤ٌمر اعميتقاشمرة ، ٟمٗم٧م ذم طملم  ...هَمَتَٚمثهَؾ ََلَ

 .، وُمريؿ ًمٞم٧ًم ٟمٌّٞم٤ًم وٓ رؾمقًٓ سم٢ممج٤مع ٌٞم٤م  صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ وإٟم

ف قص أهؾ اًمٕمّمٛم٦م ، أٟمّ ٟم٤مهٞمؽ قمـ ٟمّم، ُمّرت قمٚمٞمؽ اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمّٞم٦م اعم٘م٤مسمؾ ذم و

، سمؾ ىمد ؿم٤مهدٟمف يمٛمريؿ وأم ُمقؾمك وآؾمٞم٤م ووم٤مـمٛم٦م : ٟمزل قمغم همػم إٟمٌٞم٤م  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

 ٓ خمرج ُمـ هذا إّٓ اًميت٘مًٞمؿ أقماله .و ،يمام طمّمؾ عمريؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالمقمٚمٞمٝمـ اًمًالم 
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 ايمٛمّص فمعم اَمتٛم٣مع ٞمزول صمػمائٝمؾ زمٔمد ايمٛمبّل  

أهؾ ىم٤مـم٦ٌم سمٕمد ٟمٌّٞمٜم٤م ، ٟم٤مزًٓ سمنميٕم٦م أمجع قمغم اُميتٜم٤مع ٟمزوًمف سمقصػ يمقٟمف وطمٞم٤ًم 

صغم اهلل قمٚمٞمف أّن طمالل حمٛمد رضورة يم٤مسمرًا قمـ يم٤مسمر ، دون ٟمٙمػٍم ُمـ أطمد ُمٜمٝمؿ ،  اإلؾمالم ،

قم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، وطمراُمف طمرام إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، واومؽماض همػمه شمٙمذي٥م طمالل إمم يوآًمف ، 

 .وقم٤مُّم٦م إمج٤مقم٤مت اعمًٚمٛملم  سميورّي٤مت اًمديـ

قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ حمٛمد سمـ ، اًمٙمٚمٞمٜمل يدّل قمٚمٞمف ذم اًمٜمّمقص اعميتقاشمرة ُم٤م رواه 

اًمًالم قمٞمًك سمـ قمٌٞمد ، قمـ يقٟمس ، قمـ طمريز ، قمـ زرارة ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف 

 احلرام؟!.و قمـ احلالل

ضمَلل حمٚمد ضمَلل أزمدًا ، إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ، وضمراَمف ضمرام أزمدًا ، »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

، وٓ جيلء نمغمه ، ووم٣مل فمٙمٝمف ايمسَلم : وم٣مل فمقم فمٙمٝمف ايمسَلم :  ٓ ي٘مقن نمغمهإلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ، 

 .(1)شَم٣م أضمد ازمتدع زمدفم٥م ، إّٓ سمرك هب٣م ؽمٛم٥م

 ؾمٜم٤مد صحٞمح .اإل ارضورّي٤مت أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ، وهذُمٕمٜم٤مه ُمـ ىمٚم٧م : 

( فم٤مهٌر ذم آُميتٜم٤مع ، وإّٓ ًمزم أن يٙمقن اًمٙم٤مُمؾ ٓ ي٘مقن نمغمهىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 ، وهق حم٤مل .ٟم٤مىمّم٤ًم  صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمفوهق ُم٤م ضم٤م  سمف حمٛمد 

وأظمرج اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ ، قمـ حيٞمك سمـ أيب قمٛمران ، قمـ يقٟمس 

َم٣م طمٙمؼ اَّلل ضمَلًٓ ، وٓ ضمراَم٣م ، إّٓ : » قمـ مّح٤مد ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل، 

د ضمَلل إلم يقم ايمٗمٝمٚم٥م ، وضمراَمف ضمرام إلم يقم ويمف ضمد ، ىمحد ايمدور ، وإّن ضمَلل حمٚمّ 

 .(7)شايمٗمٝمٚم٥م

 ىمٚم٧م : ُمٕمٜم٤مه ُمـ رضورّي٤مت أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح .

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.58: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)

 ران.. َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜم 168زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (7)
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طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمـ ومْم٤مًم٦م ، قمـ أيب سمّمػم ، قمـ أيب وروى اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل: 

يٗمقل ، وذىمر ازمـ ؾمػمَم٥م دم همتٝم٣مه همٗم٣مل : أيـ هق َمـ » قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ؾمٛمٕميتف :

اْل٣مَمٔم٥م أَمعم رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ، وطَمْمُّف فمقم فمٙمٝمف ايمسَلم زمٝمده ، همٝمٜم٣م مجٝمع اْلَلل 

 .(1)شواْلرام ، ضمتك أرش اْلدش همٝمف

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

، وهق إُم٤مُمٜم٤م أّن اإلُم٤مم اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ، سمٕمض ضمٝمٚم٦م اًمٕمقام يتقّهؿ ورسمام ي

همػم ، ، سمديـ ضمديد اًمذي ٓ يٕمٚمؿ سمف قمغم ٟمحق احليتؿ إّٓ اهلل شمٕم٤ممم يقم اخلروج ، ي٠ميت اعمٝمدي 

 .صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمفحمٛمد ٟمٌّٞمٜم٤م ُم٤م ضم٤م  سمف 

، سمؾ هق اًمٙمٗمر سمام أٟمزل قمغم حمّٛمد صغم اهلل قمغم حمٛمد وآل حمّٛمد قملم اًم٤ٌمـمؾ واهلل  وهذا

، : إذ اعم٘مّمقد سم٤مجلديد : اعمٜمّزه قمـ يمّؾ سمدقم٦م وفمالًم٦م ، يم٤مًمثقب اعمٖمًقل اعمٜمّزه قمـ اًمقؾمخ 

 .ٓ أيمثر وٓ أىمؾ وإّٟمام هق ضمديد هبذا اعمٕمٜمك ، 

قمغم همػم ىمٚمٞمؾ ُمـ سمٔمٚمٛميتٝم٤م ـمٛم٧ًم ، وومٓمرة إٟم٤مم أؿمّد سمدقم٦م ًمّقصم٧م ٓ خيٗمك أّن و

، سمدقم٦م اًمٜمقاص٥م اعمٌٖمْملم عمحٛمد وآل حمٛمد قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، يمام ومٕمٚمقا ُمع اإلؾمالم طم٘مٞم٘ميتف 

 احلًلم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ذم يمرسمال  : ومٚمٕمـ اهلل اًمٜمقاص٥م ًمٕمـ قم٤مد وصمٛمقد.

، ، يمام هق شمقّهؿ سمٕمض ضمٝمٚم٦م اًمٕمقام وجي٥م اًميتٜمٌٞمف أّن شمقّهؿ ٟمّم٥م يمّؾ أهؾ اًمًٜم٦ّم 

ىمٓمٕم٤ًم : وم٢مّن طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمّم٥م شمدور قمغم هنؿ ٓ ي٘مقًمقن سمٕمّمٛم٦م إئّٛم٦م آصمٜمل قمنم ، سم٤مـمؾ يمق

ًمْمٞمؼ اؾميتٞمٕم٤مب اًمٌٖمض ، وضمّؾ أهؾ اًمًٜم٦ّم وإن مل ي٘مقًمقا سمٕمّمٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

، وًمٜم٤م ذم هذا رؾم٤مًم٦م إذا ٓ يٌٖمْمقهنؿ يمام هق اعمِم٤مهد سم٤مًمقضمدان ، ًمٙمٜمّٝمؿ اًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من 

 ح٤مٟمف وشمٕم٤ممم .ؿم٤م  اهلل ؾمٌ

  

                                                           

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 168زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (1)
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 ايمٔمٙمؿ زمقاؽمْم٥م روح ايمٗمدس ضمّمقري

اعمٕمّمقم قمغم  اهلل شمٕم٤مممًمدن أووحٜم٤م أّن روح اًم٘مدس واؾمٓم٦م داظمٚمٞم٦ّم ًمٜمزول اًمٕمٚمؿ ُمـ 

، سمؾ إّن  ، ًمٙمٜمّٝم٤م ذاشمّٞم٦م : ٓحت٤مد اًمروح اًم٘مدس ُمع ذات اعمٕمّمقم احت٤مدًا شمٙمقيٜمٞم٤مً قمٚمٞمف اًمًالم 

، يمام أّن طم٘مٞم٘م٦م اإلٟم٤ًمن ذم قم٤ممل إرواح  طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمّمقم ذم قم٤ممل اًمٜمقر روح اًم٘مدس ٓ همػم

 ٟمٗمًف اًمٜم٤مـم٘م٦م دون سمدٟمف .

، ًمديّنٌّ سمقاؾمٓم٦م روح اًم٘مدس قمٚمٞمف اًمًالم اًمٕمٚمؿ اعميتح٘مؼ قمٜمد اعمٕمّمقم اًمزسمدة : 

 ، ًمٞمس طمّمقًمٞم٤ًم يمًٌٞم٤ًم يمام هق طم٤مل سم٘مّٞم٦م اًمٜم٤مس. طمْمقريٌّ 

ات اًمٕم٤ممل ، هق : ظمّمقص اًمٕمٚمؿ احل٤مرض ذم ذذم اجلٛمٚم٦م واعميتٞمّ٘مـ ُمـ اًمٕمٚمؿ احلْمقري 

 ..واؾمٓم٦م ظم٤مرضم٦م قمـ اًمذات ُمـ دون 

 .اًمذايت سم٤مٕؿمٞم٤م  ىمٌؾ وضمقده٤مف يمٕمٚمٛم: ، ومال إؿمٙم٤مل ذم أّٟمف طمْمقرّي أُّم٤م اخل٤مًمؼ 

وسم٤مجلٛمٚم٦م هق : قمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمام يم٤من ، وُم٤م يٙمقن ، وُم٤م ؾمٞمٙمقن ، وُم٤م ًمق يم٤من يمٞمػ 

 .ق قملم ذاشمف ، وههذا قمٚمؿ اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف ؾمٞمٙمقن ، أزًٓ  وأسمدًا وهُمدًا، 

، ذاك سمًٞمٓم٤مً  سمام ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ قمٚماًم إمج٤مًمّٞم٤مً وأُّم٤م اعمخٚمقق ، ومٙمٕمٚمؿ اعمٕمّمقم اًمٚمديّن 

اًمذي أوم٤موف اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ظمالل روح اًم٘مدس ، وهذا طمْمقري ومٞمام جي٥م أن يٙمقن ُمٕمٚمقُم٤ًم 

اعمٌٝمؿ ، ، ٓ اًمًٌٞمط إذف ، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ُمٕمٜمك اإلمج٤مزم ذم ومّمٍؾ ُمًيت٘مؾ، وأّٟمف : رضورة 

 .ومال شمٖمٗمؾ

ـٌ  قمٚماًم ومٓمري٤ًم ، سم٠منّ ، اعم١مُمـ أو اًمٙم٤مومر، وأُّم٤م همػم اعمٕمّمقم ، ومٙمٕمٚمؿ اإلٟم٤ًمن  ًْ اخلػَم طُم

 .ويمامٌل وؾمٕم٤مدة ، واًمنما ىمٌٌح وٟم٘مص وؿم٘م٤م 
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ِِذي اًمٜمحؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : وأُّم٤م ذم احلٞمقان : ومٙمٕمٚمؿ  َوَأْوضَمك َرزمَُّؽ إلَِم ايمٛمهْحِؾ َأِن اخته

بَ  ـَ اْْلِ ه٣م َئْمِرؾُمقَن )َِم َجِر َوِم ـَ ايمُمه ـْ ىُمؾِّ ايمثهَٚمَراِت هَم٣مؽْمُٙم٘مِل ؽُمبَُؾ ٣68مِل زُمُٝمقسًم٣م َوَِم ( شُمؿه ىُمقِم َِم

 .(7) َرزمِِّؽ ُذيُمًَل 

ٟمحٙمؿ سمحٙمؿ اهلل ، وطمٙمؿ داود ، »وىمد ُم٣م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ىمقل اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم : 

سمٙمٗم٣مٞم٣م س ذم يميت٤مب قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم ، وطمٙمؿ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، وم٢مذا ورد قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م ًمٞم

،  ، سمال آًم٦م ويم٥ًم وٟمٔمر واإلهل٤مم ضمٕمؾ إهلل شمٙمقيٜملش زمف روح ايمٗمدس ، وأَلٚمٛم٣م اَّلل اَل٣مَم٣مً 

 . ٟميتٞمجيتف اًمٕمٚمؿ احلْمقري

اًمٕمٚمؿ احلْمقري ، أذف اًمٕمٚمقم ـمّرًا : يمقٟمف ُمٜمّزه٤ًم قمـ اًمقاؾمٓم٦م اخل٤مرضمّٞم٦م : ومٚمٞم٧ًم 

اٟميتزاع صقرة اعمٕمٚمقم ُمـ اخل٤مرج ًمؽمؾمخ ذم اًمذهـ اإلطم٤مـم٦م هبذا اًمٕمٚمؿ سم٤مًميتل حتيت٤مج إمم 

 ومٞمحّمؾ اًمٕمٚمؿ ، يمام ذم اًمٕمٚمؿ احلّمقزم ..

، يمام أّٟمف ًمٞمس سمح٤مضم٦م ًمقاؾمٓم٦م اعمََٚمؽ اخل٤مرضمّٞم٦م ، ًمٞمقطمك إًمٞمف ، وإّٟمام هل ، يمام سمّٞمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم 

 ، ُيْٚمَٝمؿ، سمؾ هل قملم طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمّمقم  واؾمٓم٦م داظمٚمّٞم٦م ُميّتحدة ُمع ذات اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم

 َويَمٚماَؿ اهللُمـ ظمالهل٤م ُم٤م يٗمٞمض قمـ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٕمٚمؿ : يدّل قمٚمٞمف ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم : 

إذ أمجع قمٚمام  اًمٗمري٘ملم أّٟمف ًمٞمس وطمٞم٤ًم سمقاؾمٓم٦م اعمٚمؽ : وميتٕملّم روح اًم٘مدس :  ُُمقؾَمك شَمْٙمٚمِٞماًم 

 .مل يث٧ٌم قمٜمدي، ذم ؿمجرة ؾمٌح٤مٟمف ، وُم٤م ىمٞمؾ ُمـ أّٟمف صقت أطمدصمف اهلل وٓ صم٤مًم٨م 

ُمٜمُذ أٟمزل اهللُ ذًمؽ اًمروح »ىمقل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم ذم إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م اعم٤موٞم٦م : و

ٟم٤مهٞمؽ قمـ أظم٤ٌمر اخلٛم٦ًم أرواح اًمث٤مسميت٦م ، دًمٞمؾ ش وإّٞمف يمٖمٝمٛم٣مقمغم ٟمٌٞمف ، ُم٤م صٕمد إمم اًمًام  ، 

 ىمٓمٕمّل قمغم احت٤مد روح اًم٘مدس ُمع ذات اعمٕمّمقم شمٙمقيٜم٤ًم ، سمجٕمؾ إهلل شمٙمقيٜمل .

 

 

                                                           

 . 111ؽمقرة اظم٣مئدة :  (1)
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 ززمدة ايمٖمِمؾ :

همػم إٟمٌٞم٤م  اًمرؾمؾ ، وهؿ مخس وقمنمون قمغم سمنميٕم٦م ٜمزل ضمؼمائٞمؾ ٓ ي : أوًٓ 

 ، وأُّم٤م إوصٞم٤م  ومٛمح٤مل : ٓؾميتٚمزام شمٕمدد اًمنمائع .رؾمقًٓ ٓ همػم ، ذيمرهؿ اًم٘مرآن مجٞمٕم٤ًم 

 ، إّٓ ٕوزم اًمٕمزم اخلٛم٦ًم ُمـ اًمرؾمؾ .يم٤مُمٚم٦م ٓ يقطمك سمنميٕم٦م ؿم٤مُمٚم٦م  شم٣مٞمٝم٣ًم :

، سمقصػ يمقٟمف ُمٚمٙم٤ًم  سمٖمػم ذيٕم٦م قمغم إوصٞم٤م  صم٤مًمث٤ًم : ٓ ُم٤مٟمع ُمـ ٟمزول ضمؼمائٞمؾ

، يمام ٟمزل قمغم ُمريؿ وأم ُمقؾمك ووم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝمـ ٚمنميٕم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ًمأو ص٤مئٜم٤ًم  اً ُم١مّيد اً ُمًّدد

 ٟم٤مهٞمؽ قمـ سم٘مّٞم٦م إوصٞم٤م  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم يم٤مخلي وـم٤مًمقت .، اًمًالم 

اًمرؾمؾ ،  ٓ يرى ويًٛمع ضمؼمائٞمؾ ، سمقصػ يمقٟمف وطمٞم٤ًم ، إّٓ أوًمق اًمٕمزم ُمـرازمٔم٣مً : 

 وحييتٛمؾ جمٛمقع اًمرؾمؾ اخلٛمس واًمٕمنميـ .

، ًمديّنّ يتح٘مؼ اًمٕمٚمؿ قمٜمدهؿ ، وهق قمٚمؿ طمْمقري أُّم٤م إٟمٌٞم٤م  همػم اًمرؾمؾ ، ومطم٣مَمس٣ًم : ، 

 . ُمـ ـمري٘ملم : إُّم٤م اًمًامع وإُّم٤م اًمٜمٙم٧م ذم اًم٘مٚم٥م ، وهق اإلهل٤مم

ذم  ، اًمٜمٙم٧مإوصٞم٤م  : يم٤مٕئّٛم٦م اعمٕمّمقُملم إصؾ ذم حتّ٘مؼ اًمٕمٚمؿ قمٜمد ؽم٣مدؽم٣مً : 

 اًم٘مٚمقب ، ورسمام حتّ٘مؼ اًمًامع ُمـ دون ُمٕم٤ميٜم٦م .

وهق اإلهل٤مم احلْمقري قمٜمد إوصٞم٤م  سم٤مًمٜمٙم٧م ذم اًم٘مٚمقب اًمٚمديّن حتّ٘مؼ اًمٕمٚمؿ  ؽم٣مزمٔم٣مً :

ٓ واؾمٓم٦م ومٞمف ؾمقى روح اًم٘مدس اعمجٕمقًم٦م ذم ذات اعمٕمّمقم شمٙمقيٜم٤ًم ، سمؾ إّن ضمؼمائٞمؾ ٟمٗمًف ، 

أي روطمف وذاشمف ، وُم٤م يم٤من سمٖمػم واؾمٓم٦م  ٓ ييتح٘مؼ قمٜمده اًمٕمٚمؿ اًمٚمدين إّٓ سم٤مًمٜمٙم٧م ذم ىمٚمٌف

 أذف مم٤ّم يم٤من هب٤م .

   صم٤مُمٜم٤ًم : اعمٕمّمقم سمقصػ يمقٟمف سمنمًا حييت٤مج واؾمٓم٦م ضمؼمائٞمؾ ، وىمد سمًٓمٜم٤م ذم هذا ؾم٤مسم٘م٤ًم. 
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 اظمبح٧م إّول 

 !!ضمٝمثٝمت٣من ضمٗمٝمٗم٥م واضمدة َل٣م يمٔمرش ا

، ومٞمام ؾمؽمى : وإّٟمام ىمدُمٜم٤م اًمٙمالم ذم هذا اًمٗمّمؾ ٕميتٛمدة سم٤مٕظم٤ٌمر اعم ٤مصمٌيتحلٞمثٞميتلم يمال ا

: قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ومْمالً قمـ اًمٕمقام واًميتِميت٧م ٍر ُمـ اًمقهؿ ـ: دومٕم٤ًم ًمٙمثٞماًمٕمرش طمٞمثٞميتل قمـ 

ذم هذا ُم٤ًمحم٦م ؿمديدة ، و ،و...، وسمٕمْمٝمؿ مخ٦ًم ُمٕم٤مين اًمٕمرش إمم ؾميت٦م ومٌٕمض اًمٕمٚمام  أهنك 

ذم ُمرشم٦ٌم اًمٚمدٟمٞملم واًم٘مدرة ، وهق : اًمٕمٚمؿ ك واطمد ّٓ ُمٕمٜم: إذ ٓ يقضمد ًمٚمٕمرش إإؿمٙم٤مل سمؾ 

 ..ه٤مك ُم٤م جي٥م اؾميتٞمٕم٤مسمف ذم اعمث٤مل أيت ، طمٞمثٞميت٤منًمف ، ًمٙمـ اعمِمٞمت٦م واًمٗمٕمؾ 

ٓ ري٥م وٓ ؿمٌٝم٦م أّن اإلٟم٤ًمن طم٘مٞم٘م٦م واطمدة ، هل : اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م ٓ همػم : هم٤مي٦م 

 طمٞمثّٞميت٤من : وميت٤مرة :  ٤مإُمر هل

 .، شمًّٛمك اًمروح ّردة قمـ قمالئؼ اعم٤مدة واجلًؿ واجلًد جمذاٌت :  اْلٝمثّٝم٥م إولم

 .، وهل : اًمٜمٗمس همػم جمّردة قمـ قمالئؼ اعم٤مدة واجلًؿ واجلًد ذاٌت :  اْلٝمثّٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م

اًمٜمٗمس وُم٘مّمقد اعمٜم٤مـم٘م٦م ذم ىمقهلؿ : اإلٟم٤ًمن طمٞمقان ٟم٤مـمؼ . احلٞمثّٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أي : 

قمـ قمالئؼ اعم٤مدة : وإّٓ  ه٤مدمردُمـ طمٞم٨م شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٤مًمٌدن ، وقمدم اًمٜم٤مـم٘م٦م ، وهل اًمروح 

 طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمقع اًمٗمّمؾ ٓ همػم .:  ٜمٗمس ٓ همػم ، وسميتٕمٌػم اعمٜم٤مـم٘م٦مروح أو اًمومح٘مٞم٘م٦م اإلٟم٤ًمن اًم

 طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمرش هل : قمٚمؿ اعمِمٞمت٦م إومم ، وًمف طمٞمثٞميت٤من : 

قمّٔمٛمف ، هذه هل طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمرش  ذم ُمرشم٦ٌم اعمِمٞمت٦ماًمٚمدٟمٞملم واًم٘مدرة ٚمٕمٚمؿ اؾمٌؿ ًمإومم : 

 ٓ همػم.ٌح٤مٟمف اهلل ؾم

   . : ٟمٔمػم اًمٌدن اًمٕم٤مرض قمغم طم٘مٞم٘م٦م اإلٟم٤ًمن )=اًمروح( اًمّمقرة واهلٞمت٦ماًمث٤مين : 
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 : اْلٗمٝمٗم٥م .ٝمثّٝم٥م إولماْل

 يٕمٜمل: اًمقاضم٥م، هـ( ريض اهلل قمٜمف ذم ذح اًمٙم٤مذم : قمرش7087ىم٤مل اعم٤مزٟمدراين )

 .(7)زم٣مظمقصمقدات اظمتٔمّٙمؼ فمٙمٚمف

شمف ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ واعمِمٞمت٦م: أي قمٚمٛمف اًمذي ومح٘مٞم٘م٦م اًمٕمرش هق : قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم وىمدر

، ٓ قمٚمٛمف اًم٘مديؿ اًمذي هق قملم ذاشمف . إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م شمٕمّٚمؼ سمام أراد إجي٤مده وظمٚم٘مف ؾمٌح٤مٟمف 

 واًمٕمرش هبذا اعمٕمٜمك طم٤مدث: ًميتٕمّٚم٘مف سم٤مًمٗمٕمؾ واعمِمٞمت٦م ، ومه٤م طم٤مدصم٤من دون ظمالف .

، قمـ أيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق يدّل قمٚمٞمف ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ، صحٞمح قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من 

، ايمذي  ايمٔمٙمؿهق :  وايمٔمرش اًمًاموات وإرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام ذم اًمٙمرد،»قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

 .(7)شٓ يٗمّدر أضمٌد ومدره

ِٚمُؾ فَمْرَش َرزمَِّؽ وإظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م اًمقاردة ذم محٚم٦م اًمٕمرش: ؾمٞمام ىمقًمف شمٕم٤ممم:    َوََيْ

ومٝمؿ قمقيّم٤مت ، وإّٟمام صٜمٗمٜم٤م هذا اًمٗمّمؾ ٕضمؾ دسإىماًمٕمٚمؿ هذا هق هذا اعمٕمٜمك : أي محٚم٦م 

 .هذا وُمٖمٚم٘م٤مشمف 

ٌّف أّن اًمٕمرش سمٛمٕمٜمك اًمّمقرة واهلٞمت٦م خمٚمقق ُم٘مّدر ذم اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م أو دوهن٤م ، أُّم٤م  وٟمٜم

سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ وم٠مرومع وأقمغم وأذف ُمـ اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م ، يمقٟمف يمام صم٧ٌم ذم اًمّمح٤مح ، اًمٕمرش 

هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، وإّٟمام يٗمٞمض اهلل شمٕم٤ممم سمٕمْمف قمغم همٞم٤ًٌم ُمٙمٜمقٟم٤ًم ٓ حيٞمط سمٙمّٚمف همػم ا

 اعمٕمّمقُملم قمغم ُم٤م ي٘مِض سمف ًمٓمٗمف وطمٙمٛميتف ورمحيتف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم .

اًمزسمدة : طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمرش : قمٚمؿ اهلل اعمٙمٜمقن ، اعميتٕمّٚمؼ سم٤معمِمٞمت٦م : أي سمام ؿم٤م  إجي٤مده إمم يقم 

يُمؾا َيْقٍم ُهَق ذِم  : ّٕن اهلل :٤مٟمف ؾمٌحؿم٤م  اهلل  إذا اًم٘مٞم٤مُم٦م ، ٓ حيٞمط سمف أطمد ُمـ اخلٚمؼ إّٓ 

 .قمغم ُم٤م شم٘مِض سمف طمٙمٛميتف  ؿَم٠ْمنٍ 

                                                           

 . دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب ، زمغموت. 37: 6ذح ايم٘م٣مدم)ت: فمقم فم٣مؾمقر(  (1)

 . مج٣مفم٥م اظمدرؽمكم ، ومؿ.377ايمتقضمٝمد )ت: ه٣مؾمؿ ايمْمٜمراين(:   (7)
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 .ايمِمقرة )=اَلٝمئ٥م(: ث٣مٞمٝم٥م ايمْلٝمثّٝم٥م ا

ومقق ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم اخل٤مرضمٞم٦ّم ، اًمٜمقرّي٦م اهلٞمت٦م : هق  اًمٕمرش هبذا اعمٕمٜمك )=احلٞمثّٞم٦م(

أرسمٕم٦م ىمقائؿ ُمـ  ًمف ،ٕظم٤ٌمر اًم٤ًمدؾم٦م قمغم اظميتالف اأو ،  ذم اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م وأ اًمًام  اًمراسمٕم٦م ،

 اًمث٤مسميت٦م ..ظم٤ٌمر إذم ورد يمام ٟمقر ، 

قمٚمٞمف اًمّم٤مدق قم٤مصؿ سمـ محٞمد احلٜم٤ّمط ، ىم٤مل : ذايمرت أسم٤م قمٌد اهلل صحٞمح ُمٜمٝم٤م : 

  ؟!.(7)اًمًالم ، ومٞمام يروون ُمـ اًمرؤي٦م

وايم٘مرد اًمِمٛمس ضمز  ُمـ ؾمٌٕملم ضمز ًا ُمـ ٟمقر اًمٙمرد ، »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 وؾمٞم٠ميت خترجيف....ش ءًا َمـ ٞمقر ايمٔمرشصمزء َمـ ؽمبٔمكم صمز

ذم طمدي٨م ىم٤مل قمـ اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ، وصحٞمح أيب اًمٓمٗمٞمؾ 

، شمّؿ طمٙمٗمف َمـ ، مل خيٚمؼ ىمٌٚمف إّٓ صمالصم٦م أؿمٞم٤م  اهلقا  واًم٘مٚمؿ واًمٜمّقراَّلل طمٙمٗمف أرزم٣مفم٣مً »اًمٕمرش: 

 ش...أيمقان أٞمقار خمتٙمٖم٥م

ذم ًٞم٠ميت وم، أرسمع ٟمقرّي٦م ىمقائؿ ، اًمٕمرش اخل٤مرضمٞم٦ّم  هٞمت٦مٟم٤مهٞمؽ قمـ إظم٤ٌمر اًمث٤مسميت٦م أّن 

 .٤مًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ذم اًمًام  اًمراسمٕم٦م يميمؽمسمٞمع اًمٙمٕم٦ٌم ذم اًمدٟمٞم٤م ، و عأّٟمف ُمرسمإظم٤ٌمر اًمث٤مسميت٦م 

يٓمقومقن طمقل اًمٕمرش قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم واعم٘مّمقد سم٤مٕظم٤ٌمر اًمقاردة اعميتقاشمرة ، أّن اعمالئٙم٦م 

 .، هق هذا اعمٕمٜمكويًيتٖمٗمرون يًٌحقن 

، وهق أو دوهن٤مهبذا اعمٕمٜمك ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م ، ؾمٞم٠ميت أّن اًمٕمرش يمام 

 .: أي : مجٚم٦م ُم٤م ؿم٤م  اهلل إجي٤مده صقرة اعمِمٞمت٦م إومم 

وإسمٕم٤مد ، اجلًؿ واًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م  وًمٞمس اعم٘مّمقد سم٤مهلٞمت٦م واًمّمقرة ذم قم٤ممل اجلؼموت

: سمداه٦م أّن احلّد أقمؿ ُمـ طمّد اجلًؿ  خمٚمقٌق طم٤مدٌث سم٤مًميورة ، وإّٟمام طمّد اًمقضمقد ووم٘مره وأّٟمف 

 .: ومٞميتٜم٤مول يمّؾ خمٚمقق وإن مل يٙمـ ضمًاًم 

                                                           

 اَّلل سمٔم٣ملم . يٗمِمد َم٣م يرويف أهؾ ايمسٛم٥ّم َمـ رؤي٥م (1)
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 اْل٣مصؾ : 

 يمٙمٔمٙمؿ وايمٗمدرة ايمٙمدٞمٝمكم دم َمرسمب٥م اظمُمٝمئ٥م . اؽمؿٌ ايمٔمرش : ضمٗمٝمٗم٥م 

زمًم أراد اَّلل إجي٣مده وسم٘مقيٛمف إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، ، اإلمج٣مرم فمٙمؿ اَّلل سمٔم٣ملم ويمؽ أن سمٗمقل : هق 

 .واظمُمٝمئ٥م ، يم٘مـ دم َمرسمب٥م ايمٖمٔمؾ  ايمٗمدرة وهق فمكم

، أّن إظمرى ًم٘مٓمٕمّٞم٦م ظم٤ٌمر ايمام ىمد صم٧ٌم ذم إ، إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ذم صم٧ٌم يمّؾ هذا 

ىمقًمف ُمـ هذه اًمٜمّمقص : (7)محاًل إمج٤مًمّٞم٤ًم ٓ شمٗمّمٞمٚمّٞم٤ًم طم٤مُمٌؾ هلذا اًمٕمٚمؿ ، ٟمٌٞم٤ًم أم ُمٚمٙم٤ًم ، اعمٕمّمقم 

ِٚمُؾ فَمْرَش َرزمَِّؽ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :   ..  اًمٌٞم٤منوؾمٞم٠ميت َوََيْ

  

                                                           

إّٞمًم صٛمّٖمٛم٣م ىمّؾ هذا ايم٘مت٣مب ، يمٖمٜمؿ هذا اظمٔمٛمك  ايمقارد دم أطمب٣مر أهبؾ ايمبٝم٦م فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم ، وهق ايمٔمٙمؿ  (1)

 اإلمج٣مرم وهمرومف فمـ ايمتٖمِمٝمقم ، زمؾ ومد أهمردٞم٣م همِمًَل ىم٣مَمًَل يمبٝم٣من ذيمؽ ، هم٣مٞمتٓمر.
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 نمرض اَّلل ؽمبح٣مٞمف َمـ ضمٝمثّٝم٥م ايمٔمرش ايمث٣مٞمٝم٥م !!

ًمٙمـ صمّٛم٦م شم٤ًمؤل : ُم٤م همرض اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن جيٕمؾ ًمٚمٕمرش طمٞمثٞميت٤من وضمقدييت٤من 

 ، مه٤م : احل٘مٞم٘م٦م ، واًمّمقرة ، يمام ذم طمٞمثٞميتل اإلٟم٤ًمن : روطمف وسمدٟمف ..

 ، أمّهٝم٤م :  يمّؾ هذا ٕضمؾ اإلٟم٤ًمن ، وسمٞم٤من هذا ييتقىّمػ قمغم ومٝمؿ أُمقرىمٚمٜم٤م : 

أوًٓ : إّن اإلٟم٤ًمن ٓ يًيتٙمٛمؾ ُم٤م يريد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمٜمف ، إّٓ سم٤مًمٌدن ، واًمٌدن 

هذه اًمٜمٗمس ٓ خترج أن =اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م( إّٓ اًمروحوإن يم٤من قم٤مرو٤ًم قمغم طم٘مٞم٘م٦م اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م )

 اهلٞمت٦م . ، واًمّمقرة هٞمٝمٜم٤م شمٕمٜملُمـ اًم٘مّقة امم اًمٗمٕمؾ ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م إّٓ سم٤مًمٌدن واًمّمقرة 

إّٓ إذا ؾمّخر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، ذم قم٤ممل اًميتٙمٚمٞمػ  مصم٤مٟمٞم٤ًم : هذا اًمٌدن ٓ يٛمٙمـ أن يدو

يمّؾ ُم٤م ذم اًمقضمقد اعم٤مدي ، ُمـ ؿمجر وُمٓمر وطمجر وُمدر وصمٛمر ، وؿمٛمس وىمٛمٍر وومٚمؽ ، 

ل : ، وُمرّد اجلٛمٞمع إمم إصقل اًمقضمقدّي٦م اعمٚمٙمقشمّٞم٦م إرسمٕم٦م وهوهمػم ذًمؽ مم٤ّم ؾمّخر اهلل شمٕم٤ممم 

 ..أشمٞم٦م اهلقا  واعم٤م  واًمٜم٤مر واًمؽماب يمام هق سيح اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم

ُمـ اًمٕم٤ممل  رٌ سما ، ًمقٓ أّٟمف ُمدَ إدٟمك ، وهق قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م صم٤مًمث٤ًم : يًيتحٞمؾ وضمقد اًمٕم٤ممل اعم٤مّدي 

 ىم٣م اهلل ؾمٌح٤مٟمف .، يمذا وهق قم٤ممل اعمٚمٙمقت ، إقمغم إذف 

سمٛمٕمٜمك اهلٞمت٦م ، وضمقدًا اًمذي قد ذم اًمٕمرش راسمٕم٤ًم : يمّؾ ُم٤م ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت ، ُمقضم

 .ًمدوام إؾميتٙمامل اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م أوم٤مقمٞمٚمٝم٤م ذم دار اعم٤مّدة واًميتٙمٚمٞمػ  شمدسمػمّي٤مً 

 ، وؾمٞم٠ميت اًمٌٞم٤مناعم٤مدي أصؾ اًمقضمقد اًمدٟمٞمقي : هق سمٛمٕمٜمك اهلٞمت٦م ، احل٤مصؾ : اًمٕمرش 

، هق أصؾ ، يمام أّن اًمٕمرش سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة ذم ٟمّمقص أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

  .   وضمقد إرواح ، وٓ يًٕمٜم٤م اًمًٌط 
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 ايمٕمرض َمـ هذا ايمٖمِمؾ؟!

 اًمٖمرض ُمـ هذا اًمٗمّمؾ سمٞم٤من أُمقر : 

إّول : هؾ اعمٕمّمقم طم٤مُمٌؾ ًمٙمّؾ اًمٕمرش : أي طم٤مُمٌؾ ًمٙمّؾ قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم ُمرشم٦ٌم 

ٕمّمقم ، ٓ يٕمٚمؿ اهلل إجي٤مده ُمـ خمٚمقىم٤مشمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، أم أّن اعماًمٕمٚمؿ سمام ؿم٤م  اًمٗمٕمؾ ، وهق 

 ُمـ هذا اًمٕمٚمؿ إّٓ سمٕمْمف؟!.

، وهق ُم٤م شمٕمّٚمؼ سمروطمف اًم٘مدؾمّٞم٦م عمٕمّمقم ييتحّ٘مؼ قمٜمد ا، ًمديّن ُمع اًميت٠ميمٞمد أّن هذا اًمٕمٚمؿ 

قمٚمؿ اًمذات إطمدّي٦م اًمذي هق قملم اًمذات : ومٝمذا ٓ أُّم٤م اهلل ظمٚم٘مف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، ؿم٤م  سمام 

 .د سمٖمػم اعمحدود : ُٓميتٜم٤مع إطم٤مـم٦م اعمحدوحيٞمط سمف همػم اهلل شمٕم٤ممم 

، طم٥ًم أم جمٛمققمٝمام ، أم ُمـ اعمالئٙم٦م ، اًمث٤مين : ُمـ هؿ محٚم٦م اًمٕمرش ، أهؿ ُمـ اًمٌنم 

 ؾمٞم٠ميت اًميتٗمّمٞمؾ . ؟!يمّؾ ُمٜمٝمام قم٤مملِ 

، ومام ومرىمف قمـ قمٚمؿ  ًمدينّ  اًمث٤مًم٨م : ورد ذم اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م أّن اًمٙمرد أيْم٤ًم قمٚمؿ

 ؟!!ًمف طمٞمثّٞميت٤من يمام ًمٚمٕمرش ، وأيْم٤ًم هؾاًمٕمرش ، وهؾ ًمف محٚم٦م يمام ًمٚمٕمرش ، أم ُم٤مذا 

، ومٞمام هق ُمٕمٚمقم رضورة قمٜمد سمٛمٕمٜمك اهلٞمت٦م واًمّمقرة  اًميتلاًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕمرش طمٞمثّٞم٦م اًمراسمع : 

٦م اخلٚمؼ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، ذم ٚمَ اًمٗمري٘ملم ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م ، ذاٌت خمٚمقىم٦م ُمـ ٟمقر اًمٕمٔمٛم٦م ، سمؾ هق مُجْ 

ٝمؿ اًمًالم هق : اًمٕمٚمؿ ، طملم أّن اًمٕمرش يمام صم٧ٌم ذم اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞم

 ومٙمٞمػ جيٛمع سمٞمٜمٝمام ..

 ، وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من..ام طمٞمثٞميت٤من ، وأهّن أّول اًمٗمّمؾ أووحٜم٤م هذا ذم اجلٛمٚم٦م ، ىمٚم٧م : 

ؾمٞمّد هؾ ظمالصيتف : ، وشم٤مه٧م ومٞمف أطمالم طم٤مرت ومٞمف قم٘مقل رسمام اخل٤مُمس : وهق ُمٓمٚم٥ٌم 

: أم أّن ؾمّٞمد اخلالئؼ حمّٛمدًا ، يمام هق إمج٤مع اًمٗمري٘ملم أّن أذف ُمـ اًمٕمرش حمٛمد  اخلٚمؼ

 .، أم صمّٛم٦م  شمٗمّمٞمؾ ذم إُمر ؟! اًمٕمرش أذف ُمـ اًمٜمٌّل 
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ُم٤م هيّٛمٜم٤م ذم هذا اًمٙميت٤مب ، اًمٕمرش سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ ، وإُمر اخل٤مُمس يدور هذا ىمٚمٜم٤م : 

 ًمف ُمٕمٜمٞم٤من : ومٞمام ىمّدُمٜم٤م سمٞم٤من هذا : وم٤مًمٕمرش أهؿ أهمراض هذا اًمٗمّمؾ  وم٢منّ احلّؼ اعمدار ..: و

 . اعمٕمٜمك إّول : اًمٕمٚمؿ

 .اًميتل ذم اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م أو دوهن٤م  ٦ماهلٞمت٦م اًمٜمقرّي٦م اعمرسّمٕمواعمٕمٜمك اًمث٤مين : 

ٌّف ، يمام هق اعمًيتٗم٤مد ُمـ إظم٤ٌمر اعمٕميتؼمة ، أّن اًمٕمرش  هق : مجٚم٦م قمغم اعمٕمٜمك اًمث٤مين وٟمٜم

ٙمّؾ ُم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم إمم ومٝمق اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمّؾ ُم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م : وماخلٚمؼ ، 

ىمٌؾ أن خيٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم قم٤ممل ، سمًٞمطاًمٕمرش سمٜمحق ضمؼمويت أذف اًم٘مٞم٤مُم٦م ، ُمقضمقٌد ذم  يقم

ضمقد ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ٟمقرًا خمٚمقىم٤ًم ذم قم٤ممل اًمٕمرش ، ىمٌؾ أن خيٚمؼ اهلل ؾمٌح٤مٟمف واًمدٟمٞم٤م ، وُمـ ذًمؽ 

 .قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م سمٙمذا اًمػ ؾمٜم٦م

 .. ًمٙمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه أقماله ه٤مك اًمٌٞم٤من واًميتٌٞم٤من واًمؼمه٤من 
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 ؾ دم َمٔمٛمٝمل ايمٔمرشطمػم اظمٖمّّم 

، طم٘مٞم٘ميتٝم٤م اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة ذم  ُمرسمٕم٦مٟمقرّي٦م هٞمت٦ٌم : إظم٤ٌمر ذم ُمٕمٜمٞمل اًمٕمرش أٟمٗملم 

 ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ ..

، سمؾ ُمٕمٚمقُم٦م رضورة قمٜمدٟم٤م ، ؾمٜمند سمٕمْمٝم٤م ذم ىمٚم٧م : إظم٤ٌمر ذم هذا صم٤مسميت٦م ىمٓمٕمّٞم٦م 

 ؾمقا .حلٞمثٞميتلم أو امجع اعمٕمٜمٞملم ىمد ـمّٞم٤مت هذا اًمٗمّمؾ، وإّٟمام اسميتدأٟم٤م سمخؼم اعمٗمّْمؾ يمقٟمف 

اطميت٩ّم سمٛمْمٛمقٟمف ، ىم٤مل : طمدصمٜم٤م ىمد ذم ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، وهـ( 387)أظمرج اًمّمدوق 

أمحد سمـ احلًـ اًم٘مٓم٤من، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد احلًٞمٜمل ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق ضمٕمٗمر 

أمحد سمـ قمٞمًك سمـ أيب ُمريؿ اًمٕمجكم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ زي٤مد اًمٕمرزُمل، 

: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ طم٤مشمؿ اعمٜم٘مري، قمـ اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

 قمـ اًمٕمرش واًمٙمرد ُم٤م مه٤م؟!.

٥م اْلٙمؼ ، وايم٘مرد وفم٣مؤه، ودم وصمف ٙمَ ايمٔمرش دم وصمف هق : مُجْ »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(7)شآطمر ايمٔمرش هق : ايمٔمٙمؿ ...

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده جمٝمقل ، ومٞمف ُمـ مل أقمرومف. 

همػم واطمد ، دون اًميتٗمّمٞمؾ ذم اجلٛمٚم٦م فسمٛمْمٛمقٟمومٚم٘مد ىم٤مل سم٤مٟٓمج٤ٌمر : رسمام يٕميتؼم ف ًمٙمٜمّ 

 (9)هـ( ذم اًمقاذم7097اسميتداً  ُمـ اًمِمٞمخ اًمّمدوق ومٛمـ دوٟمف : ُمرورًا سم٤مًمٗمٞمض ) ،أصح٤مسمٜم٤م ُمـ 

 .وهمػمهؿ  (4)، وص٤مطم٥م اًمٌح٤مر (3)واًميتٗمًػم

 

                                                           

 . . َم٠مؽمس٥م ايمٛممم اإلؽمَلَمل ، ومؿ 31َمٔم٣مين إطمب٣مر)ت: فمقم نمٖم٣مري( :  (1)

 . َم٘متب٥م اإلَم٣مم فمقم ، أصٖمٜم٣من. 997: 1ايمقادم)ت: وٝم٣مء اْلسٝمٛمل(   (7)

 . َم٘مت٤م اإلفمَلم اإلؽمَلَمل ، ومؿ . 177: 1ايمتٖمسغم أصٖمل   (3)

 . 71:  7َمرآة ايمٔمٗمقل   (9)
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 سمِم٣مريح أصح٣مزمٛم٣م دم َمٔمٛمٝمل ايمٔمرش

 ايمُمٝمخ ايمِمدوق !!

،  (1)٦م اخلٚمؼٚمَ ٤مدات اإلُم٤مُمّٞم٦م ريض اهلل قمٜمف : وم٠مُّم٤م اًمٕمرش اًمذي هق : مُجْ ىم٤مل ذم اقميت٘م

 ومحٛمٚميتف أرسمٕم٦م ُمـ اعمالئٙم٦م... .

ومحٛمٚميتف أرسمٕم٦م ُمـ إوًملم وأرسمٕم٦م ُمـ أظمريـ...، ، وأُّم٤م اًمٕمرش اًمذي هق : اًمٕمٚمؿ 

 اهـ..(9)هٙمذا روي سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمّمحٞمح٦م قمـ إئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ذم اًمٕمرش وطَمـَٛمَٚميُتف

، وهمػمه ظمؼم اعمٗمّْمؾ أٟمػ وأّٟمف هٞمت٦م ٟمقرّي٦م يدّل قمغم يمقن اًمٕمرش مجٚم٦م اخلٚمؼ ىمٚم٧م : 

 . ؾميت٠ميت أيْم٤ًم  أُّم٤م اعمٕمٜمك اًمث٤مين وأّن اًمٕمرش هق اًمٕمٚمؿ ، وم٤مٕظم٤ٌمر ومٞمف ىمٓمٕمّٞم٦م

 هـ( !!913ايمُمٝمخ اظمٖمٝمد )

اًمٕمرش ذم اًمٚمٖم٦م : هق اعمٚمؽ...، وم٠مُّم٤م اًمٕمرش اًمذي حتٛمٚمف ىم٤مل روقان اهلل قمٚمٞمف : 

عمالئٙم٦م ، ومٝمق سمٕمض اعمٚمؽ ، وهق قمرش ظمٚم٘مف اهللا شمٕم٤ممم ذم اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م ، وشمٕمٌّد اعمالئٙم٦م ا

الم سمحٛمٚمف وشمٕمٔمٞمٛمف ، يمام ظمٚمؼ ؾمٌح٤مٟمف سمٞميت٤ًم ذم إرض وأُمر اًمٌنم سم٘مّمده وزي٤مرشمف  ًّ قمٚمٞمف اًم

ًمٌٞم٧م إّن اهللا شمٕم٤ممم ظمٚمؼ سمٞميت٤ًم حت٧م اًمٕمرش ؾماّمه ا»واحل٩ّم إًمٞمف وشمٕمٔمٞمٛمف ، وىمد ضم٤م  احلدي٨م : 

اح ، وشمٕمٌّد اعمٕمٛمقر حتّجف اعمالئٙم٦م ذم يمّؾ قم٤مم ، وظمٚمؼ ذم اًمًام  اًمراسمٕم٦م سمٞميت٤م ؾماّمه اًميُّ 

اعمالئٙم٦م سمحّج٦م واًميتٕمٔمٞمؿ ًمف . واًمٓمقاف طمقًمف ، وظمٚمؼ اًمٌٞم٧م احلرام ذم إرض ، وضمٕمٚمف 

اح .  حت٧م اًميُّ

الم أّٟمف ىم٤مل : ًمق أًم٘مل طمجر ُمـ اًمٕمرش ، ًمقىمع قمغم ًّ  فمٝمر وروي قمـ اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًم

اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ، وًمق أًم٘مل طمجر ُمـ اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ًمً٘مط قمغم فمٝمر اًمٌٞم٧م احلرام ، ومل خيٚمؼ 

                                                           

مجٙم٥م ايمًمء : ايمقاضمد اظم٠ميّمػ َمـ جمٚمقع أصمزائف زمٔمد إيمٕم٣مء طمِمقصٝم٣مت إصمزاء : ىمٗمقل ايمٛمبّل صعم اَّلل   (1)

 وىمٗمقيمٛم٣م : مجٙم٥م اْلس٣مب : أي : َمـ دون سمٖم٣مصٝمٙمف .ش أمجٙمقا دم ؿمٙم٤م ايمرزق» ؽمٙمّؿ : فمٙمٝمف و

 . دار اظمٖمٝمد ، زمغموت.96آفمتٗم٣مدات )ت: فمِم٣مم ايمسّٝمد( :   (7)
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أو٤مومف إمم ٟمٗمًف ، شمٙمرُم٦م ًمف  اهللا قمرؿم٤م ًمٜمٗمًف ًمٞمًيتقـمٜمف ، شمٕم٤ممم اهللا قمـ ذًمؽ ، ًمٙمٜمّف ظمٚمؼ قمرؿم٤مً 

ٌّد اعمالئٙم٦م سمحٛمٚمف ، يمام ظمٚمؼ سمٞميت٤ًم ذم إرض ومل خيٚم٘مف ًمٜمٗمً ف وٓ ًمٞمًٙمٜمف ، ، وإقمٔم٤مُم٤ًم ، وشمٕم

ٌّد اخلٚمؼ  شمٕم٤ممم اهللا قمـ ذًمؽ يمٚماف ، ًمٙمٜمّف ظمٚم٘مف خلٚم٘مف ، وأو٤مومف ًمٜمٗمًف إيمراُم٤ًم ًمف وإقمٔم٤مُم٤ًم ، وشمٕم

 سمزي٤مرشمف واحل٩ّم اًمٞمف.

 اهـ..(1)، ومٝمق ذم جم٤مز اًمٚمٖم٦م دون طم٘مٞم٘ميتٝم٤م  همٟمَّم٣م ايمقصػ يمٙمٔمٙمؿ زم٣ميمٔمرش

أّن اًمٕمرش سمٛمٕمٜمك شمذيمر ، ىمٚم٧م : ًمٞمس ًمديٜم٤م أّي رواي٦م قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

أّن  وإن يم٤من سحي٤مً ، وهق أيت إّٓ ُم٘مٌقل طمٜم٤من سمـ ؾمدير ، ُمـ ىمٌؾ اخلٚمؼٛمؾ اعمٚمؽ حُي 

 . قمغم هذا اعمٕمٜمك ًمٞمس ومٞمف أّٟمف حيٛمؾ ًمٙمـ اًمٕمرش سمٛمٕمٜمك اعمٚمؽ ، 

 .، يمام ؾمٞم٠ميت ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م  هق اًمذي حيٛمؾوإّٟمام اًمٕمرش سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ 

ة اًمث٤مسميت٦م ، أن محٚم٦م اًمٕمرش سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ ، صمامٟمٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ يمام ؾمٞم٠ميت ذم إظم٤ٌمر اعمٕميتؼم

اًمًالم ، ًمٙمٜمّٝمؿ خميتٚمٗمقن سم٤مظميتالف اًمٕمقامل : ومٗمل قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م صمامٟمٞم٦م ُمـ اًمٌنم اعمٕمّمقُملم ، 

 .سمٕمد ومٜم٤م  اًمدٟمٞم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م محٚم٦م اًمٕمرش أٟمٗمًٝمؿ  ؿوه

، وأُّم٤م ذم اعمالئٙم٦م  ٘مٞم٤مُم٦م ، ومٝمؿ صمامٟمٞم٦م ُمـأُّم٤م ذم قم٤ممل اجلؼموت واعمٚمٙمقت ، ىمٌؾ ىمٞم٤مم اًم

جمٛمقع قم٤معمل اعمٚمٙمقت واًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة ، وم٠مرسمٕم٦م ُمـ اعمالئٙم٦م وأرسمٕم٦م ُمـ اًمٌنم اعمٕمّمقُملم 

 قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم .

ومال ُمٜم٤موم٤مة سملم إظم٤ٌمر اًميتل شمذيمر أن احلٛمٚم٦م اًمثامٟمٞم٦م اًمذيـ هؿ ُمـ اًمٌنم اعمٕمّمقُملم 

: صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ اعم٘مرسملّم ٦م ، وسملم احلٛمٚم٦م اًمذيـ هؿ ُمـ اعمالئٙمقمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم 

، وىمد أذٟم٤م جلٛمٚم٦م وإمج٤مًمف وشمٗمّمٞمٚمف وأذومّٞميتف ٓظميتالف طم٘مٞم٘م٦م يمؾ قم٤ممل ذم ؿمّدة اًمقضمقد 

، وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من ذم ومّمؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم هذا اعمٓمٚم٥م ذم اًمٗمّمؾ إول ُمـ هذا اًمٙميت٤مب 

 .اًمًٌٞمط واًميتٗمّمٞمكم اعم٘مٞمّد سم٘مٞمقد دٟمٞمقّي٦م 

                                                           

 . َم٘مت٤م اإفمَلم اإلؽمَلَمل، ومؿ.397سمٖمسغم ايمُمٝمخ اظمٖمٝمد )ت: فمقم أي٣مزي( :   (1)
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 َمٔم٣مين ايمٔمرش فمٛمد ايمٖمٝمض 

وىمد ، ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف ذم اًمقاذم : ىمد يراد سم٤مًمٕمرش : اجلًؿ اعمحٞمط سمجٛمٞمع إضم٤ًمم 

وىمد يراد سمف  .اًمٕم٤ممل اجلًامين سميتامُمف: أقمٜمل ، ذًمؽ اجلًؿ ُمع مجٞمع ُم٤م ومٞمف ُمـ إضم٤ًمم : يراد سمف 

ذًمؽ اعمجٛمقع ُمع مجٞمع ُم٤م ييتقؾمط سمٞمٜمف وسملم اهللا ؾمٌح٤مٟمف ُمـ إرواح واًمٕم٘مقل اًميتل ٓ : 

ُم٤م ؾمقى : وسم٤مجلٛمٚم٦م . ٝم٤م سمٛمٚمٙمٝم٤م وُمٚمٙمقهت٤م وضمؼموهت٤مأقمٜمل اًمٕمقامل يمٚمّ ، هب٤م  ٘مقم إضم٤ًمم إّٓ شميت

 .اهللا قمز وضمؾ

وىمد يراد سمف قمٚمؿ اهللا شمٕم٤ممم اًمذي أـمٚمع  .قمٚمؿ اهللا ؾمٌح٤مٟمف اعميتٕمٚمؼ سمام ؾمقاه : وىمد يراد سمف 

ي ومن سمف ذم هذا وهق اًمذ، قمٚمٞمف أٟمٌٞم٤م ه ورؾمٚمف وطمججف صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ ظم٤مص٦م 

الم وىمد وىمٕم٧م اإلؿم٤مرة إمم يمّؾ ، احلدي٨م وُم٤م سمٕمده  ًّ  .ُمٜمٝم٤م ذم يمالُمٝمؿ قمٚمٞمف اًم

الم أٟمّ  ًّ  ف ؾمتؾ قمـ اًمٕمرش واًمٙمرد ُم٤م مه٤م؟!.وقمـ اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًم

ايمٔمرش دم وصمف هق : مجٙم٥م اْلٙمؼ ، وايم٘مرد وفم٣مؤه ، ودم وصمف » وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

٧ٌم أن اًمٕمٚمؿ واعمٕمٚمقم ُميتحدان سم٤مًمذات ُميتٖم٤ميران وىمد صم.ش. آطمر ايمٔمرش هق : ايمٔمٙمؿ ..

ُم٤م يم٤من سمٜم٤م  : أقمٜمل ، سم٤مٓقميت٤ٌمر ومٛمٕم٤مين اًمٕمرش يمّٚمٝم٤م ُميت٘م٤مرسم٦م ، وىمقائٛمف قم٤ٌمرة قمـ أريم٤من اًمٕم٤ممل 

ومحٚميتف ، ٤م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م وإمم اعمقيمٚملم هب٤م ذم سم٤مب طمدوث إؾمام  وىمد ُمر ُمٜمّ ، اخلٚمؼ قمٚمٞمف 

وقمـ محٚم٦م اًمٕمٚمؿ قمغم إظمػميـ وي٠ميت ، ل وَ غم اعمٕم٤مين إُ قمـ إرواح اعمقيمٚم٦م سميتدسمػمه قم: قم٤ٌمرة 

 .... ذطمٝم٤م إن ؿم٤م  اهللا

الم  ًّ قر إسمٞمض راضمع إمم اًمٕمرش ٓ اًمٜمّ  شوهق اًمٕمٚمؿ: »ووٛمػم هق ذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًم

سمٜمقر اًمٕم٘مؾ يٙمقن أسمّم٤مر اًم٘مٚمقب وهبام  ٕنّ : ومٌٕمٔمٛميتف وٟمقره أسمٍم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم ، يمام فمـ 

ام يٙمقن سملم واعمٕم٤مداة إٟمّ ، ٕن اجلٝمؾ ُمٜمِم١مه اًمٔمٚمٛم٦م اًميتل هل ود اًمٜمقر  :قم٤مداه اجل٤مهٚمقن 

ر  يرضمع إمم أصٚمف وهم٤مييتف اًمٚمذيـ ُمٜمٝمام  يمّؾ  ٕنّ : وهبام يٌيتٖمل اًمقؾمٞمٚم٦م إمم اهللا ، اًمْمديـ 
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يمام ُمر ، ُمـ ٟمقر اًمٕمٔمٛم٦م  ر  اًمٜمقر اعمخٚمقق أوًٓ  وُمٜمِم٠م يمّؾ ، ويٓمٚمٌٝمام وييتقؾمؾ هبام، ٟمِم٠م 

 اهـ..(1) سمٞم٤مٟمف ُمراراً 

ومد يراد زم٣ميمٔمرش : اْلسؿ اظمحٝمط زمجٚمٝمع إصمس٣مم ، وومد ىمٚم٧م : ىمقًمف ريض اهلل قمٜمف : )

( ىمد حيّمؾ ُمٜمف اًمٚمٌس : وميتٕملّم فمز وصمؾ سؿ...، وزم٣مْلٚمٙم٥م : َم٣م ؽمقى اَّلليراد زمف : ذيمؽ اْل

 اًمٌٞم٤من..

اجلؼموت ، وهق ُمٜمّزه قمـ اجلًٛمّٞم٦م واعم٤مّدة ، ومٙمٞمػ اًمٜمقر وٟم٘مقل : اًمٕمرش ُمـ قم٤ممل 

 إـمالق اجلًؿ قمٚمٞمف؟!!صّح 

إّٟمام هق رشم٦ٌم وضمقدّي٦م أدٟمك ًمٚمٕمرش ، إضم٤ًمم اعم٤مدة وأّن يمّؾ قم٤ممل جي٥م أن شمٕمل ىمٚمٜم٤م : 

، ومّمّح آـمالق ُمـ هذه اجلٝم٦م ، وقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ؾمٞم٠ميت ذم اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م اًمٜمقري 

اًمٜمقري  ٚمٕمرشرشم٦ٌم وضمقدّي٦م أدٟمك ًمإّٓ هق ُم٤م ذم اًمًام  اًمراسمٕم٦م ، اًمذي هق أّن اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر 

رشم٦ٌم وضمقدّي٦م ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، ُم٤م هل إّٓ ، يمام أّن اًمٙمٕم٦ٌم اًمنميٗم٦م اًمذي هق ذم اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م 

 .أدٟمك ًمٚمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر دٟمٞمقّي٦م 

  

                                                           

 فمقم ، أصٖمٜم٣من.. َم٘متب٥م اإلَم٣مم 998: 1ايمقادم)ت: وٝم٣مء اْلسٝمٛمل(  (1)
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 اظمجٙمز َمٔم٣من ايمٔمرش ايمست٥م فمٛمد 

 واًمٕمرش يٓمٚم٘م٤من قمغم ُمٕم٤من :  اًمٙمردىم٤مل روقان اهلل قمٚمٞمف : 

شمٕم٤ممم ومقق ؾمٌع ؾماموات ، وفم٤مهر أيمثر آظم٤ٌمر ، ظمٚم٘مٝمام اهلل  أضمده٣م : صمسًمن فمٓمٝمًمن

، ُمرسمٕملم ذايت ىمقائؿ  ...اًمٕمرش أرومع وأقمٔمؿ ُمـ اًمٙمرد ، ويٚمقح ُمـ سمٕمْمٝم٤م اًمٕمٙمس أنّ 

ٓن سم٤مجلٝم٤مت واحلدود واًمّمٗم٤مت اًميتل هب٤م اؾميتح٘م٤م اًميتٕمٔمٞمؿ واًميتٙمريؿ ، وأريم٤من ، ورسمام ي١موّ 

ؼموز أطمٙم٤مُمف وشم٘مديراشمف ُمـ قمٜمدمه٤م ٞم٤م سم٤مٓؾمٛملم ًمام ؾمٛمّ وٓ طم٤مضم٦م ًمٜم٤م إمم هذه اًميتٙمٚمٗم٤مت ، وإٟمّ 

، وإطم٤مـم٦م اًمٙمروسمٞملم واعم٘مرسملم وأرواح اًمٜمٌٞملم وإوصٞم٤م  هبام ، وقمروج ُمـ ىمرسمف ُمـ ضمٜم٤مسمف 

إًمٞمٝمام ، يمام أن أواُمر اعمٚمقك وأطمٙم٤مُمٝمؿ وآصم٤مر ؾمٚمٓمٜميتٝمؿ وقمٔمٛميتٝمؿ شمٌدو ُمٜمٝمام ، وشمٓمٞمػ 

وومٞمٝمام ُمـ  اجلًامٟمٞم٦م ُم٘مرسمقا ضمٜم٤مهبؿ وظمقاص ُمٚمٙمٝمؿ هبام ، وأيْم٤م عم٤م يم٤مٟم٤م أقمٔمؿ خمٚمقىم٤مشمف

ومدًٓميتٝمام قمغم وضمقده ، إٟمقار اًمٕمجٞم٦ٌم وأصم٤مر اًمٖمري٦ٌم ُم٤م ًمٞمس ذم همػممه٤م ُمـ إضم٤ًمم 

وقمٚمٛمف وىمدرشمف وطمٙمٛميتف ؾمٌح٤مٟمف أيمثر ُمـ ؾم٤مئر إضم٤ًمم ، ومٚمذا ظمّم٤م هبذيـ آؾمٛملم ُمـ 

ئٙم٦م أو أوًمقا سمٞمٜمٝمام ، ومحٚميتٝمام ذم اًمدٟمٞم٤م مج٤مقم٦م ُمـ اعمالئٙم٦م يمام قمروم٧م ، وذم أظمرة إُم٤م اعمال

اًمٕمزم ُمـ إٟمٌٞم٤م  ُمع صٗمقة إوصٞم٤م  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم يمام قمروم٧م ، ويٛمٙمـ أن يٙمقن ٟم٦ًٌم 

 احلٛمؾ إًمٞمٝمؿ جم٤مزا ًم٘مٞم٤مم اًمٕمرش هبؿ ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ويمقهنؿ احلٙم٤مم قمٜمده واعم٘مر سملم ًمديف .

اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام  وىمد ُمرّ ، يمام قمروم٧م إـمالىمٝمام ذم يمثػم ُمـ آظم٤ٌمر قمٚمٞمف  ،وشم٣مٞمٝمٜم٣م : ايمٔمٙمؿ 

ُمٜمِم٠م فمٝمقره ؾمٌح٤مٟمف قمغم ظمٚم٘مف اًمٕمٚمؿ  نّ ٕ ذم ظمؼم ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر وهمػمه ، وذًمؽ أيْم٤مً 

ٜم٤م وأئٛميتٜم٤م ومحٚميتٝمام ٟمٌٞمّ ، ف قمرؿمف ويمرؾمٞمف ؾمٌح٤مٟمف واعمٕمروم٦م ، وسمف ييتجغم قمغم اًمٕم٤ٌمد ، ومٙم٠مٟمّ 

 ٓ ؾمٞمام ُم٤م ييتٕمٚمؼ سمٛمٕمروميتف ؾمٌح٤مٟمف . ،ؿ ظمزان قمٚمؿ اهلل ذم ؾمامئف وأروفٕهّن : قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

 واًمقضمف ُم٤م ُمر أيْم٤ًم .، إـمالىمٝمام قمٚمٞمف ذم ظمؼم طمٜم٤من  ، وىمد ُمرّ  اظمٙمؽ: ٣م وشم٣ميمثٜم

ومجٞمع ُم٤م ذم ضمقومف أو مجٞمع ظمٚمؼ اهلل يمام ذيمره اًمّمدوق ،  ورازمٔمٜم٣م : اْلسؿ اظمحٝمط

 ذم إرض وٓ ذم اًمًام  وُم٤م ومقىمٝم٤م إّٓ   ويًيتٗم٤مد ُمـ سمٕمض إظم٤ٌمر ، إذ ُم٤م ُمـ ر،  رمحف اهلل

ومجٛمٞمع ، ت ىمدرشمف ، وآصم٤مر وضمقده وومٞمْمف وطمٙمٛميتف وهل ُمـ آي٤مت وضمقده وقمالُم٤م
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وهذا أطمد اعمٕم٤مين ،  قمغم اًمٕم٤مروملم سمّمٗم٤مت يمامًمف اعمخٚمقىم٤مت قمرش قمٔمٛميتف وضمالًمف ، وهب٤م دمغّم 

 وميتدسمر . شُمٜمٔمر وارشمٗمع ومقق يمّؾ : »اًميتل ظمٓمرت سم٤ٌمزم اًمٗم٤مشمر ذم ىمقهلؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

إذ يمؾ ُمٜمٝم٤م :  اْلَليمٝم٥موطم٣مَمسٜم٣م : إؿمَلق ايمٔمرش فمعم ىمؾ صٖم٥م َمـ صٖم٣مسمف ايم٘مًميمٝم٥م و

ومٚمف قمرش اًمٕمٚمؿ ، ، ُمًيت٘مر ًمٕمٔمٛميتف وضمالًمف ، وهب٤م ئمٝمر ًمٕم٤ٌمده قمغم ىمدر ىم٤مسمٚمٞميتٝمؿ وُمٕمروميتٝمؿ 

وقمرش اًم٘مدرة ، وقمرش اًمرمح٤مٟمٞم٦م ، وقمرش اًمرطمٞمٛمٞم٦م ، وقمرش اًمقطمداٟمٞم٦م ، وقمرش اًميتٜمزه 

 يمام ُمر ذم ظمؼم طمٜم٤من وهمػمه . 

  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ويمٛمؾ  قمغم ىمٚم٥م إٟمٌٞم٤م  وإوصٞم٤م إؿمَلق ايمٔمرش: وؽم٣مدؽمٜم٣م 

ومٙم٤م اظم٠مَمـ فمرش : »ىمٚمقهبؿ ُمًيت٘مر حمٌيتف وُمٕمروميتف ؾمٌح٤مٟمف ، يمام روي أن  وم٢منّ : اعم١مُمٜملم 

ووؽمٔمٛمل ومٙم٤م ، مل يسٔمٛمل ؽمًمئل وٓ أريض : »ذم احلدي٨م اًم٘مدد  وروي أيْم٤مً  شايمرمحـ

 . شفمبدي اظم٠مَمـ

ٓ ، اًم٘مرائـ قمٚمٞمف  أو إىم٤مُم٦م، إـمالىمٝمام قمغم سمٕمض اعمٕم٤مين قمٜمد اًميتٍميح سمف  اقمٚمؿ أنّ  صمؿّ 

ظم٤ٌمر ، واهلل وإاًمذي هق اًمٔم٤مهر ُمـ أيمثر أي٤مت ، ذقم٤من سم٤معمٕمٜمك إول اإليٜم٤مذم وضمقب 

 . (1)هارإاعمٓمٚمع قمغم 

  

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م ايمقهم٣مء ، زمغموت.39: 55زمح٣مر إٞمقار)ت: سمٗمل ايمٝمزدي(   (1)



 

 

 765....     ..................................................................    وفمٙمؿ ايمٔمرش  ايمٖمِمؾ ايمرازمع : فمٙمؿ اظمٔمِمقم 

 

 ريض اَّلل فمٛمف اظمجٙمزَمٛم٣مومُم٥م 

شم٠مُّمؾ ذم ضمّؾ ُم٤م ذيمره ص٤مطم٥م اًمٌح٤مر وهمػم واطمد ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىمٚم٧م : 

 وٟمٔمر ، سمؾ إؿمٙم٤مل : يم٤مٔيت :

ىم٤مل روقان اهلل قمٚمٞمف : )اًمٙمرد واًمٕمرش يٓمٚم٘م٤من قمغم ُمٕم٤من :  :اإليراد إّول 

 ...(.ؽمبع ؽمًموات همقق، ظمٚم٘مٝمام اهلل شمٕم٤ممم  فمٓمٝمًمن صمسًمنأضمده٣م : 

ُم٤م  اًم٘مديميت٥م أصح٤مسمٜم٤م يمّؾ رواي٦م واطمدة ، وًمق وٕمٞمٗم٦م اإلؾمٜم٤مد ، ذم ٓ شمقضمد ىمٚم٧م : 

 .ضمًٌؿ ،  ٤ًمسمٕم٦ماًمذي هق ومقق اًمًام  اًمشمذيمر أّن اًمٕمرش  ،واعميت٠مظمريـ

، يمام هق اهلٞمت٦م ، ذات خمٚمقىم٦م ذم اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م اًمّمقرة واًمٕمرش سمٛمٕمٜمك  وصم٤مٟمٞم٤ًم :

، أو دوهن٤م يمام هق سيح سمٕمض سيح اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد وهمػمه ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ريض اهلل قمٜمٝمؿ 

ومقق ؾمٌع )اعمجٚمز ريض اهلل قمٜمف : ذم طملم ي٘مقل ؿمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م  : (1)إظم٤ٌمر اعمٕميتؼمة

 . إذ ًمٞمس ذم أظم٤ٌمر أهؾ اًمٌٞم٧م ُم٤م ذيمر: همري٥مذا ُمٜمف ريض اهلل قمٜمف وه (ؾماموات

ًمّمقرة واهلٞمت٦م اًمذي ذم وًمٕمّؾ اعمجٚمز ريض اهلل قمٜمف ، ظمٚمط سملم اًمٕمرش سمٛمٕمٜمك ا

ومقق  وهذا، اًمٚمدٟمٞملم  واًم٘مدرة، وسملم طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمرش اًمذي هق اًمٕمٚمؿ أو دوهن٤م ٤ًمسمٕم٦م اًمًام  اًم

 .دون ؿمّؽ اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م 

ىمد يراد سم٤مًمٕمرش : اجلًؿ )يرد ٟمٗمس اإليراد قمغم اًمٗمٞمض ذم ىمقًمف :  ؾوىمد شم٘مقل ، وه

 اعمحٞمط سمجٛمٞمع إضم٤ًمم ، وىمد يراد سمف : ذًمؽ اجلًؿ ُمع مجٞمع ُم٤م ومٞمف ُمـ إضم٤ًمم...( 

: يمرشمٌيتف اًميتل اجلًٛمّٞم٦م ًمٚمٕمرش اًمرشم٦ٌم اًمقضمقدّي٦م  اًمٗمٞمضُم٘مّمقد أّن  اًمٔم٤مهرىمٚمٜم٤م : 

، ًمٞمس ضمًاًم ، اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م هق ومقق اًمذي ًمٕمرش  وم٤مذم اًمًام  اًمراسمٕم٦م ، أو ؾمام  اًمدٟمٞم٤م ، وإّٓ 

: رضورة أّن اجلًٛمّٞم٦م وإسمٕم٤مد ُمـ  اًمٚمدٟمٞملم وإّٟمام وضمقد ٟمقرٌي جمّرد ، طم٘مٞم٘ميتف اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة

ُم٘مدارّي٦م وأضم٤ًمُم٤ًم قم٤ممل اعمٚمٙمقت ًمٙمـ أسمٕم٤مدًا هل ُمـ خميتّم٤مت قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، ويمذا خميتّم٤مت 

                                                           

 ؽمٝمٟميت أّن وصمقد ايمٔمرش دم ايمسًمء ايمرازمٔم٥م ، ٓ يٛم٣مدم وصمقده دم ايمس٣مزمٔم٥م : إّٞمًم هق رسمب٥م وصمقدي٥م يمف.  (1)
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اخلًٞمس ، ومٛمجّرد قمـ اجلًٛمٞم٦م سم٘مًٛمٞمٝم٤م احل٘مٞم٘مل ،  ، أُّم٤م قم٤ممل اًمٜمقر واجلؼموتُمث٤مًمّٞم٦م 

 .، يمام هق ُمًّٚمؿ قمٜمد اًمٗمٞمض وسم٘مّٞم٦م أؾم٤مـملم احلٙمٛم٦م اعمث٤مزمواعم٘مداري 

ٕميتذر ًمٚمٛمجٚمز ريض اهلل قمٜمف ، أّٟمف ّسح ذم ُمقوٍع آظمر أّن إذا اشّمْمح هذا يٛمٙمـ أن يُ 

٤ًمم اعمث٤مًمٞم٦ّم اًمٕمرش واًمٙمرد ضمًامن ًمٓمٞمٗم٤من : أي : ُمـ ضمٜمس إسمدان اعمٙمقشمّٞم٦م ، وإضم

 ، ٓ أضم٤ًمُم٤ًم دٟمٞمقّي٦م .اعم٘مدارّي٦م 

فمقاهره٤م ، سم٠من يٙمقن  اقمٚمؿ أّٟمف يٛمٙمـ إسم٘م٤م  احلج٥م وإٟمقار قمغمىم٤مل ريض اهلل قمٜمف : 

اعمراد سم٤محلج٥م : أضم٤ًمُم٤ًم ًمٓمٞمٗم٦م ُمثؾ : اًمٕمرش واًمٙمرد يًٙمٜمٝم٤م اعمالئٙم٦م اًمروطم٤مٟمٞمقن ، يمام 

 .(7)ئمٝمر ُمـ سمٕمض اًمدقمقات وإظم٤ٌمر

وضمقدّي٦م أدٟمك ، هق اًمٌٞم٧م  رشم٦ٌمٌ ، اًمٜمقري  ًمٚمٕمرَش ظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م أّن ؾميت٠ميت إىمٚم٧م : 

  .اًمًام  اًمراسمٕم٦م ُمـ قم٤ممل اعمٚمٙمقت اعمٕمٛمقر ، وهذ ذم 

، أوردٟم٤م هذا اإليراد ُم٤م ومقىمٝم٤م واًمٕمرش اًمذي ذم اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م ًمٙمـ سمام أّن يمالُمٜم٤م قمـ 

 .وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من: ومٚم٘مد ظمٚمط همػم واطمد سملم اًمرشم٥م اًمقضمقدّي٦م ًمٚمٕمرش ذم اًمٕمقامل، 

 ...( .ورازمٔمٜم٣م : اْلسؿ اظمحٝمطريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف : )اعمجٚمز  ىم٤مل:  اإليراد ايمث٣مين

يرد قمٚمٞمف ُم٤م أوردٟم٤مه أقماله : إذ ٓ شمقضمد وٓ رواي٦م واطمدة ذم يميت٥م أصح٤مسمٜم٤م اًم٘مدُم٤م  

 واعميت٠مظمريـ ، طميتك ًمق يم٤مٟم٧م وٕمٞمٗم٦م اإلؾمٜم٤مد ، شمذيمر أّن اًمٕمرش واًمٙمرد ضمًامن حمٞمٓم٤من .

 ؾ مل يرد هذا طميتك ذم ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜم٦ّم .سم

قمغم  وؽم٣مدؽمٜم٣م : إؿمَلق ايمٔمرشريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف : )ىم٤مل اعمجٚمز  :اإليراد ايمث٣ميم٧م 

مل »وروي أيْم٤ًم ذم احلدي٨م اًم٘مدد :  شاًمرمحـ ومٙم٤م اظم٠مَمـ فمرش»يمام روي أن : ...، ٘مٚم٥م اًم

 .(ش يسٔمٛمل ؽمًمئل وٓ أريض ، ووؽمٔمٛمل ومٙم٤م فمبدي اظم٠مَمـ

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م ايمقهم٣مء ، زمغموت.39: 55زمح٣مر إٞمقار)ت: سمٗمل ايمٝمزدي(   (1)
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اًمٗمري٘ملم ؾمٜم٦ّم أؾم٤مـملم احلدي٨م قمٜمد قمـ  اصمرمل ي١مْ أّن هذيـ احلديثلم ، هذا ،  يرد قمغم

صدر ُمـ أصح٤مسمٜم٤م اؾميت٠مٟمس هبام أّول ُمـ وذم سم٤مزم اًم٘م٤مس ، ىمدُم٤م  وُميت٠مظمريـ..: وؿمٞمٕم٦م ، 

وشم٤مسمٕمف قمغم ذًمؽ ُمـ ضم٤م  سمٕمده ، يمّم٤مطم٥م اًمٌح٤مر ذم يميتٌف ، قمٜمف شمٕم٤ممم اعميت٠مهللم ريض اهلل 

 . ؿريض اهلل قمٜمٝموهمػمه 

وٓ ٕمرف هلام أصاًل ذم يميت٥م اًمٗمري٘ملم ٟمٓ  ٤منطمديث نومٝمذاإؿمٙم٤مل ىم٤مدح :  هذا ذم ًمٙمـ

 أهؾ اًم٘مٌٚم٦م اًم٘مديٛم٦م وٓ اعميت٠مظمرة .. ُمّم٤مدر ٤ممل شمرومه إؾمٜم٤مد ،

 اًمزسمدة : 

ُمٕمٜمك ، ىم٤ٌمل اجلًؿ اعمحٞمط : ، أو ىمٚم٥م اعم١مُمـ  :وهق، إومراد ُمٕمٜمك ذقمل ًمٚمٕمرش 

ُمِمٙمٌؾ ضمّدًا وهذا ، ُمـ دون دًمٞمؾ ُمٕميتؼم ، قمٞم٦ّم ، إصم٤ٌمٌت حل٘مٞم٘م٦م ذ اًمٕمرش اًمث٤مسم٧م ذم إظم٤ٌمر

 .؟!!!إّٓ ُمـ هذا اًمٓمريؼواخلٚمط واخلٌط ت اًمٗميتـ  سمؾ ذم هم٤مي٦م اإلؿمٙم٤مل ، وهؾ ضم٤م
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 ايمٔمرش همقق ايمسًمء ايمس٣مزمٔم٥مايم٘مرد وايمٛمّص أّن 

قمـ قمٌد ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، حمٛمد سمـ حيٞمك روى اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف ، قمـ 

قمـ ، قمـ احلًلم سمـ زيد اهل٤مؿمٛمل ، قمـ ظمٚمػ سمـ مح٤مد ، ـ صٗمقان قم، اًمرمحـ سمـ أيب ٟمجران 

ضم٤م ت زيٜم٥م اًمٕمٓم٤مرة احلقٓ  إمم ٟم٤ًم  اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف : أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل 

ـا و،  ومج٤م  اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف، يم٤مٟم٧م شمٌٞمع ُمٜمٝمـ اًمٕمٓمرو، سمٜم٤مشمفو وآًمف  .هل قمٜمده

سمٞمقشمؽ سمرحيؽ أـمٞم٥م ي٤م  :وم٘م٤مًم٧م .شأسمٝمتٛم٣م ؿم٣مزم٦م زمٝمقسمٛم٣م إذا»صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : وم٘م٤مل  

أسم٘مك و ف أشم٘مكوم٢مٟمّ : ٓ شمٖمٌم و،  وم٠مطمًٜمل، إذا سمٕم٧م »صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : ىم٤مل  .رؾمقل اهلل

 ام أشمٞم٧م أؾم٠مًمؽ قمـ قمٔمٛم٦م اهلل قمزإٟمّ و،  ُم٤م أشمٞم٧م سمٌم  ُمـ سمٞمٕمل: وم٘م٤مًم٧م ي٤م رؾمقل اهلل  .شًمٚمامل

  ؟!.ضمؾو

هذه  إنّ ...: ؾم٠مطمدصمؽ قمـ سمٕمض ذًمؽ، ؾ ضمالل اهلل ضم»صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : وم٘م٤مل 

ُمـ و ه٤مشم٤من سمٛمـ ومٞمٝمامو،  (7)لٍّ يمحٚم٘م٦م ُمٚم٘م٤مة ذم ومالة ىمِ ، قمٜمد اًميتل حتيتٝم٤م ، إرض سمٛمـ قمٚمٞمٝم٤م 

شمال هذه و اًمث٤مًمث٦م طميتك اٟميتٝمك إمم اًم٤ًمسمٕم٦مو،  لٍّ ىمِ  يمحٚم٘م٦م ُمٚم٘م٤مة ذم ومالةٍ ، قمٜمد اًميتل حتيتٝم٤م ، قمٚمٞمٝمام 

ـا ظَمَٚمَؼ ؾَمٌَْع ؾَماَموَ : أي٦م  َْرِض ُِمْثَٚمُٝم ْٕ ـَ ا ُمـ قمٚمٞمٝمـ و اًمًٌع إرولم سمٛمـ ومٞمٝمـو اٍت َوُِم

،  ضمٜم٤مح ذم اعمنمق، اًمديؽ ًمف ضمٜم٤مطم٤من و،  يمحٚم٘م٦م ُمٚم٘م٤مة ذم ومالة ىمّل : قمغم فمٝمر اًمديؽ ، 

، ُمـ قمٚمٞمف قمغم اًمّمخرة و اًمديؽ سمٛمـ ومٞمفو اًمًٌعو،  رضماله ذم اًميتخقمو،  ضمٜم٤مح ذم اعمٖمربو

يمحٚم٘م٦م ُمٚم٘م٤مة ، ُمـ قمٚمٞمٝم٤م قمغم فمٝمر احلقت و اًمّمخرة سمٛمـ ومٞمٝم٤مو،  يمحٚم٘م٦م ُمٚم٘م٤مة ذم ومالة ىمّل 

، ُمـ قمٚمٞمف قمغم اًمٌحر اعمٔمٚمؿ و احلقت سمٛمـ ومٞمفو اًمّمخرةو اًمديؽو اًمًٌعو،  ّل ذم ومالة ىمِ 

اًمٌحر اعمٔمٚمؿ قمغم اهلقا  و احلقتو اًمّمخرةو اًمديؽو اًمًٌعو،  يمحٚم٘م٦م ُمٚم٘م٤مة ذم ومالة ىمل

 اًمٌحر اعمٔمٚمؿو احلقتو اًمّمخرةو ًمديؽاو اًمًٌعو،  يمحٚم٘م٦م ُمٚم٘م٤مة ذم ومالة ىمل، اًمذاه٥م 

اَمَواِت َوَُم٤م  : صمؿ شمال هذه أي٦م ، يمحٚم٘م٦م ُمٚم٘م٤مة ذم ومالة ىمل ، اهلقا  قمغم اًمثرى و ًا ًَمُف َُم٤م ذِم اًم

٧َم اًمثاَرى َْرِض َوَُم٤م سَمْٞمٜمَُٝماَم َوَُم٤م حَتْ ْٕ  .  ذِم ا

                                                           

ل  : زم٘من  (1)
 : إرض ايمٗمٖمر اْل٣ميمٝم٥م .ايمٝم٣مء اظمُمددة ايمٗم٣مف و ومِ
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 اعمٔمٚمؿ اًمٌحرو احلقتو اًمّمخرةو اًمديؽو اًمًٌعوصمّؿ ىم٤مل صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : 

ؾمام  و فهذا يمٚمّ و،  يمحٚم٘م٦م ذم ومالة ىمل، ُمـ قمٚمٞمف قمٜمد اًمًام  إومم و اًمثرى سمٛمـ ومٞمفو اهلقا و

 ُمـ ومٞمٝمامو ه٤مشم٤من اًمًام انو.  ّل ُمـ ومٞمٝم٤م قمٜمد اًميتل ومقىمٝم٤م يمحٚم٘م٦م ذم ومالة ىمِ و اًمدٟمٞم٤م سمٛمـ قمٚمٞمٝم٤م

قمٚمٞمٝمـ قمٜمد ُمـ و هذه اًمثالث سمٛمـ ومٞمٝمـو،  ّل ُمـ قمٚمٞمٝمام قمٜمد اًميتل ومقىمٝمام يمحٚم٘م٦م ذم ومالة ىمِ و

 . يمحٚم٘م٦م ذم ومالة ىمل طميتك اٟميتٝمك إمم اًم٤ًمسمٕم٦م اًمراسمٕم٦م

ُمـ قمٚمٞمٝمـ قمٜمد اًمٌحر اعمٙمٗمقف قمـ و ُمـ ومٞمٝمـو هـو»صمّؿ ىم٤مل صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : 

اًمٌحر اعمٙمٗمقف قمٜمد ضم٤ٌمل اًمؼمد يمحٚم٘م٦م ذم و هذه اًمًٌعو،  يمحٚم٘م٦م ذم ومالة ىمل، أهؾ إرض 

ُل ُمِ  :  شمال هذه أي٦مو ومالة ىمل ـْ سَمَرٍد َوُيٜمَزِّ ٤ٌَمٍل ومِٞمَٝم٤م ُِم ـْ ضِم  ُِم
ِ
اَم  ًا اًمٌحر و هذه اًمًٌعو ـَ اًم

 هذه اًمًٌعو،  يمحٚم٘م٦م ذم ومالة ىمل، ضم٤ٌمل اًمؼمد قمٜمد اهلقا  اًمذي حت٤مر ومٞمف اًم٘مٚمقب و اعمٙمٗمقف

 هذه اًمًٌعو ، يمحٚم٘م٦م ذم ومالة ىمل، اهلقا  قمٜمد طمج٥م اًمٜمقر و ضم٤ٌمل اًمؼمدو اًمٌحر اعمٙمٗمقفو

يمحٚم٘م٦م ذم ومالة ىمل صمؿ ، طمج٥م اًمٜمقر قمٜمد اًمٙمرد و اهلقا و دضم٤ٌمل اًمؼمو اًمٌحر اعمٙمٗمقفو

َٓ َيُتقُدُه طِمْٗمُٔمُٝماَم َوُهَق اًْمَٕمكِمُّ اًْمَٕمٔمِٞمؿُ : شمال هذه أي٦م  َْرَض َو ْٕ اَمَواِت َوا ًا  . َوؾِمَع يُمْرؾِمٞمُُّف اًم

 قاءاَلو،  دصمب٣مل ايمػَمَ و،  ايمبحر اظم٘مٖمقفو،  هذه ايمسبعو»صمّؿ ىم٤مل صّؾ اهلل قمٚمٞمف وآًمف : 

ـُ  :  سمَل هذه أي٥مو ىمحٙمٗم٥م دم همَلة ومل، فمٛمد ايمٔمرش ، ايم٘مرد و،  ضمج٤م ايمٛمقرو،  مْحَ اًمرا

 .(7)قَمغَم اًْمَٕمْرِش اؾْميَتَقى

ـٌ صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، إّٓ اهل٤مؿمٛمل ومٚمؿ يقصّمؼ ، ًمٙمـ اؾميتٔمٝمر  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمً

قمغم أّن اخلؼم ُمـ  ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمام  طمًـ طم٤مًمف يمقٟمف ُمـ أصح٤مب اًمٙميت٥م ، همػم ُمٓمٕمقن ومٞمف ،

 رواي٦م صٗمقان وهق ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع . 

، وأّن ٕصؾ ُمراشم٥م اًمقضمقد يمقٟمف دًمٞمالً فم٤مهرًا ذم إصم٤ٌمت وىمد أوردٟم٤م اخلؼم سميتامُمف : 

 .اًمّمقرّي٦م اهلٞمتيتّٞم٦م ، واحلٞمثّٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦ّم احلٞمثٞم٦ّم : مه٤م  يتلمطمٞمثٞمّ اًمقضمقد 
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ومقق اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م سمخٛم٦ًم ،  أّن اًمٕمرشأّيام ساطم٦م ، ٤مخلؼم سيٌح وأّي٤ًم يم٤من ، وم

وايمبحر ) أي اًمًاموات اًمًٌع (وهذه ايمسبعُمراشم٥م ، هل : يمام هق ٟمّص اًمٜمٌّل اًمّمحٞمح : )

فمٛمد ) يمّٚمٝم٤م سمٛمجٛمققمٝم٤م( وايم٘مرد، وضمج٤م ايمٛمقر ، واَلقاء ، د وصمب٣مل ايمػَمَ ، اظم٘مٖمقف 

 .يمحٚم٘م٦م ذم ومالة ىمّل  (ايمٔمرش

متٞمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ متٞمؿ اًم٘مرر  طمدصمٜم٤ميِمٝمد ًمف ُم٤م رواه اًمّمدوق ذم اًميتقطمٞمد ىم٤مل : 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب، قمـ أمحد سمـ قمكم إٟمّم٤مري، قمـ أيب اًمّمٚم٧م قمٌد اًمًالم سمـ ص٤مًمح اهلروي 

 ىم٤مل: ؾم٠مل اعم٠مُمقن أسم٤م احلًـ قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م قمٚمٞمٝمام اًمًالم، قمـ ىمقل اهلل قمز وضمؾ: 

َْرَض ذِم ؾِميتا٦ِم أَ  ْٕ اَمَواِت َوا ًا ِذي ظَمَٚمَؼ اًم ـُ َوُهَق اًما ًَ ُٙمْؿ َأطْم ٌُْٚمَقيُمْؿ َأيُّ  ًمِٞمَ
ِ
٤مٍم َويَم٤مَن قَمْرؿُمُف قَمغَم اعْم٤َم  يا

 ؟!.قَمَٛماًل 

ومبؾ طمٙمؼ ، اَّلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم طمٙمؼ ايمٔمرش واظم٣مء واظمَلئ٘م٥م  إنّ : » قمٚمٞمف اًمًالم وم٘م٤مل

 . (1) ش...ايمسًموات وإرض

ُمٝمٛمؾ ،  ، وهق ُمـ رواه أهؾ اًمًٜم٦ّم٤مٕٟمّم٤مري: ومىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٝمٛمؾ أو جمٝمقل 

 .عمّمحح صٗمقان ريض اهلل قمٜمف  قمٜمدٟم٤م ، ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهداً 
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 يمٙمٔمرش َمٔمٛمٝم٣من همٗمط !!

يمام ٟمِمػم إمم أّن ًمٙمّؾ طمٞمثّٞم٦م ُمـ طمٞمثٞميتل اًمٕمرش محٚم٦م ، ومحٛمٚم٦م اًمٕمرش سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ ، 

 همػم محٚميتف سمٛمٕمٜمك اهلٞمت٦م ..

٥م ايمٔمرش ومحٙموهق زسمدة ُم٤م ىم٤مًمف اًمٗمٞمض ريض اهلل قمٜمف : ومٚم٘مد ُم٣م ىمقًمف اًمنميػ : 

 .(1)وفمـ محٙم٥م ايمٔمٙمؿ فمعم إطمغميـ، ل وَ فمـ إرواح اظمقىمٙم٥م زمتدزمغمه فمعم اظمٔم٣مين إُ : رة فمب٣م

، ومه٤م طمٞمثٞمّيت٤من ٓ أيمثر ، يمام ذم طمٞمثٞميتل وضمقد ن ٤ماحل٤مصؾ : ًمٞمس ًمٚمٕمرش إّٓ ُمٕمٜمٞم

اإلٟم٤ًمن وطم٘مٞم٘ميتف : رضورة أّن طم٘مٞم٘م٦م اإلٟم٤ًمن هل ٟمٗمًف اًمٜم٤مـم٘م٦م ٓ همػم ، وإّٟمام شمٚمحظ هذه 

ُميتٕمٚم٘م٦م سمٌدن وصقرة هل : سمام هل روح وم٘مط ، وهل طم٘مٞم٘ميتف ٓ همػم ، وأظمرى سمام اًمٜمٗمس شم٤مرة 

 ، واًمٙمالم قملم اًمٙمالم ذم اًمٕمرش : ومٚمف ُمٕمٜمٞم٤من هل٤مشملم احلٞمثٞميتلم ..

 .وايمٗمدرة ايمٙمدٞمّٝمكم  ايمٔمٙمؿإول : اظمٔمٛمك 

وذم هذا أظم٤ٌمر صم٤مسميت٦م ىمٓمٕمٞم٦ّم ، ؾمٞم٠ميت هده٤م ذم اعمٌح٨م إّول ُمـ هذا اًمٗمّمؾ ، وهذا 

، وهذا ح٨م هق ُم٤م هيؿ يميت٤مسمٜم٤م : إذ جي٥م أن ٟم٘مػ قمغم طمدود قمٚمؿ اعمٕمّمقم سمٕمٚمقم اًمٕمرش اعمٌ

أقمغم  وهقاإلجي٤مد ، اخلٚمؼ وذم  هللاهق قمٚمؿ اًمٗمٕمؾ اًمذي شمٕمّٚمؼ سمٛمِمٞمت٦م ، يمام أيمثرٟم٤م ، اًمٕمٚمؿ 

، ومحٚم٦م اًمٜمّص اًمّمحٞمح اًمٍميح ذم هذا ىمد ُم٣م ، ووأذف وأرومع ُمـ اًمًاموات اًمًٌع 

 . ؿ محٚم٦م اًمٕمٚمؿ اًمٕمرش هبذا اعمٕمٜمك ه

 .اَلٝمئ٥م ايمٛمقرّي٥م  وايمث٣مين :

، وأُّم٤م يمقن  اًميتل شمٕمّٚم٘م٧م سم٤مخلٚمؼ واإلجي٤مد  وًمؽ أن شم٘مقل : صقرة اعمِمٞمت٦م إومم

يمّؾ ُمٜمٝمام ظمؼم : ومٗمل يمام ذيمر اعمٗمٞمد أو اعمٚمؽ يمام ذيمر اًمّمدوق ، اًمٕمرش هق مجٚم٦م اخلٚمؼ 

أظمص ًمٚمٝمٞمت٦م  ٓزمٌ أّن ُم٤م ذيمراه  : أو ُمٕميتؼمان سم٤مٟٓمج٤ٌمرىمد يٙمقٟم٤من جمٝمقل اإلؾمٜم٤مد ، ًمٙمٜمّٝمام 
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احل٤موي٦م ًمٙمّؾ ُم٤م ظمٚمؼ اهلل سمٜمحق أذف ، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من هذا سمٌم  ُمـ اًميتٗمّمٞمؾ ، آظمر اًمٜمقرّي٦م 

 .اًمٗمّمؾ ، حت٧م قمٜمقان ُمًيت٘مؾ 

: يمٕمزرائٞمؾ ذم ىمٌض صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ ومحٚم٦م اًمٕمرش هبذا اعمٕمٜمك ، هؿ أهؾ اًميتدسمػم 

وإهاومٞمؾ ذم ٟمزول ، ٤مئٞمؾ ذم ٟمزول اًمٔمٗمر واًمٜمٍم إرواح ، وضمؼمائٞمؾ ذم ٟمزول إُمر ، وُمٞمٙم

 ..أو سم٤مًمٕمٙمس واًم٘مٓمر اعمٓمر 

 يث٧ٌم ذم إظم٤ٌمر اًمث٤مسميت٦م مل، إظمرى اًمٕمرش ُمٕم٤مين ُمـ ى ذًمؽ ُم٤م ؾمقىمٚم٧م : و

: ومٚمؿ يرد ذم أظم٤ٌمر اًمٗمري٘ملم أّن اًمْمٕمٞمٗم٦م سمؾ طميتك ،  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم اًمّمحٞمح٦م قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

وٟم١ميّمد أّن إصم٤ٌمت ُمٕمٜمك ًمٚمٕمرش ، ُمـ دون دًمٞمؾ ُم٠مصمقٍر اًمٕمرش ضمًؿ ، أو أّٟمف ىمٚم٥م اعم١مُمـ ، 

: ّٕٟمف إًمّم٤مق سم٤مًمنميٕم٦م ُم٤م ًمٞمس ، ذم هم٤مي٦م اإلؿمٙم٤مل قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م 

 ُمٜمٝم٤م ، وهق شمنميٌع حمّرم .

 ورسمام ي٘م٤مل: اعم٘مّمقد سمجٛمٚم٦م اخلٚمؼ ُم٤م ييتٜم٤مول إضم٤ًمم، يمقهن٤م رشم٦ٌم وضمقدّي٦م ًمٚمٕمرش.

وشمٕم٤ممم ، وم٤مًمٙمالم قمـ اًمٕمرش اًمذي ظمٚم٘مف اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمٜم٤مسمؾ ًمٚمح٤مسمؾ ىمٚمٜم٤م : هذا ظمٚمط 

، وًمٞمس يمالُمٜم٤م قمـ اًمٕمرش ذم ُمرشمٌيتف ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض ، وىمٌؾ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر 

 ومال شمٖمٗمؾ .قمغم أّن هذا أيْم٤ًم حييت٤مج إمم دًمٞمؾ صحٞمح ذم اًمٜم٘مؾ،  اًمقضمقدّي٦م إدٟمك ،

٤من طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمرش وأّٟمف اًمٕمٚمؿ إذا اشّمْمح هذا إمج٤مًٓ ، ومٚمٜمٕمٓمػ قمٜم٤من اًمٌح٨م ًمٌٞم

 واًم٘مدرة اًمٚمدٟمٞملم ، يم٤مٔيت ..
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  ث٣مين اظمبح٧م ايم

 ايمٔمرش زمٚمٔمٛمك ايمٔمٙمؿ 

 : فمٙمؿ ايمذات وفمٙمؿ ايمٖمٔمؾفمعم َمرسمبتكم  ٔمٙمؿايم

قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمغم ىمًٛملم ذم ُمرشمٌيتلم : ذيٗم٦م وأذف : رضورة أّن اًمقضمقد إُّم٤م ذات 

ـْ هَمَٝمُ٘مقنُ اهلل ، وإُّم٤م ومٕمٚمف وُمِمٞمتيتف وىمْم٤مؤه وشمٙمقيٜمف :  ًَم َيُٗمقُل يَمُف ىُم وٓ  إَِذا وَم٢َم َأَْمًرا هَم١مِٞمه

: وم٤مًمٕمٚمؿ صم٤مًم٨م ، وإّٓ ًمزم وضمقد همػم اهلل وهمػم ىمْم٤مئف ، وهق حم٤مل ومّمٞمح ، وذك سيح 

٤م ُم٤م شمٕمّٚمؼ سم٢مجي٤مد خمٚمقىم٤مشمف ، وأُمّ ًميتٕمّٚم٘مف سم٤مخل٤مًمؼ اًمذي هق قملم ذاشمف ، أذف  اًمذي شمٕمّٚمؼ سمذاشمف ،

  .ىمٞم٤مؾم٤م سم٤ًمسم٘مف .ومٝمق قمٚمؿ ذيػ ِمٞمت٦م ذم ُمرشم٦ٌم اعموشمدسمػمه٤م 

 اظمرسمب٥م إذف : فمٙمؿ ايمذات .

احلٞم٤مة وشمٕمّٚمؼ سمذات اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، قملم اًم٘مدرة اعمحْم٦م ٚمؿ إىمدس اًمذي اًمٕم

هذا اًمٕمٚمؿ أذف : ًمٕمدم شمٕمّٚم٘مف سمٖمػم اًمذات  ٕم٤ٌمرة ُمقضمزة قملم اًمذات إطمدّي٦م .اًمٍموم٦م ، وسم

 طمّد ًمف: وم٤مهلل شمٕم٤ممم قم٤مملٌ ىم٤مدٌر طمٌل، أزًٓ وأسمدًا وهُمدًا إىمدس، وهق اًمقضمقد اعمٓمٚمؼ اًمذي ٓ

 : ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف قم٤مملٌ سمام يم٤من ، وُم٤م يٙمقن ، وُم٤م ؾمٞمٙمقن يمٞمػ ؾمٞمٙمقن .

 اظمرسمب٥م ايممميٖم٥م : فمٙمؿ ايمٖمٔمؾ.

أدٟمك رشم٦ٌم ُمـ ايمٗمّم٣مء : أي : فمٙمؿ اْلٙمؼ واإلجي٣مد : وهق ايمٗمدر ووهق : فمٙمؿ اظمُمٝمئ٥م و

ُمٕمٚمقل اًمٗمٕمؾ سمٛمِمٞمت٦م اهلل ذم إجي٤مد اخلٚمؼ ، واعمِمٞمت٦م ومٕمؾ ، و ؾم٤مسم٘مف : ًميتٕمّٚم٘مف سم٤مًمٗمٕمؾ : أي

ًمٚمذات ، وسمدهيل أّن اًمٕمّٚم٦م أذف ُمـ اعمٕمٚمقل : رضورة أّن اًمٕمٚمؿ ذم ُمرشم٦ٌم اًمذات حمٌض ٓ 

 طمّد ًمف ، وذم هذه اعمرشم٦ٌم حمدود سمحدود ُم٤م أراد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إجي٤مده وظمٚم٘مف .
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، أو : يتٕمّٚمؼ سمام أراد اهلل إجي٤مده : قمٚمؿ اًم٘مْم٤م  رسمام يٓمٚمؼ قمغم هذا اًمٕمٚمؿ اًمنميػ ، اعم

 ...،  اؽْمتََقى: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : اًميت٘مدير 
ِ
اَم  ًا ـه إمَِم اًم ؾَمٌَْع ؾَماَمَواٍت ذِم َيْقَُملْمِ َوَأْوطَمك ذِم  هَمَٗمَّم٣مُه

ْٟمَٞم٤م سمَِٛمَّم٤مسمِٞمَح َوطِمْٗمًٔم٤م  اَمَ  اًمدُّ ًا ٜما٤م اًم  َأُْمَرَه٤م َوَزيا
ٍ
 .(7) اًْمَٕمِزيِز اًْمَٕمٚمِٞمؿِ  يرُ سَمْٗمدِ َذيمَِؽ يُمؾِّ ؾَماَم 

٤مٍم صُمؿا وسمٛمالطمٔم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم :  اَمَواِت َوإَْرَض ذِم ؾِميتا٦ِم َأيا ًا ِذي ظَمَٚمَؼ اًم ُٙمُؿ اهللاُ اًما إِنا َرسما

ُر إََْمرَ  اؽْمَتَقى  يٜمجكم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه .. (9)فَمعَم ايْمَٔمْرِش ُيَدزمِّ

يتدسمػم ، ُمـ واخلٚمؼ واًمجي٤مد اإلذم   شمٕم٤مممٛمِمٞمت٦م اهللاًمٕمرش هق : اًمٕمٚمؿ اعميتٕمّٚمؼ سمح٘مٞم٘م٦م وم

 .إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ُمٌدئف إمم ُمٜميتٝم٤مه

أي : اَّلل إجي٣مده ، ؾم٣مء ايمٔمٙمؿ اظمتٔمّٙمؼ زم٘مّؾ َم٣م ، هق : جمٛمقع سمٕم٤ٌمرة أسملم  ايمٔمرشضمٗمٝمٗم٥م 

ذاك اظمحٝمط زمتدزمغم وم٣مؿمب٥م خمٙمقوم٣مسمف ، ضمتك يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ، وَم٣م ؽمٝم٘مقن ًم ىم٣من وَم٣م ي٘مقن زم

، وؾمٞم٠ميت اًمدًمٞمؾ قمغم هذا ذم ومٝم٣مم ايمس٣مفم٥م جي٣مد ضمّتك اإلَمـ أّول تخٙمؼ ، اظمخٙمقوم٥م ، وايمتل ؽم

 .إظم٤ٌمر اًمث٤مسميت٦م أشمٞم٦م 

، وًمؽ أن شم٘مقل قمٚمؿ اًميت٘مدير ، يمام  ُمٝمئ٥مفمٙمؿ اظمهق :  -سم٠موضمز قم٤ٌمرة – ايمٔمرشاًمزسمدة : 

 .ًمؽ أن شم٘مقل قمٚمؿ اًم٘مْم٤م  

اًمٚمقح اعمحٗمقظ رشم٦ٌم ام يم٤من وُم٤م يٙمقن طميتك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، واهلل ومٞمٛمِمٞمت٦م أي ُم٤م شمٕمّٚمؼ سم

 .، وؾمٞميّتْمح اعمٕمٜمك ىمري٤ًٌم ٚمٕمرش سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ وضمقدّي٦م أدٟمك ًم

  

                                                           

 .17 همِمٙم٦م :  (1)

 .3يقٞمس :   (7)
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 ايمٛمّص أّن ايمٔمٙمؿ فمعم َمرسمبتكم

قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اًمٓمٞم٤مًمز ، ريض اهلل قمٜمف ، روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

ًمًالم قمـ صٗمقان سمـ حيٞمك ، قمـ اسمـ ُمًٙم٤من ، قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف ا

صمؾ رزمٛم٣م وايمٔمٙمؿ ذاسمف وٓ َمٔمٙمقم ...، همٙمًم أضمدث إؾمٝم٣مء وىم٣من و مل يزل اَّلل فمز»ي٘مقل : 

 .(7)...ش  اظمٔمٙمقم ، وومع ايمٔمٙمؿ َمٛمف فمعم اظمٔمٙمقم

، ًمٙمـ شمقصمٞم٘م٤ًم ظم٤مّص٤ًم ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ىمقّي ُمٕميتؼم ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ اًمٓمٞم٤مًمز ، ومٚمؿ يقصّمؼ 

٤ًم ، وٓ إؿمٙم٤مل وم٤معمٕمٜمك ذم ظمّمقص ُم٤م ٟمحـ ومٞمف وصم٘مف اسمـ ىمقًمقيف ذم اًمٙم٤مُمؾ شمقصمٞم٘م٤ًم قم٤مُمّ 

 وهق سيٌح ذم قمٚمٛملم :  رضورّي.

 إول : اًمٕمٚمؿ اًمذي شمٕمّٚمؼ سم٤مًمذات ، اًمذي هق قملم اًمذات.

 اًمث٤مين : اًمٕمٚمؿ اًمذي شمٕمّٚمؼ سم٤معمخٚمقق ، وهق قمٚمؿ اًمٗمٕمؾ واإلجي٤مد. 

 صمؿّ ، ٚمقُمف ذاشمف شمٕم٤ممم قملم اًمٕمٚمؿ سمٛمٕم ىم٤مل اًمًٞمّد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ريض اهلل قمٜمف ؿم٤مرطم٤ًم : 

ايمٔمٙمؿ : ك إول قملم قمٚمٛمف شمٕم٤ممم سمف ، ويًٛمّ  يم٤من ذات اعمٕمٚمقم، اعمٕمٚمقم إذا حت٘مؼ ذم اخل٤مرج 

 . (9)ايمٔمٙمؿ ايمٖمٔمقم: واًمث٤مين ،  ايمذايت

ذم ُم٘م٤مم ، ىم٤مل ُمال ه٤مدي اًمًٌزواري ريض اهلل قمٜمف : قمٚمٛمف شمٕم٤ممم ًمف ُمرشمٌيت٤من : قمٚمؿ ذايت 

 .(3)ًمٔمٝمقر واًمٗمٕمؾذم ُم٘م٤مم ا وقمٚمؿ ومٕمكم، اخلٗم٤م واًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ 

قمٜمد أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ، يمام أووحٜم٤م ذًمؽ ذم ه٤مشملم ، ىمٚم٧م : ٓ ظمالف ذم ُمرشمٌيتل اًمٕمٚمؿ 

 ؿمت٧م اًميتٗمّمٞمؾ .  يميت٤مسمٜم٤م اًمٌدا  : وم٤مرضمع إًمٞمف إنْ 

 

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران. 117: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (1)

 . صم٣مَمٔم٥م اظمدرؽمكم َم٠مؽمس٥م ايمٛممم اإلؽمَلَمل ، ومؿ .199: 19اظمٝمزان   (7)

 . َم٘متب٥م زمِمغميت ، ومؿ. 76: 7ذح إؽمًمء اْلسٛمك   (3)
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  ايمٛمّص أّن ايمٔمرش هق : ايمٔمٙمؿ

ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أيب ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل:   هـ(387)يدّل قمٚمٞمف ُم٤م أظمرضمف اًمّمدوق

، قمـ أسمٞمف، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم، قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من، قمـ أيب قمٌد اهلل طمدصمٜم٤م قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ

َْرَض قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ:  ْٕ اَمَواِت َوا ًا  ؟!.َوؾِمَع يُمْرؾِمٞمُُّف اًم

 ايمٔمٙمؿهق :  وايمٔمرش اًمًاموات وإرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام ذم اًمٙمرد،»وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(1)شايمذي ٓ يٗمّدر أضمٌد ومدره، 

 ٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح سم٢ممج٤مع .ىمٚم

قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد ، قمـ اسمـ أيب ٟمٍم ، قمـ حمٛمد سمـ  وروى اًمٙمٚمٞمٜمل 

 .(9)شايمٔمرش : ايمٔمٙمؿ: » اًمٗمْمٞمؾ ، قمـ أيب محزة قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، وم٤مًمٌزٟمٓمل ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع ، ٓ يروي إّٓ صم٘م٦م .

، قمـ أمحد سمـ إدريس ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر ، أيْم٤ًم هلل قمٜمف اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اوروى 

 . (3)ش فمٙمؿ وومدرةاؽمؿ : ايمٔمرش : »ىم٤مل احلًـ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم  قمـ أيب ،قمـ صٗمقان

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

وهق  إّول .، ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ اًمٚمدٟمٞملماؾمٌؿ ًمٚمٕمٚمؿ واًم٘مدرة وهق سيٌح أّن اًمٕمرش : 

 ، أٟمقاقم٤ًم وأومرادًا ..  ؾمٌح٤مٟمف ُم٤م ظمٚمؼ إجي٤مد  قملم اعمِمٞمت٦م إومم ذم

                                                           

 ومؿ. . مج٣مفم٥م اظمدرؽمكم ،377ايمتقضمٝمد )ت: ه٣مؾمؿ ايمْمٜمراين(:   (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.131: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (7)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.131: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (3)
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 ٗمدرةايمو اؽمٌؿ يمٙمٔمٙمؿايمٛمّص أّن ايمٔمرش : 

قمـ أمحد سمـ إدريس ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد ، اًمٙمٚمٞمٜمل شم٘مّدم قمـ ، ُم٤م سحي٤ًم يدّل قمٚمٞمف 

اجل٤ٌمر ، قمـ صٗمقان سمـ حيٞمك ، ىم٤مل: ؾم٠مًمٜمل أسمق ىمرة اعمحدث أن أدظمٚمف قمغم أيب احلًـ اًمرو٤م 

َؽ هَمْقوَمُٜمْؿ  وم٣مل : ٤مؾميت٠مذٟميتف وم٠مذن زم ، ومدظمؾ وم٠ًمًمف ىم٤مل : قمٚمٞمف اًمًالم ، وم ِٚمُؾ فَمْرَش َرزمِّ َوََيْ

ِْؿ َوُي١ْمُِمُٜمقَن سمِِف ووم٣مل :  َيْقََمئٍِذ شَمًَمٞمِٝم٥َمٌ  ٌُِّحقَن سمَِحْٛمِد َرهبِّ ًَ ـْ طَمْقًَمُف ُي ِٛمُٚمقَن اًْمَٕمْرَش َوَُم ـَ حَيْ ِذي اًما

ٜمَ  ـَ آَُمٜمُقا َرسما يتَْٖمِٗمُروَن ًمِٚماِذي ًْ ٌَُٕمقا ؾَمٌِٞمَٚمَؽ َوَي ـَ شَم٤مسُمقا َواشما ِذي ٦ًم َوقِمْٚماًم وَم٤مهْمِٗمْر ًمِٚما  َرمْحَ
ٍ
٤م َوؾِمْٕم٧َم يُمؾا َرْ 

 ؟!. (1)َوىِمِٝمْؿ قَمَذاَب اجْلَِحٞمؿِ 

همٝمف ىمّؾ ، وقمرش  فمٙمؿ وومدرةاؽمؿ :  ايمٔمرش»وم٘م٤مل أسمق احلًـ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم : 

، وهؿ:  فمرؾمفزمحٚمؾ اؾميتٕمٌد ظمٚم٘مف ، صمّؿ أو٤مف احلٛمؾ إمم همػمه ، ظمٚمٌؼ ُمـ ظمٚم٘مف : ٕٟمف  رء

، وظمٚم٘م٤ًم يًٌحقن طمقل قمرؿمف ، وهؿ يٕمٛمٚمقن سمٕمٚمٛمف ، وُمالئٙم٦م يٙميتٌقن أقمامل  فمٙمٚمف محٙم٥مُ 

 . (9)شقم٤ٌمده...

هق ًمؽ أن شم٘مقل و اهلل ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ واإلجي٤مد ،قمٚمؿ وهق سيٌح أّن اًمٕمرش هق : 

 ..ِمٞمت٦م اًم٘مدرة ذم ُمرشم٦ٌم اعماًمٕمٚمؿ وقملم 

ٚمؿ اهلل اعميتٕمّٚمؼ سم٤مًمذات ، اًمذي هق قملم اًمذات ، وإّٟمام هق قمٚمؿ ومٝمذا اًمٕمٚمؿ : ًمٞمس هق قم

يمام أيمثرٟم٤م شمرؾمٞمخ٤ًم ؾمٌح٤مٟمف، ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف ام أراد إجي٤مده وظمٚم٘مف اعميتٕمّٚمؼ سمؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اهلل 

قمٚمؿ اخلٚمؼ : قمٚمؿ اًم٘مْم٤م  ، أو : قمٚمؿ اًميت٘مدير ، أو : اعمِمٞمت٦م ، أو اًمٗمٕمؾ ، أو : قمٚمؿ : قمٚمؿ ًمٚمٗمٝمؿ 

 . (3)ومٕمؼّم  واإلجي٤مد ، ُم٤م ؿمت٧م

  

                                                           

 .7نم٣مهمر :   (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.131: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (7)

صمقهري زمكم فمٙمؿ اظمُمٝمئ٥م واإلرادة وايمتٗمدير وايمٗمّم٣مء ، وؽمٝمٟميت دم اْلٚمٙم٥م دون ايمتٖمِمٝمؾ ، وإّٓ همثٚم٥م همرق   (3)

 .زمٝم٣مٞمف سمٖمِمٝمًَل دم رؽم٣ميمتٛم٣م فمـ ايمٗمّم٣مء وايمٗمدر ، وؽمٛمٙمٚمح يمٙمٖمرق دم ايمٔمٛمقان أيت ، همَلضمظ
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 ايمٛمّص أّن ايم٘مرد هق ايمٔمٙمؿ ؟!.

روى اًمّمدوق ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أيب رمحف اهلل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٕمد سمـ قمٌداهلل، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ 

حمٛمد إصٗمٝم٤مين ، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ داود اعمٜم٘مري، قمـ طمٗمص سمـ همٞم٤مث، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م 

َٛمَقاِت َوإَْرَض اًم ىُمْرؽِمٝمُّفُ َوؽِمَع قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ ىمقل اهلل قمزوضمؾ:   ؟!. ًا

 .(1)ش فمٙمٚمف» :قمٚمٞمف اًمًالم  ىم٤مل

 .، شمٚمّ٘م٤مه أصح٤مسمٜم٤م سم٤مًم٘مٌقل ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٕميتؼم طمًـ 

وجي٥م اًميتذيمػم أّن اًمٕمٚمؿ هٞمٝمٜم٤م أطمد ُمٕمٜمٞمل اًمٙمرد ، يمام هق طم٤مل اًمٕمرش : ومٙمام أّن 

 ، مه٤م : وطمٞمثٞميت٤من اًمٕمرش ًمف ُمٕمٜمٞم٤من 

 إول : ايمٔمٙمؿ .

 اَلٝمئ٥م ايمٛمقرّي٥م .٥م ، أو : ايمذات ايمٛمقريّ وايمث٣مين : 

قمٚمؿ ، وذات ٟمقرّي٦م : أو : ذاٌت ٟمقرّي٦م طم٘مٞم٘ميتٝم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٙمرد يمذًمؽ ًمف ُمٕمٜمٞم٤من : 

 واًم٘مدرة .

 ًمٙمـ ُم٤م اًمٗمرق سملم اًمٕمرش واًمٙمرد ؟!!!

 ًمٙمـ ذم رشم٦ٌم وضمقدّي٦م أدٟمك .، اًمٕمرش قملم ؾمٞميّتْمح أّن اًمٙمرد هق 

 رشم٦ٌم اعمِمٞمت٦م .وم٤مًمٕمرش : ذات ٟمقري٦ٌم ، طم٘مٞم٘ميتٝم٤م اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة ذم ُم

 واًمٙمرد : ذاٌت ٟمقرّي٦ٌم ، طم٘مٞم٘ميتٝم٤م اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة ذم ُمرشم٦ٌم اًم٘مدر .

إذا ؿم٤م  اهلل وٓ يًٕمٜم٤م اًمًٌط ذم هذا أن ، ؾمٜمٌّٞمٜمف ذم رؾم٤مئٚمٜم٤م طمقل اًم٘مْم٤م  واًم٘مدر 

 . ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

                                                           

 . مج٣مفم٥م اظمدرؽمكم ، ومؿ.377ايمتقضمٝمد )ت: ه٣مؾمؿ ايمْمٜمراين(:   (1)
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 شف: فمٙمٚم فىمرؽمٝمّ : » صحٝمح ازمـ فمّب٣مس

ٜم٤م أسمق يمري٥م وؾمٚمؿ سمـ ضمٜم٤مدة، هـ( ذم شمٗمًػمه ىم٤مل : طمدصم370أظمرضمف اإلُم٤مم اًمٓمؼمي )

ىم٤مٓ طمدصمٜم٤م اسمـ إدريس، قمـ ُمٓمرف، قمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب اعمٖمػمة، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ 

  اًمًاموات ىمرؽمٝمفوؾمع قم٤ٌمس: 

٤ٌّمس :   .(1)شىمرؽمٝمف : فمٙمٚمف»ىم٤مل اسمـ قم

ضمٕمٗمر سمـ ديٜم٤مر اخلزاقمل ، . ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح

أيب اعمٖمػمة ، صم٘م٦م مل خيرج ًمف اًمِمٞمخ٤من : صحح أطم٤مديثف اًم٘مدُم٤م  يم٤مًمؽمُمذي ضمٕمٗمر سمـ : وهق 

 .ُمـ أيم٤مسمر أهؾ اًمًٜم٦ّم وهمػمه 

اًمذي يدل قمغم صحيتف فم٤مهر اًم٘مرآن ، وم٘مقل اسمـ قم٤ٌمس اًمذي رواه ىم٤مل اًمٓمؼمي : أُّم٤م 

وذًمؽ ًمدًٓم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم ش . هق فمٙمٚمف»ضمٕمٗمر سمـ أيب اعمٖمػمة، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمٜمف أٟمف ىم٤مل: 

ـْ ذيمره:   ُِم
ٍ
َٓ حُيِٞمُٓمقَن سمٌَِمْ  ٓا سماَِم ؿَم٤مَ   فِمْٙمِٚمفِ َو َٓ  َوؽِمعَ إِ َْرَض ، َو ْٕ اَمَواِت َوا ًا يُمْرؾِمٞمُُّف اًم

قمغم أّن ذًمؽ يمذًمؽ، وم٠مظمؼم أّٟمف ٓ ي١موده طمٗمظ ُم٤م قمٚمؿ  ، َوُهَق اًْمَٕمكِمُّ اًْمَٕمٔمِٞمؿُ  َيُئقُدُه ضِمْٖمُٓمُٜمًَم 

ٜم٤َم يمام أظمؼم قمـ ُمالئٙميتف أهّنؿ ىم٤مًمقا ذم دقم٤مئٝمؿ: وأطم٤مط سمف مم٤ّم ذم اًمًٛمقات وإرض، و َرسما

 َرمْح٦ًَم َوقِمْٚماًم 
ٍ
 .(7) َوؾِمْٕم٧َم يُمؾا َرْ 

َوؾِمَع يُمْرؾِمٞمُُّف ىمقًمف: هـ( ذم اًمٜمٝم٤مي٦م : 437سمـ ـم٤مًم٥م ) ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل ُمٙمّل 

، ودل قمغم ذًمؽ ش ىمرؽمٝمف: فمٙمٚمف»قمـ اسمـ قم٤ٌمس: ، . ىم٤مل اسمـ ضمٌػم اًمًاموات وإرض

 .(3)َوَٓ َي١ُموُدُه طِمْٗمُٔمُٝماَم ف: ىمقًم

 

                                                           

 ايمرؽم٣ميم٥م ، زمغموت.. َم٠مؽمس٥م 5787. رومؿ: 397: 5سمٖمسغم ايمْمػمي)ت: أمحد ؾم٣مىمر(   (1)

 . َم٠مؽمس٥م ايمرؽم٣ميم٥م ، زمغموت.5787. رومؿ: 911: 5سمٖمسغم ايمْمػمي)ت: أمحد ؾم٣مىمر(   (7)

 . ىمّٙمٝم٥م ايمممئم٥م ، صم٣مَمٔم٥م ايمُم٣مروم٥م. 897: 1اَلداي٥م إلم زمٙمقغ ايمٛمٜم٣مي٥م   (3)
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َوؾِمَع يُمْرؾِمٞمُُّف( هق اًمنير دون  هـ( :505وىم٤مل شم٤مج اًم٘مّرا  ، حمٛمقد سمـ محزة اًمٙمرُم٤مين )

 واًمٙمراؾم٦مش ىُمْرؽِمٝمُُّف فمٙمٚمف»اسمـ قم٤ٌمس: وىم٤مل اًمٕمرش، وىمٞمؾ: يُمْرؾِمٞمُُّف ُمٚمٙمف. وىمٞمؾ: ىمدرشمف. 

 .( 1) : اًمٕم٤مملِ ُمٜمف، عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ. واًمٙمرد

ىمٚم٧م : ٓطمظ ظمٌط اًمٕمٚمام  ذم شمٕمٞملم ُمٕمٜمك اًمٙمرد أو اًمٕمرش : ومٛمرد اظميتالومٝمؿ ذم 

ُمٕمٜم٤ممه٤م ، قمدم اًميتٛمٞمٞمز سملم طمٞمثٞميتل اًمٙمرد واًمٕمرش : ومٙمقن اًمٙمرد سمٛمٕمٜمك اعمٚمؽ ، أو 

 اًمّمقرة ، ٓ يٜم٤مذم يمقٟمف سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة ..

قمغم رضمٚملم اًمْم٤مطمؽ  ، وهق : اعم٤مرواهلٞمت٦م يمام أّن اإلٟم٤ًمن سمٛمٕمٜمك اًمّمقرة سم٤مًمْمٌط 

 ٓ همػم . ، وروح جمّردة : ٟمٗمس ٟم٤مـم٘م٦م أّن طم٘مٞم٘ميتف اعميتٙمّٚمؿ ، ٓ يٜم٤مذم 

  

                                                           

  . دار ايمٗمبٙم٥م ، زمغموت.775: 1نمرائ٤م ايمتٖمسغم وفمج٣مئ٤م ايمتٟمويؾ   (1)
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 ايمٛمّص أّن ايم٘مرّد ذاٌت ٞمقرّي٥م !!

 ىمٚمٜم٤م : إّن اًمٙمرد : ذاٌت ٟمقرّي٦م طم٘مٞم٘ميتٝم٤م اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة .

اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف ، قمـ أمحد سمـ إدريس ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد يدّل قمٚمٞمف ُم٤م رواه 

ر ، قمـ صٗمقان سمـ حيٞمك ، قمـ قم٤مصؿ سمـ محٞمد ، ىم٤مل : ذايمرت أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ، اجل٤ٌم

 ومٞمام يروون ُمـ اًمرؤي٦م؟!.

وايم٘مرد اًمِمٛمس ضمز  ُمـ ؾمٌٕملم ضمز ًا ُمـ ٟمقر اًمٙمرد ، »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

اًمٕمرش ضمز  ُمـ ؾمٌٕملم ضمز ًا ُمـ ٟمقر احلج٤مب ، و ، صمزء َمـ ؽمبٔمكم صمزءًا َمـ ٞمقر ايمٔمرش

ضمز  ُمـ ؾمٌٕملم ضمز ًا ُمـ ٟمقر اًمًؽم..: وم٢مْن يم٤مٟمقا ص٤مدىملم ومٚمٞمٛمٚمتقا أقمٞمٜمٝمؿ ُمـ  واحلج٤مب

 ش.اًمِمٛمس ًمٞمس دوهن٤م ؾمح٤مب

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت دون يمالم.

 وهق سيٌح أّن اًمٕمرش أذف ُمـ اًمٙمرد : رضورة أّن إؿمّد ٟمقرًا هق إذف

 .ٞمقد اًمٗم٘مر ، إسمٕمد قمـ ىم: يمقٟمف إىمرب إمم ؾم٤مطم٦م اًم٘مدس  وضمقداً 

هٞمت٦ٌم اًمٙمرد : اًمٕمرش وسيٌح أّن يماًل ُمـ سمْمٛمٞمٛم٦م ُم٤م شم٘مّدم ذم هذا اعمٌح٨م ، واخلؼم 

، اًمٕمرش أقمٔمؿ ٟمقرًا هٞمت٦م يتٝمام اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة : هم٤مي٦م إُمر أّن ٘م، طم٘مٞموصقرٌة ُمٚمٙمقشمّٞم٦م ٟمقرّي٦ٌم 

 ،يمام أّن قمٚمؿ اًمٕمرش أوؾمع وأهمٞم٥م وأىمدس ُمـ قمٚمؿ اًمٙمرد ُمـ اًمٙمرد ، وأؿمّد وضمقدًا 

 يمام هق سيح اًمٜمّمقص اًمث٤مسميت٦م أشمٞم٦م ..

يب أىم٤مل : طمدصمٜمل ذم شمٗمًػمه اًم٘مٛمل يِمٝمد ًمذًمؽ وأّن اًمٙمرد ذات ٟمقرّي٦م ، ُم٤م أظمرضمف 

قمٚمٞمف اًمًالم  قمٚمٞم٤مً  أنّ صٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م ، قمـ إقمـ ؾمٕمد سمـ فمريػ ، ؾمح٤مق سمـ اهلٞمثؿ إقمـ ، 

ًَمَواِت وَ  : ؾمتؾ قمـ ىمقل اهلل قمزوضمؾ  َْرَض َوؽِمَع ىُمْرؽِمٝمُُّف ايمسه ْٕ  ؟!.  ا

،  دم صمقف ايم٘مرد، رض وَم٣م همٝمٜمًم َمـ خمٙمقق وإ ايمسٚمقات»قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 : ذن اَّلل١مَمَلك َيٚمٙمقٞمف زمأرزمٔم٥م أويمف 
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، وهق يدقمق اهلل ، يمرم اًمّمقر قمغم اهلل أ لوه، ومٗمل صقرة أدُمٞملم  :ول٣م اظمٙمؽ إَمّ ٟمهم

  .ويٓمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م واًمرزق ًمٌٜمل آدم، ًمٞمف إوييتيع 

وييتيع اًمٞمف ، وهق يٓمٚم٥م إمم اهلل ، وهق ؾمٞمد اًمٌٝم٤مئؿ ، ذم صقرة اًمثقر  :ايمث٣مين  واظمٙمؽ

 .ويٓمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م واًمرزق جلٛمٞمع اًمٌٝم٤مئؿ، 

وييتيع اًمٞمف ، وهق يٓمٚم٥م إمم اهلل ، وهق ؾمٞمد اًمٓمػم ، ذم صقرة اًمٜمن  :واظمٙمؽ ايمث٣ميم٧م 

 .ويٓمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م واًمرزق جلٛمٞمع اًمٓمػم، 

ويٓمٚم٥م ، وهق يرهم٥م إمم اهلل  ،وهق ؾمٞمد اًم٤ًٌمع ، ؾمد ذم صقرة إ :واظمٙمؽ ايمرازمع 

 اٟميتّم٤مسم٤مً  ؿمدٌّ أوٓ ، طمًـ ُمـ اًمثقر أاًمِمٗم٤مقم٦م واًمرزق جلٛمٞمع اًم٤ًٌمع، ومل يٙمـ ذم هذه اًمّمقر 

، ، ومٚمام قمٙمٗمقا قمٚمٞمف وقمٌدوه ُمـ دون اهلل هل٤مً إُمـ سمٜمل اهائٞمؾ اًمٕمجؾ  ، طميتك اختذ اعمألُمٜمف 

، يِمٌٝمف   قمٌد ُمـ دون اهلل ر نْ أُمـ اهلل  يتحٞم٤م ً ظمٗمض اعمٚمؽ اًمذي ذم صقرة اًمثقر رأؾمف اؾم

 ... . ن يٜمزل سمف اًمٕمذابأوختقف 

 .وصّم٘مف اًم٘مّٛمل ذم شمٗمًػمه  إؾمح٤مق سمـ اهلٞمثؿىمٚم٧م : رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، 

اعمالئٙم٦م إرسمٕم٦م صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، هؿ ه١مٓ  ؾمٞم٠ميت اًمٌٞم٤من ذم هذا اًمٗمّمؾ أّن 

 وم٠ميـ ُمالئٙم٦م شمدسمػم اًمٜم٤ٌمت ؟!!. ُمالئٙم٦م شمدسمػم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م سمرُّميتف ، وىمد شم٘مقل :

ىمٚمٜم٤م : هؿ ٟمٗمس ه١مٓ  ، ًمألوًمقّي٦م : رضورة أّن شمدسمػم إقمغم وضمقدًا وهق احلٞمقان 

 .  ، وم٤مطمٗمظ ، أو ييتْمّٛمٜمف يٜمٓمقي قمغم شمدسمػم إدٟمك 
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 أّن فمٙمؿ ايمٔمرش أفمٓمؿ َمـ فمٙمؿ ايم٘مردايمٛمّص 

ل اهلل قمز وضمؾ: ُم٣م صحٞمح قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمق

َْرَض  ْٕ اَمَواِت َوا ًا  ؟!.َوؾِمَع يُمْرؾِمٞمُُّف اًم

 ايمٔمٙمؿهق :  وايمٔمرش اًمًاموات وإرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام ذم اًمٙمرد،»وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(1)شَرهْد ُر أضمٌد ومَ دِّ ٗمَ ، ايمذي ٓ يُ 

ٓ ، وُمٕمٜمك: )وأسمًطوهق سيٌح أّن قمٚمؿ اًمٕمرش أقمٔمؿ ُمـ قمٚمؿ اًمٙمرد وأذف 

، وهذا ٓ اًمذي ُمٜمف اًمٌدا  واعمحق واإلصم٤ٌمت ُمـ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اعمٙمٜمقن ّٕٟمف ( ومدَره يٗمّدُر أضمٌد 

همػمه شمٕم٤ممم ، إّٓ إذا ؿم٤م  ؾمٌح٤مٟمف أن يٓمٚمع رؾمٚمف قمغم سمٕمْمف : وحيٞمط سمف ي٘مّدره وحيّده ويٕمٚمٛمف 

ـْ َرؾُم 96قَم٤ممِلُ اًْمَٖمْٞم٥ِم وَماَل ُئْمِٝمُر قَمغَم هَمْٞمٌِِف َأطَمًدا ) ـِ اْرشَم٣َم ُِم ٓا َُم  .قلٍ ( إِ

ـّ قمٚمٞمؽ ومٝمذا اًمٕمٚمؿ ، وإن يم٤من  اًمذي ُمٌدؤه ُمـ ٙمٜمقن اعمٖمٞم٥م اًمقمٚمؿ ُمـ وٓ خييتٚمٓم

، وإّٟمام قمٚمؿ اًمٗمٕمؾ واعمِمٞمت٦م : قملم اًمذات  قاًمذي هف ًمٞمس قمٚمؿ اًمذات ، ًمٙمٜمّ اًمذات ُمٕمٚمقًٓ هل٤م

 .ٓ شمٕمٚمٞمؼ ومٞمف طميتؿٌ : ، وهذا اًمٕمٚمؿ رضورة أّٟمف شمٕمّٚمؼ سمٛمخٚمقىم٤مشمف ، وًمٞمس سمذاشمف ؾمٌح٤مٟمف 

ُمٌذول ًمٙمٜمف ، ، وهق أيْم٤ًم ُمـ اًمٖمٞم٥م اعمٙمٜمقن اعم٘مّدر اًمٙمرد ، ومٝمق اًمٕمٚمؿ  أُّم٤م قمٚمؿ

، وهذا ًمألٟمٌٞم٤م  وإوصٞم٤م  واعمالئٙم٦م : يم٤معمٙميتقب ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ أو ًمقح اًم٘مدر واًم٘مْم٤م  

ؿم٤م  اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمٛم٘ميت٣م رمحيتف واعمحق واإلصم٤ٌمت : وم٢مذا ًمٞمس طميتاًم : ٓطميتامل ـمرّو اًمٌدا  قمٚمٞمف 

 .وإْن ؿم٤م  حم٤مه  أُمْم٤مهوطمٙمٛميتف 

: اعمٌٝمؿ ، وإّٟمام اعم٘مّمقد سم٤مإلمج٤مزم وًمٞمس وٟمِمػم إمم أّن قمٚمؿ اًمٕمرش ، قمٚمؿ إمج٤مزم ، 

، اعمٜمّزه قمـ اًميتٗمّمٞمؾ واحلدود واًميت٘مدير ، أُّم٤م قمٚمؿ اًمٙمرد ومٝمق شمٗمّمٞمكم ُم٘مّدر : اًمًٌٞمط : أي 

 .وؾمٞم٠ميت اًمًٌط ذم ومّمؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ىمٞم٤مؾم٤ًم سمٕمٚمؿ اًمٕمرش 
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 ر ؾم٣مهدًا طمػم ضمٛم٣ّمن زمـ ؽمدي

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد ىم٤مل : هـ( 387)اًمّمدوق  فأظمرضمُم٤م آٟمٗم٤ًم ٤م ىمٚمٜم٤مه يِمٝمد عم

سمـ قمٛمران اًمدىم٤مق رمحف اهلل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أيب قمٌد اهلل اًمٙمقذم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ 

إؾمامقمٞمؾ اًمؼمُمٙمل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ احلًـ، ىم٤مل: طمدصمٜمل أيب، قمـ طمٜم٤من سمـ ؾمدير، 

يمثػمة  ٤مً ًمٚمٕمرش صٗم٤مشم ٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ اًمٕمرش واًمٙمرد، وم٘م٤مل: إنّ ىم٤مل: ؾم

 اًمٕمٔمٞمؿرب اًمٕمرش خميتٚمٗم٦م، ًمف ذم يمؾ ؾم٥ٌم ووع ذم اًم٘مرآن صٗم٦م قمغم طمدة وم٘مقًمف: 

 ...،ي٘مقل: قمغم اعمٚمؽ اطميتقى اًمرمحـ قمغم اًمٕمرش اؾميتقىي٘مقل: اعمٚمؽ اًمٕمٔمٞمؿ، وىمقًمف: 

 ًم زم٣مزم٣من َمـ أىمػم أزمقاب ايمٕمٝمقب، ومه٣م مجٝمٔم٣مً ُّٕن : رد شمؿ ايمٔمرش دم ايمقصؾ َمتٖمرد َمـ ايم٘م

 : دم ايمٕمٝم٤م َمٗمروٞم٣من  نمٝمب٣من، ومه٣م

وُمٜمف إؿمٞم٤م  ، (7)عدْ ـاًمذي ُمٜمف ُمٓمٚمع اًمٌَ ،  ايمب٣مب ايمٓم٣مهر َمـ ايمٕمٝم٤م: هق  ايم٘مرد ٕنّ 

 .ٝم٤ميمٚمّ 

، واًم٘مدر ، واًمٙمقن ، اًمذي يقضمد ومٞمف قمٚمؿ اًمٙمٞمػ ،  ايمب٣مب ايمب٣مؿمـ: هق  وايمٔمرش

وصٗم٦م اإلرادة، وقمٚمؿ إًمٗم٤مظ واحلريم٤مت واًمؽمك، وقمٚمؿ اًمٕمقد ،  ٥مواظمُمٝمّ ، يـ وإ، واحلد 

وقمٚمٛمف ،  (3)ٕن ُمٚمؽ اًمٕمرش ؾمقى ُمٚمؽ اًمٙمرد: ومٝمام ذم اًمٕمٚمؿ سم٤مسم٤من ُم٘مروٟم٤من  ، (9)واًمٌد 

أي صٗميتف أقمٔمؿ ُمـ صٗم٦م  َربُّ اًْمَٕمْرِش اًْمَٕمٔمِٞمؿِ أهمٞم٥م ُمـ قمٚمؿ اًمٙمرد، ومٛمـ ذًمؽ ىم٤مل: 

 .ُم٘مروٟم٤من ومه٤م ذم ذًمؽ، اًمٙمرد 

 !.ومٚمؿ ص٤مر ذم اًمٗمْمؾ ضم٤مر اًمٙمرد؟، ضمٕمٚم٧م ومداك  ىمٚم٧م:

                                                           

وومقيمف فمٙمٝمف ايمسَلم : )َمْمٙمع ايمبدع( أي أّن فم٣ممل  َمِمدر زمدع ، أي : أوصمد فمعم نمغم َمث٣مل ؽم٣مزمؼ . ايمَبـْدُع ،  (1)

ايم٘مرد َمِمدر إجي٣مد َم٣م أزمدع اَّلل دم ايمٔمقامل إدٞمك َمـ ايم٘مرد : ومه٣م فم٣مظم٣من َم٣مدّي٣من : فم٣ممل اظم٣مدة اظمث٣ميمّٝم٥م وهق 

 ٣ممل اظم٣مدة اْلسٝمس٥م وهق فم٣ممل ايمدٞمٝم٣م .فم٣ممل اظمٙم٘مقت ، وفم

 .، واظمٔمٛمك واوح دم ٞمسخ٥م ايمبداء   (7)

 أي َمٙمؽ ايمٔمرش أفمٓمؿ َمـ َمٙمؽ ايم٘مرد وأذف .  (3)
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فمٙمؿ ايم٘مٝمٖمقهمٝم٥م همٝمف، وهمٝمف ايمٓم٣مهر َمـ أزمقاب  ٕنّ : ف ص٣مر صم٣مره إٞمّ »:  قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

 .(1)...شهمٜمذان صم٣مران أضمدمه٣م محؾ ص٣مضمبف  وضمد رسمٗمٜم٣م وهمتٗمٜم٣م،، ايمبداء وأيٛمٝمتٜم٣م 

ٜمقري ، مل يسمرد اًمداسمـ : احلًـ هق  ، احلًلم سمـؾمٜم٤مد جمٝمقل ُم٘مٌقل ، وهذا اإلىمٚم٧م : 

 وٓ طم٤مل أسمٞمف ومٞمام قمٜمدي ُمـ اعمّم٤مدر : ومٚمٞمٜمٔمر .، أىمػ قمغم طم٤مًمف 

ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ُمٜمجؼم سم٠مىمقال اًمٕمٚمام  : ومجّؾ أصح٤مسمٜم٤م همػم ُمؽموك ، ًمٙمٜمّف 

ريض اعمٗمٞمد ؿمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م ومٕمؾ يمام إـمالق ًمٗمظ اعمٚمؽ قمغم اًمٕمرش ٛمْم٤مُمٞمٜمف : ؾمٞمام اطميتجقا سم

 ، وُمًيتٜمدهؿ اًمقطمٞمد هق هذا اخلؼم . اهلل قمٜمف

 ذم أُمريـ ظمٓمػميـ : فم٤مهٌر اًمزسمدة : اخلؼم 

، )=قمٚمؿ اعمِمٞمت٦م( ، ومذاك همٞم٥م سم٤مـمـ إّول : قمٚمؿ اًمٕمرش أذف ُمـ قمٚمؿ اًمٙمرد 

 وم٠ميـ هذا ُمـ ذاك؟! )قمٚمؿ اًميت٘مدير(وهذا همٞم٥م فم٤مهٌر 

ٕم٤ممل ضمؼمويت ، وهق : ومٝمذا اًماًمث٤مين : ُمّمدر اسميتداع يمّؾ اًمٕمقامل إدٟمك هق قم٤ممل اًمٙمرد 

 ُمّمدر إجي٤مد يمّؾ قم٤ممل اعمٚمٙمقت ، يمام أّن قم٤ممل اعمٚمٙمقت ُمّمدر أو قمّٚم٦م إجي٤مد قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م . 

ـْ ...،  ؽُمٛمه٥َم اَّللوهق فم٤مهٌر سمؾ سيٌح أّن يمّؾ قم٤ممل قمّٚم٦م إجي٤مد عم٤م دوٟمف ، هذه هل :  َويَم

 .  ََتَِد يمُِسٛمه٥ِم اَّللهِ سَمْبِديًَل 

 ..اًمٕمرش واًمٙمرد ضمّٞمدًا ، ه٤مك هذا اًمٕمٜمقان وًمٙمل شمٕمل اًمٗمرق سملم قمٚمٛمل 
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 ايم٘مردايمٔمرش وفمٙمؿ فمٙمؿ  ايمٖمرق زمكم

 اعميتٕمّٚمؼ سمام ؿم٤م  اهلل إجي٤مده قمغم ىمًٛملم ذم ُمرشمٌيتلم ..قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م 

 ايمٗمسؿ إّول : فمٙمؿ ايم٘مرد.

وهق قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًمٔم٤مهر ، وهق اعمٙميتقب سم٘مٚمؿ اًميت٘مدير ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ أو همػمه ، 

ؿم٠من قص اًمث٤مسميت٦م أّن اهلل شمٕم٤ممم أذن ًمٚمٛمٕمّمقم أن حيٞمط سمف : يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم وىمد ورد ذم اًمٜمّم

٣م فِمْٙمًًم اخلي قمٚمٞمف اًمًالم :  ـْ يَمُدٞمه ْٚمٛم٣َمُه َِم  .ومٝمذا هق قم٤ممل اًمٙمرد أو ُمـ قمٚمؿ اًمٙمرد َوفَمٙمه

 ، ىمد يٕمرض قمٚمٞمف اًمٌدا  ، أي يٙمقن ومٞمف اعمحق واإلصم٤ٌمتاًمنميػ هذا اًمٕمٚمؿ سمٞمد أّن 

 .، يمام هق فم٤مهر ظمؼم طمٜم٤من اًم٤ًمسمؼ وهمػمه ٠مظمػم واًميت٘مديؿ واًميت

 : فمٙمؿ ايمٔمرش .ين ايمٗمسؿ ايمث٣م

اًميتل شمٕمٚمّ٘م٧م سمام ؿم٤م  اهلل ذم ُمرشم٦ٌم اعمِمٞمت٦م إومم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًم٤ٌمـمـ ، ظمّمقص وهق 

 إيِنِّ وَم٤مقِمٌؾ َذًمَِؽ هَمًدا : إجي٤مده إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : 
ٍ
ـا ًمٌَِمْ  َٓ شَمُ٘مقًَم ٓه ( 93)َو َأْن إِ

 . َيَُم٣مَء اَّلل

ٓ يٕمٚمٛمف إّٓ اهلل شمٕم٤ممم وطمده ، ًمٙمٜمّف ؾمٌح٤مٟمف ىمد يرشمِض سمٕمْمف قمٚمؿ اًمٕمرش هذا، 

ُ ايْمَٕمْٝم٤ِم هَمََل ُيْٓمِٜمُر فَمعَم نَمْٝمبِِف َأضَمًدا : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : قمغم ُم٤م شم٘مِض سمف طمٙمٛميتف ًمٌٕمض رؾمٚمف  فَم٣ممِل

ـْ َرؽُمقلٍ 76) ـِ اْرسَم٢َم َِم ٓه ََم  . ( إِ

، وأُّم٤م اًمٌدا  واعمحق واإلصم٤ٌمت  ِمدرٚمٛمف يهم اًمٙمرد وأقمٔمؿ: أذف ُمـ قمٚمؿوهق 

 . : ومٝمق ُمٕمٚمقل ًمف واعمحق واإلصم٤ٌمت  اًمٌدا  تحّٗمؼهمٖمٝمف يقمٚمؿ اًمٙمرد 

إّٓ قمٚمؿ اًمٙمرد ، وىمد سمٜمحق احليتؿ إذا اشمْمح هذا ، وم٤معمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ، ٓ يٕمٚمؿ 

 رمحيتف ..ي٠مذن ؾمٌح٤مٟمف ًمٚمٛمٕمّمقم سمٌٕمض قمٚمؿ اًمٕمرش قمغم ُم٤م شم٘مِض سمف طمٙمٛميتف و

أُّم٤م اًمٖمٞم٥م اًمذي شمٕمّٚمؼ سمذاشمف ؾمٌح٤مٟمف ، ومٝمذا يٛميتٜمع إطم٤مـم٦م اعمخٚمقق سمف : ُٓميتٜم٤مع إطم٤مـم٦م 

 اعمخٚمقق اعمحدود سمٕمٚمؿ اخل٤مًمؼ همػم اعمحدود .
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 وزم٣مْلٚمٙم٥م : ايمٔمٙمؿ فمعم ومسٚمكم :

 ايمٗمسؿ إّول : فمٙمؿ ايمذات إضمدّي٥م .

ٓ وهذا ، ؾمٌح٤مٟمف  اًمذي شمٕمّٚمؼ سمذات اخل٤مًمؼهق قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ يمام أيمثرٟم٤م ، هذا 

، وإّٓ اٟم٘مٚم٥م اعمخٚمقق ظم٤مًم٘م٤ًم ، واًمٕمٌد رسّم٤ًم ، وهق حم٤مل سم٤مٕدًم٦م إرسمٕم٦م  قمّز ذيمرهحيٞمط سمف همػمه 

 ، قم٘مالً وٟم٘مالً وإمج٤مقم٤ًم ورضورًة .

 ايمٗمسؿ ايمث٣مين : فمٙمؿ ايمٕمٝم٤م اظمبذول .

وهق  وهق قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًمذي شمٕمّٚمؼ سمام ؿم٤م  اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إجي٤مده إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،

 .، وُمرشم٦ٌم اًمٕمرش أذف ذم ُمرشمٌيتلم ، مه٤م : ُمرشم٦ٌم قمٚمؿ اًمٕمرش وُمرشم٦ٌم قمٚمؿ اًمٙمرد 

واعمحق وىمد ُم٣م سمٞم٤من اًمٗمرق سملم اًمٕمٚمٛملم ، وأّن قمٚمؿ اًمٙمرد مم٤ّم ىمد يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  

، ُمٕمٚمقًٓ ذم ، حمٙمقُم٤ًم سم٤معمِمٞمت٦م : يمقٟمف ُمنموـم٤ًم ُمٕمّٚم٘م٤ًم قمغم ُم٤م يِم٤م  اهلل ؾمٌح٤مٟمف واإلصم٤ٌمت 

 .ًمٕم٤ممل اًمٕمرش اًمقضمقد 

وأُّم٤م قمٚمؿ اًمٕمرش ، ومٝمق اًمٕمٚمؿ اًمذي يّمدر ُمٜمف اًمٌدا  : يمقٟمف قملم اعمِمٞمت٦م ، وؾمٞم٠ميت 

 اًمٌٞم٤من واًميتٌٞم٤من ذم ومّمٍؾ ُمًيت٘مؾ .

ظمزائٜمف ًمٙمـ ، ًمٚمٛمٕمّمقُملم ُمٌذوًٓ سمٕمْمف وإن يم٤من وهق قمٚمؿ اعمِمٞمت٦م ، قمٚمؿ اًمٕمرش 

: رضورة أّن ُمِمٞمت٦م اهلل قم اعمٕمّم٤م ، يٛميتٜمع أن حيٞمط هبوشمٕم٤ممم سمٞمد اهلل اًمقاطمد إطمد ؾمٌح٤مٟمف 

همػم حمدودة سمحّد ، واعمٕمّمقم حمدود : ويٛميتٜمع إطم٤مـم٦م اعمحدود سمٖمػم اعمحدود ، سمغم ىمد حيٞمط 

 ؾمٌح٤مٟمف.وطمٙمٛميتف غم ُم٤م شم٘مِض سمف رمحيتف ، قمؾمٌح٤مٟمف اهلل  اعمٕمّمقم سمٌٕمض قمٚمؿ اعمِمٞمت٦م سم٢مذن

ٚمٞمف اًمٌدا  يٓمرأ قمىمد أُّم٤م قمٚمؿ اًمٙمرد ، وهق قمٚمؿ اًمٚمقح ، ومٙمّٚمف قمٜمد اعمٕمّمقم ، ًمٙمـ 

 واعمحق واإلصم٤ٌمت واًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم .
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 ايمٛمّص أّن فمٙمؿ اظمٔمِمقم هق فمٙمؿ ايم٘مرد

: قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًمذي أفمٝمره اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق  اشّمْمح ضمّٞمدًا أّن إصؾ ذم قمٚمؿ اعمٕمّمقم

 .، وهق ُمٕمٚمقٌل ذم اًمقضمقد ًمٕمٚمؿ اًمٕمرشوييتحّ٘مؼ  ومٞمف يٙمقن اًمٌدا  ومٕمالً ًمٚمٛمٕمّمقم 

ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ اًمٕمرش ُمـ ظمؼم طمٜم٤ّمن دّل قمغم هذا ُم٤م شم٘مّدم 

 واًمٙمرد؟!.

، اًمذي ُمٜمف ُمٓمٚمع  ايمب٣مب ايمٓم٣مهر َمـ ايمٕمٝم٤مهق :  ايم٘مرد...»فمٙمٝمف ايمسَلم :  وم٘م٤مل

ٌَـْدع، وُمٜمف إؿمٞم٤م  يمّٚمٝم٤م.  اًم

وم٠مرؾمؾ حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومٙم٤من ...،  ايمب٣مب ايمب٣مؿمـهق :  ايمٔمرشو

وم٘م٤مم ُمـ سمٕمده وصٞمف قمٚمٞمف ،  ه٤مدي٤مً  طميتك ُم٣م دًمٞمالً ،  سم٠مذن اهلل قمز وضمؾ اًمدًمٞمؾ قمغم اهلل

، صمؿ إئٛم٦م ـم٣مهر فمٙمٚمفُمـ ، ُمـ أُمر رسمف ، قمغم ُم٤م يم٤من هق دل قمٚمٞمف ،  ه٤مدي٤مً  اًمًالم دًمٞمالً 

 .(7)شاًمراؿمدون قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم

 حمٛمد سمـ حيٞمك ،يِمٝمد هلذا ذم اًمّمح٤مح اعميتقاشمرة إمج٤مًٓ ، ُم٤م رواه روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 قمـ اًمٕمٛمريمل سمـ قمكّم ، مجٞمٕم٤ًم ، قمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر ، قمـ أظمٞمف ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم

فمٙمٝمف  همًم أـمٜمرفمٙمٝمف َمَلئ٘متف وأٞمبٝم٣مءه ورؽمٙمف ،  فمٙمًًم أـمٜمرإّن َّلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم فمٙمٚمكم: »وم٣مل : 

ٚمٛم٣م ذيمؽ َمَلئ٘متف ورؽمٙمف وأٞمبٝم٣مءه ، همٗمد فمٙمٚمٛم٣مه. وفمٙمًًم اؽمتٟمشمر زمف ، هم١مذا زمدا َّلل دم رء َمٛمف ، أفمٙم

 .(7)ش، وفمرض فمعم إئٚم٥م ايمذيـ ىم٣مٞمقا َمـ ومبٙمٛم٣م

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم ، وهق اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ؾمٜمدًٓ ودًٓم٦م .

وؾميت٠ميت اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم ذم ومّمٍؾ ُمًيت٘مؾ أّن هلل وهق سيٌح ومّمٞمٌح ومٞمام ىمٚمٜم٤مه ، 

 ، وؾمٞم٠ميت ُم٤م جي٥م سمٞم٤مٟمف ..شمٕم٤ممم قمٚمٛملم 

                                                           

 . مج٣مفم٥م اظمدرؽمكم ، ومؿ.379ايمتقضمٝمد )ت: ه٣مؾمؿ ايمْمٜمراين(:   (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 755:  1ري( ايم٘م٣مدم )ت: نمٖم٣م  (7)
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همػموح »ىمقل اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم : يمثػمة ، ُمٜمٝم٤م : ٦م ىمٓمٕمٞمّ اعمٕمٜمك ذم هذا وإظم٤ٌمر 

وهق سيٌح أّن قمٚمؿ اعمٕمّمقم ،  ش، إلم َم٣م حت٦م ايمثرى حت٦م ايمٔمرشَم٣م  :ايمٗمدس ي٣م صم٣مزمر فمرهمقا 

اًمٕمرش قمٚمؿ ام حت٧م اًمٕمرش ، وًمٞمس حت٧م اًمٕمرش إّٓ قمٚمؿ اًمٙمرد ، أُّم٤م ٓ يٕمدو اإلطم٤مـم٦م سم

   أقمٓمك قمغم ُم٤م شم٘مِض سمف طمٙمٛميتف .ومٌٞمد اهلل شمٕم٤ممم إن ؿم٤م  أُمًؽ وإن ؿم٤موُم٤م ومقىمف، 

اًميت٘مدير اًمٕمرش ، وهق قمٚمؿ اعمِمٞمت٦م ، وُم٤م حت٧م اًمٕمرش ، وهق قمٚمؿ قمٚمؿ واًمٕمٚمامن : 

 إيِنِّ وَم٤مقِمٌؾ َذًمَِؽ جمٛمققم٤من ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : اعمٙميتقب ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، 
ٍ
ـا ًمٌَِمْ  َٓ شَمُ٘مقًَم َو

ٓا َأْن َيَِم٤مَ  اهللا93ُهَمًدا )  ط سمٙمّؾ ُم٤م ذم اًمٚمقح ، ًمٙمٜمّف حمٙمقم سم٤معمِمٞمت٦م .واعمٕمّمقم حمٞم  ( إِ

( 96قَمغَم هَمْٞمٌِِف َأطَمًدا ) هَمََل ُيٓمِْٜمرُ قَم٤ممِلُ اًْمَٖمٞم٥ِْم يمام أّن عمجٛمقع اًمٕمٚمٛملم أصٌؾ ىمرآين هق : 

ـْ َرؾُمقلٍ  ـِ اْرشَم٣َم ُِم ٓا َُم  .(1)إِ

 

 

  

                                                           

  .77ؽمقرة اْلـ :   (1)
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 َمٗمٙمقب اظمتـ!!طمػم اظمٖمّّمؾ 

، ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد ذم اجلٛمٚم٦م قٟمف أظمرج اًمّمدوق ذم ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، واطميت٩ّم سمٛمْمٛم

سمـ احلًـ اًم٘مٓم٤من، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد احلًٞمٜمل ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ 

قمٞمًك سمـ أيب ُمريؿ اًمٕمجكم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ زي٤مد اًمٕمرزُمل، ىم٤مل: 

٤م قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ طمدصمٜم٤م قمكم سمـ طم٤مشمؿ اعمٜم٘مري، قمـ اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم

 اًمٕمرش واًمٙمرد ُم٤م مه٤م؟!.

ايمٔمرش دم وصمف هق : مجٙم٥م اْلٙمؼ ، وايم٘مرد وفم٣مؤه، ودم وصمف »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

آطمر ايمٔمرش هق : ايمٔمٙمؿ ايمذي اؿمٙمع اَّلل فمٙمٝمف أٞمبٝم٣مءه ورؽمٙمف وضمججف، وايم٘مرد هق ايمٔمٙمؿ 

 .(7)شٙمٝمٜمؿ ايمسَلمايمذي مل يْمٙمع اَّلل فمٙمٝمف أضمدًا َمـ أٞمبٝم٣مئف ورؽمقيمف وضمججف فم

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده جمٝمقل ، ومٞمف ُمـ مل أقمرومف. 

أصح٤مسمٜم٤م ، اسميتداً  ُمـ مل يؽميمف ضمّؾ ومٕمغم اًمٔم٤مهر : اإلمج٤مزم ٕميتؼم سم٤مٟٓمج٤ٌمر ىمد يًمٙمٜمّف 

، وص٤مطم٥م  (3)واًميتٗمًػم (9)هـ( ذم اًمقاذم7097اًمِمٞمخ اًمّمدوق ومٛمـ دوٟمف : ُمرورًا سم٤مًمٗمٞمض )

 وهمػمهؿ ، سمؾ مل أضمد ُمـ ظم٤مًمػ. (4)اًمٌح٤مر

، وهق احلّؼ ، هذا ذم اجلٛمٚم٦م ، أُّم٤م اًميتٗمّمٞمؾ ، ومٗم٘مد أطميتٛمؾ همػم واطمد ُمـ إؾم٤مـملم 

أّن ذيؾ احلدي٨م ُم٘مٚمقب اعميتـ : ومٗمٞمف أّن اًمٕمرش هق اًمٕمٚمؿ اًمذي أـمٚمع اهلل أٟمٌٞم٤م ه وطمججف 

 قمٚمٞمف ، وأُّم٤م اًمٙمرد ومٝمق ُم٤م طمجٌف قمٜمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ..

ٔمؿ وأظمٗمك وأسمًط ، سمؾ هق قمٚمؿ وهذا يٜم٤مذم إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م أّن قمٚمؿ اًمٕمرش أقم

 ..اًمٖمٞم٥م اًم٤ٌمـمـ يمام ذم ظمؼم طمٜم٤ّمن وهمػمه

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م ايمٛممم اإلؽمَلَمل ، ومؿ . 31َمٔم٣مين إطمب٣مر)ت: فمقم نمٖم٣مري( :  (1)

 . َم٘متب٥م اإلَم٣مم فمقم ، أصٖمٜم٣من. 997: 1ايمقادم)ت: وٝم٣مء اْلسٝمٛمل(   (7)

 . َم٘مت٤م اإلفمَلم اإلؽمَلَمل ، ومؿ . 177: 1ايمتٖمسغم أصٖمل   (3)

 . 71:  7َمرآة ايمٔمٗمقل   (9)
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قمـ اًمّم٤مدق أٟمػ ، يِمٝمد ًمف ذم إصقل اًمّمحٞمح٦م ، صحٞمح قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من 

ُر أضمٌد وَمْدَره ايمٔمٙمؿهق :  ايمٔمرش»قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل :   ش.، ايمذي ٓ ُيَٗمدِّ

قمـ أيب قمٌد ٤مصؿ سمـ محٞمد ، قمسم٢مؾمٜم٤مده اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف ُم٤م رواه يِمٝمد ًمف أيْم٤ًم 

اًمِمٛمس ضمز  ُمـ ؾمٌٕملم ضمز ًا ُمـ ٟمقر اًمٙمرد ، »قمٚمٞمف اًمًالم ، ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : اهلل 

اًمٕمرش ضمز  ُمـ ؾمٌٕملم ضمز ًا ُمـ ٟمقر و ، وايم٘مرد صمزء َمـ ؽمبٔمكم صمزءًا َمـ ٞمقر ايمٔمرش

ا احلج٤مب ، واحلج٤مب ضمز  ُمـ ؾمٌٕملم ضمز ًا ُمـ ٟمقر اًمًؽم..: وم٢مْن يم٤مٟمقا ص٤مدىملم ومٚمٞمٛمٚمتق

 ش.أقمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمِمٛمس ًمٞمس دوهن٤م ؾمح٤مب

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت دون يمالم.

: رضورة أّن إؿمّد وأسمًط اًمٙمرد قمٚمؿ اًمٕمرش أذف ُمـ قمٚمؿ وهق سيٌح أّن 

 ٟمقرًا هق إذف : يمقٟمف إىمرب إمم ؾم٤مطم٦م اًم٘مدس .

ي اعمذيمر احلًـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد إؾمقار وروى اًمّمدوق ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أسمق

ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أسمق يقؾمػ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمٞمس اًمًجزي اعمذيمر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أسمق احلًـ قمٛمر 

سمـ طمٗمص ىم٤مل : طمدصمٜمل أسمق حمٛمد قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أؾمد سمٌٖمداد ىم٤مل : طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ 

إسمراهٞمؿ أسمق قمكم ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًمٌٍمي ىم٤مل : طمدصمٜمل اسمـ ضمري٩م قمـ قمٓم٤م  ، 

ٞمد سمـ قمٛمػم اًمٚمٞمثل ، قمـ أيب ذر رمح٦م اهلل قمٚمٞمف ىم٤مل : دظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل...، ىم٤مل قمـ قمٌ

ي٣م أزم٣مذر َم٣م ايمسًموات ايمسبع دم ايم٘مرد إّٓ ىمحٙمٗم٥م َمٙمٗم٣مة دم أرض همَلة ، »صغم اهلل قمٚمٞمف : 

 .(1) ...ش وهمّمؾ ايمٔمرش فمعم ايم٘مرد ىمٖمّمؾ ايمٖمَلة فمعم سمٙمؽ اْلٙمٗم٥م

 ل .ىمٚم٧م : طمدي٨م صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ؾمٜمّ 

هـ( ذم صحٞمحف ىم٤مل : أظمؼمٟم٤م احلًـ سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمِمٞم٤ٌمين 354أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن )

طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ : واحلًلم سمـ قمٌد اهلل اًم٘مٓم٤من سم٤مًمرىم٦م واسمـ ىميتٞم٦ٌم واًمٚمٗمظ ًمٚمحًـ ىم٤مًمقا 

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م ايمٛممم اإلؽمَلَمل، ومؿ .333اْلِم٣مل)ت: فمقم نمٖم٣مري( :   (1)
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قمـ أيب إدريس اخلقٓين ، قمـ ضمدي ، طمدصمٜم٤م أيب : ىم٤مل ، هِم٤مم سمـ حيٞمك سمـ حيٞمك سمـ اًمٖم٤ًمين 

 ظمٚم٧م اعمًجد وم٢مذا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضم٤مًمس وطمده ... .قمـ أيب ذر ىم٤مل د، 

ي٣م أزم٣م ذر ، َم٣م ايمسًموات ايمسبع َمع ايم٘مرد إّٓ ىمحٙمٗم٥م »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم : 

 .(1) ...شَمٙمٗم٣مة زمٟمرض همَلة ، وهمّمؾ ايمٔمرش فمعم ايم٘مرد ، ىمٖمّمؾ ايمٖمَلة فمعم اْلٙمٗم٥م

 .(7) د همػم هذا احلدي٨مىم٤مل إًم٤ٌمين : اقمٚمؿ أّٟمف ٓ يّمح ذم صٗم٦م اًمٙمر

 اًمزسمدة : احلدي٨م ُم٘مٚمقب اعميتـ .

 

 

 

 

 

  

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م ايمرؽم٣ميم٥م، زمغموت.361، رومؿ: 77: 7صحٝمح ازمـ ضمب٣من)ت: إرٞم٠موط(   (1)

 . َمرىمز ايمٛمٔمًمن ، ايمٝمٚمـ.1181. رومؿ : 715: 7َمقؽمقفم٥م إيمب٣مين دم ايمٔمٗمٝمدة )ت: ؾم٣مدي ٞمٔمًمن(   (7)
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 اظمبح٧م ايمث٣ميم٧م

 َمـ هؿ محٙم٥م ايمٔمرش؟!.

 محٚم٦م اًمٕمرش ، هؿ محٚم٦م اًمٕمٚمؿ : عم٤م ُمّر أّن طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمرش : قمٚمؿ وىمدرة ًمدٟمٞملم..

اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمـ  اهرويدّل قمٚمٞمف ُم٤م 

قمـ أيب محزة قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم  أيب ٟمٍم ، قمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ ، أمحد سمـ حمٛمد سمـ

 .(7)ششمًمٞمٝم٥م ، أرزمٔم٥م َمٛم٣ّم ، وأرزمٔم٥م مّـ ؾم٣مء اَّلل:  -وايمٔمرش ايمٔمٙمؿ-محٙم٥م ايمٔمرش : » ىم٤مل

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، وم٤مًمٌزٟمٓمل ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع ، ٓ يروي إّٓ صم٘م٦م .

اًمٕمٞمقن ىم٤مل : طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ هـ( ذم إُم٤مزم و387) وأظمرج اًمّمدوق 

ُمنور ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ حمٛمد سمـ قم٤مُمر ، قمـ قمّٛمف قمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر، قمـ 

ؾمٚمٞمامن سمـ طمٗمص اعمروزي ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م احلًـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر قمٚمٞمٝمام اًمًالم ي٘مقل: 

: ؾمٌٕمقن طمج٦م؟!. ُمـ زار ىمؼم وًمدي قمكم يم٤من ًمف قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ؾمٌٕمقن طمج٦م ُمؼمورة ىمٚم٧م

ىم٤مل: ٟمٕمؿ وؾمٌٕمقن أًمػ طمج٦م صمؿ ىم٤مل: رب طمج٦م ٓ شم٘مٌؾ وُمـ زاره أو سم٤مت قمٜمده ًمٞمٚمف يمٛمـ 

 زار اهلل شمٕم٤ممم ذم قمرؿمف ىمٚم٧م: يمٛمـ زار اهلل ذم قمرؿمف؟!. 

ٞمٔمؿ إذا ىم٣من يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ، ىم٣من فمعم فمرش اَّلل سمٔم٣ملم أرزمٔم٥م َمـ »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

٣م إّويمكم : همٛمقح وإزمراهٝمؿ وَمقؽمك وفمٝمسك فمٙمٝمٜمؿ إّويمكم ، وأرزمٔم٥م َمـ أطمريـ، همٟمَمّ 

 . (9)شايمسَلم، وأَّم٣م إرزمٔم٥م أطمرون : همٚمحٚمد وفمقم واْلسـ واْلسكم صٙمقات اَّلل فمٙمٝمٜمؿ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت.

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.131: 1 )ت: فمقم نمٖم٣مري( ايم٘م٣مدم  (1)

 . َم٠مؽمس٥م إفمٙمٚمل، زمغموت.79:  1فمٝمقن إطمب٣مر )ت: ضمسكم إفمٙمٚمل(   (7)
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وأظمرج اًمّمدوق : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ سمـ أمحد سمـ اًمقًمٞمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : 

ـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد إصٌٝم٤مين ، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ داود اعمٜم٘مري ، طمدصمٜم٤م ؾمٕمد اسمـ قمٌد اهلل ، قم

إّن محٙم٥م ايمٔمرش »قمـ طمٗمص سمـ همٞم٤مث اًمٜمخٕمل ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : 

 .(7)ششمًمٞمٝم٥م ، يم٘مّؾ واضمد َمٛمٜمؿ شمًمٞمٝم٥م أفمكم ، ىمّؾ فمكم ؿمب٣مق ايمدٞمٝم٣م

هق ُمـ أصح٤مب ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ اًم٘م٤مؾمؿ إصٗمٝم٤مين ، و

حح اًمٕمالُم٦م ـمريؼ اًمٙميت٥م شمرضمؿ ًمف اًمِمٞمخ اًمٓمقد ذم اًمٗمٝمرؾم٧م دون ـمٕمـ ، يمام ىمد ص

  .ذم يميت٤مب آقميت٘م٤مد اإلؾمٜم٤مد  ٦مضمزم سمّمحّ ، سمؾ إّن اًمّمدوق ، اًمّمدوق وهق ومٞمف 

: وم٠مُّم٤م اًمٕمرش اًمذي هق : مجٚم٦م ىم٤مل اًمّمدوق ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم يميت٤مب اًمٕميت٘م٤مد 

قملم ـم٤ٌمق اًمدٟمٞم٤م، واطمد  عمالئٙم٦م، ًمٙمّؾ واطمد ُمٜمٝمؿ صمامين أقملم، يمّؾ اخلٚمؼ ، ومحٛمٚميتف أرسمٕم٦م ُمـ ا

ُمٜمٝمؿ قمغم صقرة آدم يًؽمزق اهلل شمٕم٤ممم ًمقًمد آدم، وأظمر قمغم صقرة اًمثقر يًؽمزق اهلل شمٕم٤ممم 

ًمٚمٌٝم٤مئؿ يمّٚمٝم٤م، وأظمر قمغم صقرة إؾمد يًؽمزق اهلل ًمٚم٤ًٌمع، وأظمر قمغم صقرة اًمديؽ 

ه١مٓ  إرسمٕم٦م، وإذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ص٤مروا صمامٟمٞم٦م، وأُّم٤م  يًؽمزق اهلل ًمٚمٓمٞمقر، ومٝمؿ اًمٞمقم

اًمٕمرش اًمذي هق اًمٕمٚمؿ ومحٛمٚميتف أرسمٕم٦م ُمـ إوًملم وأرسمٕم٦م ُمـ أظمريـ، وم٠مُّم٤م إرسمٕم٦م ُمـ 

إوًملم ومٜمقح وإسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك، وأُّم٤م إرسمٕم٦م ُمـ أظمريـ، ومٛمحٛمد وقمكم واحلًـ 

ٕؽم٣مٞمٝمد ايمِمحٝمح٥م فمـ إئٚم٥م فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم ه٘مذا روي زم٣مواحلًلم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أمجٕملم، 

 .(7)دم ايمٔمرش ومحٙمتف

شمٕم٤ممم ، هق اًمقضمقد ؾمٌح٤مٟمف وقمّٔمٛمف اهلل سمٛمٕمٜمك اهلٞمت٦م اًمٕمرش أووحٜم٤م أّن ىمٚم٧م : 

 ، ًمف صمامٟمٞم٦م أريم٤من ، محٚميتف صمامٟمٞم٦م أومراد ، يمّؾ شمٗمّمٞماًل إّول اًمًٌٞمط عم٤م ىم٣م اهلل إجي٤مده اإلمج٤مزم 

جي٥م ٘مٞم٘ميتف اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة اًمٚمدٟمٞملم قمغم ُم٤م اشمْمح ، وُم٤م ، طم ريمـ حيٛمٚمف واطمد ُمـ احلٛمٚم٦م

 آًميتٗم٤مت إًمٞمف أّن احلٛمٚم٦م اًمثامٟمٞم٦م ، خميتٚمٗمقن سم٤مظميتالف اًمٕمقامل ..

                                                           

 . مج٣مفم٥م اظمدرؽمكم ، ومؿ.917اْلِم٣مل)ت: فمقم نمٖم٣مري(:   (1)

 . دار اظمٖمٝمد ، زمغموت.96آفمتٗم٣مدات )ت: فمِم٣مم ايمسّٝمد( :   (7)
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 محٙم٥م ايمٔمرش خمتٙمٖمقن زم٣مطمتَلف ايمٔمقامل

 . إول : دم طمِمقص فم٣ممل ايمدٞمٝم٣م

ّول : وإّٓ ًمزم اعمح٤مل اًمذي ذيمرٟم٤مه أ محٚميتف ذم ظمّمقص هذا اًمٕم٤ممل سمنٌم ٓ سمّد أن يٙمقن 

: أرسمٕم٦م ُمـ إوًملم وأرسمٕم٦م ُمـ أظمريـ ، وهؿ : ٟمقح صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وهؿ اًمٙميت٤مب 

وإسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك ، وحمٛمد وقمكم واحلًـ واحلًلم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم : ًم٘مقل اًمّم٤مدق : 

 .ششمًمٞمٝم٥م ، أرزمٔم٥م َمٛم٣ّم ، وأرزمٔم٥م مّـ ؾم٣مء اَّلل:  -وايمٔمرش : ايمٔمٙمؿ-محٙم٥م ايمٔمرش»

 ٘مقت ومبؾ همٛم٣مء ايمدٞمٝم٣م .ايمث٣مين : دم فم٣ممل اظمٙم

وأُّم٤م ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت ىمٌؾ اٟميتٝم٤م  اًمدٟمٞم٤م : صمامٟمٞم٦م أيْم٤ًم ، ًمٙمٜمّٝمؿ ُمـ اعمالئٙم٦م ، وهق ُم٤م 

سميتقؾمّط اعمالئٙم٦م اعمٚمٙمقت شمدسمػم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ييتح٘مؼ ذم ي٘ميتْمٞمف قم٤ممل اعمٚمٙمقت : رضورة أّن 

ٟمزوًمف ًمٚمدٟمٞم٤م : ًم٘مقًمف  ، ىمٌؾيمام ذم ىمٌض قمزرائٞمؾ ًمألرواح ، وإٟمزال ُمٞمٙم٤مئٞمؾ اًمٔمٗمر...اعم٘مرسملم 

َراِت َأُْمًراشمٕم٤ممم :  ّمحٞمح أيب اًمٓمٗمٞمؾ أيت قمـ ًمٕميتؼم طمٗمص سمـ همٞم٤مث أٟمػ ، وعمو وَم٤معْمَُدسمِّ

 ش .يمف شمًمٞمٝم٥م أرىم٣من ، َيٚمؾ ىمّؾ رىمـ َمٛمٜم٣م َمـ اظمَلئ٘م٥م»اًمًّج٤مد قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ايمث٣ميم٧م : فم٣ممل أطمرة زمٔمد همٛم٣مء ايمدٞمٝم٣م .

، ىم٣من فمعم فمرش  ىم٣من يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مإذا »ف قمٚمٞمف اًمًالم : وهؿ قملم محٚميتف ذم اًمدٟمٞم٤م : ًم٘مقًم

اَّلل سمٔم٣ملم...، ٞمقح وإزمراهٝمؿ وَمقؽمك وفمٝمسك فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم، وأَّم٣م إرزمٔم٥م أطمرون : 

 .شهمٚمحٚمد وفمقم واْلسـ واْلسكم صٙمقات اَّلل فمٙمٝمٜمؿ

إمم حمّٚمٝمؿ ُمـ اعمٚمٙمقت ، يٕمقد ؾم٤مدة اعمٕمّمقُملم ، وهؿ اًمثامٟمٞم٦م أقماله ٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وم

 أنّ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م : إلمج٤مع ُمـ اعمالئٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم مجٞمٕم٤مً حٛمؾ قمرش اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمأومم وهؿ 

 أمجٕملم .اعمالئٙم٦م صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مـم٦ٌم ـ أذف ُم، اًمرؾمؾ ؾمٞمام ُمٕمّمقم اًمٌنم: 
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 اظمٔمِمقم يْمقف زم٣ميمٔمرش يمٝم٣مرم اْلٚمٔم٥م همٝمزداد فمٙمًمً 

يقرث آـمٛمتٜم٤من ىمٚم٧م آطميتج٤مج هبذه إظم٤ٌمر ييتح٘مؼ سم٤معمجٛمقع ، واعمجٛمقع 

  ..صٜمّٗمٜم٤م هذا اًمٗمّمؾ هلذا اًمٖمرضإّٟمام وٟمذيّمر أّٟمٜم٤م ، سم٤مًمّمدور : ًمٙمثرة اًمٓمرق ..

روى اًمٙمٚمٞمٜمل ىم٤مل : طمدصمٜمل أمحد سمـ إدريس اًم٘مٛمل وحمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ احلًـ سمـ 

قمكم اًمٙمقذم ، قمـ ُمقؾمك سمـ ؾمٕمدان ، قمـ قمٌد اهلل سمـ أيقب ، قمـ أيب حيٞمك اًمّمٜمٕم٤مين ، قمـ 

 ؟!.شي٣م أزم٣م َيٝمك ، إّن يمٛم٣م دم يمٝم٣مرم اْلٚمٔم٥م يمُمٟمٞم٣م َمـ ايمُمٟمن: » قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل زمأيب قمٌد اهلل 

 ىم٤مل ىمٚم٧م : ضمٕمٚم٧م ومداك ، وُم٤م ذاك اًمِم٠من؟!. 

ي٠مذن ٕرواح إٞمبٝم٣مء اظمقسمك فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم ، وأرواح إوصٝم٣مء » ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

،  ضمتك سمقادم فمرش رهب٣م،  اظمقسمك ، وروح ايمقيص ايمذي زمكم ـمٜمراٞمٝم٘مؿ ، ئمرج هب٣م إلم ايمسًمء

همتْمقف زمف أؽمبقفم٣ًم ، وسمِمقّم فمٛمد ىمّؾ وم٣مئٚم٥م َمـ ومقائؿ ايمٔمرش رىمٔمتكم ، شمّؿ سمرد إلم إزمدان 

ايمتل ىم٣مٞم٦م همٝمٜم٣م ، همتِمبح إٞمبٝم٣مء وإوصٝم٣مء ومد َمٙمئقا هورًا ، ويِمبح ايمقيص ايمذي زمكم 

 .(1)شَمثؾ صمؿ ايمٕمٖمغم وومد زيد دم فمٙمٚمفـمٜمراٞمٝم٘مؿ ، 

ؾمٜم٤مد وٕمٞمػ. أسمق حيٞمك اًمّمٜمٕم٤مين قمٛمر سمـ شمقسم٦م ، وصم٘مف اعمٗمٞمد ىمٚم٧م : ُمٕميتؼم ، وهذا اإل

 ووٕمٗمف أظمرون ، وُمقؾمك واسمـ أيقب ُمْمٕمٗم٤من ، واًمٌ٘مّٞم٦م صم٘م٤مت ، ًمٙمـ ًمف ؿمقاهد..

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ أيب زاهر ، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمٙمقذم 

 قمٚمٞمف اًمًالم ذات يقم ويم٤من ٓ ، قمـ يقؾمػ إسمزاري ، قمـ اعمٗمْمؾ ىم٤مل ىم٤مل زم أسمق قمٌد اهلل

ي٣م أزم٣م فمبد اَّلل إّن يمٛم٣م دم ىمّؾ يمٝمٙم٥م مجٔم٥م هورًا..: إذا ىم٣من يمٝمٙم٥م اْلٚمٔم٥م واذم » يٙمٜمٞمٜمل ىمٌؾ ذًمؽ :

رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ايمٔمرش ، وواذم إئٚم٥م فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم َمٔمف ، وواهمٝمٛم٣م َمٔمٜمؿ ، همَل 

 .(7)شيمقٓ ذيمؽ ٕٞمٖمدٞم٣مسمرد أرواضمٛم٣م إلم أزمداٞمٛم٣م إّٓ زمٔمٙمؿ َمستٖم٣مد ، و

                                                           

 . زم٣مب إئّٚم٥م يزدادون . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 753:  1ي( ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مر  (1)

 . زم٣مب إئّٚم٥م يزدادون . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 753:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (7)
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ىمٚم٧م : ُمٕميتؼم ذم اًمِمقاهد ، وهذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ، ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ُم٤مًمؽ ، 

 ٗم٤من .ُمْمٕمّ ، ويقؾمػ إسمزاري 

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ اخلٓم٤مب ، قمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد ـ، 

َم٣م » ف اًمًالم ىم٤مل:قمـ احلًلم سمـ أمحد اعمٜم٘مري ، قمـ يقٟمس أو اعمٗمْمؾ قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞم

َمـ يمٝمٙم٥م مجٔم٥م إّٓ وٕويمٝم٣مء اَّلل همٝمٜم٣م هور ..: إذا ىم٣من يمٝمٙم٥م اْلٚمٔم٥م واذم رؽمقل اَّلل صعم اَّلل 

فمٙمٝمف وآيمف ايمٔمرش ، وواذم إئٚم٥م فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم ، وواهمٝم٦م َمٔمٜمؿ ، همًم أرصمع إّٓ زمٔمٙمؿ َمستٖم٣مد ، 

  .(1)شويمق ٓ ذيمؽ يمٛمٖمد َم٣م فمٛمدي

 اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ، سم٤معمٜم٘مري وهمػمه .ىمٚم٧م : ُمٕميتؼم ذم اًمِمقاهد ، وهذا 

: طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ حمٛمد ، قمـ أمحد سمـ ذم اًمٌّم٤مئر ىم٤مل هـ( 990) وروى اًمّمٗم٤مر 

قمـ احلًـ سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ طمريش ، قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف  ()=سمـ قمٞمًك إؿمٕمري حمٛمد 

وإوصٞم٤م   إّن ًمٜم٤م ذم ًمٞم٤مزم اجلٛمٕم٦م ًمِم٠مٟم٤م ُمـ اًمِم٠من...: شم١مذن ًمٚمٛمالئٙم٦م واًمٜمٌٞملم»اًمًالم ىم٤مل : 

همٝمْمقهمقن اعمقشمك وأرواح إوصٞم٤م  واًمقص اًمذي سملم فمٝمراٟمٞمٙمؿ ، يٕمرج هب٤م إمم اًمًام  ، 

، وهؿ ي٘مقًمقن : ؾمٌقح ىمدوس ، رب اعمالئٙم٦م واًمروح ، طميتك إذا ومرهمقا  زمٔمرش رهب٣م أؽمبقفم٣مً 

صّٚمقا ظمٚمػ يمّؾ ىم٤مئٛم٦م ًمف ريمٕميتلم ، صمؿ يٜمٍمومقن وميتٜمٍمف اعمالئٙم٦م ...، ويٜمٍمف اًمٜمٌٞمقن 

ٞم٤م  وأرواح إطمٞم٤م ...، وىمد ومرطمقا أؿمد اًمٗمرح ٕٟمٗمًٝمؿ ، ويّمٌح اًمقص وإوص

وإوصٞم٤م  ىمد أهلٛمقا اهل٤مُم٤ًم ُمـ اًمٕمٚمؿ ، قمٚماًم مج٤ًم ُمثؾ ضمؿ اًمٖمٗمػم ، ًمٞمس رٌ  أؿمد هورًا 

 .  (9)شُمٜمٝمؿ... 

، وىمد شم٘مّدم أّٟمف يٛمٙمـ ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٕميتؼم ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى احلريٌم ومٛمْمّٕمػ 

 . اًمِمقاهداقميتامده ، ؾمٞمام ذم

 ايمززمدة : ىمثرة ؿمرق هذا اْلػم..

                                                           

 . زم٣مب إئّٚم٥م يزدادون . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 753:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (1)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي ، ؿمٜمران .٣151مت )ت: ىمقصم٥م زم٣منمل( : زمِم٣مئر ايمدرصم  (7)



 

 

 زمكم اْلتؿ وايمتٔمٙمٝمؼ  ٔمِمقم فمٙمؿ اظم ........................................................................................    798

 

ـّ  أوًٓ : شمِمٝمد أّن ًمف أصالً قمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، يٓمٛمت

 قمٜمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم .اإلمج٤مزم سمّمدوره٤م 

اًمٙمٚمٞمٜمل اًمّمّٗم٤مر واسميتداً  ُمـ صم٤مٟمٞم٤ًم : اٟمج٤ٌمره سمٕمٛمؾ إصح٤مب ريض اهلل قمٜمٝمؿ : 

مل ٟمجد أطمدًا ُمـ أصح٤مسمٜم٤م شمرك اًمٕمٛمؾ سمٛمْم٤مُملم ذا ، طميتك يقُمٜم٤م ه امريض اهلل قمٜمٝموهمػممه٤م 

 .اًمنميٗم٦م هذه إظم٤ٌمر 

، هق طم٤مُمؾ  ، ٟمٌّٞم٤ًم أم وصّٞم٤ًم أم ُمٚمٙم٤مً ٤م إمج٤مًٓ إظم٤ٌمر اًمث٤مسميت٦م أٟمٗم٦م أّن اعمٕمّمقم هيٕمْمد

 اًمٕمرش سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ ، وصمّٛم٦م أظم٤ٌمر صم٤مسميت٦م همػمه٤م ، ه٤مك سمٕمْمٝم٤م ًمؽمى ..
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 ايمسَلم ل َمـ محؾ ايمٔمرش أهؾ ايمبٝم٦م فمٙمٝمٜمؿأوّ 

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ احلًـ ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد ، قمـ اسمـ حمٌقب ، قمـ قمٌد 

 اًمرمحـ سمـ يمثػم ، قمـ داود اًمرىمل ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ ىمقل اهلل قمز وضمؾ

٣مٍم َوىَم٣مَن فَمْرؾُمُف فَمعَم :  َْرَض دِم ؽِمته٥ِم َأيه ْٕ ًَمَواِت َوا  ؟!.(1) اظْم٣َمءِ َوُهَق ايمهِذي طَمَٙمَؼ ايمسه

 ؟!. شَم٣م يٗمقيمقن» وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ىمٚم٧م : ي٘مقًمقن إّن اًمٕمرش ، يم٤من قمغم اعم٤م  ، واًمرب ومقىمف!!.

ىمذزمقا : َمـ زفمؿ هذا همٗمد صغّم اَّلل حمٚمقًٓ ، ووصٖمف زمِمٖم٥م »همٗم٣مل فمٙمٝمف ايمسَلم : 

 ش.اظمخٙمقق ، ويمزَمف أّن ايمًمء ايمذي َيٚمٙمف أومقى َمٛمف

 .ىمٚم٧م : سملم زم ضمٕمٚم٧م ومداك؟!

إّن اهلل محاـَؾ ديٜمف وقمٚمٛمف اعم٤م  ، ىمٌؾ أن يٙمقن أرض أو ؾمام  أو »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

ضمـ أو إٟمس أو ؿمٛمس أو ىمٛمر ، ومٚمام أراد اهلل أن خيٚمؼ اخلٚمؼ ، ٟمثرهؿ سملم يديف وم٘م٤مل هلؿ : ُمـ 

رسمٙمؿ؟!. وم٠مّول ُمـ ٟمٓمؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، وأُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم ، 

، صمّؿ ىم٤مل ًمٚمٛمالئٙم٦م  همحٚمٙمٜمؿ ايمٔمٙمؿ وايمديـئٛم٦م صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، وم٘م٤مًمقا : أٟم٧م رسمٜم٤م ، وإ

 ، وأُمٜم٤مئل ذم ظمٚم٘مل ، وهؿ اعم١ًموًمقن . محٙم٥م ديٛمل وفمٙمٚمله١مٓ  

صمّؿ ىم٤مل ًمٌٜمل آدم : أىمروا هلل سم٤مًمرسمقسمٞم٦م وهل١مٓ  اًمٜمٗمر سم٤مًمقٓي٦م واًمٓم٤مقم٦م؟!. وم٘م٤مًمقا : ٟمٕمؿ 

 رسمٜم٤م أىمررٟم٤م. 

ًمٚمٛمالئٙم٦م : اؿمٝمدوا؟!. وم٘م٤مًم٧م اعمالئٙم٦م : ؿمٝمدٟم٤م قمغم أن ٓ ي٘مقًمقا  وم٘م٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف

ـْ َهَذا هَم٤مومِٚمِلَم )همدًا  ـْ 779إِٟما٤م يُمٜما٤م قَم ٦ًم ُِم يا ٌُْؾ َويُمٜما٤م ُذرِّ ـْ ىَم َك آسَم٤مُؤَٟم٤م ُِم اَم َأْذَ ( َأْو شَمُ٘مقًُمقا إِٟما

ٌْٓمُِٚمقنَ   . سَمْٕمِدِهْؿ َأوَميُتْٝمٚمُِٙمٜم٤َم سماَِم وَمَٕمَؾ اعْمُ

                                                           

 .7ؽمقرة هقد :   (1)
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 .(7)شي٣م داود وٓيتٛم٣م َم٠مىّمدة فمٙمٝمٜمؿ دم اظمٝمث٣مق»اًمًالم :  ىم٤مل قمٚمٞمف

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم إىمقى ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، ؾمٝمؾ صم٘م٦م ُميتٙمّٚمؿ ومٞمف .

اًمٕمٚمؿ ، هؿ أهؾ اًمٌٞم٧م سمٛمٕمٜمك واحلدي٨م سيٌح أّن أّول ُمـ محؾ قمرش اهلل ؾمٌح٤مٟمف ، 

 ٤مهريـ .قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، سمؼميم٦م ؾمّٞمد اخلٚمؼ حمّٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف اًمٓم

ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )محاـَؾ ديٜمف وقمٚمٛمف اعم٤م  ، ىمٌؾ أن يٙمقن أرض أو ؾمام  أو ضمـ أو 

إٟمس أو ؿمٛمس أو ىمٛمر...( ٟم٤مفمر إمم قم٤معملم ، مه٤م : قم٤ممل اًمذر )=اعمٚمٙمقت( وقم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، وًمٞمس 

 ٟم٤مفمرًا إمم قم٤ممل إٟمقار واجلؼموت .

وقمٚمٛمف اعم٤م  ، ىمٌؾ...( ًمٞمس هق اًمٕمٚمؿ  وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )محاـَؾ ديٜمف

 اًمٕمرر ذم ُمرشم٦ٌم قم٤ممل اًمٜمقر واجلؼموت ، وإّٟمام ُم٤م يم٤من ذم ُمرشم٦ٌم قم٤معمل اًمذر واًمدٟمٞم٤م.

( ُمـ ـملم ًمٞمٜمزهلؿ همٙمًم أراد اَّلل أن خيٙمؼ اْلٙمؼسمٞم٤من ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم يم٤مٔيت : )ٞمٙمقن وم

قم٤ممل اًمذر ُمـ قم٤ممل اعمٚمٙمقت ، وهق ( وهؿ ذر ذم قم٤ممل اًمذر ، وٞمثرهؿ زمكم يديفإمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م )

أدٟمك ذم رشم٦ٌم اًمقضمقد ُمـ قم٤ممل اًمٜمقر واجلؼموت )وم٘م٤مل هلؿ ُمـ رسمٙمؿ؟!. وم٠مّول ُمـ ٟمٓمؼ رؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، وأُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم ، وإئٛم٦م صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، وم٘م٤مًمقا : 

قم٤معمل اًميت٘مدير واًم٘مْم٤م  ذم ُمرشم٦ٌم ( أي اًمٕمٚمؿ اًمٕمرر ذم همحٚمٙمٜمؿ ايمٔمٙمؿ وايمديـأٟم٧م رسمٜم٤م ، 

، ٓ اًمٕمٚمؿ اًمٕمرر ذم ُمرشم٦ٌم قم٤ممل وهق ُم٤م يميتٌف اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ اًمذر واًمدٟمٞم٤م ، 

 اعمِمٞمت٦م ، وم٤مٟميتٌف .ُمرشم٦ٌم اًمٜمقر واجلؼموت اًمذي هق 
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  رازمعاظمبح٧م ايم

 اعمرسمٕم٦م قرّي٥مزمٚمٔمٛمك اَلٝمئ٥م ايمٛمايمٔمرش 

 صحٝمح أِب ايمْمٖمٝمؾ !!

ـ( : طمدصمٜمل أيب ، قمـ مّح٤مد سمـ قمٞمًك ، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر اًمٞمامين ه399ىم٤مل اًم٘مّٛمل )

، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ ، قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : ضم٤م  رضمؾ إمم أيب قمكم سمـ احلًلم وم٘م٤مل 

٤ٌّمس:  وأُّم٤م ُم٤م ؾم٠مل قمٜمف ُمـ اًمٕمرش ُمّؿ ظمٚم٘مف اهلل : وم٢مّن اهلل »...قمٚمٞمف اًمًالم رّدًا قمغم اسمـ قم

، شمّؿ طمٙمٗمف َمـ أيمقان أٞمقار ىمٌٚمف إّٓ صمالصم٦م أؿمٞم٤م  اهلقا  واًم٘مٚمؿ واًمٜمّقرظمٚم٘مف أرسم٤مقم٤ًم، مل خيٚمؼ 

خمتٙمٖم٥م، وَمـ ذيمؽ ايمٛمقر ، ٞمقر أطمْض ، وَمٛمف اطمْضت اْلْضة ، وٞمقر أصٖمر ، َمٛمف اصٖمرت 

، وُمٜمف وق  اًمٜمّٝم٤مر ، صمّؿ وٞمقر أزمٝمض وهق ٞمقر إٞمقارايمِمٖمرة، وٞمقر أمحر َمٛمف امّحرت اْلٚمرة، 

ظ يمّؾ ـمٌؼ يم٠مّول اًمٕمرش إمم أؾمٗمؾ اًم٤ًمومٚملم ، وًمٞمس ُمـ ذًمؽ ضمٕمٚمف ؾمٌٕملم أًمػ ـمٌؼ ، همٚم

ـمٌؼ إّٓ ويًٌح سمحٛمد رسمف ، وي٘مدؾمف سم٠مصقات خميتٚمٗم٦م ، وأًمًٜم٦م همػم ُمِميتٌٝم٦م ، ًمق أذن ًمٚم٤ًمن 

واطمد وم٠مؾمٛمع ؿمٞمت٤ًم مم٤ّم ذم حتيتف ، هلدم اجل٤ٌمل واعمدائـ واحلّمقن ويمِمػ اًمٌح٤مر وهلٚمؽ ُم٤م 

، ُم٤م ٓ حييص قمددهؿ إّٓ اهلل ،  ٛمٜم٣م َمـ اظمَلئ٘م٥ميمف شمًمٞمٝم٥م أرىم٣من ، َيٚمؾ ىمّؾ رىمـ َمدوٟمف، 

 .(7)يًٌحقن اًمٚمٞمؾ واًمٜمّٝم٤مر ٓ يٗمؽمون ...

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح . 

وروى اًمّمدوق ىم٤مل : ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ 

د ُمقؾمك سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل ُمّمٜمػ هذا اًمٙميت٤مب: طمدصمٜم٤م أيب وحمٛمد سمـ احلًـ سمـ أمحد سمـ اًمقًمٞم

ريض اهلل قمٜمف ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ قمٌٞمد، قمـ حمٛمد 

سمـ أيب قمٛمػم وحمٛمد سمـ ؾمٜم٤من، قمـ اًمّم٤ٌمح اًمًدي، وؾمدير اًمّمػمذم وحمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن 

 ُم١مُمـ اًمٓم٤مق، وقمٛمر سمـ اذيٜم٦م، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم..
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محد سمـ اًمقًمٞمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: : وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ سمـ أ ىم٤مل اًمّمدوق 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ اًمّمٗم٤مر وؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًلم سمـ أيب 

اخلٓم٤مب، ويٕم٘مقب سمـ يزيد وحمٛمد سمـ قمٞمًك، قمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٌٚم٦م، قمـ اًمّم٤ٌمح اعمزين، 

قمٚمٞمف اًمًالم، وؾمدير اًمّمػمذم وحمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن آطمقل، وقمٛمر سمـ أذيٜم٦م قمـ أيب قمٌد اهلل 

إّن اهلل اًمٕمزيز اجل٤ٌمر ، قمرج سمٜمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف »أهّنؿ طميوه وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم : 

وآًمف إمم ؾمامئف ؾمٌٕم٤ًم ، أُّم٤م أوهلـ وم٤ٌمرك قمٚمٞمف ، واًمث٤مٟمٞم٦م قمٚمٛمف ومٞمٝم٤م ومروف ، وم٠مٟمزل اهلل اًمٕمزيز 

،  ضمقل ايمٔمرشر ، يم٤مٟم٧م حمدىم٦م اجل٤ٌمر قمٚمٞمف حمٛماًل ُمـ ٟمقر ، ومٞمف أرسمٕمقن ٟمققم٤ًم ُمـ أٟمقاع اًمٜمق

أَّم٣م واضمد َمٛمٜم٣م هم٣مصٖمر ، همٚمـ أصمؾ ذيمؽ شمٖمِمك أسمّم٤مر اًمٜم٤مفمريـ ، ، قمرؿمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

اصٖمرت ايمِمٖمرة، وواضمد َمٛمٜم٣م أمحر همٚمـ أصمؾ ذيمؽ امحّرت اْلٚمرة، وواضمد َمٛمٜم٣م أزمٝمض همٚمـ 

ًمؽ واًم٤ٌمىمل قمغم قمدد ؾم٤مئر ُم٤م ظمٚمؼ ُمـ إٟمقار وإًمقان ، ذم ذ أصمؾ ذيمؽ أزمٝمض ايمبٝم٣مض،

اعمحٛمؾ طمٚمؼ وؾمالؾمؾ ُمـ ومْم٦م ومجٚمس قمٚمٞمف، صمؿ قمرج إمم اًمًام  اًمدٟمٞم٤م ومٜمٗمرت اعمالئٙم٦م إمم 

أـمراف اًمًام  ، صمّؿ ظمرت ؾمجدًا وم٘م٤مًم٧م: ؾمٌقح ىمدوس رسمٜم٤م ورب اعمالئٙم٦م واًمروح ُم٤م أؿمٌف 

 .(7)شهذا اًمٜمقر سمٜمقر رسمٜم٤م...

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، ذم أقمغم درضم٤مت اًمّمّح٦م .

( ي٘مّمد اًمٕمرش ف أرزم٣مفم٣ًم ...، طمٙمٗمف َمـ أيمقان أٞمقار خمتٙمٖم٥مطمٙمٗمىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

سمٛمٕمٜمك اهلٞمت٦م واًمّمقرة ، وهق ٓ يٜم٤مذم أّن طم٘مٞم٘ميتف اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة ، يمام أّن هٞمت٦م اإلٟم٤ًمن 

 اًميتل هل طم٘مٞم٘م٦م اإلٟم٤ًمن .أو اًمروح وصقرشمف اخل٤مرضمّٞم٦م ٓ شمٜم٤مذم اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م 

ائؿ اًمٜمقرّي٦م إرسمع ، شمالزم ذايت : إذ وٟمٜمٌف أّن سملم طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمرش وسملم هٞمتيتف ذات اًم٘مق

ٓ وضمقد ًمٚمٕمرش سمٛمٕمٜمك اهلٞمت٦م إّٓ سمٕمد وضمقد طم٘مٞم٘ميتف اًميتل هل اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة اًمٚمدٟمٞملم ذم 

 أهّنام طمٞمثٞميت٤من .أّول اًمٗمّمؾ ُمرشم٦ٌم اعمِمٞمت٦م : ومٝمل إصؾ واحل٘مٞم٘م٦م : ًمذًمؽ ىمٚمٜم٤م 
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 َمٔمٛمك إٞمقار إرزمٔم٥م !!

 ٤م شم٠مويؾ أًمقان إٟمقار وم٘مد ىمٞمؾ ومٞمف وضمقه:ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمٌح٤مر ريض اهلل قمٜمف : وأُمّ 

أهّن٤م يمٜم٤مي٦م قمـ شمٗم٤موت ُمراشم٥م شمٚمؽ إٟمقار ، سمح٥ًم اًم٘مرب واًمٌٕمد ُمـ ٟمقر  إّول: 

إٟمقار، وم٤مٕسمٞمض هق إىمرب، وإظمي هق إسمٕمد ، يم٠مّٟمف ممزج سميب ُمـ اًمٔمٚمٛم٦م ، 

قان اًمّمٌح واًمِمٗمؼ وإمحر هق اعميتقؾمط سمٞمٜمٝمام ، صمّؿ ُم٤م سملم يمّؾ اصمٜملم أًمقان أظمرى ، يم٠مًم

 اعمخيتٚمٗم٦م ذم إًمقان : ًم٘مرهب٤م وسمٕمده٤م ُمـ ٟمقر اًمِمٛمس. 

أهّن٤م يمٜم٤مي٦م قمـ صٗم٤مشمف اعم٘مدؾم٦م ، وم٤مٕظمي : ىمدرشمف قمغم إجي٤مد اعمٛمٙمٜم٤مت ،  ايمث٣مين:

وإوم٤مويتف إرواح اًميتل هل قمٞمقن احلٞم٤مة وُمٜم٤مسمع اخلية، وإمحر : همْمٌف وىمٝمره قمغم اجلٛمٞمع 

وأُم٤م اًمذيـ اسمٞمْم٧م رمحيتف وًمٓمٗمف قمغم قم٤ٌمده يمام ىم٤مل شمٕم٤مزم: سم٤مإلقمدام واًميتٕمذي٥م، وإسمٞمض : 

 .  وضمقهٝمؿ ومٗمل رمح٦م اهلل

وذيمر أّٟمف مم٤ّم أومٞمض قمٚمٞمف ُمـ ، ُم٤م اؾميتٗمدشمف ُمـ اًمقاًمد اًمٕمالُم٦م ىمدس اهلل روطمف  ايمث٣ميم٧م:

أٟمقار اًمٙمِمػ واًمٞم٘ملم، وسمٞم٤مٟمف ييتقىمػ قمغم متٝمٞمد ُم٘مدُم٦م ، وهل : إّن ًمٙمّؾ ر  ُمث٤مًٓ ذم قم٤ممل 

عمٙم٤مؿمٗم٦م، وشمٔمٝمر شمٚمؽ اًمّمقر وإُمث٤مل قمغم اًمٜمٗمقس خميتٚمٗم٦م سم٤مظميتالف ُمراشمٌٝم٤م ذم اًمرؤي٤م وا

اًمٜم٘مص واًمٙمامل، ومٌٕمْمٝم٤م أىمرب إمم ذي اًمّمقرة، وسمٕمْمٝم٤م أسمٕمد، وؿم٠من اعمٕمؼم أن يٜميت٘مؾ ُمٜمٝم٤م 

إمم ذواهت٤م ، وم٢مذا قمروم٧م هذا ، وم٤مًمٜمقر إصٗمر قم٤ٌمرة قمـ اًمٕم٤ٌمدة وٟمقره٤م يمام هق اعمٕم٤ميـ ذم 

ورد ذم اخلؼم ذم ؿم٠مهنؿ أّٟمف أًمًٌٝمؿ اهلل ُمـ ٟمقره عم٤م ظمٚمقا سمف. واًمٜمقر  ضم٤ٌمه اعميتٝمجديـ، وىمد

إسمٞمض: اًمٕمٚمؿ ّٕٟمف ُمٜمِم٠م ًمٚمٔمٝمقر ، وىمد ضمرب ذم اعمٜم٤مم أيْم٤ًم واًمٜمقر إمحر: اعمح٦ٌم يمام هق 

 .(7)اعمِم٤مهد ذم وضمقه اعمحٌلم قمٜمد ـمٖمٞم٤من اعمح٦ٌم 

 ، ؾمٜمٕمرض ًمف . واوح ىمٚم٧م : ذم سمٕمض ُم٤م ىم٤مًمف ريض اهلل قمٜمف ٟمٔمر
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 َم٣م وم٣ميمف صدر ايمديـ ايمممازي 

: اذا حت٘م٘م٧م هذه اعم٘مّدُم٤مت ، ومٚمٜمرضمع إمم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل صدر اًمديـ اًمِمػمازي 

 ش ..إّن ايمٔمرش طمٙمٗمف اَّللّ سمٔم٣ملم َمـ أٞمقار أرزمٔم٥م ... َمٛمف ايمبٝم٣مض»ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم  

٦م قمقامل: سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض ذم اًمٚمٓم٤موم٦م ، وأهّن٤م أرسمٕم ،جي٥م أن يٕمٚمؿ أّن اًمٕمقامل ُميتٓم٤مسم٘م٦م 

قم٤ممل إضمرام واًمٓم٤ٌمئع ، وومقىمف قم٤ممل اًمٜمٗمقس احلٞمقاٟمٞم٦م وهل اعمدسمرة اجلزئٞم٦م ، وومقىمف قم٤ممل 

اًمٜمٗمقس اعمدسمرة اًمٙمّٚمٞم٦م ، وومقىمف قم٤ممل اًمٕم٘مقل اعمحْم٦م، وُم٤م ُمـ ٟمقع ُمـ إٟمقاع اعميتحّمٚم٦م 

ّٓ وًمف ـمٌع حمرك ، اجلًامٟمٞم٦م  ٤مؾم٦م ، وومقىمٝم٤م ٟمٗمس ُمدسمرة ، وومقىمٝم٤م قم٘مؾ، إ ًّ ، وومقىمف ٟمٗمس طم

ّٓ وحتيتف ٟمٗمس ُمدسمرة يمّٚمٞم٦م وحتيتٝم٤م ، ٟمقاع رسم٤مب إوُم٤م ُمـ قم٘مؾ ُمـ اًمٕم٘مقل اًم٘م٤مهرة اًميتل هل أ إ

 أظمرى ُمدسمرة ضمزئٞم٦م ، وحتيتٝم٤م ـمٌٞمٕم٦م ضمرُمّٞم٦م.

وهذا مم٤ّم طمّ٘مؼ ذم ُمقوٕمف سم٤مًمؼمه٤من ، وٟمّص قمٚمٞمف ُمٕمٚمؿ اًمٗمالؾمٗم٦م ذم يميت٤مسمف اعمًّٛمك 

ٞم٦م، ومام ُمـ صقرة وومرع ذم قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة آّ شمرمجيتف ُمٕمروم٦م اًمرسمقسم، سم٤مصمقًمقضمٞم٤م ذم اًمّٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م 

ّٓ ًمٙم٤من يمٔمؾ سمال ؿمخص، ويمناب  وًمف أصؾ أصقل، وهمٞم٥م همٞمقب، ذم اًمٕم٤ممل اًمّرسمقيب، وا

فمّؾ ذم هذا اًمٕم٤ممل  وًمفزائؾ وظمٞم٤مل سم٤مـمؾ، وُم٤م ُمـ ٟمقر قم٘مكم وروح أُمري ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت إّٓ 

ّٓ ًمٙم٤من يم٠مصؾ ٓ ومرع ًمف ، ويمجقاد ٓ ضمقد ًمف ، ويمٛم  .(7)دًمقل سمال دًمٞمؾ، وا

  

                                                           

 . 336: 3ذح أصقل ايم٘م٣مدم   (1)



 

 

 315....     ..................................................................    وفمٙمؿ ايمٔمرش  ايمٖمِمؾ ايمرازمع : فمٙمؿ اظمٔمِمقم 

 

 إرزمٔم٥م :ٞمقار إَمٔمٛمك حتٗمٝمؼ 

إٟمقار إرسمٕم٦م هل : اجلقاهر اًم٘مدؾمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ، اًميتل هل ىم٤مل اًمٗمٞمض ريض اهلل قمٜمف: 

وؾم٤مئط ضمقده شمٕم٤ممم ، وأًمقاهن٤م يمٜم٤مي٦م قمـ اظميتالف أٟمقاقمٝم٤م اًمذي هق ؾم٥ٌم اظميتالف إٟمقاع 

وأضمٜم٤مس احلٞمقاٟم٤مت ، أقمٜمل : اإلٟم٤ًمن اًمرسم٤مقمٞم٦م ذم هذا اًمٕم٤ممل احلز : يم٤مًمٕمٜم٤مس وإظمالط 

واًمٌٝم٤مئؿ واًم٤ًٌمع واًمٓمٞمقر ، وُمراشم٥م اإلٟم٤ًمن أقمٜمل : اًمٓمٌع واًمٜمٗمس احل٤ًمؾم٦م واًمٜمٗمس 

 . (1)اعميتخٞمٚم٦م واًمٕم٘مؾ ، وأضمٜم٤مس اعمقًمدات يم٤معمٕمدن واًمٜم٤ٌمت واحلٞمقان واإلٟم٤ًمن

إهب٤مم أو  أوٟمٔمر ٟمقار إرسمٕم٦م ، ُم٤م ذيمره اًمٕمٚمام  ُمـ إوضمف ذم سمٞم٤من إسمٕمض ذم ىمٚمٜم٤م : 

ـّ سمٕمض ٓ جي٤مٟم٥م اًمّمقاب ذم اجلٛمٚم٦م ، وإن يم٤من سمٕمْمف دقمقى قمرّي٦م قمـ اًمدًمٞمؾ  ، ًمٙم

 ..أًمّمؼ سم٤مًميتؼمع ُمٜمف إمم آؾميتدٓل  اًميتٗم٤مصٞمؾ

صقر وهٞمت٤مت واحلّؼ أن ي٘م٤مل : إٟمقار إرسمٕم٦م : مجٚم٦م ُم٤م ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم إجي٤مده ُمـ 

: اخلًٞمس اعمريّم٥م إمم إدٟمك ،  اًمًٌٞمطإذف ُمـ إقمغم ، خمٚمقىم٤مشمف قمغم شمرشمٞم٥م اًمقضمقد 

 : يم٤مًميت٤مزموم٤مٕٟمقار إرسمٕم٦م هل إصقل اجلؼموشمّٞم٦م ًمٚمخٚمؼ إدٟمك : وهل ذم اًمٕمقامل 

 .(ٔمرشػموت )=ايمأوًٓ : إٞمقار دم فم٣ممل اْل

وهل : اًمٕم٘مقل اعمٗم٤مرىم٦م ، أرسمٕم٦م ضمؼموشمّٞم٦م رواٌح يمٚمّٞم٦م ىمدؾمّٞم٦م إٟمقار ذم هذا اًمٕم٤ممل ، أ

، وىمد ُمْم٧م اًمٜمّمقص  أهؾ اًمٌٞم٧م إرسمٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أٟمقار  ل، وهاًميتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل 

 .. أّن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚم٘مٝمؿ أٟمقارًا ىمٌؾ ظمٚمؼ إؿمٞم٤م  سمٙمذا أًمػ ؾمٜم٦ماًمث٤مسميت٦م 

ىم٤مل » ُمٕميتؼم قمكّم سمـ طمديد ، قمـ ُمرازم ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل :ـ ذًمؽ ٛموم

يٕمٜمل روطم٤ًم سمال سمدن ، ىمٌؾ أن أظمٚمؼ  اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم : ي٤م حمٛمد إيّن ظمٚم٘ميتؽ وقمٚمٞم٤ًم ٟمقرًا ،

ؾماموايت وأريض وقمرر وسمحري ، ومٚمؿ شمزل هتٚمٚمٜمل ومتجدين ، صمّؿ مجٕم٧م روطمٞمٙمام ومجٕمٚميتٝمام 
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 واطمدة ، ومٙم٤مٟم٧م متجدين وشم٘مدؾمٜمل وهتٚمٚمٜمل ، صمّؿ ىمًٛميتٝم٤م صمٜميتلم ، وىمًٛم٧م اًمثٜميتلم صمٜميتلم ،

 .(1) شواضمد ، واْلسـ واْلسكم شمٛمت٣من ... همِم٣مرت أرزمٔم٥م : حمٚمد واضمد ، وفمقمّ 

 شم٣مٞمٝم٣ًم : إٞمقار دم فم٣ممل اظمٙم٘مقت .

إٟمقار ذم هذا اًمٕم٤ممل أظمذت ـم٤مسمٕم٤ًم ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم ُمالئٙمّٞم٤ًم سمٕمد أن يم٤من ضمؼموشمٞم٤ًم ٟمقري٤ًم ، 

وُمرّده٤م قمغم اعمحيتٛمؾ إمم أرسمٕم٦م ُمـ اعمالئٙم٦م ، هؿ : ضمؼمائٞمؾ وإهاومٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وقمزرائٞمؾ: 

دٟمك ُمـ : إُم٤مشم٦م وإطمٞم٤م  ورزق وُمٓمر وٟمٍم وقمٚمؿ إذ ٓ ؿمٌٝم٦م أّن ُمرّد شمدسمػم يمّؾ ُم٤م ذم اًمٕم٤ممل إ

 .اًمّمالة واًمًالم أومّمؾ وومٝمؿ ، إًمٞمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ 

ريض ضم٤مسمر اجلٕمٗمل قمـ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ذم اًمٕمٚمؾ ، مم٤ّم يدّل قمٚمٞمف ، ُم٤م رواه اًمّمدوق 

 .، وؾمٜمنده سمٕمد ىمٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم، قمـ ضمّده أُمػم اعم١مُمٜملم قمـ اًم٤ٌمىمر ، اهلل قمٜمف 

 مل ايمدٞمٝم٣م.شم٣ميمث٣ًم : إٞمقار دم فم٣م

، قمغم إفمٝمر ُمـ اًمّمقر واهلٞمت٤مت يمّؾ ُم٤م ُمقضمقد ذم اًمدٟمٞم٤م اًميتل يرضمع إًمٞمٝم٤م وهل 

٤مر واهلقا  واعم٤م  واًمؽماب : ًم٘مقًمف ٛمرّد يمّؾ ُم٤م ذم هذا اًمٕم٤ممل اًمٗم٤مين إمم اًمٕمٜم٤مس إرسمٕم٦م : اًمٜمّ وم

ٍء ضَمل  شمٕم٤ممم :  ـَ اظْم٣َمِء ىُمؾه َرْ اعمٌّٞمٜم٤من  َن فَمْرؾُمُف فَمعَم اظْم٣َمءِ َوىَم٣موًم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف :  َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم َِم

 . سمّمحٞمح حمٛمد سمـ ؾمٚمؿ أيت ، ه٤ميمف ًمؽمى 
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 أرزمٔم٥ماظم٣مدي أصقل اْلٙمؼ أّن  ايمٛمّص

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ احلًـ سمـ حمٌقب ، قمـ 

٤مل : ىم٤مل اًمٕمال  سمـ رزيـ ، قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ واحلج٤مل ، قمـ اًمٕمال  ، قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ىم

وم٠مُمر اهلل قمز ذيمره اعم٤م  ، َوىَم٣مَن فَمْرؾُمُف فَمعَم اظْم٣َمءِ زم أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من يمّؾ ر  ُم٤م  

وم٤موٓمرم ٟم٤مرًا ، صمّؿ أُمر اًمٜم٤ّمر ومخٛمدت ، وم٤مرشمٗمع ُمـ مخقده٤م دظم٤من ، ومخٚمؼ اهلل اًمًاموات ُمـ 

يح ، وم٘م٤مل اعم٤م  : أٟم٤م اًمٜم٤ّمر واًمرو ذًمؽ اًمدظم٤من ، وظمٚمؼ إرض ُمـ اًمرُم٤مد ، صمّؿ اظميتّمؿ اعم٤م 

 ضمٜمد اهلل إيمؼم ، وىم٤مًم٧م اًمريح: أٟم٤م ضمٜمد اهلل إيمؼم ، وىم٤مًم٧م اًمٜم٤ّمر : أٟم٤م ضمٜمد اهلل إيمؼم!!.

 ش.ضمؾ إمم اًمريح أٟم٧م ضمٜمدي إيمؼمو وم٠موطمك اهلل قمز»ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح 

ٞم٤م سمرُميتٝم٤م ، ؾمامواهت٤م اًمدٟمصقرة )=هٞمت٦م( وضمقد أّن ، سمؾ سيٌح ، احلدي٨م فم٤مهٌر ضمّدًا 

اهلقا  )=اًمريح( ، واعم٤م  ، : وضمقدّي٦م هل إمم أرسمٕم٦م أصقل  هُمردّ وأروٝم٤م وُم٤م ومٞمٝمام وُم٤م سمٞمٜمٝمام ، 

 . واًمٜم٤مر ، واًمؽماب )=اًمرُم٤مد(

ٌّف أّن احلدي٨م يدور قمغم ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م واعم٤مّدة اًمٗم٤مٟمٞم٦م ، وهق ٓ يٜم٤مذم أّن شمٚمٙمؿ  وٟمٜم

ذم أّن ُمرّد هذه إصقل اعمٚمٙمقشمّٞم٦م إمم أصقل ضمؼموشمٞم٦ّم إصقل ُمٚمٙمقشمٞم٦ّم ، يمام أّن هذا ٓ يٜم٤م

 هل إٟمقار إرسمٕم٦م آٟمٗم٦م اًمذيمر .

 ًمؽمى .. ف، ه٤ميمأيت اجلٕمٗمل قمـ اًم٤ٌمىمر يِمٝمد عم٤م ذيمرٟم٤مه ، صحٞمح 

  



 

 

 زمكم اْلتؿ وايمتٔمٙمٝمؼ  ٔمِمقم فمٙمؿ اظم ........................................................................................    318

 

  دم ذيمؽ  ضمدي٧م أَمغم اظم٠مَمٛمكم 

هـ( ذم اًمٕمٚمؾ ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد 397أظمرج اًمّمدوق )

محد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك، احلًـ سمـ حمٌقب، قمـ قمٛمرو سمـ أسمك أاًمّمٗم٤مر، قمـ  سمـ احلًـ

اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم عم٤م  نّ : إىم٤مل أُمػماعم١مُمٜملم»ىم٤مل: قمٚمٞمف اًمًالم اعم٘مدام، قمـ ضم٤مسمر، قمـ أيب ضمٕمٗمر 

وذًمؽ سمٕمد ُم٤م ُم٣م اجلـ واًمٜمًٜم٤مس ذم إرض ؾمٌٕم٦م آٓف ، سمٞمده  أطم٥ّم أن خيٚمؼ ظمٚم٘م٤مً 

اًمذي أراد ُمـ اًميتدسمػم واًميت٘مدير ، أن خيٚمؼ آدم قمٚمٞمف اًمًالم ؾمٌح٤مٟمف وعم٤م يم٤من ُمـ ؿم٠مٟمف ..: ؾمٜم٦م

يمِمط قمـ أـم٤ٌمق ، ف عم٤م أراد ُمـ ذًمؽ يمٚمّ ..: عم٤م هق ُمٙمٜمقٟمف ذم اًمًاموات وإرض وقمٚمٛمف

ومٚمام ، اٟمٔمروا إمم أهؾ إرض ُمـ ظمٚم٘مل ُمـ اجلـ واًمٜمًٜم٤مس : اًمًاموات صمؿا ىم٤مل ًمٚمٛمالئٙم٦م 

قمٔمؿ ذًمؽ ، ٗمؽ اًمدُم٤م  واًمٗم٤ًمد ذم إرض سمٖمػم احلؼ رأوا ُم٤م يٕمٛمٚمقن ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٕم٤مص وؾم

ومل يٛمٚمٙمقا همْمٌٝمؿ أن ىم٤مًمقا: ي٤م رب أٟم٧م ، وأؾمٗمقا قمغم أهؾ إرض ، وهمْمٌقا هلل ، قمٚمٞمٝمؿ 

، اًمٕمزيز اًم٘م٤مدر اجل٤ٌمر اًم٘م٤مهر، اًمٕمٔمٞمؿ اًمِم٠من وهذا ظمٚم٘مؽ اًمْمٕمٞمػ اًمذًمٞمؾ ذم أروؽ 

وهؿ يٕمّمقٟمؽ سمٛمثؾ هذه ،  ويًيتٛميتٕمقن سمٕم٤مومٞميتؽ، ويٕمٞمِمقن سمرزىمؽ ، ييت٘مٚمٌقن ذم ىمٌْميتؽ 

ٓ شم٠مؾمػ وٓ شمٖمْم٥م وٓ شمٜميت٘مؿ ًمٜمٗمًؽ عم٤م شمًٛمع ُمٜمٝمؿ وشمرى، ىمد قمٔمؿ ، اًمذٟمقب اًمٕمٔم٤مم 

 ذًمؽ قمٚمٞمٜم٤م وأيمؼمٟم٤مه ومٞمؽ.

زم  إين ضم٤مقمؾ ذم إرض ظمٚمٞمٗم٦مومٚمام ؾمٛمع اهلل قمز وضمؾ ذًمؽ ُمـ اعمالئٙم٦م ىم٤مل: 

 قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٙمقن قمٚمٞمٝمؿ طمج٦م زم قمٚمٞمٝمؿ ذم أريض قمغم ظمٚم٘مل.

ُد ومِٞمَٝم٤م : ٙم٦م: ؾمٌح٤مٟمؽ وم٘م٤مًم٧م اعمالئ  ًِ ـْ ُيْٗم َٕمُؾ ومِٞمَٝم٤م َُم  يمام أومًدت سمٜمق اجل٤من،  َأدَمْ

َُم٤م َ  ِٗمُؽ اًمدِّ ًْ ُس ًَمَؽ  :  يمام ؾمٗمٙم٧م سمٜمق اجل٤منَوَي ٌُِّح سمَِحْٛمِدَك َوُٟمَ٘مدِّ ًَ ـُ ُٟم وم٤مضمٕمؾ  َوَٟمْح

 يتل إيّن ٤م ٓ ٟمٗمًد ذم إرض وٓ ٟمًٗمؽ، ىم٤مل اهلل ضمؾ ضمالًمف: ي٤م ُمالئٙم٤م، وم٢مٟمّ ذًمؽ اخلٚمٞمٗم٦م ُمٜمّ 

، ص٤محللم  وقم٤ٌمداً ، أضمٕمؾ ذرييتف أٟمٌٞم٤م  ُمرؾمٚملم ،  أريد أن أظمٚمؼ ظمٚم٘م٤م سمٞمدي إيّن ، أقمٚمؿ ُمٜمٙمؿ 

ويٜمذروهنؿ ، ومٞمٜمٝمقهنؿ قمـ ُمٕمّمٞميتل ، اضمٕمٚمٝمؿ ظمٚمٗم٤م  قمغم ظمٚم٘مل ذم أريض ، وأئٛم٦م ُمٝميتديـ 

، واضمٕمٚمٝمؿ زم طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ ، ويًٚمٙمقن هبؿ ـمريؼ ؾمٌٞمكم ، وهيدوهنؿ إمم ـم٤مقميتل ، ُمـ قمذايب 
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قمـ ، وأٟم٘مؾ ُمردة اجلـ اًمٕمّم٤مة ، وأـمٝمره٤م ُمٜمٝمؿ ،  اًمٜمًٜم٤مس قمـ أريض ، وأسملم أو ٟمذراً  قمذراً 

، ومال جي٤مورون ٟمًؾ ظمٚم٘مل ، وأؾمٙمٜمٝمؿ ذم اهلقا  وأىمٓم٤مر إرض ، سمرييتل وظمٚم٘مل وظمػميت 

ومال يرى ٟمًؾ ظمٚم٘مل اجلـ وٓ جي٤مًمًقهنؿ وٓ ،  وأضمٕمؾ سملم اجلـ وسملم ظمٚم٘مل طمج٤مسم٤مً 

أؾمٙمٜميتٝمؿ ُم٤ًميمـ اًمٕمّم٤مة، ، ًؾ ظمٚم٘مل اًمذيـ اصٓمٗمٞميتٝمؿ خي٤مًمٓمقهنؿ، ومٛمـ قمّم٤مين ُمـ ٟم

 وأوردهتؿ ُمقاردهؿ وٓ أسم٤مزم.

ْٛميَتٜم٤َم إِٟماَؽ َأْٟم٧َم اًْمَٕمٚمِٞمُؿ  : وم٘م٤مًم٧م اعمالئٙم٦م: ي٤م رسمٜم٤م إومٕمؾ ُم٤مؿمت٧م  ٓا َُم٤م قَمٚما َٓ قِمْٚمَؿ ًَمٜم٤َم إِ

ـْ َصْٚمَّم  وم٘م٤مل اهلل ضمؾ ضمالًمف ًمٚمٛمالئٙم٦م: احْلَٙمِٞمؿُ  ا ُِم ٜمُقٍن إيِنِّ ظَم٤مًمٌِؼ سَمنَمً ًْ ـْ مَح٢َمٍ َُم ٤مٍل ُِم

ـَ 98) ـْ ُروطِمل وَمَ٘مُٕمقا ًَمُف ؾَم٤مضِمِدي ْييُتُف َوَٟمَٗمْخ٧ُم ومِٞمِف ُِم ويم٤من ذًمؽ ُمـ أُمر اهلل ،  ( وَم٢مَِذا ؾَمقا

 .ُمٜمف قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ ان خيٚم٘مف إطميتج٤مضم٤مً ، قمزوضمؾ شم٘مدم إمم اعمالئٙم٦م ذم آدم قمٚمٞمف اًمًالم 

، ُمـ اعم٤م  اًمٕمذب اًمٗمرات  همروم٦م، وم٤مهمؽمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم »: قمٚمٞمف اًمًالم  ىم٤مل

ئٛم٦م إظمٚمؼ اًمٜمٌٞملم واعمرؾمٚملم وقم٤ٌمدي اًمّم٤محللم وأومّمٚمّمٚمٝم٤م ومجٛمدت، صمؿ ىم٤مل هل٤م: ُمٜمؽ 

 أومٕمؾ وهؿ ؾم٠مل قماّم وٓ أُ ،  شم٤ٌمقمٝمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وٓ اسم٤مزموا، اًمدقم٤مة إمم اجلٜم٦م ، اعمٝميتديـ 

ُمٜمؽ : صمؿ ىم٤مل هل٤م ، ومّمٚمّمٚمٝم٤م ومجٛمدت ، ضم٤مج ، واهمؽمف همروم٦م ُمـ اعم٤م  اعم٤مًمح إي٠ًمًمقن 

، ظمقان اًمِمٞم٤مـملم واًمدقم٤مة إمم اًمٜم٤مر إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أظمٚمؼ اجل٤ٌمريـ واًمٗمراقمٜم٦م واًمٕميت٤مة وأ

 .وٓ أؾم٠مل قمام أومٕمؾ وهؿ ي٠ًمًمقن، واشم٤ٌمقمٝمؿ وٓ اسم٤مزم 

 وذط ذم ذًمؽ اًمٌدا  ومل ينمط ذم أصح٤مب اًمٞمٛملم اًمٌدا ، صمؿّ »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

اظمَلئ٘م٥م أُمر  صمؿّ ، ومه٤م ؾمالًم٦م ُمـ ـملم ،  ومدام فمرؾمف٤ممه٤م ًم٘مأ ومّمٚمّمٚمٝم٤م صمؿّ ، ظمٚمط اعم٤مئلم 

ه٤م وسمروم٠مقًمقا قمغم هذه اًمثالصم٦م اًمًالًم٦م جي، أن رزمٔم٥م: ايمُمًمل، وايمدزمقر، وايمِمب٣م، واْلٛمقبإ

 رسمٕم٦م: اًمريح، واعمرة، واًمدم، واًمٌٚمٖمؿ.وأضمروا ومٞمٝم٤م اًمٓم٤ٌميع إ أصٚمحقه٤م ،وضمزؤه٤م و

، وم٤مضمروا ومٞمٝم٤م اًمّم٤ٌم واجلٜمقب واًمدسمقر اًمِمامل و:  ىم٤مل ومج٤مًم٧م اعمالئٙم٦م قمٚمٞمٝم٤م وهل

 رسمٕم٦م.اًمٓم٤ٌميع إ

 ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمِمامل.، رسمٕم٦م ذم اًمٌدن واًمريح ذم اًمٓم٤ٌميع إ
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 ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمّم٤ٌم.، رسمٕم٦م ذم اًمٌدن اًمٌٚمٖمؿ ذم اًمٓم٤ٌميع إو

 ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمدسمقر.، رسمٕم٦م ذم اًمٌدن واعمرة ذم اًمٓم٤ٌميع إ

 طمٞم٦م اجلٜمقب.ُمـ ٟم٤م، رسمٕم٦م ذم اًمٌدن واًمدم ذم اًمٓم٤ٌميع إ

، طم٥م احلٞم٤مة وـمقل ىم٤مل وم٤مؾميت٘مٚم٧م اًمٜمًٛم٦م ويمٛمؾ اًمٌدن، ومٚمزُمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمريح 

وًمزُمف  .طم٥م اًمٓمٕم٤مم واًمنماب واًمٚملم واًمرومؼ، وًمزُمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٌٚمٖمؿ . ُمؾ واحلرص إ

وًمزُمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمدم  .اًمٖمْم٥م واًمًٗمف واًمِمٞمٓمٜم٦م واًميتجؼم واًميتٛمرد واًمٕمجٚم٦م، ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمرة 

 ش.اًمٚمذات وريمقب اعمح٤مرم واًمِمٝمقاتطم٥م اًمٜم٤ًم  و، 

ُمـ يميت٥م ، ىم٤مل: وضمدٟم٤مه ذم يميت٤مب قمٚمٞمف اًمًالم أسم٤م ضمٕمٗمر  نّ أضم٤مسمر  ظمؼمين: اىم٤مل قمٛمرو 

 .(7)قمكم قمٚمٞمف اًمًالم

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

اخلٚمؼ اًمدٟمٞمقي إمم هذه إصقل إرسمٕم٦م ، يمام أّن يمّؾ  وهق ٟمٌص سيٌح أّن ُمرّد يمّؾ 

 .، واعمالئٙم٦م ُمدسمرون سم٤مٕٟمقار إرسمٕم٦م ، وم٤مطمٗمظٕرسمٕم٦م هذه إصقل ُمدسّمرة سم٤معمالئٙم٦م ا
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 دهمع سمقّهؿ اظمٛم٣مهم٣مة !!

روى اًمٙمٚمٞمٜمل سم٢مؾمٜم٤مد ُمٕميتؼم قمكم سمـ طمديد قمـ ُمرازم ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم 

وم٣مل اَّلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم : ي٣م حمٚمد إيّن طمٙمٗمتؽ وفمٙمٝم٣مً ٞمقرًا ، ئمٛمل روضم٣مً زمَل زمدن ، ومبؾ أن » ىم٤مل :

 .(1) ش وأريض وفمرر وزمحريأطمٙمؼ ؽمًموايت

 وهق سيٌح أّن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ ٟمقر حمٛمد وقمكّم قمٚمٞمٝمام اًمًالم ، ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمٕمرش .

يِمٝمد ًمف ُم٤م ُم٣م ُمـ ظمؼم اعمٗمّْمؾ سمـ قمٛمر ، قمـ ضم٤مسمر ، وإؾمٜم٤مده ُمٕميتؼم ، قمـ اًم٤ٌمىمر 

وفمؼمسمف  أّول َم٣م طمٙمؼ، طمٙمؼ حمٚمدًا صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف،ي٤م ضم٤مسمر إّن اهلل »قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

سملم يدي اهلل...، فمّؾ اًمٜمقر، أسمدان ٟمقراٟمٞم٦م سمال أرواح،  أؾمب٣مَح ٞمقرٍ : ومٙم٤مٟمقا اَلداة اظمٜمتديـ

 ...ش. وىم٣من َم٠ميدًا زمروح واضمدة وهل روح ايمٗمدس

ىمٚم٧م : هق فم٤مهر أّن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ أٟمقار أهؾ اًمٌٞم٧م إرسمٕم٦م ، ىمٌؾ أن خيٚمؼ أي خمٚمقق 

 ؾمقاهؿ ..

اعمروي قمـ اإلُم٤مم اهل٤مدي قمٚمٞمف اًمًالم ذم اًمزي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م ة ُمع ٤مًمٙمـ رسمام ييتقهؿ اعمٜم٤موم

ـْ  إّن َاْرواطَمُٙمْؿ َوُٟمقَريُمْؿ َوـمٞمٜميََتُٙمْؿ واطِمَدٌة، ـم٤مسَم٧ْم َوـَمُٝمَرْت ، سَمْٕمُْمٝم٤م»سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ىم٤مل :  َِم

أّن ًمزي٤مرة افم٤مهر ٚمٕمّؾ ىم٤مئؾ ي٘مقل : وم شهَمَجَٔمَٙمُ٘مْؿ زمَِٔمْرؾِمِف حُمِْدومكمَ ، ظَمَٚمَ٘مُٙمُؿ اهللُ َاْٟمقارًا ، زَمْٔمض

 .اًمٕمرش خمٚمقق ىمٌٚمٝمؿ 

 ىمٚم٧م : ٓ ُمٜم٤موم٤مة ، ٕطمد وضمٝملم : 

، ُمٚمٙمقيت ُمـ أٟمقار أرسمٕم٦م خمٚمقق سمٛمٕمٜمك اهلٞمت٦م اًمٜمقرّي٦م واًمّمقرة ، اًمٕمرش إّول : 

ٕمٜمك خمٚمقق سمٕمد ٟمٌّٞمٜم٤م عمواًمٕمرش هبذا ا وهذا ذم اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م أو ذم اًمًاموات اًميتل دون ذًمؽ.

 ف وآًمف . حمّٛمد وأهؾ سمٞميتف صغم اهلل قمٚمٞم
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، أّن ٟمٌّٞمٜم٤م حمّٛمد قمالوة قمغم اًمٜمّمقص وىمد حت٘مؼ اإلمج٤مع ُمـ اًمٗمري٘ملم ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م 

سمٛمٕمٜمك اًمذي أذف ُمـ اًمٕمرش صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، أذف خمٚمقق ظمٚم٘مف اهلل ، وٓزُمف أّٟمف 

أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أّن : يِمٝمد ًمف ٟمّص اسمـ طمديد وهمػمه ، اهلٞمت٦م اعمرسمٕم٦م ُمـ أٟمقار أرسمٕم٦م 

 .ٚمقىمقن ىمٌؾ أن خيٚمؼ اهلل اًمٕمرش خم

اًمذي ذم اًمًام  سمٛمٕمٜمك اهلٞم٦م واًمّمقرة ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ، ُم٤م يم٤من ٕمرش ٤مًمسماعم٘مّمقد اًمزسمدة : 

ومقق اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م سمام ٓ ومٝمذا اعمِمٞمت٦م ، قمٚمؿ : ، ٓ طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمرش اًميتل هل اًم٤ًمسمٕم٦م أو دوهن٤م 

 . هذا ، أّول اًمٗمّمؾ، وىمد ُمّر اخلؼم اًمّمحٞمح اًمٍميح ذميٕمٚمٛمف إّٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

يمام هدت إظم٤ٌمر وهق ، واًم٘مدرة اًمٚمدٟمٞملم اًمٕمرش اًمذي سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ ومٝمذا هق 

اعمٕميتؼمة ، هق قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًم٤ٌمـمـ اًمذي ٓ ي٘مّدر ىمدره أطمد : سمداه٦م اؾميتح٤مًم٦م إطم٤مـم٦م اعمخٚمقق 

اعمحدود  سمف ، ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد ومٛمـ دوٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : ُٓميتٜم٤مع اطم٤مـم٦م اعمحدود اعمخٚمقق سمٖمػم

 .، سمؾ يًيتحٞمؾ اإلطم٤مـم٦م سمٌٕمْمف ، إّٓ إذا أذن اهلل شمٕم٤ممم سمذًمؽ 
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 هؾ اظمٔمِمقم فم٣مملٌ زمًم همقق ايمٔمرش ؟!.

اعمٕمّمقم ، ٓ يٕمٚمؿ ُمـ قمٚمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ، إّٓ ُم٤م دون أّن  ُم٣م اًمٜمّص اًمّمحٞمح

يٕمْمده اًمؼمه٤من أّن إطم٤مـم٦م اعمٕمّمقم سمٕمٚمقم اًمٕمرش ، وهل قمٚمقم اعمِمٞمت٦م مميتٜمٕم٦م : اًمٕمرش، 

ورد اًمٜمٝمّل اًمِمديد ، اًمٔم٤مهر ذم احلرُم٦م ُٓميتٜم٤مع إطم٤مـم٦م اعمحدود سمٖمػم اعمحدود ، قمدا هذا ومٚم٘مد 

 ، قمـ اًمٙمالم ومٞمام ومقق اًمٕمرش ..

أظمرج اًم٘مّٛمل ىم٤مل : طمدصمٜمل أيب قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ مجٞمؾ ، قمـ أيب قمٌداهلل قمٚمٞمف 

وٓ سم٘مٙمٚمقا ،  دون ايمٔمرشوسم٘مٙمٚمقا همٝمًم اذا اٟميتٝمك اًمٙمالم إمم اهلل وم٤مُمًٙمقا ، »اًمًالم ىم٤مل : 

: وم٢مّن ىمقُم٤ًم شمٙمٚمٛمقا ومٞمام ومقق اًمٕمرش وميت٤مه٧م قم٘مقهلؿ : طميتك أّن اًمرضمؾ يم٤من همٝمًم همقق ايمٔمرش

ـْ ظمٚمٗمف ، ويٜم٤مدي ُمـ ظمٚمٗمف ومٞمجٞم٥م ُمـ سملم يديف ـْ سملم يديف ، ومٞمجٞم٥م َُم  .(7)شيٜم٤مدي َُم

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك يمالم.

ـ أمحد سمـ اًمقًمٞمد رمحف اهلل ىم٤مل: أظمرضمف اًمّمدوق ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ سم

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ اًمّمٗم٤مر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك، قمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ 

قمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ ُمٞمٛمقن، قمـ احلًـ اًمّمٞم٘مؾ، قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ، قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف  ،ومْم٤مل

 .(9)اًمًالم ُمثٚمف

 . ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد جمٝمقل سم٤مًمّمٞم٘مؾ قمغم اعمِمٝمقر 

وًمف ؿم٤مهد صحٞمح أظمرضمف اًمّمدوق سمٚمٗمظ آظمر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أيب رمحف اهلل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد اسمـ قمٞمًك، قمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٖمػمة، قمـ أيب 

إّٞمف ومد ىم٣من همٝمٚمـ ىم٣من ومبٙم٘مؿ  اًمٞمًع، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل:

فمٙمؿ َم٣م وىمٙمقا زمٔمٙمٚمف ، وؿمٙمبقا فمٙمؿ َم٣م مل يقىمٙمقا زمٔمٙمٚمف، همٙمؿ يػمضمقا ضمتك ؽمٟميمقا  ومقٌم ، سمرىمقا

                                                           

 . َمْمبٔم٥م ايمٛمجػ .76: 1سمٖمسغم ايمٗمٚمل)ت: ؿمّٝم٤م اْلزائري(   (1)
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ـْ سملم يديف ، ومٞمجٞم٥م ُمـ ظمٚمٗمف ،   همقق ايمسًمء ، همت٣مه٦مفمًّم  ىمٚمقهبؿ، ومٙم٤من أطمدهؿ يدقمق َُم

 .(7)شويدقمق َُمـ ظمٚمٗمف ومٞمجٞم٥م ُمـ سملم يديف

 ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح ، اسمـ اعمٖمػمة ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع .

وأظمرج أيْم٤ًم ىم٤مل : طمدصمٜمل أيب رمحف اهلل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ إسمراهٞمؿ، قمـ أسمٞمف، قمـ 

 اسمـ أيب قمٛمػم قمـ حمٛمد سمـ محران، قمـ أيب قمٌٞمدة احلذا ، ىم٤مل: ىم٤مل زم أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم:

ي٣م زي٣مد إي٣مك واْلِمقَم٣مت ، هم١مُّن٣م سمقرث ايمُمؽ ، وحتبط ايمٔمٚمؾ، وسمردي ص٣مضمبٜم٣م، وفمسك أن 

همَل يٕمٖمر يمف..: إّٞمف ىم٣من همٝمًم َم٢م ومقم ، سمرىمقا فمٙمؿ َم٣م وىمٙمقا زمف ، وؿمٙمبقا فمٙمؿ َم٣م  سمت٘مّٙمؿ زم٣ميمًمء

وا، ضمتك ىم٣من ايمرصمؾ يمٝمدفمق َمـ زمكم يديف ىمٖمقه ، ضمتك اٞمتٜمك ىمَلَمٜمؿ إلم اَّلل فمز وصمؾ همتحغّم 

 .(7)شهمٝمجٝم٤م َمـ طمٙمٖمف ، ويدفمق َمـ طمٙمٖمف همٝمجٝم٤م َمـ زمكم يديف

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم.

اىميتّم٤مر قمٚمؿ اعمٕمّمقم قمغم ُم٤م دون اًمٕمرش : ومٞمدّل قمٚمٞمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ  وأُّم٤م اًمٜمّص قمغم

إظم٤ٌمر ، ُم٣م ُمٜمٝم٤م ظمؼم اعمٜمخؾ سمـ مجٞمؾ إؾمدي ، قمـ ضم٤مسمر ، قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم 

 ىم٤مل : ؾم٠مًميتف قمـ قمٚمؿ اًمٕم٤ممل؟!.

روح وإوصٞم٤م  مخ٦ًم أرواح :  دم إٞمبٝم٣مءي٤م ضم٤مسمر ، إّن »وم٘م٤مل زم قمٚمٞمف اًمًالم : 

همػموح ايمٗمدس ي٣م ح اإليامن ، وروح احلٞم٤مة ، وروح اًم٘مقة ، وروح اًمِمٝمقة : ، وروايمٗمدس 

 ش. ، إلم َم٣م حت٦م ايمثرى َم٣م حت٦م ايمٔمرشصم٣مزمر فمرهمقا : 

 إيِنِّ وَم٤مقِمٌؾ َذًمَِؽ هَمًدا )سمْمٛمٞمٛم٦م : وهق 
ٍ
ـا ًمٌَِمْ  َٓ شَمُ٘مقًَم ٓا َأْن َيَِم٤مَ  اهللا93َُو   ( إِ

، وؾمٞم٠ميت اًميتٗمّمٞمؾ ي٘ميتٍم قمغم ُم٤م دون اًمٕمرش الم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًسيٌح أّن قمٚمؿ اإلُم٤مم 

 .ذم اًمٗمّمؾ أيت

                                                           

 . مج٣مفم٥م اظمدرؽمكم ، ومؿ.957ايمتقضمٝمد)ت: ه٣مؾمؿ ايمْمٜمراين( :    (1)

 . مج٣مفم٥م اظمدرؽمكم ، ومؿ.955ايمتقضمٝمد)ت: ه٣مؾمؿ ايمْمٜمراين( :    (7)
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 زمٝم٣من ومقيمف فمٙمٝمف ايمسَلم : )ايمٔمرش وَمـ فمٙمٝمف(

ىم٤مل : طمدصمٜمل أيب ، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمرار ريض اهلل قمٜمف أظمرج قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مّٛمل 

ف فمـ ىمُمط يم: » اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، قمـ يقٟمس سمـ قمٌد اًمرمح٤من ، قمـ هِم٤مم ، قمـ أيب قمٌد

، وايمٔمرش وَمـ فمٙمٝمف، واظمـَـَٙمـِؽ ايمذي َيٚمٙمٜم٣م ،  وفمـ ايمسًمء وَمـ همٝمٜم٣مإرض وَمـ فمٙمٝمٜم٣م ، 

 . (1)ش اظم٠مَمٛمكم فمٙمٝمف ايمسَلم رِ ـاَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ، وأَمٝم وهمٔمؾ ذيمؽ زمرؽمقلِ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم إفمٝمر .

، سمؾ قملم اًم٤ٌمـمؾ :  إؿمٙم٤مٌل سملّم قمغم اًمٕمرش صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ اؾميتٕمال  اعمالئٙم٦م  ذم

ُٙمُؿ اهللعمٜم٤موم٤مشمف ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ٤مٍم  إِنا َرسما َْرَض ذِم ؾِميتا٦ِم َأيا ْٕ اَمَواِت َوا ًا ِذي ظَمَٚمَؼ اًم شُمؿه اؽْمتََقى اًما

ََْمرَ  ْٕ ُر ا ـُ فَمعَم ايْمَٔمْرِش اؽْمَتَقىوىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :  (7)فَمعَم ايْمَٔمْرِش ُيَدزمِّ مْحَ رضورة أّن  (3)ايمره

 ُمـ خميتّم٤مت اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف..  آؾميتٕمال 

ٓ اًمٕمرش سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ ، ( وايمٔمرش وَمـ فمٙمٝمفاًمًالم : )اًمّمالة وقمٚمٞمف اًمّم٤مدق ىمقل 

سمٛمٕمٜمك اًمّمقرة اًمذي سم٘مريٜم٦م اًمٕمٓمػ قمغم اًمًام  وإرض وُمـ قمٚمٞمٝمام :  ،سمؾ اًمٕمرش هٞمٝمٜم٤م

، اعمخٚمقق ر أو اًمراسمٕم٦م قمغم اظميتالف إظم٤ٌمواهلٞمت٦م ، وهق اًمذي ذم اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م أو اًم٤ًمدؾم٦م 

 ُمـ أٟمقار أرسمٕم٦م . 

ـْ فمٙمٝمفوىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم ) ُمـ ( ًمٞمس سمٛمٕمٜمك آؾميتٕمال  ، وإّٟمام ُمـ ىم٤مم سم٠مُمره وََم

يمام أووحٜم٤م ظمالل اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م ، وىمد هدٟم٤م ، اعم٘مرسملم إرسمٕم٦م اعمالئٙم٦م 

واًميتدسمػم  واًم٘مدرةسمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ اًمذي قمغم اًمٕمرش : رضورة أّن آؾميتٕمال  سمٕمْمٝم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ 

 .، ظم٤مص سمرّب اًمٕمّزة شمٕم٤ممم ٓ همػم اعمٓمٚمؼ 

                                                           

 .715: 7سمٖمسغم ايمٗمٚمل   (1)

 .3ؽمقرة يقٞمس :    (7)

 .5ؽمقرة ؿمف:    (3)
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 محٙم٥م ايمٔمرش : محٙم٥م ومّم٣مء اَّلل  ايمسّج٣مد ٞمٌص 

ىم٤مل : طمدصمٜم٤م طمًـ سمـ قمكم احلٚمقاين، اه أهؾ اًمًٜم٦ّم ، واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ ذم صحٞمحف رو

وقمٌد سمـ محٞمد، ىم٤مل طمًـ: طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب، وىم٤مل قمٌد: طمدصمٜمل يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد، 

سمـ طمًلم، أن قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل:  ص٤مًمح، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، طمدصمٜمل قمكمّ  طمدصمٜم٤م أيب، قمـ

، ؾمٌح محٚم٦م  إذا وم٢م أَمراً رسمٜم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اؾمٛمف، »...ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ش .ح أهؾ اًمًام  اًمذيـ يٚمقهنؿ، طميتك يٌٚمغ اًميتًٌٞمح أهؾ هذه اًمًام  اًمدٟمٞم٤ماًمٕمرش، صمّؿ ؾمٌّ 

 ل اًمذيـ يٚمقن محٚم٦م اًمٕمرش حلٛمٚم٦م اًمٕمرش: ُم٤مذا ىم٤مل رسمٙمؿ؟!.ي٘مق»صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌّل : 

ومٞمخؼموهنؿ ُم٤مذا ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ، ومٞمًيتخؼم سمٕمض أهؾ اًمًاموات سمٕمْم٤ًم، طميتك يٌٚمغ اخلؼم هذه 

 .(7) شاًمًام  اًمدٟمٞم٤م...

 صحٞمح قمغم ُم٤ٌمين أهؾ اًمًٜم٦ّم . ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد

٦م ، ؾمٞمام ُم٤م رووه قمـ أُمػم وٓ ظمالف سملم أصح٤مسمٜم٤م ذم طمجّٞم٦م ُم٤م رواه أهؾ اًمًٜمّ 

، وهذا ومل يٜم٤مومٞمٝم٤م عم١مُمٜملم قمكم وأوٓده اعمٓمٝمريـ ُمـ اًمرضمس ، إذا ؿمٝمدت ًمف أصقًمٜم٤م اًمث٤مسميت٦م ا

 اًمّمٜمػ ، ٓ يٜمٌٖمل اًمِمؽ ذم ذًمؽ . اخلؼم ُمـ هذا

اعمرسمٕم٦م ، ٓ وهق فم٤مهٌر ذم اًميتدسمػم ، وأّن اًمٕمرش هٞمٝمٜم٤م اًمذي سمٛمٕمٜمك اهلٞمت٦م واًمّمقرة 

 .ِمٞمت٦م اًمذي سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ واعم

  

                                                           

 وت.. إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب، زمغم 7779، رومؿ: 1751: 9صحٝمح َمسٙمؿ   (1)
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 ٣مَمساظمبح٧م اْل

 ايمقصمقدايمْمقيمّٝم٥م دم َمراسم٤م ايمٔمرش 

 ايمٔمرش وَمراسم٤م اْلٙمؼ واإلجي٣مد !!

: ذات ٟمقرّي٦م خمٚمقىم٦م ، طم٘مٞم٘ميتٝم٤م قمٚمؿ اهلل وىمدرشمف شمٕم٤ممم ذم ُمرشم٦ٌم هق  اًمٕمرشأيمثرٟم٤م أّن 

 واعمِمٞمت٦م . اًمٗمٕمؾ

ـْ وَمَٞمُٙمقنُ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إذا أراد اخلٚمؼ واإلجي٤مد ، شمٙمٗمٞمف : و ٞمام هق ُمٕمٚمقم وم يُم

ُ٘مُؿ اَّللرضورة ، ًمٙمٜمّف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٣م همػم ذًمؽ : وم٘م٤مل :  ًَمَواِت  إِنه َرزمه ايمهِذي طَمَٙمَؼ ايمسه

٣مٍم شُمؿه اؽْمتََقى فَمعَم ايْمَٔمْرشِ  َْرَض دِم ؽِمته٥ِم َأيه ْٕ  .. َوا

شمٙمقن وإّٟمام ىم٣م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمذًمؽ رمح٦م سمٕم٤ٌمده ، وحت٘مٞم٘م٤ًم ًمٚمٕمدل سمٞمٜمٝمؿ ، يمٞمام ٓ 

 هلؿ طمّج٦م قمغم اهلل ُمـ سمٕمد اًمرؾمؾ..

إذا اشّمْمح هذا ، جي٥م أن يٕمٚمؿ أّن يمّؾ خمٚمقق دٟمٞمقي ، ًمف وضمقد ُمٚمٙمقيت ذم قم٤ممل 

اعمٚمٙمقت ىمٌؾ أن خيٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمدٟمٞم٤م ، يمام أّن ًمٙمّؾ خمٚمقق ُمٚمٙمقيت وضمقٌد ضمؼمويت قمرر 

 ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت ..ؾمٌح٤مٟمف ، ىمٌؾ أن خيٚم٘مف 

، هل ُمـ إدٟمك ؾ اعمث٤مل هلؿ صمالث ُمراشم٥م وضمقدّي٦م ، ذم قمقامل صمالصم٦م ومٌٜمل آدم قمغم ؾمٌٞم

: قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، وأذف ُمٜمف اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي وهق قم٤ممل اعمٚمٙمقت ، وأذف ُمـ آصمٜملم اًمٕم٤ممل 

، واًمٕمرش أذف ُمـ اًمٙمرد،  اًمٕمرش اًمٙمرد وإقمغم وهق قم٤ممل اجلؼموت وهق قم٤ممل 

 ..ومٞمام قمروم٧م  يمحٚم٘م٦م ذم ومالة

، يٕمٜمل وضمقده ذم اًمٕم٤معملم اًم٤ًمسم٘ملم قمغم اًمدٟمٞم٤م اعمخٚمقق ذم اًمٕم٤ممل إدٟمك ضمقد وصمّؿ إّن 

ٚمزم وضمقده ذم قم٤ممل ًيت، ومال ياعمٚمٙمقت اًمٕمٚمقي ذم قم٤ممل ه ، أُّم٤م وضمقد: ًمؽمشّمٌف قمٚمٞمٝمام سم٤مًميورة 

 ، ه٤مك ًمؽمى هذا ُمع اًمدًمٞمؾ يم٤مٔيت :  اًمدٟمٞم٤م ، إّٓ إذا ؿم٤م  اهلل 
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 ايمثَلشم٥مسمرسمٝم٤م وصمقد اإلٞمس٣من دم ايمٔمقامل 

 ايمٔم٣ممل إدٞمك : فم٣ممل ايمدٞمٝم٣م .

أومراد اإلٟم٤ًمن ذم هذا اًمٕم٤ممل ، سمٕمْمٝمؿ خمٚمقق ، وسمٕمْمٝمؿ ؾمٞمخٚمؼ ، إمم أن ي٠ميت يقم 

 اًم٘مٞم٤مُم٦م وشمٗمٜمك اًمدٟمٞم٤م، ويمذا اًمٙمالم ذم احلٞمقان واًمٜم٤ٌمت واحلجر .

ُمـ سمٜمل آدم ظمٚم٘م٤ًم دٟمٞمقّي٤ًم سمٕمد أًمػ ؾمٜم٦م ُمـ شم٤مريخ يميت٤مسم٦م هذه اهلل ٟميت٤ًم ل قمّٛمـ ؾمٞمخٚمؼ 

 ًمًٓمقر ، أهق خمٚمقق ُمقضمقد أن ، ذم قم٤ممل آظمر همػم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، أم ٓ؟!.ا

، أو  ىمٚمٜم٤م : ٟمٕمؿ هق خمٚمقق ، ذم قم٤ممل أقمغم ُمـ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وأذف ُمٜمف ، هق قم٤ممل اعمٚمٙمقت

 . قم٤ممل اًمذر واعمٞمث٤مق ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم 

 ايمٔم٣ممل ايمٔمٙمقي : فم٣ممل اظمٙم٘مقت .

عمٚمٙمقت ، ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م ، ذم قم٤ممل اؾمٛمف يمّؾ سمٜمل آدم خمٚمقىمقن ُمقضمقدون ذم قم٤ممل ا

ـْ  قم٤ممل اًمذر ، وهق ُمّمداٌق ضمكّم ًمٕم٤ممل اعمٚمٙمقت : يدّل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم :  َوإِْذ َأظَمَذ َرسمَُّؽ ُِم

ُٙمْؿ ىَم٤مًُمقا سَمغَم  ٧ُم سمَِرسمِّ ًْ ِٝمْؿ َأًَم
ًِ يَتُٝمْؿ َوَأؿْمَٝمَدُهْؿ قَمغَم َأْٟمُٗم يا ـْ فُمُٝمقِرِهْؿ ُذرِّ  . سَمٜمِل آَدَم ُِم

٤مرٟم٤م ذم ذًمؽ ىمٓمٕمٞم٦ّم ُميتقاشمرة : ومٛمـ ذًمؽ روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ، قمـ وأظمٌ

أسمٞمف، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم، قمـ اسمـ أذيٜم٦م، قمـ زرارة، قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : ؾم٠مًميتف 

تَُٜمْؿ َوَأؾْمٜمَ  قمـ ىمقل اهلل قمز وضمؾ :  يه ـْ ـُمُٜمقِرِهْؿ ُذرِّ ـْ زَمٛمِل آَدَم َِم َدُهْؿ فَمعَم َوإِْذ َأطَمَذ َرزمَُّؽ َِم

ُ٘مْؿ وَم٣ميُمقا زَمعَم   .َأْٞمُٖمِسِٜمْؿ َأيَمْس٦ُم زمَِرزمِّ

ذريتف إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، همخرصمقا ىم٣ميمذر، همٔمرهمٜمؿ ، أطمرج َمـ ـمٜمر آدم : »ىم٤مل 

 .(7) شوأراهؿ ٞمٖمسف، ويمقٓ ذيمؽ مل ئمرف أضمٌد رزّمف

 أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، دون أدٟمك يمالم سملم أطمد ُمـ إقمالم.
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هـ( ىم٤مل :طمدصمٜم٤م قمكم سمـ محِم٤مذ 405ٜم٦ّم ذم هذا ُم٤م أظمرضمف احل٤ميمؿ)ومم٤ّم رواه أهؾ اًمً

اًمٕمدل، صمٜم٤م سمنم سمـ ُمقؾمك إؾمدي، وقمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز، ىم٤مٓ: صمٜم٤م أسمقٟمٕمٞمؿ، صمٜم٤م هِم٤مم سمـ 

ؾمٕمد، قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ، قمـ أيب ص٤مًمح، قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

هق طم٣ميمٗمٜم٣م إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، أَمث٣مل  ىمّؾ ٞمسٚم٥مـمٜمره  ظم٣م طمٙمؼ اَّلل آدم َمسح ـمٜمره، همسٗمط َمـ»

صمّؿ ضمٕمؾ سملم قمٞمٜمل يمّؾ إٟم٤ًمن ُمٜمٝمؿ وسمٞمّم٤ًم ُمـ ٟمقر، صمّؿ قمروٝمؿ قمغم آدم، وم٘م٤مل آدم: ايمذر، 

 .(7)ُمـ ه١مٓ  ي٤م رب؟!. ىم٤مل: ه١مٓ  ذرييتؽ... 

 ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، وواوم٘مف اًمذهٌل.

قمٌد سمـ محٞمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمقٟمٕمٞمؿ، سمف ُمثٚمف، هـ( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 979وأظمرضمف اًمؽمُمذي)

 .(9) وىم٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ.

اًمزسمدة : هذه إظم٤ٌمر اعميتقاشمرة سحي٦م أّن يمّؾ سمٜمل آدم ، ذم قم٤ممل اًمذر )=اعمٚمٙمقت( 

هؿ  ُمقضمقدون خمٚمقىمقن ظمٚم٘م٤ًم ُمٚمٙمقشمٞم٤ًم ، ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ، ًمٙمـ ٟميت٤ًمئؾ ، هؾ

 خمٚمقىمقن ُمقضمقدون ذم قم٤ممل اجلؼموت ىمٌؾ ظمٚمؼ قم٤ممل اعمٚمٙمقت؟!.

وضمقدًا قمرؿمّٞم٤ًم ذم قم٤ممل ىمٌؾ ظمٚمؼ قم٤ممل اعمٚمٙمقت ، ىمٚمٜم٤م : ٟمٕمؿ هؿ خمٚمقىمقن ُمقضمقدون 

 اًمٕمرش واًمٜمقر ، وهق قم٤ممل اجلؼموت. 

 ايمٔم٣ممل إفمعم : فم٣ممل اْلػموت .

، سم٤مخلٚمؼ واإلجي٤مد  لميتٕمّٚم٘م، اعماًميت٘مدير واعمِمٞمت٦م وهق قم٤ممل اًمٙمرد واًمٕمرش ، هق قم٤ممل 

 ومحٚميتف هؿ أهؾ اًمٜمقر ُمـ اعم٘مّرسملم  .وًمؽ أن شم٘مقل قم٤ممل اًمٕم٘مؾ ، 

                                                           

 .ايمٔمٙمٚمٝم٥م ، زمغموت.3757، رومؿ: 359: 7َمستدرك اْل٣مىمؿ)ت: َمِمْمٖمك فمبد ايمٗم٣مدر(  (1)
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ذم هذا اًمٕم٤ممل ُمقضمقد يمّؾ ُم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، سمقضمقٍد ضمؼمويت قمرر 

 ّل قمٚمٞمفمم٤ّم يد: وإن مل خيٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٕم٤معملم أظمريـ : قم٤ممل اعمٚمٙمقت وقم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ..، قم٘مكم 

 ذم أظم٤ٌمرٟم٤م اًمّمحٞمح٦م..

قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد ، قمـ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

سمـ قمٌد اهلل ، ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم خيٓم٥م هبذه اخلٓم٦ٌم ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

إرض و اًمًاموات احلٛمد هلل اًمٕم٤ممل سمام هق يم٤مئـ ، ُمـ ىمٌؾ أن يديـ ًمف ُمـ ظمٚم٘مف دائـ ، وم٤مـمر»

وَمٗمّدر َم٠ميمػ إؽمب٣مب ، زمًم صمرت زمف إومَلم ، وَمّم٦م زمف إضمت٣مم ، َمـ ؽم٣مزمؼ فمٙمٚمف ،  ،

...، شمّؿ إّن هذه إَمقر ، ىمّٙمٜم٣م زمٝمد اَّلل ، َتري إلم أؽمب٣مهب٣م وَمٗم٣مديره٣م ، همٟمَمُر اَّلل جيري ضم٘مٚمف

، يٚمحق اَّلل َم٣م  إلم ومدره ، وومدره جيري إلم أصمٙمف ، وأصمٙمف جيري إلم ىمت٣مزمف ، ويم٘مؾ أصمؾ ىمت٣مب

 .(1) شيُم٣مء ويثب٦م وفمٛمده أم ايم٘مت٣مب...

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح .

( سيٌح أّن ًمٙمّؾ إَمقر ، َتري إلم أؽمب٣مهب٣م وَمٗم٣مديره٣مىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : ) 

هل : ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم أن شمٙمقن أصقٌل وضمقدّي٦م ذم قم٤ممل اًميت٘مدير : ُمقضمقدات قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، 

 هل٤م.ذم اًمقضمقد ُمٕمٚمقٌل واعمٚمٙمقت، اًمدٟمٞم٤م  لقم٤معمُم٤م ذم ٙمّؾ وم: ٚمؼ ، وأصقل اخلجي٤مد اإلأؾم٤ٌمٌب 

اًمٓم٤مهر  ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمقومم٤ّم رواه أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم هذا 

أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل سمـ هح، طمدصمٜم٤م اسمـ وه٥م، أظمؼمين أسمقه٤مين  اخلقٓين، قمـ أيب 

سمـ اًمٕم٤مص، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل، ي٘مقل:  قمٌد اًمرمحـ احلٌكم، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو

ىمت٤م اَّلل َمٗم٣مدير اْلَلئؼ ومبؾ أن خيٙمؼ ايمسًموات وإرض زمخٚمسكم أيمػ ؽمٛم٥م، وم٣مل: وفمرؾمف »

 .(9)شفمعم اظم٣مء
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ُمـ رضورّي٤مت  -ذم اجلٛمٚم٦م-ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم ، ُمْمٛمقن احلدي٨م 

 أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م .

وظمٚمؼ ويمّقن ، يمام ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :  أوصمد( ..اهلل ُم٘م٤مدير اخلالئؼ. ىمت٤م) :وُمٕمٜمك 

ياَمنَ  ىَمَت٤َم  سمف: سم٢ممج٤مع وٟمٍمهؿ وىمّقاهؿ ، ومٞمٝمؿ وظمٚم٘مف أي : أوضمده  (7) ذِم ىُمُٚمقهِبُِؿ اإْلِ

 .ُمٗمني اًمٗمري٘ملم 

يامنَ  ىَمَت٤َم قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل : هـ( 465)اًم٘مِمػمي  اإلُم٤مم اًمًٜمّل ىم٤مل  ذِم ىُمُٚمقهِبُِؿ اإْلِ

 .(9) ىمٚمقب أوًمٞم٤مئف وأصمٌيتف اهلل اإليامن ذم طمٙمؼ

ىم٤مل مجٝمقر يمٚمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦م شم٤مُّم٦م هل : هـ( ذم شمٗمًػمه اًمٙمٌػم ، 606)وىم٤مل اإلُم٤مم اًمرازي 

اإليامن ٓ يٛمٙمـ يميتٌف، ومال سمد ُمـ محٚمف قمغم  : وذًمؽ ٕنّ طمٙمؼأصم٧ٌم و: ُمٕمٜم٤مه  ىمت٤مأصح٤مسمٜم٤م: 

 اهـ. .(3)اإلجي٤مد واًميتٙمقيـ

ـْ صم٦م ، أصٌؾ ىمرآين هق ىمقًمف شمٕم٤ممم : وعم٤م ىمٚمٜم٤مه ُمـ شمرشمٞم٥م اًمقضمقد ذم اًمٕمقامل اًمثال َوإِْن ُِم

ٓا سمَِ٘مَدٍر َُمْٕمُٚمقمٍ  ًُمُف إِ ُٜمُف َوَُم٤م ُٟمٜمَزِّ
ٓا قِمٜمَْدَٟم٤م ظَمَزائِ  إِ

ٍ
َرْ 

(4). 

يدّل قمٚمٞمف ُم٤م أظمرضمف اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ، قمـ اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان ، قمـ 

ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف  قمـ رسمٕمل سمـ قمٌد اهلل ، قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ ي٤ًمر ،مّح٤مد سمـ قمٞمًك 

َْرَض اًمًالم قمـ ىمقل اهلل ضمؾ وقمز :  ْٕ اَمَواِت َوا ًا  ؟!.َوؾِمَع يُمْرؾِمٞمُُّف اًم

ايمسًموات وإرض وىمّؾ ي٤م ومْمٞمؾ ، يمّؾ ر  ذم اًمٙمرد ..: »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(5)شرء دم ايم٘مرد

                                                           

 .77اظمج٣مديم٥م :   (1)

 . 999: 79سمٖمسغم ايمرازي   (7)

 . اَلٝمئ٥م اظمٌمّي٥م يمٙم٘مت٣مب ، َمٌم .555: 3سمٖمسغم ايمٗمُمغمي)ت: إزمراهٝمؿ ايمبسٝمقين(   (3)

 .71اْلجر :   (9)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.137: 1 نمٖم٣مري( ايم٘م٣مدم )ت: فمقم  (5)
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 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

د سمـ حمٛمد ، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمح

ومْم٤مًم٦م سمـ أيقب ، قمـ قمٌد اهلل سمـ سمٙمػم ، قمـ زرارة سمـ أقملم ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف 

َْرَض اًمًالم قمـ ىمقل اهلل قمز وضمؾ :  ْٕ اَمَواِت َوا ًا اًمًاموات وإرض َوؾِمَع يُمْرؾِمٞمُُّف اًم

 وؾمٕمـ اًمٙمرد أو اًمٙمرد وؾمع اًمًاموات وإرض؟!.

 .(1)شإّن ىمّؾ رء دم ايم٘مرد» ل قمٚمٞمف اًمًالم :وم٘م٤م

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

ٓه فِمٛمَْدَٞم٣م ( سمْمٛمٞمٛم٦م : ىمّؾ رء دم ايم٘مردىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : ) ٍء إِ ـْ َرْ َوإِْن َِم

ٓه زمَِٗمَدٍر ََمْٔمُٙمقمٍ  يُمُف إِ قد ذم ُمقضم،  ظمٚم٘مف اهللفم٤مهٌر ومٞمام ىمٚمٜم٤مه ُمـ أّن يمّؾ ر   (7)طَمَزائِٛمُُف َوََم٣م ُٞمٛمَزِّ

، وٓ يًيتٚمزم إمج٤مزم ، وذم قم٤ممل اًمٙمرد شم٘مديري شمٗمّمٞمكمسمقضمقد قمرر ٟمقري قم٤ممل اًمٕمرش 

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، وهذا هذا أن خيٚم٘مف اهلل ويقضمده ذم اًمٕم٤معملم أظمريـ ، ًمٙمٜمّف إن ؿم٤م  ومٕمؾ 

 .ُمٕمٜمك أص٤مًم٦م اًمقضمقد واقميت٤ٌمري٦م اعم٤مهٞم٦م

ٕومم ، وهق قمٚمٌؿ وىمدرٌة ذم اعمِمٞمت٦م ااًمقضمقد اًمٕمرر ، هق : اًمقضمقد ذم ًمقح ىمٚم٧م : 

 .، وهق قم٤ممل اعمِمٞمت٦م ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ إّول 

ًمٞمس ؿمٞمت٤ًم اقميت٤ٌمرّي٤ًم ، وإّٟمام هق أُمٌر : يم٤مإليامن واًمٜمٍم واًميت٠ميٞمد ، وٓ خيٗمك أّن اعمٙميتقب 

ُمـ إذف إقمغم امم  وضمقدي شمٙمقيٜمل واىمٕمل ، هم٤مي٦م إُمر ًمف ُمراشم٥م ذم اًمقضمقد طم٘مٞم٘مل 

ذم قم٤ممل ٤ًم ٞمّ ُمٚمٙمقشموضمقدًا ٤ًم ذم قم٤ممل اًمٕمرش ، وأظمرى يّ ٟمقرضمقدًا ووميت٤مرًة  إظمس إدٟمك:

 .ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ٤مً ٞمقيّ دٟموضمقدًا ، وأظمرى اعمٚمٙمقت 
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  ايمثَلثاإلٞمس٣من دم َمراسم٤م وصمقد ٞمص  

 قمكم سمـ قمٞمًك سمـ حمٛمد سمـ أمحد هـ( ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : طمدصمٜم٤م387روى اًمّمدوق )

 إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أسمق طمدصمٜم٤م ىم٤مل: ـم٤مًم٥م يبأ سمـ سمـ قمكم احلًلم سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ

 سمـ أمحد اًمٓمٞم٥م أسمق : طمدصمٜم٤م ، ىم٤مل اًم٘مٓم٤من زي٤مد سمـ حمٛمد سمـ : طمدصمٜم٤م أمحد ، ىم٤مل أؾم٤ٌمط سمـ

 سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌد سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ قمٞمًك ، ىم٤مل : طمدصمٜم٤م اهلل قمٌد سمـ حمٛمد

 أنّ  اًمًالم قمٚمٞمف ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم أسمٞمف قمـ ، قمكم سمـ قمٛمر قمـ ، آسم٤مئف ، قمـ ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم

 ؟!.شايمٔمٗمؾ صمَليمف صمؾ اَّلل طمٙمؼ َمؿّ »:  ؾمتؾ وآًمف قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌل صغم

 خيٙمؼ ـْ وَمَ  ْؼ ٙمِ طُم  ـْ َمَ اخلالئؼ ،  سمٕمدد سورؤ ، ًمف ُمٚمؽ ظمٚم٘مف: »صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ىم٤مل

 ذًمؽ ، واؾمؿ اًمٕم٘مؾ سوُمـ رؤ رأس آدُمل ، وًمٙمؾ وضمف رأس ، وًمٙمّؾ  ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم إلم

 اًمًؽم ذًمؽ يٙمِمػ ٓ ُمٚم٘مك وضمف ؾمؽمٌ  يمّؾ  ، وقمغم ُمٙميتقب اًمرأس ذًمؽ وضمف قمغم اإلٟم٤ًمن

 يمِمػ سمٚمغ ، وم٢مذا اًمٜم٤ًم  طمد أو طمد اًمرضم٤مل ، ويٌٚمغ اعمقًمقد هذا يقًمد ، طميتك اًمقضمف ذًمؽ ُمـ

 ، أٓ واًمردي واجلٞمد ٦مواًمًٜمّ  اًمٗمريْم٦م ُٟمقر ، ومٞمٗمٝمؿ آٟم٤ًمن هذا ىمٚم٥م ذم ، ومٞم٘مع اًمًؽم ذًمؽ

 .(1)شاًمٌٞم٧م ذم وؾمط اًمناج ، يمٛمثؾ اًم٘مٚم٥م ذم ؾاًمٕم٘م وُمثؾ

 وٕمٞمػ ، أسمق اًمٓمٞم٥م واًم٘مٓم٤من ، مل أقمرومٝمام .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده 

 رؤوس َمـ رأس آدَمل ويم٘مؾ وصمف رأس ويم٘مؾىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ : )

( فم٤مهٌر ضمّدًا ذم وضمقد ىم٤مـم٦ٌم ُمـ َم٘متقب ايمرأس ذيمؽ وصمف فمعم اإلٞمس٣من ذيمؽ واؽمؿ ، ايمٔمٗمؾ

هذا اًمٕم٤ممل ، ؾمٞمخٚم٘مف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، ذم قم٤ممل اًمٕم٘مؾ ، وضمقدًا واىمٕمٞم٤ًم ، ًمٙمٜمّف ذم ظمٚمؼ اهلل وُمـ 

، ُمٜمّزه قمـ اًمٌدن سم٘مًٛمٞمف اعمث٤مزم اعمٚمٙمقيت واًمدٟمٞمقي إمج٤مزم سمًٞمط وآٟمٙمِم٤مف ، قم٤ممل اًمٜمقر وهق 

 ، يمام أّٟمف ذم قم٤ممل: ًميت٘مّٞمده سمٌدن ُمٚمٙمقيتىمٞم٤مؾم٤ًم سمف ، وذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت أيمثر شمٗمّمٞمالً اًمٗم٤مين 

 . دٟمٞم٤م ومٚميت٘مّٞمده سمٌدن دٟمٞمقي ظمًٞمس ًم، وأُّم٤م ذم ااعمٚمٙمقت إمج٤مزم سمًٞمط ىمٞم٤مؾم٤ًم سمٕم٤ممل اًمدٟمٞم٤م 
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  زمٝم٣من اظمجٙمز ريض اَّلل فمٛمف وَمٛم٣مومُمتف

 اًمنمائع قمٚمؾ يميت٤مب ذم اًمّمدوق رواه ُم٤م ٤مذم اعمرآة : وأُمّ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل اعمجٚمز 

 اهلل ظمٚمؼ ٤مممّ  ؾمتؾ وؾمٚمؿ وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أنّ  اًمًالم قمٚمٞمف اعم١مُمٜملم أُمػم قمـ سم٢مؾمٜم٤مده

 ؟!.ش...اًمٕم٘مؾ وضمؾ قمز

 اًمرُمقز ٟمحق قمغم،  ُمًقق ومٞمف اًمٙمالم أنّ  واًمٔم٤مهر ، إظم٤ٌمر همقاُمض ُمـ ومٝمق

 ظم٤مص٤مً  وىميت٤مً ،  اًميتٕمٚمؼ ًمذًمؽ وأنّ ،  ُمٙمٚمػ سمٙمّؾ  شمٕمٚم٘مف قمـ يمٜم٤مي٦م يٙمقن أن وحييتٛمؾ ، وإهار

 ، اهلٞمقٟٓمٞم٦م واًمٙمدورات ، ًمٔمٚمامٟمٞم٦ما إهمِمٞم٦م ُمـ اًمٕم٘مؾ شمٕمٚمؼ قمـ ُمقاٟمع اًمقىم٧م ذًمؽ وىمٌؾ، 

 آطميتامٓت سمٕمض قمغم طم٘مٞم٘ميتف فم٤مهر قمغم محٚمف ويٛمٙمـ . اًمٕم٘مؾ وضمف قمغم ُمًدول يمًؽم

 ذم اعمالئٙم٦م يمخٚم٘م٦م ظمٚم٘ميتف:  أي:  سم٤مإلو٤موم٦م فًمٕمٚمّ  (َمٙمؽ طمٙمٗم٥م): قمٚمٞمف اًمًالم  وىمقًمف . اًم٤ًمًمٗم٦م

:  أي ، ظمؼمه وُمٚمؽ ، دأُمٌيت اًمْمٛمػم إمم ُمْم٤موم٤مً  ظمٚم٘مف يٙمقن أن:  وحييتٛمؾ ، وروطم٤مٟمٞميتف ًمٓم٤موميتف

 اهـ. .(1) يٕمٚمؿ واهلل،  طم٘مٞم٘م٦م ُمٚمؽ:  هق أو . ٍؽ ٚمَ ُمَ  ٦مِ ٘مَ ٚمْ ظِم  فُ يتُ ٘مَ ٚمْ ظِم 

جلقئف ٓ و، أقماله  ومٞمام ذيمراعمجٚمز ريض اهلل قمٜمف ؿمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م ىمٚم٧م : ٓ داقمل ًمؽمدد 

، هق  ، سمٜم٤مً  قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مهروقان اهلل قمٚمٞمف ُمـ يمالُمف اًمنميػ واعميتٕملّم  :ومٞمام اطميتٛمؾ ًمٚميت٠مويؾ 

 آطميتامٓت سمٕمض قمغم طم٘مٞم٘ميتف فم٤مهر قمغم محٚمف ُم٤م اطميتٛمٚمف ريض اهلل قمٜمف سم٘مقًمف : ويٛمٙمـ: 

 اًم٤ًمًمٗم٦م . اهـ.

ًمف هق ٟمقع اًمٕم٘مؾ ذم قم٤ممل اجلؼموت واًمٜمقر ، هق قمٞمٜمف اًمروح اًم٘مدس ، وعم٤م سمّٞمٜم٤مه أّن 

ل اًمٕمٚمؿ أومراد ُمـ إٟمٌٞم٤م  وإوصٞم٤م  واعمالئٙم٦م،  إُمثؾ وم٤مُٕمثؾ ، وطم٘مٞم٘م٦م اًمروح اًم٘مدس ه

، وىمد ٟمٓم٘م٧م إظم٤ٌمر أّن هذا اًمٕمٚمؿ ، أو اًمٜمقر ، أو اًمٕم٘مؾ ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم ، اًمٚمدٟمٞملم واًم٘مدرة 

ىمد يٙمقن ومرده ُمـ اًمٌنم ، أو ُمـ اعمالئٙم٦م ، أو ُمـ احلجر : يم٤محلجر إؾمقد ىمّدؾمف اهلل ، 

 .ظوؾمٞم٠ميت أّن احلجر إؾمقد ُمـ اعمالئٙم٦م : يمقٟمف طمقى قمٚمؿ اًميت٘مدير اًمذي ذم اًمٚمقح اعمحٗمق

                                                           

 إلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .. دار ايم٘مت٤م ا 37: 1َمرآة ايمٔمٗمقل)ت: ه٣مؾمؿ ايمرؽمقرم( (1) 



 

 

 375....     ..................................................................    وفمٙمؿ ايمٔمرش  ايمٖمِمؾ ايمرازمع : فمٙمؿ اظمٔمِمقم 

 

 َمث٣مًٓ ايمديؽ ايمثَلشم٥م ، قصمقد ايمٞمٌص دم َمراسم٤م 

قمـ ، يب قمٛمػم أقمـ حمٛمد سمـ ، يب أظمرج إسمراهٞمؿ اًم٘مّٛمل ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : طمدصمٜمل أ

ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم »قمٚمٞمف اًمًالم :  ىم٤ملذم طمدي٨م اعمٕمراج اهلل  يب قمٌدأقمـ ، هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل 

، راده أفمعم َم٣م  ،ر اَّلل ؽمبح٣مٞمف وؽمخه  ورأي٦م َمـ ايمٔمج٣مئ٤م ايمتل طمٙمؼ »اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ : 

طمٙمٗمف ، َمـ َمَلئ٘م٥م اَّلل  وَمٙم٘م٣مً ، ورأؽمف فمٛمد ايمٔمرش ، روكم ايمس٣مزمٔم٥م رصمَله دم ختقم إ دي٘م٣مً 

إلم ايمسًمء ، ضمتك طمرج دم اَلقاء  داً ٔمه َِم ومبؾ َمُ أشمؿ ، روكم ايمس٣مزمٔم٥م رصمَله دم ختقم إ، راد أىمًم 

 وهق يٗمقل: ؽمبح٣من رِب، ومرٞمف إلم ومرب ايمٔمرش ضمتك اؽمتٗمر ،  واٞمتٜمك همٝمٜم٣م َمِمٔمداً ، ايمس٣مزمٔم٥م 

ذا ٞممممه٣م صم٣موزا إويمف صمٛم٣مضم٣من دم َمٛم٘مبٝمف ، يـ رزمؽ َمـ فمٓمؿ ؾمٟمٞمف أٓ سمدري ، ضمٝم٧م َم٣م ىمٛم٦م 

ذيمؽ ايمديؽ صمٛم٣مضمٝمف وطمٖمؼ هبًم وسخ ، ٞممم ذا ىم٣من دم ايمسحر ١مهم: اظمممق واظمٕمرب 

تٔم٣مل، ٓ إيمف إٓ اَّلل اْلل زم٣ميمتسبٝمح يٗمقل: ؽمبح٣من اَّلل اظمٙمؽ ايمٗمدوس، ؽمبح٣من اَّلل ايم٘مبغم اظم

طمذت دم أو، صمٛمحتٜم٣م ٟموطمٖمٗم٦م زم، ٜم٣م رض ىمٙمّ ديقك إ ح٦مؽمبّ ، ذا وم٣مل ذيمؽ إايمٗمٝمقم، و

ويمذيمؽ ايمديؽ : ٜم٣م رض ىمٙمّ ؽم٘مت٦م ديقك إ، هم٣مذا ؽم٘م٦م ذيمؽ ايمديؽ دم ايمسًمء : ايمٌماخ 

حت٦م  يّم٣مً أطمْض أويمف زنم٤م ، َم٣م رأيتف ومط ، ؾمد زمٝم٣مض ٟمىم، وريش ازمٝمض ، طمْض أزنم٤م 

 .(7) شطمْضة َم٣م رأيتٜم٣م ؾمّد ٟمىم، زمٝمض ريُمف إ

 .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح 

 ديٙم٤مً  هللأّن  ، واًمٕم٤مُم٦م اخل٤مص٦م ـمرق ُمـ اًمٙمثػمة إظم٤ٌمر ذم ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمٌح٤مر : ورد

 ُمـ إظمػم اًمثٚم٨م ذم يم٤من إذا اًمًٗمغم اًم٤ًمسمٕم٦م إرولم ختقم ذم ورضماله اًمٕمرش حت٧م قمرومف

 وميتّمٞمح ، واإلٟمس اجلـ اًمث٘مٚملم ظمال ُم٤م  ر يمّؾ  يًٛمٕمف سمّمقت ذيمره شمٕم٤ممم اهلل ؾمٌح اًمٚمٞمؾ

 .(9)اًمدٟمٞم٤م ديٙم٦م ذًمؽ قمٜمد
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 ىمٚم٧م : رواه أهؾ اًمًٜم٦ّم سمٕمدة ـمرق ُمٕميتؼمة ُمٜمٝم٤م ..

دصمٜم٤م أمحد ىم٤مل : طمذم يميت٤مب اًمٕمٔمٛم٦م هـ( 369ُم٤م أظمرضمف اًمِمٞمخ أسمق اًمِمٞمخ إصٌٝم٤مين )

ـ ص٤مًمح، سمـ روح، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ داود، وقمكم سمـ داود اًم٘مٜمٓمري٤من، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سم

ىم٤مل: طمدصمٜمل رؿمديـ سمـ ؾمٕمد، قمـ احلًـ سمـ صمقسم٤من، قمـ يزيد سمـ أيب طمٌٞم٥م، قمـ ؾم٤ممل سمـ 

َّلل  إنّ »قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، قمـ أسمٞمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

صمٛم٣مضم٣مه َمقؾمٝم٣من زم٣ميمززمرصمد وايمٙم٠ميم٠م وايمٝم٣مومقت، صمٛم٣مح يمف دم اظمممق، وصمٛم٣مح يمف  فمز وصمؾ دي٘م٣مً 

ٕمرب، وومقائٚمف دم إرض ايمسٖمعم، ورأؽمف َمثٛمل حت٦م ايمٔمرش، هم١مذا ىم٣من دم ايمسحر إفمعم زم٣مظم

طمٖمؼ زمجٛم٣مضمف، شمؿ وم٣مل: ؽمبقح ومدوس رزمٛم٣م اَّلل ٓ إيمف نمغمه، همٔمٛمد ذيمؽ سمْضب ايمدي٘م٥م 

 .(1) ش...أصمٛمحتٜم٣م وسمِمٝمح

رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى رؿمديـ وىمد : ذم اًمممم  هـ(999)اًمًٞمقـملاإلُم٤مم ىمٚم٧م :ىم٤مل 

د  احلٗمظ، طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ أمحد سمـ  ص٤محل٤مً  قم٤مسمداً  ي واسمـ ُم٤مضمف ويم٤من رضمالً روى ًمف اًمؽمُمذ

قمـ ُمٜمّمقر سمـ ، طمدصمٜمل اسمـ إؾمح٤مق ، طمدصمٜم٤م أؾمٚمٛم٦م سمـ اًمٗمْمؾ ، سمـ محٞمد اطمدصمٜم٤م ، وم٤مرس 

رؾمقل اهلل  قمـ اسمـ قم٤ٌمس رومع احلدي٨م أنّ ، قمـ يمري٥م ، قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد ، اعمٕميتٛمر 

، وقمرومف ُمٜمٓمق حت٧م اًمٕمرش ، سمراصمٜمف قمغم إرض اًم٤ًمسمٕم٦م  ديٙم٤مً مم٤م ظمٚمؼ اهلل شم٤ٌمرك  إنّ »ىم٤مل: 

وم٢مذا سم٘مل صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ أظمر رضب سمجٜم٤مطمف صمؿ ىم٤مًمقا ؾمٌحقا ، ىمد أطم٤مط ضمٜم٤مطم٤مه سم٤مٕوم٘ملم 

 اعمٚمؽ اًم٘مدوس ؾمٌح٤من رسمٜم٤م اعمٚمؽ اًم٘مدوس ٓ إًمف ًمٜم٤م همػمه ومٞمًٛمٕمٝم٤م ُمـ سملم اخل٤موم٘ملم إّٓ 

 .(7)ش٤م وشمٍمخ إذا ؾمٛمٕم٧م ذًمؽاًمث٘مٚملم ومػمون أن اًمديٙم٦م إٟمام شميب سم٠مضمٜمحيتٝم

 .(3) هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمطىم٤مل اًمًٞمقـمل : 
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 وومٖم٥م َمع صحٝمح زرارة 

أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ، قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك 

اهلل قمٚمٞمف ، قمـ احلج٤مل ، قمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ ُمٞمٛمقن ، قمـ زرارة سمـ أقملم ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد 

َْرَض اًمًالم قمـ ىمقل اهلل ضمؾ :  ْٕ ًَمَواِت َوا اًمًاموات وإرض وؾمٕمـ  َوؽِمَع ىُمْرؽِمٝمُُّف ايمسه

 اًمٙمرد أم اًمٙمرد وؾمع اًمًاموات وإرض؟!.

رء  وىمؾه  زمؾ ايم٘مرد وؽمع ايمسًموات وإرض ، وايمٔمرُش »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(7)شايم٘مرده  وؽمعَ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

اظميتٚمػ اًمٕمٚمام  ومٞمف قمغم  )وايمٔمرش وىمّؾ رء وؽمع ايم٘مردقمٚمٞمف اًمًالم : )ىمقًمف 

 : صمالصم٦م وضمقه ، سمؾ أىمقال 

ووؾمع اًمٕمرش ُمٜمّمقب قمغم اعمٗمٕمقًمّٞم٦م : وطم٤مصٚمف : اًمٙمردُّ وؾمع اًمٕمرَش  إّول :

 ، وم٤مًمٙمرد قمغم هذا اًم٘مقل أقمٔمؿ ُمـ اًمٕمرش.اًمًامواِت وإرَض 

ايم٘مردُّ وايمٔمرُش قن طم٤مصؾ اًميت٘مدير : اًمٕمرش ُمٕمٓمقف قمغم اًمٙمرّد : ومٞمٙم ايمث٣مين :

 .وىمّؾ رءىمؾ  َمٛمٜمًم وؽمع ايمسًموات وإرض 

 .ايمٔمرُش وؽمع ايم٘مرده وىمؾه رءواًمٕمرش ُمرومقع قمغم آسميتدا ، وطم٤مصٚمف:  : ايمث٣ميم٧م

أّن اًمٕمرش ٦م يّ سمؾ اًميور، : ًمدًٓم٦م إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ًم٨م واًمّمحٞمح هق اًم٘مقل اًمث٤م

 .، وأىمدس همٞم٤ٌمً ضمقدًا ، وأوؾمع قمٚماًم أقمٔمؿ ُمـ اًمٙمرد ٟمقرًا ، وأذف و
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وُمٜم٤موم٤مشمف اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م  ال اقميتٜم٤م  سمف عمخ٤مًمٗم٦م اًميوريوم، ّول إ لأُّم٤م اًم٘مق

اًمٜمّص اًمّمحٞمح واإلمج٤مع واًميورة ـ متحّؾ ًمف اًميتخري٩م جميتٝمدًا ىم٤ٌمل ممّ اًمٍمحي٦م ، وقمجٞم٥ٌم 

 . أّن اًمٕمرش أقمٔمؿ وأذف ُمـ اًمٙمرّد  اًمٍميح

اإلُم٤مم وإن ىمد يرد قمٚمٞمف أّن  ق وإن يم٤من صحٞمح٤ًم ذم ٟمٗمًف ، ًمٙمـومٝمأُّم٤م آطميتامل اًمث٤مين ، 

يم٤من سمّمدد سمٞم٤من رشم٦ٌم اًمٙمرد ، ًمٙمـ هذا ٓ ييتؿ إّٓ إذا سم٤مٟم٧م رشم٦ٌم اًمٕمرش ىمٞم٤مؾم٤ًم سمف : وميتٕملّم 

 .واًميورة اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦ّمًمٚمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم  ُمقاوم٘م٦مً : آطميتامل اًمث٤مًم٨م 

سم٤مًمٕمٓمػ قمغم إرض...، وىمٞمؾ:  ىم٤مل اعمجٚمز ذم آطميتامٓت اًمثالصم٦م : ًمٕمّٚمف ُمٜمّمقب

اًمٕمرش ُمٕمٓمقف قمغم اًمٙمرد ، أي: واًمٕمرش أيْم٤ًم وؾمع اًمًاموات وإرض، وم٤معمراد أّن 

اًمٙمرد واًمٕمرش يماًل ُمٜمٝمام وؾمع اًمًاموات وإرض. وىمٞمؾ: اًمٕمرش ُمرومقع سم٤مٓسميتدائٞم٦م، أي 

 .(7)وؾمع اًمٙمرد سمٜمّم٥م اًمٙمرد، ُمـ أضمزا  اًمٕمرش ودوائره   ر واًمٕمرش ويمّؾ 

صدر اًمديـ اًمِمػمازي ريض اهلل قمٜمف ضم٤مُمٕم٤ًم سملم آطميتامًملم إوًمٞملم: واقمٚمؿ أّن وىم٤مل 

يمقن اًمٕمرش ذم اًمٙمرد ، ٓ يٜم٤مذم يمقن اًمٙمرد ذم اًمٕمرش: ّٕن إطمدى اًمٙمقٟملم سمٜمحق ، 

قمغم وضمف أقمغم وأذف ،  إمج٤مزمٌ  قم٘مكمٌ  يمقنٌ ، وأظمر سمٜمحق آظمر، ومٙمقن اًمٙمرد ذم اًمٕمرش 

رش ذم اًمٙمرد يمقن سمّمقرة ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م، ومال ُمٜم٤موم٤مة ذم يمقن اًمٕمو ُمـ يمقٟمف ذم ٟمٗمًف،

 .(9)ذم يمقن مجٞمع إؿمٞم٤م  ذم يمّؾ ُمٜمٝمام يمقن يمّؾ ُمٜمٝمام ذم أظمر ، وٓ أيْم٤مً 

ذم ٟمٗمًف ، إّٓ أّٟمف همػم فم٤مهر ُمـ شم٤مُّم٤ًم وإن يم٤من صحٞمح٤ًم ريض اهلل قمٜمف ىمٚم٧م : ُم٤م ذيمره 

 . إـمالىم٤ًم اخلؼم 

  

                                                           

 .78: 7َمرآة ايمٔمٗمقل   (1)

 .361: 3ذح أصقل ايم٘م٣مدم   (7)



 

 

 379....     ..................................................................    وفمٙمؿ ايمٔمرش  ايمٖمِمؾ ايمرازمع : فمٙمؿ اظمٔمِمقم 

 

 امل ايمثَلشم٥مسمرسمٝم٤م وصمقد ٞمبّٝمٛم٣م حمٚمد دم ايمٔمق

 قر .إّول : وصمقد ايمٛمبّل دم فم٣ممل ايمٔمرش وايمٛمّ 

ُمْم٧م اًمٜمّمقص اًمث٤مسميت٦م ذم هذا ، ُمٜمٝم٤م : صحٞمح اًمٜمخٕمل قمـ اهل٤مدي صٚمقات اهلل قمٚمٞمف 

 .شظَمَٚمَ٘مُٙمُؿ اهللُ َاْٟمقارًا ، وَمَجَٕمَٚمُٙمْؿ سمَِٕمْرؿِمِف حُمِْدىملمَ »ىم٤مل ذم زي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م : 

إّن اَّلل طمٙمؼ حمٚمدًا وفمٙمٝم٣ًم وأضمد »٤مد ىم٤مل : وصحٞمح اًمثامزم قمـ قمكّم سمـ احلًلم اًمًجّ 

، ئمبدوٞمف ومبؾ طمٙمؼ اْلٙمؼفممم َمـ ويمده، َمـ ٞمقر فمٓمٚمتف، همٟموم٣مَمٜمؿ أؾمب٣مضم٣مً دم وٝم٣مء ٞمقره، 

 .(7)شيسبحقن اَّلل ويٗمدؽمقٞمف، وهؿ إئٚم٥م َمـ ويمد رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف

سيٌح أّن اعمخٚمقق ذم  (ومبؾ طمٙمؼ اْلٙمؼطمٙمؼ حمٚمدًا وفمٙمٝم٣ًم ... ، ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

قم٤ممل اًمٕمرش واًمٜمقر ، ٓ يٕمٜمل أّٟمف خمٚمقٌق ُمقضمقٌد ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت ، يمام أّن وضمقده وظمٚم٘مف ذم 

 سمؾ رضوري .    ،قم٤ممل اعمٚمٙمقت ٓ يًيتٚمزم وضمقده ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، واًمٕمٙمس صحٞمح

 ايمث٣مين : وصمقد ايمٛمبّل دم فم٣ممل اظمٙم٘مقت .

هـ( ذم اًمنميٕم٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمققمٌد اهلل 360أظمرج اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلًلم أضمري)

أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؿم٤مهلم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ه٤مرون سمـ قمٌد اهلل اًمٌزاز ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؿمٕمٞم٥م سمـ طمرب 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ـمٝمامن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م سمديؾ سمـ ُمٞمنة اًمٕم٘مٞمكم، قمـ قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ، 

ىمٛم٦ُم ٞمبٝم٣مً وآدم زمكم ايمروح » قمـ ُمٞمنة اًمٗمجر ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل ُميتك يمٜم٧م ٟمٌٞم٤ًم؟!. ىم٤مل:

 .(9)شواْلسد

 أىمقل: إؾمٜم٤مد صحٞمح سم٢ممج٤مع، رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحلم.

هل اًميت٤مُّم٦م ٓ ش ىمٛم٦م»ُت ٟمٌٞم٤ًم سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم: رضورة أّن دْ ضمِ أي وُ ش ىمٛم٦م ٞمبٝم٣مً »وىمقًمف:

 .ومٞمام هق واوح  اًمٜم٤مىمّم٦م
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)صم٘م٦م طم٤مومظ هـ(: أظمؼمين طمرب سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين377وىم٤مل أمحد سمـ حمٛمد اخلالل )

: طمدي٨م ُمٞمنة اًمٗمجر )إُم٤مم ُمِمٝمقر، صم٘م٦م خ م(، ىم٤مل: ىمٚم٧م إلؾمح٤مق يٕمٜمل اسمـ راهقيف ٟمٌٞمؾ(

، ُم٤م ُمٕمٜم٤مه؟!. شوآدم زمكم ايمروح واْلسد»ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، ُميتك يمٜم٧م ٟمٌٞم٤ًم؟!. ىم٤مل: 

 .(7)(شٟمٌٞمٜم٤م ( اًمروح، وىمد ظمٚمؼ)ذم آدمىم٤مل اسمـ راهقيف: ىمٌؾ أن شمٜمٗمخ ومٞمف )

، أّن اًمٗمْمؾ )احلٜمٞمٜمل صم٘م٦م إُم٤مم طم٤مومظ(الل ىم٤مل: أظمؼمين حمٛمد سمـ احلًلم أظمرج اإلُم٤مم اخل

:  ) يمٜمٞم٦م أمحد سمـ طمٜمٌؾ(طمّدصمٝمؿ ىم٤مل: ىمرأت قمغم أيب قمٌد اهلل )سمـ زي٤مد اًم٘مٓم٤من ، حمّدث أمجٕمقا قمغم وصم٤مىميتف(

٘م٦م )قمٞمًك سمـ ُم٤مه٤من، صمىم٤مل: صمٜم٤م أسمق ضمٕمٗمر اًمرازي  )ضمٕمٗمر سمـ ُمٝمران اًم٤ًٌمك، صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمف(أسمق اًمٜمي 

 ومذيمر طمدي٨م إؾمدي، ىم٤مل: وذيمر ُمثؾ ُم٤م ؾم٘مٜم٤مه قمـ اًمٌزار.  صدوق، سم٢ممج٤مع، ًملم اًمٌٕمض طمٗمٔمف(

وإذ يٕمٜمل: ظمٚم٘م٤ًم  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ش أّول ايمٛمبٝمكم: »)اإلُم٤مم اسمـ طمٜمٌؾ(ىم٤مل اًمٗمْمؾ: ىم٤مل زم أمحد 

 .(9)ومٌدأ سمف أطمذٞم٣م َمـ ايمٛمبٝمكم َمٝمث٣مومٜمؿ وَمٛمؽ وَمـ ٞمقح 

 يمدٞمٝم٣م .ايمث٣ميم٧م : وصمقد ايمٛمبّل ايمبممي دم ا

ذم طملم هق ومل خيٚم٘مف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إّٓ سمٕمد قمٞمًك قمغم طملم ومؽمٍة ُمـ اًمرؾمؾ ، 

خمٚمقق ُمقضمقد ذم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف خمٚمقق ُمقضمقد ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت ىمٌؾ آدم ، وأيْم٤ًم ومٝمق 

ف ومّمغم اهلل قمٚمٞمف وآًم، وىم٤مـم٦ٌم إؿمٞم٤م  قم٤ممل اًمٜمقر واجلؼموت ، ىمٌؾ أن خيٚمؼ اهلل قم٤ممل اعمٚمٙمقت 

  . صالة ٓ حيّمٞمٝم٤م إّٓ اهلل شمٕم٤ممم 
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 يمٙمٔمرشّي٥م وصمقدأّن ايم٘مٔمب٥م َمرسمب٥م ايمٛمّص 

أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف ، قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ حمٛمد سمـ احلًلم ، قمـ حمٛمد 

سمـ ؾمٜم٤من ، قمـ حمٛمد سمـ قمٛمران اًمٕمجكم ىم٤مل : ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم : أيُّ ر  يم٤من 

 ؟!.  َوىَم٣مَن فَمْرؾُمُف فَمعَم اظْم٣َمءِ اعم٤م  ، ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ : ُمقوع اًمٌٞم٧م ، طمٞم٨م يم٤من 

 .(1)شةدرّ : ىم٣من َمٜم٣مة زمٝمّم٣مء ئمٛمل »وم٣مل فمٙمٝمف ايمسَلم : 

ـ هق ُمجكم ُمـ ُمِم٤ميخ اسمـ أيب قمٛمػم ، وىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، واًمٕم

 قمـ صم٘م٦م .أصح٤مب اإلمج٤مع ٓ يروي إّٓ 

قٌق ُمقضمقد ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت درة سمٞمْم٤م  ، ىمٌؾ أن وهق فم٤مهٌر سيٌح أّن اًمٌٞم٧م خمٚم

 خيٚم٘مف اهلل ؾمٌح٤مٟمف ظمٚم٘م٤ًم دٟمٞمقي٤ًم ُمـ ـملم .

ورواه اًمّمدوق ىم٤مل : طمدصمٜمل أيب ، طمدصمٜم٤م ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ 

احلًـ سمـ قمكّم اًمقؿم٤م  ، قمـ أمحد سمـ قم٤مئذ ، قمـ أيب ظمدجي٦م ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم 

همرهمٔمف ،  وىم٣من ايمبٝم٦م درة زمٝمّم٣مءقمز وضمؾ أٟمزل احلجر ٔدم قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ اجلٜم٦ّم ، إّن اهلل »

يقم ؾمٌٕمقن أًمػ  ، وهق سمحٞم٤مل هذا اًمٌٞم٧م ، يدظمٚمف يمّؾ  وزمٗمل أؽّمف،  اَّلل فمز وصمؾ إلم ايمسًمء

إؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمٝمام اًمًالم سمٌٜمٞم٤من اًمٌٞم٧م و ُمٚمؽ ٓ يرضمٕمقن إًمٞمف أسمدًا ، وم٠مُمر اهلل قمز وضمؾ إسمراهٞمؿ

 .(9)شقمدقمغم اًم٘مقا

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

ورواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ احلًلم سمـ حمٛمد ، قمـ ُمٕمغّم سمـ حمٛمد ، قمـ احلًـ سمـ قمكم اًمقؿم٤م  

 .(3)سمف ُمثٚمف 
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 .اًمًّٞمد اخلقئل فصم٘موىمٚم٧م: إؾمٜم٤مد اًمٙمٚمٞمٜمل صحٞمح ، اعمٕمغم اًمٌٍمي خميتٚمػ ومٞمف، 

ُمـ ـملم ،  ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م، يم٤من اًمٞمقم ذم ُمّٙم٦م اًمذي وهق سيٌح أّن اًمٌٞم٧م اعمٕمّٔمؿ 

درًة سمٞمْم٤م  : ومٚمام أراد اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م ، رومٕمف اهلل شمٕم٤ممم إمم حمّٚمف ، ضمقدًا ُمٚمٙمقشمٞم٤ًم ضمٜميّتٞم٤ًم و

 ، ومٌٜم٤مه آدم ُمـ ـملم دٟمٞمقي .ُمـ اعمٚمٙمقت ، وسم٘مل أؾّمف وىمقاقمده 

، احل٤مصؾ : اًمٙمٕم٦ٌم اعمٕمّٔمٛم٦م ، هل قمٞمٜمٝم٤م اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ، ًمٙمـ ذم ُمرشم٦ٌم وضمقدّي٦م أدٟمك 

: ومٝمل ذم اًمدٟمٞم٤م ظمٚمؼ دٟمٞمقي ُمـ ـملم ، وذم اعمٚمٙمقت ظمٚمٌؼ ضمٜمّيتل ُمٚمٙمقيت ٦م اًمٓمٞمٜمٞم٦ّم هل اعمرشمٌ

  ُمـ درة سمٞمْم٤م  ، واًمٕمرش هق قملم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ، ًمٙمـ ذم رشم٦ٌم ضمؼموشمٞم٦ّم ُمـ ٟمقر . 

ُم٤م رواه اًمّمدوق ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ سمـ محد سمـ اًمقًمٞمد رمحف اهلل يِمٝمد ًمف 

ٓم٤مر وأمحد سمـ ادريس مجٞمٕم٤ًم ، قمـ حمٛمد سمـ أمحد ، قمـ حيٞمك سمـ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ حيٞمك اًمٕم

قمٛمران إؿمٕمري ، قمـ احلًـ سمـ قمكم ، قمـ ُمروان سمـ ُمًٚمؿ ، قمـ أيب محزة اًمثامزم ىم٤مل: 

 ؟!.ايْمَبْٝم٦ِم ايْمَٔمتِٝمِؼ : ّٕي ر  ؾماّمه اهلل:  ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ذم اعمًجد احلرام

طمٙمؼ اَّلل إرض ،  إّن اَّلل طمٙمٗمف ومبؾ اْلٙمؼ ، شمؿّ » الم :قمٚمٞمف اًمًأسمق ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر وم٘م٤مل 

 .(7)ش َمـ زمٔمده همدضم٣مه٣م َمـ حتتف

 .، أو ُمقصّمؼ قمغم اصٓمالح اعميت٠مظمريـ ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت دون يمالمىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح 

اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ حمٛمد سمـ أمحد ، قمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمروان ورواه 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ىمقّي . .(7)سمف ُمثٚمف أيب محزة اًمثامزم  ، قمـ قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ

وهق سيٌح أّن اًمٌٞم٧م اًمٕميتٞمؼ ظمٚم٘مف اهلل ( اعم٤مّدي ، طمٙمٗمف ومبؾ اْلٙمؼىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 .وُم٤م ومٞمٝم٤م ، ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م قم٤ممل اعمٚمٙمقت ضمٜميّتٞم٤ًم ذم ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم ُم٤مدّي٤ًم ظمٚم٘م٤ًم شمٕم٤ممم 
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 َلشم٥مَمراسم٤م وصمقد اْلجر إؽمقد دم ايمٔمقامل ايمث

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك وهمػمه، قمـ حمٛمد سمـ أمحد، قمـ ُمقؾمك سمـ قمٛمر)سمـ 

قمـ اسمـ ؾمٜم٤من )حمٛمد اًمزاهري(قمـ أيب ؾمٕمٞمد اًم٘مامط)ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد صم٘م٦م(، قمـ  سمزيع صم٘م٦م(

٦م ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم: ٕي قمٚمّ  )صم٘م٦م ُمـ إضمال  اخلقاص( سمٙمػم سمـ أقملم

ٌّؾ، وّٕي قمٚم٦م ووع اهلل احلجر ذم اًمريم ـ اًمذي هق ومٞمف، ومل يقوع ذم همػمه، وّٕي قمّٚم٦م شم٘م

أظمرج ُمـ اجلٜم٦م، وّٕي قمّٚم٦م ووع ُمٞمث٤مق اًمٕم٤ٌمد واًمٕمٝمد ومٞمف، ومل يقوع ذم همػمه، ويمٞمػ 

 اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ ختؼمين ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداك: وم٢مّن شمٗمٙمري ومٞمف ًمٕمج٥م؟!!!.

وهمرغ ومٙمبؽ، ؽمٟميم٦م وأفمّمٙم٦م دم اظمسٟميم٥م، واؽمتٗمِمٝم٦م، هم٣مهمٜمؿ اْلقاب، »:وم٘م٤مل

إن اَّلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم..: ووع اْلجر إؽمقد، وهل:  وأصغ ؽمٚمٔمؽ أطمػمك إن ؾم٣مء اَّلل

صمقهرة أطمرصم٦م َمـ اْلٛم٥م إلم آدم فمٙمٝمف ايمسَلم همقؤم٦م دم ذيمؽ ايمرىمـ يمٔمّٙم٥م اظمٝمث٣مق: وذيمؽ 

أّٞمف ظم٣م أطمذ َمـ زمٛمل آدم َمـ ـمٜمقرهؿ ذريتٜمؿ ضمكم أطمذ اَّلل فمٙمٝمٜمؿ اظمٝمث٣مق دم ذيمؽ اظم٘م٣من، ودم 

اظم٘م٣من سمراءى َلؿ، وَمـ ذيمؽ اظم٘م٣من َيبط ايمْمغم فمعم ايمٗم٣مئؿ فمٙمٝمف ايمسَلم، همٟمول َمـ يب٣مئمف  ذيمؽ

ذيمؽ ايمْم٣مئر وهق واَّلل صمػمئٝمؾ فمٙمٝمف ايمسَلم، وإلم ذيمؽ اظمٗم٣مم يسٛمد ايمٗم٣مئؿ ـمٜمره، وهق اْلج٥م 

، وايمديمٝمؾ فمعم ايمٗم٣مئؿ، وهق ايمُم٣مهد ظمـ واهم٣مه دم ذيمؽ اظم٘م٣من، وايمُم٣مهد فمعم َمـ أدى إيمٝمف اظمٝمث٣مق

وايمٔمٜمد ايمذي أطمذ اَّلل فمز وصمؾ فمعم ايمٔمب٣مد، وأَّم٣م ايمٗمبٙم٥م وآؽمتَلم: همٙمٔمٙم٥م ايمٔمٜمد َتديدًا يمذيمؽ 

ايمٔمٜمد واظمٝمث٣مق، وَتديدًا يمٙمبٝمٔم٥م: يمٝم٠مدوا إيمٝمف ايمٔمٜمد ايمذي أطمذ اَّلل فمٙمٝمٜمؿ دم اظمٝمث٣مق، همٝمٟمسمقه دم 

سمٗمقل أَم٣مٞمتل ىمّؾ ؽمٛم٥م وي٠مّدوا إيمٝمف ذيمؽ ايمٔمٜمد وإَم٣مٞم٥م ايمٙمذيـ أطمذا فمٙمٝمٜمؿ، أٓ سمرى أّٞمؽ 

نمغم ؾمٝمٔمتٛم٣م، وٓ  وواَّلل َم٣م ي٠مدي ذيمؽ أضمٌد  يمتُمٜمد رم زم٣مظمقاهم٣مة، :وَمٝمث٣مومل سمٔم٣مهدسمف ،أديتٜم٣م

نمغم ؾمٝمٔمتٛم٣م، وإُّنؿ يمٝمٟمسمقه همٝمٔمرهمٜمؿ ويِمدومٜمؿ، ويٟمسمٝمف نمغمهؿ  ضمٖمظ ذيمؽ ايمٔمٜمد واظمٝمث٣مق أضمٌد 

يُمٜمد  همٝمٛم٘مرهؿ وي٘مذهبؿ: وذيمؽ أّٞمف مل َيٖمظ ذيمؽ نمغمىمؿ، همٙم٘مؿ واَّلل يُمٜمد، وفمٙمٝمٜمؿ واَّلل

زم٣مْلٖمر واْلحقد وايم٘مٖمر، وهق اْلج٥م ايمب٣ميمٕم٥م َمـ اَّلل فمٙمٝمٜمؿ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، جيلء ويمف يمس٣من 

ايمٔمٜمد واظمٝمث٣مق  دَ ده ٞم٣مؿمؼ، وفمٝمٛم٣من دم صقرسمف إولم ئمرهمف اْلٙمؼ وٓ يٛم٘مره يُمٜمد ظمـ واهم٣مه وصَم 

٣مق، فمٛمده، زمحٖمظ ايمٔمٜمد واظمٝمث٣مق، وأداء إَم٣مٞم٥م، ويُمٜمد فمعم ىمؾ َمـ أٞم٘مر وصمحد وٞمز اظمٝمث
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)سمٙمػم  ؟!. ىمٚم٧مشزم٣ميم٘مٖمر واإلٞم٘م٣مر: همٟمَّم٣م فمّٙم٥م َم٣م أطمرصمف اَّلل َمـ اْلٛم٥م همٜمؾ سمدري َم٣م ىم٣من اْلجر

 : ٓ.سمـ أقملم(

ىم٣من َمَٙم٘م٣ًم َمـ فمٓمًمء اظمَلئ٘م٥م فمٛمد اَّلل، همٙمًم أطمذ اَّلل َمـ اظمَلئ٘م٥م اظمٝمث٣مق، ىم٣من :»ىم٤مل

يمٗمٚمف اظمٝمث٣مق، وأودفمف أّول َمـ آَمـ زمف وأومر ذيمؽ اظمٙمؽ، هم٣مختذه اَّلل أَمٝمٛم٣ًم فمعم مجٝمع طمٙمٗمف، همٟم

فمٛمده، واؽمتٔمبد اْلٙمؼ أن جيددوا فمٛمده دم ىمّؾ ؽمٛم٥م اإلومرار زم٣مظمٝمث٣مق وايمٔمٜمد ايمذي أطمذ اَّلل فمز 

 وصمؾ فمٙمٝمٜمؿ، شمّؿ صمٔمٙمف اَّلل َمع آدم دم اْلٛم٥ّم، يذىمره اظمٝمث٣مق وجيدد فمٛمده اإلومرار دم ىمّؾ ؽمٛم٥م،

أطمذ اَّلل فمٙمٝمف وفمعم ويمده  همٙمًم فمٍم آدم وُأطمرج َمـ اْلٛم٥م، أٞمس٣مه اَّلل ايمٔمٜمد واظمٝمث٣مق ايمذي

ظمحٚمد صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ويمقصٝمف فمٙمٝمف ايمسَلم وصمٔمٙمف سم٣مئٜم٣مً ضمغمان، همٙمًم سم٣مب اَّلل فمعم آدم 

ضمقل ذيمؽ اظمٙمؽ دم صقرة درة زمٝمّم٣مء، همرَم٣مه َمـ اْلٛم٥م إلم آدم فمٙمٝمف ايمسَلم، وهق زمٟمرض 

ْمٗمف اَّلل فمز وصمؾ، همٗم٣مل اَلٛمد، همٙمًم ٞمٓمر إيمٝمف آٞمس إيمٝمف وهق ٓ ئمرهمف زمٟمىمثر َمـ أّٞمف صمقهرة، وأٞم

يمف: ي٣م آدم أ سمٔمرهمٛمل؟!. وم٣مل: ٓ. وم٣مل: أصمؾ اؽمتحقذ فمٙمٝمؽ ايمُمٝمْم٣من همٟمٞمس٣مك ذىمر رزمؽ، شمّؿ 

حتقل إلم صقرسمف ايمتل ىم٣من َمع آدم دم اْلٛم٥م، همٗم٣مل ٔدم: أيـ ايمٔمٜمد واظمٝمث٣مق؟!. همقشم٤م إيمٝمف آدم 

ؿ ضمقيمف اَّلل فمز وصمؾ وذىمر اظمٝمث٣مق وزم٘مك وطمّمع يمف وومّبٙمف، وصمدد اإلومرار زم٣ميمٔمٜمد واظمٝمث٣مق، شم

إلم صمقهرة اْلجر، درة زمٝمّم٣مء ص٣مهمٝم٥م سمِضء همحٚمٙمف آدم فمٙمٝمف ايمسَلم فمعم فم٣مسمٗمف إصمَلٓ يمف 

وسمٔمٓمٝمًًم، هم٘م٣من إذا أفمٝم٣م محٙمف فمٛمف صمػمئٝمؾ فمٙمٝمف ايمسَلم، ضمتك واذم زمف َم٘م٥م، همًم زال يٟمٞمس زمف 

ووع اْلجر دم ذيمؽ زمٚم٘م٥م وجيدد اإلومرار يمف ىمؾ يقم ويمٝمٙم٥م، شمّؿ إّن اَّلل فمز وصمؾ ظم٣م زمٛمك ايم٘مٔمب٥م 

اظم٘م٣من: ّٕٞمف سمب٣مرك وسمٔم٣ملم ضمكم أطمذ اظمٝمث٣مق َمـ ويمد آدم أطمذه دم ذيمؽ اظم٘م٣من، ودم ذيمؽ اظم٘م٣من 

أيمٗمؿ اظمٙمؽ اظمٝمث٣مق، ويمذيمؽ ووع دم ذيمؽ ايمرىمـ، وٞمّحك آدم َمٛمٚم٘م٣من ايمبٝم٦م إلم ايمِمٖم٣م، 

اْلجر دم  وضمقاء إلم اظمروة، وووع اْلجر دم ذيمؽ ايمرىمـ، همٙمًم ٞمٓمر آدم َمـ ايمِمٖم٣م وومد ووع

ايمرىمـ، ىمػم اَّلل وهٙمٙمف وجمده: همٙمذيمؽ صمرت ايمسٛم٥م زم٣ميمت٘مبغم واؽمتٗمب٣مل ايمرىمـ ايمذي همٝمف اْلجر 

َمـ ايمِمٖم٣م: هم١مّن اَّلل أودفمف اظمٝمث٣مق وايمٔمٜمد دون نمغمه َمـ اظمَلئ٘م٥م: ٕن اَّلل فمز وصمؾ ظم٣م أطمذ 

يمقصٝم٥م اصْمّ٘م٦م اظمٝمث٣مق يمف زم٣ميمرزمقزمٝم٥م وظمحٚمد صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف زم٣ميمٛمبقة ويمٔمقم فمٙمٝمف ايمسَلم زم٣م

همرائص اظمَلئ٘م٥م: همٟمول َمـ أهع إلم اإلومرار، ذيمؽ اظمٙمؽ، مل ي٘مـ همٝمٜمؿ أؾمد ضمب٣مً ظمحٚمد وآل 
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حمٚمد صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف َمٛمف: ويمذيمؽ اطمت٣مره اَّلل َمـ زمٝمٛمٜمؿ، وأيمٗمٚمف اظمٝمث٣مق، وهق جيل ء يقم 

 .(7)شاظمٝمث٣مقايمٗمٝم٣مَم٥م ويمف يمس٣من ٞم٣مؿمؼ وفمكم ٞم٣مـمرة، يُمٜمد يم٘مؾ َمـ واهم٣مه إلم ذيمؽ اظم٘م٣من وضمٖمظ 

طميتّك حمّٛمد ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم إفمٝمر إىمقى، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ُمقصم٘مقن يمّٚمٝمؿ، 

 يمالم ُمرضمقح ٓ يي. اًمزاهري..: ومٗمٞمف سمـ ؾمٜم٤من 

  

  

                                                           

 . زم٣مب اْلجر وفمٙم٥م اؽمتَلَمف.3، رومؿ:186: 9ايم٘م٣مدم  (1)
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 إدٞمك  ؾثْ ومبؾ اظمِ  إذف ايمٛمّص أّن اَّلل طمٙمؼ اظمث٣مل

 ىم٤مل :هـ( 3879ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف )اًمّمدوق  فأظمرضمُم٤م ُم٤م شم٘مّدم ، يِمٝمد ًمٙمّؾ 

طمدصمٜم٤م قمكّم سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمؼمىمل وقمكم سمـ قمٞمًك اعمج٤مور ذم ُمًجد اًمٙمقوم٦م ، وأسمق 

ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمؼمىمل سم٤مًمري رمحٝمؿ اهلل ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمكم ُم٤مضمٞمٚمقيف ، قمـ 

أمحد سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد ، قمـ أسمٞمف ، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من أّن قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم 

َوإِْذ :  ضمقاب ُم٤ًمئٚمف وقمٚم٦م اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ىم٤مل ًمٚمٛمالئٙم٦م يميت٥م إًمٞمف ذم

ِٗمُؽ  ًْ ُد ومِٞمَٝم٤م َوَي
ًِ ـْ ُيْٗم َٕمُؾ ومِٞمَٝم٤م َُم َْرِض ظَمٚمِٞمَٗم٦ًم ىَم٤مًُمقا َأدَمْ ْٕ  ىَم٤مَل َرسمَُّؽ ًمِْٚمَٛماَلِئَٙم٦ِم إيِنِّ ضَم٤مقِمٌؾ ذِم ا

َُم٤م َ  اهلل  طم٥ّم ٠مواؾميتٖمٗمروا وم، وٓذوا سم٤مًمٕمرش  ومٜمدُمقا، ومردوا قمغم اهلل شمٕم٤ممم هذا اجلقاب  اًمدِّ

ٌا  : ك سمحذا  اًمٕمرش يًٛمّ  ومقوع ذم اًمًام  اًمراسمٕم٦م سمٞميت٤مً ،  ذًمؽ اًمٕم٤ٌمدُ   ِؾثْ زمٚمِ  دَ ـقمز وضمؾ أن ييتٕم

 َ ووع هذا  صمؿّ ، اعمٕمٛمقر سمحذا  اًمياح : ك يًٛمّ  ووع ذم اًمًام  اًمدٟمٞم٤م سمٞميت٤مً  صمؿّ ، اح اًميُّ

، ٚمٞمف اًمًالم ومٓم٤مف سمف وميت٤مب اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمف أُمر آدم قم صمؿّ ، اًمٌٞم٧م سمحذا  اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر 

 .(7)شوضمرى ذًمؽ ذم وًمده إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 . ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، واسمـ ؾمٜم٤من صم٘م٦م قمغم إفمٝمر إىمقى ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح 

واخلؼم سيٌح ومّمٞمٌح أّن اًمٕمرش هق اعمث٤مل ، وهق أّول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ، صمّؿ ظمٚمؼ اهلل 

اح ، شمٕم٤ممم ُِمْثـَٚمف ، وهق : ا ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م ، صمّؿ ظمٚمؼ ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت ًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر أو : اًميُّ

، واًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ُمث٤مهل٤م ُؾ اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ـثْ ُمـ ـملم ، وهل ُمِ ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م اهلل شمٕم٤ممم اًمٙمٕم٦ٌم 

 .اعمٚمٙمقيت 

  

                                                           

 . اظم٘متب٥م اْلٝمدرّي٥م ، ايمٛمجػ.916: 7فمٙمؾ ايمممائع )ت: ص٣مدق زمحر ايمٔمٙمقم(   (1)
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 صحٝمح حمٚمد زمـ َمروان ؾم٣مهدًا 

قمـ أمحد سمـ ، قمـ أسمٞمف ، ٞمؿ قمـ قمكم سمـ إسمراه، ريض اهلل قمٜمف يِمٝمد ًمف ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل 

: قمـ حمٛمد سمـ ُمروان ىم٤مل ، قمـ اعمٗمْمؾ سمـ ص٤مًمح ،  اسمـ حمٌقب مجٞمٕم٤مً و حمٛمد سمـ أيب ٟمٍم

همبٝمٛمًم هق وم٣مئؿ يِمقم إذ ،  (1)ىمٛم٦م َمع أِب دم اْلجر» :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل 

أؾمٝم٣مء ٓ ئمٙمٚمٜم٣م  إين أؽمٟميمؽ فمـ شمَلشم٥م :أسم٣مه رصمؾ همجٙمس إيمٝمف همٙمًم اٞمٌمف ؽمٙمؿ فمٙمٝمف شمؿ وم٣مل

  ؟!.أٞم٦م ورصمؾ آطمر إّٓ 

 ش.َم٣م هل: » قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل 

 ؟!.يم٤من ؾم٥ٌم اًمٓمقاف هبذا اًمٌٞم٧م  أظمؼمين أي راًمرضمؾ: ىم٤مل 

، صمؾ ظم٣م أَمر اظمَلئ٘م٥م أن يسجدوا ٔدم فمٙمٝمف ايمسَلم و اَّلل فمز إنّ : » قمٚمٞمف اًمًالموم٘م٤مل 

دُ ـ: ردوا فمٙمٝمف هم ًِ ـْ ُيْٗم َٕمُؾ ومِٞمَٝم٤م َُم ٌُِّح سمَِحْٛمِدَك  ىَم٤مًُمقا َأدَمْ ًَ ـُ ُٟم َُم٤مَ  َوَٟمْح ِٗمُؽ اًمدِّ ًْ ومِٞمَٝم٤م َوَي

ُس ًَمَؽ ىَم٤مَل  َٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ : اَّلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم  َوُٟمَ٘مدِّ  .همٕمّم٤م فمٙمٝمٜمؿ   إيِنِّ َأقْمَٚمُؿ َُم٤م 

وَم٘مثقا ، وهق ايمبٝم٦م اظمٔمٚمقر ، همٟمَمرهؿ أن يْمقهمقا زم٣ميمْضاح ، ؽمٟميمقه ايمتقزم٥م  شمؿّ 

، سم٣مب فمٙمٝمٜمؿ َمـ زمٔمد ذيمؽ  شمؿّ ، ٣م وم٣ميمقا ن اَّلل فمز وصمؾ مّ يْمقهمقن زمف ؽمبع ؽمٛمكم ويستٕمٖمرو

سمقزم٥م ظمـ : صمٔمؾ اَّلل ايمبٝم٦م اْلرام ضمذو ايمْضاح  شمؿّ ، همٜمذا ىم٣من أصؾ ايمْمقاف ، وريض فمٛمٜمؿ 

 .(7)همٗم٣مل صدوم٦م ش.َلؿ أذٞم٤م َمـ زمٛمل آدم وؿمٜمقراً 

ـٌ ُمٕميتؼٌم ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده  ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت . اعمٗمْمؾ سمـ ص٤مًمح إؾمدي ُمْمّٕمػ ، طمً

: وأي٤ًم يم٤من ، سمؾ إّن اًمٌزٟمٓمل ٓ يروي إّٓ قمـ صم٘م٦م  اه قمٜمف اصمٜم٤من ُمـ أصح٤مب اإلمج٤معًمٙمـ رو

 . ومٝمذا اخلؼم صحٞمح سمٙمثرة اًمِمقاهد

 

                                                           

 ضمجر إؽمًمفمٝمؾ فمٙمٝمف ايمسَلم.  (1)

 ٥م، ؿمٜمران.. دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝمّ 188: 9ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (7)
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 صحٝمح ازمـ أِب فمٚمغم ؾم٣مهدًا 

هـ( ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أيب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  387أظمرضمف اًمّمدوق )

قمٞمًك ، قمـ قمكم سمـ طمديد ، قمـ سمـ أيب قمٛمػم طمدصمٜم٤م ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ 

 ، قمـ أصح٤مسمٜم٤م قمـ أطمدمه٤م قمٚمٞمٝمام اًمًالم ، أّٟمف ؾمتؾ قمـ اسميتدا  اًمٓمقاف؟!.

 :إّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم عم٤م أراد ظمٚمؼ آدم قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل»وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

َْرِض ظَمٚمِٞمَٗم٦مً  ْٕ  !!. ًمِْٚمَٛماَلِئَٙم٦ِم إيِنِّ ضَم٤مقِمٌؾ ذِم ا

ِٗمُؽ : قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم مجٞمٕم٤ًم ـ اعمالئٙم٦م وم٘م٤مل ُمٚمٙم٤من ُم ًْ ُد ومِٞمَٝم٤م َوَي
ًِ ـْ ُيْٗم َٕمُؾ ومِٞمَٝم٤م َُم َأدَمْ

َُم٤م َ  ه فم٤مهرًا ومقىمٕم٧م احلج٥م ومٞمام سمٞمٜمٝمام وسملم اهلل قمزوضمؾ ، ويم٤من شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٟمقرُ  اًمدِّ

 ُم٤م: وم٘م٤مٓ ًمٚمٛمالئٙم٦م : ف ىمد ؾمخط ىمقهلام أٟمّ قمٚمام ، ومٚمام وىمٕم٧م احلج٥م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمام ، ًمٚمٛمالئٙم٦م 

 !.طمٞمٚميتٜم٤م وُم٤م وضمف شمقسميتٜم٤م؟

 .شمٚمقذا سم٤مًمٕمرش نْ أ إّٓ ، : ُم٤م ٟمٕمرف ًمٙمام ُمـ اًميتقسم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وم٘م٤مًم٧م اعمالئٙم٦م 

اهلل  أطم٥ّم و، ورومٕم٧م احلج٥م ومٞمام سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمام ، ٟمزل اهلل شمٕم٤ممم شمقسميتٝمام أومالذا سم٤مًمٕمرش طميتك 

ؾ قمغم اًمٕم٤ٌمد وضمٕم، رض ، ومخٚمؼ اهلل اًمٌٞم٧م ذم إشم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن يٕمٌد سميتٚمؽ اًمٕم٤ٌمدة 

ًمػ ُمٚمؽ ٓ أيدظمٚمف يمؾ يقم ؾمٌٕمقن ، وظمٚمؼ اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ذم اًمًام  ، اًمٓمقاف طمقًمف 

 .(7)شيٕمقدون إًمٞمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ذم ظمّمقص ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، وقمكّم سمـ طمديد صم٘م٦م 

 يروي إّٓ قمـ صم٘م٦م . إذا مل خي٤مًمػ ، ومل خي٤مًمػ هٞمٝمٜم٤م، واسمـ أيب قمٛمػم ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع ٓ

 وذم اخلؼم فمٝمقٌر ذم ُمراشم٥م وضمقدّي٦م صمالث ًمٚمٕمرش .
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 َمٔمتػم ازمـ أِب ايمٔمَلء ايمرازي ؾم٣مهدًا 

ىم٤مل : طمدصمٜم٤م قمكم سمـ طمٌٌم سمـ ىمقين رمحف اهلل ومٞمام  هـ( 387)أظمرضمف اًمّمدوق 

 يميت٥م إزما ىم٤مل: طمدصمٜم٤م مجٞمؾ سمـ زي٤مد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ

ؾمٚمٛم٦م ، قمـ حيٞمك سمـ أيب اًمٕمال اًمرازي ، أّن رضمالً دظمؾ قمغم أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم وم٘م٤مل: 

ُٓمُروَن  ضمٕمٚم٧م ومداك أظمؼمين قمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :  ًْ وأظمؼمين قمـ ىمقل اهلل  ن َواًْمَ٘مَٚمِؿ َوَُم٤م َي

ـَ ) قمزوضمؾ ٓسمٚمٞمس :  ـَ اعْمُٜمَْٔمِري َؽ ُِم وأظمؼمين قمـ  ىْم٧ِم اعْمَْٕمُٚمقِم ( إمَِم َيْقِم اًْمقَ 37ىَم٤مَل وَم٢مِٟما

 هذا اًمٌٞم٧م يمٞمػ ص٤مر ومريْم٦م قمغم اخلٚمؼ أن ي٠مشمقه؟!.

ىم٤مل : وم٤مًميتٗم٧م أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم إًمٞمف وىم٤مل : ُم٤م ؾم٠مًمٜمل قمـ ُم٠ًمًميتؽ أطمد ىمط 

َْرِض ظَمٚمِٞمَٗم٦مً : ىمٌٚمؽ..: إّن اهلل قمزوضمؾ عم٤م ىم٤مل  ْٕ وج٧م اعمالئٙم٦م  ًمِْٚمَٛماَلِئَٙم٦ِم إيِنِّ ضَم٤مقِمٌؾ ذِم ا

ـ يٕمٛمؾ ذم ٤م ممّ وم٤مضمٕمٚمف ُمٜمّ ، رض ظمٚمٞمٗم٦م  ذم إضم٤مقمالً  ُمـ ذًمؽ وىم٤مًمقا: ي٤م رب ان يمٜم٧م ٓ سمدّ 

َٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ : ومرد قمٚمٞمٝمؿ ، ظمٚم٘مؽ سمٓم٤مقميتؽ  ذًمؽ ؾمخط  أنّ ومٔمٜم٧م اعمالئٙم٦م  إيِنِّ َأقْمَٚمُؿ َُم٤م 

ؽمٗمٖمف ، َمر اَّلل سمٔم٣ملم َلؿ زمبٝم٦م َمـ َمرَمر ٟمهمَلذوا زم٣ميمٔمرش يْمقهمقن زمف، هم، ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ 

ٓ يدطمٙمقٞمف زمٔمد ذيمؽ ، يقم ؽمبٔمقن أيمػ َمٙمؽ  يدطمٙمف ىمّؾ ، ؽم٣مؿمٝمٛم٥م ايمززمرصمد أو، ي٣مومقسم٥م محراء 

 . شإلم يقم ايمقوم٦م اظمٔمٙمقم

ومٞمٛمقت ، يقم يٜمٗمخ ذم اًمّمقر ٟمٗمح٦م واطمدة ، ويقم اًمقىم٧م اعمٕمٚمقم »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 ش.ومم واًمث٤مٟمٞم٦مٕإسمٚمٞمس ُم٤م سملم اًمٜمٗمخ٦م ا

طمغم ُمـ أو، ُمـ اًمثٚم٩م  سمٞم٤مو٤مً  أؿمدُّ ، ٦م ذم اجلٜمّ  ومٙم٤من هنراً  ٤م ٟمقنُمّ أو»ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

واًمٞمد اًم٘مقة : أظمذ ؿمجرة ومٖمرؾمٝم٤م سمٞمده ، صمؿّ ومٙم٤من ُمداداً ،  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمف: يمـ ُمداداً ، اًمٕمًؾ 

  ؟!.ايميت٥م: صمؿ ىم٤مل ًمف ، ىمٚمام  يمقين: ؿ ىم٤مل هل٤م ، وًمٞمس سمحٞم٨م شمذه٥م إًمٞمف اعمِمٌٝم٦م ، صم

 !.؟ي٤م رب وُم٤م ايميت٥م: ًمف اًم٘مٚمؿ وم٘م٤مل 
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ظميتؿ قمٚمٞمف  صمؿّ ، ومٗمٕمؾ ذًمؽ ، ايميت٥م ُم٤م هق يم٤مئـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م »: ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ىم٤مل

 . (7)شوىم٤مل: ٓ شمٜمٓم٘مـ إمم يقم اًمقىم٧م اعمٕمٚمقم

وصمّٛم٦م حتريػ : مجٞمؾ سمـ زي٤مد  ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت وُمٕميتٛمديـ .طمًـ ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٕميتؼم 

روي قمٜمف : إذ ٘م٦م واًمراوي واعمحمّرف محٞمد سمـ زي٤مد ومٞمام هق واوح ٕهؾ اًمّمٜمٕم٦م : ًم٘مريٜم٦م اًمٓمٌ

 ، وهل ىمريٜم٦م ىمقّي٦م ضمّدًا .، وهق قمـ اًم٘م٤مؾمؿ ٓ يقضمد همػمه يروي قمٜمف اسمـ ىمقين 

ومحٞمد سمـ زي٤مد ، ُمـ أهؾ ٟمٞمٜمقى روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ، ؾمٙمـ ىمري٦م ىمرب احل٤مئر قمغم 

٤مل ص٤مطمٌف اًمًالم ، وهق قم٤ممل ضمٚمٞمؾ ، قمٔمٞمؿ اًم٘مدر ، روى أيمثر أصقًمٜم٤م إرسمٕمامئ٦م ، يمذا ىم

 ٤م ىم٤مل .أو ىمري٥م ممّ  اًمِمٞمخ اًمٓمقد 

إيمث٤مر محٞمد سمـ زي٤مد قمٜمف رواي٦م واًم٘م٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًم٘مرر ، ؿمٞمخ محٞمد سمـ زي٤مد ، 

 .واقميتامده شمِمٕمر سمجالًميتف وأُم٤مٟميتف ووٌٓمف ، إصقل يمثػم ُمـ 

حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ أرشمٌٞمؾ اًمٞمِمٙمري ، صم٘م٦م ُمـ إضمال  قمٔمٞمؿ اًم٘مدر . وحيٞمك سمـ أيب 

 اًمٕمال  صم٘م٦م . 

( همَلذوا زم٣ميمٔمرش يْمقهمقن زمف، همٟمَمر اَّلل سمٔم٣ملم َلؿ زمبٝم٦م َمـ َمرَمر ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

ُمٚمٙمقشمٞم٦ّم ضمٜميّتّٞم٦م ُمـ ُمرُمر وي٤مىمقت...، وهل أدٟمك ُمـ رشم٦ٌم ، رشم٦ٌم وضمقدّي٦م أدٟمك ًمٚمٕمرش 

يمام أّن اًمرشم٦ٌم اعمٚمٙمقشمّٞم٦م ، اعمرُمرّي٦م اًمزسمرضمدّي٦م اًمٞم٤مىمقشمّٞم٦م ، أذف ُمـ اًمرشم٦ٌم اًمٕمرش اًمٜمقرّي٦م ، 

 ومٞمام هق واوح .، اًميتل ذم ُمّٙم٦م اًمٓمٞمٜمّٞم٦م ٟمٞمقّي٦م اًمد

( أي ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، وهق قمٚمؿ اىمت٤م َم٣م هق ىم٣مئـ إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥موىمقًمف شمٕم٤ممم : )

 ؾمٞم٠ميت أّٟمف ذم ُمٕمرض اًمٌدا .و: أٟمٗم٦م اًمٙمرد يمام هق طم٤مصؾ اجلٛمع سملم إظم٤ٌمر 
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 سم٤م ايمقصمقد اإصؾ ايمٗمرآين ظمر

اًمٙمرد هق : اًم٤ٌمب اًمٔم٤مهر ُمـ اًمٖمٞم٥م  »اًمًالم :  ُم٣م ظمؼم طمٜم٤ّمن قمـ اًمّم٤مدق قمٚمٞمف

أي اعمّمدر وإصؾ اًمقضمقدي إذف  ش، وُمٜمف إؿمٞم٤م  يمّٚمٝم٤مَمْمٙمع ايمبَـْدع، اًمذي ُمٜمف 

 .إسمًط عم٤م دوٟمف : ومٝمق قمّٚم٦م إجي٤مد ُم٤م دوٟمف ومٞمام ؿم٤م  اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

ٓا قِمٜمَْدَٟم٤م هق ىمقًمف شمٕم٤ممم : وًمف أصٌؾ ىمرآين   إِ
ٍ
ـْ َرْ  ٓا سمَِ٘مَدٍر َوإِْن ُِم ًُمُف إِ ظَمَزاِئُٜمُف َوَُم٤م ُٟمٜمَزِّ

إظم٤ٌمر اعميت٘مدُم٦م ، فم٤مهٌر أّن ًمٙمّؾ ُم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمدٟمٞم٤م ، يمّؾ . وهق سمْمٛمٞمٛم٦م (7)َُمْٕمُٚمقمٍ 

 أصٌؾ وضمقدّي أذف ، ؾم٤مسمؼ قمغم وضمقد اًمدٟمٞم٤م ..

اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : ومٛمـ ذًمؽ صحٞمح أيب ىمّرة قمـ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم : 

 (.همٝمف ىمّؾ رءٕمرش اؾمؿ قمٚمؿ وىمدرة ، وقمرش )اًم

قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل  -سمْمٛمٞمٛم٦م إظم٤ٌمر اعميت٘مدُم٦م–يدّل قمٚمٞمف وأيْم٤ًم 

قمـ أسمٞمف ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ اسمـ أذيٜم٦م ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ذم طمدي٨م 

رأد وم٢مذا أـم٤ٌمق اًمًام  ىمد  ىمٞمؾ زم ارومع رأؾمؽ ي٤م حمٛمد ، ومرومٕم٧م صمؿّ » اعمٕمراج اًمٓمقيؾ : 

ىم٤مل زم ـم٠مـمك  رأؾمؽ اٟمٔمر ُم٤م شمرى ، ومٓم٠مـم٠مت رأد  ظمرىم٧م ، واحلج٥م ىمد رومٕم٧م ، صمؿّ 

ومٜمٔمرت إمم سمٞم٧م ُمثؾ سمٞميتٙمؿ هذا ، وطمرم ُمثؾ طمرم هذا اًمٌٞم٧م ، ًمق أًم٘مٞم٧م ؿمٞمت٤ًم ُمـ يدي ، مل 

 .(7)شَمث٣مل َِمْثؾٍ  ويم٘مّؾ  ي٘مع إّٓ قمٚمٞمف ، وم٘مٞمؾ زم ي٤م حمٛمد : إّن هذا احلرم وأٟم٧م احلرام ،

ريض طمدصمٜم٤م أيب وحمٛمد سمـ احلًـ سمـ أمحد سمـ اًمقًمٞمد  :ىم٤مل هـ( 387ورواه اًمّمدوق )

ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ قمٌٞمد، قمـ حمٛمد سمـ أيب اهلل قمٜمٝمام 

قمٛمػم وحمٛمد سمـ ؾمٜم٤من، قمـ اًمّم٤ٌمح اًمًدي، وؾمدير اًمّمػمذم وحمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن ُم١مُمـ 

 ..سمـ اذيٜم٦م، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالماًمٓم٤مق، وقمٛمر 
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محد سمـ اًمقًمٞمد ريض اهلل أوطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ سمـ :  ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل اًمّمدوق

قمٜمف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ اًمّمٗم٤مر وؾمٕمد اسمـ قمٌد اهلل ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ سمـ 

ٚم٦م، قمـ اًمّم٤ٌمح اعمزين، أيب اخلٓم٤مب، ويٕم٘مقب سمـ يزيد وحمٛمد سمـ قمٞمًك، قمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٌ

قمٚمٞمف اًمّم٤مدق قمـ أيب قمٌد اهلل ، طمقل وقمٛمر سمـ اذيٜم٦م وؾمدير اًمّمػمذم وحمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن إ

 . (7)ُمثٚمف اًمًالم

، وأُّم٤م إؾمٜم٤مدا اًمّمدوق ومّمحٞمح٤من طمًـ صحٞمح دون يمالم اًمٙم٤مذم  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مد

 .دون أدٟمك يمالم 

( أي يمّؾ ر  ذم إرض ث٣مليم٘مّؾ َمثؾ َمىم٤مل ص٤مطم٥م اًمٌح٤مر ريض اهلل قمٜمف ذم اعمرآة : )

 .(9)، ًمف ُمث٤مل ذم اًمًام 

، طمدصمٜم٤م قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ يِمٝمد ًمف ذم اجلٛمٚم٦م ُم٤م أظمرضمف اًمّمدوق ذم اًميتقطمٞمد 

قمٛمران اًمدىم٤مق رمحف اهلل ، ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٕمٚمقي ، ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ 

طمدصمٜمل إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ اًم٘مٛمل ، ىم٤مل :  صمٜم٤م احلًلم سمـ احلًـ ، ىم٤مل :طمداًمؼمُمٙمل ، ىم٤مل :  

ؾم٠مًمف وم٘م٤مل ُم٤م  طمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ  ُمرو اًمٗم٘مٞمٛمل ، قمـ هِم٤مم سمـ احلٙمؿ ذم طمدي٨م  أن زٟمدي٘م٤مً 

 اًمٗمرق سملم أن شمرومٕمقا   أيديٙمؿ إمم اًمًام  وسملم أن ختٗمْمقه٤م ٟمحق إرض؟!.

وضمؾ  ذًمؽ ذم قمٚمٛمف وإطم٤مـميتف وىمدرشمف ؾمقا  ، وًمٙمٜمّف قمز»ىم٤مل اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم : 

ومثٌيتٜم٤م ُم٤م ،  َمٔمدن ايمرزقف ضمٕمٚمف ٕٟمّ :  ايمٔمرشأُمر أوًمٞم٤م ه وقم٤ٌمده سمرومع أيدهيام إمم اًمًام  ٟمحق 

ارومٕمقا أيديٙمؿ إمم اهلل قمز  : طملم ىم٤مل، صمٌيتف اًم٘مرآن وإظم٤ٌمر قمـ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

 .(3)شوضمؾ

                                                           

 . َمٛمُمقرات اظم٘متب٥م اْلٝمدرّي٥م ، ايمٛمجػ.315: 7: ص٣مدق زمحر ايمٔمٙمقم( فمٙمؾ ايمممائع)ت  (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران.975: 15َمرآة ايمٔمٗمقل   (7)

 . َم٠مؽمس٥م ايمٛممم اإلؽمَلَمل ، ومؿ.793ايمتقضمٝمد )ت: ه٣مؾمؿ ايمْمٜمراين(:   (3)
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ي ، مل أىمػ اًمدٟمٞمقر ةاحلًلم سمـ احلًـ سمـ سمرد ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده جمٝمقل 

 .، وىمد ورد ذم اًمٙم٤مذم : سمـ سمرد اًمدٟمٞمقري قمغم طم٤مًمف

هـ( ذم دقمقاشمف : وروي : أّن ذم 573وىم٤مل ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ريض اهلل قمٜمف )

اًمٕمرش متث٤مًٓ ًمٙمّؾ قمٌد ، وم٢مذا اؿميتٖمؾ اًمٕمٌد سم٤مًمٕم٤ٌمدة ، رأت اعمالئٙم٦م متث٤مًمف ، وإذا اؿميتٖمؾ 

ه سم٠مضمٜمحيتٝمؿ ًمتال شمراه اعمالئٙم٦م : ومذًمؽ ُمٕمٜمك ىمقًمف سم٤معمٕمّمٞم٦م أُمر اهلل سمٕمض اعمالئٙم٦م طميتك حيجٌق

 .(1)شوؾمؽم اًم٘مٌٞمح  ي٤م ُمـ أفمٝمر اجلٛمٞمؾ»صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : 

ُمقضمقد ذم ، اجلًد اعمث٤مزم  رسمام يًيتدل سمف قمغم أنّ ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمٌح٤مر ريض اهلل قمٜمف : 

 اهـ. .(9)طم٤مل احلٞم٤مة أيْم٤مً 

اجلًد اعمث٤مزم ًمٙمّؾ خمٚمقق  ىمٚم٧م : أضم٤مد وأوم٤مد ص٤مطم٥م اًمٌح٤مر ريض اهلل قمٜمف : وم٢منّ 

 دٟمٞمقي ُمقضمقد ..

أُّم٤م قم٘ماًل : ومالؾميتح٤مًم٦م وضمقد اجلًد اًمدٟمٞمقي إدٟمك ، ُمـ دون وضمقد إقمغم : 

 .رضورة أّن إدٟمك ُمٕمٚمقٌل ذم اًمقضمقد ًمألقمغم 

وأُّم٤م ذقم٤ًم : ومألّن وضمقد اإلٟم٤ًمن ذم قم٤ممل اًمذر ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م ، وضمقٌد ُمٚمٙمقيّت ، 

  شم٘مّٞمد اًمروح سمٌدن ُمٚمٙمقيت ، وم٤مطمٗمظ .   وقم٤ممل اعمٚمٙمقت ، قم٤ممل

  

                                                           

 . َمْمبٔم٥م أَمغم ، ومؿ.61ايمدفمقات :   (1)

 . َم٠مؽمس٥م ايمقهم٣مء ، زمغموت.53: 58زمح٣مر إٞمقار)ت: ايمبٜمبقدي(   (7)
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 زمٝم٣من ضمدي٧م ايمرو٣م فمٙمٝمف ايمسَلم .

ُم٤م ًمٙمـ ( همٝمف ىمّؾ رءل اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم : )اًمٕمرش اؾمؿ قمٚمؿ وىمدرة ، وقمرش ٤مىم

 ُمٕمٜمك أّن ذم اًمٕمرش يمّؾ ر ؟!! 

 ومٞمف قمّدة ُمٓم٤مًم٥م : 

 اؾمؿ قمٚمؿ وىمدرة .: إّول : اًمٕمرش 

 .ايمٙمدٞمٝمكموايمٗمدرة  ايمٔمٙمؿ:  ايمٔمرشوهق سيٌح أّن طم٘مٞم٘م٦م 

اًمث٤مين : اًمٕمرش يْمّؿ يمّؾ ر  ُمـ اًمقضمقد اعمخٚمقق ، أو يمّؾ قم٤ممل اإلُمٙم٤من ، ُمـ ُمٌدئف 

ًمرو٤م ، سمٜمحق اًمقضمقد إذف اًمًٌٞمط ، وييتٕملّم شمٗمًػم طمدي٨م اإمم ُمٜميتٝم٤مه طميتّك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م 

 ، سمٞم٤من ذًمؽ ..قمغم اعمٕمّمقم واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل رّد اًمم قمٚمٞمف اًمًالم هٙمذا ، وإّٓ ًمز

 اطميتامٓن ٓ صم٤مًم٨م هلام :  (همٝمف ىمّؾ رء)وفمرش ذم ىمقًمف اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .وايمٔمٝم٣مذ زم٣مَّلل رّده إّول : 

، سمجحقد ُم٤م ضم٤م  سمف اًمرؾمقل إُملم اًمديـ ُمروٌق ُمـ ، رّد ٟمّص اعمٕمّمقم اًمث٤مسم٧م ًمٙمـ 

 ، وهق : : وميتٕملّم آطميتامل اًمث٤مين قمـ رّب اًمٕم٤معملم 

 .ايمث٣مين : ٞمحق ايمقصمقد وَمرسمبتف 

( اؾميتٞمٕم٤مب ، ُم٘ميتْم٤مه أّن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ همٝمف ىمّؾ رءفم٤مهر ىمقل اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم : )

واًمٙمٕم٦ٌم ، سمؾ ىمٌؾ ظمٚمؼ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م قم٤ممل يمّؾ إؿمٞم٤م  ، ظمٚم٘م٤ًم قمرؿمّٞم٤ًم ذم قم٤ممل اًمٕمرش ، ىمٌؾ ظمٚمؼ 

 . اعمٚمٙمقت واًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر 

هق ٤ًم إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ، ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم وؾمٞمخٚم٘مف ، ظمٚم٘م٤ًم دٟمٞمقيّ وُمٕمٜمك ذًمؽ أّن يمّؾ ر  

 .اًمدٟمٞم٤م قم٤معمل اعمٚمٙمقت وىمٌؾ ظمٚمؼ ظمٚم٘م٤ًم قمرؿمّٞم٤ًم ، خمٚمقق خمٚمقق ُمقضمقٌد 
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ّمداىمف اًم٘مٓمٕمّل ، ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ إظم٤ٌمر اعمٕميتؼمة اًمٙمثػمة ذم ُمراشم٥م اًمٕمرش وُم

ىمٌؾ ظمٚمؼ قم٤ممل اعمٚمٙمقت واجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،  ٟمقراً  ذم قم٤ممل اًمٜمقر واجلؼموتاًمقضمقدّي٦م ، ومٝمق خمٚمقق 

ّؿ ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ًمف ُِمثاْلً ُمـ زسمرضمد وي٤مىمقت اجلٜم٦ّم ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت ، ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م ، ، ، صم

، صمّؿ ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ـملم سمٕمد إٟمزال آدم قمٚمٞمف اًمًالم إمم اًمدٟمٞم٤م واؾمٛمف اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ، 

 ..وأؾمامه ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمٕم٦ٌم أو اًمٌٞم٧م اًمٕميتٞمؼ 

شمٕم٤ممم ظمٚم٘مف ظمٚم٘م٤ًم ٟمقري٤ًم ىمٌؾ ظمٚمؼ : وم٤مهلل  ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد وأضمغم ُمّمداق ، وضمقد 

صمّؿ ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ظمٚم٘م٤ًم ذرّي٤ًم ذم قم٤ممل اًمذر ، واجلٜم٦ّم واًمٜم٤مر اًمًاموات اًمًٌع وإرولم اًمًٌع 

 .ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م ، صمّؿ ظمٚم٘م٤ًم دٟمٞمقي٤ًم ُمٜمذ أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم 

ىمٌؾ  ُم٤م ذم قم٤ممل اإلُمٙم٤من طميتك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، خمٚمقق ظمٚم٘م٤ًم قمرؿمّٞم٤مً إذا اشّمْمح هذا ومٙمّؾ 

وىمد شم٘مدُم٧م إُمثٚم٦م اًم٘مٓمٕمّٞم٦م : ذم اًمٕمرش سمقضمقد قمرر ، ٚمقق خمًمٙمٜمّف  ظمٚمؼ اًمًاموات :

يمقضمقد اًمٜمٌّل ٟمقرًا ذم قم٤ممل اًمٕمرش ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م ، ويمقضمقد ىم٤مـم٦ٌم سمٜمل آدم ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م 

 .أضمغم ُمّمداق ًمٕم٤ممل اعمٚمٙمقت أي قم٤ممل اًمذر ، ، ذم قم٤ممل اًمذر ، وهق 

اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ  واًمٙمالم هق اًمٙمالم ذم ظمؼم

 اًمٕمرش واًمٙمرد ُم٤م مه٤م؟!.

ايمٔمرش دم وصمف هق : مجٙم٥م اْلٙمؼ ، وايم٘مرد وفم٣مؤه، ودم وصمف »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(7)شآطمر ايمٔمرش هق : ايمٔمٙمؿ ...

ذم ُمقضمقد خمٚمقق ( هق أّن يمّؾ ر  مجٙم٥م اْلٙمؼوم٤معم٘مّمقد ُمـ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

ًمٙمـ سمقضمقد قمرر ؾ ىمٌؾ ظمٚمؼ قم٤ممل اعمٚمٙمقت ، ، سمىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م ، ٤ممل اًمٕمرش واعمِمٞمت٦م قم

 .إمج٤مزم ضمؼمويت ٟمقري 

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م ايمٛممم اإلؽمَلَمل ، ومؿ . 31َمٔم٣مين إطمب٣مر)ت: فمقم نمٖم٣مري( :  (1)
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 زمٝم٣من َمَل صدرا ريض اَّلل فمٛمف

: آؾميتقا  قمغم اًمٕمرش ، ًمٞمس سمٛمٕمٜمك اجلٚمقس وآؾميت٘مرار، وٓ ىم٤مل ُمال صدرا 

ٝم٤مت، سمؾ اعمراد ُمـ اعمراد سم٤مًمٕمرش اًمذي هق ُمًيتقى اًمرمحـ ، صقرة اجلًؿ اعمحدد ًمٚمج

 .وايمٗمدرة اًمٕمٚمؿ: ايمٔمرشآؾميتقا  آؾميتٞمال  وآىميتدار . واعمراد ُمـ 

 وايمٔمٗمٙمٝم٥م،  وايمٛمٖمسٝم٥م،  واْلٝمقاٞمٝم٥م،  ظمراسمبف ايمْمبٝمٔمٝم٥ماؾمؿ ضم٤مُمع :  ايمٔمرشوىمد قمٚمٛم٧َم أّن 

 (.وايمٔمرش : اؽمؿ فمٙمؿ وومدرة، وإًمٞمف اإلؿم٤مرة سم٘مقل اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم: )

( عم٤م ؾمٌؼ أّٟمف صقرة ىمْم٤م  اهللّ وفمرش همٝمف ىمّؾ رءسم٘مقًمف: )صمّؿ أؿم٤مر إمم طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمرش 

وأيّم٣مً ، وًمقطمف اعمٙميتقب ومٞمف سم٘مٚمؿ احلؼ ، يمّؾ ُم٤م هق يم٤مئـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام ورد ذم احلدي٨م، 

: ّٕٟمف سمح٥ًم يمّؾ طمٞمثٞم٦م ُمٕمٜمك يًّٛمك سم٤مؾمؿ، وم٢مّٟمف ُمـ طمٞم٨م  ىمقٞمف فمٙمًًم ، ٓ يٛم٣مدم ىمقٞمف ومدرة

وُمـ طمٞم٨م يمقٟمف واؾمٓم٦م إلوم٤مويتف  .قمٚمؿ، ؿمٞم٤م  اعمٕم٘مقًم٦مضمقهره اًمٕم٘مكم احل٤مومظ ًمّمقر إ

  .ايميت٥م: اًمذي ىم٤مل ًمف ، ىمٚمؿ ، ًمّمقر اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ اهللّ قمغم اًمٜمٗمقس اًم٘م٤مسمٚم٦م 

 .وُمـ طمٞم٨م ضمقهره اًمٜمٗم٤ًمين اعمحرك ًمألومالك واًمًٛمقات طمريم٦م ؿمقىمٞم٦م ، ىمدرة

  .ًمقح، وُمـ طمٞم٨م اٟميت٘م٤مؿمف سم٤مًمٕمٚمقم اعمٗمّمٚم٦م 

واحلٞم٤مة قمٚمٞمف قمرش طم٤مُمؾ، وُمـ طمٞم٨م أّن اًمٕمٚمام  وُمـ طمٞم٨م اؾميت٘مرار اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة 

ـَ سم٤مهللّ وسمام ذم ىمْم٤مئف ، حيٛمٚمقٟمف ويٕمٚمٛمقن ُم٤م ومٞمف ، حمٛمقل هلؿ : وهؿ اعمراد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ِذي اًما

ِٛمُٚمقَن اًْمَٕمْرَش   اهـ. .(7)حَيْ

 ىمٚم٧م : ُم٤م ذيمره روقان اهلل قمٚمٞمف شم٤مم . 

  

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م َمْم٣ميمٔم٣مت همرهٛم٘مل، إيران.356:  3ذح أصقل ايم٘م٣مدم)ت: طمقاصمقي(   (1)



 

 

 397....     ..................................................................    وفمٙمؿ ايمٔمرش  ايمٖمِمؾ ايمرازمع : فمٙمؿ اظمٔمِمقم 

 

 ززمدة ايمٖمِمؾ 

صمّٛم٦م قمٚمامن شمٕمّٚم٘م٤م سمام ؿم٤م  هق قملم ذاشمف ؾمٌح٤مٟمف ، قمدا قمٚمؿ اهلل اعميتٕمّٚمؼ سمذاشمف ، اًمذي 

 . ، مه٤م : قمٚمؿ اًمٕمرش وقمٚمؿ اًمٙمرد اًمٖمٞم٥مقمٚمؿ إجي٤مده وظمٚم٘مف ، يمالمه٤م ُمـ ؾمٌح٤مٟمف 

اهلل ٛمِمٞمت٦م قمٚمؿ اًمٙمرد : رضورة أّن قمٚمؿ اًمٕمرش ظم٤مّص سمأذف ُمـ قمٚمؿ اًمٕمرش و

 حيتقم .شمٕم٤ممم ، ىمد يٗمٞمض سمٕمْمف قمغم اعمٕمّمقم قمغم ُم٤م شم٘مِض سمف احلٙمٛم٦م ، وهق ُمـ اعم

ًمٞمس حميتقُم٤ًم : وم٘مد ًمٙمٜمّف أُّم٤م قمٚمؿ اًمٙمرد : ومٕم٤مم ، أوم٤موف ؾمٌح٤مٟمف يمّٚمف قمغم اعمٕمّمقم ، 

 .: ًمٕمّٚم٦م ؾمٜمذيمره٤م ُمٗمّّماًل ٓطم٘م٤مً يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  واعمحق واإلصم٤ٌمت 

هـ( 990روى اًمّمّٗم٤مر )وُم٤م رواه أصح٤مسمٜم٤م ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ، ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤م أظمرضمف 

٤من سمـ ؾمدير ، قمـ أيب ضمٕمٗمر ـم٤مًم٥م مجٞمٕم٤ًم ، قمـ طمٜمّ  حلٛمٞمد وأسمقد سمـ قمٌد اىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمّ 

  إّن َّلل فمٙمًًم فم٣مَم٣ًم وفمٙمًًم طم٣مص٣ًم :: » قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

 ٙمع فمٙمٝمف َمٙمؽ َمٗمرب ، وٓ ٞمبّل َمرؽمؾ.هم٣ميمذي مل يْمّ  : همٟمَّم٣م اْل٣مص

همٜمق ايمذي اؿّمٙمٔم٦م فمٙمٝمف اظمَلئ٘م٥م اظمٗمرزمكم ، وإٞمبٝم٣مء اظمرؽمٙمكم ، ومد  :وأَّم٣م فمٙمٚمف ايمٔم٣مم

 . (1)ش ...ع ذيمؽ ىمّٙمف إيمٝمٛم٣مرهم

اًمٕمٚمؿ اخل٤مص واًمٕم٤مم يمالمه٤م ذم رشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ واعمِمٞمت٦م ، واخل٤مص هق قمٚمؿ : ىمٚم٧م 

 .اًمٕمرش ، واًمٕم٤مم هق قمٚمؿ اًمٙمرد ، ويمالمه٤م دون قمٚمؿ اهلل اعميتٕمّٚمؼ سمذاشمف ؾمٌح٤مٟمف 

أو ذم اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م ، ُمقضمقد ُمرسّمٕم٦م قرّي٦م هٞمت٦م ٟم: سمٛمٕمٜمك اًمّمقرة اًمٕمرش اًمزسمدة : 

، وإن ؿمت٧م ىمؾ : اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة واعمِمٞمت٦م ذم ُم٘م٤مم اًمٗمٕمؾ طم٘مٞم٘ميتف اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة ، ٤م دوهن

 .: أوم٤موٝمام شمٕم٤ممم ُمـ ًمدٟمف اًمٚمدٟمّٞملم 

                                                           

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران .  131زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ىمقصم٥م زم٣منمل(:   (1)
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شمٕمّٚمؼ سم٢مرادشمف ذم إجي٤مد يمّؾ وهق : ُم٤م ، ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ إّول قمٚمؿ اهلل ح٘مٞم٘م٦م اًمٕمرش : وم

 .اًمقضمقد اعمٚمٙمقيت واًمدٟمٞمقي ، ىمٌؾوضمقدًا قمرؿمّٞم٤ًم ٟمقرّي٤ًم ، قم٤ممل اإلُمٙم٤من  ُم٤م ظمٚمؼ : أي يمّؾ 

ـَ ََيِْٚمُٙمقَن ايْمَٔمْرَش وُمٕمٜمك :  ، ُمـ إٟمٌٞم٤م   لماًمٚمدٟمٞمّ واًم٘مدرة محٚم٦م هذا اًمٕمٚمؿ  ايمهِذي

 .يمؾٌّ ذم قم٤معمف قمغم ُم٤م أووحٜم٤م وإوصٞم٤م  واعمالئٙم٦م 

 إومم ذم اإلجي٤مد .اإلهلّٞم٦م صقرة اعمِمٞمت٦م : هق سم٢مجي٤مز هذا اًمٕمٚمؿ 

 !.ؿ اًمٕمرش؟ٕمٚمحمٞمٌط سمًمٙمـ هؾ اعمٕمّمقم ، 

 هؾ اعمٕمّمقم قم٤مملٌ سمٙمّؾ اعمِمٞمت٦م اإلهلّٞم٦م ذم اخلٚمؼ واإلجي٤مد؟!!أو : 

قم٘مالً اؾميتح٤مًم٦م أن ضمقاب هذا اًم١ًمال ، وىمد اشّمْمح هذا اًمٗمّمؾ عمٕمروم٦م يمّؾ قم٘مدٟم٤م 

ُم٤م : أي ذم رشم٦ٌم اعمِمٞمت٦م ، هق قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًم٤ٌمـمـ أو قمٚمؿ اعمِمٞمت٦م ٕمٚمؿ اًمٕمرش حيٞمط اعمٕمّمقم سم

ٚمقق حمدود سمٖمػم ٕمّمقم ، وهق خموإّٓ ًمزم إطم٤مـم٦م اعم: إجي٤مده  ؾمٌح٤مٟمف اهللسمٙمّؾ ُم٤م ؿم٤م  شمٕمّٚمؼ 

٤م  اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن يٗمٞمض قمغم إذا ؿمويًيتثٜمك ُم٤م ، وهذا مميتٜمع سم٤مًمٌدهي٦م ، ؾمٌح٤مٟمف اعمحدود 

 ، قمغم ُم٤م شم٘مِض سمف طمٙمٛم٦م اهلل وشمٕم٤ممم ورمحيتف .اعمٕمّمقم سمٕمْمف 

بِْع ََم٣م ُيقضَمك إيِمَ : شمٕم٤مممؾمٌح٤مٟمف و٘مقًمف ذقم٤ًم ًمو ٝمَْؽ َواْصػِمْ ضَمتهك ََيُْ٘مَؿ اَّللهُ َوُهَق َواسمه

٣مىمِِٚمكمَ   .(7) طَمغْمُ اْْلَ

 إيِنِّ وَم٤مقِمٌؾ َذًمَِؽ هَمًدا ): وىمقًمف شمٕم٤ممم 
ٍ
ـا ًمٌَِمْ  َٓ شَمُ٘مقًَم ٓه َأْن َيَُم٣مَء اَّللهُ ( 93َو   .(9) إِ

وىمقًمف قمز   مُّ اًْمٙمِيَت٤مِب َيْٛمُحق اهللاُ َُم٤م َيَِم٤مُ  َوُيْث٧ٌُِم َوقِمٜمَْدُه أُ : وشمٕم٤ممم وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف 

ـْ َرؾُمقلٍ 96قَم٤ممِلُ اًْمَٖمٞم٥ِْم وَماَل ُئْمِٝمُر قَمغَم هَمْٞمٌِِف َأطَمًدا )وضمؾ :  ـِ اْرشَم٣َم ُِم ٓا َُم وهق سيٌح  ( إِ

 .ذم اعمٓمٚمقب

                                                           

 .119يقٞمس :   (1)

 .73ايم٘مٜمػ :   (7)
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 هؾ ئمٙمؿ اظمٔمِمقم ايمٕمٝم٤م؟!!!

أّن اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ٓ حيٞمط إّٓ سمٕمٚمؿ اًمٙمرد ، وهق قمٚمؿ  أسم٤من اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼ

ـّ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦ماًمٖمٞم٥م اًمٔم٤مهر ، وومٞمف قمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن  ذم ُمٕمرض اًمٌدا  يمثػمًا ُمٜمف  ، ًمٙم

 .واًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم واعمحق واإلصم٤ٌمت  واعمِمٞمت٦م

اًمٕمٚمؿ سمام يِم٤م  اهلل  قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًم٤ٌمـمـ اعمًيتقر ، أو :أُّم٤م قمٚمؿ اًمٕمرش قمّٔمٛمف اهلل ، وهق 

، ومٞمٛميتٜمع إطم٤مـم٦م اعمٕمّمقم سمف : ٓ اؾميتٚمزام إطم٤مـم٦م اعمحدود سمٖمػم ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

 إيِنِّ وىمقًمف شمٕم٤ممم :   ىُمؾه َيْقٍم ُهَق دِم ؾَمْٟمنٍ اعمحدود : يرؿمد ًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم : 
ٍ
ـا ًمٌَِمْ  َٓ شَمُ٘مقًَم َو

ٓه َأنْ ( 93وَم٤مقِمٌؾ َذًمَِؽ هَمًدا ) َيْٚمُحق اَّللهُ ََم٣م َيَُم٣مُء َوُيْثب٦ُِم  ٟم٤مهٞمؽ قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم :   َيَُم٣مَء اَّللهُ إِ

 وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م .. َوفِمٛمَْدُه ُأمُّ ايْم٘مَِت٣مِب 

يمّؾ هذا يمام هذا يمّٚمف قمرض ًمف اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼ سمٜمحق اإلمج٤مل ، وذم هذا اًمٗمّمؾ ؾمٜمٌلّم 

 .وسمٞم٤من سميتٗمّمٞمؾ ورد قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

 يم٤مٔيت :  ذم أصؾ اًميت٤ًمؤل أقماله :ثّٛم٦م ومروض صمالصم٦م ، ٓ راسمع هل٤م وأّي٤ًم يم٤من ، وم

 إول : اظمٔمِمقم ئمٙمؿ ايمٕمٝم٤م اظمْمٙمؼ .

يمام : ُٓميتٜم٤مقمف اًمذايت ، ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م وهمػمهؿ هذا ٓ ي٘مقل سمف أطمد ُمـ أُّم٦م حمٛمد و

، وإّٓ اٟم٘مٚم٥م اعمخٚمقق : وم٤مُميتٜم٤مع إطم٤مـم٦م اعمحدود سم٤معمٓمٚمؼ سمدهيّٞم٦م هق أووح ُمـ أن خيٗمك 

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.ظم٤مًم٘م٤ًم واًمٕمٌد رسّم٤ًم 

ٓا ُهقَ قمالوة قمغم شمٙمذي٥م سيح اًم٘مرآن :  َٓ َيْٕمَٚمُٛمَٝم٤م إِ  (1)َوقِمٜمَْدُه َُمَٗم٤مشمُِح اًْمَٖمٞم٥ِْم 

، وُمـ همػمه٤م اًمنميٗم٦م ذم هذه أي٦م دون ؾمقاه شمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف و٥م اعمٓمٚمؼ سم٤مهلل ٞمٖماًموطمٍم 

 فم٤مهر ُمٚمٞمح ، ومّمٞمح سيح .

 

                                                           

 .99آل فمٚمران :   (1)
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 ايمٕمٝم٤م .أّي رء َمـ ايمٖمرض ايمث٣مين : ٓ ئمٙمؿ 

ـْ َأْٞمَب٣مِء ايمَْٕمْٝم٤ِم ُٞمقضِمٝمِف اًم٘مقل هبذا اًمٗمرض شمٙمذي٥ٌم سيٌح ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َذيمَِؽ َِم

 اًمٗمرض اًمث٤مًم٨م ، وهق اعميتٕملّم .إّٓ  ومٚمؿ يٌؼ (1)إيَِمْٝمَؽ 

 اَّللتٔمٙمٝمؿ ايمٖمرض ايمث٣ميم٧م : ئمٙمؿ زمٔمض ايمٕمٝم٤م زم

َٚمَؽ َمَ ًم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف :  ـْ سَمْٔمَٙمؿُ َوفَمٙمه ْ سَمُ٘م ىم٤مـم٦ٌم أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ُمـ هذا  أمجع قمغم  ٣م مَل

: وم٠مهؾ اًمًٜم٦ّم إمم صٗمقة قم٤ٌمده أوطم٤مه اهلل اًمًٜم٦ّم واًمِمٞمٕم٦م ذم اجلٛمٚم٦م ، واظميتٚمٗمقا ذم ؾمٕم٦م ُم٤م 

ظمّّمقه سم٤مٕٟمٌٞم٤م  وم٘مط ، وٟمحـ قمّٛمٛمٜم٤مه ًمألوصٞم٤م  همػم إٟمٌٞم٤م  صٚمقات اهلل قمٚمٞمف : ًمٚمٜمّمقص 

ـْ ًَمُدٟما٤م قِمْٚماًم   قمٚمٞمف اًمًالم : ذم اخليُم٤م ورد ُمٜمٝم٤م : اًم٘مٓمٕمّٞم٦م  ْٛمٜم٤َمُه ُِم  . َوقَمٚما

 : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم و
ِ
٤ٌَم  ـْ َأْٟم ز قًمف قموىم .(7)َُم٤م يُمٜم٧َْم شَمْٕمَٚمُٛمَٝم٤م ايمَْٕمْٝم٤ِم ُٞمقضِمٝمَٜم٣م إيَِمٝمَْؽ شمِْٚمَؽ ُِم

 وضمؾ : 
ِ
٤ٌَم  ـْ َأْٟم ُ ويمذا ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :  .(3) ايمَْٕمْٝم٤ِم ُٞمقضِمٝمِف إيَِمٝمَْؽ َذًمَِؽ ُِم  اًْمَٖمٞم٥ِْم قَم٤ممِل

ٓا 96َأطَمًدا ) ُيٓمِْٜمُر فَمعَم نَمْٝمبِفِ وَماَل  ـِ اْرسَم٢َم ( إِ ـْ َرؾُمقلٍ  ََم  .(9) ُِم

ـُ اهللاِ وىمقًمف :  َٓ َأىُمقُل ًَمُٙمْؿ قِمٜمِْدي ظَمَزاِئ َٓ َأفْمَٙمُؿ ايْمَٕمْٝم٤َم ىُمْؾ  َٓ َأىُمقُل ًَمُٙمْؿ إيِنِّ َُمَٚمٌؽ  َو َو

ٌُِع  ٓه ََم٣م ُيقضَمك إرَِمه إِْن َأشما
ُمـ اهلل قطمل سمُم٤م حتّ٘مؼ اًمٖمٞم٥م ُمـ يٕمٚمؿ إّٟمام وهق سيٌح أّن اًمٜمٌّل  (5) إِ

 ف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، وؾمٞم٠ميت أّن اًمقطمل قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم .شمٕمٚمٞمٛمو

 .(6)َوََم٣م ُهَق فَمعَم ايْمَٕمٝم٤ِْم زمَِّمٛمكِمٍ ىمقًمف شمٕم٤ممم :   وُمـ ذًمؽ أيْم٤مً 

                                                           

 .99آل فمٚمران :   (1)

 .99ؽمقرة هقد:   (7)

 .117يقؽمػ :   (3)

 .77ؽمقرة اْلـ:   (9)
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ُمـ اًمٖمٞم٥م. اهلل ًمف  أفمٝمرًمٞمس سمٌخٞمؾ ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤ّمس ُم٤م  وشمٗمًػم أي٦م : اًمٜمٌّل 

 اًمٖمٞم٥م . وىمٞمؾ : اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس سمٌخٞمؾ ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٜمٌّل 

ؾمٌح٤مٟمف  ُمـ اًمٖمٞم٥م ُم٤م أذن سمف اهللىمٚم٧م : قمغم يمال اًم٘مقًملم ، أي٦م سحي٦م أّن اًمٜمٌّل يٕمٚمؿ 

 .سمقاؾمٓم٦م اًمقطمل أو روح اًم٘مدس ، 

قم٤ٌمده: ، وهق ُم٤م أوطم٤مه ؾمٌح٤مٟمف ًمّمٗمقة  فإّٓ سمٕمْمُمـ اًمٖمٞم٥م ٤معمٕمّمقم قمٜمدٟم٤م ٓ يٕمٚمؿ وم

ٓا 96َأطَمًدا ) ُيْٓمِٜمُر فَمعَم نَمْٝمبِفِ وَماَل  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  ـِ اْرسَم٢َم ( إِ وأُّم٤م اـمالع اعمٕمّمقم قمغم  ََم

 اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ : ومٛمٛميتٜمع سم٤مًمٌدهي٦م .

 احل٤مصؾ : 

همٞم٥م اهلل شمٕم٤ممم قمغم ُمرشمٌيتلم : ومٛمرشم٦ٌم ُميتٕمٚم٘م٦م سمٕملم اًمذات إطمدّي٦م ، ذم ُمرشم٦ٌم اًمذات ، 

ٜمع أن حيٞمط هب٤م همػمه ؾمٌح٤مٟمف . وُمرشم٦ٌم أظمرى ُميتٕمّٚم٘م٦م سمام ؿم٤م  اهلل إجي٤مده وهل قملم اًمذات ، يٛميت

 ُمرشمٌيتلم : قمٚمؿ اًمٕمرش وقمٚمؿ اًمٙمرد .ذم ُم٘م٤مم اًمٗمٕمؾ ، وهل : أي قمٚمٛمف ذم وظمٚم٘مف 

 لماعمٕمّمقُم ٓمٚمٕمف قمغموم٠مُّم٤م قمٚمؿ اًمٙمرد وهق قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًمٔم٤مهر ، وم٤مهلل ىم٣م أن ي

 ا اًمٕمٚمؿ هق اعمٙميتقب ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ .أٟمٌٞم٤م  وأوصٞم٤م  وُمالئٙم٦م، يمؾ طم٥ًم درضميتف، وهذ

ذم ُمرشم٦ٌم اعميتٕمّٚمؼ سمام ؿم٤م  اهلل إجي٤مده ، قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًم٤ٌمـمـ قمٚمؿ اًمٕمرش ، وهق : أُّم٤م 

 .أن يٓمٚمٕمف قمٚمٞمف اًمٗمٕمؾ ، ومٝمذا ٓ يٕمٚمؿ اعمٕمّمقم ُمٜمف ؿمٞمت٤ًم إّٓ إذا ؿم٤م  اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

 شمٕم٤ممم يٗمٞمض قمغم وؾمٞم٠ميت ذم اًمٜمّمقص اعميتقاشمرة اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ذم ومّمٍؾ ُمًيت٘مؾ ، أّن اهلل

، أو يمّؾ ًمٞمٚم٦م مجٕم٦م ، أو يمّؾ آن طمًٌام شم٘مِض طمٙمٛم٦م اهلل اعمٕمّمقم ُمٜمف ًمٞم٤مزم اًم٘مدر يمؾ ؾمٜم٦م 

 .ورمحيتف ؾمٌح٤مٟمف 
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 سمٛم٣مدم إطمب٣مر دم فمٙمؿ اظمٔمِمقم!!إؾم٘م٣ميمّٝم٥م 

اًميتٜم٤مذم ، وإّٟمام قم٘مدٟم٤م هذا اًمٗمّمؾ ، سمؾ يمّؾ اًمٙميت٤مب : ًمٌٞم٤من قمدم أشمٞم٦م فم٤مهر إظم٤ٌمر 

صٚمقات اهلل قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م ، ومًٞميتّْمح أّن إظم٤ٌمر ومٞمام ٟمحـ ومٞمف شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م : شمٜم٤مومٞمٝم٤م ذم يمّؾ 

 : يم٤مٔيت : شمَلثؿمقائػ قمٚمٞمٝمؿ ، قمغم 

 ٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م .قمٚمٞمف اًمًالم ، أّن اعمٕمّمقم فم٤مهرٌة :  ايمْم٣مئٖم٥م إولم

 .إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مام يم٤من وُم٤م يٙمقن قم٤مملٌ سمأّن اعمٕمّمقم فم٤مهرٌة :  ايمْم٣مئٖم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م

 دور؟!.ّمُميتقاشمر أو ىمٓمٕمّل اًماًمٓم٤مئٗميتلم ،  ُمـ يمالً  أنّ واؾميت٘مرارًا ٤مذم ىمّقة يزيد اًميتٜم

ىمٚمٜم٤م : سمغم يدّل قمٚمٞمف  ؟!اًمٓم٤مئٗميتلم إضمرا  ىمقاقمد اجلٛمع اًمٕمرذم سملمواًم١ًمال : هؾ يٛمٙمـ 

 أظمؼم اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مًمث٦م ..

، واًمًٜم٦ّم ُمـ اًم٘مرآن احلّؼ أّٟمف ٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم اًمٓم٤مئٗميتلم : ومثّٛم٦م ـم٤مئٗم٦م صم٤مًمث٦م  ايمْم٣مئٖم٥م ايمث٣ميمث٥م:

 ًمٌٞم٤من ذًمؽ .. ظم٤مّص٦م ، وسم٘مّٞم٦م اًمٙميت٤مب قم٤مُّم٦م ، يتٌٜم٤م هذا اًمٗمّمؾ دمٛمع سمٞمٜمٝمام ، وًم٘مد يم

وم٤مومؽماض أّن اعمٕمّمقم ، ٟمٌّٞم٤ًم يم٤من أم وصٞم٤ًم ، قم٤مملٌ سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن طميتّك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، 

 ..: ًمًٌٌلم : اعمخيتص سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف اعمٓمٚمؼ  ٓ يٕمٜمل أّٟمف يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م

 يتٕمٚمٞمؿ اهلل شمٕم٤ممم .إّٓ سميٙمقن ، سمام يم٤من وٓ سمام ٓ يٕمٚمؿ ؿمٞمت٤ًم ، ٓ  إّول : اعمٕمّمقم

ومٞمٛميتٜمع إطم٤مـم٦م اعمخٚمقق سمف سم٤مًمٌدهي٦م : إذ ٓ طمّد ًمف ،  ُمٓمٚمٌؼ حمٌض ، اًمٖمٞم٥م احلّؼ اًمث٤مين : 

وإّٓ ًمزم اٟم٘مالب اعمخٚمقق اعمحدود ، سمام ًمٞمس سمٛمحدود حم٤مل : اعمخٚمقق اعمحدود ، إطم٤مـم٦م 

     مجع سملم اًمٜم٘مٞمْملم.ظم٤مًم٘م٤ًم همػم حمدود ، وهق 
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 :ايمْم٣مئٖم٥م إولم 

 اظمْمٙمؼ  اظمٔمِمقم ٓ ئمٙمؿ ايمٕمٝم٤م

قمٚمؿ رضورًة قمٜمد أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م أّن اعمٕمّمقم ؾمقا  أيم٤من رؾمقًٓ أم ٟمٌّٞم٤ًم أم 

اؾميتح٤مًم٦م أن حيٞمط اعمٕمّمقم ، وهق ٤م ذيمرٟم٤مه ويمررٟم٤مه ُمـ اعمٓمٚمؼ : عموصٞم٤ًم ، ٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م 

 .، سمؾ سمدهيل همػم اعمحدود ، وهذا ُمٕمٚمقم رضورة  خمٚمقق حمدود ، سمٕمٚمؿ اخل٤مًمؼ

ٓه ُهقَ َوقِمٜمَْدُه َُمَٗم٤مشمُِح اًْمَٖمٞم٥ِْم شمٕم٤ممم : ؾمٌح٤مٟمف ويدّل قمٚمٞمف سحي٤ًم ىمقًمف   .(1)َٓ َئْمَٙمُٚمَٜم٣م إِ

ٗمل وآؾميتثٜم٤م  قمغم وهق ٟمصٌّ ذم طمٍم اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ سم٤مهلل شمٕم٤ممم : رضورة دًٓم٦م جمٛمقع اًمٜم

 .يمام هق ضمكّم  احلٍم

ِف وَمُ٘مْؾ : ذم ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد ٕم٤ممم وىم٤مل شم ـْ َرسمِّ َٓ ُأْٟمِزَل قَمَٚمٞمِْف آَي٦ٌم ُِم ًَم ايْمَٕمٝم٤ُْم َوَيُ٘مقًُمقَن ًَمْق إِٞمه

ـَ  َّللِهِ ـَ اعمُْٜمْيتَٔمِِري  .(7)وَم٤مْٟميَتٔمُِروا إيِنِّ َُمَٕمُٙمْؿ ُِم

وهق ٟمصٌّ سيٌح ذم طمٍم اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ سم٤مهلل شمٕم٤ممم : رضورة دًٓم٦م طمرف : )إّٟمام( قمغم 

 ٍم دون يمالم .احل

ٓا َُم٤م ؿَم٤مَ  اهللاُ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ا إِ َٓ رَضًّ َٓ َأُْمٚمُِؽ ًمِٜمَْٗمِز َٟمْٗمًٕم٤م َو َويمَْق ىُمٛم٦ُْم َأفْمَٙمُؿ ىُمْؾ 

ٓا َٟمِذيٌر َوسَمِِمػٌم ًمَِ٘مْقٍم ُي١ْمُِمُٜمقنَ  ايْمَٕمْٝم٤َم  قُ  إِْن َأَٟم٤م إِ ًُّ ٜمَِل اًم ًا ـَ اخْلػَْمِ َوَُم٤م َُم ؾْميَتْٙمثَْرُت ُِم َٓ (3). 

اعمٓمٚمؼ : رضورة أّن طمرف همػم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٖمٞم٥م إطم٤مـم٦م ٔي٦م سحي٦ٌم ضمّدًا ذم ٟمٗمل وا

اُميتٜمع اؾميتٙمث٤مري ُمـ اخلػم ُٓميتٜم٤مع : ومٛمٕمٜمك أي٦م : اجلزا  ًمٕمدم اًمنمط إُميتٜم٤مع اًمنمط : )ًمق( 

 .  اطم٤مـميتل سم٤مًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ 

                                                           

 .59ؽمقرة إٞمٔم٣مم :   (1)

 .71ؽمقرة يقٞمس :   (7)

 .188ؽمقرة إفمراف :   (3)
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َٓ َأىُمقُل ًَمُٙمْؿ قِمٜمِْدي ظَمَزاىمقًمف شمٕم٤ممم : ىمد سم٤من اعمٕمٜمك ُمـ و ـُ اهللاِ ىُمْؾ  َٓ َأفْمَٙمُؿ ايمَْٕمْٝم٤َم ِئ  َو

َٓ َأىُمقُل ًَمُٙمْؿ إيِنِّ َُمَٚمٌؽ  ٓه ََم٣م ُيقضَمك إرَِمه َو
بُِع إِ  .(1) إِْن َأسمه

ُم٤م أوطم٤مه اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمف ، واًمقطمل همػم يٕمٚمؿ ُمـ اًمٖمٞم٥م ٓ وهق سيٌح أّن اعمٕمّمقم 

 ٓطم٘م٤ًم .. ؾمٞم٠مشمٞمؽ سمٞم٤مهن٤م ،ذه اًمثالصم٦م ه ىمًٌؿ ُمـإّٓ وطمل ضمؼمائٞمؾ ًمٞمس قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم ، 

ـُ اهللاِ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمغم ًم٤ًمن ٟمقح  َٓ َأىُمقُل ًَمُٙمْؿ قِمٜمِْدي ظَمَزاِئ َٓ َأقْمَٚمُؿ َو َو

َٓ َأىُمقُل إيِنِّ َُمَٚمٌؽ  اًْمَٖمْٞم٥َم  ا اهللاُ َأقْمَٚمؿُ  َو ـْ ُي١ْمشمِٞمَُٝمُؿ اهللاُ ظَمػْمً ـَ شَمْزَدِري َأقْمُٞمٜمُُٙمْؿ ًَم ِذي َٓ َأىُمقُل ًمِٚما سماَِم  َو

ـَ اًمٔما٤معملِِمَ 
ِٝمْؿ إيِنِّ إًِذا عَمِ ًِ  . (7) ذِم َأْٟمُٗم

أّن اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ ُمـ خميتّم٤مت اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف ٓ  -أّيام ساطم٦م-هذه أي٤مت سحي٦م 

 يمام أووحٜم٤م ..اًمذايت ، وإّٓ ًمزم اعمح٤مل همػم

٤م سمام وإُمّ ، همٞمٌف ًمٚمٛمالئٙم٦م واًمرؾمؾ ، إُّم٤م سم٤مًمقطمل ـ رسمام ي٠مذن اخل٤مًمؼ أن ئمٝمر سمٕمض ًمٙم

 أوشمقا ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٚمدين وروح اًم٘مدس ، طم٥ًم ُم٤م شم٘مِض سمف طمٙمٛميتف شمٕم٤ممم .. 

  

                                                           

 .51ؽمقرة إٞمٔم٣مم :   (1)

 . 31هقد :   (7)
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 ايمْم٣مئٖم٥م إولم ٞمِمقص 

 ..: ه٤مك ُمٜمٝم٤مهلل قمٜمٝمؿ أظم٤ٌمرًا ىمٓمٕمّٞم٦م ذم ذًمؽ روى أصح٤مسمٜم٤م ريض ا

 صحٝمح َمٔمٚمر !!

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ احلًلم سمـ هـ( ذم اًمٌّم٤مئر ىم٤مل : 990اًمّمّٗم٤مر ) فأظمرضم

 ؟!.أو سمٔمٙمٚمقن ايمٕمٝم٤مر ىم٤مل : ىمٚم٧م : ؾمٕمٞمد ، قمـ ُمٕمٛم

 .(7)شيبسط يمٛم٣م همٛمٔمٙمؿ ، ويٗمبض فمٛم٣ّم همَل ٞمٔمٙمؿ: » ىم٤مل : وم٘م٤مل : أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم

 .يمالم أدٟمك دون ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح 

 صحٝمح ايمس٣مزم٣مؿمل

أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ حمٛمد سمـ احلًـ ، قمـ أمحد قمـ ريض اهلل قمٜمف ، اًمٙمٚمٞمٜمل  فأظمرضم

ٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ ُمّمدق سمـ صدىم٦م ، قمـ قمامر اًم٤ًمسم٤مـمل ىم٤مل : سمـ احلًـ سمـ قمكم ، قمـ قم

 ؟!.ئمٙمؿ ايمٕمٝم٤مؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ اإلُم٤مم 

 .(7)...شٓ » وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

 .قمغم اصٓمالح اعميت٠مظمريـ ُمقصّمؼ أو : ،  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح

 صحٝمح ازمـ اظمٕمغمة ايمبجقم

سمـ ٟمّمػم سمـ ؿم٤مهل ريض اهلل قمٜمف ، ىم٤مل: قمـ محدويف ، اًمٙمٌم ريض اهلل قمٜمف  فأظمرضم

طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ يزيد، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم، قمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٖمػمة اًمٌجكم، ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد أيب 

احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم أٟم٤م وحيٞمك سمـ قمٌداهلل سمـ احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم وم٘م٤مل حيٞمك: ضمٕمٚم٧م ومداك 

 ؟!. يزفمٚمقن أّٞمؽ سمٔمٙمؿ ايمٕمٝم٤مإهّنؿ 

                                                           

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 539زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 758:  1ايم٘م٣مدم )ت: نمٖم٣مري(   (7)
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ؽمبح٣من اَّلل ، ؽمبح٣من اَّلل ، وع يدك فمعم رأد، همقاَّلل َم٣م زمٗمٝم٦م »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(1) شّٓ وم٣مَم٦مإ، وٓ دم رأد ، دم صمسدي ؾمٔمرة 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك يمالم .

 صحٝمح أِب محزة ايمثًمرم

ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م احلًـ أيقب سمـ ٟمقح قمـ سمـ ٟمّمػم محدويف أظمرج اًمٙمٌّم ىم٤مل طمدصمٜمل 

 .وم٘م٤مل: يمام يٙمقن اًمث٘م٦م !.٦م هق؟ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد اًمٜمخٕمل أصم٘م

قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب محزة، قمـ أسمٞمف ، ىم٤مل: طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ حمٛمد ىم٤مل: طمدصمٜمل أيب 

إمم طم٤مئط ًمف ُمـ طمٞمٓم٤من اعمديٜم٦م، ومريم٧ٌم ُمٕمف إمم ذًمؽ  ىم٤مل: ريم٥م أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم يقُم٤مً 

قمٚمٞمف ُم٤مم ٚمؿ اإلٞمامن سمـ ظم٤مًمد: ضمٕمٚم٧م ومداك يٕماحل٤مئط وُمٕمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد، وم٘م٤مل ًمف ؾمٚم

 !.ُم٤م ذم يقُمف؟اًمًالم 

ف إٞمّ ، واصْمٖم٣مه زم٣ميمرؽم٣ميم٥م ، زم٣ميمٛمبقة  وايمذي زمٔم٧م حمٚمداً ، ي٣م ؽمٙمٝمًمن »: قمٚمٞمف اًمًالم  وم٘م٤مل

 ش.ودم ؽمٛمتف ، ودم ؾمٜمره ، يمٝمٔمٙمؿ َم٣م دم يقَمف

يٛمزل فمٙمٝمف دم يمٝمٙم٥م ايمٗمدر، همٝمٔمٙمؿ  روضم٣مً  ي٣م ؽمٙمٝمًمن أَم٣م فمٙمٚم٦م أنّ »: قمٚمٞمف اًمًالم  ىم٤ملصمّؿ 

سمرى  وايمس٣مفم٥م، إلم َم٣م دم َمثٙمٜم٣م َمـ وم٣مزمؾ، وفمٙمؿ َم٣م َيدث دم ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر ، ٛم٥م َم٣م دم سمٙمؽ ايمس

  !.؟شَم٣م يْمٚمئـ إيمٝمف ومٙمبؽ

اًم٤ًمقم٦م »: قمٚمٞمف اًمًالم  وٟمحق ذًمؽ طميتك ىم٤مل ُمٞمالً  : ومقاهلل ُم٤م هٟم٤م إّٓ ؾمٚمٞمامن  ىم٤مل

 . شىمد أوٛمرا قمٚمٞمٝم٤م، ىمد هىم٤م هىم٦م ، يًيت٘مٌٚمؽ رضمالن 

وم٘م٤مل أسمق ، طميتك اؾميت٘مٌٚمٜم٤م اًمرضمالن  ُمٞمالً  هٟم٤م إّٓ ومقاهلل ُم٤م ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد : 

: قمٚمٞمف اًمًالم  يت هبام، وم٘م٤ملأُ ظمذا طميتك ٠مُ قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًم٤ًمرىملم، وم»ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ًمٖمٚمامٟمف: 

واهلل ًمتـ أٟميتام مل خترضم٤م ُم٤م »: قمٚمٞمف اًمًالم  وم٘م٤مل ام ُم٤م هىم٤م.ومحٚمٗم٤م ًمف سم٤مهلل أهّن  !.؟شهىميتام»

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م آل ايمبٝم٦م إلضمٝم٣مء ايمؼماث ، ومؿ . 987: 7رصم٣مل ايم٘مًم)ت: َمٜمدي رصم٣مئل(   (1)
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سمٕمثـ إمم ص٤مطمٌٙمام اًمذي هىميتامه ٕميتام ومٞمف هىميتٙمام، وٕقوع اًمذي ووهىميتام ٓسمٕمثـ إمم اعم

 .... ا اًمذي هىم٤مه!. وم٠مسمٞم٤م أن يردّ طميتك ي٠مظمذيمام ويرومٕمٙمام إمم وازم اعمديٜم٦م ومرأيٙمام؟

ومرضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م ومٚمام أصٌحٜم٤م أظمذ أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم سم٠ميديٜم٤م وم٠مدظمٚمٜم٤م ُمٕمف قمغم 

ىمٓمع يده : واهلل ي٤م أسم٤م ضمٕمٗمر ، ًم٘مد ىمٓمٕميتٜمل  وازم اعمديٜم٦م ...، إمم أن ىم٤مل أطمد اًم٤ًمرىملم سمٕمد

 وإيّن سمحؼ ، وُم٤م هين أّن اهلل ضمؾ وقمال أضمرى شمقسميتل قمغم يد همػمك ، وأّن زم ُم٤م طم٤مزشمف اعمديٜم٦م، 

٘مؿ أهؾ زمٝم٦م ايمٛمبقة، وفمٙمٝم٘مؿ ٞمزيم٦م اظمَلئ٘م٥م، وأٞمتؿ َمٔمدن ، ويم٘مٛمّ  فمٙمؿ أّٞمؽ ٓ سمٔمٙمؿ ايمٕمٝم٤مٕ

صمّؿ اًميتٗم٧م إمم اًمقازم ومج٤مقم٦م ش أٞم٦م فمعم طمغم»ًمف: ومرق ًمف أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم وىم٤مل  .ايمرمح٥م

 .(7) ش ٥م زمٔممميـ ؽمٛم٥مواَّلل يمٗمد ؽمبٗمتف يده إلم اْلٛمّ »اًمٜم٤مس وم٘م٤مل: 

، رضم٤مًمف صم٘م٤مت . قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اًمٓمٞم٤مًمز صم٘م٦م ، ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح 

دون وأسمقه : حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اًمٓمٞم٤مًمز ُمـ أصح٤مب اًمٙميت٥م شمرضمؿ ًمف اًمٓمقد ذم اًمٗمٝمرؾم٧م 

 .، وصم٘مف اسمـ ىمقًمقيف ذم اًمٙم٤مُمؾ شمقصمٞم٘م٤ًم قم٤مُّم٤ًم ، واًمٌ٘مّٞم٦م صم٘م٤مت دون يمالم ـمٕمـ

 طمػم فمٛمسب٥م زمـ َمِمٔم٤م ايمٔمجقم ايم٘مقدم

أمحد سمـ قمكم اًم٘مٛمل اًمًٚمقزم، ىم٤مل طمدصمٜمل هـ( قمـ 460أظمرضمف اًمٙمٌم ريض اهلل قمٜمف )

 أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمـ صٗمقان، قمـ قمٜم٦ًٌم سمـ ُمّمٕم٥م، ىم٤مل، ىم٤مل زم أسمققمٌداهلل قمٚمٞمف

 اًمًالم: أي ر  ؾمٛمٕم٧م ُمـ أيب اخلٓم٤مب؟!.

 ىم٤مل: ؾمٛمٕميتف ي٘مقل: إّٟمؽ شمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م... .

أَّم٣م ومقيمف أيّن ومٙم٦م أفمٙمؿ ايمٕمٝم٤م..: همقاَّلل ايمذي ٓ ايمف آّ هق ، َم٣م »... ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

 . (7) ...شأفمٙمؿ ايمٕمٝم٤م، وٓ آصمرين اَّلل دم أَمقايت، وٓ زم٣مرك رم دم أضمٝم٣مئل إْن ىمٛم٦م ومٙم٦م يمف

 ٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد جمٝمقل سم٤مًمًٚمقزم وقمٜم٦ًٌم ، واًمٌ٘مّٞم٦م صم٘م٤مت .ىمٚم٧م : صح

                                                           

 ء ايمؼماث ، ومؿ .. َم٠مؽمس٥م آل ايمبٝم٦م إلضمٝم٣م 696: 7رصم٣مل ايم٘مًم )ت: َمٜمدي رصم٣مئل(   (1)

 . َم٠مؽمس٥م آل ايمبٝم٦م إلضمٝم٣مء ايمؼماث ، ومؿ . 985: 7رصم٣مل ايم٘مًم )ت: َمٜمدي رصم٣مئل(   (7)
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 اْل٣مصؾ : 

: ىمٓمٕمّٞم٦م اًمّمدور ، رضورّي٦م اعمٕمٜمك ، وهل ، وصمّٛم٦م همػمه٤م ٓ شمًٕمٜم٤م أن ، هذه إظم٤ٌمر 

دقمقى اًمزائٗم٦م قمغم هذه اًمسحي٦ٌم ذم هقل ظمؼم قمٜم٦ًٌم ، وؾمٞمام صحٞمح اسمـ اعمٖمػمة اًمٌجكم ، 

٤مخل٤مًمؼ اؾميتح٤مًم٦م إطم٤مـم٦م اعمخٚمقق اعمحدود ، سمعم٤م ذيمرٟم٤مه ُمرارًا ، ُمـ اإلُم٤مم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف :  

 .، قمالوة قمغم شمٙمذي٥م سيح اًم٘مرآن حدود ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اعمٓمٚمؼ ، همػم اعم

ٓ قمٚمٞمف اًمًالم أّن اعمٕمّمقم ضمّدًا  ٦مٌ سحي هذه إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم اًميورّي٦م ،وسم٤مجلٛمٚم٦م : 

ُم٤م ارشمْم٤مه اهلل شمٕم٤ممم سمؾ هق مميتٜمع ، ويًيتثٜمك قمغم ٟمحق آؾميت٘مالل أّي ر  ،  يٕمٚمؿ ُمـ اًمٖمٞم٥م

: ومٝمذا ًمٞمس قمغم ٟمحق آؾميت٘مالل وإّٟمام ًمٚمٛمٕمّمقُملم أٟمٌٞم٤م  وأوصٞم٤م  وُمالئٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

 . سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم وشمٕمٚمٞمٛمف 
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 يمْم٣مئٖم٥م ايمث٣مٞمٝم٥ما

 زمًم ىم٣من وَم٣م ي٘مقنفم٣مملٌ اظمٔمِمقم 

٦م ، سمؾ اعميتقاشمرة ، قمغم قمٚمؿ رسمام ييتّقهؿ يمثػم ُمـ اجلٝمٚم٦م ، دًٓم٦م هذه إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمٞمّ 

سم٤مًمٖمٞم٥م ، سمال ىمٞمد أو ذط أو طمّد ، وهذا قملم اًم٤ٌمـمؾ ، مل ي٘مؾ سمف أطمٌد ُمـ اعمٓمٚمؼ اعمٕمّمقم 

 أصح٤مسمٜم٤م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، ه٤مك سمٕمْمٝم٤م يم٤مٔيت :

اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمـ قمكم سمـ  ىرو

ىمت٣مب اَّلل ، همٝمف ٞمبٟم َم٣م »قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : اًمٜمٕمامن ، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضم٤مسمر ، 

 .(7)شوٞمحـ ٞمٔمٙمٚمف، ومبٙم٘مؿ ، وطمػم َم٣م زمٔمدىمؿ ، وهمِمؾ َم٣م زمٝمٛم٘مؿ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، دون أدٟمك يمالم .

: طمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ ُمٕمروف ، قمـ مح٤مد سمـ ىم٤مل هـ( 990) اًمّمٗم٤مروأظمرج 

قمٚمٞمف اًمًالم  قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل: ؾمتؾ قمكمّ قمٞمًك ، قمـ طمريز ، قمـ أيب سمّمػم ، قمـ أيب ضمٕمٗمر 

 قمـ قمٚمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف؟!.

فمٙمؿ ايمٛمبل فمٙمؿ مجٝمع ايمٛمبٝمكم ، وفمٙمؿ َم٣م ىم٣من ، وفمٙمؿ َم٣م هق ىم٣مئـ »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

إلم ومٝم٣مم ايمس٣مفم٥م..: وايمذي ٞمٖمز زمٝمده ، إيّن ٕفمٙمؿ فمٙمؿ ايمٛمبل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ، وفمٙمؿ َم٣م 

 .(9)ش، همًم زمٝمٛمل وزمكم ومٝم٣مم ايمس٣مفم٥م ىم٣من ، وَم٣م هق ىم٣مئـ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر ، قمـ اسمـ ومْم٤مل ، قمـ 

ىمد »مح٤مد سمـ قمثامن ، قمـ قمٌد إقمغم سمـ أقملم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل: 

                                                           

 . زم٣مب ايمرد إلم ايم٘مت٣مب وايمسٛم٥م . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 67:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (1)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 197زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (7)
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وَم٣م هق ىم٣مئـ يميت٤مب اهلل ، وومٞمف سمد  اخلٚمؼ ، وًمدين رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، وأٟم٤م أقمٚمؿ 

وطمػم َم٣م ىم٣من ،  وطمػم ايمٛم٣ّمر،  وطمػم اْلٛم٥م،  وطمػم إرض،  وهمٝمف طمػم ايمسًمء،  إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

 .(7)ش ، أقمٚمؿ ذًمؽ يمام أٟمٔمر إمم يمٗمل ، إّن اهلل ي٘مقل ومٞمف شمٌٞم٤من يمّؾ ر  وطمػم َم٣م هق ىم٣مئـ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

ًْمٜم٤َم : ( شمٗمًػٌم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل ومٞمف شمٌٞم٤من يمّؾ ر  إنّ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : ) َوَٟمزا

 
ٍ
ٌَْٞم٤مًٟم٤م ًمُِٙمؾِّ َرْ 

 . قَمَٚمْٞمَؽ اًْمٙمِيَت٤مَب شمِ

قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد ، قمـ يِمٝمد ًمف ُم٤م وراه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

يب احلًـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمٝمران ، قمـ ؾمٞمػ سمـ قمٛمػمة ، قمـ أيب اعمٖمرا  ، قمـ ؾمامقم٦م ، قمـ أ

 ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف؟!.و ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : ىمٚم٧م ًمف: أيمّؾ ر  ذم يميت٤مب اهلل

 .(9)شزمؾ ىمّؾ رء دم ىمت٣مب اَّلل وؽمٛم٥م ٞمبٝمف صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف» ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

سمـ اعمٝميتدي ، قمـ قمٌد  قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ أسمٞمف ، قمـ قمٌد اًمٕمزيزوى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ ور

أَّم٣م زمٔمد هم١مّن حمٚمدًا صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف » اهلل سمـ ضمٜمدب ، أّٟمف يميت٥م إًمٞمف اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم :

ىم٣من أَمكم اَّلل دم طمٙمٗمف ، همٙمًم ومبض صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ىمٛم٣ّم أهؾ ايمبٝم٦م ورشمتف ، همٛمحـ أَمٛم٣مء اَّلل 

إٞم٣م يمٛمٔمرف ايمرصمؾ و ، وَمقيمد اإلؽمَلم،  وأٞمس٣مب ايمٔمرب،  اظمٛم٣مي٣مو فمٙمؿ ايمبَلي٣مدم أروف ، فمٛمدٞم٣م 

، ؾمٝمٔمتٛم٣م ظم٘متقزمقن زمٟمؽمًمئٜمؿ وأؽمًمء آزم٣مئٜمؿ  وإنّ ، وضمٗمٝمٗم٥م ايمٛمٖم٣مق ، إذا رأيٛم٣مه زمحٗمٝمٗم٥م اإليًمن 

يمٝمس فمعم َمٙم٥م اإلؽمَلم ، يردون َمقردٞم٣م ويدطمٙمقن َمدطمٙمٛم٣م ، أطمذ اَّلل فمٙمٝمٛم٣م وفمٙمٝمٜمؿ اظمٝمث٣مق 

بٝم٣مء ، وٞمحـ أزمٛم٣مء إوصٝم٣مء ، وٞمحـ ونمغمهؿ : ٞمحـ ايمٛمجب٣مء ايمٛمج٣مة ، وٞمحـ أهمراط إٞم نمغمٞم٣م

، وٞمحـ أولم ايمٛم٣مس  وٞمحـ أولم ايمٛم٣مس زم٘مت٣مب اَّللاظمخِمقصقن دم ىمت٣مب اَّلل فمز وصمؾ ، 
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َع يَمُ٘مؿْ  زمرؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ، وٞمحـ ايمذيـ ذع اَّلل يمٛم٣م ديٛمف همٗم٣مل دم ىمت٣مزمف :    َذَ

ـِ ََم٣م َوصه زمِِف ُٞمقضًم٣م ي٣م آل حمٚمد  ي ـَ ايمدِّ َوايمهِذي َأْوضَمْٝمٛم٣َم إيَِمٝمَْؽ ومد وص٣مٞم٣م زمًم وص زمف ٞمقضم٣ًم  َِم

ْٝمٛم٣َم زمِِف إزِْمَراِهٝمَؿ َوَُمقؽَمك َوفِمٝمَسك واؽمتقدفمٛم٣م ،  وزمٙمٕمٛم٣م فمٙمؿ َم٣م فمٙمٚمٛم٣م،  فمٙمٚمٛم٣مهمٗمد  َوََم٣م َوصه

  .(1)ش، ٞمحـ ورشم٥م أورم ايمٔمزم َمـ ايمرؽمؾ... فمٙمٚمٜمؿ

، ؿمٕمري اًم٘مّٛمل صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ : قمٌد اًمٕمزيز إأضمّٚم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت  صحٞمح ،ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده 

 صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ .  وقمٌد اهلل سمـ ضمٜمدب اًمٌجكم ُمـ أصح٤مب اًمٙم٤مفمؿ واًمرو٤م ، قم٤مملٌ 

حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

اًمٜمي سمـ ؾمقيد ، قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم أٟمف ؾم٠مًمف قمـ ىمقل اهلل 

٤محِلُقنَ :  ضمؾو قمز ٤ٌَمِدَي اًمّما َْرَض َيِرصُمَٝم٤م قِم ْٕ يْمِر َأنا ا ـْ سَمْٕمِد اًمذِّ سُمقِر ُِم ُم٤م  (9)َوًَمَ٘مْد يَميَتٌْٜم٤َم ذِم اًمزا

 اًمزسمقر وُم٤م اًمذيمر؟!.

، وىمّؾ ىمت٣مب ٞمزل ، ايمذىمر فمٛمد اَّلل ، وايمززمقر ايمذي أٞمزل فمعم داود : »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم 

 .(3)شهمٜمق فمٛمد أهؾ ايمٔمٙمؿ ، وٞمحـ هؿ

 إؾمٜم٤مده صحٞمح . ىمٚم٧م :

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر ، قمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ 

، قمـ قمكم سمـ اًمٜمٕمامن ، قمـ اسمـ ُمًٙم٤من ، قمـ أيب سمّمػم ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

أفمْم٣مه حمٚمدًا  ومدو صمؾ مل ئمط إٞمبٝم٣مء ؾمٝمئ٣مً ، إّٓ و ي٣م أزم٣م حمٚمد إّن اَّلل فمز: »ىم٤مل زم قمٚمٞمف اًمًالم 

صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ، وومد أفمْمك حمٚمدًا مجٝمع َم٣م أفمْمك إٞمبٝم٣مء ، وفمٛمدٞم٣م ايمِمحػ ايمتل وم٣مل اَّلل 

 . (9)ُصُحِػ إزِْمَراِهٝمَؿ َوَُمقؽَمكفمز وصمؾ : 
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 .٣115مء : إٞمبٝم  (7)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 776:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (3)
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 ىمٚم٧م : ضمٕمٚم٧م ومداك هل إًمقاح؟!. 

 .(1)شٞمٔمؿ» ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

 ؾ .اسمـ سمزيع اًمث٘م٦م اجلٚمٞم :ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، وحمٛمد هق

إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، أو احل٤مصؾ : هذه إظم٤ٌمر سحي٦ٌم أّن اعمٕمّمقم قم٤مملٌ سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن 

 إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م .

سحي٦ٌم أّن اعمٕمّمقم  -سمٛمجٛمققمٝم٤م-ومٝمل : شمٜم٤مذم ُم٤م ضم٤م  ذم اًمٓم٤مئٗم٦م إومم  سمدوًا ،هل و

 .يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إمم قم٤مملٌ سمــ: ومّمؾ اخلٓم٤مب ، وأظم٤ٌمر اعم٤مولم وأشملم ، وسمام يم٤من وُم٤م يٙمقن 

ًْمٜم٤َم قَمَٚمٞمَْؽ وسم٤مجلٛمٚم٦م : اعمٕمّمقم قم٤مملٌ سمٙميت٤مب اهلل ، واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل ذم يميت٤مسمف :  َوَٟمزا

 
ٍ
ٌَْٞم٤مًٟم٤م ًمُِٙمؾِّ َرْ 

 .(7) اًْمٙمِيَت٤مَب شمِ

 ، ه٤مك ًمؽمى ..أو ُمثٚمف سمؾ ذم إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسميت٦م ، ُم٤م هق أيمؼم ُمـ ذًمؽ 
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 اتايمٛمّص أّن اظمٔمِمقم فم٣ممل زمًم دم ايمسًمو

قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد هـ( ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ، 399) روى اًمٙمٚمٞمٜمل

، قمـ اسمـ حمٌقب ، قمـ اسمـ رئ٤مب ، قمـ رضيس اًمٙمٜم٤مد ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف 

أشمرون أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، اومؽمض ـم٤مقم٦م أوًمٞم٤مئف قمغم قم٤ٌمده ، صمؿ خيٗمل قمٜمٝمؿ : »اًمًالم ي٘مقل 

، ومٞمام يرد قمٚمٞمٝمؿ ، مم٤ّم ومٞمف ىمقام  رض ، ويٗمْمع فمٛمٜمؿ َمقاد ايمٔمٙمؿأطمب٣مر ايمسًموات وإ

 .(7)؟!شديٜمٝمؿ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح سم٤مشمٗم٤مق ، وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم ومٞمف .

هـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م قمكّم سمـ اؾمامقمٞمؾ ، قمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو  990) أظمرج اًمّمٗم٤مر

ف اًمًالم ي٘مقل : اًمزي٤مت ، قمـ يقٟمس ، قمـ قمٌد إقمغم سمـ أقملم ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞم

إيّن ٕفمٙمؿ َم٣م دم ايمسًمء ، وأفمٙمؿ َم٣م دم إرض ، وأفمٙمؿ َم٣م دم اْلٛم٥ّم ، وأفمٙمؿ َم٣م دم ايمٛم٣ّمر، وأفمٙمؿ »

يْمٛم٣َم فَمَٙمٝمَْؽ ..: قمٚمٛم٧م ذًمؽ ُمـ يميت٤مب اهلل إّن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل : َم٣م ىم٣من وأفمٙمؿ َم٣م ي٘مقن َوَٞمزه

ءٍ   .(9)  ايْم٘مَِت٣مَب سمِْبَٝم٣مًٞم٣م يمُِ٘مؾِّ َرْ

ـٌ صحٞمح. اًمزّي٤مت هق اعمدائٜمل ، وهق صم٘م٦م دون ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مد ه ىمقّي ُمٕميتؼم ، سمؾ طمً

يمالم. قمكّم سمـ إؾمامقمٞمؾ ، هق : اسمـ قمٞمًك اًم٘مّٛمل ، وصّم٘مف اسمـ ىمقًمقيف ذم اًمٙم٤مُمؾ ، روى قمٜمف 

إضمّٚم٦م اًمٕمٔم٤مم ، مل ي٘مدح ومٞمف أطمد . ويقٟمس هق : اسمـ يٕم٘مقب اًمث٘م٦م . قمٌد إقمغم سمـ أقملم 

 ، يم٤من ممّـ أذن هلؿ اعمٕمّمقم سم٤مًمٙمالم ، وصمّ٘مف اًم٘مّٛمل ذم شمٗمًػمه.ممدوح ُمقصّمٌؼ اًمٕمجكم ضمٚمٞمٌؾ 

هـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من 990ُم٤م أظمرضمف اًمّمٗم٤مر)ف يِمٝمد ًم

، قمـ يقٟمس ، قمـ احلرث سمـ اعمٖمػمة وقمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ومٞمٝمؿ قمٌد إقمغم وقمٌٞمدة سمـ قمٌد اهلل 

إيّن ٕفمٙمؿ َم٣م دم »قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل:  سمنم اخلثٕمٛمل وقمٌداهلل سمـ سمِمػم ؾمٛمٕمقا أسم٤م

ايمسٚمقات ، وأفمٙمؿ َم٣م دم إروكم ، وأفمٙمؿ َم٣م دم اْلٛم٥ّم ، وأفمٙمؿ َم٣م دم ايمٛم٣ّمر ، وأفمٙمؿ َم٣م ىم٣من وَم٣م 
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فمٙمٚم٦م َمـ ىمت٣مب اَّلل ، »صمّؿ ُمٙم٨م هٜمٞمتف ، ومرأى أّن ذًمؽ يمؼم قمغم ُمـ ؾمٛمٕمف وم٘م٤مل : ش ي٘مقن

 .(7)ش يٗمقل : همٝمف سمبٝم٣من ىمّؾ رء

ْم٤ًم ىم٤مل : طمدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ قم٤مُمر،  قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من ، قمـ يقٟمس سمـ وأظمرضمف أي

 .(9)رث سمـ اعمٖمػمة اًمٜمٍمي ُمثٚمف ٤ميٕم٘مقب )=اًمدهٜمل( قمـ احل

 .صم٘م٦م قمغم إفمٝمر حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من ، وىمٚم٧م : إؾمٜم٤مدامه٤م صحٞمح٤من ، رضم٤مهلام صم٘م٤مت 

جران ، هـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ قمٌداًمرمحـ سمـ أيب ٟم990وروى اًمّمٗم٤مر )

قمـ يقٟمس سمـ يٕم٘مقب ، قمـ احلًـ سمـ اعمٖمػمة ، قمـ قمٌد إقمغم وقمٌٞمده سمـ سمِمػم ىم٤مل : ىم٤مل 

 أسمققمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم اسميتداً  ُمٜمف : 

وَم٣م ىم٣من  واَّلل إيّن ٕفمٙمؿ َم٣م دم ايمسٚمقات ، وَم٣م دم إرض ، وَم٣م دم اْلٛم٥ّم وَم٣م دم ايمٛم٣ّمر ،»

صمؿ ىم٤مل: إّن ش اٟمٔمر اًمٞمف هٙمذا صمّؿ سمًط يمٗمٞمف ٤مٍب ..: أقمٚمٛمف ُمـ يميت وَم٣م ي٘مقن إلم أن سمٗمقم ايمس٣مفم٥م

 اهلل ي٘مقل : 
ٍ
ٌَْٞم٤مًٟم٤م ًمُِٙمؾِّ َرْ 

ًْمٜم٤َم قَمَٚمٞمَْؽ اًْمٙمِيَت٤مَب شمِ   .( 3) َوَٟمزا

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، واحلًـ سمـ اعمٖمػمة ، سمِمٝم٤مدة ُم٤م ؾمٌؼ ، حمّرف احلرث سمـ 

، يروي ؾمٛمف احلًـ سمـ اعمٖمػمة : إذ ٓ وضمقد ًمراٍو اريض اهلل قمٜمف اًمث٘م٦م اًمٕملم اًمٜمٍمي اعمٖمػمة 

 ، واًمٌ٘مّٞم٦م صم٘م٤مت .اًمٜمٍمي ريض اهلل قمٜمف احلرث إّٓ ذم هذه اًمٓمٌ٘م٦م إـمالىم٤ًم قمٜمف يقٟمس 

: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌداجل٤ٌمر ، قمـ ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس،  قمـ هـ( 990)وىم٤مل اًمّمٗم٤مر 

وَم٣م دم ٞمحـ واَّلل ٞمٔمٙمؿ َم٣م دم ايمسٚمقات ، »مح٤مد اًمٚمح٤مم ىم٤مل ىم٤مل أسمققمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ش.إرض ، وَم٣م دم اْلٛم٥م وَم٣م دم ايمٛم٣ّمر ، وَم٣م زمكم ذيمؽ

                                                           

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 198زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (1)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 198زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (7)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 197زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (3)
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٦ٍم ؿَمِٝمٞمًدا  ي٤ممح٤مد إّن ذًمؽ ذم يميت٤مب اهلل : »صمّؿ ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم:  ٌَْٕم٨ُم ذِم يُمؾِّ ُأُما َوَيْقَم َٟم

 
ِ
 َٓ ِٝمْؿ َوضِمتْٜم٤َم سمَِؽ ؿَمِٝمٞمًدا قَمغَم َه١ُم ًِ ـْ َأْٟمُٗم ًْمٜم٤َم قمَ وىم٤مل شمٕم٤ممم :  قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِم ٌَْٞم٤مًٟم٤م َوَٟمزا

َٚمْٞمَؽ اًْمٙميَِت٤مَب شمِ

 
ٍ
 . (7)شإّٟمف ُمـ يميت٤مب اهلل : ومٞمف شمٌٞم٤من يمؾ ر  ، ومٞمف شمٌٞم٤من يمّؾ ر  ًمُِٙمؾِّ َرْ 

 ىمٚم٧م : ذم إؾمٜم٤مده جمٝمقل ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ مح٤مد اًمٚمح٤مم مل يقصّم٘مف أطمد، ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا .

  

                                                           

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 197ضمسـ ىمقصم٥م(:  زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت:  (1)
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 ايمٛمّص أّن فمٛمد أهؾ ايمبٝم٦م فمٙمؿ ايم٘مت٣مب

ُم٣م سمٕمْمٝم٤م ، ، ٓ يًٕمٜم٤م هده٤م يمّٚمٝم٤م ، ٓمرق ضمّدًا يمثػمة اًماًمٜمّمقص ذم هذا ىمٓمٕمّٞم٦م 

  ..حقمـ أسمٞمف، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ، ُمٜمٝم٤م : 

قمـ اسمـ ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم  ـ ذيمره مجٞمٕم٤مً قمـ حمٛمد سمـ احلًـ قمٛمّ ، وحمٛمد سمـ حيٞمك 

َٖمك زم٣ِمَّللهِ ؾَمِٜمٝمًدا زَمْٝمٛمِل وُمْؾ ىمَ  :  ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم: قمـ سمريد سمـ ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل ، أذيٜم٦م 

ـْ فِمٛمَْدُه فِمْٙمُؿ ايْم٘مِت٣َمِب   ؟!. َوزَمْٝمٛمَُ٘مْؿ َوََم

وفمقم أويمٛم٣م وأهمّمٙمٛم٣م وطمغمٞم٣م زمٔمد ايمٛمبل ، ٣مٞم٣م فمٛمك إيّ »:  اًمًالماًمّمالة وقمٚمٞمف اًم٤ٌمىمر ىم٤مل  

 .(1)فمٙمٝمف ايمسَلم

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح دون أدٟمك يمالم ، وُمٕمٜم٤مه ُمـ اًميورّي٤مت .

قمـ قمكم سمـ ، قمـ اخلِم٤مب ، قمـ أمحد سمـ أيب زاهر ، حمٛمد سمـ حيٞمك قمـ  روى اًمٙمٚمٞمٜمل

ِذي قِمٜمَْدُه قِمْٚمٌؿ  :  قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يمثػم ، طم٤ًمن  ىَم٤مَل اًما

ٌَْؾ َأْن َيْرشَمدا إًَِمٞمَْؽ ـَمْروُمَؽ  ـَ اًْمٙمِيَت٤مِب َأَٟم٤م آشمِٞمَؽ سمِِف ىَم  .ُِم

وفمٛمدٞم٣م »:  ومقوٕمٝم٤م ذم صدره صمؿ ىم٤مل،  قمٚمٞمف اًمًالم سملم أص٤مسمٕمف ىم٤مل ومٗمرج أسمق قمٌد اهلل

 .(7)شفواَّلل فمٙمؿ ايم٘مت٣مب ىمٙمّ 

قمٌداهلل  أيبقمـ اسمـ اذيٜم٦م قمـ ، قمـ اسمـ ايب قمٛمػم ، يب أطمدصمٜمل :ىم٤مل اًم٘مّٛمل وأظمرج 

ـْ فِمٛمَْدُه فِمْٙمُؿ ايمْ٘مَِت٣مِب  اًمذي: قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل   .ُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالمأق ه ََم

ـَ ايْم٘مَِت٣مِب  :وؾمتؾ قمـ  ؟!.فِمٛمَْدُه فِمْٙمُؿ ايمْ٘مَِت٣مِب  م اًمذيأقمٚمؿ أ ايمهِذي فِمٛمَْدُه فِمْٙمٌؿ َِم

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 779:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 779:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (7)
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ـَ ايْم٘مَِت٣مِب  َم٣م ىم٣من فمٙمؿ » قمٚمٞمف اًمًالم :وم٘م٤مل   فِمٛمَْدُه فِمْٙمٌؿ  فمٛمد ايمذي فِمٛمَْدُه فِمْٙمٌؿ َِم

  .شزمٗمدر َم٣م سمٟمطمذ ايمبٔمقو٥م زمجٛم٣مضمٜم٣م َمـ َم٣مء ايمبحر إّٓ  ايْم٘مَِت٣مِب 

رض هبط زمف آدم َمـ ايمسًمء إلم إ يايمٔمٙمؿ ايمذ نّ إأٓ »: ٠مَمٛمكم فمٙمٝمف ايمسَلم َمغم اظمأوم٣مل 

 .(1)شدم فمؼمة طم٣مسمؿ ايمٛمبٝمكم صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف، ومجٝمع َم٣م همّمٙم٦م زمف ايمٛمبٝمقن إلم طم٣مسمؿ ايمٛمبٝمكم ، 

أّن هذا رواه ريض اهلل قمٜمف  هـ(473) ، وىمد ذيمر اًمِمٞمخ اعمٗمٞمدىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح 

 .(9)٦مصم٘م٤مت اًمٕم٤مُّم٦م واخل٤مّص 

سملم قمٚمؿ أُمػم اعم١مُمـ قمكم قمٚمٞمف اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم ، ُم٘م٤مرٟم٦م ورد ذم ؾمٞم٤مق واخلؼم 

آصػ هق اًم٘م٤مئؾ اًمًالم ، وسملم قمٚمؿ آصػ سمـ سمرظمٞم٤م وص ؾمٚمٞمامن صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمام : وم

ـَ ايمْ٘مَِت٣مِب ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمٝمام اًمًالم : ٚمٜمٌّل ًم ٌَْؾ َأْن َيْرشَمدا َأَٟم٤م آشمِٞمَؽ سمِِف ىمَ  وَم٣مَل ايمهِذي فِمٛمَْدُه فِمْٙمٌؿ َِم

ا قِمٜمَْدهُ  يَتِ٘مرًّ ًْ  .(3)  إًَِمْٞمَؽ ـَمْروُمَؽ وَمَٚماما َرآُه ُُم

وأُّم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم : ومٝمق اعم٘مّمقد سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم قمغم ًم٤ًمن ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد 

ـْ فِمٛمَْد ىُمْؾ يَمَٗمك سم٤ِمهللاِ ؿَمِٝمٞمًدا سَمْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ  صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف:   .(4)ُه فِمْٙمُؿ ايْم٘مَِت٣مِب َوََم

 

 

 

  

                                                           

 . َمْمبٔم٥م ايمٛمجػ ، َمٛمُمقرات داراَلدى.367: 1سمٖمسغم ايمٗمٚمل)ت: ؿمٝم٤م اْلزائري(   (1)

 دار اظمٖمٝمد ، زمغموت. .733: ٣1مد اإلرؾم  (7)

 .91ؽمقرة ايمٛمٚمؾ :   (3)

 .93ايمرفمد : ؽمقرة   (9)
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 زمًم َم٢م وَم٣م زمٗملفم٣مملٌ اظمٔمِمقم أّن ايمٛمّص 

ىم٤مل : طمدصمٜمل ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل ، ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ أسمٞمف ، هـ( 387روى اًمّمدوق )

قمـ يٕم٘مقب سمـ يزيد ، قمـ حمّٛمد سمـ أيب قمٛمػم ، قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ وه٥م ، ىم٤مل : اؾميت٠مذٟم٧م قمغم 

ادظمؾ ومدظمٚم٧م ، ومقضمدشمف ذم ُمّماّله ذم سمٞميتِف ، ومجٚم٧ًُم  وم٘مٞمؾ زم : أيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق 

ـْ ظَمّّمٜم٤َم سم٤مًمٙمراُم٦ِم ، » طميتك ىم٣م صالشَمف ، ومًٛمٕميُتف وهق ُيٜم٤مضِمل رسماف وهق ي٘مقُل :  اًمٚمٝمؿا ي٤م َُم

، وضمٕمؾ أومتدًة ُمـ  وأفمْم٣مٞم٣م فِمْٙمَؿ َم٣م َم٢م وفِمْٙمَؿ َم٣م زمٗملَوَوقَمَدَٟم٤م سم٤مًمِّمٗم٤مقم٦ِم ، وظَمّّمٜم٤َم سم٤مًمقصّٞم٦ِم ، 

 .(7)...شًمٞمٜم٤م ، اهمٗمْر زِم ، وإلظمقاين ، وًمزّواِر ىمؼِم أيب قمٌِد اهللِ احلًلِم اًمٜم٤ّمِس هتقي إ

 .صحٞمح دون يمالمىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده 

وىمد أظمرضمف اًمٙمٚمٞمٜمل أيْم٤ًم ُمـ ـمري٘ملم : إّول : قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك وهمػمه ، قمـ حمٛمد 

٤من( اًمٌٍمي ًّ ،  سمـ أمحد ، وحمٛمد سمـ احلًلم مجٞمٕم٤ًم ، قمـ ُمقؾمك سمـ قمٛمر ، قمـ هم٤ًمن )=طم

 قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ وه٥م . 

واًمث٤مين : قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ أسمٞمف ، قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قم٘م٦ٌم ، 

 .(9)قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ وه٥م ُمثٚمف أو ىمري٤ًٌم ُمٜمف

سمًٜمده قمـ ُمقؾمك سمـ قمٛمر ، قمـ طم٤ًمن اًمٌٍمي ، ريض اهلل قمٜمف ورواه اسمـ ىمقًمقيف 

 .  (3)قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ وه٥م

ٍن ىم٤مل : وطمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر احلٛمػمي ، قمـ يمام ىمد رواه ُمـ ـمريؼ صم٤م

أسمٞمف ، قمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل ، قمـ قمٌد اهلل سمـ مح٤مد اًمٌٍمي ، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمح٤من 

 .  (4)إصؿ ، قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ وه٥م

 . ُميتقاشمر اعمٕمٜمكذم اجلٛمٚم٦م احل٤مصؾ : وم٤محلدي٨م صحٞمح ُمًيتٗمٞمض ، سمؾ هق 

                                                           

 . َمـ فمّدة ؿمرق . 731ومؿ . واٞمٓمر ىم٣مَمؾ ايمزي٣مرات :  -. َمْمبٔم٥م أَمغم  99شمقاب إفمًمل :   (1)

 .587:  9ايم٘م٣مدم   (7)

 . أومقل : ىمذا وايمِمحٝمح : نمّس٣من ايمبٌمي.  779ىم٣مَمؾ ايمزي٣مرات )ازمـ ومقيمقيف( :   (3)

 .  779ىم٣مَمؾ ايمزي٣مرات )ازمـ ومقيمقيف( :   (9)
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 ِمقم زمًم دم ايمسًموات ٞمّص ؽمٛمّل دم فمٙمؿ اظمٔم

هـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿمٌٞم٥م وقمٌد سمـ 947أظمرج إُم٤مم احلٜم٤مسمٚم٦م أمحد سمـ طمٜمٌؾ )

محٞمد، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، قمـ ُمٕمٛمر، قمـ أيقب، قمـ أيب ىمالسم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: 

ل: أشم٤مين اًمٚمٞمٚم٦م ريب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم أطمًـ صقرة، وم٘م٤م»ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ي٤م حمٛمد هؾ شمدري ومٞمؿ خييتّمؿ اعمأل إقمغم؟!.

 ش.ىمٚم٧م: ٓ»ىم٤مل اًمٜمٌّل : 

طميتك وضمدت سمرده٤م ذم ٟمحري، ، ومقوع يده سملم يميتٗمل : »اًمٜمٌّل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل 

 .(7)شوَم٣م دم إرض ، همٔمٙمٚم٦م َم٣م دم ايمسًموات

 .، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم ىمٚم٧م : صحٞمح 

 . (9)ػماًمّمٖم وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع

ىم٤مل : أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ اعم٤ٌمرك، طمدصمٜمل هـ( 955)اًمدارُمل اإلُم٤مم وًمف ؿم٤مهد أظمرضمف 

اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ، طمدصمٜمل اسمـ ضم٤مسمر، قمـ ظم٤مًمد سمـ اًمٚمجالج، وؾم٠مًمف، ُمٙمحقل أن حيدصمف، ىم٤مل: 

ؾمٛمٕم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ قم٤مئش، ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

َويَمَذًمَِؽ ُٟمِري : ، وشمال همٔمٙمٚم٦م َم٣م دم ايمسٚمقات وإرض..، .رأي٧م ريب ذم أطمًـ صقرة»

ـَ اعمُْقىِمٜملِمَ  َْرِض َوًمَِٞمُٙمقَن ُِم ْٕ اَمَواِت َوا ًا  .إسِْمَراِهٞمَؿ َُمَٚمُٙمقَت اًم

: إؾمٜم٤مده صحٞمح إذا صمٌيت٧م صح٦ٌم قمٌد ذم اهل٤مُمش  طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمداًمِمٞمخ ىم٤مل 

 .(3)اًمرمحـ سمـ قم٤مئش
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، قمـ سمـ طمٜمٌؾ  وىمد ؾمتؾ اإلُم٤مم أمحد، ضم٤مًمف صم٘م٤مت وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد : ر

ف طمدي٨م قمٌد اًمرمحـ سمـ قم٤مئش، قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هبذا احلدي٨م، ومذيمر أٟمّ 

 .(7)صقاب، هذا ُمٕمٜم٤مه

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمِم٤مر ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٕم٤مذ سمـ ه٤مٟمئ أسمق ه٤مٟمئ وأظمرج اًمؽمُمذي ىم٤مل : 

ك سمـ أيب يمثػم، قمـ زيد سمـ ؾمالم، قمـ أيب اًمٞمِمٙمري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمٝمْمؿ سمـ قمٌد اهلل، قمـ حيٞم

ف طمدصمف قمـ ُم٤مًمؽ سمـ خي٤مُمر اًمًٙمًٙمل، قمـ ؾمالم، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قم٤مئش احليُمل، أٟمّ 

وم٢مذا أٟم٤م سمريب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم أطمًـ صقرة، وم٘م٤مل: ي٤م  »...ىم٤مل اًمٜمٌّل : ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ىم٤مل: 

  !.حمٛمد ىمٚم٧م: ًمٌٞمؽ رب، ىم٤مل: ومٞمؿ خييتّمؿ اعمأل إقمغم؟

 . أدري رب، ىم٤مهل٤م صمالصم٤مً ىمٚم٧م: ٓ

  رم ىمّؾ همتجعّم ىم٤مل: ومرأييتف ووع يمٗمف سملم يميتٗمل طميتك وضمدت سمرد أٟم٤مُمٚمف سملم صمديل، 

 ....ش.فرء وفمرهمت

، ؾم٠مًم٧م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ )=اًمٌخ٤مري(  هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح»ىم٤مل اًمؽمُمذي : 

 .(9) قمـ هذا احلدي٨م، وم٘م٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح

( وفمرهمتف( . وذم أظمرى : )...وفمرهم٦مزم يمؾ ر   ىمٚم٧م : ذم سمٕمض اعمّم٤مدر : )وميتجغّم 

رؤي٦م اهلل يميت٤مب ( يمام ذم همٔمرهمتفيمام ذم شمقطمٞمد اسمـ ظمزيٛم٦م وُمًٜمد اًمِم٤مر، وذم صم٤مًمث٦م : )... 

 .وهمػمه  ًمٚمدارىمٓمٜمل

:  طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمِم٤مر ىم٤مل: ُمـ ـمريؼ آظمر قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل أظمرج اًمؽمُمذي و

ة، قمـ أيب ىمالسم٦م، قمـ ظم٤مًمد سمـ اًمٚمجالج، قمـ طمدصمٜم٤م ُمٕم٤مذ سمـ هِم٤مم ىم٤مل: طمدصمٜمل أيب، قمـ ىميت٤مد

                                                           

 . َم٘متب٥م ايمٗمدد ، ايمٗم٣مهرة .11791، رومؿ: 176: 7د جمٚمع ايمزوائ  (1)
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اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: أشم٤مين ريب ذم أطمًـ صقرة، وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد،  اسمـ قم٤ٌمس، أنّ 

  !.ىمٚم٧م: ًمٌٞمؽ ريب وؾمٕمديؽ، ىم٤مل: ومٞمؿ خييتّمؿ اعمأل إقمغم؟

همٔمٙمٚم٦م َم٣م زمكم ىمٚم٧م: رب ٓ أدري، ومقوع يده سملم يميتٗمل ومقضمدت سمرده٤م سملم صمديل 

 ...شٕمرباظمممق واظم

 . (7) همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف ضمدي٧م ضمسـىم٤مل اًمؽمُمذي : هذا 

 .(9)ىم٤مل اإلُم٤مم : أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر : إؾمٜم٤مده صحٞمح

( مميتٜمع حم٤مل : ٓؾميتح٤مًم٦م رؤي٦م همػم اعمحدود رأي٧م ريب ذم أطمًـ صقرة: ) ىمقًمف 

اهلل ، واًم٘مريٜم٦م قمغم ذًمؽ ىمقًمف صغّم وضمؼموشمف سمآًم٦م حمدودة : واعم٘مّمقد : رأي٧م ُمٚمٙمقت ريّب 

َُمَٚمُٙمقَت  ُٞمِري إزِْمَراِهٝمؿَ َويَمَذًمَِؽ ، وشمال : همٔمٙمٚم٦م َم٣م دم ايمسٚمقات وإرضقمٚمٞمف وآًمف : )

ـَ اعْمُقىِمٜملِمَ  َْرِض َوًمِٞمَُٙمقَن ُِم ْٕ اَمَواِت َوا ًا  .(اًم
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 ومقل ايمبٝمٜمٗمل دم ذيمؽ 

: اهلل شمٕم٤ممم أىمًؿ سمحٞم٤مشمف صغم اإليامن : ىم٤مل احلٚمٞمٛمل رمحف اهلل ذم ؿمٕم٥م ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل 

 .اهلل قمٚمٞمف ، وُمٕم٘مقٌل أّن ُمـ أىمًؿ سمحٞم٤مة همػمه ، وم٢مّٟمام ي٘مًؿ سمحٞم٤مة أيمرم إطمٞم٤م  قمٚمٞمف

سم٠من أىمًؿ سمحٞم٤مشمف وم٘م٤مل: ، ُمـ سمٜمل اًمٌنم ، اهلل ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ومٚمام ظمّص 

ُْؿ ًَمِٗمل ؾَمْٙمَرهِتِْؿ َيْٕمَٛمُٝمقنَ   .سم٠مّٟمف أومْمٚمٝمؿ وأيمرُمٝمؿ  (7)ًَمَٕمْٛمُرَك إهِنا

٤مًميتلم واًمزييتقن وـمقر ؾمٜملم وهمػم ذًمؽ ، يدل قمغم ومْمٚمف قمغم ُمـ ىم٤ًمُمف ؾمٌح٤مٟمف سمإو

يدظمؾ ذم أقمداده، يمذًمؽ إىم٤ًمُمف سمحٞم٤مة حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يدل قمغم ومْمٚمف قمغم ُمـ 

 يدظمؾ ذم قمداده.

، وإصٕم٤مده إمم ُم٤ًميمـ اعمالئٙم٦م ، اهلل شمٕم٤ممم مجع ًمف سملم إٟمزال اعمٚمؽ قمٚمٞمف  وُمٜمٝم٤م: أنّ 

ومجع ًمف سملم إظم٤ٌمره قمـ ، ائف إي٤مه ذم صقرشمف اًميتل ظمٚم٘مف قمٚمٞمٝم٤م وسملم إؾمامع يمالم اعمٚمؽ، وإر

دار ايمت٘مٙمٝمػ ودار اْلزاء : زم٣ميمٔم٣مظمكم  همِم٣مر ايمٔمٙمؿ يمف واومٔم٣مً ، ٤مر، وإـمالقمف قمٚمٞمٝمام اجلٜم٦م واًمٜمّ 

 .اهـ. فمٝم٣مٞم٣مً 

ذم إطم٤مدي٨م اًميتل ذيمرٟم٤مه٤م ذم ُمٕمراج اًمٜمٌل صغم ،  : هذا سملّم هـ( 458)ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل 

 .(9)اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
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ـٌ ضمتك ومٝم٣مم ايمس٣مفم٥م  ايمٛمبّل فم٣مملٌ زمًم هق ىم٣مئ

أظمرج ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ىم٤مل : وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمِم٤مر، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، طمدصمٜم٤م 

ؿمٕم٦ٌم، ح وطمدصمٜمل أسمق سمٙمر سمـ ٟم٤مومع، طمدصمٜم٤م همٜمدر، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ قمدي سمـ صم٤مسم٧م، قمـ قمٌد 

زمًم هق ىم٣مئـ إلم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  أظمؼمين رؾمقل اهلل صغم اهلل»ف ىم٤مل: اهلل سمـ يزيد، قمـ طمذيٗم٦م، أٟمّ 

أهؾ اعمديٜم٦م ُمـ  رجـخْ ـيُ  مل أؾم٠مًمف: ُم٤م أيّن  ىمد ؾم٠مًميتف، إّٓ  ومام ُمٜمف ر  إّٓ ش أن سمٗمقم ايمس٣مفم٥م

 .(7)اعمديٜم٦م

 يمّؾ ُمـ اإلؾمٜم٤مديـ ، صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم .ىمٚم٧م: 

وأظمرج أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل : طمدصمٜم٤م ويمٞمع، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ إقمٛمش، قمـ أيب 

، وم٠مظمؼمٟم٤م سمام هق يم٤مئـ ٗم٦م ىم٤مل: ىم٤مم ومٞمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٘م٤مُم٤مً وائؾ، قمـ طمذي

 إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، طمٗمٔمف ُمـ طمٗمٔمف، وٟمًٞمف ُمـ ٟمًٞمف.

 .(9)ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم 

 ؟!. ًٞمّد اخلٚمؼ ، ومٙمٞمػ سمُم٤م هق يم٤مئـ طميّتك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م حيٗمظ ، هذا طمذيٗم٦م 

إفمٝمر ُمـ ُم٘مّمقد طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ، سمِمٝم٤مدة إظم٤ٌمر إظمرى ،  ُمع اًميتٜمٌٞمف أنّ 

اًمٗميتـ أشمٞم٦م ذم اجلٛمٚم٦م ، ٓ يمّؾ ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن مجٚم٦ًم وشمٗمّمٞماًل ، ومٝمذا ُمـ خميتّّم٤مت اعمٕمّمقم 

رج أهؾ اعمديٜم٦م ـخْ ـإّٓ أيّن مل أؾم٠مًمف: ُم٤م يُ : يدّل قمٚمٞمف سمٙمّؾ ووقح ىمقل طمذيٗم٦م : ، ومال شمِمٓمط 

 .ُمـ اعمديٜم٦م

اظميتّص طمذيٗم٦م  صغّم قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿوإْن أظمؼم اًمّمح٤مسم٦م ، ًمٙمٜمّف ٤ًم يم٤من وم٤مًمٜمٌّل وأيّ 

زمًم هق ىم٣مئـ إلم أن سمٗمقم  أظمؼمين رؾمقل اهللاًمّمح٤مسم٦م: ًم٘مقًمف : )سم٘مّٞم٦م دون ريض اهلل قمٜمف ، 

 ( .   ايمس٣مفم٥م

                                                           

 . إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب، زمغموت. 7891، رومؿ: 7317: 9صحٝمح َمسٙمؿ   (1)

 . ايمرؽم٣ميم٥م ، زمغموت.73915 ، رومؿ:911: 38َمسٛمد أمحد)ت: ؾمٔمٝم٤م إرٞم٠موط(   (7)
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 ايمٛمّص أّن اظمٔمِمقم فم٣مملٌ زم٘مّؾ َم٣م حت٦م ايمٔمرش

اهلل سمـ اعمٖمػمة  قمـ قمٌد، سمٞمف أقمـ ، ٛمد محد سمـ حمأطمدصمٜم٤م هـ( ىم٤مل : 990روى اًمّمّٗم٤مر )

َويَمَذًمَِؽ ُٟمِري إسِْمَراِهٞمَؿ :  اهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمٌد سمقأىم٤مل : قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٙم٤من ىم٤مل ، 

ـَ اعمُْقىِمٜملِمَ  َْرِض َوًمَِٞمُٙمقَن ُِم ْٕ اَمَواِت َوا ًا  !!. َُمَٚمُٙمقَت اًم

، همقق ايمٔمرش  إلم َم٣مضمتك ٞمٓمر ، زمراهٝمؿ ايمسٚمقات ايمسبع ىمُمط إل» قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

، وهمٔمؾ زمٚمحٚمد صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف َمثؾ ذيمؽ ، اَلقاء  دم ضمتك رأى َم٣م، رض وىمُمط يمف إ

 .(7)شومد همٔمؾ هبؿ َمثؾ ذيمؽ، ئٚم٥م َمـ زمٔمده وإ، ص٣مضمب٘مؿ  إيّن ٕرىو

 ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح ، دون يمالم .

اًمّمقرة واهلٞمت٦م ، وهذا ( اًمٕمرش سمٛمٕمٜمك همقق ايمٔمرش َم٣مىمٚم٧م : ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

، أو ذم اًم٤ًمدؾم٦م ، أو ذم اًمراسمٕم٦م ، قمغم اظميتالف ذم اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ ىمقائؿ ٟمقرّي٦م أرسمع خمٚمقق 

قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اعمًيتقر ، ومٝمذا قملم اعمِمٞمت٦م اإلهلّٞم٦م ، ومقق يمّؾ طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمرش اًميتل هل ٓ إظم٤ٌمر ، 

 .، اًمًاموات اًمًٌع ومام دوهن٤مُم٤م ظمٚمؼ اهلل دون اؾميتثٜم٤م  

قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مّٛمل ىم٤مل : طمدصمٜمل أيب ، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمرار ، قمـ يقٟمس رج أظمو

ىمُمط يمف فمـ إرض وَمـ : » سمـ قمٌد اًمرمح٤من ، قمـ هِم٤مم ، قمـ أيب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

، وهمٔمؾ ذيمؽ وايمٔمرش وَمـ فمٙمٝمف، واظمـَـَٙمـِؽ ايمذي َيٚمٙمٜم٣م ،  وفمـ ايمسًمء وَمـ همٝمٜم٣مفمٙمٝمٜم٣م ، 

 . (7)ش فمٙمٝمف وآيمف ، وأَمغم اظم٠مَمٛمكم فمٙمٝمف ايمسَلم زمرؽمقل اَّلل صعم اَّلل

ـٌ صحٞمح. إؾمامقمٞمؾ وصم٘مف اًم٘مّٛمل ذم شمٗمًػمه شمقصمٞم٘م٤ًم صحٞمح ، وهذا اإلىمٚم٧م :  ؾمٜم٤مد طمً

 قم٤مُّم٤ًم ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ ىمرائـ اعمدح إظمرى ، واًمٌ٘مٞم٦ّم صم٘م٤مت .
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 اسمـ ، قمـ أسمٞمف ، قمـ اًمٜمٕمامن سمـ قمكم سمـ احلًـ هـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م990وأظمرج اًمّمّٗم٤مر )

َوىَمَذيمَِؽ ُٞمِري إزِْمَراِهٝمَؿ :  ًمف : ىمٚم٧م ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف أطمدمه٤م سمّمػم ، قمـ أيب ، قمـ ًٙم٤منُم

ـَ اظْمُقومِٛمكِمَ  َْرِض َويمَِٝمُ٘مقَن َِم ْٕ ًَمَواِت َوا  ؟!.ََمَٙمُ٘مقَت ايمسه

،  همٝمٜم٣م َم٣م ورأى رآه٣م ، ضمتك وإرض ايمسًموات ىمُمٖم٦م يمف»قمٚمٞمف اًمًالم :  ىم٤مل

 .(7)ش هذا ، وص٣مضمب٘مؿ إزمراهٝمؿ أويت َمثؾ َم٣م دحمٚم ، وأويت فمٙمٝمف وَمـ وايمٔمرش

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف جمٛمع قمغم وصم٤مىميتٝمؿ. اسمـ اًمٜمٕمامن وأسمقه ٟمخٕمٞم٤من ، ومه٤م 

 . دون ظمالف صم٘ميت٤من قم٤معم٤من ضمٚمٞمالن 

 سمـ اًمٜمي ، قمـ هـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمـ اًمؼمىمل990أظمرج اًمّمّٗم٤مر )و

 رأى : هؾ اًمًالم قمٚمٞمف اهلل قمٌد ٕيب ىم٤مل : ىمٚم٧م ػمسمّم أيب ، قمـ احلٚمٌل حيٞمك ، قمـ ؾمقيد

 إسمراهٞمؿ؟!. رأى ، يمام وإرض اًمًاموات ُمٚمٙمقت وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد

 . (9)ش، وص٣مضمب٘مؿ ٞمٔمؿ»قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم :  ىم٤مل

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم ، رواشمف أؾم٤مـملم اًمٓم٤مئٗم٦م اعمرطمقُم٦م .

قمٚمٞمف ، وهق إُم٤مُمٜم٤م اًمّم٤مدق ٟمٗمًف ( ي٘مّمد ، وص٣مضمب٘مؿ ٞمٔمؿىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

سمـِمٝم٤مدة جمٛمقع أظم٤ٌمر ُمـ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم )وص٤مطمٌٙمؿ( ، وًمٕمّؾ اعم٘مّمقد  اًمًالماًمّمالة و

 .اًم٤ٌمب: يمّؾ إُم٤مم ٟم٤مـمؼ ذم قمٝمده 

قمـ ، ٦ٌم ٚمقمـ صمٕم، اهلل سمـ حمٛمد سمـ طمج٤مل  قمـ قمٌد، طمدصمٜم٤م حمٛمد وروى اًمّمٗم٤مر ىم٤مل : 

 ؟!. ...َوىَمَذيمَِؽ ُٞمِري:  هذه آي٦م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ذم أيبقمـ ، اًمرطمٞمؿ  قمٌد
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رض ضمتك رأه٣م وَمـ همٝمٜم٣م وفمـ ٕوم٣مل ىمُمط يمف فمـ ا» اًمًالم :اًمّمالة وم٘م٤مل قمٚمٞمف 

 ُأريَ وىمذيمؽ ، وايمٔمرش وَمـ فمٙمٝمف ، َيٚمٙمٜم٣م  يواظمٙمؽ ايمذ، وَمـ همٝمٜم٣م ، ايمسًمء ضمتك رأه٣م 

 .(1)ش ٘مؿص٣مضمبُ 

حمٛمد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت أضمال  . وحمٛمد ُمردد سملم 

 وحمٛمد سمـ احلًلم ، ويمالمه٤م صم٘م٦م ، ومٝمام اعمٕمرووم٤من ذم اًمرواي٦م قمـ احلّج٤مل، ؾمٞمام اًمث٤مين .

 أيبقمـ ، يقب أقمـ ، قمـ صٗمقان سمـ حيٞمك ، قمٞمؾ ؾمامإطمدصمٜم٤م وروى اًمّمٗم٤مر ىم٤مل : 

 .(7)شوومد همٔمؾ زمف ذيمؽ إّٓ رى ص٣مضمب٘مؿ أوٓ » ، قمـ أطمدمه٤م قمٚمٞمٝمام اًمًالم :سمّمػم 

٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، وإؾمامقمٞمؾ هق اسمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٕمريٌم وهق صم٘م٦م، ىمٚم٧م : إؾمٜم

وأيقب هق : اسمـ راؿمد ، ىمٞمؾ : جمٝمقل احل٤مل. وٓ يّي وم٤مخلؼم ُمـ رواي٦م صٗمقان وهق ُمـ 

 أصح٤مب اإلمج٤مع .
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 م زمٟمؽمًمء أهؾ اْلٛم٥ّم وأهؾ ايمٛم٣ّمرقفمٙمؿ اظمٔمِم

، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، محد سمـ حمٛمد أطمدصمٜم٤م ريض اهلل قمٜمف : هـ( 989)ىم٤مل اًمّمّٗم٤مر 

اهلل قمٚمٞمف اًمًالم سمدو  قمٌد أيبذيمر قمٜمد  :قمـ قمٌد اًمّمٛمد سمـ سمِمػم ىم٤مل، قمـ اًمٜمي سمـ ؾمقيد 

 .طميتك اٟميتٝمك إمم اًمًدرة، صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  ّل ها  اًمٜمٌإذان ذم ذان وىمّم٦م إإ

 .شخمٙمقق ومبٙمؽ صم٣موزين َم٣م»: همٗم٣ميم٦م ؽمدرة اظمٛمتٜمك » قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

( وَم٠َمْوطَمك إمَِم 9( وَمَٙم٤مَن ىَم٤مَب ىَمْقؾَملْمِ َأْو َأْدَٟمك )8صُمؿا َدَٟم٤م وَميَتَدمما )َلم : فمٙمٝمف ايمسوم٣مل 

ٌِْدِه َُم٤م َأْوطَمك صح٣مب أطمذ أو، صح٣مب ايمُمًمل أصح٣مب ايمٝمٚمكم وأيمٝمف ىمت٣مب إهمدهمع  قَم

 ؿّ شم...، ؽمًمء آزم٣مئٜمؿ وومب٣مئٙمٜمؿأهؾ اْلٛم٥م وأؽمًمء أذا همٝمف ١مهم، يمٝمف إهمٖمتحف همٛمٓمر ، ايمٝمٚمكم زمٝمٚمٝمٛمف 

هؾ أؽمًمء أذا همٝمٜم٣م ١مهم، صح٣مب ايمُمًمل أوهمتح صحٝمٖم٥م ، َمس٘مٜم٣م زمٝمٚمٝمٛمف ٟمهم، ؿمقى ايمِمحٝمٖم٥م 

ِء وَمْقٌم  : همٗم٣مل رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ، ؽمًمء آزم٣مئٜمؿ وومب٣مئٙمٜمؿ أ٣مر وايمٛمّ  َٓ َي٣مَربِّ إِنه َه٠ُم

 .(7) قنَ َووُمْؾ ؽَمََلٌم هَمَسْقَف َئْمَٙمٚمُ  (1)( هَم٣مْصَٖمْح فَمٛمُْٜمؿْ 88َٓ ُي٠ْمَِمٛمُقَن )

 شمؿّ ، إلم زمٝم٦م اظمٔمٚمقر  دّ رُ ، همٙمًم همرغ َمـ َمٛم٣مصم٣مت رزمف »:  اًمًالماًمّمالة وقمٚمٞمف ىم٤مل 

ؿم٣ميم٤م  أِبزمـ  همدهمٔمٜمًم إلم فمقمّ ، شمؿ ٞمزل وَمٔمف ايمِمحٝمٖمت٣من ، ة همٝمف ومص ومِم٥م ايمبٝم٦م وايمِمَل

 .(3)فمٙمٝمف ايمسَلم

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك يمالم .

قمـ حمٛمد سمـ ، سمـ اؾمامقمٞمؾ ، قمـ حمٛمد د محد سمـ حمٛمأطمدصمٜم٤م وأظمرضمف أيْم٤ًم ىم٤مل : 

قمٚمٞمف اًمًالم  أيب لطمدصمٜم: ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل  أيبقمـ  ،اًمّم٤ٌمح اًمٙمٜم٤مين أيبقمـ ، اًمٗمْمٞمؾ 

يده  دمو، يده ايمٝمٚمٛمك ىمت٣مب  ودم، طمرج فمٙمٝمٛم٣م رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف  :ـ ذيمره ىم٤مل قمٛمّ 

                                                           

ضمٝمٛمًم ٞمٟمَمرك   هَمَسْقَف َئْمَٙمُٚمقنَ  افمرض فمٛمٜمؿ ، زمؾ ومؾ َلؿ ؽمَلم   هَم٣مْصَٖمْح فَمٛمُْٜمؿْ  ومقيمف سمٔم٣ملم :   (1)

 زمٗمت٣مَلؿ وسمٛمتٌم فمٙمٝمٜمؿ .

 .89ايمزطمرف :   (7)
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ىمت٣مب ، زمسؿ اَّلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ :  رأدم يده ايمٝمٚمٛمك همٗم يهمٛممم ايم٘مت٣مب ايمذ، ايمٝمنى ىمت٣مب 

ٞممم  شمؿّ  .ٓيزاد همٝمٜمؿ واضمد وٓ يٛمٗمص َمٛمٜمؿ واضمد، ؽمًمء آزم٣مئٜمؿ أؽمًمئٜمؿ وٟمهؾ اْلٛم٥م زمٕ

ؽمًمء آزم٣مئٜمؿ أؽمًمئٜمؿ وٟم٣مر زمهؾ ايمٛمّ ىمت٣مب َمـ اَّلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ ٕ: زمٝمده ايمٝمنى همٗمرأ  يايمذ

 .(1)شٓيزاد همٝمٜمؿ واضمد وٓ يٛمٗمص َمٛمٜمؿ واضمد، وومب٣مئٜمٙمؿ

طمدي٨م صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد خميتٚمػ ومٞمف ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى حمٛمد سمـ  ىمٚم٧م :

 اًمٗمْمٞمؾ اعمردد سملم اًمث٘م٦م وهمػمه . 

طمدصمٜم٤م ىميتٞم٦ٌم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم ىم٤مل : هـ( 979)اًمؽمُمذي اإلُم٤مم وأظمرضمف 

اًمٚمٞم٨م، قمـ أيب ىمٌٞمؾ، قمـ ؿمٗمل سمـ ُم٤مشمع، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل: ظمرج قمٚمٞمٜم٤م 

 !. صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذم يده يميت٤مسم٤من، وم٘م٤مل: أشمدرون ُم٤م هذان اًمٙميت٤مسم٤من؟رؾمقل اهلل

هذا يميت٤مب ُمـ رب »وم٘مٚمٜم٤م: ٓ ي٤م رؾمقل اهلل إٓ أن ختؼمٟم٤م، وم٘م٤مل ًمٚمذي ذم يده اًمٞمٛمٜمك: 

ومال يزاد ومٞمٝمؿ ، ومٞمف أؾمام  أهؾ اجلٜم٦م وأؾمام  آسم٤مئٝمؿ وىم٤ٌمئٚمٝمؿ، صمؿ أمجؾ قمغم آظمرهؿ ، اًمٕم٤معملم 

، صمؿ ىم٤مل ًمٚمذي ذم ؿمامًمف: هذا يميت٤مب ُمـ رب اًمٕم٤معملم ومٞمف أؾمام  أهؾ اًمٜم٤مر وٓ يٜم٘مص ُمٜمٝمؿ أسمداً 

 .شوأؾمام  آسم٤مئٝمؿ وىم٤ٌمئٚمٝمؿ، صمؿ أمجؾ قمغم آظمرهؿ ومال يزاد ومٞمٝمؿ وٓ يٜم٘مص ُمٜمٝمؿ أسمداً 

 .(7)هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح ىم٤مل اًمؽمُمذي: 

ٌّف أّن  يتف يميتٌٜم٤م ، وجلالًمهذا اخلؼم اًم٘مٓمٕمّل ، قمقيص طم٤مر ومٞمف ضمّؾ قمٚمام  اًمٗمري٘ملم ذم ٟمٜم

، ظمالصيتف : أّن هذا ُمـ ُمٓمٌققم٤مت اًمٕميت٦ٌم احلًٞمٜمٞم٦ّم قمّٔمٛمٝم٤م اهلل يميت٤مسم٤ًم أؾمٛمٞمٜم٤مه : اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م 

، ٓ يٕمّؿ قمغم ٟمحق احليتؿ اخلؼم وأُمث٤مًمف ، ظم٤مص سمٛمـ يدظمؾ اجلٜم٦ّم أو يدظمؾ اًمٜم٤ّمر سمٖمػم طم٤ًمب 

وأظمر ُمـ إُّم٦م : ومٝمق ظم٤مص سم٘مًٛملم ُمـ إُّم٦م وم٘مط ، مه٤م : ُمـ حمض اإليامن حمْم٤ًم  يمّؾ 

 ىمٞم٤مؾم٤ًم سمٌ٘مّٞم٦م إُّم٦م.ىمٚمٞمؾ ضمّدًا يمالمه٤م حمض اًمٙمٗمر حمْم٤ًم ، و
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 ورث إٞمبٝم٣مء وايم٘مت٤مايمٛمّص أّن اظمٔمِمقم 

، قمـ صٗمقان سمـ حيٞمك ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر ، أمحد سمـ إدريس روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

ده يمٜم٧م قمٜمد أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم وقمٜم: قمـ رضيس اًمٙمٜم٤مد ىم٤مل ، قمـ ؿمٕمٞم٥م احلداد 

وإن ؽمٙمٝمًمن ورث ، داود ورث فمٙمؿ إٞمبٝم٣مء  إنّ »: أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم : أسمق سمّمػم وم٘م٤مل 

 صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف وإنّ  ٣م ورشمٛم٣م حمٚمداً وإٞمّ ، صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ورث ؽمٙمٝمًمن  حمٚمداً  وإنّ ، داود 

 .(7)شأيمقاح َمقؽمكو فمٛمدٞم٣م صحػ إزمراهٝمؿ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

، قمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد ، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ اخلٓم٤مب ، ٛمد سمـ حيٞمك حموروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل : قمـ اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر ىم٤مل ، قمـ زرقم٦م سمـ حمٛمد ، قمـ قمٌد اهلل سمـ اًم٘م٤مؾمؿ 

 وإنّ ،  ٣م ورشمٛم٣م حمٚمداً وإٞمّ ، ورث ؽمٙمٝمًمن  حمٚمداً  وإنّ ، داود  ؽمٙمٝمًمن ورث إنّ »:  قمٚمٞمف اًمًالم

 .(7)شززمقر وسمبٝم٣من َم٣م دم إيمقاحفمٛمدٞم٣م فمٙمؿ ايمتقراة واإلٞمجٝمؾ وايم

 ىمٚم٧م : صحٞمح .

قمـ قمٌد ، قمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ اعمٝميتدي ، قمـ أسمٞمف ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

واؽمتقدفمٛم٣م ، وزمٙمٕمٛم٣م فمٙمؿ َم٣م فمٙمٚمٛم٣م ، فمٙمٚمٛم٣م  » : ف يميت٥م إًمٞمف اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالماهلل سمـ ضمٜمدب أٟمّ 

 .(3)شرؽمؾٞمحـ ورشم٥م أورم ايمٔمزم َمـ ايمفمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم : فمٙمٚمٜمؿ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح .

، قمـ يقٟمس ، قمـ أسمٞمف قمـ احلًـ سمـ إسمراهٞمؿ ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ و

قمـ هِم٤مم سمـ احلٙمؿ ذم طمدي٨م سمريف أٟمف عم٤م ضم٤م  ُمٕمف إمم أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ومٚم٘مل أسم٤م 
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٤مل أسمق احلًـ ومٚمام ومرغ ىم، ومحٙمك ًمف هِم٤مم احلٙم٤مي٦م ، احلًـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم 

فمٙمٝمف ايمسَلم : شمؿ وم٣مل  .أٞم٣م زمف فم٣ممل: وم٣مل  ؟!.ي٣م زمريف ىمٝمػ فمٙمٚمؽ زم٘مت٣مزمؽ:  قمٚمٞمف اًمًالم ًمؼميف

وم٣مل هم٣مزمتدأ أزمق اْلسـ فمٙمٝمف ايمسَلم  .َم٣م أوشمٗمٛمل زمٔمٙمٚمل همٝمفزمري٥م: وم٣مل  ؟!.شىمٝمػ شمٗمتؽ زمتٟمويٙمف»

ـ إيًمٞمف همآَمـ زمريف وضمس ،إي٣مك ىمٛم٦م أؿمٙم٤م َمٛمذ مخسكم ؽمٛم٥م : همٗم٣مل زمريف ، يٗمرأ اإلٞمجٝمؾ 

، زمريف واظمرأة فمعم أِب فمبد اَّلل فمٙمٝمف ايمسَلم و همدطمؾ هُم٣مم، وآَمٛم٦م اظمرأة ايمتل ىم٣مٞم٦م َمٔمف 

همٗم٣مل أزمق ، همح٘مك يمف هُم٣مم ايم٘مَلم ايمذي صمرى زمكم أِب اْلسـ َمقؽمك فمٙمٝمف ايمسَلم وزمكم زمريف 

ة يم٘مؿ ايمتقرا كأٞم: همٗم٣مل زمريف  .فمبد اَّلل فمٙمٝمف ايمسَلم ذري٥م زمٔمّمٜم٣م َمـ زمٔمض واَّلل ؽمٚمٝمع فمٙمٝمؿ

، وه٣م ؤٞمٗمرؤه٣م ىمًم ومر، هل فمٛمدٞم٣م وراشم٥م َمـ فمٛمدهؿ : وم٣مل  ؟!.واإلٞمجٝمؾ وىمت٤م إٞمبٝم٣مء

 .(1)شاَّلل ٓ جئمؾ ضمج٥م دم أروف يسٟمل فمـ رء همٝمٗمقل ٓ أدري إنّ : وٞمٗمقَل٣م ىمًم وم٣ميمقا 

قمـ اسمـ ، قمـ حمٛمد سمـ احلًلم وأمحد سمـ حمٛمد ، حمٛمد سمـ حيٞمك روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 :قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، قمـ أيب محزة اًمثامزم ،  قمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ، حمٌقب 

ي٣م حمٚمد ومد : أوضمك اَّلل سمٔم٣ملم إيمٝمف أن ، ظم٣م أن وم٢م حمٚمد ٞمبقسمف واؽمت٘مٚمؾ أي٣مَمف :  ؾمٛمٕميتف ي٘مقل

وآؽمؿ إىمػم ، واإليًمن ، هم٣مصمٔمؾ ايمٔمٙمؿ ايمذي فمٛمدك ، واؽمت٘مٚمٙم٦م أي٣مَمؽ ، ومّمٝم٦م ٞمبقسمؽ 

 يمـ أومْمع هم١ميّن : فمٛمد فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م ، دم أهؾ زمٝمتؽ وآشم٣مر فمٙمؿ ايمٛمبقة ، وَمغماث ايمٔمٙمؿ ، 

ىمًم مل ، ايمٔمٙمؿ واإليًمن وآؽمؿ إىمػم وَمغماث ايمٔمٙمؿ وآشم٣مر فمٙمؿ ايمٛمبقة َمـ ايمٔمٗم٤م َمـ ذريتؽ 

 .(7)شأومْمٔمٜم٣م َمـ ذري٣مت إٞمبٝم٣مء

يقرث اًم٘مٓمع ، وهل يمثػمة ضمّدًا ٓ يًٕمٜم٤م هده٤م يمّٚمٝم٤م ، جمٛمقع هذه إظم٤ٌمر ىمٚم٧م : 

 . ٦مرضوريّ طم٤مضم٦م ًمإلؾمٜم٤مد ، قمغم أّن ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م سم٤مًمّمدور ، ومال 
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 ايمْم٣مئٖم٥م ايمث٣ميمث٥م

 فمٙمؿ اظمٔمِمقم َمٔمّٙمؼ فمعم اظمُمٝمئ٥م 

يدّل قمٚمٞمف ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم ، ُم٤م رواه احلٛمػمي ذم ىمرب اإلؾمٜم٤مد ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد 

ىم٤مل أسمق قمٌد »ىم٤مل :  سمـ قمٞمًك إؿمٕمري ، قمـ أمحد سمـ أيب ٟمٍم اًمٌزٟمٓمل، قمـ اًمرو٤م 

سمق ضمٕمٗمر ، وقمكم سمـ احلًلم ، واحلًلم سمـ قمكم ، واحلًـ سمـ قمكم ، وقمكم سمـ أيب اهلل ، وأ

: واَّلل يمقٓ آي٥م دم ىمت٣مب اَّلل ْلدشمٛم٣مىمؿ زمًم ي٘مقن إلم أن سمٗمقم ايمس٣مفم٥م »ـم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم : 

 . (9)ش (1)َيْٚمُحق اَّللهُ ََم٣م َيَُم٣مُء َوُيْثب٦ُِم َوفِمٛمَْدُه ُأمُّ ايْم٘مَِت٣مِب 

 . ، رواشمف ضمٝم٤مسمذة اًمٗمرىم٦م وأؾم٤مـملم اعمّٚم٦مىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح

( يمقٓ آي٥م دم ىمت٣مب اَّلل ْلدشمٛم٣مىمؿ زمًم ي٘مقن إلم أن سمٗمقم ايمس٣مفم٥مىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 اعمحق واإلصم٤ٌمت ، ًمٞمس سمحيتؿ .اًمٌدا  وسيٌح ضمّدًا أّن يمثػمًا ُمـ قمٚمؿ اعمٕمّمقم ُمٕمّٚمؼ قمغم 

،  قمٞمًك سمـ حمٛمد سمـ أمحدىم٤مل : طمدصمٜم٤م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف هـ( 990وأظمرج اًمّمّٗم٤مر )

،  اًمثامزم محزة أيب قمـ،  احلٛمٞمد قمٌد سمـ إسمراهٞمؿ قمـ،  قمٛمػم أيب اسمـ قمـ،  يزيد سمـ يٕم٘مقب قمـ

 سملم حلٙمٛم٧م،  وؾم٤مدة زم صمٜمٞم٧م ًمق»قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم :  ىم٤مل:  ىم٤ملقمٚمٞمف اًمًالم   اهلل قمٌد أيب قمـ

 اإلٟمجٞمؾ أهؾ سملم ٛم٧موحلٙم،  سم٤مًميتقري٦م اًميتقري٦م أهؾ سملم وحلٙمٛم٧م،  سم٤مًم٘مرآن اًم٘مرآن أهؾ

 ي٘مقن زمًم ٕٞمبٟمسم٘مؿ اَّلل ىمت٣مب دم آي٥م ويمقٓ،  سم٤مًمزسمقر اًمزسمقر أهؾ سملم وحلٙمٛم٧م،  سم٤مإلٟمجٞمؾ

 .(3)شايمس٣مفم٥م سمٗمقم ضمتك

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك يمالم ، رواشمف ضمٝم٤مسمذة اعمّٚم٦م .
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حمٛمد سمـ اعمٔمٗمر  أظمؼمينريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : هـ( 473)وأظمرج ؿمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م اعمٗمٞمد 

ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ أيب اًمنى، ىم٤مل:  ُم٤مًمؽ يمثػمسمـ حيٞمك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ٌزاز، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمقاًم

سمقيع  ، ىم٤مل: عم٤م٦مصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشمقمـ إ قمـ ؾمٕمد اًمٙمٜم٤مين، اهلل سمـ يقٟمس  طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٌد

ٕمامُم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف سم أُمػماعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم سم٤مخلالوم٦م ظمرج إمم اعمًجد، ُمٕميتامً 

، صمؿ ضمٚمس ُميتٛمٙمٜم٤م ،  اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف ووقمظ وأٟمذر ومّمٕمد اعمٜمؼم ومحٛمد، سمردشمف  ، ٓسم٤ًمً  فوآًم

ىمٌؾ أن  ؾمٚمقيني٤م ُمٕمنم اًمٜم٤مس »وووٕمٝم٤م أؾمٗمؾ هشمف، صمؿ ىم٤مل:  ، وؿمٌؽ سملم أص٤مسمٕمف

اًمقؾم٤مدة حلٙمٛم٧م  زم لصمٜم أُم٤م واهلل ًمق، قمٚمؿ آوًملم وأظمريـ  يقمٜمد ، ؾمٚمقٟمك وم٢منّ شمٗم٘مدوين

وسملم ، وسملم أهؾ اًمزسمقر سمزسمقرهؿ ، ٟمجٞمٚمٝمؿ ٢مهتؿ، وسملم أهؾ آٟمجٞمؾ سمسملم أهؾ اًميتقراة سميتقرا

ىم٣م  قمٚمٞم٤مً  يميت٤مب ُمـ هذه اًمٙميت٥م وي٘مقل: ي٤مرب إنّ  طميتك يٜمٝمك يمّؾ ، أهؾ اًمٗمرىم٤من سمٗمرىم٤مهنؿ 

ويمقٓ آي٥م دم ىمت٣مب اَّلل سمٔم٣ملم :  ُمدع قمٚمٛمف ُمـ يمّؾ ، قمٚمؿ سم٤مًم٘مرآن وشم٠مويٚمف ٕ واهلل إينّ ، سم٘مْم٤مئؽ 

 .(1)شلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥من إقي٘م طمػمسم٘مؿ زمًمٕ، 

 ، ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم سمـ احلًـ قمـ ، اًمِمٕمراين حمٛمد سمـ ورواه ذم آظميتّم٤مص قمـ قمكمّ 

 قمـ ، اًمني أيب سمـ حمٛمد قمـ ، سم٤ًمم سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد ، قمـ اًمٕمٚمقي حمٛمد سمـ قمٞمًك قمـ

 .(9)يقٟمس سمف ُمثٚمف  قمـ ، اهلل قمٌد أيب سمـ أمحد

، واًمٚمٗمظ ًمٚمث٤مين إُم٤مزم ف اًميتقطمٞمد ويميت٤مسمٞمذم هـ( ريض اهلل قمٜمف 387)ورواه اًمّمدوق 

 أمحد سمـ وحمٛمد اًمدىم٤مق ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ وقمكم اًم٘مٓم٤من احلًـ سمـ أمحد طمدصمٜم٤م:  ىم٤ملىم٤مل : 

:  ىم٤مل ، اًم٘مٓم٤من زيمري٤م سمـ حيٞمك اسمـ أمحد اًمٕم٤ٌمس أسمق طمدصمٜم٤م:  ىم٤مًمقا قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمًٜم٤مين

 اهلل قمٌد سمـ أمحد طمدصمٜم٤م:  ىم٤مل ، اًمني أيب سمـ حمٛمد طمدصمٜمل:  ىم٤مل ، اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م

،  ي٘مقن ، وزمًم ىم٣من زمًم ٕطمػمسم٘مؿ وصمؾ فمز اَّلل ىمت٣مب دم آي٥م ويمقٓ»سمف ُمثٚمف ، وزاد :  يقٟمس سمـ

 .... َيْٚمُحق اَّللهُ ََم٣م َيَُم٣مءُ :  أي٦م هذه وهل ، ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم إلم ىم٣مئـ هق وزمًم

                                                           

 . دار اظمٖمٝمد ، زمغموت. 35: 1( اإلرؾم٣مد)ت: َم٠مؽمس٥م آل ايمبٝم٦م  (1)

 ار اظمٖمٝمد ، زمغموت.. د735آطمتِم٣مص)ت: فمقم نمٖم٣مري( :   (7)
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 ىمٚم٧م : ظمؼم صحٞمح .

أيب رمحف اهلل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٕمد ٜم٤م هـ( ذم اًميتقطمٞمد ىم٤مل : طمدصم387وأظمرج اًمّمدوق )

سمـ قمٌد اهلل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ أيب قمٌد اهلل اًمؼمىمل، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكم سمـ ٟمٕمامن، قمـ 

 ف ىم٤مل ذم ىمقًمف اهلل قمز وضمؾ: ـ ؾمٛمٕمف قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم أٟمّ إؾمح٤مق سمـ قمامر، قمٛمّ 

ف هٙمذا، وًمٙمٜمٝمؿ ىم٤مًمقا: ىمد ومرغ ُمـ إُمر، ومال يزيد ٟمّ مل يٕمٜمقا أ َوىَم٤مًَم٧ِم اًْمَٞمُٝمقُد َيُد اهللاِ َُمْٖمُٚمقًَم٦مٌ 

هُمٚما٧ْم َأْيِدهيِْؿ َوًُمِٕمُٜمقا سماَِم ىَم٤مًُمقا سَمْؾ َيَداُه  وٓ يٜم٘مص، وم٘م٤مل اهلل ضمؾ ضمالًمف شمٙمذي٤ٌم ًم٘مقهلؿ: 

قـَميَت٤مِن ُيٜمِْٗمُؼ يَمٞمَْػ َيَِم٤م ُ  ًُ ٌْ ب٦ُِم َيْٚمُحق اَّللهُ ََم٣م َيَُم٣مُء َوُيثْ  أمل شمًٛمع اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل:  َُم

 .(7) َوفِمٛمَْدُه ُأمُّ ايْم٘مَِت٣مِب 

 ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمرؾمؾ رضم٤مًمف صم٘م٤مت .

  . إُمر ُمـ ومرغ ىمد اهلل إنّ  ىم٤مًمقا اًمٞمٝمقد إنّ ىم٤مل اًمّمدوق ذم آقميت٘م٤مدات : 

 ، ويٛمٞم٧م حيٞمل ، ؿم٠من قمـ ؿم٠من يِمٖمٚمف ٓ ، ؿم٠من ذم هق يقم يمّؾ  شمٕم٤ممم هق سمؾ:  ومٙمٛم٣م

 فوإٟمّ  ، اًمٙميت٤مب أم وقمٜمده ويث٧ٌم يِم٤م  ُم٤م اهلل يٛمحقا:  وىمٚمٜم٤م .  يِم٤م ُم٤م ويٗمٕمؾ ، ويرزق وخيٚمؼ

 اهـ..(9) يٙمـ مل ُم٤م إّٓ  يث٧ٌم وٓ،  يم٤من ُم٤م إّٓ  يٛمحق ٓ

ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل  قمـ اًمٕمّدة ، قمـ  وُمـ اًمٜمّمقص اعمٕميتؼمة اًميتل دمٛمع سملم اًم٘مًٛملم ،

قمّٛمـ طمدصمف قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ، قمـ يقٟمس ، قمـ ضمٝمؿ سمـ أيب ضمٝمٛم٦م ، 

إّن اَّلل فمز وصمؾ أطمػم حمٚمدًا صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف زمًم ىم٣من ، َمٛمذ ىم٣مٞم٦م ايمدٞمٝم٣م ، : » ىم٤مل اًمّم٤مدق

 .(3)شواؽمتثٛمك فمٙمٝمف همٝمًم ؽمقاهوزمًم ي٘مقن إلم اٞمٗمّم٣مء ايمدٞمٝم٣م ، وأطمػمه زم٣مظمحتقم َمـ ذيمؽ ، 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م ايمٛممم اإلؽمَلَمل، ومؿ .167ايمتقضمٝمد)ت: ه٣مؾمؿ اْلسٝمٛمل( :   (1)

 . دار اظمٖمٝمد ، زمغموت .91افمتٗم٣مدات اإلَم٣مَمّٝم٥م)ت: فمِم٣مم ايمسّٝمد( :   (7)

 . زم٣مب ايمبداء . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 198:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (3)
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َوَأْٟمَزَل اهللاُ قَمَٚمٞمَْؽ : ، وهق أذف اخلٚمؼ أمجٕملمىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم قمٚمؿ حمّٛمد 

ْٙمَٛم٦َم  ـْ سَمْٔمَٙمؿُ اًْمٙمِيَت٤مَب َواحْلِ  .(1)َويَم٤مَن وَمْْمُؾ اهللاِ قَمَٚمٞمَْؽ قَمٔمِٞماًم  َوفَمٙمهَٚمَؽ ََم٣م مَلْ سَمُ٘م

ُ اًْمَٖمْٞم٥ِم وَماَل ُئْمِٝمُر قَمغَم هَمْٞمٌِِف َأطَمًدا ) :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف  ٓا 96قَم٤ممِل ـِ اْرسَم٢َم ( إِ ـْ  ََم ُِم

ٌِْع َُم٤م ُيقطَمك إًَِمٞمَْؽ َواْصؼِمْ طَميتاك حَيُْٙمَؿ اهللاُ َوُهَق ظَمػْمُ احْل٤َميمِِٛملمَ وىم٤مل :  .(7)َرؾُمقٍل   .(3)َواشما

وارشمْم٤مه ًمف إّٓ ُم٤م أـمٚمٕمف اهلل قمٚمٞمف ُمـ اًمٖمٞم٥م اعمٕمّمقم ٓ يٕمٚمؿ : سم٢ممج٤مع ورضورة ىمٚمٜم٤م 

َٓ َأىُمقُل ًَمُٙمْؿ  َٙمُؿ ايمَْٕمْٝم٤َم َٓ َأفمْ  اًمٕمٚمؿ اعمٌذول هلؿ سم٤مًمقطمل شم٤مرًة : يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : وهق ،  َو

ٓا َُم٤م ُيقطَمك إزَِما  ٌُِع إِ  .  إيِنِّ َُمَٚمٌؽ إِْن َأشما

ْدشُمَؽ سمُِروِح اًْمُ٘مُدِس شُمَٙمٚمُِّؿ اًمٜما٤مَس  ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : وسمروح اًم٘مدس شم٤مرًة أظمرى  َأيا

ْٙمٛمَ  ْٟمِجٞمَؾ ذِم اعْمَْٝمِد َويَمْٝماًل َوإِْذ قَمٚماْٛميُتَؽ اًْمٙمِيَت٤مَب َواحْلِ  .(9) ٦َم َواًميتاْقَراَة َواإْلِ

ذم قمٚمؿ اعمِمٞمت٦م ويمذا ، ، وهق قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ اعمحض اعمخزون وأُّم٤م اًمٕمٚمؿ اعمٙمٜمقن 

: ًمٕمجز ومال يٕمٚمٛمف إّٓ اهلل شمٕم٤ممم وطمده ، يٕمجز اعمٕمّمقم قمـ اإلطم٤مـم٦م سمف ، ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ 

أن ، سمؾ حم٤مٌل قم٘مالً وذقم٤ًم  اعمٕمّمقم ، وهق خمٚمقق حمدود ، أن حيٞمط سمٕمٚمؿ اهلل همػم اعمحدود

  ..، هذا هق ديـ اًمّمدق وآقميت٘م٤مد احلّؼ حيٞمط سمٌٕمْمف ًمقٓ شمٕمٚمٞمؿ اهلل

  

                                                           

 .113ايمٛمس٣مء :   (1)

 .77ـ : اْل  (7)

 .119يقٞمس:   (3)

 .111اظم٣مئدة :   (9)
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 صحٝمح محزة ايمْمّٝم٣مر : َّلل اظمُمّٝم٥م دم ىمّؾ رء

قمـ قمكم سمـ ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد ، قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

: ىم٤مل زم :  قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل قمـ أيب، قمـ محزة سمـ اًمٓمٞم٤مر ، سم٤من إمحر أقمـ ، احلٙمؿ 

أرؾمؾ  صمؿّ ، اهلل حييت٩م قمغم اًمٕم٤ٌمد سمام آشم٤مهؿ وقمرومٝمؿ  إنّ : ُمـ ىمقًمٜم٤م  نّ : إ وم٠مُمغم قمكما ، ايميت٥م »

 .أُمر ومٞمف سم٤مًمّمالة واًمّمٞم٤مم، وم٠مُمر ومٞمف وهنك ، وأٟمزل قمٚمٞمٝمؿ اًمٙميت٤مب ،  إًمٞمٝمؿ رؾمقًٓ 

أٟم٤م أٟمٞمٛمؽ وأٟم٤م ؾمٌح٤مٟمف : وم٘م٤مل ، ومٜم٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف قمـ اًمّمالة 

..: ًمٞمس يمام ي٘مقًمقن، ًمٞمٕمٚمٛمقا إذا أص٤مهبؿ ذًمؽ يمٞمػ يّمٜمٕمقن : وم٢مذا ىمٛم٧م ومّمؾ ، أوىمٔمؽ 

 .شوم٢مذا ؿمٗمٞميتؽ وم٤مىمْمف، أٟم٤م أُمروؽ وأٟم٤م أصحؽ : ويمذًمؽ اًمّمٞم٤مم ، إذا ٟم٤مم قمٜمٝم٤م هٚمؽ 

 ومل، دم وٝمؼ  مل َتد أضمداً ، وىمذيمؽ إذا ٞمٓمرت دم مجٝمع إؾمٝم٣مء » :قمٚمٞمف اًمًالم  ىم٤ملصمؿ 

  .شؿ َم٣م ؾم٣مءوا صٛمٔمقاوٓ أومقل إُّن ،  وَّلل همٝمف اظمُمٝمئ٥م، وَّلل فمٙمٝمف اْلج٥م  إّٓ ،  َتد أضمداً 

 زمدون ؽمٔمتٜمؿ وىمّؾ  َم٣م أَمروا إّٓ : وووم٣مل  ، اَّلل َيدي ويّمؾ إنّ » ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :صمؿ 

ـّ ، همٜمق َمقوقع فمٛمٜمؿ ، وىمؾ رء ٓ يسٔمقن يمف ، همٜمؿ يسٔمقن يمف ، رء أَمر ايمٛم٣مس زمف   ويم٘م

َٓ قَمغَم  :  شمال قمٚمٞمف اًمًالم صمؿّ  .شطمغم همٝمٜمؿ ايمٛم٣مس ٓ َٓ قَمغَم اعْمَْرَى َو  َو
ِ
َٕمَٗم٤م  ًَمٞمَْس قَمغَم اًمْمُّ

َٓ جَيُِدوَن َُم٤م ُيٜمِْٗمُ٘مقَن طَمَرٌج  ـَ  ِذي ـْ ؾَمٌِٞمٍؾ َواهللاُ هَمُٗمقٌر ومقوع قمٜمٝمؿ  اًما ٜملَِم ُِم ًِ َُم٤م قَمغَم اعْمُْح

ـَ إَِذا َُم٤م97َرطِمٞمٌؿ ) ِذي َٓ قَمغَم اًما  . (1)شومقوع قمٜمٝمؿ ٕهنؿ ٓ جيدون َأشَمْقَك ًميَِتْحِٛمَٚمُٝمؿْ  ( َو

 ىم٤مل اعمجٚمز : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح .

ـٌ صحٞمح . واخلؼم سيٌح أّن هلل شمٕم٤ممم ُمِمّٞم٦م  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده يمام ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف طمً

وسمدا  ، وحمق وإصم٤ٌمت ، وشم٘مديؿ وشم٠مظمػم، ذم يمّؾ ُمـ ظمٚمؼ اهلل ُمـ آطم٤مد اًمٌنم، ًمٙمـ هؾ اعمِمٞم٦ّم 

 ٤مًمّٞم٦م أم شمٗمّمٞمٚمٞم٦ّم ؟!. ؾمٞم٠ميت اًمٌٞم٤من .إمج
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 ايمبداءاظمُمٝمئ٥م وَمٔمّٙمؼ فمعم اظمحٖمقظ َم٣م دم ايمٙمقح 

أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ حيٞمك، قمـ أمحد سمـ حمٛمد وقمكم سمـ 

إسمراهٞمؿ، قمـ أسمٞمف، مجٞمٕم٤ًم، قمـ اسمـ حمٌقب، قمـ اسمـ رئ٤مب، قمـ زرارة، قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف 

اًميتل مم٤ّم أظمذ قمٚمٞمٝم٤م اعمٞمث٤مق ذم صٚم٥م ، أن خيٚمؼ اًمٜمٓمٗم٦م  أراداهلل قمز وضمؾ إذا  إنّ »اًمًالم ىم٤مل: 

، وجيٕمٚمٝم٤م ذم اًمرطمؿ، طمّرك اًمرضمؾ ًمٚمجامع، وأوطمك إمم اًمرطمؿ أن َم٣م يبدو يمف همٝمفآدم، أو 

اوميتحل سم٤مسمؽ، طميتك يٚم٩م ومٞمؽ ظمٚم٘مل وىمْم٤مئل اًمٜم٤مومذ وىمدري، وميتٗميتح اًمرطمؿ سم٤مهب٤م، وميتّمؾ 

أرسمٕملم يقُم٤ًم، صمّؿ شمّمػم قمٚم٘م٦م أرسمٕملم يقُم٤ًم، صمّؿ شمّمػم ُمْمٖم٦م اًمٜمٓمٗم٦م إمم اًمرطمؿ، ومؽمدد ومٞمف 

أرسمٕملم يقُم٤ًم، صمّؿ شمّمػم حلاًم دمري ومٞمف قمروق ُمِميتٌٙم٦م، صمّؿ يٌٕم٨م اهلل ُمٚمٙملم ظماّلىملم: خيٚم٘م٤من ذم 

إرطم٤مم ُم٤م يِم٤م  اهلل، ومٞم٘ميتحامن ذم سمٓمـ اعمرأة ُمـ ومؿ اعمرأة، ومٞمّمالن إمم اًمرطمؿ، وومٞمٝم٤م اًمروح 

صالب اًمرضم٤مل وأرطم٤مم اًمٜم٤ًم ، ومٞمٜمٗمخ٤من ومٞمٝم٤م روح احلٞم٤مة واًمٌ٘م٤م ، اًم٘مديٛم٦م اعمٜم٘مقًم٦م ذم أ

شمّؿ يقضمل اَّلل إلم  ويِمّ٘م٤من ًمف اًمًٛمع واًمٌٍم ومجٞمع اجلقارح، ومجٞمع ُم٤م ذم اًمٌٓمـ سم٢مذن اهلل،

 همٝمًم سم٘متب٣من .  واؾمؼمؿم٣م رم ايمبَداء وٞم٣مهمذ أَمري، ومّم٣مئل وومدرياظمٙم٘مكم اىمتب٣م فمٙمٝمف 

اَّلل إيمٝمٜمًم أن ارهمٔم٣م رؤوؽم٘مًم إلم رأس أَّمف همٝمٗمقٓن: ي٣م رب َم٣م ٞم٘مت٤م؟!!. همٝمقضمل 

يٗمرع صمبٜم٥م أَّمف، همٝمٛمٓمران همٝمف، همٝمجدان دم ايمٙمقح صقرسمف وزيٛمتف  هم١مذا ايمٙمقحهمغمهمٔم٣من رؤوؽمٜمًم، 

 ش.ومجٝمع ؾمٟمٞمف ؾمٗمٝم٣مً أو ؽمٔمٝمداً وأصمٙمف وَمٝمث٣مومف 

ويُمؼمؿم٣من ، همٝم٘متب٣من مجٝمع َم٣م دم ايمٙمقحهمٝمٚمقم أضمدمه٣م فمعم ص٣مضمبف : » قمٚمٞمف اًمًالموم٣مل 

 .(7) ش، شمّؿ خيتًمن ايم٘مت٣مب وجئمَلٞمف زمكم فمٝمٛمٝمفٝمًم ي٘متب٣منايمبداء هم

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك يمالم .

اعمالئٙم٦م ،  ىمد أطم٤مط سمجٛمٚميتفذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ،  يمّؾ ُم٤مأّن ُمٚمٞمٌح اًمٜمّص سيٌح ومّمٞمٌح 

ـّ   واجلزئٞم٤مت اخلّمقصّٞم٤مت واًميتٗم٤مصٞمؾ .ُمٕمّٚمؼ قمغم اًمٌدا  واعمحق واإلصم٤ٌمت يمثػمًا ُمٜمف  ًمٙم
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 ازمـ اْلٜمؿ ؾم٣مهداً صحٝمح 

اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ اسمـ ومْم٤مل ، قمـ احلًـ  أظمرضمف

فمٙمٝمف  وم٣مل أزمق صمٔمٖمر: » سمـ اجلٝمؿ ىم٤مل : ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م احلًـ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل

إّن ايمٛمْمٖم٥م سم٘مقن دم ايمرضمؿ أرزمٔمكم يقَم٣ًم ، شمّؿ سمِمغم فمٙمٗم٥م أرزمٔمكم يقَم٣ًم، شمّؿ سمِمغم : »ايمسَلم 

ّمٕم٥م أرزمٔمكم يقَم٣مً ، هم١مذا ىمٚمؾ أرزمٔم٥م أؾمٜمر زمٔم٧م اَّلل َمٙم٘مكم طمَلومكم ، همٝمٗمقٓن ي٣م رب َم٣م َم

ختٙمؼ ذىمرًا أو أٞمثك؟!. همٝم٠مَمران همٝمٗمقٓن : ي٣م رب ؾمٗمٝم٣ًم أو ؽمٔمٝمدًا همٝم٠مَمران ، همٝمٗمقٓن ي٣م رب َم٣م 

أصمٙمف ، وَم٣م رزومف ، وىمّؾ رء َمـ ضم٣ميمف ، وفمدد َمـ ذيمؽ أؾمٝم٣مء ، وي٘متب٣من اظمٝمث٣مق زمكم فمٝمٛمٝمف : 

 ش.ذا أىمٚمؾ اَّلل يمف إصمؾ ، زمٔم٧م اَّلل َمٙم٘م٣ًم همزصمره زصمرة ، همٝمخرج وومد ٞمز اظمٝمث٣مقهم١م

همٗمٙم٦م يمف : أهمٝمجقز أن يدفمق اَّلل ، همٝمحّقل  وم٘م٤مل احلًـ سمـ اجلٝمؿ ريض اهلل قمٜمف :

 .(1)شإّن اَّلل يٖمٔمؾ َم٣م يُم٣مء» وم٘م٤مل اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم :إٞمثك ذىمرًا ، وايمذىمر أٞمثك؟!. 

 ُمقصمؼ قمغم اصٓمالح اعميت٠مظمريـ .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، أو 

قملم اعمٕمٜمك ذم صحٞمح زرارة قمـ ( إّن اَّلل يٖمٔمؾ َم٣م يُم٣مءىمقل اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم : )

 وهق قملم( همٝم٘متب٣من مجٝمع َم٣م دم ايمٙمقح، ويُمؼمؿم٣من ايمبداء همٝمًم ي٘متب٣مناًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : )

ٍء إيِنِّ هَم٣مفِمٌؾ ذَ اعمٕمٜمك ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ـه يمًَِمْ َٓ سَمُٗمقيَم ٓه َأْن َيَُم٣مَء اَّللهُ  (73يمَِؽ نَمًدا )َو   إِ

ُم٤م هق قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وإن إطم٤مـمقا قمٚماًم سمٙمّؾ  أّن اعمالئٙم٦مسيٌح ومّمٞمٌح اعمجٛمقع و

ُمٙميتقب ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، مم٤ّم جيري قمغم اًمٕمٌد ُمـ ىمْم٤م  اهلل وىمدره ، يمام هق سيح ىمقًمف 

شمٕم٤ممم اعمِمٞمت٦م واًمٌدا  ذم ُم٤م هق و ؾمٌح٤مٟمف( إّٓ أّن هلل وىمّؾ رء َمـ ضم٣ميمفقمٚمٞمف اًمًالم : )

: ، وهذا هق ُمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ اعمٕمّٚمؼ واخلّمقصّٞم٤مت ُمـ اجلزئٞم٤مت واًميتٗم٤مصٞمؾ ُمٙميتقب ذم اًمٚمقح 

 .ذم اجلزئٞم٤مت واًميتٗم٤مصٞمؾ واخلّمقصّٞم٤مت أي ُمٕمّٚمؼ قمغم اًمٌدا  واعمحق واإلصم٤ٌمت 

 ومّمؾ اعمحيتقم اعمٓمٚمؼ واإلو٤مذم ، وم٤مٟميتٔمر . ذًمؽ ذموؾمٞم٠ميت سمٞم٤من 
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 زمـ ؽمٛم٣من ؾم٣مهدًا  صحٝمح فمبد اَّلل

قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ، قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م أظمرضمف اًمٙمٚمٞمٜمل ُمـ قمّدة ـمرق ، ُمٜمٝم٤م : قمـ 

عم٤م ىمدم أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف : قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من ىم٤مل، قمـ ظمٚمػ سمـ مح٤مد ، قمـ أسمٞمف ، ظم٤مًمد 

 ... . اًمًالم قمغم أيب اًمٕم٤ٌمس وهق سم٤محلػمة

  :  آدم قمٚمٞمف اًمًالم قمز وضمؾ إمموم٠موطمك اهللىم٤مل أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ومد ىمتب٦م وإيّن ، هذا ازمٛمؽ داود فمٚمره أرزمٔمقن ؽمٛم٥م »:  اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل 

يمف  صمٔمٙم٦َم  هم١منْ : وأٞم٣م أحمق َم٣م أؾم٣مء وأشمب٦م وفمٛمدي أم ايم٘مت٣مب ، وومسٚم٦م إرزاق ، أصم٣مل 

 .شيمف أْلٗم٦ُم ، َمـ فمٚمرك  ؾمٝمئ٣مً 

 .(1)شمت٣مم اظم٣مئ٥م، فمٚمري ؽمتكم ؽمٛم٥م ي٣م رب ومد صمٔمٙم٦م يمف َمـ »آدم فمٙمٝمف ايمسَلم : وم٣مل 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك يمالم ، وظمٚمػ هق اًمٜم٤مذ ، وهق صم٘م٦م سم٢ممج٤مع .

وأٞم٣م ، وومسٚم٦م إرزاق ،  ومد ىمتب٦م أصم٣مل وإيّن وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم اًم٘مدد : )

ُم٤م  ( سمْمٛمٞمٛم٦م اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م إظمرى سيٌح ذمأحمق َم٣م أؾم٣مء وأشمب٦م وفمٛمدي أم ايم٘مت٣مب

هق ُمـ اًمٕمٚمؿ اعمٕمّٚمؼ قمغم ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، ُمٙميتقب ُم٤م هق ّؾ ذيمرٟم٤مه ُمـ اًمٕمٚمؿ اعمٕمّٚمؼ : ومٙم

، ىمد يٕمرض قمغم شمٗم٤مصٞمٚمف اًمٌدا  ، يمام ذم ُم٘مدار قمٛمر آدم وداود قمٚمٞمٝمام ُم٤م يِم٤م  اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

 .، إّٓ إذا أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أّن هذا حميتقم ٓ سمدا  ومٞمف  اًمًالم
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  أن يُم٣مء اَّللإّٓ سمٖمسغم آي٥م آؽمتثٛم٣مء : 

ٍء إيِنِّ هَم٣مفِمٌؾ َذيمَِؽ نَمًدا )ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ـه يمًَِمْ َٓ سَمُٗمقيَم ٓه َأْن َيَُم٣مَء اَّللهُ( 73َو َواْذيُمْر َرسماَؽ  إِ

ـْ َهَذا َرؿَمًدا  ىَْمَرَب ُِم ِٕ ـِ َريبِّ  ك َأْن هَيِْدَي ًَ ٞم٧َم َوىُمْؾ قَم ًِ  .(1) إَِذا َٟم

هلل شمٕم٤ممم ، وم٤معمٕمٜمك : قملم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم ىمٚم٧م : شمٗمًػمه٤م أوحك واوح٤ًم إن ؿم٤م  ا

اًمٕمٜمقان اًم٤ًمسمؼ ، وهق اطميتامل ـمرو اًمٌدا  ، قمغم قمٚمؿ اعمٕمّمقم اعمٕمّٚمؼ )=اعمقىمقف( : ذاك 

ؿم٤م  ؾمٌح٤مٟمف  ٛمف : وم٢منْ أي : مل حييتّ ًمف ، مل يٛمْمف ًمٙمـ اًمذي سمذًمف اهلل شمٕم٤ممم ًمف قمٚمٞمف اًمًالم ، 

 .يتف وطمٙمٛميتف ، قمغم ُم٤م شم٘مِض سمف رمحوشمٕم٤ممم حم٤مه ، وإن ؿم٤م  أُمْم٤مه 

( سمٞم٤من ًم٘مقًمف واؽمتثٛمك فمٙمٝمف همٝمًم ؽمقاه ، ُمـ ذًمؽ زم٣مظمحتقمىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )أظمؼمه   

 إيِنِّ وَم٤مقِمٌؾ َذًمَِؽ هَمًدا )شمٕم٤ممم : 
ٍ
ـا ًمٌَِمْ  َٓ شَمُ٘مقًَم ٓه َأْن َيَُم٣مَء اَّللهُ( 93َو ومٙمّؾ ُم٤م قمدا اعمٛم٣م   إِ

اعمحق : اًمٌدا  اعمِمّٞم٦م وذم ُمٕمرض يتثٜمك يمقٟمف ُمً، اهلل ؾمٌح٤مٟمف اعمحيتقم ُمـ قمٚمؿ اعمٕمّمقم سم٘مْم٤م  

 .، واًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم واإلصم٤ٌمت 

 : ي٤م حمٛمد صغم اهلل قمغم حمٛمد وآل حمٛمد ، إّٟمؽ وإنْ  -سمٕم٤ٌمرة شمقوٞمحٞم٦ّم-ٛمٕمٜمك أي٦م وم

يمٜم٧م قم٤معم٤ًم سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن ، سمام آشم٤مك اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٕمٚمؿ اعمٌذول ، اعمٙميتقب ذم اًمٚمقح 

أوًٓ،  سمٕمْمف هذا ، إّٓ أّن هلل شمٕم٤ممم اعمِمٞمت٦م ذم حمقذم اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم  ىمد ُمْم٧مو، اعمحٗمقظ 

ىَمَت٤َم : رضورة أّن ُمِمّٞميتف ؾمٌح٤مٟمف حمٙمقُم٦م سمرمحيتف : واعمِمٞمت٦م ذم إصم٤ٌمت ُم٤م هق أطمًـ ُمٜمف صم٤مٟمٞم٤ًم 

مْح٥َمَ   . فَمعَم َٞمْٖمِسِف ايمره

َٓ ُأْٞمِزَل فَمَٙمْٝمِف آَي٥مٌ يِمٝمد ًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ِف همَ  َوَيُٗمقيُمقَن يَمْق ـْ َرزمِّ ًَم ايمَْٕمٝم٤ُْم َِم َّلل ُٗمْؾ إِٞمه

ـَ  ـَ اظْمُٛمَْتٓمِِري  وهذا أصٌؾ ىمٓمٕمّل. .(7) هَم٣مْٞمَتٓمُِروا إيِنِّ ََمَٔمُ٘مْؿ َِم
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ٍء إيِنِّ هَم٣مفِمٌؾ َذيمَِؽ نَمًدا:  وم٘مقًمف شمٕم٤ممموقمغم هذا  ـه يمًَِمْ َٓ سَمُٗمقيَم ُمـ دون: إن ؿم٤م  اهلل  َو

اهلل اعمٙمٜمقن اعمخزون اعمخيتص سمف اعمِمٞمت٦م ، وهق : قمٚمؿ واًمقضمف ومٞمف ، طم٤ميمٛمّٞم٦م قمٚمؿ همػم شم٤مم : ، 

 اًمٌدا  ، قمغم قمٚمٛمف اعمٌذول اًمذي يٙمقن ومٞمف اًمٌدا  . ٜمزل ؾمٌح٤مٟمف ، اًمذي ُمٜمف ي

َُم٤م َيَِم٤مُ  َوُيْث٧ٌُِم  َيْٛمُحق اهللوهق ُم٤م أوضمزه اهلل شمٕم٤ممم أشمّؿ إجي٤مز ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف : 

 . (1)َوقِمٜمَْدُه ُأمُّ اًْمٙمِيَت٤مِب 

ٞم٧َم ًمف شمٕم٤ممم : وأُّم٤م ىمق  ًِ أي ٓ يًقغ ًمؽ شمرك آؾميتثٜم٤م  ، أي  َواْذيُمْر َرسماَؽ إَِذا َٟم

 اعمٕمّٚم٘م٦م قمغم، همػم اعمٛمْم٤مة : أي : إومٕم٤مل إىمقال و( ذم قم٤مُّم٦م ُم٤م شمريد ُمـ إن ؾم٣مء اَّللىمقل : )

 . واعمحق واإلصم٤ٌمت اعمِمّٞم٦م واًمٌدا  

شمٕم٤ممم : ؾمٌح٤مٟمف وذم ىمقًمف  يماماًمؽمك ،  إذا ٟمًٞم٧ماًمٜمًٞم٤من ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : ُمٕمٜمك و

ٞميُتْؿ ًمَِ٘م٤مَ  َيْقُِمُٙمْؿ َهَذا  ًِ ٤ميُمْؿ يَماَم َٟم ًَ ، وإّٟمام  ، ٓ سمٛمٕمٜمك اًمٖمٗمٚم٦م وقمدم اًميتذيّمر (7)َوىِمٞمَؾ اًْمَٞمْقَم َٟمٜمْ

  .ًمـ ٟمرمحٙمؿ سمٛمٕمٜمك 

هـ( : وأومم اًم٘مقًملم ذم ذًمؽ سم٤مًمّمقاب، ىمقل ُمـ ىم٤مل: ُمٕمٜم٤مه: 370ىم٤مل اًمٓمؼمي )

 .(3)ّٕن أطمد ُمٕم٤مين اًمٜمًٞم٤من ذم يمالم اًمٕمرب : اًمؽمك واذيمر رسمؽ إذا شمريم٧م ذيمره: 

َٞمُٝمؿْ وذم ُمقوع آظمر ىم٤مل اًمٓمؼمي : ىمقل اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه:  ًِ قا اهللاَ وَمٜمَ ًُ يٕمٜمل سمف:  (9)َٟم

 .(5)شمريمقا اهلل ومؽميمٝمؿ 

  

                                                           

 .39ايمرفمد :   (1)

 . 39اْل٣مشمٝم٥م :   (7)

 . َم٠مؽمس٥م ايمرؽم٣ميم٥م ، زمغموت. 699: 17سمٖمسغم ايمْمػمي )ت: أمحد ؾم٣مىمر(   (3)

 .67ايمتقزم٥م :   (9)

 ٣ميم٥م ، زمغموت. . َم٠مؽمس٥م ايمرؽم976: 7سمٖمسغم ايمْمػمي )ت: أمحد ؾم٣مىمر(   (5)
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 ايمٔمٙمؿ فمعم َمرسمبتكم :

 اظمرسمب٥م إولم : ايمٔمٙمؿ اظم٘مٛمقن )=اظمخزون( .

 .شمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ويٕمٚمٛمف إّٓ اهلل  وهق قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ ، اًمذي ٓ

َْرِض  َٓ َئْمَٙمؿُ ىُمْؾ ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ْٕ اَمَواِت َوا ًا ـْ ذِم اًم ٓه اَّللَُم َوَُم٤م  ايْمَٕمْٝم٤َم إِ

ٌَْٕمُثقنَ  ٤مَن ُي  . (1)َيِْمُٕمُروَن َأيا

ٓ يٕمٚمؿ وىم٧م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل أّن اعمٕمّمقم وؾمٜم٦ّم ،  ٤مً ىمرآٟموؾمٞم٠ميت ذم اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م 

اَم قِمْٚمُٛمَٝم٤م قِمٜمَْد : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : ًم٤ًمقم٦م ا ٤مَن ُُمْرؾَم٤مَه٤م ىُمْؾ إِٟما ٤مقَم٦ِم َأيا ًا ـِ اًم ٠َمًُمقَٟمَؽ قَم ًْ ٝمَٜم٣م َي ٙمِّ َٓ جُيَ َرِبِّ 

ٓه ُهقَ  قمـ اهلل شمٕم٤ممم ، وميتٕمٚمٞمؼ ًمٞمس قمغم ٟمحق احليتؿ اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم قمٚمٛمٝم٤م  إنْ و يمَِقوْمتَِٜم٣م إِ

 .ُم٤م يِم٤م  وي٘مّدم ُم٤م يِم٤م  ؾمٌح٤مٟمف ١مظّمر ي: رضورة أّن اهلل يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤م  ، 

 اظمرسمب٥م ايمث٣مٞمٝم٥م : ايمٔمٙمؿ اظمبذول .

ىمد يٗمٞمض اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م قمغم صٗمقة قم٤ٌمده ، سملم احللم واحللم ، وأن 

وأن ، طم٥ًم ُم٤م شم٘مِض سمف ُمِمٞمتيتف وطمٙمٛميتف ؾمٌح٤مٟمف ، سم٤مًمقطمل شم٤مرة ، وسمروح اًم٘مدس أظمرى 

اًميتل هل قمٚمؿ اهلل اًمٚمديّن ذم ن طم٘مٞم٘م٦م روح اًم٘مدس اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ذم سمٞم٤مىمد ُمْم٧م ، و

 .ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ ، وهق اًمٜمقر 

اًمٚمدين :  اًمٕمٚمؿُ ، ٙم٤ًم ُمٚمأم  وصٞم٤مً أم  ، ٟمٌٞم٤مً اعمٕمّمقم ُم٤م أوم٤موف اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم ٠مذف وم

ىمد ُم٣م ذم ومّمؾ اًمٕمرش أّن اًمٕمٚمؿ اعمٌذول و، ًمرمح٦م قم٤ٌمده شمٙمقيٜم٤ًم وشمنميٕم٤ًم ، شمدسمػمًا وهداي٦ًم 

، وقمٚمؿ يمّٚمف ٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًمٔم٤مهر ، وهق قمٚمؿ اًمٙمرد ، وهذا يٕمٚمٛمف اعمٕمّمقم قمغم ىمًٛملم : قم

أن يٓمٚمٕمف قمغم سمٕمْمف ، طمًٌام  ؿم٤م  اهلل شمٕم٤مممإذا اًمٖمٞم٥م اًم٤ٌمـمـ اًمذي ٓ يٕمٚمٛمف اعمٕمّمقم إّٓ 

 ..شم٘مِض سمف طمٙمٛميتف ورمحيتف ؾمٌح٤مٟمف 

                                                           

 .111اظم٣مئدة :   (1)
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 ايمٛمّص أّن ايمقضمل َمـ ايمٕمٝم٤م

اَلٍم ُمِ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :  ًَ ـْ َُمَٕمَؽ َوُأَُمٌؿ ىِمٞمَؾ َي٤مُٟمقُح اْهٌِْط سمِ ٜما٤م َوسَمَريَم٤مٍت قَمَٚمْٞمَؽ َوقَمغَم ُأَُمٍؿ مِما

ُٝمْؿ ُِمٜما٤م قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ ) ًُّ ـْ َأْٞمَب٣مِء ايْمَٕمْٝم٤ِم ُٞمقضِمٝمَٜم٣م إيَِمْٝمَؽ سمِْٙمَؽ ( 48ؾَمُٜمَٛميتُِّٕمُٝمْؿ صُمؿا َيَٛم ََم٣م ىُمٛم٦َْم  َِم

ـْ وَمبِْؾ َهَذا َٓ وَمْقَُمَؽ َِم  .(1) سَمْٔمَٙمُٚمَٜم٣م َأْٞم٦َم َو

ُمـ اًمٖمٞم٥م ، ومل يٙمـ يٕمٚمؿ سمف ، سمقضمقب هٌقط ٟمقح سيٌح أّن اًمقطمل  فم٤مهرٌ وهق 

 ، ىمٌؾ أن يقطمك إًمٞمف سمف ، هذا شم٤مم إمج٤مقم٤ًم ، ٓ يمالم ومٞمف..قمغم ٟمحق احليتؿ ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم 

ىمٌؾ ٟمزول سم٤مهلٌقط ًمٙمـ هؾ اعمٕمّمقم ، يمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم ذم أي٦م ، ٓ يٕمٚمؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم 

 يتؿ؟!!  ٟمحق احلوىم٧م اهلٌقط قمغماًمقطمل ، أم ٓ يٕمٚمؿ 

ٓ يٜم٤مذم ق ، وهشمٕم٤ممماًمٕمٚمؿ سم٤معمحيتقم ُمـ ىمْم٤م  اهلل ظمّمقص ؾمٞم٠ميت أّن اعمٜمٗمل ذم أي٦م 

: وم٢مّٟمام اًمًٌط واًمٌٞم٤من ُم٤م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ شمٕمٚمٞم٘م٤ًم ، وؾمٞم٠ميت ٙمّؾ قمٚمؿ ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم سم

 .، ؾمٞمام هذا اًمٗمّمؾ صٜمٗمٜم٤م اًمٙميت٤مب ًمذًمؽ 

ؼَمُ َواُْمَرَأيِت قَم٤مىِمٌر ىَم٤مَل  ىَم٤مَل َربِّ َأٟماك َيُٙمقنُ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف : 
زِم هُماَلٌم َوىَمْد سَمَٚمَٖمٜمَِل اًْمٙمِ

ـْ َأْٞمَب٣مءِ ...، اَّللهُ َيْٖمَٔمُؾ ََم٣م َيَُم٣مءُ يَمَذًمَِؽ  َوَُم٤م يُمٜم٧َْم ًَمَدهْيِْؿ إِْذ ُيْٚمُ٘مقَن  ايْمَٕمْٝم٤ِم ُٞمقضِمٝمِف إيِمَْٝمَؽ  َذيمَِؽ َِم

ُْؿ َيْٙمُٗمُؾ َُمْرَيَؿ َوَُم٤م يُمٜم٧َْم ًمَ  يَتِّمُٛمقَن َأىْماَلَُمُٝمْؿ َأهيُّ  .(7) َدهْيِْؿ إِْذ خَيْ

ىمقًمف  ذمهق قملم ُمٕمٜمك اإلصم٤ٌمت   اَّللهُ َيْٖمَٔمُؾ ََم٣م َيَُم٣مءُ  ىمٚم٧م : اعمٕمٜمك ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

ومٛمٕمٜم٤مه اخلٚمؼ واإلجي٤مد ، ويمّٚمف همٞم٥م أوطم٤مه   َيْٚمُحق اَّللهُ ََم٣م َيَُم٣مُء َوُيْثب٦ُِم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم : 

يٕمٚمٛمف  يٕمٜمل أّن زيمرّي٤م ٓ يٕمٚمٛمف ، وإّٟمام هق يمٜمقح قمٚمٞمٝمام اًمًالم، ًمٙمـ هذا ٓ اهلل شمٕم٤ممم ًمزيمرّي٤م 

 .ٓ ُمرّد ًمف  يٕمٚمؿ يمقٟمف حميتقُم٤مً وٓ ، ُمٕمّٚم٘م٤ًم قمغم اعمِمٞمت٦م واعمحق واإلص٤ٌمت 

  

                                                           

 . 99هقد :   (1)

 . 99آل فمٚمران :   (7)
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  َمرسمبتل ايمٔمٙمؿ  دمٛمّص ايم

ُم٤م قمدا قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، قمغم هذا اًميت٘مًٞمؿ ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م  يدلُّ 

 ..ىمٌؾ ىمٚمٞمؾاًمٙمريؿ  اًم٘مرآنُم٣م ُمـ آي٤مت 

ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمّدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمـ اسمـ أيب 

قمٛمػم ، قمـ ضمٕمٗمر سمـ قمثامن ، قمـ ؾمامقم٦م ووهٞم٥م سمـ طمٗمص ، يمالمه٤م، قمـ أيب سمّمػم قمـ أيب 

َمـ ذيمؽ إّن َّلل فمٙمٚمكم فمٙمؿ َم٘مٛمقن خمزون ، ٓ ئمٙمٚمف إّٓ هق ، »فمبد اَّلل فمٙمٝمف ايمسَلم وم٣مل : 

 .(1)ش، وفمٙمٌؿ فمّٙمٚمف َمَلئ٘متف ورؽمٙمف وأٞمبٝم٣مءه ، همٛمحـ ٞمٔمٙمٚمف ي٘مقن ايمبداء

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، ضمٕمٗمر سمـ قمثامن اًمرواد ، وم٤موٌؾ صم٘م٦م، واسمـ أيب قمٛمػم ُمـ  

 أصح٤مب اإلمج٤مع ، ٓ يروي إّٓ قمـ صم٘م٦م.

واًمرواي٦م سحي٦م أّن قمٚمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اعمٙمٜمقن اعمخزون ، ٓ يٕمٚمٛمف اعمٕمّمقم ، 

ؾمقا  أيم٤من اعمٕمّمقم ٟمٌّٞم٤ًم أم وصٞم٤ًم أم ُمٚمٙم٤ًم : ومال يٕمٚمؿ اعمٕمّمقم ُمـ قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم إّٓ ُم٤م سمذًمف ًمف 

 .ؾمٌح٤مٟمف ٓ همػم 

وؾمٞم٠ميت ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م أّن يمثػمًا ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي سمذًمف اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٛمٕمّمقم ذم 

، ّٚمؼ سمٛمِمٞمتيتف ؾمٌح٤مٟمف اعميتٕمُمٕمرض اًمٌدا  واًميتٖمٞمػم واًميتٌديؾ : رضورة طم٤ميمٛمّٞم٦م اًمٕمٚمؿ اعمٙمٜمقن 

ٌِْع اعمٌذول ًمٚمٛمٕمّمقم : ًم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٜمٌّٞمٜم٤م حمّٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : ٕمٚمؿ قمغم اًم َواشما

 .(7) َوُهَق ظَمػْمُ احْل٤َميمِِٛملمَ  َُم٤م ُيقطَمك إًَِمٞمَْؽ َواْصؼِمْ طَميتاك حَيُْٙمَؿ اهللاُ

ىم٤مل : سمـ ظمالد ٕمٛمر قمـ ُمسم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ، هـ( 990اًمّمّٗم٤مر ) ف أظمرضمىمد ُم٣م ُم٤م و

 ؟!.أو سمٔمٙمٚمقن ايمٕمٝم٤مىمٚم٧م : 

                                                           

 . زم٣مب ايمبداء . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 197:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (1)

 . 119يقٞمس:   (7)
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 .(7)شيبسط يمٛم٣م همٛمٔمٙمؿ ، ويٗمبض فمٛم٣ّم همَل ٞمٔمٙمؿ: » ىم٤مل : وم٘م٤مل : أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم

ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم سمٕملم اإلؾمٜم٤مد ُمثٚمف ، وزاد : رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ  قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وىمد 

ه صمػمئٝمؾ إلم حمٚمد صعم اَّلل فمٙمٝمف ِهُّ اَّلل فمز وصمؾ أّهه إلم صمػمئٝمؾ فمٙمٝمف ايمسَلم ، وأّه » :

 .(7)شوآيمف ، وأّهه حمّٚمد إلم َمـ ؾم٣مء اَّلل

 . ومٞمام سم٤منىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح 

ىمٚم٧م : وهذا اًمّن ، هق اًمٕمٚمؿ اعمٌذول ًمٚمٛمالئٙم٦م واًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤م  وإوصٞم٤م  قمٚمٞمٝمؿ 

٦م ذم أذف ُمـ ضمؼمائٞمؾ وأقمٚمؿ، وٓ يًٕمٜم٤م هد اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞمّ  اًمًالم ، وٟمٌٞمّٜم٤م حمٛمد 

 ، وؾمٞم٠ميت همػمه٤م .أن ، ُم٣م سمٕمْمٝم٤م هذا 

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ، قمـ اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان، قمـ مح٤مد سمـ قمٞمًك، 

 قمـ رسمٕمل سمـ قمٌد اهلل، قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ ي٤ًمر، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل:

ؿ فمّٙمٚمف َمَلئ٘متف ايمٔمٙمؿ فمٙمًمن: همٔمٙمؿ فمٛمد اَّلل خمزون مل يْمٙمع فمٙمٝمف أضمدًا َمـ طمٙمٗمف، وفمٙم»

ف َمَلئ٘متف ورؽمٙمف، هم١مّٞمف ؽمٝم٘مقن ٓ ي٘مذب ٞمٖمسف، وٓ َمَلئ٘متف وٓ رؽمٙمف، ٚمَ ورؽمٙمف، همًم فمٙمّ 

 . (3)ش وفمٙمٌؿ فمٛمده خمزون ، يٗمدم َمٛمف َم٣م يُم٣مء ، وي٠مطمر َمٛمف َم٣م يُم٣مء ، ويثب٦م َم٣م يُم٣مء

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

حمٛمد ، قمـ  قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد سمـيِمٝمد ًمف أيْم٤ًم ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ، قمـ قمكم سمـ أيب محزة ، قمـ أيب سمّمػم ، قمـ أيب قمٌد 

إّن َّلل فمز وصمؾ فمٙمٚمكم فمٙمًًم فمٛمده ، مل يْمٙمع فمٙمٝمف أضمدًا َمـ طمٙمٗمف ، : » اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

 .(9)شوفمٙمًًم ٞمبذه إلم َمَلئ٘متف ورؽمٙمف : همًم ٞمبذه إلم َمَلئ٘متف ورؽمٙمف همٗمد اٞمتٜمك إيمٝمٛم٣م
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صم٘م٤مت إّٓ اًمٌٓم٤مئٜمل اهل٤مًمؽ ًمٕمٜمف قمغم اًمٔم٤مهر ، رضم٤مًمف ُمٕميتؼم ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا  هىمٚم٧م : إؾمٜم٤مد

 اهلل ، ًمٙمـ مل يرو قمٜمف أصح٤مسمٜم٤م أّي٤مم اٟمحراومف ، وإّٟمام أي٤مم اؾميت٘م٤مُميتف وقمداًميتف.

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف ، قمـ قمكم سمـ حمٛمد وحمٛمد سمـ احلًـ ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ 

 ؿ ح ..زي٤مد ، قمـ ُمقؾمك سمـ اًم٘م٤مؾم

وحمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ اًمٕمٛمريمل سمـ قمكّم ، مجٞمٕم٤ًم ، قمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر ، قمـ أظمٞمف ُمقؾمك 

سمٔم٣ملم فمٙمٚمكم: فمٙمًًم أـمٜمر فمٙمٝمف َمَلئ٘متف وأٞمبٝم٣مءه و إّن َّلل سمب٣مرك»وم٣مل :  سمـ ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم

ا َّلل دم ورؽمٙمف ، همًم أـمٜمر فمٙمٝمف َمَلئ٘متف ورؽمٙمف وأٞمبٝم٣مءه ، همٗمد فمٙمٚمٛم٣مه. وفمٙمًًم اؽمتٟمشمر زمف ، هم١مذا زمد

 .(1)شفمرض فمعم إئٚم٥م ايمذيـ ىم٣مٞمقا َمـ ومبٙمٛم٣مو رء َمٛمف ، أفمٙمٚمٛم٣م ذيمؽ ،

. صحٞمح قمغم إىمقى ّول دون يمالم ، وإؾمٜم٤مده إصحٞمح  ه اًمث٤مينىمٚم٧م : إؾمٜم٤مد

 .رضورّي٦م  -ذم اجلٛمٚم٦م–وإظم٤ٌمر ذم هذا ىمٓمٕمّٞم٦م ، سمؾ 
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 َمٛم٣مومُم٥م ايمْم٣مئٖم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م زمٚمٖمٜمقم ايمٕم٣مي٥م

ُم٤م شمقاشمر وهق ومحقى سمٛمٗمٝمقم اًمٖم٤مي٦م ، ذم قمٚمؿ اعمٕمّمقم ، حلٍم وارسمام يًيتٔمٝمر اًميت٘مٞمٞمد 

فمٙمؿ ايمٛمبل صعم اَّلل فمٙمٝمف  إيّن ٕفمٙمؿُ »قمٚمٞمف اًمًالم : ٘مقل اًم٤ٌمىمر قمـ اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم : يم

 .شهمٝمًم زمٝمٛمل وزمكم ومٝم٣مم ايمس٣مفم٥م ،وآيمف ، وفمٙمؿ َم٣م ىم٣من ، وَم٣م هق ىم٣مئـ 

ُم٤م ، قمغم ٟمحق احليتؿ عمٕمّمقم ٓ يٕمٚمؿ ( يٗمٞمد أّن اإلم ومٝم٣مم ايمس٣مفم٥م٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )وم

يٙمقن ُمـ ىمْم٤م  اهلل وىمدره سمٕمد ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ، سمٜم٤مً  قمغم طمجّٞم٦م ُمٗمٝمقم اًمٖم٤مي٦م ، وهق طمّج٦م قمٜمد 

ُمـ ُمٙمٜمقن ، ٞمف اًمًالم ٚمٛمٕمّمقم قمٚمأيمثر اًمٕمٚمام  ، ويًيتثٜمك ُم٤م إذا ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم أن يٌذل ًم

هلل شمٕم٤ممم يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤م  ، وىمد صم٧ٌم : واسمٕمض ُم٤م يٙمقن سمٕمد ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ، قمٚمٛمف وهمٞمٌف ؾمٌح٤مٟمف 

ُمـ وضمقه قم٘مٚمّٞم٦م وٟم٘مٚمّٞم٦م أّن ومٞمض اهلل شمٕم٤ممم ٓ يٜم٘مٓمع قمـ اخلٚمؼ، ؾمٞمام أهؾ اجلٜم٦ّم ومٙمٞمػ 

 سم٤معمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم؟!. وٓ يًٕمٜم٤م اًمًٌط ذم هذا أن. 

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر ، قمـ اسمـ ومْم٤مل ، قمـ 

ىمد »، قمـ قمٌد إقمغم سمـ أقملم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل: ٤مد سمـ قمثامن محّ 

وَم٣م هق ىم٣مئـ وًمدين رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، وأٟم٤م أقمٚمؿ يميت٤مب اهلل ، وومٞمف سمد  اخلٚمؼ ، 

وطمػم َم٣م ىم٣من ،  وطمػم ايمٛم٣ّمر،  وطمػم اْلٛم٥م،  وطمػم إرض،  وهمٝمف طمػم ايمسًمء،  إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

 .(7)ش ، أقمٚمؿ ذًمؽ يمام أٟمٔمر إمم يمٗمل ، إّن اهلل ي٘مقل ومٞمف شمٌٞم٤من يمّؾ ر  ىم٣مئـوطمػم َم٣م هق 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

ؾمٌح٤مٟمف اًمًالم ، اعمٌذول ًمف ُمـ اهلل و اًمّمالة وهق فم٤مهٌر أّن ُمٌٚمغ قمٚمؿ اإلُم٤مم قمٚمٞمف

اهلل  ، ُمـ قمٚمؿ هذا اًمٞمقمؾمٞمٙمقن سمٕمد ُم٤م اعمٕمّمقم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، ومال يٕمٚمؿ ٤مٟميتٝم٤م  شمٕم٤ممم ، ُمٖمّٞمك سمو

يتف ٛمٙمام شم٘مِض سمف طمسم،  ًمف ٌذلأن يؾمٌح٤مٟمف اهلل إّٓ إذا ؿم٤م  قمغم ٟمحق احليتؿ ، اعمٙمٜمقن )=اًمٖمٞم٥م( 

 ..ؾمٌح٤مٟمف 
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 ايمٛمّص فمعم ضمجّٝم٥م َمٖمٜمقم ايمٕم٣مي٥م همٝمًم ٞمحـ همٝمف

ُمٓمٚمؼ اعمٗمٝمقم، وهق ُم٤م يِمٛمؾ : ُمٗمٝمقم اًمنمط واًمقصػ طمجٞم٦ّم اظميتٚمػ أصح٤مسمٜم٤م ذم 

 أم ٓ ؟!.ذم هذه إُمقر، طمّج٦م ٗمٝمقم اعمٝمؾ ومواًمٕمدد واًمٚم٘م٥م قمالوة قمغم اًمٖم٤مي٦م ، 

ذم وم٘م٤مًمقا إّٟمف ، ىمٚمٜم٤م : ذه٥م ضمّؾ اًم٘مدُم٤م  أّٟمف ًمٞمس طمّج٦م ، وظم٤مًمٗمٝمؿ ضمّؾ اعميت٠مظمريـ 

 .طمّج٦م اجلٛمٚم٦م 

ذم ُمقرٍد سمخّمقصف : أي قمغم طمجّٞميتف ىم٤مُم٧م اًم٘مريٜم٦م ّٟمف ًمٞمس سمحّج٦م إّٓ إذا أواحلّؼ : 

 ٓ اعمقضم٦ٌم اًمٙمٚمّٞم٦م ..اعمقضم٦ٌم اجلزئّٞم٦م سمٜمحق 

أيمثر ىم٤مل  ..:م هق اًمٙمالم ، ذم طمجّٞم٦م ُمٗمٝمقم اًمٖم٤مي٦م ، ومٚم٘مد اظميتٚمػ أصح٤مسمٜم٤م ومٞمفواًمٙمال

 اعميت٠مظمريـ : إّٟمف طمّج٦م ، وأيمثر اًم٘مدُم٤م  : إّٟمف ًمٞمس سمحّج٦م ، وهق احلّؼ..

، سمٜمحق اعمقضم٦ٌم اًمٙمٚمّٞم٦م ، ييتٕملّم اًم٘مقل سمحجّٞميتف ُمٗمٝمقم اًمٖم٤مي٦م  ًمق ُمٜمٕمٜم٤م طمجّٞم٦مًمٙمـ طميّتك 

 ..قمغم آٟمحّم٤مر ، سمؾ اًمدًمٞمؾ اًمث٤مسم٧م يٜم٦م : ًم٘مٞم٤مم اًم٘مرذم ظمّمقص ُم٤م ٟمحـ ومٞمف 

قمـ ، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، محد سمـ حمٛمد أطمدصمٜم٤م هـ( ىم٤مل : 990اًمّمّٗم٤مر )٤م رواه عم

احلًـ اًمرو٤م قمٚمٞمف  سم٤مأًم٧م ٠مؾمىم٤مل :  لاًم٤ًمئ قمـ قمكم، قمـ محزة سمـ سمزيع ، ؾمٛمٕمٞمؾ إحمٛمد سمـ 

شَم٤م : اًمًالم قمـ ىمقل اهلل قمزوضمؾ  ـْم٧ُم ذِم ضَمٜم٥ِْم اهللاِ َوإِْن َأْن شَمُ٘مقَل َٟمْٗمٌس َي٤مطَمْنَ قَمغَم َُم٤م وَمرا

٤مظِمِريـ ًا ـَ اًم
 ؟!. يُمٜم٧ُْم عَمِ

ويمذًمؽ ُمـ يم٤من ، ُمػم اعم١مُمٜملم أضمٜم٥م اهلل هق »اًمًالم : اًمّمالة ووم٘م٤مل اًمرو٤م قمٚمٞمف 

هق  فمٙمؿ زمًمأواَّلل ، ُمر إمم آظمرهؿ ن يٜميتٝمك إأإمم ، سم٤معمٙم٤من اعمرومقع ، وصٞم٤م  ُمـ سمٕمده ُمـ إ

 .(1)شىم٣مئـ زمٔمده

ـٌ ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده   . ُم٦م وهمػمه، محزة وصمّ٘مف اًمٕمالّ صحٞمح طمً
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، قمـ أيب قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من،  اًمزهد ذم يميت٤مسمفريض اهلل قمٜمف احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد وعم٤م رواه 

دظمؾ أهؾ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم : إذا ٕو قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالميب ظم٤مًمد اًم٘مامط ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕ

 !.ومٛمف؟٤مر ٤مر اًمٜمّ دظمؾ أهؾ اًمٜمّ أو، اجلٜم٦م اجلٜم٦م 

هؿ يردُّ ، وخيٙمؼ َلؿ دٞمٝم٣م ،  أراد أن خيٙمؼ اَّلل طمٙمٗم٣مً  إنْ » وم٘م٤مل أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم:

 .(7)شف يٖمٔمؾوٓ أومقل يمؽ إٞمّ ، همٔمؾ ، إيمٝمٜم٣م 

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم إفمٝمر إىمقى ، ومٛمحٛمد سمـ ؾمٜم٤من اًمزاهري صم٘م٦م ذم آظمر 

 م .أسمق ظم٤مًمد اًم٘ماّمط ، صم٘م٦م دون يمالظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد ، أُمريف ، و

 ىمقل اًم٘مامط : )ومٛمف( أي : ُم٤مذا يٙمقن سمٕمد ذًمؽ ، هؾ خيٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ظمٚم٘م٤ًم ضمديدًا؟!.

واٟميتٝم٤م  سمام هق يم٤مئـ سمٕمد ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ٓ يٕمٚمؿ واخلؼم سيٌح أّن اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم 

مل ، سمؾ هق قمٚمٌؿ ُمٕمّٚمٌؼ قمغم ُم٤م يِم٤م  اهلل : وم٢من ؿم٤م  ؾمٌح٤مٟمف ومٕمؾ ، وإن احل٤ًمب قمغم ٟمحق احليتؿ 

 اعمٕمّمقم ٓ يٕمٚمؿ يمّؾ ر  طميّتٛمف اهلل شمٕم٤ممم .رضورة أّن مل يٗمٕمؾ ، يِم٠م 

، قمـ قمامر سمـ ُمروان، وروى احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف ، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من 

قمـ أيب سمّمػم، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: إذا دظمؾ أهؾ اجلٜم٦م اجلٜم٦م وأهؾ 

 !.اًمٜم٤مر اًمٜم٤مر ومٛمف؟

 .(9)شئمبدوٞمف ف سمٔم٣ملم خيٙمؼ طمٙمٗم٣مً َم٣م أزفمؿ يمؽ أٞمّ » :قمٚمٞمف اًمًالم  وم٘م٤مل

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح . قمامر سمـ ُمروان وأظمقه قمٛمرو ، ُمـ سمٜمل صمقسم٤من ، صم٘ميت٤من .

( سم٤من سم٤مخلؼم اًمذي ىمٌٚمف َم٣م أزفمؿ يمؽ أّٞمف سمٔم٣ملم خيٙمؼ طمٙمٗم٣ًم ئمبدوٞمفىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

ؿ ُم٤م ؾمٞمٗمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم : وم٢من ٓ أقمٚمؿ قمغم ٟمحق احليت: وم٤مًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم يريد أن ي٘مقل : 

                                                           

 . اظمْمبٔم٥م ايمٔمٙمٚمّٝم٥م ، ومؿ.113ايمزهد يمألهقازي)ت: نمَلم فمرهم٣مٞمٝم٣من( :   (1)

 . اظمْمبٔم٥م ايمٔمٙمٚمّٝم٥م ، ومؿ.113ايمزهد يمألهقازي)ت: نمَلم فمرهم٣مٞمٝم٣من( :   (7)
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إذن ُمٕمّٚمؼ قمغم ُم٤م يِم٤م  ق ؾمٌح٤مٟمف : ومٝمؿم٤م  اهلل ؾمٌح٤مٟمف ظمٚمؼ ظمٚم٘م٤ًم يٕمٌدوٟمف ، وإن ؿم٤م  مل خيٚمؼ 

 . اهلل شمٕم٤ممم ، همػم حميتقم 

احلًلم سمـ قمثامن سمـ ذيؽ اًمٕم٤مُمري ذم أصٚمف ريض اهلل قمٜمف ، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ روى و

 أظمؼمت سمف اًمرؾمؾ قمـ رهب٤م ًالم : اظمؼمين قماّم قمٌد اهلل اًمٓمٚمحل ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًم

 هن٧م ذًمؽ إمم ىمقُمٝم٤م ، أيٙمقن هلل اًمٌدا ؟!.أ، و

 .(7)شومقل يمؽ إّٞمف يٖمٔمؾ ، ويم٘مـ إْن ؾم٣مء همٔمؾأأَم٣م أيّن ٓ » ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

احلًلم سمـ و، اًمٓمٚمحل يمقذم ، مل يقصم٘مف أطمد ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ىمقّي : 

إصقل ، وذم رواي٦م ُمثٚمف قمـ اًمٙميت٥م و٦م ضمٚمٞمؾ وم٤موؾ ظمػّم، ُمـ أصح٤مب صم٘ماًمٕم٤مُمري ، قمثامن 

 اًمٓمٚمحل ىمّقة .

  

                                                           

 . 377مم)ت: وٝم٣مء اظمحٚمقدي( : إصقل ايمست٥م فم  (1)
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 اْل٣مصؾ : 

يمام ُمٖمّٞمك سم٘مٞم٤مم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، يم٤من وُم٤م يٙمقن سمام أّن قمٚمؿ اعمٕمّمقم هذه اًمٜمّمقص سحي٦م 

: ومال يٕمٚمؿ اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمد ذًمؽ ُم٤م ورد ذم اًمٜمّص ، أو اًم٤ًمقم٦م يمام ضم٤م  ذم ٟمّص آظمر 

اعمٙمٜمقن  فيٌذًمف ًمف ُمـ قمٚمٛميِم٤مُ  اهلل شمٕم٤ممم أن ، إّٓ ُم٤م اًمذي ٓ ُمرّد ًمف قمغم ٟمحق احليتؿ  هق يم٤مئـ

 اًمذي ٓ يٕمٚمٛمف إّٓ هق..، وهمٞمٌف اعمخزون ، 

هق يم٤مئـ ، سمٕمد ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ، ام سم ومحيتّك ًمق اومؽموٜم٤م أّن اعمٕمّمقم قم٤مملٌ وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ، 

ًمٞمس ُمـ اعمٕمّٚمؼ قمغم ُمِمٞمت٦م اهلل شمٕم٤ممم ، اًمٕمٚمؿ أو سمٕمض ُم٤م هق يم٤مئـ ، ًمٙمـ هذا اًمٕمٚمؿ ، ُمـ 

، يمام وم٢من ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم أوضمد ظمٚم٘م٤ًم سمٕمد ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ، وإن مل ؿم٤م  ًمق يقضمد  :اًمٕمٚمؿ سم٤معمحيتقم 

 .شويم٘مـ إْن ؾم٣مء همٔمؾ»ظمؼم اًمٓمٚمحل قمـ اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم :  هق سيح

رضورة أّن اًمٕمٚمؿ  :وُمع يمقٟمف ُمٕمّٚم٘م٤ًم ، ًمٞمس حميتقم اًمقىمقع ، ٓ يٙمقن قمٚماًم قمغم احل٘مٞم٘م٦م 

: يمقٟمف ذم ُمٕمرض اًمٌدا  ، يمام ذم قمذاب ىمقم ي٘ملم وإٟمٙمِم٤مف ، واعمٕمّٚمؼ ؿمؽ وشمردد واطميتامل 

 .ُميت٤ٌميٜم٤من مت٤مُم٤ًم : شم٤ٌميـ اًمِمؽ واًمٞم٘ملموم٤معمحيتقم واعمٕمّٚمؼ ، يقٟمس 

: أي إذا طميّتٛمف سمٕمد اإلُمْم٤م  اإلهلل  واٟمٙمِم٤مٌف  ّٕٟمف ي٘ملمٌ إُّم٤م قمٚماًم : اعمٕمّٚمؼ وإّٟمام ؾمّٛمل 

٤ممم ، يمٕمٚمقم اعمٕمّمقم اعمٕمّٚم٘م٦م اًميتل طميّتٛمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ، وؾميت٠ميت إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م اهلل شمٕم

 . اعميتقاشمرة ذم هذا

وإُّم٤م ًمٙمقٟمف قمٚماًم قمغم احل٘مٞم٘م٦م ذم ُمرشم٦ٌم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، ذم قم٤ممل اًمذر ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م ، 

 وإّٟمام ـمرأ قمٚمٞمف اعمحق واإلصم٤ٌمت سمٕمد ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م ، وم٤مومٝمؿ .

ؾمٞم٠ميت اًمٜمّص اًمّمحٞمح قمـ إئّٛم٦م اًمّم٤مدىملم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أّن هذا اًمٕمٚمؿ : ٤من ، وأي٤ًم يم

 ذم ُمٕمرض اًمٌدا  ، وم٤مٟميتٔمر .قمغم اعمِمٞمت٦م يمقٟمف ُمٕمّٚم٘م٤ًم ش يمٝمس زمذاك»
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 وومٖم٥م َمع ضمدي٧م فمٚمرو زمـ ؾمٚمر اْلٔمٖمل!!

اًمّمدوق ىم٤مل : أيب رمحف اهلل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد  ىرو

قمـ احلًـ سمـ حمٌقب، قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٛمر، قمـ ضم٤مسمر سمـ يزيد، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ، سمـ قمٞمًك 

ـْ طَمْٙمٍؼ صَمِديدٍ قمـ ىمقًمف:  اًم٤ٌمىمرضمٕمٗمر  ِل زَمْؾ ُهْؿ دِم يَمْبٍس َِم َوه ْٕ ْٙمِؼ ا  ؟!. َأهَمَٔمٝمِٝمٛم٣َم زم٣ِمْْلَ

،  اَّلل فمز وصمؾ إذا أهمٛمك هذا اْلٙمؼ نّ إ: ي٤م ضم٤مسمر شم٠مويؾ ذًمؽ »: قمٚمٞمف اًمًالم اًم٤ٌمىمر  ىم٤مل

 دَ وضمدا ،  نمغم هذا ايمٔم٣ممل اَّلل فم٣مظم٣مً  دَ صمده ، ٤مر ٤مر اًمٜمّ وؾمٙمـ أهؾ اجلٜم٦م اجلٜم٦م، وأهؾ اًمٜمّ ،  هذا ايمٔم٣مملو

همػم هذه إرض  يٕمٌدوٟمف ويقطمدوٟمف، وظمٚمؼ هلؿ أرو٤مً ، ُمـ همػم ومحقًم٦م وٓ إٟم٤مث  ظمٚم٘م٤مً 

طمد، ام ظمٚمؼ هذا اًمٕم٤ممل اًمقااهلل إٟمّ  حتٛمٚمٝمؿ، وؾمام  همػم هذه اًمًام  شمٔمٚمٝمؿ، ًمٕمٚمؽ شمرى أنّ 

، همػميمؿ، سمغم واهلل ًم٘مد ظمٚمؼ اهلل أًمػ أًمػ قم٤ممل، وأًمػ أًمػ آدم  اهلل مل خيٚمؼ سمنماً  وشمرى أنّ 

 .(7)شوأوًمتؽ أدُمٞملم، أٟم٧م ذم آظمر شمٚمؽ اًمٕمقامل 

وٕمٞمػ صحٞمح : ّٕٟمف ُمـ رواي٦م احلًـ وهق ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع ،  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده

 . اهـ.وٕمٞمػ ضمداً اًمٜمج٤مر :  ٗمٞمف قمٛمرو سمـ ؿمٛمر اجلٕمٗمل اًمٙمقذم : ىم٤ملوم، قمغم اعمِمٝمقر 

سمٕمد أن يم٤من ، هبذا طميتاًم اعمٕمّمقم قمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف أوذم ظمؼم ضم٤مسمر اطميتامٓن : وم٢مُّم٤م أّن اهلل 

قمـ اًم٤ٌمىمر  ،قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ،: يِمٝمد ًمف ُم٤م رواه اًمّمدوق سم٢مؾمٜم٤مد ُمٕميتؼمقمغم اعمِمٞمت٦مُمٕمّٚم٘م٤ًم 

اَّلل فم٣مظم٣ًم نمغم  دَ صمده »ف اًمًالم : ىمقل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمأّن وإُّم٤م  .قمٚمٞمف اًمًالم ذم اخلّم٤مل وؾمٞم٠ميت خترجيف

صحٞمح أيب ، يمام هق سيح ًمٞمس حميتقُم٤ًم شمٕم٤ممم ٕمّٚمؼ قمغم ُمِمٞمت٦م اهلل اعم فقمٚمٛمُمـ  شهذا ايمٔم٣ممل

 . شَم٣م أزفمؿ يمؽ أّٞمف سمٔم٣ملم خيٙمؼ طمٙمٗم٣ًم ئمبدوٞمف»سمّمػم قمـ اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم : 

اًم٘مقاقمد سمٞم٤من  قمغم أظمر، وإّٟمامآطميتامًملم شمرضمٞمح أطمد ًمٞمس همروٜم٤م هٞمٝمٜم٤م  وٟمٜمٌف أنّ 

 اّم ٟمحـ ومٞمفقم ٧م: ومٚم٘مد فمٚمّ ضمٞمّدًا اًم٘مقاقمد ٤مؾميتققم٥م وم .قمقيص هذه إظم٤ٌمر ومٝمؿ ذم اًميت٤مُّم٦م 

 .ًمٚمٜمّص ، ومٝم٤ميمف .:  ّولا٤ٕمٓطميتامل اًمراضمح هق : ومأسمٞم٧م ، وإن ، واٟمزًم٘م٧م أىمدام أومٝم٤مم 

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م ايمٛممم اإلؽمَلَمل ، ومؿ .777ايمتقضمٝمد)ت: ه٣مؾمؿ ايمْمٜمراين( :   (1)
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 ّولايمٛمّص فمعم رصمح٣من آضمتًمل إ

٤م حمٛمد سمـ احلًـ سمـ أمحد سمـ طمدصمٜمذم اخلّم٤مل ىم٤مل : ريض اهلل قمٜمف اًمّمدوق  فأظمرضم

اسمـ احلًـ اًمّمٗم٤مر ، قمـ حمٛمد سمـ احلًلم سمـ أيب  اًمقًمٞمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد

قمـ اًمٕمال  سمـ رزيـ ، قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل :  اخلٓم٤مب ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هالل

، ٚم٘مٝم٤م ُمٜمذ ظم، رض قمزوضمؾ ذم إ ًم٘مد ظمٚمؼ اهلل»ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : 

سمٕمد  وم٠مؾمٙمٜمٝمؿ ومٞمٝم٤م واطمداً ، رض إ ًمٞمس هؿ ُمـ وًمد آدم ، ظمٚم٘مٝمؿ ُمـ أديؿ، ؾمٌٕم٦م قم٤معملم 

اًمٌنم وظمٚمؼ ذرييتف ُمٜمف ، وٓ واهلل ُم٤م ظمٚم٧م  ظمٚمؼ اهلل قمزوضمؾ آدم أسم٤م هذا واطمد ُمع قم٤معمف ، صمؿّ 

٤م اجلٜم٦م ُمـ أرواح اعم١مُمٜملم ُمٜمذ ظمٚم٘مٝم٤م ، وٓ ظمٚم٧م اًمٜم٤مر ُمـ أرواح اًمٙمٗم٤مر واًمٕمّم٤مة ُمٜمذ ظمٚم٘مٝم

وصػم اهلل أسمدان أهؾ اجلٜم٦م ُمع أرواطمٝمؿ ذم ، يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  يم٤منإذا ف ًمٕمٚمٙمؿ شمرون أٟمّ  ..:قمزوضمؾ

اهلل قمزوضمؾ ٓ يٕمٌد ذم سمالده وٓ  أنّ ، اًمٜم٤مر ُمع أرواطمٝمؿ ذم اًمٜم٤مر  اجلٜم٦م ، وصػم أسمدان أهؾ

  !.يٕمٌدوٟمف ويقطمدوٟمف ويٕمٔمٛمقٟمف؟ خيٚمؼ ظمٚم٘م٤مً 

،  ُمـ همػم ومحقًم٦م وٓ إٟم٤مث طمٙمٗم٣مً  اَّللُ  ـه ٗمَ ٙمُ ْخ ٝمَ يمَ ، زمعم واَّللِ »ىم٤مل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : 

اهلل قمزوضمؾ  وخيٚمؼ هلؿ أرو٤م حتٛمٚمٝمؿ وؾمام  شمٔمٚمٝمؿ ، أًمٞمس، يٕمٌدوٟمف ويقطمدوٟمف ويٕمٔمٛمقٟمف 

ـْ طَمْٙمٍؼ صَمِديدٍ :  ِل زَمْؾ ُهْؿ دِم يَمْبٍس َِم َوه ْٕ ْٙمِؼ ا  . (7)َأهَمَٔمٝمِٝمٛم٣َم زم٣ِمْْلَ

ت إّٓ اسمـ هالل ، وصم٘مف اسمـ ىمقًمقيف إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم إفمٝمر ، رضم٤مًمف صم٘م٤مىمٚم٧م : 

 ريض اهلل قمٜمف ذم اًمٙم٤مُمؾ ، وًمف ؿم٤مهد ُمٕميتؼم ُم٣م .

( فم٤مهٌر ضمّدًا ذم قمٚمٛمف ...طمٙمٗم٣مً  اَّللُ ـه ٗمَ ٙمُ ْخ ٝمَ يمَ ، زمعم واَّللِىمقل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : )

وحيٛمؾ ُم٤م ًم٤ٌمـمؾ ، وصدوره حم٤مل ُمـ اعمٕمّمقم ، اعمحيتقم ٓ اعمٕمّٚمؼ ، وإّٓ ًمزم احلٜم٨م واًم٘مًؿ ا

قمغم اعمداراة  شَم٣م أزفمؿ يمؽ أّٞمف سمٔم٣ملم خيٙمؼ طمٙمٗم٣ًم ئمبدوٞمف»واه أسمق سمّمػم قمـ اًمّم٤مدق : ر

 .ذم محؾ إهار وُمراقم٤مة احل٤مل : ومٚمٞمس أسمق سمّمػم يمٛمحٛمد سمـ ُمًٚمؿ وضم٤مسمر اجلٕمٗمل 
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 مخس٥م أؾمٝم٣مء ٓ ئمٙمٚمٜم٣م إّٓ اَّلل وضمده

، قمـ  طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد احلٛمٞمد وأسمقـم٤مًم٥م مجٞمٕم٤مً  ىم٤مل :هـ( 990)روى اًمّمّٗم٤مر 

 :إّن َّلل فمٙمًًم فم٣مَم٣ًم وفمٙمًًم طم٣مص٣ًم »:  قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل، طمٜم٤من سمـ ؾمدير 

 : همٟمَّم٣م اْل٣مص

 ٞمبّل َمرؽمؾ. هم٣ميمذي مل يْمٙمع فمٙمٝمف َمٙمؽ َمٗمرب ، وٓ

 :وأَّم٣م فمٙمٚمف ايمٔم٣مم

همٜمق ايمذي اؿّمٙمٔم٦م فمٙمٝمف اظمَلئ٘م٥م اظمٗمرزمكم ، وإٞمبٝم٣مء اظمرؽمٙمكم ، ومد رهمع ذيمؽ ىمّٙمف إيمٝمٛم٣م 

َْرضَم٣مِم َوََم٣م سَمْدِري  إِنه اَّللَ: أَم٣م سمٗمرأ : شمؿ وم٣مل  ْٕ ُل ايمَْٕمْٝم٧َم َوَئْمَٙمُؿ ََم٣م دِم ا ٣مفَم٥ِم َوُيٛمَزِّ فِمٛمَْدُه فِمْٙمُؿ ايمسه

  .(1) فَمٙمِٝمٌؿ طَمبغِمٌ  يِّ َأْرٍض مَتُقُت إِنه اَّللََٞمْٖمٌس ََم٣مَذا سَمْ٘مِس٤ُم نَمًدا َوََم٣م سَمْدِري َٞمْٖمٌس زمِٟمَ 

واًمّمحٞمح: طمٜم٤من سمـ ؾمدير ، قمـ أسمٞمف اإلؾمٜم٤مد ؾم٘مط ،  وذم، ىمٚم٧م : رضم٤مل اخلؼم صم٘م٤مت 

 .٦م وأشمٞم٦م.ٗمأٟم شمِمٝمد ًمف إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م، قمـ أيب ضمٕمٗمر . وأي٤ًم يم٤من ، 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ سمـ أمحد سمـ اًمّمدوق ذم اخلّم٤مل ىم٤مل :  فظمرضمٝم٤م : ُم٤م أُمٜم

ه٤مؿمؿ ، قمـ قمٌد اًمقًمٞمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ اًمّمٗم٤مر ، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ 

ؾم٤مُم٦م ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم أاًمرمحـ سمـ مح٤مد ، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد احلٛمٞمد ، قمـ أيب 

 ؟!.شَمـ طمٙمٗمف ع اَّلل فمٙمٝمٜم٣م أضمداً ٙمِ ْمْ مل يُ ، طمػمك زمخٚمس٥م أأٓ »: وم٣مل رم أِب :  ىم٤مل

 ش.زمعم»ومٙم٦م : 

٣مفَم٥ِم َويُ :  قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل  َْرضَم٣مِم َوََم٣م إِنه اَّللهَ فِمٛمَْدُه فِمْٙمُؿ ايمسه ْٕ ُل ايمَْٕمٝم٧َْم َوَئْمَٙمُؿ ََم٣م دِم ا ٛمَزِّ

 .(7)سَمْدِري َٞمْٖمٌس ََم٣مَذا سَمْ٘مِس٤ُم نَمًدا َوََم٣م سَمْدِري َٞمْٖمٌس زمَِٟميِّ َأْرٍض مَتُقُت إِنه اَّللهَ فَمٙمِٝمٌؿ طَمبغِمٌ 
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، أسمق أؾم٤مُم٦م هق زيد سمـ يقٟمس اًمث٘م٦م ، واًمٌ٘مٞم٦ّم ، سمؾ صحٞمح طمًـ ىمقّي ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده 

قمٌد اًمرمحـ سمـ مح٤مد ، وهق ُمـ أصح٤مب اًمٙميت٥م وإصقل ، شمرضمؿ ًمف اًمٓمقد  صم٘م٤مت ؾمقى

٦م قمـ ، قمريّ اًمْمٕمٞمػ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب مح٤مد  دقمقى احّت٤مده ُمعواًمٜمج٤مر دون ـمٕمـ ، و

 .اًمدًمٞمؾ 

قمـ ، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من ، محد سمـ حمٛمد أطمدصمٜم٤م هـ( 990اًمّمّٗم٤مر )ُم٤م أظمرضمف ُمٜمٝم٤م : و

َّلل  إنّ »:  ُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقلأؾمٛمٕم٧م : ٤مشمف ىم٤مل صٌغ سمـ ٟمٌ، قمـ إاجل٤مرود  أيب

، َمـ َمَلئ٘متف  وٓ َمٙم٘م٣مً ، ٞمبٝم٣مئف أَمـ  فمٙمٝمف ٞمبٝم٣مً  همٙمؿ يْمٙمع، فمٙمؿ اؽمتٟمشمر زمف دم نمٝمبف :  فمٙمٚمكم

َرْ : وذيمؽ ومقل اَّلل سمٔم٣ملم  ْٕ ُل ايمَْٕمْٝم٧َم َوَئْمَٙمُؿ ََم٣م دِم ا ٣مفَم٥ِم َوُيٛمَزِّ ضَم٣مِم َوََم٣م إِنه اَّللهَ فِمٛمَْدُه فِمْٙمُؿ ايمسه

 . سَمْدِري َٞمْٖمٌس ََم٣مَذا سَمْ٘مِس٤ُم نَمًدا َوََم٣م سَمْدِري َٞمْٖمٌس زمَِٟميِّ َأْرٍض مَتُقُت 

يمف آؿمٙمع فمٙمٝمف حمٚمد وأهمٗمد ، ؿمٙمع فمٙمٝمف َمَلئ٘متف أهمًم ، ؿمٙمع فمٙمٝمف َمَلئ٘متف أومد ،  ويمف فمٙمؿ

 .(1) شم ايمس٣مفم٥من سمٗمقأإلم ، ايم٘مبغم َمٛم٣م وايمِمٕمغم ، فمٙمٝمف  أؿمٙمٔمٛم٣مهمٗمد ، ؿمٙمع فمٙمٝمف حمٚمد وايمف أوَم٣م ، 

ىمٚم٧م : رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ أسمق اجل٤مرود ومٛمذُمقم وم٤مؾمد اًمٕم٘مٞمدة ، ًمٙمـ ئمٝمر ُمـ يمثرة 

أّن ، ُم٤م اٟمٗمرد ُمـ إظم٤ٌمر قمغم  ،أصح٤مسمٜم٤م : يم٤مًمِمٞمخ اعمٗمٞمدأؾم٤مـملم رواي٦م إضمّٚم٦م قمٜمف ، واقميتامد 

 .، وإن يم٤من ُمذُمقُم٤ًم وم٤مؾمد اًمٕم٘مٞمدة ، ؾمٞمام ذم اًمِمقاهد اًمرضمؾ طمّج٦م ذم اًمرواي٦م 

ىمٟميّن أراهؿ ومقَم٣مً »الم ُٕمػم اعم١مُمٜملم ذم وصػ إشمراك ذم هن٩م اًمٌالهم٦م ىم٤مل : وذم يم

يٙمبسقن ايمنق وايمديب٣مج ، وئمتٗمبقن اْلٝمؾ ايمٔمت٣مق . وي٘مقن  ىمٟمّن وصمقهٜمؿ اظمج٣من اظمْمروم٥م ،

 ش.هٛم٣مك اؽمتحرار ومتؾ ضمتك يٚمًم اظمجروح فمعم اظمٗمتقل ، وي٘مقن اظمٖمٙم٦م أومؾ َمـ اظمٟمؽمقر

 ؟!.فمٙمؿ ايمٕمٝم٤ميمٗمد أفمْمٝم٦م ي٣م أَمغم اظم٠مَمٛمكم :  وم٘م٤مل ًمف سمٕمض أصح٤مسمف

 يمٝمس هق زمٔمٙمؿ نمٝم٤م، ي٣م أطم٣م ىمٙم٤م »:  ومْمحؽ قمٚمٞمف اًمًالم ، وىم٤مل ًمٚمرضمؾ ويم٤من يمٚمٌٞم٤مً 

ؿ َمـ ذي فمٙمؿ . وإّٞمًم فمٙمؿ ايمٕمٝم٤م : فمٙمؿ ايمس٣مفم٥م ، وَم٣م فمدد اَّلل ؽمبح٣مٞمف زمٗمقيمف : ، وإّٞمًم هق سمٔمٙمّ 
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٣مفَم٥ِم ... أو أٞمثك ،  َمـ ذىمر، رضم٣مم ، همٝمٔمٙمؿ ؽمبح٣مٞمف َم٣م دم إ أي٥م إِنه اَّللهَ فِمٛمَْدُه فِمْٙمُؿ ايمسه

، أو دم  وومبٝمح أو مجٝمؾ ، وؽمخل أو زمخٝمؾ ، وؾمٗمل أو ؽمٔمٝمد ، وَمـ ي٘مقن دم ايمٛم٣مر ضمْمب٣مً 

وَم٣م ؽمقى ذيمؽ همٔمٙمؿ ،  اَّلل همٜمذا فمٙمؿ ايمٕمٝم٤م ايمذي ٓ ئمٙمٚمف أضمد إّٓ .  اْلٛم٣من يمٙمٛمبٝمكم َمراهمٗم٣مً 

 .(1)شصدري ، وسمّمْمؿ فمٙمٝمف صمقاٞمحل، ودفم٣م رم زمٟمن ئمٝمف  فمٙمٚمف اَّلل ٞمبٝمف همٔمٙمٚمٛمٝمف

أّن قمٚمؿ اًم٤ًمقم٦م ،  ٦مٌ سحيإظم٤ٌمر ، سمِمٝم٤مدة أي٤مت ىمٓمٕمّٞم٦م اًمدًٓم٦م ، هذه احل٤مصؾ : 

٤مقَم٦ِم َوَُم٤م ٜمحق احليتؿ، ُمٜمحٌٍم سم٤مهلل شمٕم٤ممم وطمده ٓ ذيؽ ًمف : ىم٤مل شمٕم٤ممم : سم ًا إًَِمْٞمِف ُيَردُّ قِمْٚمُؿ اًم

ـْ َأيْماَمُِمَٝم٤م َوُمَ  ـْ صَمَٛمَراٍت ُِم ُرُج ُِم ٓا سمِِٕمْٚمِٛمفِ خَتْ َٓ شَمَْمُع إِ ـْ ُأْٟمَثك َو ِٛمُؾ ُِم  .(7) ٤م حَتْ

ـِ  وىم٤مل شمٕم٤ممم :  ٠َمًُمقَٟمَؽ قَم ًْ ٣مفَم٥مِ َي ٤مَن ُُمْرؾَم٤مَه٤م ىُمْؾ  ايمسه ًَم فِمْٙمُٚمَٜم٣م فِمٛمَْد َرِبِّ َأيا ٞمَٝم٤م  إِٞمه ٚمِّ َٓ جُيَ

َٓ شَم٠ْمشمِٞمٙمُ  َْرِض  ْٕ اَمَواِت َوا ًا ٓا ُهَق صَمُ٘مَٚم٧ْم ذِم اًم ٓا سَمْٖميَت٦ًم ًمَِقىْميتَِٝم٤م إِ  َيْسَٟميُمقَٞمَؽ ىَمَٟمٞمهَؽ ضَمِٖمل  فَمٛمَْٜم٣مْؿ إِ

ًَم فِمْٙمُٚمَٜم٣م فِمٛمَْد اَّللهِ ىُمْؾ  َٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن  إِٞمه ـا َأيْمَثَر اًمٜما٤مِس 
 .(3)َوًَمٙمِ

ٓ  ..:قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم وطمده -وآؾميت٘مالل قمغم آسميتدا –وأي٦م سحي٦م أّن قمٚمؿ اًم٤ًمقم٦م 

 ومٛمـ دوهنؿ .الئٙم٦م واعمٚمؿ ، اًمرؾمؾ ذم هذا اًمٕمُمـ اخلٚمؼ ذيؽ ًمف 

قمٚمؿ اًمرؾمؾ  ٕمٜمل اؾميتح٤مًم٦مًمٙمـ ٟمِمػم إمم أّن اٟمحّم٤مر قمٚمؿ اًم٤ًمقم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم ، ٓ ي

 أن يٓمٚمٕمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م .ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اهلل  ومٞمام ًمق ؿم٤م َ  ،٤م واعمٕمّمقُملم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم هب

، أذن ػمه٤م وؾمٞم٠ميت هموم٤معمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم يمام ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م اًميتل ُم٣م سمٕمْمٝم٤م 

وؾمٞم٠ميت ذم اًمٜمّمقص ، طميّتك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م اهلل شمٕم٤ممم ًمف أن يٙمقن قم٤معم٤ًم سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن 

، وأظمر ُمٕمّٚمؼ ًمٞمس ٓ سمّد ُمـ حتّ٘م٘مف، أّي طميتٛمّل اًمقىمقع ٓ ُمرّد ًمف  اًم٘مٓمٕمّٞم٦م أّن سمٕمْمف طميتؿ

 رًا . وم٢مْن ؿم٤م  اهلل أصمٌيتف ومجٕمٚمف حميتقُم٤ًم ، وإْن ؿم٤م  حم٤مه يم٠من مل يٙمـ ؿمٞمت٤ًم ُمذيمقسمحيتؿ : 
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 .   97همِمٙم٦م :   (7)

 .   187إفمراف :   (3)
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قمٚمؿ اًم٤ًمقم٦م إمم اًمرؾمؾ واعمٕمّمقُملم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وقمٚمٞمف ، ٓ ُم٤مٟمع قم٘مالً ، أن يٌذل 

ذقم٤ًم ، ًمٙمـ مل يث٧ٌم هذا ذًمؽ قمّز وضمؾ إذا اىميتْم٧م طمٙمٛميتف قمغم ٟمحق احليتؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

يمام ذم سم٤مهلل وطمده ؾمٌح٤مٟمف ، اًم٤ًمقم٦م ، وهق اٟمحّم٤مر قمٚمؿ ذم ٟمّص صحٞمح ، سمؾ ىمد صم٧ٌم قمٙمًف 

 أقماله . اًمث٤مسميت٦ماًمٜمّمقص 

َمـ  مخس٥م ، مل يْمٙمع اَّلل فمٙمٝمٜم٣م أضمداً »قمـ اًمّم٤مدق : ، طمًٌٜم٤م ُمٕميتؼم زيد سمـ يقٟمس 

٣مفَم٥ِم ش : طمٙمٗمف َْرضَم٣مِم َوََم٣م سَمْدِري َٞمْٖمٌس ََم٣مَذا إِنه اَّللهَ فِمٛمَْدُه فِمْٙمُؿ ايمسه ْٕ ُل ايْمَٕمْٝم٧َم َوَئْمَٙمُؿ ََم٣م دِم ا َوُيٛمَزِّ

 .سَمْ٘مِس٤ُم نَمًدا َوََم٣م سَمْدِري َٞمْٖمٌس زمَِٟميِّ َأْرٍض مَتُقُت إِنه اَّللهَ فَمٙمِٝمٌؿ طَمبغِمٌ 

 : ٟمحـ٘م٤ملهذرم ومٓ يٕمٚمؿ أّٟمف ٓ يٕمٚمؿ ، ممّـ إهمٌٞم٤م  ضمّدًا اجلٝمال  وٟمِمػم أّن صمّٛم٦م ُمـ 

اعمًامة  ٦ماًمٓم٥م احلديثختؼمٟم٤م أضمٝمزة ، يمام ىمٌؾ أن شمٚمد اعمرأة ذيمرًا أم أٟمثك ٟمٕمٚمؿ ُم٤م ذم إرطم٤مم 

 .وهمػم ذًمؽ  سم٤مًمًقٟم٤مر

ُمـ اًمذيمقرة ٘مّمقد سم٤مًمٕمٚمؿ سمام ذم إرطم٤مم ٤معم: ومىمٚمٜم٤م : أقمٞم٧م اًمٖم٤ٌموة ُمـ يداوهي٤م 

ذم اًمٚمحٔم٦م اٟمٕم٘م٤مده٤م  ، أو ىمٌٞمؾأّول اٟمٕم٘م٤مد اًمٜمٓمٗم٦م ُم٤م ي٘مِض سمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، وإٟمقصم٦م 

 ..ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إّٓ اهلل قمغم ٟمحق احليتؿ ، وٓ يٕمٚمؿ هذا إومم 

، يمام  واًمِم٘م٤موة واًمًٕم٤مدة واخل٤ممت٦م وهمػم ذًمؽإضمؾ واًمرزق ُم٤م ييتٜم٤مول  قمالوة قمغم

هذا ٓ يٕمٚمٛمف قمغم ٟمحق احليتؿ طميتك ُمالئٙم٦م ٙمّؾ ومورد ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م وؾمٜمنده٤م ٓطم٘م٤ًم ، 

اهلل ِم٤م  ٝمق ُمٕمّٚمؼ قمغم ُم٤م يومسم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم قمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، وإن قمٚمٛمقه ، سّملم اعم٘مر اًميتدسمػم

 .وإن ؿم٤م  مل يٗمٕمؾ أظمؼمهؿ أّٟمف حميتقم ؾمٌح٤مٟمف ؿم٤م  وم٢من  شمٕم٤ممم،

ٌّف أّن و ٓ ي٘مػ قمٜمد إظم٤ٌمر اعمٕميتؼمة أٟمٗم٦م ذم اًمٕمٜمقان ، آؾميتدٓل ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ ٟمٜم

أؾم٤مٟمٞمده٤م سملم اًم٤ٌمب ، ٓ ظمالف ذم صّح٦م أقماله : ومثّٛم٦م ٟمّمقص صحٞمح٦م أظمرى ذم هذا 

سم٤مًم٤ًمقم٦م ُمـ اعمٕمّمقُملم قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ، أصح٤مسمٜم٤م ، شمٜمٗمل قمٚمؿ اًمٜمٌّل حمٛمد ومٛمـ دوٟمف 

  ، ه٤ميمٝم٤م ًمؽمى..سمٜمحق احليتؿ وسمقىم٧م ظمروج اًم٘م٤مئؿ اعمٜميتٔمر صٚمقات اهلل قمٚمٞمف 
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 إّٓ اَّللضمتًًم طمروج ايمٗم٣مئؿ ىم٣ميمس٣مفم٥م ، ٓ ئمٙمٚمٜمًم 

ًْ ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ـِ َي ٣مفَم٥مِ ٠َمًُمقَٟمَؽ قَم ٤مَن ُُمْرؾَم٤مَه٤م ىُمْؾ  ايمسه ًَم فِمْٙمُٚمَٜم٣م فِمٛمَْد َرِبِّ َأيا ٞمَٝم٤م  إِٞمه ٚمِّ َٓ جُيَ

ٓا سَمْٖميَت٦ًم  َٓ شَم٠ْمشمِٞمُٙمْؿ إِ َْرِض  ْٕ اَمَواِت َوا ًا ٓا ُهَق صَمُ٘مَٚم٧ْم ذِم اًم  َيْسَٟميُمقَٞمَؽ ىَمَٟمٞمهَؽ ضَمِٖمل  فَمٛمَْٜم٣مًمَِقىْميتَِٝم٤م إِ

ًَم فِمْٙمُٚمٜمَ ىُمْؾ  َٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن  ٣م فِمٛمَْد اَّللهِ إِٞمه ـا َأيْمَثَر اًمٜما٤مِس 
 .(1)َوًَمٙمِ

أي٦م ، قمالوة قمغم اًمٜمّص اًمّمحٞمح اًمٍميح أيت، سحي٦م أّن وىم٧م اًم٤ًمقم٦م ٓ يٕمٚمٛمف 

َٓ اًمٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ ، ومٛمـ دوٟمف ُمـ اعمٕمّمقُملم قمٚمٞمف اًمًالم : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : 

ٞمَٝم٤م ًمَِقىْميتَِٝم٤م  ٚمِّ ٓا ُهَق جُيَ ٓه زَمْٕمت٥َمً وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :  إِ وأسح ُمـ اجلٛمٞمع  َٓ سَمْٟمسمِٝمُ٘مْؿ إِ

ًَم فِمْٙمُٚمَٜم٣م فِمٛمَْد اَّللهِىُمْؾ  ىمقًمف شمٕم٤ممم :   . واوٌح سيٌح سم٤مهلل شمٕم٤ممم واحلٍم   إِٞمه

هـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ 387) وأُّم٤م اًمٜمّص اًمّمحٞمح : ومٝمق ُم٤م أظمرضمف اًمّمدوق 

قمـ ، قمـ أسمٞمف ، ٗمر اهلٛمداين ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ زي٤مد سمـ ضمٕم

عم٤م أٟمِمدت : ؾمٛمٕم٧م دقمٌؾ سمـ قمكم اخلزاقمل ي٘مقل  :قمٌد اًمًالم سمـ ص٤مًمح اهلروي ىم٤مل

 .، ظمروج إُم٤مم ٓ حم٤مًم٦م ظم٤مرٌج ُمقٓي اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم ُمدارس آي٤مت ظمٚم٧م ُمـ شمالوٍة...

ٟمٓمؼ روح اًم٘مدس قمغم ًم٤ًمٟمؽ هبذيـ اًمٌٞميتلم ، ومٝمؾ ىم٤مل زم قمٚمٞمف اًمًالم : ي٤م ظمزاقمل 

 ؟!....قمجؾ اهلل شمٕم٤ممم ومرضمف وَمتك يٗمقم شمدري ُمـ هذا آُم٤مم ،

 ؾمٛمٕم٧م سمخروج إُم٤مم ُمٜمٙمؿ يٓمّٝمر إرض ُمـ اًمٗم٤ًمد وم٘مٚم٧م : ٓ ي٤م ؾمّٞمدي ، إّٓ أيّن 

 ويٛمٚم١مه٤م قمدًٓ.

حمٚمد ازمٛمف فمقم ، َم٣مم زمٔمدي : حمٚمد ازمٛمل ، وزمٔمد همٗم٣مل : ي٣م دفمبؾ اإل»وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

وزمٔمد فمقم ازمٛمف اْلسـ ، وزمٔمد اْلسـ ازمٛمف اْلج٥م ايمٗم٣مئؿ ، اظمٛمتٓمر دم نمٝمبتف ، اظمْم٣مع دم ـمٜمقره ، 

يمق مل يبؼ َمـ ايمدٞمٝم٣م إّٓ يقم واضمد يمْمقل اَّلل ذيمؽ ايمٝمقم ضمتك خيرج ، همٝمٚمٙم٠مه٣م فمدًٓ ىمًم َمٙمئ٦م 

 ش وـمٙمًمً  صمقراً 

                                                           

 .   187إفمراف :   (1)
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، فمـ أزمٝمف ، يمٗمد ضمدشمٛمل أِب : و قوم٦مطمب٣مر فمـ ايم١مهم، يٗمقمَمتك ٣م وأَمّ » ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

ايمٛمبل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ومٝمؾ يمف: ي٣م رؽمقل اَّلل ، َمتك خيرج  فمـ فمقم فمٙمٝمف ايمسَلم أنّ ، فمـ آزم٣مئف 

 ايمٗم٣مئؿ َمـ ذريتؽ؟!. 

ٓه ُهَق شَمُٗمَٙم٦ْم دِم :  َمثٙمف َمثؾ ايمس٣مفم٥م»همٗم٣مل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف :  ٝمَٜم٣م يمَِقوْمتَِٜم٣م إِ ٙمِّ َٓ جُيَ

ًَمَواِت  ٓه زَمْٕمتَ  ايمسه َٓ سَمْٟمسمِٝمُ٘مْؿ إِ َْرِض  ْٕ  .(7)  ٥مً ـَوا

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم . وهق سيٌح ذم اعمٓمٚمقب .

 ه٤مك هذا اًمٜمّص اًمّمحٞمح ًمؽمى ..قمدا هذا ، 

  

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م إفمٙمٚمل ، زمغموت.797 : 1فمٝمقن أطمب٣مر ايمرو٣م)ت: ضمسكم إفمٙمٚمل(  (1)
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 ايمٗم٣مئؿزمقوم٦م طمروج اْلتٚمل  ايمٔمٙمؿيٛمٖمل  ايمب٣مومر

ؾمٝمؾ قمـ قمكم سمـ حمٛمد وحمٛمد سمـ احلًـ ، قمـ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ، روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

سمـ زي٤مد وحمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك مجٞمٕم٤ًم ، قمـ احلًـ سمـ حمٌقب ، قمـ 

ي٣م شم٣مزم٦م إّن اَّلل : » ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقلريض اهلل قمٜمف أيب محزة اًمثامزم 

سمب٣مرك وسمٔم٣ملم ومد ىم٣من ووم٦م هذا إَمر دم ايمسبٔمكم ، همٙمًم أن ومتؾ اْلسكم صٙمقات اَّلل فمٙمٝمف ، 

ؾمتد نمّم٤م اَّلل سمٔم٣ملم فمعم أهؾ إرض ، همٟمطمره إلم أرزمٔمكم وَم٣مئ٥م ، همحدشمٛم٣مىمؿ همٟمذفمتؿ ا

ََم٣م  َيْٚمُحق اَّلل ، و:  ومل جئمؾ اَّلل يمف زمٔمد ذيمؽ وومت٣ًم فمٛمدٞم٣ماْلدي٧م ، هم٘مُمٖمتؿ ومٛم٣مع ايمسؼم ، 

 . َيَُم٣مُء َوُيْثب٦ُِم َوفِمٛمَْدُه ُأمُّ ايمْ٘مَِت٣مِب 

صم٧م سمذًمؽ أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم، وم٘م٤مل : ومحداًمثامزم ريض اهلل قمٜمف  ىم٤مل أسمق محزة 

  .(1)شومد ىم٣من ىمذيمؽ» قمٚمٞمف اًمًالم :

، سمؾ هؿ أضمّٚم٦م  ري٥م، رضم٤مًمف صم٘م٤مت دون دون أدٟمك يمالم ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح 

 واحلًـ ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع .، وصم٘م٤مت اعمّٚم٦م ، اًمٓم٤مئٗم٦م ، وأؾم٤مـملم اًمرواي٦م 

( سيٌح أهّنؿ ٓ يمؽ وومت٣مً فمٛمدٞم٣مومل جئمؾ اَّلل يمف زمٔمد ذىمقل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : )

 ومٝمق ُمٕمّٚمؼ قمغم ُم٤م يِم٤م  اهلل شمٕم٤ممم .، قمغم ٟمحق احليتؿ ، وإن قمٚمٛمقه  ًمٗمرجيٕمٚمٛمقن وىم٧م ا

اًمٗمرج ذم اًمًٌٕملم : يمقىمقع احلدي٨م سيٌح أّن سمٕمض ُم٤م قمٜمد اعمٕمّمقم ُمـ اًمٕمٚمؿ صمّؿ إّن 

ام سم، يمقٟمف ُمنموـم٤ًم اعمحق واإلصم٤ٌمت ُمٕمّٚمؼ قمغم ُمِمٞمت٦م اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس سمحيتؿ : ومٚم٘مد ـمرأ قمٚمٞمف 

ىميتٚم٧م احلًلم قمٚمٞمف اًمًالم ، قمّم٧م إُّم٦م و: ومٚماّم  يّمدر قمـ اًمٕم٤ٌمد ُمـ ـم٤مقم٦م أو ُمٕمّمٞم٦م

 .ٗمرج ؾمٌح٤مٟمف وم٠مظّمر اًمأظمذهؿ اهلل شمٕم٤ممم سمام يمًٌقا 

٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن ، ُمٕمّٚمؼ قمغم ُم٤م أو سمٙمثػٍم مّم وإذن ومٕمٚمؿ اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ، سمٌٕمض 

   أسم٘م٤مه وأُمْم٤مه .يِم٤م  اهلل : وم٢من ؿم٤م  حم٤مه وإن ؿم٤م

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.368: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)
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هـ( ذم اًمٖمٞم٦ٌم ىم٤مل : أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ 380وروى اًمٜمٕمامين ريض اهلل قمٜمف )

قم٘مدة ، ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمٗمْمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ىمٞمس سمـ رُم٤مٟم٦م إؿمٕمري وؾمٕمدان سمـ 

إؾمح٤مق سمـ ؾمٕمٞمد وأمحد سمـ احلًلم سمـ قمٌد اعمٚمؽ وحمٛمد سمـ أمحد سمـ احلًـ اًم٘مٓمقاين ، ىم٤مًمقا 

ٞمٕم٤ًم : طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ حمٌقب اًمزراد ، قمـ إؾمح٤مق سمـ قمامر اًمّمػمذم ، ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م مج

ومد ىم٣من َلذا إَمر ووم٦م ، وىم٣من دم ؽمٛم٥م أرزمٔمكم وَم٣مئ٥م ، همحدشمتؿ »قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : 

 .(1)شزمف وأذفمتٚمقه همٟمطّمره اَّلل فمز وصمؾ

رُّم٤مٟم٦م ، أسمق ضمٕمٗمر  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، أو ُمقصمؼ قمغم اصٓمالح اعميت٠مظمريـ . اسمـ

  .، واًمٌ٘مّٞم٦م ؾمٞم٘مقا ًمالقميت٤ٌمر إؿمٕمري صم٘م٦م دون يمالم ، وُمـ ومقىمف يمّٚمٝمؿ صم٘م٤مت أضمال  

قمـ اًمٗمْمؾ ، ذم اًمٖمٞم٦ٌم سم٢مؾمٜم٤مده اًمّمحٞمح هـ( 460)وُمـ ذًمؽ ُم٤م رواه اًمِمٞمخ اًمٓمقد 

سمـ ؿم٤مذان، قمـ حمٛمد سمـ قمكم، قمـ ؾمٕمدان سمـ ُمًٚمؿ، قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل:ىمٚم٧م ًمف: أهلذا إُمر 

 .(7)ش زمعم ، ويم٘مٛمّ٘مؿ أذفمتؿ همزاد اَّلل همٝمف» : ىم٤مل يح إًمٞمف أسمداٟمٜم٤م وٟمٜميتٝمل إًمٞمف؟!.أُمد ٟمر

، وهذا اإلؾمٜم٤مد خميتٚمػ ومٞمف ، واًمِمقاهد اعمٕميتؼمة ىمٚم٧م : ظمؼم صحٞمح سم٤مًم٘مرائـ اًم٘مٓمٕمّٞم٦م 

رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ حمٛمد سمـ قمكم اعمردد سملم اعمٛمدوح ، وسملم أيب ؾمٞمٛمٜم٦م اًمٙمذاب ، وًمٕمّؾ رواي٦م 

 .: ٓؾميتٌٕم٤مد أن يروي اًمٗمْمؾ قمـ هذا اًمٙمّذاب ح ضم٤مٟم٥م اعمٛمدوح شمرضمقمٜمف  اًمٗمْمؾ 

 .صحٞمح يمام ذم اعمِمٞمخ٦م واًمٗمٝمرؾم٧مسمـ ؿم٤مذان ًمٗمْمؾ إمم اوـمريؼ اًمِمٞمخ 

أمجٕم٧م وهيّقن اخلٓم٥م أّن اًمٗمْمؾ روقان اهلل قمٚمٞمف ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع ، اًمذيـ 

 ّمّح قمٜمٝمؿ .يُم٤م اًمٕمّم٤مسم٦م قمغم شمّمحٞمح 

 

 

                                                           

 . َمْمبٔم٥م َمٜمر ، ومؿ.313ٕمٝمب٥م يمٙمٛمٔمًمين)ت: هم٣مرس اْلسقن(: ايم (1)

 . َم٠مؽمس٥م اظمٔم٣مرف اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ومؿ.978ايمٕمٝمب٥م )ت: فمب٣مد ايمْمٜمراين(:  (7)
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 إمج٣مع ايمُمٝمخ ايمْمقد ريض اَّلل فمٛمف

ىم٤مل : وروى اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان ، قمـ حمٛمد سمـ ريض اهلل قمٜمف اًمِمٞمخ اًمٓمقد وى ر

إؾمامقمٞمؾ، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من، قمـ أيب حيٞمك اًميتٛميت٤مم اًمًٚمٛمل، قمـ قمثامن اًمٜمقا ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م 

، ويٖمٔمؾ اَّلل زمٔمد دم ذريتل  ره اَّلل سمٔم٣ملمهمٟمطّم له ، ـىم٣من هذا إَمر همِ :»اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل قمٌد

 . (1)شَم٣م يُم٣مء

ىمٚم٧م : ظمؼم صحٞمح : وم٤مًمٗمْمؾ ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًمِمقاهد واًم٘مرائـ 

ٌِْع َُم٤م ُيقطَمك إًَِمٞمَْؽ َواْصؼِمْ طَميتاك حَيُْٙمَؿ اهللاُ َوُهَق ظَمػْمُ شمٕم٤ممم : : يم٘مقًمف اًمث٤مسميت٦م اًم٘مٓمٕمّٞم٦م  َواشما

 .َوقِمٜمَْدُه ُأمُّ اًْمٙمِيَت٤مِب  َيْٛمُحق اهللاُ َُم٤م َيَِم٤مُ  َوُيْث٧ٌُِم ؾمٌح٤مٟمف : . وىمقًمف  احْل٤َميمِِٛملمَ 

 اخلؼم أقماله : ؿم٤مرطم٤ًم ، ريض اهلل قمٜمف اًمِمٞمخ اًمٓمقد ىم٤مل 

إّٟمف ٓ يٛميتٜمع أن يٙمقن اهلل شمٕم٤ممم ىمد  -إن صح٧م-اًمقضمف ذم هذه إظم٤ٌمر أن ٟم٘مقل 

وىّم٧م هذا إُمر ، ذم إوىم٤مت اًميتل ذيمرت، ومٚمام دمدد ُم٤م دمدد ، شمٖمػمت اعمّمٚمح٦م واىميتْم٧م 

ر، ويمذًمؽ ومٞمام سمٕمد، ويٙمقن اًمقىم٧م إّول، ويمّؾ وىم٧م ، جيقز أن ي١مظمر شم٠مظمػمه إمم وىم٧م آظم

ُمنموـم٤ًم سم٠من : ٓ ييتجدد ُم٤م ي٘ميتِض اعمّمٚمح٦م شم٠مظمػمه ، إمم أن جيل  اًمقىم٧م اًمذي ٓ يٖمػمه ر  

 .همٝم٘مقن حمتقَم٣مً 

وقمغم هذا ييت٠مول ، ُم٤م روي ذم شم٠مظمػم إقمامر قمـ أوىم٤مهت٤م ، واًمزي٤مدة ومٞمٝم٤م قمٜمد اًمدقم٤م  ، 

صٚم٦م آرطم٤مم، وُم٤م روي ذم شمٜم٘مٞمص إقمامر قمـ أوىم٤مهت٤م ، إمم ُم٤م ىمٌٚمف ، قمٜمد واًمّمدىم٤مت ، و

 ومٕمؾ اًمٔمٚمؿ ، وىمٓمع اًمرطمؿ وهمػم ذًمؽ.

،  َمٔمٙمقَم٣مً زمممطوهق شمٕم٤ممم وإْن يم٤من قم٤معم٤ًم سم٤مُٕمريـ، ومال يٛميتٜمع أن يٙمقن أطمدمه٤م 

 .وهذه اْلٚمٙم٥م ٓ طمَلف همٝمٜم٣م زمكم أهؾ ايمٔمدل، وأطمر زمَل ذط

                                                           

 س٥م اظمٔم٣مرف اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ومؿ.. َم٠مؽم978ايمٕمٝمب٥م )ت: فمب٣مد ايمْمٜمراين(:  (1)
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٤م روي ُمـ أظم٤ٌمرٟم٤م اعميتْمٛمٜم٦م ًمٚمٗمظ اًمٌدا  ، ويٌلم أن ُمٕمٜم٤مه٤م وقمغم هذا ييت٠مول أيْم٤ًم ُم

اًمٜمًخ قمغم ُم٤م يريده مجٞمع أهؾ اًمٕمدل ، ومٞمام جيقز ومٞمف اًمٜمًخ، أو شمٖمػم ذوـمٝم٤م إْن يم٤من ـمري٘مٝم٤م 

اخلؼم قمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت: ّٕن اًمٌدا  ذم اًمٚمٖم٦م هق اًمٔمٝمقر، ومال يٛميتٜمع أن ئمٝمر ًمٜم٤م ُمـ أومٕم٤مل اهلل 

 . (1)و ٟمٕمٚمؿ وٓ ٟمٕمٚمؿ ذـمفشمٕم٤ممم ُم٤م يمٜم٤ّم ٟمٔمـ ظمالومف، أ

ىمٚم٧م : ًمٜم٤م يميت٤مب ذم اًمٌدا  ، ُمـ ُمٓمٌققم٤مت اًمٕميت٦ٌم احلًٞمٜمّٞم٦م قمّٔمٛمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ، وم٤مرضمع 

إًمٞمف إن ؿمت٧م : ومٗمل سمٕمض ُم٤م ىم٤مًمف اًمٓمقد روقان اهلل قمٚمٞمف ٟمٔمر ، ٓ يًٕمٜم٤م آؾميتٓمراد ًمف 

 هٞمٝمٜم٤م أن .

ُٕمريـ، ومال يٛميتٜمع أن يٙمقن وهق شمٕم٤ممم وإْن يم٤من قم٤معم٤ًم سم٤موأّي٤ًم يم٤من وم٘مقًمف اًمنميػ : )

( وهق وأطمر زمَل ذط) ( وهق اًمٕمٚمؿ اعمٕمّٚمؼ قمغم اًمنمط واعمِمٞمت٦مَمٔمٙمقَم٣ًم زمممطأطمدمه٤م 

 (..وهذه اْلٚمٙم٥م ٓ طمَلف همٝمٜم٣م زمكم أهؾ ايمٔمدلاعمٕمٚمقم سمٜمحق احليتؿ )

 ىمٚم٧م : وم٘مقًمف اًمنميػ هذا شم٤مّم ًمٚمٖم٤مي٦م .

 

 

 

  

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م اظمٔم٣مرف اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ومؿ.978ايمٕمٝمب٥م )ت: فمب٣مد ايمْمٜمراين(:  (1)
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 ؾم٣مهد ظم٣م سمٗمدم : َمرؽمؾ إمحر

 ًلم سمـ احلًـ احلًٜمل رومٕمف ح..احل روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

و قمـ حمٛمد سمـ احلًـ ، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق إمحري رومٕمف ىم٤مل : عم٤م رضب أُمػم 

 ، وىمٞمؾ ًمف : ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم أوص. (1)ادسمف اًمٕمقّ  اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم طمّػ 

اْلٚمد َّلل ضمؼ ومدره ، َمتبٔمكم »شمؿ وم٣مل : ش اشمٛمقا رم وؽم٣مدة: » وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة اًمًالم

٣مس ىمّؾ َمره ، وأمحده ىمًم أضم٤م ، وٓ إيمف إٓ اَّلل ايمقاضمد إضمد ايمِمٚمد ىمًم اٞمتس٤م : أَّي٣م ايمٛمّ أ

اَمرىء ٓق دم همراره ، َم٣م َمٛمف يٖمر ، وإصمؾ َمس٣مق ايمٛمٖمس إيمٝمف ، واَلرب َمٛمف َمقاهم٣مسمف ، ىمؿ 

 فمٙمؿٌ ..: هٝمٜم٣مت همٟمزمك اَّلل فمز ذىمره إّٓ إطمٖم٣مءهأؿّمردت إي٣مم أزمحثٜم٣م فمـ َم٘مٛمقن هذا إَمر ، 

 .(7) شَم٘مٛمقن

 .وُمثٚمف يّمٚمح ذم اًمِمقاهد ضمّدًا ،  ىمٚم٧م : ُمرؾمؾ رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا 

( أي همٟمزمك اَّلل فمز ذىمره إّٓ إطمٖم٣مءهأزمحثٜم٣م فمـ َم٘مٛمقن هذا إَمر ، ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

أسمح٨م ، ومٞمام اـّمرد ُمـ إّي٤مم ، قمـ اًمٕمٚمؿ سم٤معمحيتقم ُمـ ىمْم٤م  اهلل شمٕم٤ممم ذم أضم٤مل ، ًمٙمـ أسمك 

  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إّٓ إظمٗم٤م ه : يمقٟمف ُمـ اًمٕمٚمؿ اعمٙمٜمقن اًمذي ٓ يٕمٚمٛمف إّٓ هق .اهلل

سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ، ٓ يٜم٤مذم قمٚمؿ اعمٕمّمقم يمام أيمثرٟم٤م : وم٢مّن هذا و

أي  ُمِمّٞم٦م اهلل إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ، رضورة أّن سمٕمض قمٚمؿ اعمٕمّمقم : ًمٞمس حميتقُم٤ًم ، سمؾ ُمٕمّٚمؼ قمغم

اًمث٤مسميت٦م ذم اًم٘مٓمٕمّٞم٦م اًمٜمّمقص ىمد ُمْم٧م ، و فوإن ؿم٤م  أصمٌيت حم٤مه وشمٕم٤مممؾمٌح٤مٟمف ٢من ؿم٤م  وم اًمٌدا  :

 . ، وؾمٞم٠ميت همػمه٤م هذا 

  

 

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.799: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)

 ايمٔمّقاد ، مجع : فم٣مئد ، وهق َمـ ئمقد اظمريض ويزوره ، وضمّػ زمف ايمٔمّقاد : اصمتٚمٔمقا ضمقيمف. (7)
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 َمٛم٣مومُم٥م اظم٣مزٞمدراين 

 وهذا إُمر حييتٛمؾ أُمريـ : : ذم ذح اًمٙم٤مذم  ىم٤مل اعم٤مزٟمدراين 

٤م قمـ  أسمح٨م ومٞمٝمواحل٤مل أيّن ،  ت إي٤مم ـمريدة زم أشمٌع سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مً يمؿ صػّم : أضمدمه٣م 

 .ف ُمـ اًمٕمٚمقم اعميتٕمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مْم٤م  واًم٘مدروذًمؽ ٕٟمّ : إظمٗم٤م ه  وم٠مسمك اهلل إّٓ ، ه هذا إُمر 

واعمراد ، وهق ُم٤م وىمع ُمـ ىميتٚمف ورضسمف سم٤مًمًٞمػ ، ُم٤م ذيمره ؿم٤مرح هن٩م اًمٌالهم٦م : وشم٣مٞمٝمٜمًم 

ت ويمٞمٗمٞم٦م وىمققمف قمغم اًميتٗمّمٞمؾ، يٕمٜمل: يمؿ صػما ، وُمٙم٤مٟمف اعمخّمقص ، وىميتف اعمٕملم ، طمٞمٜمتذ 

 همٟمزمك اَّلل إّٓ  :وىمد يمٜم٧م أسمح٨م ومٞمٝم٤م ٕقمرف ذًمؽ قمغم اًميتٗمّمٞمؾ ، م وإزُم٤من ـمريدة زم إي٤م

٣مفَم٥مِ : ٣م اؽمتٟمشمر اَّلل سمٔم٣ملم زمٔمٙمٚمف يمٗمقيمف ذيمؽ مّ  هم١منّ : إطمٖم٣مءه   .(1)إِنه اَّللهَ فِمٛمَْدُه فِمْٙمُؿ ايمسه

مم٤ّم شمٕمّٚمؼ  أّن يمثػماً ومٚمام قمٚمؿ رضورة :  أَّم٣م إّوليمّؾ ُمـ آطميتامًملم ٓ يًيت٘مٞمؿ : ىمٚم٧م : 

ظمروج ٠مصؾ : يمسم٤مًم٘مْم٤م  واًم٘مدر ، ىمد أظمؼمه اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمرؾمؾ واعمٕمّمقُملم قمغم ٟمحق احليتؿ 

 .، وم٢مـمالق اعم٤مزٟمدراين ريض اهلل قمٜمف همػم شم٤مم اًم٘م٤مئؿ واًمًٗمٞم٤مين و...

قمـ ، وهق اطميتامل أّن اعمٕمّمقم ٓ يٕمٚمؿ اًميتٗمّمٞمؾ : ومػمّده اخلؼم اًمّمحٞمح  أَّم٣م ايمث٣مينو

ىمد وًمدين رؾمقل اهلل صغم »٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل: قمٌد إقمغم سمـ أقملم ىم

وهمٝمف ،  وَم٣م هق ىم٣مئـ إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥ماهلل قمٚمٞمف وآًمف ، وأٟم٤م أقمٚمؿ يميت٤مب اهلل ، وومٞمف سمد  اخلٚمؼ ، 

،  وطمػم َم٣م ىم٣من وطمػم َم٣م هق ىم٣مئـ،  وطمػم ايمٛم٣ّمر،  وطمػم اْلٛم٥م،  وطمػم إرض،  طمػم ايمسًمء

 ش.إمم يمٗمل ، إّن اهلل ي٘مقل ومٞمف شمٌٞم٤من يمّؾ ر أقمٚمؿ ذًمؽ يمام أٟمٔمر 

فمٙمؿ ايمٛمبل »قمـ أيب سمّمػم ، قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل: وُم٤م ُم٣م ُمـ اًمّمحٞمح 

..: وايمذي ٞمٖمز زمٝمده ، إلم ومٝم٣مم ايمس٣مفم٥مفمٙمؿ مجٝمع ايمٛمبٝمكم ، وفمٙمؿ َم٣م ىم٣من ، وفمٙمؿ َم٣م هق ىم٣مئـ 

، وَم٣م هق ىم٣مئـ ، همًم زمٝمٛمل وزمكم ومٝم٣مم إيّن ٕفمٙمؿ فمٙمؿ ايمٛمبل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ، وفمٙمؿ َم٣م ىم٣من 

 ويمذا اًمٜمّمقص اعميتقاشمرة إمج٤مًٓ أو ُمٕمٜمًك أّن اعمٕمّمقم يٕمٚمؿ طميتك أرش اخلدش . شايمس٣مفم٥م

                                                           

 . دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب، زمغموت. 157: ٣6مدم)ت: فمقم فم٣مؾمقر( ذح ايم٘م (1)
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 اًمّمحٞمح أْن ي٘م٤مل : ُم٤م ىمٚمٜم٤مه آٟمٗم٤ًم ، وهق ُم٤م أصمٌيتيتف إظم٤ٌمر اعميتقاشمرة إّن اعمٕمّمقم وإنْ و

، ًمٙمـ ًمٞمس يمّٚمف قمغم اًميتٗمّمٞمؾ ٤مُم٦م يم٤من قم٤معم٤ًم سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن طميتك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م واٟميتٝم٤م  اًم٘مٞم

ذم ُمٕمرض اًمٌدا  : ُمٕمّٚمؼ قمغم ُم٤م يِم٤م  اهلل ؾمٌح٤مٟمف ، ، أو يمثػمًا ُمٜمف ، سمؾ سمٕمْمف قمغم ٟمحق احليتؿ 

 واهلل شمٕم٤ممم يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤م  قمغم ُم٤م شم٘مِض سمف رمحيتف وطمٙمٛميتف .

، ي٘مّمد ، وهق أطمد ضمٝم٤مسمذة اعمّٚم٦م وىمد أطم٥ًم أٟم٤م اًم٘م٤مس أّن اعم٤مزٟمدراين ريض اهلل قمٜمف 

 واهلل أقمٚمؿ . ـمّٞم٥م اهلل صمراه :ذا ه
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 ايمْمقائػ ايمثَلث اظمتٗمّدَم٥م اْلٚمع زمكم

يٙمقن طميّتك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م ، هق اًمٕمٚمؿ اعمٌذول ، ُم٤م ام يم٤من وسماعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم قمٚمؿ 

هذا اًمٕمٚمؿ اعمٌذول ، ًمٞمس سمٞمد أّن ، ي٠ميت ذم اعميتقاشمرات ُم٣م ويمام اعمٙميتقب ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ 

مم٣م ُمـ ىمٌؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، إّٓ أّن يمثػمًا ُمٜمف ٟم٤مومذًا يم٤من حميتقُم٤ًم  يمّؾ ر  : ومٌٕمْمف وإنْ 

 قمغم اًمدوام : عم٤مذا؟!.، واعمحق واإلصم٤ٌمت ذم ُمٕمرض اعمِمٞم٦م واًمٌدا  

أي ىم٣م أن يرطمؿ  ىُمؾه َيْقٍم ُهَق دِم ؾَمْٟمنٍ ّٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٣م أن يٙمقن  : 

ذم يمّؾ آن ، قمغم اًمدوام ، ذط أن يٓمٞمٕمقه ويدقمقه قم٤ٌمده ويزيدهؿ ُمـ ومْمٚم٦م يمّؾ يقم ، سمؾ 

ُ٘مُؿ اْدفُمقيِن َأؽْمَتِج٤ْم يَمُ٘مؿْ وييتقسمقا إًمٞمف : طمًٌؽ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :   .(1) َووَم٣مَل َرزمُّ

َم٣م زمٔم٧م اَّلل » اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل:ذم اًمّمحٞمح قمـ روى اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف 

وُمٕمٜمك إىمرار إٟمٌٞم٤م  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم سم٤مًمٌدا   .(7)شٞمبٝم٣ًم ومط إّٓ زمتحريؿ اْلٚمر ، وأن يٗمر َّلل زم٣ميمبداء

ٓ يٕمٚمٛمف ؾمقى اهلل ، وهق قمٚمؿ اًمٕمرش ، اعمخزون اعمِمٞمت٦م : اقميت٘م٤مدهؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أّن قمٚمؿ 

، ومٛماّم يٓمرأ ، وهق قمٚمؿ اًمٙمرد شمٕم٤ممم ، وأُّم٤م ُم٤م سمذًمف اهلل شمٕم٤ممم هلؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ُمـ اًمٕمٚمؿ 

وإرطمؿ سمح٤مهلؿ ، هذا هق ، إصٚمح ًمٚمٕم٤ٌمد  قمغم سمٕمْمف اعمحق واإلصم٤ٌمت ، طم٥ًم ُم٤م هق

 .اٟميت٘مض اًمٖمرض وؾمٞم٠ميت اًمٌٞم٤من  ، وأُّم٤م ُم٤م ومٞمف ىمقام اًمديـ ومحيتؿ ، وإّٓ ُمٕمٜمك اًمٌدا  

قمغم اًمٕمٚمؿ اعمٌذول ، ٓ ، واعمحق واإلصم٤ٌمت ، أّن ـمرّو اًمٌدا  (3)وىمد سمّٞمٜم٤م ذم يميت٤مسمٜم٤م اًمٌدا 

: ّٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يميت٥م ٗمرهؿ يٙمقن إّٓ شمٌٕم٤ًم ًمٓم٤مقم٦م اًمٕم٤ٌمد وُمٕمّمٞميتٝمؿ ، ؿمٙمرهؿ ويم

،  وصمقاسمف، زاد اهلل شمٕم٤ممم ذم إطم٤ًمٟمف ص٤محل٤ًم وم٢من يم٤من اًمٕمٌد حمًٜم٤ًم  اًمرمح٦ماًمٗمْمؾ وقمغم ٟمٗمًف 

 .وإّٓ ومٝمق قمغم طم٤مًمف اعمٙميتقب ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ

  

                                                           

 . 61نم٣مهمر :   (1)

 . زم٣مب ايمبداء . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 198:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (7)

 ، ؾمٔمب٥م ايمبحقث وايمدراؽم٣مت .  ٥مايمديٛمٝمُم٠مون بقفم٣مت ايمٔمتب٥م اْلسٝمٛمّٝم٥م ، ومسؿ ايمَمـ َمْم  (3)
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  ايمٕمٝم٤مٓ ئمٙمؿ اظمٔمِمقم أّن إمج٣مع أصح٣مزمٛم٣م 

 .ايمُمٝمخ اظمٖمٝمد إمج٣مع 

ىمد ، ئٛم٦م ُمـ آل حمٛمد قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم إ ذم إوائؾ : إنّ  هـ(473)ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد 

ويٕمرومقن ُم٤م يٙمقن ىمٌؾ يمقٟمف، وًمٞمس ذًمؽ سمقاضم٥م ذم ، يم٤مٟمقا يٕمرومقن وامئر سمٕمض اًمٕم٤ٌمد 

ًمٚمٓمػ ذم  : وأقمٚمٛمٝمؿ إي٤مه، ام أيمرُمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمف ذم إُم٤مُميتٝمؿ، وإٟمّ  وٓ ذـم٤مً ، صٗم٤مهتؿ 

ؽ واًميت، ـم٤مقميتٝمؿ  ًّ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ف وضم٥م هلؿ ، وًمٙمٜمّ قم٘مالً  ُم٤مُميتٝمؿ، وًمٞمس ذًمؽ سمقاضم٥م٢مسمٛم

 .ُمـ ضمٝم٦م اًمًامع

 نّ : َٕمٛم٘مر زمكم ايمٖمس٣مد، همٜمق ؿ ئمٙمٚمقن ايمٕمٝم٤م زمٟمُّن ، ٣م إؿمَلق ايمٗمقل فمٙمٝمٜمؿ همٟمَمّ 

اهلل  ٓ سمٕمٚمؿ ُمًيتٗم٤مد، وهذا ٓ يٙمقن إّٓ ،   سمٜمٗمًف ؿمٞم٤مقمٚمؿ إام يًيتح٘مف ُمـ اًمقصػ سمذًمؽ إٟمّ 

قمٜمٝمؿ ُمـ اعمٗمقو٦م وُمـ اٟميتٛمك  ُمـ ؿمذّ  ّٓ إ،  مج٣مفم٥م أهؾ آَم٣مَم٥م، وفمعم ومقرم هذا ، قمزوضمؾ 

 اهـ. .(1)إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمٖمالة

يمّؾ ُم٤م يٕمٚمٛمف قمٚمٞمف ، وُمٓمٚم٘م٤ًم سيٌح أّن اعمٕمّمقم ٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م إمج٤مٌع ىمٚم٧م : وهق 

: عم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اُميتٜم٤مع إطم٤مـم٦م قمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف ُمٜمف شمٕمٚمٞمؿ واهلل شمٕم٤ممم سمٕمض اًمٖمٞم٥م سم٢مذن اًمًالم 

 .٤مـم٦م اعمحدود سمٖمػم اعمحدود اعمخٚمقق سم٤مخل٤مًمؼ : رضورة إُميتٜم٤مع إطم

( ومٞمف ٟمٔمر وٓ ذؿم٣ًم دم إَم٣مَمتٜمؿ، ويمٝمس ذيمؽ زمقاصم٤م دم صٖم٣مِتؿ وىمقًمف اًمنميػ : )

ًمألظم٤ٌمر سمؾ هق واضم٥م إذا شمقىّمػ ىمقام اًمديـ قمٚمٞمف ويم٤من ؿم٤مهدًا قمغم قمّمٛميتٝمؿ : ؿمديد : 

أفمز وأىمرم اَّلل أصمؾ و »اًمًالم ىم٤مٓ : اًمّمالة واعمٕميتؼمة قمـ اًمّم٤مدق واًم٤ٌمىمر قمٚمٞمٝمام اإلرؿم٤مدّي٦م 

 . شٓ َيج٤م ذيمؽ فمٛمف ..:َيج٤م فمٛمف فمٙمؿ ؽمًمئف وأروف، َمـ أن يٖمرض ؿم٣مفم٥م فمبد ، 

ىمٚم٧م : طمدي٨م صحٞمح ، أظمرضمف اًمٙمٚمٞمٜمل واًمّمٗم٤مر واًمّمدوق وهمػمهؿ سمٓمرق يمثػمة ، 

 سمٕمْمٝم٤م ُمٕميتؼم .

                                                           

 . دار اظمٖمٝمد ، زمغموت ، يمبٛم٣من. 68: أوائؾ اظمٗم٣مٓت   (1)
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  ريض اَّلل فمٛمف إمج٣مع ايمُمٝمخ ايمْمقد 

 : أىم٤ًمم أرسمٕم٦م قمغم آناًم٘مر ُمٕم٤مين إنّ :  زمف ٞمٗمقل ايمذي:  قان اهلل قمٚمٞمفروهـ( 460)ىم٤مل 

 ، وٓ ومٞمف اًم٘مقل ػشمٙمٚمّ  طمدٕ جيقز ومال ، سمف سم٤مًمٕمٚمؿ شمٕم٤ممم اهلل اظميتص : ُم٤م أطمده٤م

اَم قِمْٚمُٛمَٝم٤م :  شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ وذًمؽ ، ُمٕمروميتف شمٕم٤مـمل ٤مَن ُُمْرؾَم٤مَه٤م ىُمْؾ إِٟما ٤مقَم٦ِم َأيا ًا ـِ اًم ٠َمًُمقَٟمَؽ قَم ًْ َي

ٓا  ٞمَٝم٤م ًمَِقىْميتَِٝم٤م إِ ٚمِّ َٓ جُيَ ٤مقَم٦ِم  :  شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمثؾ  ُهقَ  قِمٜمَْد َريبِّ  ًا  وميتٕم٤مـمل إِنا اهللاَ قِمٜمَْدُه قِمْٚمُؿ اًم

 . (1)ظمٓم٠م شمٕم٤ممم سمف اهلل اظميتص ُم٤م ُمٕمروم٦م

٤مَن ُُمْرؾَم٤مَه٤مىمقًمف شمٕم٤ممم : وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر :  ٤مقَم٦ِم َأيا ًا ـِ اًم ٠َمًُمقَٟمَؽ قَم ًْ  اهلل أُمر َي

 أطمداً  قمٚمٞمٝم٤م يٓمٚمع مل قِمْٚمُٛمَٝم٤م قِمٜمَْد َريبِّ  :  ؿهل وي٘مقل جيٞمٌٝمؿ نأ وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغم فٟمٌٞمّ  شمٕم٤ممم

٤مقَم٦مِ ؾمٌح٤مٟمف :  ىم٤مل يمام ًا ٓا ُهقَ :  شمٕم٤ممم وىمقًمف إِنا اهللاَ قِمٜمَْدُه قِمْٚمُؿ اًم ٞمَٝم٤م ًمَِقىْميتَِٝم٤م إِ ٚمِّ  يأ َٓ جُيَ

 .(7) اهلل إّٓ  وىميتٝم٤م ذم ئمٝمره٤م ٓ

٣مفَم٥مِ إِنه اَّللهَ فِمٛمَْدُه فِمْٙمُؿ اوذم ُمقوع آظمر ىم٤مل :   ، يٕمٚمٛمف اًم٘مٞم٤مُم٦م ىمٞم٤مم وىم٧م يٕمٜمل يمسه

 .(3) ؽمقاه ئمٙمٚمف ٓ،  شمٕم٤ممم

 هـ(363ازمـ ايمٛمٔمًمن اظمٕمرِب)

ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف : أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، أئّٛم٦م ديٜمف ، أودقمٝمؿ قمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م 

ضمؾ ، وًمٙمٜم٤م ٟم٘مقل ُمـ ذًمؽ ُم٤م ىم٤مًمف اهلل قمز و ويمسٛم٣م ٞمٗمقل إُّنؿ ئمٙمٚمقن ايمٕمٝم٤م ىمّٙمفي٠ميت ...، 

٤م همّٞمٌف قمـ ُمـ اًم٘مقل اًمذي طمٙمٞمٜم٤م ُمـ يميت٤مسمف ، إهّنؿ إّٟمام يٕمٚمٛمقن ُم٤م قمٚمٛمٝمؿ اهلل ورؾمقًمف ، ممّ 

 .(4) ُمـ ر  ىمد ظمّمقا سمف دون همػمهؿ ، وضمٕمٚمف ؿم٤مهدًا إلُم٤مُميتٝمؿ ، همػمهؿ 

                                                           

 . دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب ، زمغموت.5: 1ايمتبٝم٣من)ت: أمحد ومِمغم ايمٔم٣مَمقم(  (1)

 . دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب ، زمغموت.97: 5ايمتبٝم٣من)ت: أمحد ومِمغم ايمٔم٣مَمقم(  (7)

 . دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب ، زمغموت.789: 8ايمتبٝم٣من)ت: أمحد ومِمغم ايمٔم٣مَمقم(  (3)

 . َم٠مؽمس٥م ايمٛممم اإلؽمَلَمل ، ومؿ . 795: 7ذح إطمب٣مر )ت: حمٚمد اْلَلرم(  (9)
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 هـ(999ايم٘مراصم٘مل )

رؾم٤مًم٦م ًمٌٕمض اعم١مُمٜملم ، سملّم ومٞمٝم٤م اقميت٘م٤مد اًمِمٞمٕم٦م ىم٤مل : أصم٧ٌم ًمؽ  يميت٥م اًمٙمراضمٙمل 

سمجٛمٞمع ُم٤م  حمٞمٓمقن قمٚمامً ، مجٞمع طمج٩م اهلل شمٕم٤ممم  نّ إ، وأصقًٓ ذم اعمذه٥م...،  يمُمٝمٔم٥مافمتٗم٣مد ا

اهلل  نّ إو، قمّمٛم٦م اظميتٞم٤مر ، واًمزًمؾ  اخلٓم٠مؿ ُمٕمّمقُمقن ُمـ هّن إو، يٗميت٘مر إًمٞمٝمؿ ومٞمف اًمٕم٤ٌمد 

 ف أفمٝمر قمغم أيدهيؿ اعمٕمجزات شمّمدي٘م٤مً ٟمّ إو، وضمٕمٚمٝمؿ ظمٚمٗم٤م  ىم٤مئٛملم سمح٘مف ، ومْمٚمٝمؿ قمغم ظمٚم٘مف 

وسمنم ُمٙمٚمٗمقن ، ؿ ُمع ذًمؽ سم٠ممجٕمٝمؿ قم٤ٌمد خمٚمقىمقن هّن إو، ظم٤ٌمر وإٟم٤ٌم  إه ُمـ هلؿ ومٞمام ادقمق

دمقز قمٚمٞمٝمؿ أٓم ، طمٞم٤مئف ويٛمقشمقن سم٢مُم٤مشميتف ٢مي٠ميمٚمقن وينمسمقن وييتٜم٤مؾمٚمقن وحيٞمقن سم

وٓ ، وٓ رزق ، ٓ ي٘مدرون قمغم ظمٚمؼ ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ُم٤مت ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىميتؾ : اعمٕمؽمو٤مت 

 اهـ..(7) شمقا سمف طمؼأأىمقاهلؿ صدق ومجٞمع ُم٤م  نّ إو،  اْلٙمؼ يمفإفمٙمٚمٜمؿ أَم٣م  ّٓ إئمٙمٚمقن ايمٕمٝم٤م 

 ىمٚم٧م : وهق فم٤مهٌر ذم إمج٤مع اًمِمٞمٕم٦م قمغم ذًمؽ .

٣مفم٥مِ  فِمْٙمؿُ  فِمٛمَْدهُ  اَّللَ  إِنه ): ريض اهلل قمٜمف وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد  ْ  سمف اؾميَت٠ْمصَمر( ايمْسه  ُيٓمٚمِعْ  ومَل

 .(9)داً أطم قمٚمٞمف

، ؾمٜم٦ّم ، سمؾ هق ُمـ رضورّي٤مت أُّم٦م  ىمٚم٧م : وقمغم هذا إمج٤مع اًمٓم٤مئٗم٦م ىمدياًم وطمديث٤مً 

 .أسمد أسمديـ حمّٛمد وآل حمٛمد وؿمٞمٕم٦م ، ومّمغّم اهلل قمغم 

  

                                                           

 . َم٘متب٥م اظمِمْمٖمقي ، ومؿ )ٞمسخ٥م ضمجرّي٥م(.111ىمٛمز ايمٖمقائد :  (1)

 . َم٠مؽمس٥م ايمٛممم اإلؽمَلَمل ، ومؿ . 37: 3مجع اْلقاَمع  (7)
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 دم ايمٕمٙمق زم٣مٕئٚم٥م ىمٙمٚم٥م صم٣مَمٔم٥م يمٙمٚمجٙمز 

ذم يميت٤مسمف سمح٤مر إٟمقار سم٤مسم٤م حت٧م قمٜمقان : إّن إئّٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم  قم٘مد اعمجٚمز 

 . وٓ خيٗمك أّن أسمقاسمف وميت٤موى .  (7)ٓ يٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥م

ام يٙمقن إٟمّ ، ئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وإ اًمٖمٚمق ذم اًمٜمٌّل  قمٚمؿ أنّ إىم٤مل ريض اهلل قمٜمف : و

أو أن اهلل ، أو ذم اخلٚمؼ واًمرزق ، أو سمٙمقهنؿ ذيم٤م  هلل شمٕم٤ممم ذم اعمٕمٌقدي٦م ، ًمقهٞميتٝمؿ ٠مسم٤مًم٘مقل سم

أو ،  أو إَل٣مم َمـ اَّلل سمٔم٣ملم، ؿ ئمٙمٚمقن ايمٕمٝم٤م زمٕمغم وضمل أُّن أو احتد هبؿ، أو ، ومٞمٝمؿ  شمٕم٤ممم طمّؾ 

أو اًم٘مقل سميتٜم٤مؾمخ أرواح سمٕمْمٝمؿ إمم ، ؿ يم٤مٟمقا أٟمٌٞم٤م  ئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أهّن سم٤مًم٘مقل ذم إ

 سمٕمض، أو اًم٘مقل سم٠من ُمٕمروميتٝمؿ شمٖمٜمل قمـ مجٞمع اًمٓم٤مقم٤مت وٓ شمٙمٚمٞمػ ُمٕمٝم٤م سمؽمك اعمٕم٤مص. 

٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ٧م قمٚمٞمف آدًمّ يمام دًمّ ،  َمٛمٜم٣م إْل٣مد وىمٖمر وطمروج فمـ ايمديـ وايمٗمقل زم٘مّؾ 

شمؼمؤوا ُمٜمٝمؿ ، ئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم إ اًم٤ًمًمٗم٦م وهمػمه٤م، وىمد قمروم٧م أنّ  ظم٤ٌمروأي٤مت وإ

ُمـ   ظم٤ٌمر اعمقمه٦م ًمٌم  ُمـ إىمرع ؾمٛمٕمؽ ر وأُمروا سم٘ميتٚمٝمؿ، وإنْ ، وطمٙمٛمقا سمٙمٗمرهؿ 

 اهـ. .(9)أو هل ُمـ ُمٗمؽمي٤مت اًمٖمالة، ًم٦م ٤م ُم٠موّ إُمّ  لومٝم، ذًمؽ 

، ىمدياًم وطمديث٤ًم ، وًمٕمـ ىمٚم٧م : هذا ُم٤م قمٚمٞمف أصح٤مسمٜم٤م اإلُم٤مُمّٞم٦م روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ 

: وم٢مّٟمف واهلل اهلل ُمـ ىم٤مل سمٖمػم هذا اًم٘مقل ، أو دان سمٖمػم هذا اًمديـ ، أو اقميت٘مد همػم هذا آقميت٘م٤مد 

، ظم٤مرٌج قمـ ُمٜمٝم٩م اعمٓمّٝمريـ ، إٟمٌٞم٤م  واعمرؾمٚملم ، اًمديـ ، رادٌّ قمغم رّب اًمٕم٤معملم ُم٤مرٌق ُمـ 

 .الئؼ أمجٕملم وإوصٞم٤م  واًمّمّدىملم ، ؾمٞمام حمٛمد وآل حمٛمد ، ؾم٤مدة اخل

  

                                                           

 . دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب ، زمغموت. 98: 76زمح٣مر إٞمقار (1)

 . دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب ، زمغموت. 396: 75زمح٣مر إٞمقار (7)
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 َمٛم٣مومُم٥م ايمُمٝمخ ايمْمقد يمٙمجب٣مئل !!

وذم أي٦م :  (7) هـ(303-هـ935) هـ( : ىم٤مل اجل٤ٌمئل460ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد )

ٓا هُ  ٞمَٝم٤م ًمَِقىْميتَِٝم٤م إِ ٚمِّ َٓ جُيَ اَم قِمْٚمُٛمَٝم٤م قِمٜمَْد َريبِّ  ٤مَن ُُمْرؾَم٤مَه٤م ىُمْؾ إِٟما ٤مقَم٦ِم َأيا ًا ـِ اًم ٠َمًُمقَٟمَؽ قَم ًْ دًمٞمٌؾ   قَ َي

ظمر إمم سمٕمد أ قمٚمٞمٝمؿ واطمداً  ُمٜمّمقٌص ، إئٛم٦م ُمٕمّمقُمقن  سمٓمالن ىمقل اًمراومْم٦م ُمـ أنّ  قمغم

ويزول اًميتٙمٚمٞمػ ، اًم٘مٞم٤مُم٦م شم٘مقم سمٕمده  قمغم هذا ٓسمد أن يٕمٚمؿ آظمر إئٛم٦م أنّ  نّ ٕ: يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

اَم قِمْٚمُٛمَٝم٤م قِمٜمَْد َريبِّ : قمـ اخلٚمؼ ، وذًمؽ ظمالف ىمقًمف   اهـ  يمالم اجل٤ٌمئل.. ىُمْؾ إِٟما

ف ٓ يٛميتٜمع أن يٙمقن ٕٟمّ : سم٤مـمؾ )=اجل٤ٌمئل( وهذا اًمذي ذيمره ٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد : ىم

،  ف ٓ ئمٙمؿ َمتك يٚمقتٕٞمّ  :مل ئمٙمؿ َمتك سمٗمقم ايمس٣مفم٥م  وإنْ ، ف ٓ إُم٤مم سمٕمده آظمر إئٛم٦م يٕمٚمؿ أٟمّ 

 ف وىم٧م ومٜم٤م  اخلٚمؼ . أٟمّ إذا أردٟم٤م سمذًمؽ ، ومٝمق جيقز أن يٙمقن ُمقشمف قمٜمد ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م 

ف ٕٟمّ  :وم٘مد زاًم٧م اًمِمٌٝم٦م ، اًم٤ًمقم٦م قم٤ٌمرة قمـ وىم٧م ىمٞم٤مم اًمٜم٤مس ذم احلنم  إنّ : ىمٚمٜم٤م  وإنْ 

سمٕمد ُمقت آظمر  ف ىمد روي أنّ . قمغم أٟمّ  ٓ ئمٙمؿ َمتك َيمم اْلٙمؼ، ف يٗمٜمك اخلٚمؼ سمٕمدهإذا قمٚمؿ أٟمّ 

ٟمحق ـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ، ُم٤مراهت٤م أوشمقاشمر ، ذاط اًم٤ًمقم٦م أًمٔمٝمقر : إئٛم٦م يزول اًميتٙمٚمٞمػ 

ومٕمغم هذا ، ... همَل ئمٙمؿ ووم٦م ومٝم٣مم ايمس٣مفم٥م٦م وهمػم ذًمؽ ، وُمع ذًمؽ وظمروج اًمداسم، ُمٖمرهب٤م 

 .(9)ؾم٘مط اًم١ًمال 

ىمٚم٧م : ىمقًمف ريض اهلل قمٜمف شم٤مم ، إّٓ قمدم قمٚمؿ اإلُم٤مم سم٤ًمقم٦م ُمقشمف : ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ ؾمٞم٠ميت 

ًمٞمس ُمٕمّٚمؼ قمغم ُم٤م يِم٤م  اهلل ، قمٚمٌؿ ، ًمٙمٜمّف ُمقشمف ، ُمقضمزه أّن اإلُم٤مم قمٚمٞمف اًمًالم قم٤مملٌ سم٤ًمقم٦م 

 وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم.، شمٕم٤ممم واًمٕمٚمؿ اعمٕمّٚمؼ ًمٞمس قمٚماًم قمغم احل٘مٞم٘م٦م إّٓ إذا أُمْم٤مه اهلل حميتقُم٤ًم ، 

  

                                                           

حمٚمد زمـ فمبد ايمقه٣مب زمـ ؽمَلم اظمٔمروف زمٟمِب فمقّم اْلب٣مئل ىم٣من إَم٣مَم٣ًم دم فمٙمؿ ايم٘مَلم، أطمذ هذا ايمٔمٙمؿ فمـ  (1)

رئٝمس َمٔمتزيم٥م ايمبٌمة ، أِب يقؽمػ ئمٗمقب زمـ فمبد اَّلل ايمُمح٣مم ايمبٌمي ، همٙمًم َم٣مت اٞمتٜم٦م رئ٣مؽم٥م آفمتزال دم 

 .سمَلَمذسمف اظمػّمزيـ رئٝمس إؾم٣مفمرة إؾمٔمري ، يم٘مٛمّف اٞمٗمٙم٤م فمٙمٝمف  ايمبٌمة إيمٝمف ، َمـ

 . َم٘مت٤م اإلفمَلم اإلؽمَلَمل ، ومؿ.99: 5ايمتبٝم٣من)ت: أمحد ومِمغم(  (7)
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   ًمزمكم ايم٘مٙمٝمٛمل وايمٖمٝمض ايم٘م٣مؾم٣مين ريض اَّلل فمٛمٜم

قمرف قمٜمد أؾم٤مـمٞمٜمٜم٤م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أّن يمّؾ أسمقاب ؿمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م اًمٙمٚمٞمٜمل ذم اًمٙم٤مذم 

 ، أصقًٓ وومروقم٤ًم وميت٤موى ..

قمٜمقن اًمٙمٚمٞمٜمل سم٤مسم٤ًم ىم٤مل ومٞمف : هـ( 7097)اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ومٗمل ٟمًخ٦م اًمٙم٤مذم اًميتل قمٜمد 

 .ُأفْمٙمُِٚمقا،  ئمٙمٚمقا أن ؾم٣مؤوا َمتك أُنؿ ، إّٓ  ايمٕمٝم٤م ئمٙمٚمقن فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم ٓ أُنؿ زم٣مب

أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ حمٛمد سمـ احلًـ ، قمـ أمحد سمـ احلًـ سمـ قمـ  (1)روى اًمٙمٚمٞمٜمل

ر اًم٤ًمسم٤مـمل ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد قمكم ، قمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ ُمّمدق سمـ صدىم٦م ، قمـ قمام

 اهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ اإلُم٤مم يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م؟!.

 .(7)شأفمٙمٚمف اَّلل ذيمؽٓ ، ويم٘مـ إذا أراد أن ئمٙمؿ ايمًمء ، » وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

ًمٞمس ُمٓمٚم٘م٤ًم ، وإّٟمام  (أفمٙمٚمف اَّلل ذيمؽ، إذا أراد أن ئمٙمؿ ايمًمء ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

ومٞمف ىمقام اًمديـ ، وُم٤م ٓ سمّد ُمٜمف ذم هداي٦م اًمٌنم اًمْم٤مًملم ، وُم٤م يم٤من ؿم٤مهدًا قمغم ظمّمقص ُم٤م 

وضمقب إـّمالع اًمٜمّص قمٜمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ذم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، وؾمٞم٠ميت قمّمٛم٦م اعمٕمّمقُملم 

 .اعمٕمّمقم قمغم يمّؾ ُم٤م ومٞمف ىمقام اًمديـ وهداي٦م اًمٕم٤ٌمد 

ُميتك ؿم٤م  ، أّي ر  ؿم٤م  ، وُم٤م قمدا هذا ، ُمـ اومؽماض أّن ًمٚمٛمٕمّمقم أن يٕمٚمؿ ُم٤م يِم٤م  ، 

بِْع ََم٣م ُيقضَمك إيَِمْٝمَؽ َواْصػِمْ ضَمتهك ََيُْ٘مَؿ اَّللشمٕم٤ممم : ؾمٌح٤مٟمف ووم٤ٌمـمٌؾ ىمٓمٕم٤ًم : ًم٘مقًمف  َوُهَق طَمغْمُ  َواسمه

٣مىمِِٚمكمَ  ًَم ايْمَٕمْٝم٤ُم  وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :  اْْلَ ـَ َّلل هَمُٗمْؾ إِٞمه ـَ اظْمُٛمْتَٓمِِري ٞمؽ ٟم٤مه هَم٣مْٞمَتٓمُِروا إيِنِّ ََمَٔمُ٘مْؿ َِم

: ُٓميتٜم٤مع إطم٤مـم٦م اعمحدود سمٖمػم اعمحدود ، ويًيتثٜمك ُم٤م ي٠مذن اهلل سمف . وىمد أومردٟم٤م  قمـ يمقٟمف مميتٜمٕم٤مً 

  هلذا قمٜمقاٟم٤ًم ذيٗم٤ًم ؾمٞم٠ميت .
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 دم آي٥م اظمحقاإلشمب٣مت أومس٣مم 

قمـ هِم٤مم سمـ ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، ٞمف قمـ أسم، سمـ إسمراهٞمؿ  قمـ قمكمّ  اًمٙمٚمٞمٜمل روى 

َيْٚمُحق اَّللهُ ََم٣م :  ؾم٤ممل وطمٗمص سمـ اًمٌخؽمي وهمػممه٤م قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ذم أي٦م

 ؟!.َيَُم٣مُء َوُيْثب٦ُِم َوفِمٛمَْدُه ُأمُّ ايمْ٘مَِت٣مِب 

 .(1)ش٦م إّٓ َم٣م مل ي٘مـبُ ثْ ، وهؾ يَ  ك إّٓ َم٣م ىم٣من شم٣مزمت٣مً َح ٚمْ وهؾ يُ » وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

وًم٘مد شمقّهؿ يمثػم ُمـ اًمٕمقام ، ورسمام سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ، أّن ُمٕمٜمك اإلصم٤ٌمت ذم أي٦م ، ٓ 

، ومٞمف  ههمػم، وإصم٤ٌمت ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ق ُم٤م يم٤من صم٤مسميت٤ًم أي : حم، يٕمدو اإلجي٤مد سمٕمد اإلقمدام 

 .وهذا همػم شم٤مم 

إىم٤ًمم  هذه، صمالصم٦م يمّٚمٝم٤م ُمـ اًمٖمٞم٥م م وم٤مإلصم٤ٌمت ، وًمؽ أن شم٘مقل اإلجي٤مد ، قمغم أىم٤ًم

 يم٤مٔيت :وهل ، اعمقاوم٘م٦م ًمٙميت٤مب اهلل ، أهؾ اًمٌٞم٧م اًمّمحٞمح٦م ُمـ أظم٤ٌمر ُمًيتٗم٤مدة 

 اًم٘مًؿ إّول : اإلصم٤ٌمت سمٕمد حمق اًمْمد أو اًمٜم٘مٞمض : يم٤مًمًٕم٤مدة سمٕمد حمق اًمِم٘م٤موة.

 اًم٘مًؿ اًمث٤مين : إصم٤ٌمت زي٤مدة قمغم ُم٤م أصمٌيتف اهلل ؾم٤مسم٘م٤ًم : يمٛمْم٤مقمٗم٦م احلًٜم٤مت.

 ضمديد : يمخٚمؼ صٜمػ اًم
ٍ
آظمر  صٜمٍػ  أو، ُمـ اعمالئٙم٦م ضمديد ٘مًؿ اًمث٤مًم٨م : إصم٤ٌمت ر 

مم٤ّم ؿم٤م  اهلل أن أو ضمٜمٍس آظمر ُمـ ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦ّم ، مل خيٓمر سم٤ٌمل خمٚمقق ، همػمهؿ ُمـ اخلالئؼ ، 

 . خيٚم٘مف ويقضمده 

اًمٜم٤مسمف ، ًمٙمـ  اًمٕم٤ممل ه٤مك أدًّم٦م هذه إىم٤ًمم ، وإن يمٜم٤ّم ٟمح٥ًم أهّن٤م طم٤مرضة ًمذهـ

 شمرؾمٞمخ٤ًم ًمٚمٗمٝمؿ .دومٕم٤ًم ًمٚمقهؿ و: ُمراقم٤مة ًمٚمٛمٜمٝم٩م ٟمذيمره٤م 
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 ايمٗمسؿ إّول : اإلشمب٣مت زمٔمد اظمحق .

ـَ َوقَمِٛمَؾ : يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  فأو ٟم٘مٞمْم هودّ جي٤مد سمٕمد إقمدام اإلوهق  ـْ شَم٤مَب َوآَُم ٓا َُم إِ

ُل اَّللهُ ؽَمٝمَِّئ٣مِِتِْؿ ضَمَسٛم٣َمٍت قَمَٛماًل َص٤محِل٤ًم وَم٠ُموًَمتَِؽ  أيْم٤ًم . وُمـ ذًمؽ (1)هَمُٗمقًرا َرطِمٞماًم  َويَم٤مَن اهللاُ  ُيبَدِّ

ُٙمْؿ َأْن ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ك َرسمُّ ًَ ـَ آَُمُٜمقا شُمقسُمقا إمَِم اهللاِ شَمْقسَم٦ًم َٟمُّمقطًم٤م قَم ِذي ٤َم اًما َر فَمٛمُْ٘مْؿ َي٤مَأهيُّ ُيَ٘مٖمِّ

هَْن٤َمرُ  ؽَمٝمَِّئ٣مسمُِ٘مؿْ  ْٕ يتَِٝم٤م ا ـْ حَتْ ِري ُِم  .(7)َوُيْدظِمَٚمُٙمْؿ ضَمٜما٤مٍت دَمْ

سمٕمد حمق اًمِم٘م٤موة ، ث٧ٌم اًمًٕم٤مدة ًمٗمري٘ملم ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م ، أّن اهلل شمٕم٤ممم يقمـ اصّح وىمد 

سحي٦م ، وهل  ىمٓمٕمٞم٦ّم ٟمّمقصذم هذا ، وُمـ إؿم٘مٞم٤م  وقمٛمؾ ص٤محل٤ًم وآُمـ ـ شم٤مب ٙمّؾ ُمًم

 .، واإلجي٤مد سمٕمد اإلقمدام  ذم اإلصم٤ٌمت سمٕمد اعمحقضمّدًا 

اًمٕمدة، قمـ ومٛمـ ذًمؽ ُمـ ـمرىمٜم٤م اًمٙمثػمة ، ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

قمكّم سمـ أيب محزة، قمـ أيب سمّمػم قمـ أيب  قمـأمحد سمـ حمٛمد اًمؼمىمل، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمٝمران، 

ُمـ ىم٤مل ذم دسمر صالة اًمٗمجر ودسمر صالة اعمٖمرب ؾمٌع ُمرات سمًؿ »قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل: 

لم ٟمققم٤ًم اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ٓ طمقل وٓ ىمقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ، دومع اهلل قمز وضمؾ قمٜمف ؾمٌٕم

وإن ىم٣من ؾمٗمٝم٣ًم حمل َمـ إؾمٗمٝم٣مء وىمت٤م دم ُمـ أٟمقاع اًمٌال  أهقهن٤م اًمريح واًمؼمص واجلٜمقن، 

 .(3)شايمسٔمداء

قمٜمد همػمٟم٤م إّٓ اجلؼمّي٦م ُمـ ، ويمذا ُمٕمٜم٤مه ُمـ اًميورّي٤مت قمٜمد أصح٤مسمٜم٤م أىمقل: 

 صحٞمح سمٙمثرة اًمٓمرق ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم إىمقى .واخلؼم أقماله إؿم٤مقمرة ، 

هـ( ذم احلٚمٞم٦م 430رواه أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم هذا قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ، أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ) ومم٤ّم

، صمٜم٤م احلًـ سمـ ضمرير )اإلُم٤مم اًمث٘م٦م اًمٓمؼماين ص٤مطم٥م اعمٕم٤مضمؿ ومقق اًمقصػ(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد 

أيب  قمـ)اسمـ أيب أويس، صم٘م٦م قمـ همػماإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ، خ م( ، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ )إُم٤مم حمدث يمٌػم اًمِم٠من(اًمّمقري 

 )قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب اًمزٟم٤مد اًم٘مرر، صم٘م٦م طم٤مومظ قم٤ممل سم٤مًميتٗمًػم، شمٖمػم طمٗمٔمف سم٠مظمرة(اًمزٟم٤مد ُمـ أهؾ وادي اًم٘مرى 
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)إسمراهٞمؿ سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ، وصم٘مف أسمق ُمًٝمر يمام ٟم٘مؾ أسمق ٟمٕمٞمؿ ذيؾ هذا طمدصمٜمل إسمراهٞمؿ، ؿمٞمخ ُمـ أهؾ اًمِم٤مم 

: ىمدُم٧م اعمديٜم٦م وم٠ًمًم٧م حمٛمد سمـ قمكم ، ىم٤مل)إُم٤مم يمٌػم وم٘مٞمف صم٘م٦م، ومقق اًمقصػ(قمـ إوزاقمل  احلدي٨م(

 َيْٚمُحق اَّللُّ ََم٣م َيَُم٣مُء َوُيْثب٦ُِم َوفِمٛمَدُه ُأمُّ ايْم٘مَِت٣مِب  سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، قمـ ىمقًمف قمز وضمؾ: 

وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، طمدصمٜمٞمف أيب، قمـ ضمّده قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يمرم اهلل وضمٝمف ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م قمٜمٝم٤م  (7)

 رؾمقل اهلل وم٘م٤مل:

٤م ي٤م قمكّم: ومٌنم هب٤م أُميتل ُمـ سمٕمدي، اًمّمدىم٦م قمغم وضمٝمٝم٤م، واصٓمٜم٤مع ٕسمنمّٟمؽ هب» 

وشمزيد ذم اًمٕمٛمر، وشم٘مل ُمّم٤مرع حتّقل ايمُمٗم٣مء ؽمٔم٣مدة،  اعمٕمروف، وسمر اًمقاًمديـ، وصٚم٦م اًمرطمؿ،

 ش . اًمًق 

سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من. ىم٤مل أسمق  وإزمراهٝمؿىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ: همري٥م شمٗمرد سمف إؾمامقمٞمؾ قمـ أيب اًمزٟم٤مد. 

 .(9)َمـ شمٗم٣مت َمُم٣مخيٛم٣م وومدَم٣مئٜمؿوم٘م٤مل:  زرقم٦م: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ُمًٝمر قمٜمف

ذم اًمٗمٞمض: إسمراهٞمؿ هق اسمـ أيب ؾمٗمٞم٤من،  هـ(7037)ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده ضمٞمّد. ىم٤مل اعمٜم٤موي 

يمٕمٛمر  اًمّمح٤مسم٦موًمف ؿمقاهد قمـ . واحلدي٨م أقماله ٟمّص فم٤مهر سيح ذم ُمٕمٜمك اًمٌدا ، (3)صم٘م٦م

 ..سمـ اخلٓم٤مب واسمـ ُمًٕمقد وهمػممه٤م 

  

                                                           

 .39ايمرفمد:   (1)

 . دار ايم٘مت٣مب ايمٔمرِب ، زمغموت. 195: 6ضمٙمٝم٥م إويمٝم٣مء  (7)

 . اظم٘متب٥م ايمتج٣مري٥م ايم٘مػمى ، َمٌم .5196رومؿ:  .737: 9همٝمض ايمٗمدير   (3)

أٞمبف إلم أّن اإلَم٣مم إيمب٣مين ؤّمػ اإلؽمٛم٣مد  : يمٔمدم َمٔمرهمتف زم١مزمراهٝمؿ همٝمًم وم٣مل، وهذا َمٛمف ذهقل نمري٤م، همٟمزمق ٞمٔمٝمؿ 

 ، ٞم٣مهٝمؽ فمـ سمٌميح اإلَم٣مم اظمٛم٣موي .دم ىمت٣مزمف وأّٞمف شمٗم٥م همٝمًم وم٣مل أزمق زرفم٥م  ح زمفّس ومد 
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 . اَّلل سمٔم٣ملم ًم أشمبتفهمٝمايمزي٣مدة ايمٗمسؿ ايمث٣مين : 

، وأصمٌيتف ذم اهلل شمٕم٤ممم يميتٌف ُم٤م قملم قمغم ذم قملم اعمقضمقد : أي اًمزي٤مدة  إجي٤مدٍ زي٤مدة هق : و

٤محِل٤َمِت : ؾمٌح٤مٟمف قًمف ىمُمـ ذًمؽ :  ُمـ اًم٘مْم٤م اًمٚمقح اعمحٗمقظ  ـَ آَُمُٜمقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّما ِذي اًما

ٞمِٝمْؿ ُأضُمقَرُهْؿ  ـْ هَمّْمٙمِفِ وَمُٞمَقومِّ   .(1) َوَيِزيُدُهْؿ َِم

ـَ َُم٤م قَمِٛمُٚمقا : ًمف قمّز وضمّؾ قوىم ًَ ـْ هَمّْمٙمِفِ ًمَِٞمْجِزهَيُُؿ اهللاُ َأطْم ـْ  َوَيِزيَدُهْؿ َِم َواهللاُ َيْرُزُق َُم

٤مٍب  ًَ  .(7)َيَِم٤مُ  سمَِٖمػْمِ طِم

َٞمُٝمْؿ ُأضُمقَرُهْؿ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :  ـْ هَمّْمٙمِفِ ًمُِٞمَقومِّ  .(3)إِٟماُف هَمُٗمقٌر ؿَمُٙمقرٌ  َوَيِزيَدُهْؿ َِم

ٓ حمق وإضمر ٓ إقمدام ومٞمف ، ويمثرة ذم ٟمٗمس اخلػم إضمر اعمقضمقد قملم  ذم ومٝمق زي٤مدةٌ 

ُمـ أّن اهلل يزيد ذم أضمؾ  ومٞمف، ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م شمقاشمر قمـ اًمٗمري٘ملم ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م قمـ اًمٜمٌّل 

 .أظمرضمٝم٤م اًمٗمري٘م٤من ؾمٜمٕمرض هل٤م ُميتقاشمرة ذم هذا ٟمّمقٌص وو...، صؾ رمحف شمّمّدق ، وُمـ و

قمـ ، قمـ احلًـ سمـ ـمريػ ، قمٜمف شمٕم٤ممم يض اهلل رهـ( 974)ُم٤م رواه اًمؼمىمل : ُمٜمٝم٤م 

 قمٚمٞمف اًمًالمؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر : قمـ أيب محزة ىم٤مل ، قمـ مح٤مد سمـ قمثامن ، اعمٖمػمة  قمٌد اهلل سمـ

ىمت٤م اَّلل يمف َمـ إصمر ، ومبؾ نمروهب٣م و،  ومبؾ ؿمٙمقع ايمُمٚمس، سم٘مبغمة   اَّلل َم٣مئ٥مَمـ ىمػّم » :ي٘مقل 

إن و،  زمحٚمده ىمت٤م اَّلل يمف فممم ضمسٛم٣متو َّللوَمـ وم٣مل ؽمبح٣من ا،  ىمٟمصمر َمـ أفمتؼ َم٣مئ٥م رومب٥م، 

 .(9)شزاد زاده اَّلل

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

                                                           

 .173ايمٛمس٣مء :  (1)

 .38ٛمقر: ايم (7)

 .31هم٣مؿمر:  (3)
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سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ، قمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ ومْم٤مل ، هـ( 460)وروى اًمِمٞمخ اًمٓمقد 

قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ زرارة ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب ٟمٍم ، قمـ أسم٤من سمـ قمثامن ىم٤مل : 

ؾمٛمع ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم »ٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : طمدصمٜم٤م يمثػم سمٞم٤مع اًمٜمقا ىم٤مل : ؾم

سير اًمًٗمٞمٜم٦م قمغم اجلقدي ، ومخ٤مف قمٚمٞمٝم٤م ، وم٠مظمرج رأؾمف ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمًٗمٞمٜم٦م ، ومرومع يده 

وأؿم٤مر سم٢مصٌٕمف وهق ي٘مقل )رمه٤من اشم٘مـ( وشم٠مويٚمٝمام : ي٤م رب أطمًـ ، وإّن ٟمقطم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم 

وم٠مُمر ُمـ ُمٕمف ُمـ اجلـ واإلٟمس أن يّمقُمقا  عم٤م ريم٥م اًمًٗمٞمٜم٦م ، ريمٌٝم٤م ذم أول يقم ُمـ رضم٥م ،

وُمـ ص٤مُمف ُمٜمٙمؿ شم٤ٌمقمدت قمٜمف اًمٜم٤مر ُمًػمة ؾمٜم٦م ، وُمـ ص٤مم ؾمٌٕم٦م أي٤مم »ذًمؽ اًمٞمقم وم٘م٤مل : 

ُمٜمف همٚم٘م٧م قمٜمف أسمقاب اًمٜمػمان اًمًٌٕم٦م ، وُمـ ص٤مم صمامٟمٞم٦م أي٤مم ُمٜمف ، وميتح٧م ًمف أسمقاب اجلٜم٤من 

٦ًم وقمنميـ يقُم٤ًم ُمٜمف ىمٞمؾ ًمف ُمـ ص٤مم قمنمة أي٤مم ُمٜمف أقمٓمل ُم٠ًمًميتف ، وُمـ ص٤مم مخو اًمثامٟمٞم٦م ،

 .(1)شوَمـ زاد زاده اَّللاؾميت٠مٟمػ اًمٕمٛمؾ وم٘مد همٗمر ًمؽ ، : 

، اسمـ ومْم٤مل صحٞمح ، ويمذا ُمٜمف إمم اعمٕمّمقم  : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، ـمريؼ اًمِمٞمخ إمم ىمٚم٧م

 .صمٜم٤من ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع ريض اهلل قمٜمٝمام اوومٞمف 

ٞمَُٝمْؿ ُأضُمقَرُهْؿ  : اًمزسمدة : ىمقًمف شمٕم٤ممم  ـْ هَمّْمٙمِفِ َوَيزِ ًمُِٞمَقومِّ إضمر قملم  ذم ةد٤مزي  يَدُهْؿ َِم

اًميتل هل قملم ، : يم٠من جيٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم اجلٜم٦م وقمدهؿ اهلل سمف ، وهق اجلٜم٦ّم ىمّدؾمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم  اًمذي

، وأقمغم درضم٦م ، واهلل ىم٤مدٌر  ، وأقمٔمؿ ٟمقراً وأوؾمع رمح٦م ، واًمرمح٦م ، أؿمّد ظمػمًا واًمٜمقر اخلػم 

  .قمغم يمّؾ ر  ؾمٌح٤مٟمف 
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 صمديد ٧م : اؽمتئٛم٣مف إشمب٣متايمٗمسؿ ايمث٣ميم

أصٜم٤مف ُمـ ضمديدًا يم٠من خيٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ظمٚم٘م٤ًم : ضمديديـ  وإجي٤مدٍ  وهق اسميتدا  ظمٚمٍؼ 

احْلَْٛمُد هللِاِ ُمـ ىمٌؾ ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : ُمثٚمٝمؿ  اعمالئٙم٦م ًمٕم٤ٌمدشمف ، مل يٙمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمد ظمٚمؼ

َْرِض ضَم٤مقِمِؾ اعْمَاَلئَِٙم٦ِم رُ  ْٕ اَمَواِت َوا ًا ِر اًم
َيِزيُد دِم ؾُماًل ُأوزِم َأضْمٜمَِح٦ٍم َُمثْٜمَك َوصُماَلَث َوُرسَم٤مَع وَم٤مـمِ

ْٙمِؼ ََم٣م َيَُم٣مءُ   ىَمِديٌر  اْْلَ
ٍ
 .(1)إِنا اهللاَ قَمغَم يُمؾِّ َرْ 

اَلٍم َذًمَِؽ َيْقُم اخْلُُٚمقِد )وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :  ًَ ( هَلُْؿ َُم٤م َيَِم٤مُ وَن ومِٞمَٝم٤م 34اْدظُمُٚمقَه٤م سمِ

 .، مل خيٓمر سم٤ٌمل أطمد ُمـ اخلٚمؼ أي ًمديٜم٤م ُمزيد ُمًيت٠مٟمػ  (7) َويَمَدْيٛم٣َم ََمِزيٌد 

أيب رمحف اهلل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل، ىم٤مل : طمدصمٜمل هـ( 387)أظمرج اًمّمدوق 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ يزيد، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم، قمـ مجٞمؾ سمـ دراج، قمـ زرارة، قمـ قمٌد اهلل 

ايمٗمّم٣مء وايمٗمدر طمٙمٗم٣من َمـ  إنّ » : ؾمٛمٕميتف ي٘مقل:ؾمٚمٞمامن، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم، ىم٤ملسمـ 

 . (3)شطمٙمؼ اَّلل، واَّلل يزيد دم اْلٙمؼ َم٣م يُم٣مء

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

 اهلل ريض اًمٗم٘مٞمف أمحد سمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر حمٛمد أسمق طمدصمٜم٤موأظمرج اًمّمدوق أيْم٤ًم ىم٤مل : 

 أسمق ٜملطمدصم:  ىم٤مل ، اًم٘مٛمل صدىم٦م سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ احلًـ حمٛمد أسمق أظمؼمٟم٤م:  ىم٤مل ، قمٜمف

 سمـ احلًـ ؾمٛمع ُمـ طمدصمٜمل:  ىم٤مل ، ٌماًمٙم إٟمّم٤مري اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد قمٛمرو

، ووصٚمف وم٠ميمرُمف اعم٠مُمقن قمغم ظمراؾم٤من ؿُميتٙمٚمّ  اعمروزي ؾمٚمٞمامن ىمدم:  ي٘مقل اًمٜمقومكم حمٛمد

  ؟!. ؿمٞمت٤مً  ومٞمف يزيد ومٚمٞمس،  إُمر ُمـ ومرغ ىمد فٕٟمّ ومٙم٤من مم٤ّم ىم٤مل ًمٚمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم : 

                                                           

 . 1هم٣مؿمر :  (1)

 . َم٠مؽمس٥م ايمٛممم اإلؽمَلَمل، ومؿ.369ايمتقضمٝمد )ت: ه٣مؾمؿ ايمْمٜمراين(:  (7)

 . 35ق:  (3)
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ْٙمِؼ ََم٣م  : وضمؾ قمز ىم٤مل ومٙمٞمػ ، اًمٞمٝمقد ىمقل هذا:  اًمًالم ٚمٞمفقم اًمرو٤م ىم٤مل َيِزيُد دِم اْْلَ

 ُمـ ومرغ وىمد َيْٛمُحق اهللاُ َُم٤م َيَِم٤مُ  َوُيْث٧ٌُِم َوقِمٜمَْدُه ُأمُّ اًْمٙمِيَت٤مِب :  ممؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤م ىم٤ملو َيَُم٣مءُ 

 .(1)؟!شإُمر

ق ظمٓم٠م ٟمًخ ، ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٕميتؼم ، وذم سمٕمض اعمّم٤مدر اعمٓمٌققم٦م : اًمٙمجل ، وه

 واًمّمحٞمح اًمٙمٌم ، وهق صم٘م٦م .

سم٢مؾمٜم٤مديـ ُمٕميتؼميـ ، سمؾ أظمرج اًمّمدوق ذم اخلّم٤مل ىمد ُم٣م ذم اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼ ، ُم٤م و

 صحٞمحلم قمغم سمٕمض اعم٤ٌمين ..

قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر أطمدمه٤م : ُم٤م أظمرضمف اًمّمدوق سم٢مؾمٜم٤مده ، 

وصغم اَّلل أزمدان أهؾ اْلٛم٥م َمع ، ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم  ىم٣منإذا ف يمٔمٙم٘مؿ سمرون أٞمّ »قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : 

اَّلل فمزوصمؾ ٓ ئمبد دم  أنّ ، ايمٛم٣مر َمع أرواضمٜمؿ دم ايمٛم٣مر  أرواضمٜمؿ دم اْلٛم٥م ، وصغم أزمدان أهؾ

َمـ نمغم  يمٝمخٙمٗمـ اَّلل طمٙمٗم٣مً ، زمعم واَّلل  !ئمبدوٞمف ويقضمدوٞمف وئمٓمٚمقٞمف؟ زمَلده وٓ خيٙمؼ طمٙمٗم٣مً 

وخيٙمؼ َلؿ أرو٣م حتٚمٙمٜمؿ وؽمًمء سمٓمٙمٜمؿ ، ، ئمبدوٞمف ويقضمدوٞمف وئمٓمٚمقٞمف ،  همحقيم٥م وٓ إٞم٣مث

ـْ طَمْٙمٍؼ صَمِديدٍ :  اَّلل فمزوصمؾ أيمٝمس ِل زَمْؾ ُهْؿ دِم يَمْبٍس َِم َوه ْٕ ْٙمِؼ ا  . (9)َأهَمَٔمٝمِٝمٛم٣َم زم٣ِمْْلَ

هذه إىم٤ًمم إذا اشّمْمح هذا ، ويٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمٕمٚمقُم٤ًم رضورة ًمٙمّؾ ُمًٚمؿ ، ومٙمّؾ ُمـ 

 ح٤مٟمف ..ُمـ همٞم٥م اهلل شمٕم٤ممم ، ٓ يٕمٚمٛمف إّٓ هق ؾمٌ

، أو  ٤م، أو سم٠مطمده٤م ، أو سمٕمْمٝمُمـ هذه إىم٤ًمم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اهلل سمغم رسمام يٗمٞمض 

: وم٤مهلل يٗمٕمؾ ورمحيتف طمٙمٛميتف ُمِمٞمتيتف : أي ، عمـ اصٓمٗمك ُمـ قم٤ٌمده ، قمغم ُم٤م شم٘مِض سمف جمٛمققمٝم٤م 

اًمٜمقر واخلػم قملم ، هق ؾمٌح٤مٟمف وي٘مدر وي٘مِض يريد ويمّؾ ُم٤م يِم٤م  قمغم أّن ، ذم ُمٚمٙمف ُم٤م يِم٤م  

 .واًمرمح٦م  ٙمٛم٦ماحلٗمْمؾ واًمو

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م ايمٛممم اإلؽمَلَمل، ومؿ.957ؿ ايمْمٜمراين(: ايمتقضمٝمد )ت: ه٣مؾم (1)

 .  مج٣مفم٥م اظمدرؽمكم ومؿ . 359اْلِم٣مل )ت: فمقم أىمػم نمٖم٣مري( :   (7)
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 ًمٙمـ ُم٤م هل صمٛمرة هذا اًميت٘مًٞمؿ ، وعم٤مذا ارشمٙمٌٜم٤مه ؟!.

ؾمٞمام قمقيّم٤مت اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤م  ، واحلدي٨مىمٚمٜم٤م : صمّٛم٦م قمقيّم٤مت ذم اًمٕم٘مٞمدة واًميتٗمًػم 

ٓ شمٜمدومع إّٓ هبذا اًميت٘مًٞمؿ اًمنميػ ، ُمـ ذًمؽ قمقيّم٦م أسمٞمٜم٤م إسمراهٞمؿ صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، 

 ..صٚمقات اهلل قمٚمٞمف 

ُمرّد يمّؾ هذه اًمٕمقيّم٤مت اًميتل طم٤مر ومٞمٝم٤م قمٚمام  اًمٕم٘مٞمدة واًميتٗمًػم ، إمم قمدم قمغم أّن 

 ه٤مك ًمؽمى ..اًميتٗمريؼ اًمدىمٞمؼ سملم ىمًٛمل قمٚمؿ اعمٕمّمقم : اعمٕمّٚمؼ واعمحيتقم ، 



 

 

 935....     ................................................    ؼ فمعم اظمُمٝمئ٥م اظمٔمٙمّ  ايمٖمِمؾ ايمس٣مدس : ٞمًمذج يمٔمٙمؿ اظمٔمِمقم 

 

 زمكم ايمٔمٙمؿ اظمٔمّٙمؼ واظمحتقم  إزمراهٝمؿ 

َ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :  ْٕ ًَمَواِت َوا َؽ ُٞمِري إزِْمَراِهٝمَؿ ََمَٙمُ٘مقَت ايمسه
ْرِض َويمَِٝمُ٘مقَن َوىَمَذيمِ

ـَ اظْمُقومِٛمكِمَ   .(1) َِم

ىمٚم٧م : قم٤ممل اعمٚمٙمقت ، هق ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم قمٚمٞمف اًمًالم ومٞمام رواه قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ 

اًم٘مّٛمل ىم٤مل : طمدصمٜمل أيب ، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمرار ، قمـ يقٟمس سمـ قمٌد اًمرمح٤من ، قمـ هِم٤مم ، 

 وفمـ ايمسًمء وَمـ همٝمٜم٣مفمٙمٝمٜم٣م ،  ىمُمط يمف فمـ إرض وَمـ: » قمـ أيب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

، وهمٔمؾ ذيمؽ زمرؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ، وايمٔمرش وَمـ فمٙمٝمف، واظمـَـَٙمـِؽ ايمذي َيٚمٙمٜم٣م ، 

 . (7)ش وأَمغم اظم٠مَمٛمكم فمٙمٝمف ايمسَلم

ـٌ صحٞمح. إؾمامقمٞمؾ وصم٘مف اًم٘مّٛمل ذم شمٗمًػمه شمقصمٞم٘م٤ًم قم٤مُّم٤ًم ، ٟم٤مهٞمؽ  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمً

 ّٞم٦م صم٘م٤مت .قمـ ىمرائـ اعمدح إظمرى ، واًمٌ٘م

، سحي٦ٌم أّن سمؾ إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم ذم اًمٗمّمقل اًم٤ًمسم٘م٦م وأي٦م سمْمٛمٞمٛم٦م اخلؼم اًمّمحٞمح 

٢مسمراهٞمؿ ، ٓ خيٗمك قمٚمٞمف ر  مم٤ّم دون اًمٕمرش : ومال خيٗمك قمٚمٞمف ر  يميتٌف اهلل شمٕم٤ممم اعمٕمّمقم يم

 ق واعمٓمر٤مر واإلطمٞم٤م  واإلُم٤مشم٦م واًمرز٦م واًمٜمّ : يم٤مجلٜمّ  ، وٓ رٌ  ُمـ اعمٚمٙمقتذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ 

 ُمـ اعمٚمٙمقت .اًميتدسمػم ، وُمالئٙم٦م ، وُمٕمٜمك يمِمط : يمِمػ ًمف ؾمٌح٤مٟمف يمّؾ قم٤ممل اعمٚمٙمقت و...

وايمٔمرش وَمـ ، واظمـَـَٙمـِؽ ايمذي َيٚمٙمٜم٣م ،  وفمـ ايمسًمء وَمـ همٝمٜم٣مىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

قت ( سيٌح سم٤مٕومم اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ، أّن إسمراهٞمؿ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف أطم٤مَط قمٚماًم سمٙمّؾ ُم٤م ذم اعمٚمٙمفمٙمٝمف

، رشم٦ٌم ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت ىمدس مجٚم٦ًم وشمٗمّمٞمالً : عم٤م ُمّر أّن اًمٕمرش سمٛمٕمٜمك اًمّمقرة واهلٞمت٦م أ

اعم٘مرسملم ( ؾمدٟميتف ُمـ وايمٔمرش وَمـ فمٙمٝمف. وىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم : )وضمقدًا وأذف 

 .وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ وقمزرائٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ضمؼمائٞمؾ :  ، وهؿاًم٘م٤مئٛملم سم٠مُمره وشمدسمػمه 

                                                           

 .75ؽمقرة إٞمٔم٣مم :   (1)

 .715: 7سمٖمسغم ايمٗمٚمل   (7)
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 اهٝمؿ ايمٔم٣ممل زم٘مّؾ اظمٙم٘مقت فمقيِم٥م إزمر

قمٚمٞمف ، قم٤معم٤ًم سمٙمّؾ ُم٤م ذم اعمٚمٙمقت : ُمـ أقمغم شمٕم٤ممم إسمراهٞمؿ صٚمقات اهلل إذا يم٤من ًمٙمـ 

، إمم أدٟم٤مه٤م ُمـ إرض ذم اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م أو اًمراسمٕم٦م رشم٦ٌم ، وهل رشم٦ٌم اًمٕمرش واًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمف 

ى وَم٣ميُمقا ؽَمََلًَم٣م وَم٣مَل َويَمَٗمْد صَم٣مَءْت ُرؽُمُٙمٛم٣َم : ىمقًمف شمٕم٤ممم   ام شمٗمًػموم اًم٤ًمسمٕم٦م ، إزِْمَراِهٝمَؿ زم٣ِميْمُبمْمَ

َٓ سَمِِمُؾ إيَِمْٝمِف َٞم٘مَِرُهْؿ َوَأْوصَمَس َِمٛمُْٜمْؿ 69ؽَمََلٌم هَمًَم يَمب٧َِم َأْن صَم٣مَء زمِِٔمْجٍؾ ضَمٛمِٝمٍذ ) ( هَمَٙمًمه َرَأى َأْيِدََيُْؿ 

٣م ُأْرؽِمْٙمٛم٣َم إلَِم وَمْقِم يُمقطٍ  ْػ إِٞمه َٓ خَتَ  .(1) طِمٝمَٖم٥ًم وَم٣ميُمقا 

ٟمزًمقا اًمًالم أهّنؿ ُمالئٙم٦م شمدسمػم وقمذاب ، اًمّمالة وػ ظمٗمل قمغم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف ومٙمٞم

 ُمـ اعمٚمٙمقت اعمٜمٙمِمػ ًمف مت٤مم آٟمٙمِم٤مف؟!.

 ضمقاسمف ذم اًميت٘مًٞمؿ أٟمػ : ُمـ وضمقه يمّٚمٝم٤م طمّؼ:ىمٚم٧ُم : 

 ايمزي٣مدة دم اظمٙم٘مقت .ايمقصمف إّول : 

ٕمٚمؿ : رضورة أّن اهلل سمٙمّؾ ُم٤م ذم اعمٚمٙمقت ، ًمٞمس يمّؾ اًمقمٚمٞمف اًمًالم قمٚمؿ إسمراهٞمؿ إّن 

 وٓ يٌٕمد أّن اهلل شمٕم٤ممم زاد قمغم: ذم يمّؾ آن شمٕم٤ممم يمّؾ يقم هق ذم ؿم٠من ، يٗمٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف ُم٤م يِم٤م  

إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ، وًم٘مد أصمٌيت٧م احلٙمٛم٦م قمٚمٞمف ٓمٚمع مل يُ  ظمٚم٘م٤مً إلسمراهٞمؿ اعمٜمٙمِمػ اعمٚمٙمقت 

 ..ٜم٘مٓمع يٓ وإجي٤مده وومْمٚمف ؾمٌح٤مٟمف اهلل رمح٦م أّن اًمث٤مسم٧م ، اًمٜم٘مؾ قمالوة قمغم 

، أوضمدهؿ اهلل ٚمٍؼ ضمديد خل اؾميتتٜم٤مٌف : قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم احل٤مصؾ : ًمٕمّؾ ه١مٓ  اعمالئٙم٦م 

: يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم : قمٚمٞمٝمؿ  إسمراهٞمؿ صٚمقات اهلل قمٚمٞمفاهلل ٚمع ٓمْ ، مل يُ ؾمٌح٤مٟمف سمٕمد أن مل يٙمقٟمقا 

ْٙمِؼ ََم٣م َيَُم٣مءُ سَم٤مَع ضَم٤مقِمِؾ اعْمَاَلِئَٙم٦ِم ُرؾُماًل ُأوزِم َأضْمٜمَِح٦ٍم َُمْثٜمَك َوصُماَلَث َورُ  إِنا اهللاَ قَمغَم  َيِزيُد دِم اْْلَ

 ىَمِديٌر 
ٍ
 .يُمؾِّ َرْ 

، ٓ ي٤ٌميـ إّول ذم احل٘مٞم٘م٦م ، وإن ىمٚم٧م : وهذا اًمقضمف حميتٛمؾ ، ًمٙمـ صمٛم٦م وضمف صم٤من 

 ..هم٤ميره ذم اخلّمقصٞم٤ّمت ، ه٤مك ًمؽمى 

                                                           

 .71-69ؽمقرة هقد :   (1)
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 ايمقصمف ايمث٣مين : سمبّدل ايمِمقرة واَلٝمئ٥م.

٤مر ، ؾمٞم٠ميت سمٕمْمٝم٤م ، ُمٜمٝم٤م جمل  قمزرائٞمؾ قمغم اًمٜمٌل ُمقؾمك ورد هذا ذم يمثػٍم ُمـ إظمٌ

، قمٚمٞمٝم٤م إٟمٌٞم٤م  اهلل ضمديدة مل يٓمٚمع وصقرة همػمهؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، هبٞمت٦م ويٕم٘مقب ووؾمٚمٞمامن 

 ف قمٜمٝمؿوهذا ٓ يٜم٤مذم ُمٕمروم٦م إٟمٌٞم٤م  سمح٘مٞم٘م٦م قمزرائٞمؾ واٟمٙمِم٤مومف هلؿ ، هم٤مي٦م إُمر اٟمحج٤مسم

ُم٤م ورد سم٢مؾمٜم٤مد ، ُمٜمٝم٤م  سمٕمض إظم٤ٌمر اًمث٤مسميت٦م ذم ذًمؽ ، وؾمٞم٠ميت: حلٙمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦مسم٤مهلٞمت٦م اجلديدة 

 .قمدم ُمٕمروم٦م اعمالئٙم٦م سم٤مًمٜمٌل وقمكّم عم٤م قمرضم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم هبٞمتيتٞمٝمام اًمٜمقرّي٦م صحٞمح ، 

ويمام ىمٚمٜم٤م : ومٝمذا اًمقضمف ٓ يٜم٤مذم إّول : ومٛمرّدمه٤م إمم إجي٤مد إهلل ضمديد ، وإن شمٖم٤ميرا ذم 

دة ، واًمث٤مين قمغم إجي٤مد ُمٔمٝمر ضمديد قمغم ذات دوران اًمقضمف إّول قمغم إجي٤مد ذات ضمدي

 ُمقضمقدة ذم إؾم٤مس .

 اْلج٤م .يم٧م : ايمقصمف ايمث٣م

ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إّٓ : حلٙمٛم٦م ظمٚمٌؼ طمجٌٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف قمـ اعمٕمّمقُملم إسمراهٞمؿ ومٚمٕمّؾ ُمالئٙم٦م 

ومل هق ، وذم هذا ٟمّمقٌص ىمٓمٕمّٞم٦م ، يمام طمج٥م ؾمٌح٤مٟمف اخلي قمـ ُمقؾمك قمٚمٞمٝمام اًمًالم ، 

 .، وذم هذا اًمقضمف ٟمٔمٌر آن أواٟمف  ، إّٓ عم٤مقمٚمٞمف  فيٓمٚمٕم

، اعمحٞمط سمٙمّؾ ُم٤م ذم احل٤مصؾ : قمٚمؿ اعمٕمّمقم ، اًمٕم٤ممل سمٙمّؾ ُم٤م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ 

، ؾمٞمام إىم٤ًمم أو أطمده٤م ٓمرأ قمٚمٞمف يمّؾ هذا شم، اعمٚمٙمقت ، وُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

 .اًمقضمٝملم إوًمٞملم 

 ذم سمام وأسمٙمّؾ ُم٤م ذم اعمٚمٙمقت ، ٕمّمقم قمٚمؿ اعموهذا إن دّل وم٢مّٟمف يدّل قمغم أّن أصؾ 

قمغم ُم٤م يِم٤م  اهلل شمٕم٤ممم ، ُمٕمّٚمؼ ، سم٤مًمٜمٔمر ًمألىم٤ًمم اًمثالصم٦م أٟمٗم٦م ، ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم اعمحٗمقظ اًمٚمقح 

، ه٤مك ُمث٤مًٓ ضمٚمّٞم٤ًم ذم ـمرّو اًم٘مًؿ إّول قمغم قمٚمؿ ًمٞمس حميتقُم٤ًم : وم٤مهلل شمٕم٤ممم يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤م  

 .إسمراهٞمؿ اعمحٞمط سمٙمّؾ ُم٤م ذم اعمٚمٙمقت 
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  َمٔمّٙمؼإؽمًمفمٝمؾ  ؿ إزمراهٝمؿ زمذزمحفمٙم

لَم )إسمراهٞمؿ : أسمٞمٜم٤م شمٕم٤ممم قمغم ًم٤ًمن اهلل ىم٤مل  ٤محِلِ ـَ اًمّما َٟم٤مُه 700َربِّ َه٥ْم زِم ُِم ْ ٌَنما ( وَم

ْٕمَل ىَم٤مَل َي٤مسُمٜمَلا إيِنِّ 707سمُِٖماَلٍم طَمٚمِٞمٍؿ ) ًا َُم٤مَذا وَم٤مْٟمُٔمْر  َأَرى دِم اظْمَٛم٣َمِم َأينِّ َأْذزَمُحَؽ ( وَمَٚماما سَمَٚمَغ َُمَٕمُف اًم

) اهْمَٔمْؾ ََم٣م سُم٠ْمََمرُ شَمَرى ىَم٤مَل َي٤مَأسَم٧ِم  ـَ ٤مسمِِري ـَ اًمّما ( وَمَٚماما َأؾْمَٚماَم َوشَمٚماُف 709ؾَميَتِجُديِن إِْن ؿَم٤مَ  اهللاُ ُِم

ٜملِمَ 704( َوَٟم٤مَدْيٜم٤َمُه َأْن َي٤مإسِْمَراِهٞمُؿ )703ًمِْٚمَجٌلِِم ) ًِ ْؤَي٤م إِٟما٤م يَمَذًمَِؽ َٟمْجِزي اعمُْْح ىْم٧َم اًمرُّ  ( ىَمْد َصدا

 .(1)( َووَمَدْيٜم٤َمُه سمِِذسْمٍح قَمٔمِٞمؿٍ 706( إِنا َهَذا هَلَُق اًْمٌاََلُ  اعْمٌُلُِم )705)

 ىمٚم٧م : صمّٛم٦م قمٚمامن ذم أي٦م : 

 إّول : فمٙمؿ إزمراهٝمؿ اظمٔمّٙمؼ .

َي٣مزُمٛمَله  هذا اًمٕمٚمؿ ًمٞمس طميتٛمّٞم٤ًم : يمقٟمف ُمٕمّٚم٘م٤ًم قمغم اعمحق واإلصم٤ٌمت ، وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

وهذه اًمرؤي٤م ، سمؾ قم٤مُّم٦م رؤى إٟمٌٞم٤م  ، وطمل طم٘مٞم٘مل وقمٚمٌؿ  اظْمَٛم٣َمِم َأينِّ َأْذزَمُحَؽ  إيِنِّ َأَرى دِم 

ومٞمام هق ُمٕمٚمقم رضورة  : يِمٝمد ًمف ىمقل إؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم : طمْمقري ي٘مٞمٜمل 

٤مه وأصم٧ٌم حماهلل ؾمٌح٤مٟمف  ًمٞمس طميتاًم : ٕنّ  ُمٕمّٚمٌؼ ّٟمف قمٚمٌؿ ىمٚمٜم٤م إإّٟمام و  َي٣مَأزَم٦ِم اهْمَٔمْؾ ََم٣م سُم٠ْمََمرُ 

 .َوهَمَدْيٛم٣َمُه زمِِذزْمٍح فَمٓمِٝمؿٍ : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : همػمه 

 ايمث٣مين : فمٙمؿ إزمراهٝمؿ اظمحتقم .

وهذا ُمـ اًمٖمٞم٥م اًمذي مل يٕمٚمٛمف إسمراهٞمؿ  َوهَمَدْيٛم٣َمُه زمِِذزْمٍح فَمٓمِٝمؿٍ وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

ظمٚمٞمٚمف قمٚمٞمف  شمٕم٤ممم قمـؾمٌح٤مٟمف و، وإّٟمام أظمٗم٤مه اهلل إّٓ ذم اًمٚمحٔم٦م إظمػمة صٚمقات اهلل قمٚمٞمف 

 اًمًالم حلٙمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ، ؾمٜمنده٤م ىمري٤ًٌم .. 

وٓ حتّّمؾ أّن إسمراهٞمؿ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف مل يٙمـ قم٤معم٤ًم سم٤معمحيتقم ُمـ ىمْم٤م  اهلل شمٕم٤ممم : 

إؾمامقمٞمؾ أسمٞمٜم٤م خلٚمٞمٚمف إّٓ عم٤م ذع سمذسمح ؾمٌح٤مٟمف ظمالف أّن هذا ُمـ اًمٖمٞم٥م اًمذي مل ئمٝمره اهلل 

 . صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمام 

                                                           

 .116-111ؽمقرة ايمِمآهم٣مت:   (1)
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 !!، اَمتح٣من إزمراهٝمؿ ٥م ايمذزمح اْل٘مٚم٥م َمـ ومّمٝمّ 

 ُٕمر اهللإسمراهٞمؿ يتًٚمٞمؿ ومدا  إؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم سمذسمح قمٔمٞمؿ ، ُمٕمّٚمؼ ُمنموط سم

صدر قمٜمف ذسمح إؾمامقمٞمؾ إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف : وإّٓ أُم٣م اظميت٤ٌمر اًمذسمح  ذم٠من ٓ جيزع سم،  شمٕم٤ممم

 .. اًمذسمح اجلزع ذم أُمر 

قمـ ، يقب أقمـ ومْم٤مًم٦م سمـ ،  ٜمك أيبطمدصمىم٤مل :  ريض اهلل قمٜمفاًم٘مّٛمل يدّل قمٚمٞمف ُم٤م رواه 

أشم٤مه ضمؼمئٞمؾ  قمٚمٞمف اًمًالمسمراهٞمؿ إّن إ»ىم٤مل : قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم أيب قمـ ، ُمٕم٤موي٦م سمـ قمامر 

قمٜمده٤م ، وم٠مُمره ومرُمك مجرة اًمٕم٘م٦ٌم ، أوم٤مض إمم ُمٜمك  قمٜمد زوال اًمِمٛمس ُمـ يقم اًمؽموي٦م...، صمؿّ 

 فمٝمر ًمف اسمٚمٞمس ًمٕمٜمف اهلل.

سم٤مت قمغم ، طملم اوم٤مض ُمـ قمروم٤مت قمٚمٞمف اًمًالم راهٞمؿ اسم نّ ٢موم: أُمره اهلل سم٤مًمذسمح  صمؿّ 

 ... .يذسمح اسمٜمف  أنْ ومرأى ذم اًمٜمقم ، وهق ومزع ، اعمِمٕمر احلرام 

ـَ : يمام طمٙمك اهلل : وم٘م٤مل اًمٖمالم  َي٤مَأسَم٧ِم اوْمَٕمْؾ َُم٤م شُم١ْمَُمُر ؾَميتَِجُديِن إِْن ؿَم٤مَ  اهللاُ ُِم

ـَ  ٤مسمِِري  ام ُٕمر اهلل.وؾمٚمّ   اًمّما

 !.وم٘م٤مل: ي٤م اسمراهٞمؿ ُم٤م شمريد ُمـ هذا اًمٖمالم؟ٕمٜمف اهلل( )=إسمٚمٞمس ًموأىمٌؾ ؿمٞمخ 

 .ذسمحف أن أريد إسمراهٞمؿ : أىم٤مل 

 .مل يٕمص اهلل ـمروم٦م قملم،  شمذسمح همالُم٤مً ، ؾمٌح٤من اهلل اًمِمٞمخ : وم٘م٤مل 

 ش.اهلل أُمرين سمذًمؽ نّ إ: »وم٘م٤مل اسمراهٞمؿ 

 ش.ام أُمرك هبذا اًمِمٞمٓم٤منوإٟمّ ، رسمؽ يٜمٝم٤مك قمـ ذًمؽ »اًمِمٞمخ )=إسمٚمٞمس(: وم٘م٤مل 

واًمٙمالم ، هق اًمذي أُمرين سمف ، اًمذي سمٚمٖمٜمل هذا اعمٌٚمغ  نّ ، إويٚمؽ : »ف اسمراهٞمؿ وم٘م٤مل ًم

 ش.اًمذي وىمع ذم أذين 

 ش.اًمِمٞمٓم٤من ٓ واهلل ُم٤م أُمرك هبذا إّٓ :»اًمِمٞمخ )=إسمٚمٞمس( وم٘م٤مل 
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 ش.سمراهٞمؿ قمغم اًمذسمحإقمزم  صمؿّ ، ٛمؽ ٓ أيمٚمّ ، ٓ واهلل : »وم٘م٤مل اسمراهٞمؿ 

ذسمحيتف ذسمح  نْ إؽ ٟمّ إو، ؽ إُم٤مم ي٘ميتدى سمؽ ٟمّ إ، سمراهٞمؿ إي٤م اًمِمٞمخ )=إسمٚمٞمس( : وم٘م٤مل 

 ش.٤مس أوٓدهؿاًمٜمّ 

 .َمر اَّللٕ همٙمًم أؽمٙمًم مجٝمٔم٣مً ، ومٚمؿ يٙمٚمٛمف وأىمٌؾ إمم اًمٖمالم وم٤مؾميتِم٤مره ذم اًمذسمح 

 ش.ي٤م أسم٧م مخر وضمٝمل وؿمد وصم٤مىمل: »ىم٤مل اًمٖمالم 

 شمؿّ ، مجٔمٜمًم فمٙمٝمؽ ايمٝمقم أٓ واَّلل ٓ  ؟!.ي٣م زمٛمل ايمقشم٣مق َمع ايمذزمح» :سمراهٞمؿ إوم٘م٤مل 

 =أومبؾ(ورهمع رأؽمف إلم ايمسًمء شمؿ اٞمتحك)، وأطمذ اظمدي٥م همقؤمٜم٣م فمعم ضمٙمٗمف ، وجٔمف فمٙمٝمف أ

وأشم٣مر ايمٕمَلم َمـ ، واصمؼم ايم٘مبش َمـ ومبؾ شمبغم ، همٗمٙم٤م صمػمئٝمؾ اظمدي٥م فمعم ومٖم٣مه٣م ، فمٙمٝمف اظمدي٥م 

ْؤَي٤م إِٟما٤م : حتتف وووع ايم٘مبش َم٘م٣من ايمٕمَلم وٞمقدي َمـ َمسغمة َمسجد اْلٝمػ  ىْم٧َم اًمرُّ ىَمْد َصدا

ٜملَِم ) ًِ  .(1) اعْمٌُلِمُ  ايْمبَََلءُ ( إِنا َهَذا هَلَُق 705يَمَذًمَِؽ َٟمْجِزي اعمُْْح

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

 ؿصٚمقات اهلل قمٚمٞمٝم، وًمٞمس إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ واًمذسمٞمح هق إؾمامقمٞمؾ اسمـ إسمراهٞمؿ 

صٗمقان سمـ حيٞمك اًم٘مّٛمل ذم شمٗمًػمه ىم٤مل : طمدصمٜمل أيب ، قمـ اه رو: عم٤م مجٞمٕم٤ًم يمام ذيمر اًمٌٕمض 

ومح٤مد ، قمـ قمٌداهلل سمـ اعمٖمػمة ، قمـ اسمـ ؾمٜم٤من قمـ أيب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : ؾم٠مًمٜم٤مه قمـ 

 .(9)  شاؽمًمفمٝمؾ» ح، وم٘م٤مل:ٞمص٤مطم٥م اًمذسم

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

وىمد ورد ذم سمٕمض إظم٤ٌمر أّٟمف إؾمح٤مق صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، وهق ظمٓم٠م ٟمًخ ويميت٤مسم٦م : 

ُمنموـم٤من سم٤مضميتٞم٤مز  سيٌح ذم قمٚمٛملم ، أطمدمه٤م ُمٕمّٚمؼ وأظمر حميتقم ،، ومٞمام قمروم٧م واحلدي٨م 

 .آظميت٤ٌمر وقمدُمف

                                                           

 ر ايم٘مت٣مب ، ومؿ.  . َم٠مؽمس٥م دا779: 1سمٖمسغم ايمٗمٚمل)ت: ؿمّٝم٤م اْلزائري(   (1)

 . َم٠مؽمس٥م دار ايم٘مت٣مب ، ومؿ.  775: 1سمٖمسغم ايمٗمٚمل)ت: ؿمّٝم٤م اْلزائري(   (7)
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ـه وَمْٙمبِلفمقيِم٥م : سمٖمسغم 
 !!!يمَِٝمْْمَٚمئِ

ـْ ىَم٤مَل ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :  ِل اعمَْْقشَمك ىَم٤مَل َأَومَلْ شُم١ْمُِم َوإِْذ ىَم٤مَل إسِْمَراِهٞمُؿ َربِّ َأِريِن يَمٞمَْػ حُتْ

ـْ ًمَِٞمٓمْ 
ٌٍَؾ سَمغَم َوًَمٙمِ ـا إًَِمْٞمَؽ صُمؿا اضْمَٕمْؾ قَمغَم يُمؾِّ ضَم ُه ـَ اًمٓماػْمِ وَمٍُمْ ـا ىَمْٚمٌِل ىَم٤مَل وَمُخْذ َأْرسَمَٕم٦ًم ُِم َٛمِت

ـا َي٠ْمشمِٞمٜمََؽ ؾَمْٕمًٞم٤م َواقْمَٚمْؿ َأنا اهللاَ قَمِزيٌز طَمٙمِٞمٌؿ  ـا ضُمْزً ا صُمؿا اْدقُمُٝم  .(1)ُِمٜمُْٝم

ـا ىَمْٚمٌِلًمَِٞمٓمْ ىمٚم٧م : طم٤مر همػم واطمد ، ذم ىمقل إسمراهٞمؿ :  مل يٙمـ إسمراهٞمؿ  أوَ ىم٤مًمقا:  َٛمِت

 ُميتٞم٘مٜم٤ًم سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم قمغم اإلطمٞم٤م ؟!!.

سمٕمٞمٌد سمٕمد هذا اًم١ًمال شمقّهؿ ؿمٜمٞمع : رضورة أّٟمف أضمٜمٌّل ضمّدًا قمـ ُمرُمك أي٦م ، ىمٚمٜم٤م : 

 ُم٘مّمقد أسمٞمٜم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ..اعمنمىملم قمـ 

ِل اظْمَْقسَمك: ىمقًمف ومٛم٘مّمقد أسمٞمٜم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ذم  ٟمٞمؾ قمٚمؿ  َأِريِن ىَمْٝمَػ حُتْ

: أرين قمٚمٞمف اًمًالم مل ي٘مؾ : إذ قمٚمؿ اًمٙمرد أو قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًمٔم٤مهر ، اًمٙمٞمٗمقومّٞم٦م ، وهق 

 ..اإلطمٞم٤م  واإلُم٤مشم٦م جمرديـ قمـ اًمٙمٞمٗمّٞم٦م يمام يرامه٤م يمّؾ اًمٌنم 

 قمٚمٞمف ، ىم٤مل ٕيب قمٌد اهللأٟمػ ، ذم ومّمؾ اًمٕمرش يدّل قمٚمٞمف ظمؼم طمٜم٤من سمـ ؾمدير 

 ذم اًمٗمْمؾ ضم٤مر اًمٙمرد؟!.اًمٕمرش ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك ، ومٚمؿ ص٤مر اًمًالم 

إّٞمف ص٣مر صم٣مره : ّٕن فمٙمؿ ايم٘مٝمٖمقهمٝم٥م همٝمف، وهمٝمف ايمٓم٣مهر َمـ أزمقاب : » ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

 .(7)...شايمبداء وأيٛمٝمتٜم٣م ، وضمد رسمٗمٜم٣م وهمتٗمٜم٣م، همٜمذان صم٣مران أضمدمه٣م محؾ ص٣مضمبف 

وإوصٞم٤م  طميّتك إٟمٌٞم٤م  ٞمط سمف ٓ حي، واًميت٘مدير  ضمؼمويت ذم ُمرشم٦ٌم اعمِمٞمت٦مهذا اًمٕمٚمؿ 

: إذ ىمد ىم٣م اهلل ؾمٌح٤مٟمف أّن طم٘مٞم٘م٦م اإلُم٤مشم٦م سمٕمْمف قمغم ٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ٚمٕمواعمالئٙم٦م إّٓ إذا اـم

ٓ ُمـ قم٤ممل اعمٚمؽ ، طم٥ًم ٟمٔم٤مم اًمٕمٚمؾ اًمقضمقدّي٦م اًمٓمقًمٞم٦ّم ُمـ هٜم٤مك وضمقده٤م ٌدأ يواإلطمٞم٤م  

 . اخلًٞمساًمذي هق قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م 

                                                           

 .761ؽمقرة ايمبٗمرة :   (1)

 . مج٣مفم٥م اظمدرؽمكم ، ومؿ.379ايمتقضمٝمد )ت: ه٣مؾمؿ ايمْمٜمراين(:   (7)
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أّن ُمٌدأ شمدسمػم أُمقر اخلٚمؼ ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ،  -يٕمٜمل ومٞمام يٕمٜمل-ٙمقت قمغم إىمؾ ومٕم٤ممل اعمٚم

ُمـ إُم٤مشم٦م وإطمٞم٤م  ، ورزق وُمٓمر وأضمؾ ، ينمع ومٞمام ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم ، ُمـ قم٤ممل اعمٚمٙمقت : 

ومٕمٛمٚمّٞم٦م ىمٌض قمزرائٞمؾ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ًمألرواح ، ُمٚمٙمقشمّٞم٦م شميتّؿ ذم قم٤ممل 

وإهاومٞمؾ اًمٔمٗمر ٦م ، وإن يم٤من ُمٔمٝمره٤م دٟمٞمقّي٤ًم ، ويمذا إٟمزال ُمٞمٙم٤مئٞمؾ اعمٓمر اعمٚمٙمقت قمغم احل٘مٞم٘م

 ... .وضمؼمائٞمؾ اًمٕمٚمؿ واًمًٙمٞمٜم٦م

، وهق ًمٙمـ ًمٞمس هذا يمّؾ ر  ، ومٙمّؾ قم٤ممل اعمٚمٙمقت ُمٕمٚمقٌل ذم اًمقضمقد ًمٕم٤ممل اًمٙمرد 

ىم٤مل  اعمِمٞمت٦م :وهق قم٤ممل ، يمام أّن قم٤ممل اًمٙمرد ُمٕمٚمقٌل ذم وضمقده ًمٕم٤ممل اًمٕمرش قم٤ممل اًميت٘مدير 

٤مٍم صُمؿا ؾمٌح٤مٟمف :  َْرَض ذِم ؾِميتا٦ِم َأيا ْٕ اَمَواِت َوا ًا ِذي ظَمَٚمَؼ اًم ُٙمُؿ اهللاُ اًما اؽْمَتَقى فَمعَم ايمَْٔمْرِش إِنا َرسما

ََْمرَ  ْٕ ُر ا  .وم٤مطمٗمظ   ُيَدزمِّ

 اًمزسمدة : 

واعمِمٞمت٦م ، صمّؿ سمٛمالطمٔم٦م إظم٤ٌمر اعميتقاشمرة ذم اًميتدسمػم وٟمزول إُمر ُمـ قم٤ممل اًمٕمرش أي٦م 

أّن إسمراهٞمؿ ؾم٠مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف اجلؼموت ، فم٤مهرٌة إمم قم٤ممل اًمٙمرّد واًميت٘مدير ، ويمال اًمٕم٤معملم ُمـ 

وأصٚمف وقمٚمٚمف وطم٘مٞم٘ميتف ذم اًمٕمقامل اًمٓمقًمّٞم٦م ، اسميتداً  يمٞمٗمّٞم٦م اإلطمٞم٤م  شميتحّ٘مؼ اًمٕمٚمؿ اًمذي سمف قمـ 

، ٓ وييتحّ٘مؼ  ُمـ قم٤ممل اًمٕمرش ُمرورًا سمٕم٤ممل اًمٙمرد ، إمم قم٤ممل اعمٚمٙمقت طميّتك يٜمٗمذ ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م

اًمذي ذيمره إسمراهٞمؿ اشّمْمح أّن هذا اًمٕمٚمؿ ىمد ، وواإلُم٤مشم٦م اًمدٟمٞمقيلم  اإلطمٞم٤م أّٟمف ؾم٠مل قمـ جمّرد 

 يًّٛمك قمٚمؿ اًمٙمٞمػ ، أو : قمٚمؿ اًمٙمٞمٗمقومّٞم٦م ..قمٚمٞمف اًمًالم 
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 اظمٔمّٙمؼ واظمحتقمايمٔمٙمؿ زمكم  ايمٛمبّل ئمٗمقب 

يب أقمـ ، سمٞمف أقمـ ، ير ٤من سمـ ؾمدٜمّ قمـ طم، يب أطمدصمٜمل أظمرج اًم٘مّٛمل ذم شمٗمًػمه ىم٤مل : 

ٌُقا  : ظمؼمين قمـ يٕم٘مقب طملم ىم٤مل ًمقًمده : أىمٚم٧م ًمف : ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل  َي٤مسَمٜمِلا اْذَه

 َٓ ـْ ُيقؾُمَػ َوَأظِمٞمِف َو قا ُِم ًُ ًا ـْ َرْوِح اهللوَميَتَح وىمد وم٤مرىمف ُمٜمذ ،  ف طمّل ٟمّ أ يم٤من قمٚمؿَ أ  شَمْٞم٠َمؾُمقا ُِم

 .؟!وذه٧ٌم قمٞمٜم٤مه ُمـ اًمٌٙم٤م  قمٚمٞمف، قمنميـ ؾمٜم٦م 

ن َيبط فمٙمٝمف أف دفم٣م رزمف دم ايمسحر أٞمّ ضمتك ،  ف ضملّ ٞمّ أفمٙمؿ ، ٞمٔمؿ »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

ئمٗمقب همٗم٣مل يمف ، ضمسـ صقرة أو، ؿمٝم٤م رائح٥م أهمٜمبط فمٙمٝمف َمٙمؽ اظمقت دم ، َمٙمؽ اظمقت 

  !.؟شٞم٦مأَمـ فمٙمٝمف ايمسَلم 

  !.؟شل فمٙمٝمؽٛمن يٛمزيمأأيمٝمس ؽمٟميم٦م اَّلل ، ٞم٣م َمٙمؽ اظمقت أ»قمزرائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 !.؟شَم٣م ضم٣مصمتؽ ي٣م ئمٗمقب»قمزرائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل . شٞمٔمؿ»يٕم٘مقب : ىم٤مل 

  !.؟ش َو سمٖم٣مريؼأ،  رواح سمٗمبّمٜم٣م مجٙم٥مً فمـ إ طمػمينا»: ىم٤مل ًمف 

 !.؟شجمتٚمٔم٥م سمٔمرض فمقمّ  شمؿّ ، فمقاين َمتٖمروم٥م أيٗمبّمٜم٣م »قمزرائٞمؾ : ىم٤مل 

 دم، هؾ فمرض فمٙمٝمؽ ، ؽمحؼ وئمٗمقب إهم٣مؽمٟميمؽ زمآيمف ازمراهٝمؿ و»: ىم٤مل يٕم٘مقب 

 .(1)شف طملٟمّ أومٕمٜمد ذًمؽ قمٚمؿ  ،ٓ»قمزرائٞمؾ : وم٘م٤مل  ؟!.شروح يقؽمػ، رواح إ

قمـ ، قمـ اسمـ حمٌقب، قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد ، قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ورواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ ، 

 . (9)قمٚمٞمف اًمًالم ُمثٚمف قمـ أيب ضمٕمٗمر)=قمـ أسمٞمف(،  ،طمٜم٤من سمـ ؾمدير

 قى .ىمٚم٧م : طمدي٨م صحٞمح ، ويمّؾ ُمـ اإلؾمٜم٤مديـ صحٞمح قمغم إفمٝمر إىم

                                                           

 . دار ايم٘مت٣مب ، ومؿ .351: 1سمٖمسغم ايمٗمٚمل)ؿمٝم٤م اْلزائري(   (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران 711: 8ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (7)
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وهق سيٌح أّن يٕم٘مقب صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، همػم قم٤ممل قمغم ٟمحق احليتؿ أّن يقؾمػ 

 صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، طمّل ..

وهذا ٓ يٜم٤مذم أّن يٕم٘مقَب صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، قم٤مملٌ سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن مم٤ّم ذم اًمٚمقح 

ت٦م اهلل اعمحٗمقظ ، ًمٙمـ هذا ًمٞمس يمّؾ اًمٕمٚمؿ : ومٙمثػٌم مم٤ّم ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ُمٕمّٚمؼ قمغم ُمِمٞم

 ؾمٌح٤مٟمف ، يٕمرض قمٚمٞمف اًمٌدا  واعمحق واإلصم٤ٌمت ..

، وهق ُم٤م طميّتٛمف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ىمْم٤م  اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمٚمؿ ، يمؾ اًمٕمٚمؿ ، هق اًمٕمٚمؿ سم٤معمحيتقم 

 وأُمْم٤مه ، ذاك اًمذي ٓ ُمرّد ًمف ..

اعمحيتقم ُمـ ىمْم٤م  اهلل : ًمٞمٕمٚمؿ ل يٕم٘مقب قمزرائٞمؾ صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمام ٠مؾمإّٟمام اًمزسمدة : 

: يمقٟمف ذم ، أُّم٤م اعمٕمّٚمؼ ومٞمٕمٚمٛمف ، ًمٙمـ ٓ ىمٞمٛم٦م ًمٚمٛمٕمّٚمؼ ىم٤ٌمل اًمٕمٚمؿ سم٤معمحيتقم يقؾمػ ذم شمٕم٤ممم 

 . اعمحق واإلصم٤ٌمت قمغم اًمدوام اًمٌدا  وُمٕمرض 
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 زمكم ايمٔمٙمؿ اظمٔمّٙمؼ واظمحتقم َمقؽمك ايمٛمبّل 

ٌح أّن ومٝمق سي (7) مَلْ حُتِْط زمِِف طُمػْماً َوىَمْٝمَػ سَمِْمػِمُ فَمعَم ََم٣م يمام هق سيح ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

 ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم . فأظمٗم٤مه اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمـ يمٚمٞمٛم، أو همٞم٤ًٌم ُمًيتقرًا ، صمّٛم٦م قمٚماًم 

يِمٝمد ًمف ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ىم٤مل: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ همرير اًمزهري، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل: طمدصمٜمل أيب، قمـ ص٤مًمح، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، طمدصمف أن قمٌٞمد اهلل سمـ 

سمٞمٜمام ُمقؾمك ذم »أيب سمـ يمٕم٥م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل:  قمٌد اهلل أظمؼمه قمـ اسمـ قم٤ٌمس

ش. ٓ»؟!. ىم٤مل ُمقؾمك: : هؾ سمٔمٙمؿ أضمدًا أفمٙمؿ َمٛمؽُمأل ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ضم٤م ه رضمؾ وم٘م٤مل

 .(9)ش زمعم، فمبدٞم٣م طمْض » وم٠موطمك اهلل قمز وضمؾ إمم ُمقؾمك:

وُمـ ـمريؼ صم٤من أظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، 

: طمدصمٜم٤م قمٛمرو، ىم٤مل: أظمؼمين ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب سمـ يمٕم٥م قمـ ىم٤مل

ذم سمٜمل إهائٞمؾ ومًتؾ أي اًمٜم٤مس أقمٚمؿ؟! وم٘م٤مل: أٟم٤م أقمٚمؿ،  اًمٜمٌل: ىم٤مم ُمقؾمك اًمٜمٌل ظمٓمٞم٤ٌمً 

سمٛمجٛمع اًمٌحريـ،  فمبدًا َمـ فمب٣مديومٕميت٥م اهلل قمٚمٞمف، إذ مل يرد اًمٕمٚمؿ إًمٞمف، وم٠موطمك اهلل إًمٞمف: أن 

...، ومٚمام اٟميتٝمٞم٤م إمم اًمّمخرة، إذا رضمؾ ُمًجك سمثقب، أو ىم٤مل شمًجك سمثقسمف، هق أفمٙمؿ َمٛمؽ

 .(3)ومًٚمؿ ُمقؾمك، وم٘م٤مل اخلي... 

وىمد أظمرج احلديثلم ُمًٚمٌؿ ذم صحٞمحف أيْم٤ًم سمٕملم اًمٓمري٘ملم، ٟم٤مهٞمؽ قمـ أصح٤مب 

 .(4)واعم٤ًمٟمٞمد اًمًٜمـ

                                                           

 .   68ؽمقرة ايم٘مٜمػ :  (1)

 . دار ؿمقق ايمٛمج٣مة. ت: حمٚمد زهغم ايمٛم٣مس.   79، رومؿ: 76: 1صحٝمح ايمبخ٣مري  (7)

 . دار ؿمقق ايمٛمج٣مة. ت: حمٚمد زهغم ايمٛم٣مس.   177، رومؿ: 35: 1صحٝمح ايمبخ٣مري  (3)

 . دار إضمٝم٣مء ايمؼماث.7837و:  7831، رومؿ:  1857-1897: 9صحٝمح َمسٙمؿ)ت: فمبد ايمب٣مومل(  (9)



 

 

 زمكم اْلتؿ وايمتٔمٙمٝمؼ  فمٙمؿ اظمٔمِمقم  ........................................................................................    996

 

ىمٚم٧م: احلدي٨م صحٞمح ُمًيتٗمٞمض، ُميتٗمؼ قمٚمٞمف، قمغم ذط اًمِمٞمخلم، سمؾ هق ىمٓمٕمّل 

، ٟم٤مهٞمؽ قمـ اقميتْم٤مده  ر، رواه أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م مجٞمٕم٤ًم، شمٚمّ٘م٤مه ىم٤مـمٌيتٝمؿ سم٤مًم٘مٌقلاًمّمدو

 . مَلْ حُتِْط زمِِف طُمػْماً َوىَمْٝمَػ سَمِْمػِمُ فَمعَم ََم٣م  سم٘مقًمف شمٕم٤ممم : 

سمف ط قمٚمٞمف اًمًالم ظمٗمل قمٚمٞمف ، ُم٤م مل حي يمٚمٞمؿ اهلل ُمقؾمكوهق ٟمّص سيح ومّمٞمح أّن 

 .قمٚمٞمف اًمًالم دون همػمهاخلْمـر سمف ي اظميتّص ظمؼمًا ُمـ قمٚمؿ اهلل اعمٙمٜمقن ، اًمذ

أقمٚمؿ ُمـ ، أّن اخلي ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ال خيٚمق ُمـ فمٝمقر وأُّم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وم

ه٣م ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :ُمقؾمك سمـ قمٛمران  ـِ ِم َٚم بُِٔمَؽ فَمعَم َأن سُمَٔمٙمِّ وَم٣مَل يمَُف َُمقؽَمك َهْؾ َأسمه

ْٚم٦َم ُرؾْمدًا   .(7) َػ سَمِْمػِمُ فَمعَم ََم٣م مَلْ حُتِْط زمِِف طُمػْماً َوىَمٝمْ ، وومقيمف ؽمبح٣مٞمف: فُمٙمِّ
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 !!دم ومِّم٥م َمقؽمك فمقيِم٥م فمٗمدّي٥م 

قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ، قمـ ؾمٝمؾ ، قمـ قمكم سمـ حمٛمد ريض اهلل قمٜمف ،  روى اًمٙمٚمٞمٜمل

يم٤من اعمٗمْمؾ قمٜمد أيب قمٌد : ف ىم٤مل قمـ مج٤مقم٦م سمـ ؾمٕمد اخلثٕمٛمل أٟمّ ، قمـ قمٌد اًمٙمريؿ ، أيب ٟمٍم 

وحيج٥م ، يٗمرض اهلل ـم٤مقم٦م قمٌد قمغم اًمٕم٤ٌمد ، ضمٕمٚم٧م ومداك : م وم٘م٤مل ًمف اعمٗمْمؾ اهلل قمٚمٞمف اًمًال

 ؟!.قمٜمف ظمؼم اًمًام  

َمـ أن يٖمرض ؿم٣مفم٥م فمبد ، اَّلل أىمرم وأرضمؿ وأرأف زمٔمب٣مده ، ٓ »فمٙمٝمف ايمسَلم : وم٣مل 

 .(1)شوَمس٣مء صب٣مضم٣مً ، َيج٤م فمٛمف طمػم ايمسًمء  شمؿّ ، فمعم ايمٔمب٣مد 

 ىم٦م ؾمٝمؾ ، واًمٌزٟمٓمل ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع.ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم إىمقى ُمـ وصم٤م

قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ اسمـ حمٌقب ، قمـ اسمـ  روى اًمٙمٚمٞمٜمل

أشمرون أن اهلل : »رئ٤مب ، قمـ رضيس اًمٙمٜم٤مد ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل 

 ، وإرض شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، اومؽمض ـم٤مقم٦م أوًمٞم٤مئف قمغم قم٤ٌمده ، صمؿ خيٗمل قمٜمٝمؿ أظم٤ٌمر اًمًاموات

 .(9)؟!شم٣ّم همٝمف ومقام ديٛمٜمؿ، ومٞمام يرد قمٚمٞمٝمؿ ،  ويٗمْمع فمٛمٜمؿ َمقاد ايمٔمٙمؿ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح سم٤مشمٗم٤مق ، وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم ومٞمف .

وٓ ي٘مٓمع وهق فم٤مهر أّن اهلل شمٕم٤ممم ٓ حيج٥م قمـ اعمٕمّمقم ظمؼم اًمًام  ص٤ٌمطم٤ًم وُم٤ًمً  ، 

 ؟!.ٚمٞمف اًمًالمومٙمٞمػ إذا يم٤من ُمـ أوزم اًمٕمزم يمٛمقؾمك قمقمٜمٝمؿ ُمقاد اًمٕمٚمؿ ، 

٤م اًْمُٖماَلُم وَمَٙم٤مَن َأسَمَقاُه ُُم١ْمُِمٜملَْمِ وَمَخِِمٞمٜم٤َم َأْن ُيْرِهَ٘مُٝماَم ومٛمـ ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :  َوَأُما

ا ُِمٜمُْف َزيَم٤مًة َوَأىْمَرَب ُرمْح٤ًم )80ـُمْٖمَٞم٤مٟم٤ًم َويُمْٗمرًا ) ُاَم ظَمػْمً َداُر 87( وَم٠َمَرْدَٟم٤م َأْن ُيٌِْدهَلاَُم َرهبُّ ٤م اجْلِ ( َوَأُما

٤م َص٤محِل٤ًم وَم٠َمَراَد َرسمُّ  يَتُف يَمٜمٌْز هَلاَُم َويَم٤مَن َأسُمقمُهَ ٌُْٚمَٖم٤م وَمَٙم٤مَن ًمُِٖماَلَُملْمِ َييتِٞمَٛملْمِ ذِم اعْمَِديٜم٦َِم َويَم٤مَن حَتْ َؽ َأْن َي
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َؽ  ـْ َرسمِّ ٤م َرمْح٦ًَم ُِم يتَْخِرضَم٤م يَمٜمَْزمُهَ ًْ ٤م َوَي مُهَ ـْ َأَْمِريَأؿُمدا ٓمِْع قَمَٚمٞمِْف َذًمَِؽ شَم٠ْمِويُؾ ُمَ  َوََم٣م هَمَٔمْٙمُتُف فَم ًْ ٤م مَلْ شَم

 .(7)َصؼْماً 

وطميتّك طمّج٦م اهلل قمغم اًمٕم٤ٌمد ، طميّتك سم٤مقميت٤ٌمره سمٙمّؾ سم٤ًمـم٦م ، أّن ُمقؾمك وطمؾ هذا ًمٚمٖمز ، 

اهلل شمٕم٤ممم ىم٣م قمغم يم٤من قم٤معم٤ًم سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ طميّتك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ، وأّن ًمق 

 ..يٛمقت يم٤مومرًا  أنْ  -ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ- هذا اًمٖمالم 

ا صٚمقات اهلل قمٚمٞمف : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : ًمٙمٜمّف  مل يٙمـ  َويَمْٞمَػ شَمّْمؼِمُ قَمغَم َُم٤م مَلْ حُتِْط سمِِف ظُمؼْمً

يٕمٚمؿ أّن هلل شمٕم٤ممم ىمْم٤مً  آظمر همػم اًمذي ذم اًمٚمقح ، أيمثر رمح٦م سم٤مًمٖمالم وسم٠مسمقيف ُمـ اًم٘مْم٤م  

قمٚمٞمف  مل يٓمٚمعإّول ، وهذا اًم٘مْم٤م  ُمـ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًمذي اـمٚمع اهلل شمٕم٤ممم اخلي قمٚمٞمف و

 ُمقؾمك صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمام ..

وًم٘مد أمجع أصح٤مسمٜم٤م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ ُمِمٝمقر أؾم٤مـملم أهؾ اًمًٜم٦ّم أّن 

٣م فِمْٙمًمً ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اخلي قمٚمٞمف اًمًالم :  ـْ يَمُدٞمه ْٚمٛم٣مُه َِم قمٚمؿ همٞم٥م ، ورسمام يٓمٚمؼ  َوفَمٙمه

 ون ُمقؾمك قمٚمٞمٝمام اًمًالم ..اًمٌٕمض قمٚمٞمف : قمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ ، أفمٝمره اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمخي د

وذم أصؾ هذا أظم٤ٌمرًا ُميتقاشمرة قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، ؾميت٠ميت ٓطم٘م٤ًم : ومٙمقن 

أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم يٕمٚمٛمقن ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن مم٤م ذم اًمٚمقح إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، ٓ يٜم٤مذم أّن 

، وًمؽ أن  ًمٞمس حميتقُم٤مً يمثػمًا ُمـ قمٚمٛمٝمؿ هذا ُمٕمّٚمؼ قمغم اعمحق واإلصم٤ٌمت واًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم ، 

 .شم٘مقل : ُمٕمّٚمؼ قمغم ُم٤م هق أيمثر ظمػٍم ورمح٦م 

اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اعمحيتقم ًمٞم٤مزم اًم٘مدر ٓمٚمع وؾمٞم٠ميت أيْم٤ًم أّن اهلل شمٕم٤ممم ي

يمّؾ آن إن ذم ؾم٤مقم٦م ، سمؾ  ؿمٝمر ، إن دقم٧م احلٙمٛم٦م اإلهلّٞم٦م ، سمؾ يمّؾ مجٕم٦م ، سمؾ يمّؾ  ، سمؾ يمّؾ 

 ، وم٤مٟميتٔمر.  شم٘مّقم اًمديـ قمغم ذًمؽ شمقىّمػ 

 

                                                           

 .68- 66ؽمقرة ايم٘مٜمػ:  (1)
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 سمِم٣مريح أهؾ ايمسٛم٥ّم أّن اْلْض ئمٙمؿ ايمٕمٝم٤م 

ـْ ًَمُدٟما٤م قِمْٚمامً هـ( ذم اًمقؾمٞمط: 468ىم٤مل اإلُم٤مم اًمقاطمدي ) ْٛمٜم٤مُه ُِم ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس  َوقَمٚما

 .(7)ريض اهلل قمٜمٝمام: أقمٓمٞمٜم٤مه قمٚماًم ُمـ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م

ـْ ًَمُدٟما٤م قِمْٚمامً وىم٤مل أيْم٤ًم ذم اًمقضمٞمز:  ْٛمٜم٤مُه ُِم  .(9) قمٚماًم ُمـ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م أقمٓمٞمٜم٤مه َوقَمٚما

ـْ ًَمُدٟما٤م قِمْٚمامً  :ذم شمٗمًػمه  هـ(570وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٖمقي ) ْٛمٜم٤مُه ُِم ...، أي قمٚمؿ َوقَمٚما

 .(3)اًم٤ٌمـمـ إهل٤مُم٤مً 

ـْ ًَمُدٟما٤م قِمْٚمامً  هـ(: 597وىم٤مل اسمـ اجلقزي ) ْٛمٜم٤مُه ُِم أي: ُمـ قمٜمدٟم٤م قمٚماًم: ىم٤مل اسمـ  َوقَمٚما

 .(4)قمٚمؿ اًمٖمٞم٥مقم٤ٌمس: أقمٓم٤مه قمٚماًم ُمـ 

ـْ ًَمُدٟما٤م قِمْٚمامً هـ(: 695وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمْم٤موي ) ْٛمٜم٤مُه ُِم مم٤ّم خييتص سمٜم٤م، وٓ ُيٕمٚمؿ  َوقَمٚما

 .(5)وهق قمٚمؿ اًمٖمٞمقبإّٓ سميتقومٞم٘مٜم٤م، 

ُدٟما٤م قِمْٚماًم هـ(: 770وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمًٗمل) ْٛمٜم٤َمُه ُِمـ ًما  .(6)اإلظم٤ٌمر سم٤مًمٖمٞمقبيٕمٜمل  َوقَمٚما

ُدٟما٤م قِمْٚماًم هـ(: 745وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق طمٞم٤من إٟمدًمًـل ) ْٛمٜم٤َمُه ُِمـ ًما أي ُمـ قمٜمدٟم٤م،  َوقَمٚما

 .(7)اإلظم٤ٌمر قمـ اًمٖمٞمقبمم٤ّم خييتص سمٜم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ، وهق 

ـْ ًَمُدٟما٤م قِمْٚمامً هـ(: 850وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمٞم٤ًمسمقري ) ْٛمٜم٤مُه ُِم واًمٕمٚمؿ اعمخيتص سمف  َوقَمٚما

 .(7) واإلظم٤ٌمر سم٤مًمٖمٞمقبشمٕم٤ممم هق اًمقطمل، 

                                                           

 دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م، زمغموت..  157: 3ايمتٖمسغم ايمقؽمٝمط )ت: فم٣مدل اظمقصمقد(   (1)

 .  دار ايمٗمٙمؿ، دَمُمؼ.667ايمقصمٝمز )ت: صٖمقان فمدٞم٣من(:  (7)

 . دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب، زمغموت.  715: 3سمٖمسغم ايمبٕمقي )ت: فمبد ايمرزاق اظمٜمدي(  (3)

 . دار ايم٘مت٣مب ايمٔمرِب، زمغموت.97: 3زاد اظمسغم )فمبد ايمرزاق َمٜمدي(   (9)

 . دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب، زمغموت. 787: 3ظمرفمُمقم( سمٖمسغم ايمبٝمّم٣موي )ت: حمٚمد ا (5)

 . دار ايم٘مٙمؿ ايمْمّٝم٤م، زمغموت. 311: 7سمٖمسغم ايمٛمسٖمل )ت: حمٝمل ايمديـ َمستق(  (6)

 . دار ايمٖم٘مر، زمغموت.719: 7ايمبحر اظمحٝمط )ت: صدومل حمٚمد مجٝمؾ(  (7)
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ُدٟما٤م قِمْٚماًم هـ( ذم شمٗمًػمه: 989وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق اًمًٕمقد ) ْٛمٜم٤َمُه ُِمـ ًما ظم٤مص٤ًم ٓ  َوقَمٚما

 .(9)ُيٙميتٜمف يُمٜمُٝمف وٓ ُي٘م٤مَدُر ىمدُره وهق قمٚمُؿ اًمٖمٞمقب

ـْ ًَمُدٟما٤م قِمْٚمامً هـ(: 7994وىم٤مل أسمق اًمٕم٤ٌمس اًمٗم٤مد ) ْٛمٜم٤مُه ُِم ظم٤مص٤ًم، ٓ يٙميتٜمف  َوقَمٚما

حل٘مٞم٘م٦م، أو قمٚمؿ اًمذات واًمّمٗم٤مت، قمٚماًم ، أو أهار اقمٚمؿ اًمٖمٞمقبيُمٜمْٝمف، وٓ ُي٘مدر ىمدره، وهق 

 .(3)طم٘مٞم٘مٞم٤ًم 

صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ًمديّن ، جمٕمقل ذم ذاشمف سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل ، اخلْمـر قمٚمؿ ؾمّٞمدٟم٤م ىمٚم٧م: 

سمام أويت ُمـ رشم٦ٌم روح اًم٘مدس : وقمٚمٛمف صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ييتٗم٤موت سملم اإلهل٤مم وهق اًمٜمٙم٧م ذم 

 .ُمـ اعمالئٙم٦ماًم٘مٚم٥م ، وسملم اًمٜم٘مر ذم إؾمامع ، وهق : اًمًامع 

قم٘مٞمدشمٜم٤م أّن إئّٛم٦م ُمـ أهؾ سمٞم٧م حمّٛمد هداهؿ اهلل ، أهؾ اًمًٜم٦ّم  سمٕمضمل يٜم٘مؿ وٓ أدري 

، ُمع أّن اًمٜمّص خلي ًّٞمدٟم٤م ايمام أذن ًم ، يٕمٚمٛمقن ُم٤م إذن اهلل شمٕم٤ممم هلؿ سمف ُمـ همٞمٌفقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم

ٝمٖمتكم : ىمت٣مب اَّلل إيّن سم٣مرك همٝم٘مؿ طمٙم »اًم٘مٓمٕمل اًمث٤مسم٧م قمـ ٟمٌٞمّٜم٤م حمّٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : 

 ؟!.شوفمؼميت

 

                                                                                                                                                 

 ت.. دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمّٝم٥م، زمغمو977: 9سمٖمسغم ايمٛمٝمس٣مزمقري )ت: زىمري٣م فمٚمغمات(  (1)

 . دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب، زمغموت.739: 5سمٖمسغم أِب ايمسٔمقد   (7)

 .788: 3سمٖمسغم ايمبحر اظمديد )ت: أمحد رؽمَلن(  (3)
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 زمٚمٝمٗم٣مت رزّمف َمٔمّٙمؼ يمٝمس حمتقَم٣مً َمقؽمك  فمٙمؿ

هـ( ، سم٢مؾمٜم٤مده اًمّمحٞمح ، قمـ اًمٗمْمؾ سمـ 460يِمٝمد عم٤م شم٘مّدم ُم٤م رواه اًمِمٞمخ اًمٓمقد )

ؿم٤مذان، قمـ قمٛمر سمـ ُمًٚمؿ اًمٌجكم، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من، قمـ أيب اجل٤مرود، قمـ حمٛمد سمـ سمنم 

: إّن يمبٛمل أّٟمف ىم٤مل -طمدي٨م اظميتٍمٟم٤م ُمٜمف ُمقوع احل٤مضم٦م ذم-اهلٛمداين، قمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م 

همَلن َمٙم٘م٣مً َم٠مصمًَل، ضمتك إذا أَمٛمقا واؿمٚمٟمٞمقا ، وـمٛمّقا أّن َمٙم٘مٜمؿ ٓ يزول ، صٝمح همٝمٜمؿ صٝمح٥م، 

طَميتاك إَِذا َأظَمَذِت  همٙمؿ يبؼ َلؿ راع جيٚمٔمٜمؿ وٓ واع يسٚمٔمٜمؿ، وذيمؽ ومقل اَّلل فمزوصمؾ: 

ٜم٧َْم  يا َْرُض ُزظْمُروَمَٝم٤م َوازا ْٕ ُْؿ ىَم٤مِدُروَن قَمَٚمْٞمَٝم٤م َأشَم٤مَه٤م َأُْمُرَٟم٤م ًَمٞماًْل َأْو هَن٤َمًرا وَمَجَٕمْٚمٜم٤َمَه٤م ا ـا َأْهُٚمَٝم٤م َأهنا َوفَم

ُرونَ  َي٤مِت ًمَِ٘مْقٍم َييَتَٗمٙما ْٔ ُؾ ا َُْمِس يَمَذًمَِؽ ُٟمَٗمّمِّ ْٕ ـَ سم٤ِم  طَمِّمٞمًدا يَم٠َمْن مَلْ شَمْٖم

 ىمٚم٧م:ضمٕمٚم٧م ومداك هؾ ًمذًمؽ وىم٧م؟!.

ٙمؿ اظمقومتكم: إّن اَّلل سمٔم٣ملم وفمد َمقؽمك شمَلشمكم يمٝمٙم٥م وأمتٜم٣م ٓ : ّٕن فمٙمؿ اَّلل نمٙم٤م فمىم٤مل:

، ومل ئمٙمٚمٜم٣م زمٛمق إهائٝمؾ، همٙمًم صم٣موز ايمقوم٦م وم٣ميمقا:نمّرٞم٣م َمقؽمك، مل ئمٙمٚمٜم٣م َمقؽمكزمٔممم ، 

همٔمبدوا ايمٔمجؾ، ويم٘مـ إذا ىمثرت اْل٣مصم٥م وايمٖم٣موم٥م دم ايمٛم٣ّمس، وأٞم٘مر زمٔمّمٜمؿ زمٔمّم٣ًم، همٔمٛمد ذيمؽ 

 .(1)شوَمس٣مءً  سمقومٔمقا أَمر اَّلل صب٣مضم٣مً 

٧م : ُمقىمقف قمغم حمٛمد سمـ احلٜمٗمّٞم٦م ، ًمف طمٙمؿ اعمرومقع )=اعميتّمؾ( إمم اعمٕمّمقم قمٚمٞمف ىمٚم

قمـ ُمثؾ هذا اًمٕمٚمؿ ،  ذم أيمؼم اًمٔمـ ، ًمٕمجز اسمـ احلٜمٗمٞم٦ّم  اًمًالم وهق أُمػم اعم١مُمٜملم 

 واخلؼم ُمـ رواي٦م اًمٗمْمؾ ، وهق ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع .

ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٜمف  اًمٜمٕمامين ذم اًمٖمٞم٦ٌماًمٙمٚمٞمٜمل ، وًمٙمـ ًمف ؿم٤مهد ُمٕميتؼم أظمرضمف 

يٕم٘مقب ، قمـ احلًلم سمـ حمٛمد ، قمـ ُمٕمغم سمـ حمٛمد ، قمـ احلًـ سمـ قمكم اخلزاز ، قمـ قمٌد 

اًمٙمريؿ سمـ قمٛمرو اخلثٕمٛمل ، قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ ي٤ًمر ، قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ، ىم٤مل : ىم٤مل : 

 ىمٚم٧م ًمف : هلذا إُمر وىم٧م؟!.

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م اظمٔم٣مرف اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ومؿ.978ايمٕمٝمب٥م )ت: فمب٣مد ايمْمٜمراين(:  (1)
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ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم عم٤م  ٤مشمقن ، إنّ يمذب اًمقىم٤مشمقن ، يمذب اًمقىم»وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

ظمرج واومدا إمم رسمف واقمدهؿ صمالصملم يقُم٤ًم ، ومٚمام زاده اهلل قمغم اًمثالصملم قمنمًا ، ىم٤مل ًمف ىمقُمف : ىمد 

أظمٚمٗمٜم٤م ُمقؾمك ، ومّمٜمٕمقا ُم٤م صٜمٕمقا ، وم٢مذا طمدصمٜم٤ميمؿ سمحدي٨م ومج٤م  قمغم ُم٤م طمدصمٜم٤ميمؿ سمف ، 

طمدصمٜم٤ميمؿ سمف ، وم٘مقًمقا :  وم٘مقًمقا : صدق اهلل ، وإذا طمدصمٜم٤ميمؿ سمحدي٨م ومج٤م  قمغم ظمالف ُم٤م

 .(1)شصدق اهلل ، شم١مضمروا ُمرشملم

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٕميتؼم سم٤مٟٓمج٤ٌمر ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت . وأسمق اجل٤مرود ُمذُمقم وم٤مؾمد اًمٕم٘مٞمدة ، مل 

 يؽميمف أصح٤مسمٜم٤م ذم اًمِمقاهد .

ٌّف أّٟمٜم٤م ٓ ٟمحيت٩م سمٛمثؾ هذه إظم٤ٌمر سمٛمٗمرده٤م يمّؾ قمغم طمدة ، وإّٟمام سمٛمجٛمققمٝم٤م ذم  وٟمٜم

قمـ اعمٕمّمقم ، ويمذا ٓ اإلمج٤مزم ، واعمجٛمقع ذم هذا اًمٙميت٤مب ي٘مٓمع سمّمدوره  إسمقاب اعميتٗمّرىم٦م

ٟمحيت٩ّم هب٤م ُمـ دون ىمرائـ اًم٘مٌقل يم٤مإلمج٤مع وقمدم اخلالف ، أو اًمِمقاهد اعمٕميتؼمة ، وىمد ُم٣م 

 سمٕمْمٝم٤م ، ؾمٞمام آي٤مت اًم٘مرآن سحي٦م اًمدًٓم٦م ، وم٤مٟميتٌف خلٓمػم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف .  

ف ُم٤م طمدصمقا : ٓـّمالقمٝمؿ قمٚمٞمف ذم يميت٤مب ىم٤مل اًمٗمٞمض ؿم٤مرطم٤ًم : إّٟمام جيل  قمغم ظمال

 .(7)اعمحق واإلصم٤ٌمت ، ىمٌؾ إصم٤ٌمت اعمحق وحمق اإلصم٤ٌمت

وىم٤مل اعم٤مزٟمدراين ريض اهلل قمٜمف : ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )إّن ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم عم٤ّم 

إذ يمّؾ وىم٧م : إُمر  ف يٜمٌٖمل قمدم شمٕمٞملم اًمقىم٧م ًمٔمٝمقر هذايِمٕمر سم٠مٟمّ ، اًميتٕمٚمٞمؾ  ظمرج( فم٤مهرُ 

 .جيري ومٞمف اًمٌدا  واإلرادة واًميتخٚمػ: ومٝمق وىم٧م سمدائل  ، َض رِ ومُ 

، ومٚمق قملّم اًمقىم٧م ًمف : رادات إهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م سمدا ات و:  -ذم سم٤مب اًمٖمٞم٦ٌم-يمام ىم٤مًمقا 

يمام وىمع ُمثؾ ذًمؽ ، ورضمٕمقا قمـ احلؼ ،  ٓوميتيتـ اخلالئؼ: وختٚمػ اًمٔمٝمقر ، وضمرى ومٞمف اًمٌدا  

 .ذم ىمقم ُمقؾمك  قمٚمٞمف اًمًالم 
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ـّ  وىم٣من إطمب٣مرهؿ دم فمٙمؿ اَّلل ، أُمث٤مل ذًمؽ  ىمد خيؼمون قمـ، وإوصٞم٤م  إٟمٌٞم٤م   وًمٙم

خيرج قمـ طمّد اًمٙمذب  وسمذًمؽ، سمح٥ًم ٟمٗمس إُمر ، ذم حتّ٘م٘مٝم٤م  زممموط َمٔمتػمة َمٔمّٙمٗم٣مً 

 . (1)ويدظمؾ ذم طمّٞمز اًمّمدق

وىم٤مل اعمجٚمز ريض اهلل قمٜمف : وم٠مظم٤ٌمرهؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، سمام ئمٝمر ظمالومف فم٤مهرًا ، ُمـ 

اعميتِم٤مهب٤مت ، اًميتل شمّمدر قمٜمٝمؿ سمٛم٘ميت٣م احلٙمؿ ، صمّؿ يّمدر قمٜمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ ىمٌٞمؾ اعمجٛمالت و

شمٗمًػمه٤م وسمٞم٤مهن٤م ، وىمقهلؿ : ي٘مع إُمر اًمٗمالين ذم وىم٧م يمذا ُمٕمٜم٤مه : إْن يم٤من يمذا ، أو إْن مل ي٘مع 

 . (7)إُمر اًمٗمالين اًمذي يٜم٤مومٞمف ، وإن مل يذيمروا اًمنمط
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 َمٔمتػم ايمٖمّمٝمؾ ؾم٣مهدًا!!

ِف وَ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :  َوافَمْدَٞم٣م َُمقؽَمك شَمََلشمكَِم يَمْٝمَٙم٥ًم َوَأمْتَْٚمٛم٣َمَه٣م زمَِٔممْمٍ هَمَتؿه َِمٝمَٗم٣مُت َرزمِّ

 . (1)َأْرزَمِٔمكَم يَمْٝمَٙم٥مً 

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ احلًلم سمـ حمٛمد ، قمـ ُمٕمغم سمـ حمٛمد ، قمـ احلًـ سمـ قمكم اخلزاز ، 

ٞمف اًمًالم ىم٤مل قمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ قمٛمرو اخلثٕمٛمل ، قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ ي٤ًمر قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚم

 ىمٚم٧م هلذا إُمر وىم٧م ؟!.

ىمذب ايمقوم٣مسمقن ، ىمذب ايمقوم٣مسمقن ، ىمذب ايمقوم٣مسمقن..: إّن َمقؽمك » وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

فمٙمٝمف ايمسَلم ظم٣م طمرج واهمدا إلم رزمف وافمدهؿ شمَلشمكم يقَم٣ًم ، همٙمًم زاده اَّلل فمعم ايمثَلشمكم فمممًا وم٣مل 

دشمٛم٣مىمؿ اْلدي٧م همج٣مء فمعم َم٣م ومقَمف : ومد أطمٙمٖمٛم٣م َمقؽمك ، همِمٛمٔمقا َم٣م صٛمٔمقا ..: هم١مذا ضم

ضمدشمٛم٣مىمؿ زمف همٗمقيمقا صدق اَّلل ، وإذا ضمدشمٛم٣مىمؿ اْلدي٧م ، همج٣مء فمعم طمَلف َم٣م ضمدشمٛم٣مىمؿ زمف 

 .(7)شهمٗمقيمقا : صدق اَّلل سم٠مصمروا َمرسمكم

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ اعمٕمغّم اًمٌٍمي : ومٛمخيتٚمػ ومٞمف ، إىمقى أّٟمف 

 .ذم آرضمحومٞمف ُمـ اًم٘مدح ُمردود ، وُم٤م ورد يمام ىم٤مل اًمًّٞمد اخلقئل صم٘م٦م 

فم٤مهرٌة سحي٦ٌم ، ذم ـمرّو اعمِمّٞم٦م قمغم ُم٤م قمٚمٛمف ُمقؾمك قمٚمٞمف  -سمْمٛمٞمٛم٦م اخلؼم-وأي٦م 

اًمًالم ُمـ اًميتقىمٞم٧م سم٤مًمثالصملم : إذ مل يٙمـ يٕمٚمؿ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم أّن هلل شمٕم٤ممم ُمِمٞمت٦م أظمرى 

 ، وهل إمت٤مم اًمثالصملم سمٕمنم ًميتٙمقن أرسمٕملم .

هق اعمٙميتقب ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، واًمث٤مين : هق ؼ ، وُمٕمٚمّ إّول  ُمقؾمك قمٚمؿ 

 .، مل يٙمـ يٕمٚمٛمف ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم إّٓ سمٕمد أن أقمٚمٛمف اهلل شمٕم٤ممم ٓطم٘م٤مً اعمحيتقم اعمٛم٣م 
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 فمقيِم٥م دم ومّمٝم٥م اْلْض وَمقؽمك فمٙمٝمٜمًم ايمسَلم

ىم٤مل اًمّمٗم٤مر : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ إؾمحؼ ، قمـ قمٌداهلل سمـ مح٤مد ، قمـ ؾمٞمػ اًميتامر ىم٤مل: يمٜم٤ّم 

 أيب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ، مج٤مقم٦م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ذم احلجر ، وم٘م٤مل : قمٚمٞمٜم٤م قملم؟!.ُمع 

 وم٤مًميتٗميتٜم٤م يٛمٜم٦م وينه ومٚمؿ ٟمر أطمدًا ، وم٘مٚمٜم٤م : ًمٞمس قمٚمٞمٜم٤م قملم.

ىم٤مل : ورب اًمٙمٕم٦ٌم ، ورب اًمٌٞم٧م ، صمٚم٨م ُمرات ، ًمق يمٜم٧م سملم ُمقؾمك واخلي 

ّٕن ُمقؾمك واخلي أقمٓمٞم٤م قمٚمؿ ُم٤م ٕظمؼمهتام أيّن أقمٚمؿ ُمٜمٝمام ، وٕٟم٠ٌمهتام سمام ًمٞمس ذم أيدهيام : 

، وإّن رؾمقل اهلل أقمٓمل قمٚمؿ ُم٤م يم٤من ، وُم٤م هق  ومل ئمْمٝم٣م فمٙمؿ َم٣م هق ىم٣مئـ إلم يقم ايمٗمٝمٚم٥ميم٤من ، 

 .(7)شيم٤مئـ إمم يقم اًم٘مٞمٛم٦م ، ومقرصمٜم٤مه ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وراصم٦م

د سمـ وأمح .ؾمٞمػ سمـ ؾمٚمٞمامن اًميتامر صم٘م٦م  ُمقصّم٘مقن.، رضم٤مًمف  طمًـىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده 

. قمٌد اهلل  قمٚمٞمٝمام اًمًالمإؿمٕمري اًمث٘م٦م اجلٚمٞمؾ ، ُمـ أصح٤مب اجلقاد واهل٤مدي :  هقإؾمح٤مق 

 .، روى قمٜمف إضمّٚم٦م دون ـمٕمـسمـ مح٤مد إٟمّم٤مري ُمـ ؿمٞمقخ أصح٤مسمٜم٤م ، ىم٤مًمف اًمٜمج٤مر 

( وم٢مّٟمف ومل ئمْمٝم٣م فمٙمؿ َم٣م هق ىم٣مئـ إلم يقم ايمٗمٝمٚم٥موصمّٛم٦م قمقيّم٦م ذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

٤م اًْمُٖماَلُم وَمَٙم٤مَن َأسَمَقاُه ُُم١ْمُِمٜملَْمِ وَمَخِِمٞمٜم٤َم َأْن ُيْرِهَ٘مُٝماَم ـُمْٖمَٞم٤مًٟم٤م َويُمْٗمًرا هلل شمٕم٤ممم : يٜم٤مذم ىمقل ا َوَأُما

ا َِمٛمْفُ ( وَم٠َمَرْدَٟم٤م َأْن 80) ًَم طَمغْمً ُ ًَم َرهبُّ   َزيَم٤مًة َوَأىْمَرَب ُرمْح٤ًم ُيْبِدََلُ

ّٞم٦م اًمٖمالم وهمػمه : ومام وضمف وهق سيٌح سمٕمٚمؿ اخلي قمٚمٞمف اًمًالم سمام هق يم٤مئـ ذم ىمْم

 ( !!!.ومل ئمْمٝم٣م فمٙمؿ َم٣م هق ىم٣مئـىمقل اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم : )

سمٙمّؾ ُم٤م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ،  ٤مً قم٤معمطميتك ًمق يم٤من  قمٚمٞمف اًمًالمضمقاسمف سم٤ًٌمـم٦م أّن اخلي 

ك ، إّٓ أّن هذا يٌ٘م، أو طميتّك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ُمـ ىمْم٤م  اهلل شمٕم٤ممم وىمدره ذم قم٤ٌمده ، إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

 ؟!!، عم٤مذاسمٕمض ُم٤م هق يم٤مئـ ٓ يمّٚمف 
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اعمحق واإلصم٤ٌمت ذم يمّؾ ذم ُمٕمرض اًمٌدا  ، يٓمرأ قمٚمٞمف يمثػمًا مم٤ّم ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، ّٕن 

، إذا شمقىّمػ ىمٞم٤مم اًمديـ قمٚمٞمف، سمؾ ذم يمّؾ ؿمٝمر ، سمؾ ذم يمّؾ مجٕم٦م ، سمؾ ذم يمّؾ آن ًمٞم٤مزم اًم٘مدر ؾمٜم٦م 

 وذم ذًمؽ ٟمّمقٌص صحٞمح٦م ىمٓمٕمّٞم٦م ؾميت٠ميت ..

، يزدادون قمٚماًم ذم يمّؾ آن  ، وأهؾ سمٞميتف ُمـ سمٕمده سمقاؾمٓميتف  ٟمٌٞمّٜم٤م  احل٤مصؾ :

قمٚمؿ اعمحق واإلصم٤ٌمت اعمٗم٤مض قمٚمٞمٝمؿ سمقاؾمٓم٦م ومٞمام ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم ، ، وهق سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم 

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف يمام صم٧ٌم ذم إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م أشمٞم٦م ..

ا  ، وإن يم٤مٟم٤م قم٤معم٤من سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن ، أُّم٤م اخلي وُمقؾمك : ومٝمام أرواطمٜم٤م هلام اًمٗمد

واًمذي وهق اًمٕمٚمؿ اعمٌذول اعمٙميتقب ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، إّٓ أّن هذا ًمٞمس يمّؾ اًمٕمٚمؿ اعمٌذول 

: رضوة أّن اًمٕمٚمؿ اعمٌذول ذم ازدي٤مد ، وٓ دًمٞمؾ قمغم يمقهنام صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمام ، ؾمٞمٌذل 

 صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمام .٘مّدس سمٕمد قمٝمدمه٤م اعم، يٗم٤مض قمٚمٞمٝمام زي٤مدة قمغم ُم٤م قمٜمدمه٤م 

سمـ  قمـ قمكمؼم ، قمـ اًمثامزم ، يتهـ( سم٢مؾمٜم٤مده اعمٕم990)وؾمٞم٠ميت ختري٩م ُم٤م رواه اًمّمّٗم٤مر 

إّٓ وىمد أقمٓم٤مه حمٛمدًا صغم اهلل قمٚمٞمف ، ُم٤م أقمٓمك اهلل ٟمٌٞم٤ًم ؿمٞمت٤ًم ىمط »احلًلم قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

  ش.مل ي٘مـ فمٛمدهؿ وأفمْم٣مه َم٣موآًمف ، 

يُمؾا َيْقٍم ُهَق ذِم  : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : اًمذي هق ذم ازدي٤مد قم أي ُم٤م مل يٙمـ قمٜمدهؿ ُمـ اعمحيت

 .سم٤مًميورة أيمثر مم٤ّم يم٤من قمٜمدمه٤م قمٚمٞمٝمام اًمًالم وهق   ؿَم٠ْمنٍ 

 أّن ُم٤م قمٜمد إُم٤مُمٜم٤م اعمٝمدي أيمثر مم٤ّم قمٜمد آسم٤مئف قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم؟!!هذا وم٢من ىمٚم٧م : ي٘ميتِض 

ٝمدي ، يقضمده٤م اهلل ذم اًمٜمٌل  ىمٚمٜم٤م سم٢ممج٤مع : يماّل : رضورة أّن اًمزي٤مدة اًميتل حتّمؾ قمٜمد اعم

 صمّؿ إًمٞمف قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أمجٕملم، وؾمٞم٠ميت اًمٜمّص اًمّمحٞمح اعمًيتٗمٞمض، وم٤مٟميتٔمر .، صمّؿ آسم٤مئف، أوًٓ 
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 اظمٔمّٙمؼ واظمحتقم ايمٔمٙمؿ زمكم يقٞمس ايمٛمبّل 

يمّؾ ىمْمّٞم٦م ؾمّٞمدٟم٤م يقٟمس صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، اسميتداً  ُمـ دقم٤مئف قمغم ىمقُمف وظمروضمف قمٜمٝمؿ 

احلقت وظمروضمف قمٜمف ، شمدور طمقل قمٚمٛمف اعمٕمّٚمؼ قمغم اعمِمٞمت٦م : ومٚم٘مد  ، طميتك دظمقًمف ذم سمٓمـ

ـّ يقٟمس  ، وفمٜمّف صٚمقاه اهلل  ، ٓ ُمرّد ًمف، أّن قمٚمٛمف سمٜمزول اًمٕمذاب حميتقم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف فم

 .قمٞم٤مٟم٤ًم ظم٤مرضم٤ًم ، وحتّ٘مؼ قمٚمٞمف طمّؼ ٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ : ومٚم٘مد ٟمزل اًمٕمذاب ومٕماًل 

اًمٕمذاب ىمري٤ًٌم ُمٜمٝمؿ  لوٟمزال ُمالزُم٦م سملم شمٕم٤ممم ، ومًمٙمـ ًمٞمس هذا يمّؾ ر  ذم ُمِمٞمت٦م اهلل 

وم٤محليتؿ اًمث٤مين همػم إّول ، قمغم ٟمحق احليتؿ ، وسملم أن ي٠مظمذهؿ اهلل سمف قمغم ٟمحق احليتؿ أيْم٤ًم : 

 أّن اعمحيتقم قمغم ىمًٛملم ُمٓمٚمؼ وإو٤مذم ..وجلالًم٦م هذا إُمر أومردٟم٤م ومّمالً ُمًيت٘مالً 

ومل »ٌٞمدة قمـ اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : ، ذم صحٞمح أيب قم سمٕمد ىمٚمٞمؾيدّل قمٚمٞمف ، ُم٤م ؾمٞم٠ميت 

 وهق سمدوًا سيٌح ذم طميتٛملم : شإذا أٞمزيمف ،ي٘مـ اَّلل اؾمؼمط فمعم يقٞمس أّٞمف َيٙم٘مٜمؿ زم٣ميمٔمذاب

 . شأـمّٙمٜمؿ ايمٔمذاب»: : ًم٘مقًمف  ق حميتقم: وه اْلتؿ إول : ٞمزول ايمٔمذاب

ٟمزل ، ٓ  رضورة أّن اًمٕمذاب إذاوهذا أيْم٤ًم حميتقم : :  واْلتؿ ايمث٣مين : إهَلك ايمٗمقم زمف

 .اعمٙمّذسملم  إّٓ سمٕمد أن يٕمّذب سمف، يرومٕمف اهلل شمٕم٤ممم 

ودقمقا إذا شم٤مسمقا إذا ٟمزل اًمٕمذاب قمٜمٝمؿ هؾ هلل شمٕم٤ممم أن يرومع : ذم اجلٛمٚم٦م إذا اشّمْمح هذا 

 ؟!!. ىمٌؾ أن ي٠مظمذهؿ سمف، وسمٙمقا 

، يقٟمس قمٚمٞمف اًمًالم ٟمٌّل اهلل هذا ُمـ اًمٖمٞم٥م اًمذي مل يٙمـ يٕمٚمٛمف ىمٚمٜم٤م دون ظمالف : 

 .قمٚمٞمف صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ف٠مذن اهلل شمٕم٤ممم أن يّٓمٚمٕمومل ي

أّن صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، إؿمٙم٤مل قمقيص ضمّدًا ، ومٝمؾ ٓ يٕمٚمؿ يقٟمس ًمٙمـ ذم هذا 

 ُمٕمّٚمؼ قمغم اعمِمٞمت٦م واًمٌدا ؟!.اًمٜم٤ّمزل ، ٤مًمٕمذاب اعم١ماظمذة سم

 ٝم٤مك اًمٌٞم٤من ..وم :، أّن اًمٌدا  يٓمرأ قمغم سمٕمض اعمحيتقم مل يٙمـ يٕمٚمؿ ىمٚمٜم٤م سم٢مجي٤مز : 
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 ع اَّلل فمذازم٣ًم أٞمزيمف ومبؾ يقٞمس!!مل يرهم

اًمٕمذاب  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممأن رومع اهلل اعمحيتقم ٚمؿ حيدث ذم شم٤مريخ اًم٘مْم٤م  اإلهلل وم

: صٚمقات اهلل قمٚمٞمف يقٟمس اًمٜمٌل قم ىمإّٓ قمٚمٞمٝمؿ ، إٟمزاًمف سمٕمد يمّذسمقا اًمرؾمؾ ، قمـ ىمقم اًمِم٤مُمؾ ، 

 .أّول ُم٤م أظمٗم٤مه اهلل شمٕم٤ممم قمـ يقٟمس قمٚمٞمف اًمًالم ومٝمذا 

 شمٕم٤ممم:قًمف ىم، وقمدم ـمرّو اًمٌدا  قمغم اًمٕمذاب إذا ٟمزل ، يمؼمى اعمالزُم٦م   هذهيدّل قمغم

ُٙمْؿ َوَأؾْمٚمُِٛمقا ًَمُف  ٌُقا إمَِم َرسمِّ ونَ َوَأٟمِٞم َٓ سُمٛمٌَْمُ ـْ وَمْبِؾ َأْن َيْٟمسمِٝمَُ٘مُؿ ايمَْٔمَذاُب شُمؿه   .(7) َِم

ِذي آَُمٜم٧َْم سمِِف سَمٜمُق  طَميتاك إَِذا َأْدَريَمُف اًْمَٖمَرُق ىَم٤مَل آَُمٜم٧ُْم َأٟمافُ ويمذا ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ٓا اًما َٓ إًَِمَف إِ

ٚمِِٛملَم ) ًْ ـَ اعمُْ اِئٞمَؾ َوَأَٟم٤م ُِم ـَ ( 90إِْهَ ـَ اظْمُْٖمِسِدي َن َووَمْد فَمَِمْٝم٦َم وَمبُْؾ َوىُمٛم٦َْم َِم ْٔ  .(9)آ

ذم ُم١ماظمذة اعمٙمّذسملم سم٤مًمٕمذاب اًمٜم٤مزل قمٚمٞمٝمؿ طميتاًم ، ٓ أي٦م اًمنميٗم٦م فم٤مهرٌة ضمّدًا ، 

 .يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  

َٓ يَم٤مَٟم٧ْم ىَمْرَي٦ٌم آَُمٜم٧َْم وَمٜمََٗمَٕمَٝم٤م إِياَمهُن٤َم ىمقًمف شمٕم٤ممم : وأسح ُمـ ذًمؽ  ٓه وَمْقَم ُيقُٞمَس وَمَٚمْق  إِ

ْٟمَٞم٤م َوَُميتإْمٜم٤َمُهْؿ إمَِم طِملمٍ  ْزِي ذِم احْلََٞم٤مِة اًمدُّ  .(3)عَما٤م آَُمٜمُقا يَمَِمْٗمٜم٤َم قَمٜمُْٝمْؿ قَمَذاَب اخْلِ

أّن اهلل شمٕم٤ممم مل يرومع قمذاسم٤ًم أٟمزًمف قمغم ىمقم إّٓ قٌر فمٝمأي٦م اًمنميٗم٦م ، ُمـ آؾميتثٜم٤م  ومٗمل 

، ذم اعمٙمّذسملم ىمقم يقٟمس صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، وييّتْمح ُمـ ذًمؽ أّن ىم٤مٟمقن اهلل شمٕم٤ممم احليتٛمل 

 . قمٚمٞمٝمؿ ، ومل يًيتثـ اهلل شمٕم٤ممم إّٓ ىمقم يقٟمس سم٤مًمٕمذاب إذا أٟمزًمفهتؿ ُم١ماظمذ

ؽُمٛمه٥َم اَّللهِ دِم ( 67ِ٘مُٗمقا ُأظِمُذوا َوىُميتُِّٚمقا شَمْ٘ميتِٞماًل )َُمْٚمُٕمقٟملَِم َأْيٜماََم صمُ  وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

ـْ ََتَِد يمُِسٛمه٥ِم اَّللهِ سَمْبِديًَل  ـْ وَمبُْؾ َويَم ـَ طَمَٙمْقا َِم  . ايمهِذي

                                                           

 .59ايمزَمر :   (1)

 .97يقٞمس :   (7)

 .98يقٞمس :   (3)
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وُمٕمٜمك اًمٙمالم: ومام يم٤مٟم٧م ىمري٦م آُمٜم٧م قمٜمد ُمٕم٤ميٜميتٝم٤م اًمٕمذاب، :  هـ(370ىم٤مل اًمٓمؼمي )

ذم ذًمؽ ، ح٘م٤مىمٝم٤م قم٘م٤مسمف، ومٜمٗمٕمٝم٤م إيامهن٤م ذًمؽ وٟمزول ؾَمَخط اهلل هب٤م، سمٕمّمٞم٤مهن٤م رهب٤م واؾميت

 اًمقىم٧م، يمام مل يٜمٗمع ومرقمقن إيامٟمف طملم أدريمف اًمٖمرق سمٕمد مت٤مديف ذم همٞمّف، واؾميتح٘م٤مىمف ؾَمَخط اهلل

ٓه وَمْقَم ُيقُٞمَس : سمٛمٕمّمٞميتف  ؿ ٟمٗمٕمٝمؿ إيامهنؿ سمٕمد ٟمزول اًمٕم٘مقسم٦م وطمٚمقل وم٢مهّن   عَما٤م آَُمٜمُقا إِ

ايمذيـ مل يٛمٖمٔمٜمؿ إيًمُنؿ زمٔمد ٞمزول ،  س َمـ أهؾ ايمٗمرىهم٣مؽمتثٛمك اَّلل ومقم يقٞم اًمًخط هبؿ.

َمـ زمكم ؽم٣مئر ، وأطمرصمٜمؿ َمٛمٜمؿ، وأطمػم طمٙمٗمف أٞمف ٞمٖمٔمٜمؿ أيًمُنؿ طم٣مص٥م ، ايمٔمذاب زمس٣مضمتٜمؿ

 .(1)إَمؿ نمغمهؿ

 .، وومٞمف ٟمّمقص صم٤مسميت٦م ؾميت٠ميت ذم هذا سملم اعمٗمنيـ  أضمد خم٤مًمٗم٤ًم ىمٚم٧م : مل

ق طمّؼ ، أّن اًمٌدا  ٓ يٓمرأ قمغم ، وهصٚمقات اهلل قمٚمٞمف اًمزسمدة : يم٤من ذم قمٚمؿ يقٟمس 

 : ومال يرومٕمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف طميّتك يٕمّذب سمف اعمٙمذسملم اعمٕم٤مٟمديـ .اًمٕمذاب إذا ٟمزل

وىمد شم٘مقل هذا ظمالف اًمٕم٘مٞمدة اجل٤مزُم٦م أّن اًمٌدا  ٓ يٓمرأ قمغم اعمحيتقم ُمـ ىمْم٤م  اهلل 

 شمٕم٤ممم : ًمٚمزوم اًميتٙمذي٥م ؟!!

: هذا شم٤مم ذم اًمققمد ، وهق صمقاب  ىمٚمٜم٤م سم٢ممج٤مع أصح٤مسمٜم٤م ، وواوم٘مٜم٤م يمثػم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم

 ف وٓ حمق: وإّٓ ًمزم اًمٔمٚمؿ واًمٙمذب، ومه٤م حم٤مل.أصٚم اعمٓمٞمٕملم وأضمر اًمّم٤محللم: ومال سمدا  ذم

ٞمِٝمْؿ ُأضُمقَرُهْؿ  وٓ ُم٤مٟمع أن يٓمرأ اًمٌدا  ُمـ سم٤مب :  ـْ هَمّْمٙمِفِ وَمُٞمَقومِّ رضورة أّٟمف   َوَيِزيُدُهْؿ َِم

 زي٤مدة ذم اًمٗمْمؾ واًمرمح٦م .

واعمحق  قمٞمد ، وهق اعمحيتقم ُمـ اًمٕم٘م٤مب واًمٕمذاب : ومال ُم٤مٟمع ُمـ ـمرّو اًمٌدا وأُّم٤م ذم اًمق

، اًمٗمْمؾ ـمرو اًمٌدا  قمغم اًمٕمذاب اعمحيتقم ورومٕمف ُمآل : رضورة أّن ذم أصٚمف واإلصم٤ٌمت 

 .وهق حم٤مل ٤مًمٔمٚمؿ واًمٙمذب وم أُّم٤م ذم اًمققمد :واًمرمح٦م ، 

ٌّف أّن اعمحيتقم ومٞمام ٟمحـ ومٞمف إو٤مذم ٓ ُمٓمٚمؼ ، وؾمٞم٠ميت اًمٌٞم  ٤من ذم ومّمؾ ُمًيت٘مؾ.وٟمٜم

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م ايمرؽم٣ميم٥م ، زمغموت .715: 15سمٖمسغم ايمْمػمي)ت: أمحد ؾم٣مىمر(   (1)
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   رهمع ايمٔمذابفمعم يقٞمس  مل يْمٙمعايمٛمّص أّن اَّلل 

 اهلل ريض اًمقًمٞمد سمـ أمحد سمـ احلًـ سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤مهـ( ىم٤مل : 387أظمرج اًمّمدوق )

 قمـ ، اخلٓم٤مب أيب سمـ احلًلم سمـ حمٛمد قمـ ، اًمّمٗم٤مر احلًـ سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م ىم٤مل ، قمٜمف

قمٚمٞمف  ؾمٛمٕمف فأٟمّ  ؾمامقم٦م قمـ ، اًمٕمجكم اعمثٜمك ـسم محٞمد اعمٖمرا  أيب قمـ ، ومْم٤مل اسمـ قمكم سمـ احلًـ

 ىمد أيم٤من:  وم٘مٚم٧م .شيقٞمس ومقم إّٓ  أـمٙمٜمؿ ومقم فمـ ايمٔمذاب اَّلل َم٣مرد»:  ي٘مقل وهق اًمًالم

  !.ذًمؽ؟ يم٤من ومٙمٞمػ:  ىمٚم٧م .شزمٟمىمٖمٜمؿ ٞم٣ميمقه ضمتك ٞمٔمؿ»: قمٚمٞمف اًمًالم  وم٘م٤مل ؟!.أفمٚمٝمؿ

 أضمٌد  فمٙمٝمف ُيْْمَٙمع مل ذي، ايم وصمؾ فمز اَّلل فمٛمد ايمٔمٙمؿ اظمثب٦م دم ىم٣من»: قمٚمٞمف اًمًالم  ىم٤مل

 .(1)شفمٛمٜمؿ ؽمٝمٌمهمف أّٞمف

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، أو ُمقصمؼ قمغم اصٓمالح اعميت٠مظمريـ.

 ن : اأُمرأُمقر ، أمّهٝم٤م وهق سيٌح ذم 

يمام هق  شزمٟمىمٖمٜمؿ ٞم٣ميمقه »أوًٓ : ٟمزول اًمٕمذاب ُمـ اعمحيتقم : ًميتحّ٘مؼ ٟمزوًمف ومٕماًل : ومٚم٘مد : 

 .سيح اًمٜمّص اًمّمحٞمح 

، وهذا ىم٤مٟمقن إهلل واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل إذا أٟمزل اًمٕمذاب ، قمّذب سمف وشمٕم٤ممم  اهلل ؾمٌح٤مٟمفصم٤مٟمٞم٤ًم : 

، ًمٙمـ مل يٓمٚمع اهلل شمٕم٤ممم يقٟمس قمٚمٞمف قمٚمٞمف اًمًالم إمم قمٝمد اًمٜمٌّل يقٟمس ٓ يرد وٓ يٌدل ، طميتؿ 

اًمًالم أّن هذا احليتؿ ذم ُمٕمرض اًمٌدا  : وىمد قمٚمؿ رضورة ومٞمام سمٕمد أّن اهلل شمٕم٤ممم ىمد خيٚمػ 

 .، سمخالف اًمققمد وم٢مّٟمف ؾمٌح٤مٟمف ٓ خيٚمٗمف ًميتقسم٦م : رمح٦ًم سمٕم٤ٌمده وقمٞمده وقمذاسمف ُمع ا

مل اًمزسمدة : قمٚمؿ يقٟمس صٚمقات اهلل قمٚمٞمف سمٜمزول اًمٕمذاب طميتؿ ، ٓ شمٕمٚمٞمؼ ومٞمف ، ًمٙمـ 

أّن هذا ، أو يٓمٚمع اهلل شمٕم٤ممم يقٟمس أّن هذا اعمحيتقم مم٤ّم يٓمرأ قمٚمٞمف اعمحق واإلصم٤ٌمت ، ُمع اًميتقسم٦م 

ذم  ، وهذا هق اعمحيتقم اإلو٤مذم وؾمٞم٠ميت اًمٌٞم٤منُم٦م سم٤مًمرمح٦م اعمحٙمق اًم٘م٤مٟمقن ذم ُمٕمرض اعمِمٞمت٦م

 .ومّمٍؾ ُمًيت٘مؾ 
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 صحٝمح مجٝمؾ ؾم٣مهدًا!!

يب أقمـ اسمـ ، يب أطمدصمٜمل  اًميتٗمًػم ىم٤مل : ريض اهلل قمٜمف ذمهـ( 399)اًم٘مٛمل  فأظمرضم

فمـ ومقم  َم٣م رد اَّلل ايمٔمذاب إّٓ »: اهلل قمٚمٞمف اًمًالم  قمٌد أسمقىم٤مل زم : قمـ مجٞمؾ ىم٤مل ، قمٛمػم 

ويم٤من ومٞمٝمؿ ، ن يدقمق قمٚمٞمٝمؿ أ يقٟمس يدقمقهؿ إمم آؾمالم ومٞم٠مسمقا ذًمؽ، ومٝمؿا ، ويم٤من يقٞمس

طمدمه٤م ُمٚمٞمخ٤م وأظمر اؾمٛمف روسمٞمؾ، ومٙم٤من اًمٕم٤مسمد يِمػم قمغم أرضمالن قم٤مسمد وقم٤ممل، ويم٤من اؾمؿ 

، اهلل يًيتجٞم٥م ًمؽ  نّ ٢موم: ٓ شمدع قمٚمٞمٝمؿ : وي٘مقل ، ويم٤من اًمٕم٤ممل يٜمٝم٤مه ، يقٟمس سم٤مًمدقم٤م  قمٚمٞمٝمؿ 

وضمك اَّلل ٟمهمدفم٣م فمٙمٝمٜمؿ همومل ي٘مٌؾ ُمـ اًمٕم٤ممل، ، وم٘مٌؾ ىمقل اًمٕم٤مسمد  ،هالك قم٤ٌمده  وٓ حي٥مُّ 

ومٚمام ،  دم يقم ىمذا وىمذا، دم ؾمٜمر ىمذا وىمذا ، دم ؽمٛم٥م ىمذا وىمذا ، يمٝمف يٟمسمٝمٜمؿ ايمٔمذاب إفمزوصمؾ 

ومٚمام يم٤من ذم ذًمؽ اًمٞمقم ٟمزل ، ىمرب اًمقىم٧م ظمرج يقٟمس ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ُمع اًمٕم٤مسمد وسم٘مل اًمٕم٤ممل ومٞمٝم٤م 

، ايمٔمذاب فمٛم٘مؿ ف يرمح٘مؿ ويردّ همٙمٔمٙمّ ؾمٌح٤مٟمف: ٤م ىمقم اومزقمقا إمم اهلل ي: اًمٕمذاب وم٘م٤مل اًمٕم٤ممل هلؿ 

  !.وم٘م٤مًمقا يمٞمػ ٟمّمٜمع؟

سمؾ اإلوأوٓده٤م ، و وومرىمقا سملم اًمٜم٤ًم ، اضميتٛمٕمقا واظمرضمقا إمم اعمٗم٤مزة اًمٕم٤ممل : ىم٤مل 

اسمٙمقا وادقمقا ومذهٌقا وومٕمٚمقا  صمؿّ ، وٓده٤م أوسملم اًمٖمٜمؿ و، وٓده٤م أوسملم اًمٌ٘مر و، وٓده٤م أو

، ق اًمٕمذاب قمغم اجل٤ٌمل وومرا ، وسف قمٜمٝمؿ اًمٕمذاب ، جقا وسمٙمقا ومرمحٝمؿ اهلل وو، ذًمؽ 

 .(1)...وىمد يم٤من ٟمزل وىمرب ُمٜمٝمؿ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

ىمٚم٧م : وهق سيٌح ذم أُمريـ : إّول : ٟمزول اًمٕمذاب ، وهذا طميتؿ حميتقم ، وأُمٌر 

 . : رضورة ٟمزوًمفُمؼموم ، ٓ ُمرّد ًمف

:  ُمٕمّٚمؼ قمغم ُمِمٞمت٦م اهلل إذا آُمٜمقا وشم٤مسمقاوإن يم٤من طميتاًم ، ًمٙمٜمّف وهذا اًمث٤مين : اًميتٕمذي٥م سمف، 

  . ، وهذا أظمٗم٤مه ؾمٌح٤مٟمف قمـ يقٟمس ومل يٓمٚمٕمف قمٚمٞمف ، وؾمٞم٠ميت اًم٥ًٌم ذم ذًمؽومْماًل ورمح٦م
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 صحٝمح أِب فمبٝمدة اْلّذاء ؾم٣مهداً 

قمـ أيب قمٌٞمدة احلّذا  ، قمـ أيب ضمٕمٗمر هـ( : 390ىم٤مل اًمٕمّٞم٤مر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف )

ف اًمًالم ىم٤مل : وضمدٟم٤م ذم سمٕمض يميت٥م قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم أّٟمف ىم٤مل : طمّدصمٜمل رؾمقل اهلل صغم قمٚمٞم

اهلل قمٚمٞمف وآًمف أّن ضمؼمئٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم طمّدصمف أّن يقٟمس سمـ ُميتك سمٕمثف اهلل شمٕم٤ممم إمم ىمقُمف ، وهق 

 : اسمـ صمالصملم ؾمٜم٦م ، وأّٟمف أىم٤مم ومٞمٝمؿ يدقمقهؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم ومٚمؿ ي١مُمـ سمف إّٓ رضمالن 

، ويم٤من ىمديؿ (1) اْل٘مٚم٥مو روزمٝمؾ َمـ أهؾ زمٝم٦م ايمٔمٙمؿ وايمٛمبقةويم٤من ، روسمٞمؾ : مه٤م أطمد

اًمّّمح٦ٌم ًمٞمقٟمس قمٚمٞمف اًمًالم ىمٌؾ أن يٌٕمثف اهلل سم٤مًمٜمٌّقة ، ويم٤من ص٤مطم٥م همٜمؿ يرقم٤مه٤م وييت٘مّقت 

 .صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م 

شمٜمقظم٤م رضمٌؾ قم٤مسمد زاهد ًمٞمس ًمف قمٚمؿ وٓ طمٙمٛم٦م ، ويم٤من حييتٓم٥م وي٠ميمؾ ُمـ : واًمّث٤مين 

 ، ؿمٙمك ذًمؽ إمم رسّمف شمٕم٤ممم . وطم٣مف أن يٗمتٙمقهٌف ، ومٚماّم رآى يقٟمس أّن ىمقُمف ٓ جيٞمٌقٟمف ، يمً

ك اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمف : أّن ومٞمٝمؿ احلٌغم واجلٜملم واًمّٓمٗمؾ اًمّّمٖمػم واًمِمٞمخ اًمٙمٌػم واعمرأة طموم٠مو

ّدا  ، وأٟميتٔمر شمقسميتٝمؿ ، يمٝمٞمت٦م اًمّٓمٌٞم٥م اعمداوي اًمٕم٤ممل سمٛمداواة اًم، أن أرومؼ هبؿ  اًمّْمٕمٞمٗم٦م ، أطم٥مُّ 

 .رزمٔم٣مء دم وؽمط ؾمّقال زمٔمد ؿمٙمقع ايمُّمٚمسهم٣ميّن ُاٞمزل ايمٔمذاب يقم إ

: أرى  (7)، وم٘م٤مل شمٜمقظم٤م يمٝمٔمٙمًمهؿ: همٟمطمػم يقٞمس فمٙمٝمف ايمسَلم سمٛمقطم٣م ايمٔم٣مزمد زمف وروزمٝمؾ 

ًمٙمؿ أن شمٕمزًمقا إـمٗم٤مل قمـ إُّمٝم٤مت ذم أؾمٗمؾ اجلٌؾ ذم ـمريؼ إدوي٦م ، وم٢مذا رأييتؿ رحي٤ًم 

واًميتّقسم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم ضمّٚم٧م ىمدرشمف سم٤مٓؾميتٖمٗم٤مر ، ، ٕمّجقا سم٤مًمٍّماخ صٗمرا  أىمٌٚم٧م ُمـ اعمنمق ، وم

ام  ، وىمقًمقا : رسّمٜم٤م فمٚمٛمٜم٤م أٟمٗمًٜم٤م وم٤مىمٌؾ شمقسميتٜم٤م . ًّ  وارومٕمقا رؤوؾمٙمؿ إمم اًم

                                                           

ٞمٛمّبف أّن َمثؾ هذا ايمتٔمبغم ، مل يرد دم ايمٗمرآن ودم أطمب٣مر أهؾ ايمبٝم٦م فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم إّٓ دم إوصٝم٣مء أوٓد (1) 

 إٞمبٝم٣مء ، هم٣ميمراصمح أّن روزمٝمؾ َمـ إوصٝم٣مء : همٝم٘مقن َمع يقٞمس ىم٣مْلْض َمع َمقؽمك فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم.

روزمٝمؾ ، ىمًم ورد دم أنمٙم٤م اظمِم٣مدر إطمرى ، َمٛمٜم٣م َم٣م َم٢م فمـ ايمٗمّٚمل دم سمٖمسغمه ، وهق َم٣م  ايمِمحٝمح :(7) 

 يَلئؿ ىمقٞمف فم٣مظم٣ًم َمـ أهؾ زمٝم٦م ايمٛمبقة واْل٘مٚم٥م .
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طميّتك شميتقارى اًمِّمٛمس سم٤محلج٤مب ، ـّ ُمـ اًميّتّيع إمم اهلل ضمّٚم٧م قمٔمٛميتف واًمٌٙم٤م  ٚمُّ وٓ متُ 

ومل ي٘مـ اَّلل اؾمؼمط فمعم يقٞمس أّٞمف ، وميت٤مب قمٚمٞمٝمؿ  ويٙمِمػ اهلل قمٜمٙمؿ اًمٕمذاب ، ومٗمٕمٚمقا ذًمؽ، 

 . إذا أٞمزيمف ،َيٙم٘مٜمؿ زم٣ميمٔمذاب

، وم٠موطمك اهلل ضمّؾ ضمالًمف إمم إهاومٞمؾ : أن اسف قمٜمٝمؿ ُم٤م ىمد ٟمزل هبؿ ُمـ اًمٕمذاب 

طميتّك رضب هب٤م اجل٤ٌمل اًّميتل ، ٤مؾميت٤مق هب٤م اًمٕمذاب يتف ومومٝمٌط إهاومٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ ، ومٜمنم أضمٜمح

إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، ومٚماّم رآى ىمقم يقٟمس أّن اًمٕمذاب سف  سمٜم٤مطمٞم٦م اعمقصؾ ، ومّم٤مرت طمديداً 

 ووّٛمقا إًمٞمٝمؿ ٟم٤ًم هؿ وأوٓدهؿ .، وهٌٓمقا إمم ُمٜم٤مزهلؿ ، محدوا اهلل ، قمٜمٝمؿ 

وهم٤مب يقٟمس قمٚمٞمف اًمًالم قمـ ىمقُمف صمامٟمٞم٦م وقمنميـ يقُم٤ًم ، ؾمٌٕم٦م ذم ذه٤مسمف ، وؾمٌٕم٦م ذم 

ققمف إمم ىمقُمف ، وم٠مشم٤مهؿ ومآُمٜمقا سمف سمٓمـ احلقت ، وؾمٌٕم٦م سم٤مًمٕمرا  ، ؾمٌٕم٦م سم٤مًمٕمرا  ، وؾمٌٕم٦م ذم رضم

 . (7)وصّدىمقه واشّمٌٕمقه قمٚمٞمف اًمًالم

قمـ احلًـ سمـ حمٌقب ، قمـ مجٞمؾ سمـ  (9)وسم٤مٓؾمٜم٤مد اعميت٘مّدمأظمرضمف اسمـ اًمراوٟمدي ىم٤مل : 

 .(3)ص٤مًمح ، قمـ أيب قمٌٞمدة احلّذا  ، قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

  

                                                           

 . اظم٘متب٥م ايمٔمٙمٚمّٝم٥م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران.179سمٖمسغم ايمٔمٝم٣مر)ت: ه٣مؾمؿ اظمحَليت( :   (1)

تقىّمؾ ، ضمّدشمٛم٣م فمبداَّلل زمـ صمٔمٖمر اْلٚمغمي ، فمـ أمحد زمـ أي ومقل ايمِمدوق : ضمّدشمٛم٣م حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ اظم(7) 

... . وإؽمٛم٣مد ازمـ ايمراوٞمدي هٝمٜمٛم٣م إلم ايمِمدوق صحٝمح ، وؽمٝمٟميت ذىمره دم  ، اْلسـ زمـ حمبقبحمٚمد زمـ فمٝمسك 

 داود فمٙمٝمف ايمسَلم .

 . َم٠مؽمس٥م اَل٣مدي ، إيران.713ومِمص إٞمبٝم٣مء)ت: نمَلم فمرهم٣مٞمٝم٣من( :   (3)
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 ف ؿمرهم٥م فمكم  ايمٛمّص أّن اَّلل وىّمؾ يقٞمس إلم ٞمٖمس

ؾمٞم٤مر  قمـ قمٌداهلل سمـ، يب قمٛمػم أقمـ اسمـ ، يب أطمدصمٜمل ىم٤مل : هـ( 399)وأظمرج اًم٘مّٛمل 

م ؾمٚمٛم٦م ذم أيم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ذم سمٞم٧م »يب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل: أقمـ ، 

ًمٞمٚميتٝم٤م ومٗم٘مدشمف ُمـ اًمٗمراش ومدظمٚمٝم٤م ُمـ ذًمؽ ُم٤م يدظمؾ اًمٜم٤ًم  وم٘م٤مُم٧م شمٓمٚمٌف ذم ضمقاٟم٥م اًمٌٞم٧م 

اًمٚمٝمؿ ٓ شمٜمزع »: يتك اٟميتٝم٧م اًمٞمف وهق ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ اًمٌٞم٧م ىم٤مئؿ راومع يديف يٌٙمل وهق ي٘مقل طم

اًمٚمٝمؿ ٓ شمِمٛم٧م يب ،  اًمٚمٝمؿ وٓ شمٙمٚمٜمل إمم ٟمٗمز ـمروم٦م قملم أسمداً ،  ُمٜمل ص٤مًمح ُم٤م أقمٓمٞميتٜمل أسمداً 

ىم٤مل وم٤مٟمٍموم٧م ام  .شاًمٚمٝمؿ ٓ شمردين ذم ؾمق  اؾميتٜم٘مذشمٜمل ُمٜمف أسمداً ،  أسمداً  وٓ طم٤مؾمداً ،  قمدوا ً

ُم٤م يٌٙمٞمؽ ي٤م »: وم٘م٤مل هل٤م ، طميتك اٟمٍمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ًمٌٙم٤مئٝم٤م ، ٚمٛم٦م شمٌٙمل ؾم

ٟم٧م سمف أٟم٧م سم٤معمٙم٤من اًمذي أومل ٓ أسمٙمل و، ل ي٤م رؾمقل اهلل ُمّ أٟم٧م وأوم٘م٤مًم٧م سم٠ميب  !.؟شام ؾمٚمٛم٦م

 وٓ اً سمدأ ن ٓ يِمٛم٧م سمؽ قمدواً أشم٠ًمًمف ، ىمد همٗمر اهلل ًمؽ ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌؽ وُم٤م شم٠مظمر ، ُمـ اهلل 

،  سمداً أقمٓم٤مك أن ٓ يٜمزع قمٜمؽ ص٤مًمح ُم٤م أو،  سمداً أن ٓ يردك ذم ؾمق  اؾميتٜم٘مذك ُمٜمف أو،  طم٤مؾمداً 

 .سمداً أن ٓ يٙمٚمؽ إمم ٟمٗمًؽ ـمروم٦م قملم أو

قٞمس زمـ َمتك إلم يؾ اَّلل ًم وىمه ٞمّ إو، م ؽمٙمٚم٥م وَم٣م ي٠مَمٛمٛمل أي٣م »صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : وم٘م٤مل 

 .(7)شهم٘م٣من َمٛمف َم٣م ىم٣من، ٞمٖمسف ؿمرهم٥م فمكم 
 . ، قمٌد اهلل سمـ ؾمّٞم٤مر وصّم٘مف اًم٘مّٛمل شمقصمٞم٘م٤ًم قم٤مُّم٤مً ده طمًـ صحٞمح ىمٚم٧م : إؾمٜم٤م

، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، حمٛمد سمـ حيٞمك قمـ ، اًمٙم٤مذم ذم ريض اهلل قمٜمف اًمٙمٚمٞمٜمل وأظمرج 

ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم : قمـ اسمـ أيب يٕمٗمقر ىم٤مل ، قمـ ؾمحٞمؿ ، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من 

 ٓ أومؾ َمـ ذيمؽ،   سم٘مٙمٛمل إلم ٞمٖمز ؿمرهم٥م فمكم أزمداً رب ٓ»: وهق راومع يده إمم اًمًام  ، ي٘مقل 

ي٤م : ومام يم٤من سم٠مهع ُمـ أن حتدر اًمدُمقع ُمـ ضمقاٟم٥م حلٞميتف صمؿ أىمٌؾ قمكم وم٘م٤مل : ىم٤مل ،  ٓ أىمثرو
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همٟمضمدث ، صمؾ إلم ٞمٖمسف أومؾ َمـ ؿمرهم٥م فمكم و ف اَّلل فمزٙمَ يقٞمس زمـ َمتك وىمه  إنّ ، اسمـ أيب يٕمٗمقر 

 .(7)شذيمؽ ايمذٞم٤م

، ذم إظم٤ٌمر اعمٕميتؼمة  ( ومال ؿم٤مهد ًمفذيمؽ ايمذٞم٤مإّٓ ىمقًمف : ) ،ذم اجلٛمٚم٦م صحٞمح ىمٚم٧م : 

ؾمقى اسمـ ؾمٜم٤من ومٛمخيتٚمػ ومٞمف ، وهق ، ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت وُمقصم٘مقن جمٝمقل ؾمٜم٤مد هذا اإلقمغم أّن 

وهق ؾمقى ؾمحٞمؿ اًمًٜمدي ، ، و، وصمّٛم٦م خم٤مًمٗم٦م واوح٦م هٞمٝمٜم٤مصم٘م٦م إذا مل خي٤مًمػ إصقل 

 دون ـمٕمـ .ًمّم٤مدق ذم أصح٤مب اشمرضمؿ ًمف اًمٓمقد جمٝمقل احل٤مل ، ًمٙمـ 

هم٘م٣من َمٛمف َم٣م ، قٞمس زمـ َمتك إلم ٞمٖمسف ؿمرهم٥م فمكم يؾ اَّلل وىمه ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )ذم 

ييتٕملّم سمٞم٤من أُمر ه٤مم ضمٚمؾ : ومٚم٘مد ٟمح٥ًم أّٟمف ىمد اشّمْمح ًمؽ أّن يقٟمس صٚمقات اهلل قمٚمٞمف  (ىم٣من

 ٘مْم٤مئلم حميتقُملم : ًممل خيٓمك  : وطم٤مؿم٤مه 

 اخل٤مرضمل .اًمٕمٞمٜمل ٟمزوًمف  حميتقم : ًميتحّ٘مؼ، وهذا إّول : ٟمزول اًمٕمذاب 

 اعم١ماظمذة سمف طميتٌؿ إمم زُم٤من يقٟمس قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، وهق ىم٤مٟمقن شمٙمقيٜمل.اًمث٤مين : 

يمّؾ قمٚمؿ يقٟمس وًمق أّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمّذهبؿ سمف سمٕمد إٟمزاًمف ، ًمٙم٤من قملم اًمٕمدل واحلٙمٛم٦م ، 

: رضورة أّن قملم اًمٕمٚمؿ واًمٕمّمٛم٦م ، واًمٗمٝمؿ واحلٙمٛم٦م صٚمقات اهلل قمٚمٞمف هذا ، وقمٚمٛمف 

ـْ ََتَِد يمُِسٛمه٥ِم اَّللهِ سَمبِْديًَل : يمٝمؿ سم٤مًمٕمذاب إهال ـْ وَمْبُؾ َويَم ـَ طَمَٙمْقا َِم  . (9) ؽُمٛمه٥َم اَّللهِ دِم ايمهِذي

اًمزسمدة : ؾمّٞمدٟم٤م يقٟمس صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، مل خيٓمك  ذم اًمٕمٚمؿ ، ومل يِمٓمط ذم اًمٗمٝمؿ ، 

 إمم ٟمٗمًف ـمروم٦م قملم؟!!. ومام ُمٕمٜمك أّن اهلل شمٕم٤ممم ويّمٚمفإذن ومل يٜم٤مف ومٕمٚمف ىم٤مٟمقن احليتؿ ، 

، يمام ذم ُمّر ذم صحٞمح مجٞمؾ ، ، يمالمه٤م طمٌؼ وصدق  سملم أُمريـؾمٌح٤مٟمف ىمٚم٧م : ظمػّمه 

 .وهق فم٤مهٌر ذم اًميتخٞمػم 
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 ىمٝمػ وىّمؾ اَّلل سمٔم٣ملم يقٞمس إلم ٞمٖمسف 

ؾمالم ويم٤من يقٟمس يدقمقهؿ إمم اإل»ُمّر ذم صحٞمح مجٞمؾ ىمقل اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم : 

طمدمه٤م ُمٚمٞمخ٤م أويم٤من ومٞمٝمؿ رضمالن قم٤مسمد وقم٤ممل، ويم٤من اؾمؿ ، ٚمٞمٝمؿ ن يدقمق قمأ ومٞم٠مسمقا ذًمؽ، ومٝمؿا 

، ويم٤من اًمٕم٤ممل يٜمٝم٤مه ، وأظمر اؾمٛمف روسمٞمؾ، ومٙم٤من اًمٕم٤مسمد يِمػم قمغم يقٟمس سم٤مًمدقم٤م  قمٚمٞمٝمؿ 

، وم٘مٌؾ ىمقل اًمٕم٤مسمد ، هالك قم٤ٌمده  وٓ حي٥مُّ ، اهلل يًيتجٞم٥م ًمؽ  نّ ٢موم: ٓ شمدع قمٚمٞمٝمؿ : وي٘مقل 

يمٝمف يٟمسمٝمٜمؿ ايمٔمذاب دم ؽمٛم٥م ىمذا وىمذا دم إوضمك اَّلل فمزوصمؾ ٟمهمدفم٣م فمٙمٝمٜمؿ همومل ي٘مٌؾ ُمـ اًمٕم٤ممل، 

 .ش...ؾمٜمر ىمذا وىمذا دم يقم ىمذا وىمذا

 وىمد شم٘مقل أيـ اخلٓم٠م ذم هذا ؟!!.

: رضورة أّن ىم٤مٟمقن اهلل شمٕم٤ممم ، سمؾ هق اًمّمقاب ىمٚمٜم٤م سم٢ممج٤مع : ٓ ظمٓم٠م ذم اًمٌلم إـمالىم٤ًم 

ألرض ُمٜمٝمؿ : يمام ىم٤مل ٟمقح قمٚمٞمف شمٓمٝمػمًا ًم :سم٤مًمرؾمؾ أن يٕمّٛمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمٕمذابذم اعمٙمّذسملم 

٣مًرا ): اًمًالم  ـَ َديه ـَ ايمَْ٘م٣مهمِِري َْرِض َِم ْٕ َٓ سَمَذْر فَمعَم ا ( إِٞمهَؽ إِْن سَمَذْرُهْؿ ُيِّمٙمُّقا فِمَب٣مَدَك 76َربِّ 

٣مًرا ٓه هَم٣مصِمًرا ىَمٖمه َٓ َيٙمُِدوا إِ  .(7) َو

إذن  ، يمالمه٤م طمٌؼ  ٓ صم٤مًم٨م هلامسم٢مجي٤مز : ًمٚمٛمٕمّمقم ، ُمع اعمٙمذسملم سم٤مًمرؾم٤مٓت ظمٞم٤مران 

 : اهلل شمٕم٤ممم سمف 

 : شمٓمٝمػمًا ًمألرض ُمٜمٝمؿ .وضمحدوا  إذا يمّذسمقا وقم٤مٟمدوا إّول : اًمدقم٤م  قمٚمٞمٝمؿ 

 ، وهذا أطم٥ّم إمم اهلل شمٕم٤ممم .ُم٤م حتٙمؿ سمف ُمِمٞمت٦م اهلل ومٞمٝمؿ اًمث٤مين : اٟميتٔم٤مر 

 ،خمػّمًا سملم أُمريـ يمالمه٤م طمّؼ وصدق وشمًٚمٞمؿ ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم يم٤من يقٟمس : احل٤مصؾ 

َٓ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم حمّٛمد ٟمٌّٞمٜم٤م ًمٙمـ اًمث٤مين أذف يمقٟمف شمًٚمٞماًم حمْم٤ًم ، وهق ُمٜمٝم٩م  َوَيُ٘مقًُمقَن ًَمْق

ـَ  ـَ اعْمُٜمْيتَٔمِِري اَم اًْمَٖمْٞم٥ُم هللِاِ وَم٤مْٟميَتٔمُِروا إيِنِّ َُمَٕمُٙمْؿ ُِم ِف وَمُ٘مْؾ إِٟما ـْ َرسمِّ  . (9)ُأْٟمِزَل قَمَٚمٞمِْف آَي٦ٌم ُِم
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 ت٘مريٚمفايمٛمّص أّن َم٣م صمرى فمعم يقٞمس يم  

 قمٜمف اهلل ريض حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم طمدصمٜم٤مهـ( ذم اًمٕمٚمؾ ىم٤مل : 387أظمرج اًمّمدوق )

 احلًلم قمٛمف قمـ ، اًمٜمخٕمل قمٛمران سمـ ُمقؾمك قمـ ، اًمٙمقذم اهلل قمٌد أيب سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م ىم٤مل ،

قمٚمٞمف  اهلل قمٌد ٕيب ىمٚم٧م ىم٤مل ، سمّمػم أيب قمـ ، أسمٞمف قمـ،  ؾم٤ممل سمـ قمكم قمـ،  اًمٜمقومكم يزيد سمـ

 يٗمٕمؾ ومل،  أفمٚمٝمؿ وىمد،  يقٟمس ىمقم قمـ اًمٕمذاب وضمؾ قمز اهلل سف ٦مقمٚمّ  ّٕي :  اًمًالم

 ؟!.إُمؿ ُمـ سمٖمػمهؿ يمذًمؽ

،  يمتقزمتٜمؿ:  فمٛمٜمؿ ؽمٝمٌمهمف فٞمّ أ وصمؾ فمز اَّلل فمٙمؿ دم ىم٣من فٕٟمّ »: قمٚمٞمف اًمًالم  وم٘م٤مل

 ذم ًمٕم٤ٌمدشمف همفيٗمرِّ  أن أرادَ  وضمؾ قمز ٕٟمف:  سمذًمؽقمٚمٞمف اًمًالم  يقٟمس ظم٤ٌمرإؾمٌح٤مٟمف  شمرك امٟمّ إو

 .(1) شويمراُميتف صمقاسمف سمذًمؽ ومٞمًيتقضم٥م ، احلقت سمٓمـ

 ُمٕميتؼم .ىمقّي ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده 

 وٓ يرد إؿمٙم٤مل : أو مل يٙمـ يقٟمس قم٤مسمدًا ىمٌؾ احلقت؟!!.

ىمٚمٜم٤م : ضمقاسمف ذم اًمٕم٤ٌمدة اخل٤مّص٦م ، اًمدائرة ُمدار آسميتال  اًمِمديد ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم وهق 

ُّ َوَأْٟم٧َم  َوَأيُّقَب إِذْ ىمقل يقٟمس صٚمقات اهلل قمٚمٞمف :  ٜمَِل اًميُّ ًا ُف َأينِّ َُم امِحكِمَ َٟم٤مَدى َرسما  َأْرضَمُؿ ايمره

ـْ قِمٜمِْدَٟم٤م َوذِ 83) ٦ًم ُِم ـْ رُضٍّ َوآشَمْٞمٜم٤َمُه َأْهَٚمُف َوُِمْثَٚمُٝمْؿ َُمَٕمُٝمْؿ َرمْحَ ٌْٜم٤َم ًَمُف وَمَٙمَِمْٗمٜم٤َم َُم٤م سمِِف ُِم يْمَرى ( وَم٤مؾْميَتَج

ـَ ) ـَ َوَذا اًْمٙمِْٗمِؾ يُمؾٌّ  ( َوإؾِْماَمقِمٞمَؾ َوإِْدِريَس 84ًمِْٚمَٕم٤مسمِِدي ٣مزمِِري ـَ ايمِمه دِم ( َوَأْدظَمْٚمٜم٤َمُهْؿ 85) َِم

تِٛم٣َم لَم ) َرمْحَ ٤محِلِ ـَ اًمّما ُْؿ ُِم ـْ َٟمْ٘مِدَر قَمَٚمْٞمِف وَمٜم٤َمَدى ذِم 86إهِنا ـا َأْن ًَم ٤ًٌم وَمَٔم (َوَذا اًمٜمُّقِن إِْذ َذَه٥َم ُُمَٖم٤مِو

ٓا َأْٟم٧َم ؾُمٌَْح٤مَٟمَؽ  َٓ إًَِمَف إِ ُٚماَمِت َأْن  ـَ اًمٔما٤معملَِِم )اًمٔمُّ ـَ 87إيِنِّ يُمٜم٧ُْم ُِم ْٞمٜم٤َمُه ُِم ٌْٜم٤َم ًَمُف َوَٟمجا ( وَم٤مؾْميَتَج

 .(7)َوىَمَذيمَِؽ ُٞمٛمِْجل اظْم٠ُْمَِمٛمكِمَ اًْمَٖمؿِّ 
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 زمكم اظمٔمٙمؼ واظمحتقمإزمراهٝمؿ وصمػمائٝمؾ ط وفمٙمؿ يمق

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ قمٛمران هـ( ذم قمٚمؾ اًمنمائع ىم٤مل : 387أظمرج اًمّمدوق )

قمـ ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، اهلل سمـ ضمٕمٗمر احلٛمػمي  اهلل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌداعميتقيمؾ رمحف 

 نّ إ»ىم٤مل :  قمٚمٞمف اًمًالمقمـ أيب ضمٕمٗمر قمـ أيب سمّمػم ، قمـ هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل ، احلًـ سمـ حمٌقب 

...: اًمٌخؾ دا  ٓ دوا  ًمف ذم ومروضمٝمؿ قم٘مٌٝمؿ٠موم، ٤م  قمغم اًمٓمٕم٤مم ؿمحّ أىمقم ًمقط يم٤مٟمقا أهؾ ىمري٦م 

م وُمٍم، ومٙم٤مٟم٧م اًمًٞم٤مرة شمٜمزل هبؿ يم٤مٟم٧م قمغم ـمريؼ اًمًٞم٤مرة إمم اًمِم٤م ىمري٦م ىمقم ًمقط نّ إ

ن أومدقم٤مهؿ اًمٌخؾ إمم ،  وًم١مُم٤مً  سمخالً :  ٞمْمٞمٗمقهنؿ، ومٚمام يمثر ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ و٤مىمقا سمذًمؽ ذرقم٤مً وم

ام يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن ذًمؽ ومْمحقه ُمـ همػم ؿمٝمقة هبؿ إمم ذًمؽ، وإٟمّ ، يم٤مٟمقا إذا ٟمزل هبؿ اًمْمٞمػ 

ورصمٝمؿ اًمٌخؾ ٠مومِم٤مع أُمرهؿ ذم اًم٘مري٦م وطمذرهؿ اًمٜم٤مزًم٦م، ومسم٤مًمْمٞمػ طميتك يٜمٙمؾ اًمٜم٤مزل قمٜمٝمؿ، 

ُمـ همػم ؿمٝمقة هلؿ إمم ذًمؽ، طميتك ص٤مروا يٓمٚمٌقٟمف ُمـ ، ٟمٗمًٝمؿ أسمال  ٓ يًيتٓمٞمٕمقن دومٕمف قمـ 

ومٝمؾ ، سمّمػم: وم٘مٚم٧م ًمف ضمٕمٚم٧م ومداك  ىم٤مل أسمق ... .اًمرضم٤مل ذم اًمٌالد ويٕمٓمقهنؿ قمٚمٞمف اجلٕمؾ

  !.ٝمؿ هٙمذا يٕمٛمٚمقن؟يم٤من أهؾ ىمري٦م ًمقط يمٚمّ 

: أهؾ سمٞم٧م ُمٜمٝمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم، أُم٤م شمًٛمع ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ٟمٕمؿ، إّٓ : »ٚمٞمف اًمًالم قم وم٘م٤مل

ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ) ـْ ىَم٣مَن همِٝمَٜم٣م َِم ـَ اظمُْْسٙمِِٚمكمَ 35هَمَٟمطْمَرصْمٛم٣َم ََم  ًمقـم٤مً  نّ إ( هَمًَم َوصَمْدَٞم٣م همِٝمَٜم٣م نَمغْمَ زَمْٝم٦ٍم َِم

ٓ ييتٜمٔمٗمقن ُمـ  ف، ويم٤مٟمقا ىمقُم٤مً يدقمقهنؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم وحيذرهؿ قمذاسم ًم٨ٌم ذم ىمقُمف صمالصملم ؾمٜم٦م

ؾم٤مرة سمراهٞمؿ إسمراهٞمؿ، ويم٤مٟم٧م اُمرأة إاًمٖم٤مئط، وٓ ييتٓمٝمرون ُمـ اجلٜم٤مسم٦م، ويم٤من ًمقط اسمـ ظم٤مًم٦م 

ي٘مري  يمريامً  ؾمخٞم٤مً  اظم٧م ًمقط، ويم٤من ًمقط واسمراهٞمؿ ٟمٌٞملم ُمرؾمٚملم ُمٜمذريـ، ويم٤من ًمقط رضمالً 

ىم٤مًمقا ًمف: إٟم٤م ٟمٜمٝم٤مك قمـ اًمْمٞمػ إذا ٟمزل سمف وحيذرهؿ ىمقُمف، ىم٤مل: ومٚمام رأي ىمقم ًمقط ذًمؽ ُمٜمف 

ن ومٕمٚم٧م ومْمحٜم٤م وٞمٗمؽ اًمذي يٜمزل سمؽ وأظمزيٜم٤مك، ومٙم٤من إيٜمزل سمؽ،  اًمٕم٤معملم ٓ شم٘مري وٞمٗم٤مً 

ف مل يٙمـ ًمٚمقط قمِمػمة، ٟمّ إوذًمؽ : ُمره خم٤موم٦م أن يٗمْمحف ىمقُمف أًمقط إذا ٟمزل سمف اًمْمٞمػ يميتؿ 

ًمٚمقط سمراهٞمؿ وٟمزول اًمٕمذاب قمغم ىمقُمٝمؿ، ومٙم٤مٟم٧م إل ىم٤مل: ومل يزل ًمقط واسمراهٞمؿ ييتقىمٕم٤من

درىمتف َمقدة ازمراهٝمؿ ، أاَّلل سمٔم٣ملم إذا أراد فمذاب ومقم يمقط  نّ إو: ُمٜمزًم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذيٗم٦م 

 .شهمٝم٠مطمر فمذاهبؿ، وطمٙمتف وحمب٥م يمقط همغماومبٜمؿ 
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،  فمذاهبؿ رَ وومّد ، ؾمػ اهلل قمغم ىمقم ًمقط أومٚمام اؿميتد »: ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم  ىم٤مل أسمق

ومٞمًغم سمف ُمّم٤مسمف هبالك ىمقم ، ؿ ٚمٞمراهٞمؿ ُمـ قمذاب ىمقم ًمقط سمٖمالم قمسمإن يٕمقض أ ووم٢م

وظم٤مف ، ال يٗمزع ُمٜمٝمؿ تومدظمٚمقا قمٚمٞمف ًم، ؾمامقمٞمؾ ٢مسمراهٞمؿ يٌنموٟمف سمإإمم  سمٕم٨م اهلل رؾمالً ، ًمقط 

إِْذ َدظَمُٚمقا قَمَٚمْٞمِف وَمَ٘م٤مًُمقا ؾَماَلًُم٤م ىَم٤مَل إِٟما٤م  :  ُمذقمقراً  ، ومٚمام رأشمف اًمرؾمؾ ومزقم٤مً أن يٙمقٟمقا هاىم٤مً 

َك سمُِٖماَلٍم قَمٚمِٞمؿٍ ( ىَم٤مًُمقا 59)ُِمٜمُْٙمْؿ َوضِمُٚمقَن  ُ ٌَنمِّ  .َٓ شَمْقضَمْؾ إِٟما٤م ُٟم

واًمٖمالم اًمٕمٚمٞمؿ هق اؾمامقمٞمؾ سمـ ه٤مضمر، وم٘م٤مل اسمراهٞمؿ »ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم:  ىم٤مل أسمق 

ونَ  : ًمٚمرؾمؾ  ُ ٜمَِل اًْمٙمؼَِمُ وَمٌَِؿ شُمٌنَمِّ ًا مُتُقيِن قَمغَم َأْن َُم ْ َٟم٤مَك سم٤ِمحْلَؼِّ وَماَل  (54)ىَم٤مَل َأسَمنما ْ ىَم٤مًُمقا سَمنما

ـَ اًْمَ٘م٤مٟمِٓمِلمَ شمَ  ـْ ُِم ٤م ُأْرؾِمْٚمٜم٤َم إمَِم ىَمْقٍم  !.سمراهٞمؿ: ومام ظمٓمٌٙمؿ سمٕمد اًمٌِم٤مرة؟إوم٘م٤مل  !.؟ُٙم ىَم٤مًُمقا إِٟما

 .شوم٤مؾم٘ملم ًمٜمٜمذرهؿ قمذاب رب اًمٕم٤معملم ؿ يم٤مٟمقا ىمقُم٤مً إهّن ىمقم ًمقط  جُمِْرُِملمَ 

ـُ َأقْمَٚمُؿ إِنا ومِٞمَٝم٤م ًُمقـًم٤م ىَم٤مًمُ : وم٘م٤مل إسمراهٞمؿ ًمٚمرؾمؾ »ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم:  ىم٤مل أسمق قا َٟمْح

ـَ  ـَ اًْمَٖم٤مسمِِري ٓا اُْمَرَأشَمُف يَم٤مَٟم٧ْم ُِم َٞمٜماُف َوَأْهَٚمُف إِ ـْ ومِٞمَٝم٤م ًَمُٜمٜمَجِّ وَمَٚماما ضَم٤مَ  آَل ًُمقٍط اعمُْْرؾَمُٚمقَن  ىم٤مل:   سمَِٛم

وَن 69) ( ىَم٤مَل إِٟماُٙمْؿ ىَمْقٌم ُُمٜمَْٙمُرونَ 67) ( َوَأشَمٞمْٜم٤َمَك 63)( ىَم٤مًُمقا سَمْؾ ضِمْتٜم٤َمَك سماَِم يَم٤مُٟمقا ومِٞمِف َيْٛمؽَمُ

٤مم يّ أإذا ُم٣م ًمؽ ُمـ يقُمؽ هذا ؾمٌٕم٦م  ي٤م ًمقط سم٠َِمْهٚمَِؽ  ( وَم٠َمْهِ 64سم٤ِمحْلَؼِّ َوإِٟما٤م ًَمَّم٤مِدىُمقَن )

ْٞمؾِ  وًمٞم٤مًمٞمٝم٤م  ـَ اًمٚما ُف  : إذا ُم٣م ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ  سمِِ٘مْٓمٍع ُِم ٓا اُْمَرَأشَمَؽ إِٟما َٓ َيْٚميتَِٗم٧ْم ُِمٜمُْٙمْؿ َأطَمٌد إِ َو

ٌَُٝم٤م َُم٤م َأَص   . طَمْٞم٨ُم شُم١ْمَُمُرونَ وأُمْمقا ُمـ شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م  َواُْمُْمقا . وىم٤مل : ٤مهَبُؿْ ُُمِّمٞم

شمٕم٤ممم  اهللُ  مَ دا ىمَ ، ومٚمام يم٤من يقم اًمث٤مُمـ ُمع ـمٚمقع اًمٗمجر :  قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل: أسمقضمٕمٗمر 

َوًَمَ٘مْد ضَم٤مَ ْت  وٟمف هبالك ىمقم ًمقط، وذًمؽ ىمقًمف: ويٕمزّ ، ؾمح٤مق ٢مسمراهٞمؿ يٌنموٟمف سمإرؾمال إمم 

ى ىَم٤مًُمقا ؾَماَلًُم٤م ىَم٤مَل ؾَماَلٌم وَماَم ًَم٨ٌَِم َأْن ضَم٤مَ  سمِِٕمْجٍؾ طَمٜمِٞمذٍ ُرؾُمُٚمٜم٤َم إِ  ٌُنْمَ ذيمٞم٤م ُمِمقي٤م يٕمٜمل  سْمَراِهٞمَؿ سم٤ِمًْم

٤م ُأْرؾِمْٚمٜم٤َم  : ٟمْمج٤م  َٓ خَتَْػ إِٟما َٓ شَمِّمُؾ إًَِمْٞمِف َٟمٙمَِرُهْؿ َوَأْوضَمَس ُِمٜمُْٝمْؿ ظِمٞمَٗم٦ًم ىَم٤مًُمقا  إِمَم وَمَٚماما َرَأى َأْيِدهَيُْؿ 

 وَمَْمِحَٙم٧ْم ومٌنموه٤م سم٤مؾمح٤مق وُمـ ورا  اؾمح٤مق يٕم٘مقب  ( َواُْمَرَأشُمُف ىَم٤مئَِٛم٦مٌ 70ْقِم ًُمقٍط )ىمَ 

ٌ  قَمِجٞم٥ٌم : يٕمٜمل وميتٕمج٧ٌم ُمـ ىمقهلؿ  ىَم٤مًَم٧ْم َي٤مَوْيَٚميَت٤م َأَأًمُِد َوَأَٟم٤م قَمُجقٌز َوَهَذا سَمْٕمكِم ؿَمْٞمًخ٤م إِنا َهَذا ًَمٌَمْ

ـْ َأُْمِر اهللا79ِ) ٞمدٌ ( ىَم٤مًُمقا َأشَمْٕمَجٌلَِم ُِم ُف مَحِٞمٌد جَمِ ٌَْٞم٧ِم إِٟما  .  َرمْح٧َُم اهللاِ َوسَمَريَم٤مشُمُف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َأْهَؾ اًْم



 

 

 زمكم اْلتؿ وايمتٔمٙمٝمؼ  فمٙمؿ اظمٔمِمقم  ........................................................................................    971

 

وذه٥م قمٜمف ، ؾمح٤مق ٢مسمراهٞمؿ اًمٌِم٤مرة سمإومٚمام ضم٤م  ت قمٚمٞمف اًمًالم : ضمٕمٗمر  ىم٤مل أسمق

 وي٠ًمًمف يمِمػ اًمٌال  قمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ، أىمٌؾ يٜم٤مضمل رسمف ذم ىمقم ًمقط ، اًمروع 

ُْؿ آشمِٞمِٝمْؿ قَمَذاٌب هَمػْمُ َُمْرُدودٍ  َي٤مإسِْمَراِهٞمؿُ  ُف ىَمْد ضَم٤مَ  َأُْمُر َرسمَِّؽ َوإهِنا ـْ َهَذا إِٟما سمٝمٜمؿ آؿ هّن إو َأقْمِرْض قَم

 .(7) شَمـ يقم حمتقم نمغم َمردود، فمذاِب زمٔمد ؿمٙمقع ايمُمٚمس 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

قمـ أيب ، ومرىمد قمـ داود سمـ ، قمـ اسمـ ومْم٤مل ، قمـ أسمٞمف ،  قمكمّ وأظمرضمف اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

: ضمؾ سمٕم٨م أرسمٕم٦م أُمالك ذم إهالك ىمقم ًمقط و اهلل قمز إنّ »: قمـ أيب قمٌد اهلل ىم٤مل ، يزيد احلامر 

 . (9)٤م شم٘مّدمُمصٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾم٤مق ٟمحق  ضمؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ ويمروسمٞمؾ

 ىمٚم٧م : صحٞمح ذم اجلٛمٚم٦م ، وهذا اإلؾمٜم٤مد جمٝمقل سم٠ميب يزيد احلامر .

 أسم٤من قمـ ٟمٍم أيب سمـا قمـ ،حمٛمد سمـ أمحد ، قمـؾمٕمد، قمـ قمـ أسمٞمفوأظمرج اًمّمدوق 

 إٟم٤م:  ىم٤مًمقا ، ًمقط ىمقم هالك ذم ضم٤م ت عم٤م إن اعمالئٙم٦م:  ىم٤مل أطمدمه٤م قمـ ،وهمػمه سمّمػم أيب قمـ

 وُمـ:  وم٘م٤مًم٧م ، اًم٘مري٦م أهؾ ويمثرة ىمٚميتٝمؿ ُمـ قمج٧ٌم ىم٤مًم٧م ؾم٤مرة ، اًم٘مري٦م هذه أهؾ ُمٝمٚمٙمقا

:  وىم٤مًم٧م وضمٝمٝم٤م ومْمحٙم٧م ، يٕم٘مقب قإؾمح٤م ورا  وُمـ ومٌنموه٤م سم٢مؾمح٤مق ًمقط ىمقم يٓمٞمؼ

 ومج٤مدل ، ؾمٜم٦م وُم٤مئ٦م قمنميـ اسمـ يقُمتذ وإسمراهٞمؿ ؾمٜم٦م شمًٕملم اسمٜم٦م وهل يقُمتذ قم٘مٞمؿ قمجقز

وم٘م٤مل  إسمراهٞمؿ ومزاده ومٞمٝم٤م سمٛمـ قمٚمؿأ ٟمحـ ضمؼمئٞمؾ:  ىم٤مل ، ًمقـم٤م ومٞمٝم٤م إن وىم٤مل ، إسمراهٞمؿ قمٜمٝمؿ

 .(3) شَمردود نمغمُ ،  ذاٌب فم أسم٣مهؿ ؿُّن إو،  رزمؽ أَمر صم٣مء فإٟمّ  هذا قمـ اقمرض إسمراهٞمؿ ي٤م ضمؼمئٞمؾ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

  

                                                           

 . َمٛمُمقرات اظم٘متب٥م اْلٝمدرّي٥م ، ايمٛمجػ .598: 7فمٙمؾ ايمممائع)ت: زمحر ايمٔمٙمقم(   (1)

 . ايم٘مٛمت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .596: 5ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (7)

 . َمٛمُمقرات اظم٘متب٥م اْلٝمدرّي٥م ، ايمٛمجػ .557: 7فمٙمؾ ايمممائع)ت: زمحر ايمٔمٙمقم(   (3)
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  سمٌميح يمقط زم٣مضمتًمل ؿمرّو ايمبداء دم ايمٔمذاب

قمدة ُمـ قمـ ؿ ، واًمٚمٗمظ ًمٚمٙمٚمٞمٜمل : ريض اهلل قمٜمٝمواًمّمدوق واًمؼمىمل روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

، أظمؼمين زيمري٤م سمـ حمٛمد : ىم٤مل ، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد ، أصح٤مسمٜم٤م 

، يٕمٔمٝمؿ ًمقط ويقصٞمٝمؿ ويم٤من »:  قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل، قمـ قمٛمرو ، ف قمـ أسمٞم

سمٕم٨م اهلل ضمؼمئٞمؾ ، ومٚمام يمٛمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م ، طميتك اؾميتٖمٜمك اًمٜم٤ًم  سم٤مًمٜم٤ًم  ، وإسمٚمٞمس يٖمقهيؿ 

قمٚمٞمف اًمًالم ومٛمروا سمٚمقط ، قمٚمٞمٝمؿ أىمٌٞم٦م ، ذم زي همٚمامن ، وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

ٟم٤م إمم ٤م أرؾمٚمٜم٤م ؾمٞمدُ إٟمّ : ىم٤مًمقا  ؟!.ُم٤م رأي٧م أمجؾ ُمٜمٙمؿ ىمط، أيـ شمريدون : وم٘م٤مل ، وهق حيرث ، 

اهلل و ؿإهّن ،  لا ٜمِ ي٤م سمَ : أو مل يٌٚمغ ؾمٞمديمؿ ُم٤م يٗمٕمؾ أهؾ هذه اعمديٜم٦م : ىم٤مل  .رب هذه اعمديٜم٦م

 .ش...ومٞمٗمٕمٚمقن هبؿ طميتك خيرج اًمدم، ي٠مظمذون اًمرضم٤مل 

ىم٤مًمقا  ؟!.ومام أُمريمؿ ريب ومٞمٝمؿ، يب ي٤م رؾمؾ ر: وىم٤مل هلؿ ًمقط »اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم :  ىم٤مل

ىم٤مل  ؟!.وُم٤م طم٤مضميتؽ: ىم٤مًمقا  ؟!.ومكم إًمٞمٙمؿ طم٤مضم٦م: ىم٤مل  .أُمرٟم٤م أن ٟم٠مظمذهؿ سم٤مًمًحر: 

ٌُْح َأًَمٞمَْس : وم٘م٤مًمقا  !!. أطم٣مف أن يبدو يمرِب همٝمٜمؿهم١ميّن : شم٠مظمذوهنؿ اًم٤ًمقم٦م  إِنا َُمْققِمَدُهُؿ اًمّمُّ

ٌُْح سمَِ٘مِري٥ٍم   .(7)  اًمّمُّ

 . (9)  : إؾمٜم٤مده ىمقّي يم٤مًمّمحٞمحىمٚم٧م : ىم٤مل اًميت٘مّل اعمجٚمز

، قمـ داود سمـ ومرىمد ، قمـ اسمـ ومْم٤مل ، قمـ أسمٞمف ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ و

ضمؾ سمٕم٨م أرسمٕم٦م أُمالك و اهلل قمز إنّ »: قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، قمـ أيب يزيد احلامر 

وومٞمف  ش...قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات اهلل ضمؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ ويمروسمٞمؾ: ذم إهالك ىمقم ًمقط 

ي٣م صمػميؾ يمقط : همٗم٣مل  .شٔمثٛم٣م دم إهَلىمٜمؿ٣م زمُ إٞمّ ، وم٣مل يمف صمػمئٝمؾ و »ىم٤مل اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم : 

بُْح زمَِٗمِري٤ٍم  صمػمائٝمؾ : همٗم٣مل  .شؾفمّج ،  ْبُح َأيَمٝمَْس ايمِمُّ  . (3) إِنه ََمْقفِمَدُهُؿ ايمِمُّ

                                                           

 ت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .. ايم٘مٛم596: 5ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (1)

 .69: 11روو٥م اظمتٗمكم   (7)

 . ايم٘مٛمت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .596: 5ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (3)
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 هم١ميّن اًمًالم : )قمٚمٞمف ( ، وىمقًمف أظمر ؾفمّج ًمقط جلؼمائٞمؾ قمٚمٞمٝمام اًمًالم : )ىمقًمف 

، ُمع قمٜمٝمؿ : ومْماًل ورمح٦م اًمٕمذاب ؾمٌح٤مٟمف يرومع أظم٤مف أن  ( أيأطم٣مف أن يبدو يمرِب همٝمٜمؿ

ٌّدًا ُمٜمف قمٚمٞمف اًمًالم سم: قمدًٓ وطمٙمٛم٦م أهّنؿ همػم ُمًيتحّ٘ملم ًمذًمؽ  ٘مقل ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم : شمٕم

ٓا وَم٤مضِمًرا يمَ  َٓ َيٚمُِدوا إِ ٤ٌَمَدَك َو ٤مًراإِٟماَؽ إِْن شَمَذْرُهْؿ ُيِْمٚمُّقا قِم  . ٗما

وهق فم٤مهٌر ، ورسمام سيٌح أّن اًمٌدا  مم٤ّم ىمد يٓمرأ طميتك قمغم سمٕمض اعمحيتقم ، وؾمٞم٠ميت أّن 

 اعمحيتقم قمغم أىم٤ًمم ، ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  : ومْماًل ورمح٦م .
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 زمكم ايمٔمٙمؿ اظمٔمّٙمؼ واظمحتقم داود  ايمٛمبلّ 

اعمحراب قمغم ّمٛملم اخلطم٤مر أيمثر اًمٕمٚمام  ، ؾمٞمام قمٚمام  اًميتٗمًػم ، ذم قمقيّم٦م ُمـ شمًّقر 

داود صٚمقات اهلل قمٚمٞمف : إذ مل يٌلّم أطمٌد ُمٕمٜمك هذه أي٦م يمام أراد أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، 

صٚمقات اهلل وُمقؾمك أسمٞمٜم٤م إسمراهٞمؿ ىمّم٦م ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم ، ٓ يٕمدو  -ذم اجلٛمٚم٦م–ُمع أّن شمٗمًػمه٤م 

 : ه٤مك ًمؽمى .. واخلّمقصّٞم٤مت ، وإْن اظميتٚمٗم٧م اًميتٗم٤مصٞمؾ امقمٚمٞمٝم

َٓم٤مِب )شمٕم٤ممم :  ىم٤مل اهلل ْٙمَٛم٦َم َووَمّْمَؾ اخْلِ ٠ٌَُم 90َوؿَمَدْدَٟم٤م ُُمْٚمَٙمُف َوآشَمْٞمٜم٤َمُه احْلِ ( َوَهْؾ َأشَم٤مَك َٟم

ُروا اعمِْْحَراَب ) قا ًَ َٓ خَتَْػ ظَمّْماَمِن  هَمَٖمِزَع َِمٛمُْٜمؿْ ( إِْذ َدظَمُٚمقا قَمغَم َداُووَد 97اخْلَّْمِؿ إِْذ شَم ىَم٤مًُمقا 

اِط )سَمَٖمك سَمْٕمُْمٜم٤َم قَمغَم سَمْٕمٍض وَم٤م َ  اًمٍمِّ
ِ
َٓ شُمِْمٓمِْط َواْهِدَٟم٤م إمَِم ؾَمَقا  ( إِنا َهَذا 99طْمُٙمْؿ سَمْٞمٜمَٜم٤َم سم٤ِمحْلَؼِّ َو

َٓم٤مِب ) يِن ذِم اخْلِ ُٕمقَن َٟمْٕمَج٦ًم َوزِمَ َٟمْٕمَج٦ٌم َواطِمَدٌة وَمَ٘م٤مَل َأيْمِٗمْٚمٜمِٞمَٝم٤م َوقَمزا ًْ
ٌع َوشمِ ًْ

( ىَم٤مَل 93َأظِمل ًَمُف شمِ

١َماِل َٟمْٕمَجيتَِؽ  ًُ ٓا  ًَمَ٘مْد فَمَٚمَٛمَؽ سمِ ٌِْٖمل سَمْٕمُْمُٝمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض إِ  ًَمَٞم
ِ
ـَ اخْلَُٚمَٓم٤م  إمَِم ٟمَِٕم٤مضِمِف َوإِنا يَمثػًِما ُِم

ُف َوظَم  اَم وَميَتٜما٤مُه وَم٤مؾْميَتْٖمَٗمَر َرسما ـا َداُووُد َأٟما ٤محِل٤َمِت َوىَمٚمِٞمٌؾ َُم٤م ُهْؿ َوفَم ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّما ِذي را َرايمًِٕم٤م اًما

ـَ َُمآٍب ( وَمَٖمَٗمْرٟمَ 94َوَأَٟم٤مَب ) ًْ  . (7)٤م ًَمُف َذًمَِؽ َوإِنا ًَمُف قِمٜمَْدَٟم٤م ًَمُزًْمَٗمك َوطُم

 ذم أي٤مت اًمنميٗم٦م أقماله أُمقر :

وَم٣ميُمقا َوَأْوضَمَس ُِمٜمُْٝمْؿ ظِمٞمَٗم٦ًم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم مل يٕمٚمؿ أهّنؿ ُمالئٙم٦م : أّن ُمّر  أوًٓ :

ْػ   هَمَٖمِزَع َِمٛمُْٜمؿْ إِْذ َدظَمُٚمقا قَمغَم َداُووَد ويمذًمؽ دواد قمٚمٞمف اًمًالم مل يٕمٚمؿ أهّنام ُمٚمٙملم :   َٓ خَتَ

ْػ  َٓ خَتَ  .قمٚمٞمٝمام اًمًالمن ٤ماًمٜمّص أهّنام ُمٚمٙم وؾمٞم٠ميت  وَم٣ميُمقا 

إمج٤مقم٤ًم طمٙمؿ داواد صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ذم ىمْمّٞم٦م اًمٜمٕم٤مج ، صحٞمٌح قم٘ماًل وذقم٤ًم ،  وشم٣مٞمٝم٣ًم :

َٓم٤مِب َوآشَمْٞمٜم٤َمُه احْلِ ىمقًمف شمٕم٤ممم : وإّٓ ًمزم شمٙمذي٥م رضورة : وٟمّّم٤ًم و وهق  ْٙمَٛم٦َم َووَمّْمَؾ اخْلِ

  طم٤مل.ٟمٌص ىمرآينٌّ سيٌح أّن يمّؾ ُم٤م ي٘مقًمف داود ذم اًم٘مْم٤م  ، ٓ جي٤مٟم٥م احلّؼ سم٠مّي 

 وومّمؾ اخلٓم٤مب : اًم٘مْم٤م  دون ظمٓم٠م ، واحلٙمٛم٦م : اًمّمقاب ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ.
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َٓ احْلَْٛمدُ وىم٤مل شمٕم٤ممم :  َٚمٜم٤َم قَمغَم يَمثػٍِم  َوًَمَ٘مْد آشَمْٞمٜم٤َم َداُووَد َوؾُمَٚمْٞماَمَن قِمْٚماًم َوىَم٤م ِذي وَمْما هللِاِ اًما

٤ٌَمِدِه اعْم١ُْمُِمٜملَِم ) ـْ قِم ْٛمٜم٤َم َُمٜمْٓمَِؼ اًمٓماػْمِ َوُأوشمِٞمٜم٤َم 75ُِم ٤َم اًمٜما٤مُس قُمٚمِّ ( َوَوِرَث ؾُمَٚمْٞماَمُن َداُووَد َوىَم٤مَل َي٤مَأهيُّ

 إِنا َهَذا هَلَُق اًْمَٗمْْمُؾ اعْمٌُلُِم 
ٍ
ـْ يُمؾِّ َرْ   .(7)ُِم

ٗمّمؾ اخلٓم٤مب ، وهق سمواًمّمقاب ىم٣م سم٤مًمٗمٝمؿ داود قمٚمٞمف اًمًالم ، ٤من إذا يم شم٣ميمث٣ًم :

ُف َوظَمرا َرايمًِٕم٤م َوَأَٟم٤مَب ، ومٚمَؿ : رضورة ٟمّّم٤ًم وويمذًمؽ ىمٓمٕم٤ًم  اَم وَميَتٜما٤مُه وَم٤مؾْميَتْٖمَٗمَر َرسما ـا َداُووُد َأٟما فَم

 ؟!.( وَمَٖمَٗمْرَٟم٤م ًَمُف َذًمَِؽ 94)

، وهذا  ي٠ًمل اعمّدقمل اًمٌّٞمٜم٦م ىمٞمؾ ذم ضمقاب ذًمؽ : ّٕن داود صٚمقات اهلل قمٚمٞمف مل

وىمٞمؾ : ًميتزوضمف سم٤مُمرأة أوري٤م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، وىمٞمؾ همػم  اًميتل أُمرت سم٤مًمٌٞمٜم٦م .ظمالف اًمنمائع 

 .اًمٍميح  ذًمؽ ، ويمّٚمف سم٤مـمؾ : ًمٕمدم اًمٜمّص اًمّمحٞمح

وقمج٥ٌم ُمـ ضمّؾ اعمٗمّنيـ اًميتِم٤مهمؾ سم٤مطميتامٓت همػم ُمٕميتؼمة مل يٜمزل اهلل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من 

، وشمرك ُم٤م هق شمِمٝمد هل٤م ىمرائـ اًم٘مٌقل  ، وملسمقوقح اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم  شم١مصمر قمـ أهؾ  ، ومل

 .ُم٤م ذيمره اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمالوة قمغم واوح ُمـ جمٛمقع أىمقاهلؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

 ، جمٛمقع أُمريـ : واًمّمحٞمح ذم شمٗمًػم أي٦م 

 .: يمْضورة أظّم٦م زمف إّول : ؿمٙم٤م داود فمٙمؿ ايمب٣مؿمـ

، وىمد يم٤من داود ًالم سمٕمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ قمالوة قمغم اًمٔم٤مهر إّن اهلل شمٕم٤ممم يمّرم داود قمٚمٞمف اًم

٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف : ومقمٚمٞمف اًمًالم هق ُمـ ؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ : ًميورٍة أعّم٧م سمف ؾمٜمٕمرض هل٤م ىمري٤ًٌم 

 : يم٘مْم٤م  اهلل شمٕم٤ممم ذم أظمرة .حيٙمؿ وي٘مِض ُمـ دون سمّٞمٜم٦م أن قمٚمٞمف اًمًالم أذن ًمف 

ـّ داود صٚمقات اهلل قمٚمٞمف  ف طمّؼ ، أّن اهلل شمٕم٤ممم مل خيٚمؼ ظمٚم٘م٤ًم أقمٚمؿ ، وفمٜمّ ذًمؽ ًمٟميتٞمج٦م فم

 ملُمٚمٙملم شمًقرا اعمحراب ، ٢مرؾم٤مل ٗميتٜمف )اُميتحٜمف( سمومُمٜمف ذم زُم٤مٟمف : ومٕم٤مشمٌف اهلل شمٕم٤ممم قمغم ذًمؽ ، 

ٌّٝمف اهلل شمٕم٤ممم أّن يمّؾ ُم٤م سمذل ًمف أهّنام ُمٚمٙم٤من..يٕمٚمؿ  ُمـ اًمٕمٚمؿ ، ًمٞمس ؿمٞمت٤ًم ىم٤ٌمل اعمٙمٜمقن اهلل : ومٜم
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ُمـ ظمٚم٘مف  ُم٤م قمٜمده ُمـ اًمٕمٚمؿ ، قم٤مضمز قمـ أن ييتٕمّرف قمغم ُمٚمٙملم : ومٞمٙمٗمل أنّ ُمـ قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم 

 ..إّٓ سم٢مذٟمف ؾمٌح٤مٟمفؾمٌح٤مٟمف 

 إَمر ايمث٣مين : فمدم حتٗمؼ ايمٕمرض َمـ فمٙمؿ ايمب٣مؿمـ.

ٓ ري٥م أّن ُمٜمٌع قمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ ، هق قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اعمٙمٜمقن اعمخيتص سم٤مهلل شمٕم٤ممم ، واهلل 

 ورمحيتف ، ًمٓمٗم٤ًم سمٕم٤ٌمده ..قمغم سمٕمض أصٗمٞم٤مئف ُم٤م يالئؿ طمٙمٛميتف ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف ىمد يٗمٞمض 

يمام ٓ ري٥م أّن هذا اًمٕمٚمؿ ، قملم احلؼ واحل٘مٞم٘م٦م ، ًمٙمـ ٟميت٤ًم ل ، هؾ ييتح٘مؼ همرض اهلل 

اًم٘مدّد اعمًيتقر ، واًمٖمٞم٥م شمٕم٤ممم ، وهق : اٟميتٔم٤مم طم٤مل اًمٕم٤ٌمد ، ذم دار اإلسميتال  ، هبذا اًمٕمٚمؿ 

 أم ٓ ؟!.اًم٤ٌمـمـ 

اهلل قمٚمٞمف ، أّن همروف ؾمٌح٤مٟمف ذم قم٤مشم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٟمٌّٞمف اًمٕمٔمٞمؿ داود صٚمقات 

اٟميتٔم٤مم طم٤مل اًمٕم٤ٌمد ذم دار اًميتٙمٚمٞمػ ، ٓ ييتحّ٘مؼ إّٓ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر : ّٕن اًمٕم٤ٌمد سمٙمّؾ سم٤ًمـم٦م ٓ 

َوَُم٤م َُمٜمََٕمٜم٤َم َأْن : واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ٟميتٞمج٦م ًمذًمؽ ومام أهع أن يٙمٗمروا سمف  :يٓمٞم٘مقن قمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ 

َب هِبَ  ٓا َأْن يَمذا َي٤مِت إِ ْٔ ًُمقنَ ُٟمْرؾِمَؾ سم٤ِم َوا ْٕ  إذ ٓ ـم٤مىم٦م هلؿ قمغم اطميتامهل٤م .  ٤م ا

 ..جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص ، شمٌلّم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ إُمريـ ه٤مك 
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 دم همتٛم٥م داود فمٙمٝمف ايمسَلم  َمٔمتػم اَلروي 

هـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ زي٤مد سمـ ضمٕمٗمر اهلٛمداين ريض 387) اًمّمدوق  ىرو

اعمٙميت٥م وقمكم سمـ قمٌد اهلل اًمقراق ريض اهلل  اهلل قمٜمف واحلًلم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ هِم٤مم

قمٜمٝمؿ ىم٤مًمقا : طمدصمٜم٤م قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ ىم٤مل : طمدصمٜم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اًمؼمُمٙمل ىم٤مل : 

طمدصمٜم٤م أسمق اًمّمٚم٧م اهلروي ىم٤مل : عم٤م مجع اعم٠مُمقن ًمٕمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم أهؾ 

واعمجقس واًمّم٤مسمتلم وؾم٤مئر  اعم٘م٤مٓت ُمـ أهؾ آؾمالم واًمدي٤مٟم٤مت ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى

وىمد أًمزُمف طمجيتف يم٠مٟمف أًم٘مؿ طمجرا ، ىم٤مم إًمٞمف قمكّم سمـ حمٛمد سمـ  اعم٘م٤مٓت ومٚمؿ ي٘مؿ أطمد إّٓ 

اجلٝمؿ وم٘م٤مل ًمٚمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم : ي٘مقًمقن : إّن داود قمٚمٞمف اًمًالم ، يم٤من ذم حمراسمف يّمكّم ، 

الشمف ، وىم٤مم وميتّمقر ًمف إسمٚمٞمس قمغم صقره ـمػم ، أطمًـ ُم٤م يٙمقن اًمٓمٞمقر ، وم٘مٓمع داود ص

ًمٞم٠مظمذ اًمٓمػم ، ومخرج اًمٓمػم إمم اًمدار ، ومخرج اًمٓمػم إمم اًمًٓمح ، ومّمٕمد ذم ـمٚمٌف ، ومً٘مط 

اًمٓمػم دار أوري٤م سمـ طمٜم٤من ، وم٤مـمٚمع داود ذم أصمر اًمٓمػم سم٤مُمرأة أوري٤م شمٖميتًؾ ومٚمام ٟمٔمر إًمٞمٝم٤م هقاه٤م 

وم٘مدم ، وىمد أظمرج أوري٤م ذم سمٕمض همزواشمف ، ومٙميت٥م إمم ص٤مطمٌف أن ىمدم أوري٤م أُم٤مم اًميت٤مسمقت 

ومٔمٗمر أوري٤م سم٤معمنميملم ، ومّمٕم٥م ذًمؽ قمغم داود ، ومٙميت٥م إًمٞمف صم٤مٟمٞمف أن ىمدُمف أُم٤مم اًميت٤مسمقت ، 

 وم٘مدم وم٘ميتؾ أوري٤م ، وميتزوج داود سم٤مُمرأشمف. 

ىم٤مل أسمق اًمّمٚم٧م ريض اهلل قمٜمف : وميب اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم سمٞمده قمغم ضمٌٝميتف وىم٤مل : 

اَّلل إلم ايمتٜم٣مون زمِمَلسمف ، ضمتك طمرج دم أشمر إّٞم٣م َّلل وإّٞم٣م إيمٝمف راصمٔمقن ، يمٗمد ٞمسبتؿ ٞمبٝم٣ًم َمـ أٞمبٝم٣مء »

 ش.ايمْمغم ، شمؿ زم٣ميمٖم٣مضمُم٥م شمّؿ زم٣ميمٗمتؾ

 وم٘م٤مل اسمـ اجلٝمؿ : ي٤م سمـ رؾمقل اهلل ومام يم٤من ظمٓمٞمتيتف؟!.

، ومٌٕم٨م  َم٣م طمٙمؼ طمٙمٗم٣ًم هق أفمٙمؿ َمٛمفداود إّٞمًم ـمـ أّن اَّلل فمّز وصمؾ ، وحيؽ ، إّن »وم٘م٤مل : 

ظَمّْماَمِن سَمَٖمك سَمْٕمُْمٜم٤َم قَمغَم سَمْٕمٍض وَم٤مطْمُٙمْؿ : همٗم٣مٓ،  وميتًقرا اعمحراب اظمٙم٘مكم اهلل قمز وضمؾ إًمٞمف

اِط ) َ  اًمٍمِّ
ِ
َٓ شُمِْمٓمِْط َواْهِدَٟم٤م إمَِم ؾَمَقا  ُٕمقَن َٟمْٕمَج٦ًم 99سَمْٞمٜمَٜم٤َم سم٤ِمحْلَؼِّ َو ًْ

ٌع َوشمِ ًْ
( إِنا َهَذا َأظِمل ًَمُف شمِ

َٓم٤مِب  يِن ذِم اخْلِ همٔمجؾ داود فمٙمٝمف ايمسَلم فمعم اظمدفمك  َوزِمَ َٟمْٕمَج٦ٌم َواطِمَدٌة وَمَ٘م٤مَل َأيْمِٗمْٚمٜمِٞمَٝم٤م َوقَمزا
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،  فمعم ذيمؽ ٥مٛمل اظمدفمك ايمبٝمّ ٟمومل يس وَم٣مَل يَمَٗمْد ـَمَٙمَٚمَؽ زمُِس٠َماِل َٞمْٔمَجتَِؽ إلَِم ٞمَِٔم٣مصِمفِ فمٙمٝمف همٗم٣مل: 

 .(7)ش ، ومٙم٤من هذا ظمٓمٞمت٦م رؾمؿ احلٙمؿ...ٗمبؾ فمعم اظمدفمك فمٙمٝمف همٝمٗمقل يمف: َم٣م سمٗمقلومل يُ 

ؼمُمٙمل ومٚمؿ ٟم٘مػ قمغم طم٤مًمف ، ًمٙمٜمّف ُمـ ُمِم٤ميخ ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ىمقّي ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ اًم

 .، روى قمٜمف صمالصم٦م ُمـ إضمّٚم٦م ، مل يٓمٕمـ ومٞمف أطمد ذم همػم اًميتٗمًػم اًم٘مّٛمل

، ذاك اًمقىم٧م( طمّؼ ٓ ري٥م ومٞمف َم٣م طمٙمؼ طمٙمٗم٣ًم هق أفمٙمؿ َمٛمفىمٚم٧م : ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

ومم٤ّم أصمٌيتف اهلل  قِمٜمَْدُه ُأمُّ اًْمٙمِيَت٤مِب َيْٛمُحق ...َُم٤م َيَِم٤مُ  َوُيْث٧ٌُِم وَ شمٕم٤ممم :  فوإّٟمام قم٤مشمٌف اهلل : ٕٟمّ 

 ن ظمٗمل أُمرمه٤م قمغم داود قمٚمٞمف اًمًالم.اذٚمن اًم٤مشمٕم٤ممم أي أوضمده ، اعمٚمٙم

قمٚمٞمف وىمد شم٘مّدم أّن اهلل شمٕم٤ممم أرى إسمراهٞمؿ يمّؾ اعمٚمٙمقت ، ويمّؾ أصٜم٤مف اعمالئٙم٦م ، ًمٙمٜمّف 

ٙمٞمػ سمداود ، وهق أدٟمك ُمالئٙم٦م ، طميتّك أّٟمف ضم٤مئٝمؿ سمٕمجؾ طمٜمٞمذ ، وم فيٕمٚمؿ أّن وٞمٗماًمًالم مل 

 .قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم مجٞمٕم٤ًم؟!رشم٦ٌم ُمـ إسمراهٞمؿ 

ٚمٞمس ذم وؾمٜمٌلّم أّن قمدم ؾم١مال اعمّدقمل اًمٌّٞمٜم٦م ، ٓ يٜم٤مذم قمّمٛم٦م طمٙمؿ داود وىمْم٤مئف ، وم

سمام : عم٤م صم٧ٌم ذم اًمٜمّص اعمٕميتؼم أيت أّن داود اؾم٠مشمذن اهلل أن ي٘مِض سمال سمّٞمٜم٦م طمٙمٛمف ظمٓم٠م إـمالىم٤ًم 

 : ًميورة أعّم٧م سمف ، واهلل شمٕم٤ممم أذن ًمف يمام ؾمؽمى..ومٞمف ىمقام اًمديـ واًمرؾم٤مًم٦م 

، وهل إُمر اًمث٤مين أٟمػ : رضورة ُمـ طمٞمثّٞم٦م أظمرى واًمٕميت٤مب وإّٟمام حل٘مف اإلؿمٙم٤مل 

، يمام أظمؼم أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ذم إظم٤ٌمر قمدم حت٘مؼ همرض اهلل شمٕم٤ممم ُمـ قمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ 

م أن يٜميتٔمر أُمر اهلل شمٕم٤ممم ومٞمام أملّ سمف ُمـ : ومٙم٤من قمغم داود قمٚمٞمف اًمًالىمري٤ًٌم أشمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م 

 ..اًميورة ٓ أن يًيتٕمجؾ اهلل شمٕم٤ممم اإلذن سم٘مْم٤م  قمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ 

 

  

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م إفمٙمٚمل ، زمغموت.177: 7فمٝمقن أطمب٣مر ايمرو٣م)ت: ضمسكم إفمٙمٚمل(   (1)
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 !!اَلروي ريض اَّلل فمٛمف ٝم٣من طمػمزم

 : ، ُم٤م هيّٛمٜم٤م ُمٜمف اًمث٤مين ، يم٤مٔيت صمّٛم٦م أُمران ظمٗمٞم٤م قمغم داود قمٚمٞمف اًمًالم 

 إّول : ايمٔمٙمؿ زمٟمُّنؿ َمَلئ٘م٥م.

 يم٤من وُم٤م يٙمقن طميتك ىمٞم٤مم داود صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، قم٤مملٌ سمام ومحيتك ًمق اومؽموٜم٤م أنّ 

، ًمٙمـ هؾ هذا وشمٕم٤ممم سمٙمّؾ أصٜم٤مف اعمالئٙم٦م اًميتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف اًم٤ًمقم٦م : يمٕمٚمٛمف اعم٘مّدس 

 اًمٕمٚمؿ يمّؾ ر ؟!!

، سمؾ هق ٤معمحيتٛمؾ ىمقّي٤ًم ىمٚمٜم٤م : يمالّ ، ومٚم٘مد شم٘مّدم أّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف يزيد ذم اخلٚمؼ ُم٤م يِم٤م  : وم

اًميتل  ،اعمٚمٙمقيت ٚمؼ ذم اخلؾمٌح٤مٟمف اهلل ـ زي٤مدة اعمٚمٙملم اًمٚمذيـ شمًقرا اعمحراب ، ُم أنّ  اًمٔم٤مهر ،

 . صٚمقات اهلل قمٚمٞمفمل يٕمٝمده٤م  ، أو ضم٤م اه ذم صقرة ضمديدة قمٚمٞمفمل حيط هب٤م اًمٜمٌّل داود 

 ايمٓم٣مهر  فمٙمؿِ  ٥مُ ٚمَ ٘مْ ايمث٣مين : ضمِ 

ُمٕمّمقُم٤ًم ،  قملم اًمّمقاب، ُمـ قمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ ، داود قمٚمٞمف اًمًالم ىمْم٤م  ومحيتك ًمق يم٤من 

َوآشَمْٞمٜم٤َمُه : يمام هق سيُح اًم٘مرآن ٓ حييت٤مج ُمٕمف إمم سمّٞمٜم٦م ، ، ، ُمٜمّزه٤م قمـ أّي زًمؾ ُمـ اخلٓم٠م 

َٓم٤مِب  ْٙمَٛم٦َم َووَمّْمَؾ اخْلِ ـّ  احْلِ اًم٤ٌمـمـ ، وإّٟمام سم٤مًمٕمٚمؿ ٕمٚمؿ ٤مًميتٕمٌّد اخلالئؼ سممل يهلل شمٕم٤ممم اًمٙم

 ييتح٘مؼ ٟمٔم٤مم آسميتال  ٓ: حلٙمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م اًمذي ضم٤م  سمف إٟمٌٞم٤م  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم اًمٔم٤مهر 

 .إّٓ هب٤م ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م اًمٖمرض ُمـ و

٤محلٙمٛم٦م هل : أّن اٟميتٔم٤مم طم٤مل اخلالئؼ ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ ىمٞم٤مم دوًم٦م اًمٕمدل ، ٓ يًيت٘مٞمؿ إّٓ وم

ي٠مذن سمف اهلل شمٕم٤ممم إّٓ ذم  مل٤مخلٚمؼ ٓ يٓمٞم٘مقٟمف ، ًمذًمؽ سمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر هم٤مًم٤ًٌم ، أُّم٤م قمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ وم

 .ذم ىمْمّٞم٦م اًمٖمالم قمٜمد اخلي قمٚمٞمف اًمًالم  يم٤مًمذيُمٜمّمقص٦م : أوىم٤مت خمّمقص٦م 

أن حيٙمؿ سمٕمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ وي٘مِض  ذم اًم١ًمالاهلل شمٕم٤ممم ، سمؾ أًمّح ؾم٠مل داود قمٚمٞمف اًمًالم ، 

٧م سمف سمٛمثؾ ىمْم٤م  اهلل شمٕم٤ممم ذم أظمرة ، سمال سمّٞمٜم٦م  . ًمؽمى قص..، ه٤مك اًمٜمّّم: ًميورة أًَمـٛما
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 ٔمٙمؿ ايمب٣مؿمـزماْلٙمؼ ضم٣مل فمعم فمدم اٞمتٓم٣مم ايمٛمّص 

 .اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ، قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ أسمٞمف..ح روى 

وقمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد ، قمـ اسمـ حمٌقب ، قمـ أيب محزة ، قمـ أيب 

إّن داود قمٚمٞمف اًمًالم ؾم٠مل رسمف أن يريف ىمْمٞم٦م ُمـ ىمْم٤مي٤م أظمرة ، »ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

اًمذي ؾم٠مًميتٜمل ، مل أـمٚمع قمٚمٞمف أطمدًا ُمـ ظمٚم٘مل ، وٓ وم٠موطمك اهلل قمز وضمؾ إًمٞمف : ي٤م داود ، إّن 

 ؟!!.شيٜمٌٖمل ٕطمد أن ي٘مِض سمف همػمي

وم٠ًمل اهلل أن يريف ىمْمٞم٦م ُمـ ىمْم٤مي٤م أظمرة، وم٠مشم٤مه ، ىم٤مل : ومٚمؿ يٛمٜمٕمف ذًمؽ أن قم٤مد 

 ي٤م داود إنّ ، ضمؼمئٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم وم٘م٤مل ًمف : ي٤م داود ، ًم٘مد ؾم٠مًم٧م رسمؽ ؿمٞمت٤ًم مل ي٠ًمًمف ىمٌٚمؽ ٟمٌل 

ىمد ..: وٓ يٜمٌٖمل ٕطمد أن ي٘مِض سمف همػمه ، ُمـ ظمٚم٘مف  ع قمٚمٞمف أطمداً ٚمِ ٓمْ مل يُ ، اًمذي ؾم٠مًم٧م 

 .وأقمٓم٤مك ُم٤م ؾم٠مًم٧م ، أضم٤مب اهلل دقمقشمؽ 

أول ظمّمٛملم  ي٤م داود إنّ ىم٤مل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : صمّؿ ىم٤مل ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .ُمـ ىمْم٤مي٤م أظمرة، اًم٘مْمٞم٦م ومٞمٝمام ،  يردان قمٚمٞمؽ همداً 

ضمٚمس ذم جمٚمس ، ومٚمام أصٌح داود قمٚمٞمف اًمًالم »اًمًالم : اًمّمالة واًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف ىم٤مل 

  .وُمع اًمِم٤مب قمٜم٘مقد ُمـ قمٜم٥م، ٠مشم٤مه ؿمٞمخ ُميتٕمٚمؼ سمِم٤مب وماًم٘مْم٤م  

وأيمؾ ُمٜمف ، وظمرب يمرُمل ، هذا اًمِم٤مب دظمؾ سمًيت٤مين  إنّ ، ي٤م ٟمٌل اهلل : وم٘م٤مل ًمف اًمِمٞمخ 

 .وهذا اًمٕمٜم٘مقد أظمذه سمٖمػم إذين، سمٖمػم إذين 

 .ف ىمد ومٕمؾ ذًمؽر اًمِم٤مب أٟمّ وم٠مىم، ُم٤م شم٘مقل : وم٘م٤مل داود ًمٚمِم٤مب 

وم٘مْمٞم٧م ، يمِمٗم٧م ًمؽ قمـ ىمْم٤مي٤م أظمرة   إنْ إيّن ، ي٤م داود : وم٠موطمك اهلل قمز وضمؾ إًمٞمف 

هذا اًمِمٞمخ  ي٤م داود إنّ ..: ومل يرض هب٣م ومقَمؽ، مل حييتٛمٚمٝم٤م ىمٚمٌؽ ، هب٤م سملم اًمِمٞمخ واًمٖمالم 

ٕملم أًمػ درهؿ وأظمذ ُمٜمف أرسم، وهمّم٥م سمًيت٤مٟمف ، وم٘ميتٚمف ، هذا اًمٖمالم ذم سمًيت٤مٟمف  اىميتحؿ قمغم أِب 
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وادومع إًمٞمف ، وُمره أن ييب قمٜمؼ اًمِمٞمخ ،  وم٤مدومع إمم اًمِم٤مب ؾمٞمٗم٤مً ، ومدومٜمٝم٤م ذم ضم٤مٟم٥م سمًيت٤مٟمف ، 

 .وي٠مظمذ ُم٤مًمف، وُمره أن حيٗمر ذم ُمقوع يمذا ويمذا ، اًمًٌيت٤من 

ومجع إًمٞمف قمٚمام  ، ومٗمزع ُمـ ذًمؽ داود قمٚمٞمف اًمًالم »اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 .(7)شاًم٘مْمٞم٦م قمغم ُم٤م أوطمك اهلل قمز وضمؾ إًمٞمف وأُم٣م، وأظمؼمهؿ اخلؼم ، أصح٤مسمف 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك يمالم .

إيّن إْن ىمُمٖم٦م يمؽ فمـ ومّم٣مي٣م ىمٚم٧م : ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ذم احلدي٨م اًم٘مدد : )ي٤م داود ، 

 ( ..ومل يرض هب٣م ومقَمؽ، وم٘مْمٞم٧م هب٤م سملم اًمِمٞمخ واًمٖمالم ، مل حييتٛمٚمٝم٤م ىمٚمٌؽ ،  أطمرة

، ٟميتٔم٤مم طم٤مل اًمٕم٤ٌمد ذم اًمدٟمٞم٤م ، ٓ يًيت٘مٞمؿ إّٓ سمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر سيٌح ومّمٞمٌح ُمٚمٞمٌح ، أّن ا

قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم : واعمرؾمٚملم أُّم٤م اًم٤ٌمـمـ ، ومٞمقضم٥م اًمٜمٗمرة ُمـ اًمديـ ، وسمٖمض ُم٤م ضم٤م  سمف إٟمٌٞم٤م  

ومٞمام ظمٗمل قمغم ، شمٙمذي٥م إٟمٌٞم٤م  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، ِمٞم٤مـملم اًمإذ ُم٤م أؾمٝمؾ قمغم ومً٘م٦م اًمٌنم و

 .: يمٕمَم ُمقؾمك وومّم٤مطم٦م اًم٘مرآن ُميتٕم٤مروم٤ًم سمٞمٜمٝمؿ هلؿ حمًقؾم٤ًم اًمٜم٤ّمس ومل يٙمـ فم٤مهرًا 

وهذا ٓ حيّمؾ زُم٤من اعمٝمدي قمٚمٞمف اًمًالم : يمقٟمف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ُمًٌقط اًمٞمد ، ًمذًمؽ 

ٌّده اهلل شمٕم٤ممم سمٕمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ يمام شمٕمٌده سم٤مًمٔم٤مهر ..  شمٕم

ُمث٤مًمف ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف  (مل َيتٚمٙمٜم٣م ومٙمبؽىمقل اهلل شمٕم٤ممم ًمداود ذم احلدي٨م اًم٘مدد : )

ٞما٦ًم سمَِٖمػْمِ َٟمْٗمٍس ًَمَ٘مْد ضِمت٧َْم   شمٕم٤ممم : و
٤م َزيمِ ًً وَم٤مْٟمَٓمَٚمَ٘م٤م طَميتاك إَِذا ًَمِ٘مَٞم٤م هُماَلًُم٤م وَمَ٘ميَتَٚمُف ىَم٤مَل َأىَميَتْٚم٧َم َٟمْٗم

ووضمقدًا أذف ُمـ داود قمٚماًم وىمدؾم٤ًم ورشم٦ًٌم ، ُمقؾمك يمٚمٞمؿ اهلل هذا ُمع أّن  ؿَمْٞمًت٤م ُٟمْٙمًرا...

وإوصٞم٤م  سمٛمـ دون ُمقؾمك ُمـ اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤م   ومٙمٞمػ،  إٟمٌٞم٤م  أمجٕملم صٚمقات اهلل قمغم

  . !؟قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أمجٕملم
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 ايمْضورة ايمتل أظم٦ّم زمداود دم  ّٞمٌص 

قمـ ، حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، ريض اهلل شمٕم٤ممم اًمٙمٚمٞمٜمل ؿمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م روى 

ر قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ أيقب ، قمـ داود سمـ ومرىمد ، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗم

ٜم٦م قمغم أهّن٤م ًمف ، وضم٤م  هذا اظميتّمؿ رضمالن إمم داود قمٚمٞمف اًمًالم ذم سم٘مرة ، ومج٤م  هذا سمٌٞمّ »ىم٤مل : 

 ٜم٦م قمغم أهّن٤م ًمف.سمٌٞمّ 

، أن أطمٙمؿ  إّٞمف ومد أفمٝم٣مينىم٤مل : ومدظمؾ داود قمٚمٞمف اًمًالم اعمحراب : وم٘م٤مل : ي٤م رب ، 

اًمٌ٘مرة ُمـ اًمذي سملم هذيـ ، ومٙمـ أٟم٧م اًمذي حتٙمؿ ، وم٠موطمك اهلل قمز وضمؾ إًمٞمف ، اظمرج ومخذ 

 .وارضب قمٜم٘مف، وم٤مدومٕمٝم٤م إمم أظمر ، ذم يده 

ويم٤من ، وضم٤م  هذا سمٌٞمٜم٦م ، وىم٤مًمقا ضم٤م  هذا سمٌٞمٜم٦م ، ُمـ ذًمؽ  همّمج٦م زمٛمق إهائٝمؾ: ىم٤مل 

 .وأقمٓم٤مه٤م هذا، وم٠مظمذه٤م ُمٜمف ورضب قمٜم٘مف  ،اًمذي هل ذم يده ، ٝمؿ سم٢مقمٓم٤مئٝم٤م أطم٘مّ 

، ٤م طمٙمٛم٧م سمف ممّ  ائٝمؾوج٦م زمٛمق إهىمد ، ي٤م رب : ومدظمؾ داود اعمحراب وم٘م٤مل : ىم٤مل 

وم٢مذا : وأظمذ اًمٌ٘مرة ُمٜمف ، ًم٘مل أسم٤م أظمر وم٘ميتٚمف ، اًمذي يم٤مٟم٧م اًمٌ٘مرة ذم يده  نّ : إوم٠موطمك إًمٞمف رسمف 

 .(7)شأطمٙمؿ طميتك احل٤ًمب وٓ شم٠ًمًمٜمل أن، ضم٤م ك ُمثؾ هذا وم٤مطمٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ سمام شمرى 

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، وإْن يم٤من ُمقىمقوم٤ًم قمغم إؾمامقمٞمؾ سمـ اإلُم٤مم 

ًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم : رضورة أّن ُمثؾ هذا اخلؼم ، سمِمٝم٤مدة صحٞمح اًمثامزم اعميت٘مّدم ، ٓ يٜمٝمض ا

وًمٕمّؾ هذا هق ُم٘مّمقد  سمف همػم اعمٕمّمقم ، ومٚمف طمٙمؿ اعمرومقع إمم اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم .

 .(9)اعمجٚمز إّول ذم ىمقًمف: وذم اًمّمحٞمح قمـ إؾمامقمٞمؾ 

 .ُمـ إُمريـ واحلدي٨م سيٌح ومٞمام ىمٚمٜم٤مه 
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 ح زرارة ؾم٣مهد آطمر صحٝم

ريض اهلل قمٜمف ذم ىمّمص إٟمٌٞم٤م  ىم٤مل : هـ( 573)روى ؾمٕمد سمـ ه٦ٌم اهلل اًمراوٟمدي 

ٞمد أسمق اًمؼميم٤مت اًمٜمأظمؼمين اًمِّمٞمخ قمكّم سمـ قمكّم سمـ قمٌد اًمّّمٛمد  ًّ ٞمِم٤مسمقري ، قمـ أسمٞمف ، أظمؼمٟم٤م اًم

ف ، قمكّم سمـ احلًلم اجلقزي ، أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ سم٤مسمقي

أظمؼمٟم٤م أيب ىم٤مل : أظمؼمٟم٤م ؾمٕمد سمـ قمٌداهلل ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك إؿمٕمري ، قمـ حمٛمد 

سمـ ظم٤مًمد اًمؼمىمل ، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ أيب سمٙمر ، قمـ زرارة ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف 

هق قمٜمده اهلل اًم٘مْم٤م  سملم اًمٜم٤ّمس سمام  (7)إّن داود قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من يدقمق أن يٚمٝمٛمف»اًمًالم ىم٤مل : 

وارشمٗمع ، وإيّن ؾم٠مومٕمؾ ،  ايمٛم٣مس ٓ َيتٚمٙمقن ذيمؽي٣م داود إّن شمٕم٤ممم احلّؼ ، وم٠موطمك اهلل إًمٞمف : 

إمم اعمًيتٕمدي  موم٠مُمر اعمًيتٕمدى قمٚمٞمف أن ي٘مق وم٤مؾميتٕمداه أطمدمه٤م قمغم أظمر ،، ٚمٞمف رضمالن قم

، وىم٤مًم٧م : رضمؾ ضم٤م  ييتٔمّٚمؿ ُمـ رضمؾ  هم٣مؽمتٔمٓمٚم٦م زمٛمق إهائٝمؾ ذيمؽ، ومٞميب قمٜم٘مف ، ومٗمٕمؾ 

 .وم٠مُمر اًمّٔم٤ممل أن ييب قمٜم٘مف ، 

 .(9) شرّب أٞمٗمذين َمـ هذه ايمقرؿم٥م»قمٚمٞمف اًمًالم : داود وم٘م٤مل 

ـٌ ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده  صحٞمح . ؿمٞمخ اًمرواٟمدي قمكّم ، صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ . وأسمقه قم٤ممل ص٤مًمح . طمً

، واًمٌ٘مّٞم٦م صم٘م٤مت. ُمـ وضمقه اًمٓم٤مئٗم٦م وم٘مٞمف حمّدث صم٘م٦م ريض اهلل قمٜمف  واًمًّٞمد أسمق اًمؼميم٤مت

روقان اًم٘مّمػم صم٘م٦م دون يمالم ، وأسمق سمٙمر هق احليُمل ، وهق ، هق : ؿ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞم

 صم٘م٦م دون يمالم.، اهلل قمٚمٞمف 

 وهق سيٌح ومٞمام ذيمرٟم٤مه .
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 سمٛمبٝمف دم ومّمّٝم٥م داود فمٙمٝمف ايمسَلم!!

ورد ذم سمٕمض إظم٤ٌمر اعمٙمذوسم٦م ، شمٚمؽ اعم٠مظمقذة قمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت أّن داود صٚمقات 

٤من ريض اهلل قمٜمف قم٤مري٦م شمٖميتًؾ ، وم٤موميتيتـ هب٤م : ًمذًمؽ أُمر اهلل قمٚمٞمف ، رأى إُمرأة يقري٤م سمـ طمٜمّ 

 داود أن ييت٘مّدم يقري٤م ًمٚمجٝم٤مد ، سم٘مّمد ىميتٚمف وأظمذ أُمرأشمف ُمـ سمٕمده .

اًمٌقاح ، واًمٙمٗمر اًمٍماح اًمذي شم٘مِمٕمّر يرُد قمغم هذا اًمٙمذب  -وسمٙمؾ سم٤ًمـم٦م-ًمٙمـ 

رومققم٦م إمم ، قمدم وضمقد رواي٦م واطمدة ، رواه٤م أهؾ اًمًٜم٦ّم ، ُمًٜمدة ُميّتّمٚم٦م ُمُمٜمف إسمدان 

، ويمّؾ ُم٤م هده أهؾ اًمًٜم٦ّم ُمـ اًمٌلّم آومؽما  شمذيمر هذا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ 

ٌّدون ُمقىمقف قمغم اًميت٤مسمٕملم ، أو قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا يزيػ وآضمؽما  ، اًمهذا  يتٕم

 .اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م إهائٞمٚمٞم٤مت اًمٞمٝمقد واي٦م رسم

عم٤م ُمـ طم٤مل اًمرو٤م اًمًالم ذم ذًمؽ ، وم٘مد سم٤من وأُّم٤م ُم٤م ذيمره أصح٤مسمٜم٤م قمـ اًمرو٤م قمٚمٞمف 

، واعمرؾمٚملم ومري٦م قمٔمٞمٛم٦م قمغم إٟمٌٞم٤م  أّٟمف يمام ذم ُمٕميتؼم اهلروي أٟمػ : رضب ضمٌٝميتف اعم٘مّدؾم٦م 

ٟمٌّل اهلل ذم ُمـ همػم اًمِمٞمٕم٦م ، رواة اإلهائٞمٚمّٞم٤مت رواه  اّم قمطمٙم٤مي٦م وم٤معمقضمقد قمٜمدٟم٤م ُمـ ذًمؽ 

 داود قمٚمٞمف اًمًالم .

، رواي٦م واطمدة ، واطمدة وم٘مط ، ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م ٥م أهؾ اًم٘مٌٚم٦م اًمزسمدة : ٓ شمقضمد ذم يميت

ُمًٜمدة صحٞمح٦م ، ُميتّمٚم٦م إمم اًمٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، أو همػمه ُمـ اعمٕمّمقُملم ، شمث٧ٌم هذه 

 عم٤مأو أصح٤مب اعمٕمّمقم ، اعمٕمّمقم ، وإّٟمام هل طمٙم٤مي٦م اًمٗمري٦م قمغم ٟمٌّل اهلل داود قمٚمٞمف اًمًالم 

 .ذيمره اخلّمقم ٓ همػم 
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 أوري٣م همري٥م اهمتت٣من داود زم٣مَمرأة ايمٛمّص أّن 

أظمؼمٟم٤م مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ اإلظمقان : ىم٤مل  ذم ىمّمص إٟمٌٞم٤م  هـ(573)أظمرج اسمـ اًمراوٟمدي 

اًمِّمٞمخ حمٛمد وقمكم اسمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اًمّّمٛمد ، قمـ أسمٞمٝمام ، قمـ اًمًّٞمد أيب اًمؼميم٤مت قمكّم سمـ 

 ، اهلل قمٌد سمـ ؾمٕمد طمدصمٜم٤م ، أيب طمدصمٜم٤م ، سم٤مسمقيف سمـ ضمٕمٗمر أسمق اًمِمٞمخ طمدصمٜم٤م ،احلًلم احلًٜمل 

 قمـ ، اًمِمح٤مم زيد قمـ ، اعمخيت٤مر سمـ احلًلم قمـ ، قمٞمًك سمـ مح٤مد قمـ ، يزيد سمـ يٕم٘مقب قمـ

 ضمديـ ْلددسمف فمٙمٝمٜم٣م يده داود ووع أن يزفمؿ أضمداً  اطمذت يمق»:  ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اهلل قمٌد أيب

 .(7) شزمف رَم٣مه ظم٣م وضمدا ، يمٙمٛمبقة ضمدا: 

ـٌ ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده   .يتْم٤مده سم٠مىمقال أصح٤مسمٜم٤م ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ اقمصحٞمح طمً

 قمكم طمدصمٜم٤م:  ىم٤مل ، اهلل رمحف أيب طمدصمٜم٤مىم٤مل : هـ( 387) إُم٤مزمأظمرج اًمّمدوق ذم و

 قمـ ، إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد قمـ ، ؿمٕمٞم٥م سمـ ٟمقح قمـ ، ؾمٚمٞمامن سمـ محدان قمـ ، ىميتٞم٦ٌم سمـ حمٛمد سمـ

 سمـ ي٤م : ًمف ىمٚم٧م وىمد ، اًمًالم قمٚمٞمٝمام حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ىم٤مل:  ىم٤مل ، قمٚم٘مٛم٦م قمـ ، ص٤مًمح

 يم٤من ُمـ يمؾ ، قمٚم٘مٛم٦م ي٤م:  وم٘م٤مل.  ؿمٝم٤مدشمف شم٘مٌؾ ٓ وُمـ ؿمٝم٤مدشمف شم٘مٌؾ ُمـ أظمؼمين ، اهلل رؾمقل

 . ؿمٝم٤مدشمف ضم٤مزت آؾمالم ومٓمرة قمغم

 إمم يٜمًٌقٟمٜم٤م اًمٜم٤مس إنّ  ، اهلل رؾمقل سمـ ي٤م:  اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمّم٤مدق وم٘مٚم٧م:  قمٚم٘مٛم٦م ىم٤مل

 .  صدورٟم٤م سمذًمؽ و٤مىم٧م وىمد ، إُمقر قمٔم٤مئؿ

 ، شمْمٌط ٓ وأًمًٜميتٝمؿ ، يٛمٚمؽ ٓ اًمٜم٤مس رو٤م إنّ  ، قمٚم٘مٛم٦م ي٤م»:  اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل

 يقؾمػ يٜمًٌقا أمل !اًمًالم؟ قمٚمٞمٝمؿ وطمججف ورؾمٚمف اهلل أٟمٌٞم٤م  ُمٜمف يًٚمؿ مل ٤مممّ  شمًٚمٛمقن ومٙمٞمػ

 يٛمسبقا أمل ، سمذٟمقسمف اسميتغم أٟمف إمم اًمًالم قمٚمٞمف أيقب يٜمًٌقا أمل ، سم٤مًمزٟم٤م هؿ فأٟمّ  إمم اًمًالم قمٚمٞمف

 أَم٣مم زوصمٜم٣م مومّد  فوأٞمّ  ، همٜمقاه٣م أوري٣م اَمرأة إلم ضمتك ٞمٓمر ايمْمغم سمبع فأٞمّ  إلم ايمسَلم فمٙمٝمف داود

 سمرأه طميتك وآذوه قمٜملم أٟمف إمم اًمًالم قمٚمٞمف ُمقؾمك يٜمًٌقا أمل ، هب٣م سمزوج شمؿ ومتؾ ضمتك ايمت٣مزمقت

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م اَل٣مدي ، إيران.716ومِمص إٞمبٝم٣مء)ت: نمَلم فمرهم٣مٞمٝم٣من( :   (1)
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 ؾمحرة أهنؿ إممقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم  اهلل أٟمٌٞم٤م  مجٞمع يٜمًٌقا أمل ، ضمٞمٝم٤مو اهلل قمٜمد ويم٤من ، ىم٤مًمقا مم٤م اهلل

 ٟمج٤مر رضمؾ ُمـ سمٕمٞمًك محٚم٧م ٤مأهّن  إمم اًمًالم قمٚمٞمٝمام قمٛمران سمٜم٧م ُمريؿ يٜمًٌقا أمل،  اًمدٟمٞم٤م ـمٚم٦ٌم

 .(7) ...جمٜمقن ؿم٤مقمر فأٟمّ  إمم وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمداً  ٟمٌٞمٜم٤م يٜمًٌقا أمل ، يقؾمػ اؾمٛمف

ومٛمـ أصح٤مب احليُمل ، إّٓ قمٚم٘مٛم٦م سمـ حمٛمد ، ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ىمقّي ، رضم٤مًمف ُمقصم٘مقن 

 .  اًمّم٤مدق مل يٓمٕمـ سمٌم

 : يميت٤مسمٜم٤م اًم٘م٤مدم ذماعميتٕمّٚم٘م٦م سم٤مٕٟمٌٞم٤م  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، اًمًٌط ذم هذه إُمقر وؾمٞم٠ميت 

 قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم .وإوصٞم٤م  ىمّمص إٟمٌٞم٤م  

 

  

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م ايمبٔمث٥م ، ومؿ.169إَم٣مرم :   (1)
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 دم فمدم ؽم٠مال داود ايمبّٝمٛم٥م !!ٔمكّم ايمتٟمويؾ سم

واًمٜمٌٞملم وُمٓمٚمؼ اعمٕمّمقُملم اعمرؾمٚملم ىمْم٤مي٤م قمقيّم٤مت الًم٦م جلٕمٜمقان: اًمهذا أومردٟم٤م إّٟمام 

 ٓمٚم٥م ذم اًمديـ ..ة اعمظمٓمقر، و

وم٘مد ي٘م٤مل : مل شمرشمْمقا ، ُم٤م اطميتٛمٚمف همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمام  ، أّن ؾم٥ٌم ُمٕم٤مشم٦ٌم اهلل ًمداود 

ُمٕميتؼم قمٚمٞمف اًمًالم ، يمقٟمف مل ي٠ًمل اعمّدقمل اًمٌٞمٜم٦ّم ، وم٘مٚميتؿ : إّن هذا آطميتامل سم٤مـمؾ ، ُمع أّن 

 رو٤م قمٚمٞمف اًمًالم ّسح سمذًمؽ!!.ًمقمـ ااهلروي 

اطميتامٓن : ( مل يسٟمل اظمدفمل ايمبّٝمٛم٥م: ) قمٚمٞمف اًمًالم ٕمّمقمىمٚمٜم٤م : ذم شمٗمًػم ىمقل اعم

 يم٤مٔيت : :أطمدمه٤م سم٤مـمؾ سم٤مًميورة 

 آضمتًمل إّول : ايمتٚمّسؽ زمٓم٣مهر اْلػم .

وفم٤مهره أّن صقاب طمٙمؿ داود ، ُميتقىّمػ قمغم اًمٌّٞمٜم٦م ، وإّٓ ومخٓم٠م ، ومٕم٤مشمٌف اهلل شمٕم٤ممم 

ْ٘مَٚم٥َم شمٕم٤ممم : ٟمف وؾمٌح٤مىمقًمف ٚمزوم شمٙمذي٥م وهذا قملم اًمٌٓمالن : ًم .قمغم ذًمؽ  َوآسَمْٝمٛم٣َمُه اْْلِ

َْم٣مِب    .رضورة أّن ومّمؾ اخلٓم٤مب هق : اًم٘مْم٤م  اعمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠م  َوهَمِْمَؾ اْْلِ

أّن داود قمٚمٞمف اًمًالم ىم٣م رضورة  :داود ّٕٟمف مل ي٠ًمل اًمٌّٞمٜم٦م اهلل ٕم٤مشم٥م ي ٕنُمٕمٜمك ال وم

 .واعمٕمّمقم ُمٜمّزه قمٜمف مت٤مُم٤مً  ًمٖمق ،ٌّٞمٜم٦م اعمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠م : وم١ًمال اعمّدقمل اًمسم٤مًمٕمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ 

 آضمتًمل ايمث٣مين : سمٔمكّم سمٟمويؾ اْلػم .

٤ًم همٞم٤ًٌم اًمٌنم ٓ يٓمٞم٘مقن قمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ اًمذي ٓ حييت٤مج إمم سمّٞمٜم٦م : يمقٟمف ّٕن  ًّ ًمٞمس طم

قم٤مشم٥م اهلل ًمذًمؽ ، ورسمام شمٙمذيٌٝمؿاًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤م  اًمرد قمغم إمم أّدى هذا قمٜمدهؿ :  ٤مً ُميتٕم٤مروم

ُمـ ذًمؽ ، وىم٤مًمقا ضم٤م  هذا سمٌٞمٜم٦م ،  همّمج٦م زمٛمق إهائٝمؾ»:  وىمد ُمّر صحٞمح إؾمامقمٞمؾ .داود

وم٠مظمذه٤م ُمٜمف ورضب قمٜم٘مف ،  ،ٝمؿ سم٢مقمٓم٤مئٝم٤م ، اًمذي هل ذم يده وضم٤م  هذا سمٌٞمٜم٦م ، ويم٤من أطم٘مّ 

 .وهق سيٌح ذم اًمرد قمغم اعمٕمّمقم  شوأقمٓم٤مه٤م هذا
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 فمٙمٝمف ايمسَلم زمكم اْلتؿ وايمتٔمٙمٝمؼويص داود 

حمٛمد ، قمـ ُمٕمغم سمـ حمٛمد ، قمـ قمكم سمـ  روى اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف قمـ احلًلم سمـ

، قمـ ُمٕم٤موي٦م اًمٜمج٤مرحمٛمد ، قمـ سمٙمر سمـ ص٤مًمح ، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن ، قمـ قمٞمثؿ سمـ أؾمٚمؿ 

صمؾ َمٔمٜمقد ، و إّن اإلَم٣مَم٥م فمٜمد َمـ اَّلل فمز: » سمـ قمامر ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

إّن اَّلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم أوضمك  يمرصم٣مل َمسٚمكم ، يمٝمس يمإلَم٣مم أن يزوَي٣م فمـ ايمذي ي٘مقن َمـ زمٔمده :

يمف و ف ومد ؽمبؼ دم فمٙمٚمل أن ٓ أزمٔم٧م ٞمبٝم٣مً إّٓ إلم داود فمٙمٝمف ايمسَلم أن اختذ وصٝم٣ًم َمـ أهٙمؽ : هم١مٞمّ 

 ويص َمـ أهٙمف..

وىم٣من يمداود فمٙمٝمف ايمسَلم أوٓد فمدة ، وهمٝمٜمؿ نمَلم ىم٣مٞم٦م : » ىم٤مل اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم

ٝمف ايمسَلم فمٙمٝمٜم٣م ضمكم أسم٣مه ايمقضمل همٗم٣مل َل٣م : إّن : همدطمؾ داود فمٙم ف فمٛمد داود ، وىم٣من َل٣م حمب٣مً أَمّ 

 .شصمؾ أوضمك إرمه يٟمَمرين أن أختذ وصٝم٣ًم َمـ أهقمو اَّلل فمز

 ش!!.همٙمٝم٘مـ ازمٛمل» وم٘م٤مًم٧م ًمف اُمرأشمف : 

أّٞمف ، وىم٣من ايمس٣مزمؼ دم فمٙمؿ اَّلل اظمحتقم فمٛمده ش ذيمؽ أريد: » ىم٤مل داود قمٚمٞمف اًمًالم

 .(7)شن ٓ سمٔمجؾ دون أن يٟمسمٝمؽ أَمريسمٔم٣ملم إلم داود أو ؽمٙمٝمًمن ، همٟموضمك اَّلل سمب٣مرك

قمٞمثؿ و ، سمؾ وٕمٞمػ . اًمديٚمٛمل ومٞمام ىم٤مل اًمٜمج٤مر وٕمٞمػ ضمدًا . جمٝمقلىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده 

 .إظم٤ٌمر ؿمٝمدت هل٤م اه ، ًمٙمـ يمؼمجمٝمقل احل٤مل

وىم٣من ايمس٣مزمؼ دم فمٙمؿ اَّلل اظمحتقم فمٛمده أّٞمف ؽمٙمٝمًمن ، ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )هل واًمٙمؼمى 

( وهل قملم ىمقًمف شمٕم٤ممم : لم داود أن ٓ سمٔمجؾ دون أن يٟمسمٝمؽ أَمريسمٔم٣ملم إو همٟموضمك اَّلل سمب٣مرك

 إيِنِّ وَم٤مقِمٌؾ َذًمَِؽ هَمًدا )
ٍ
ـا ًمٌَِمْ  َٓ شَمُ٘مقًَم ٓا َأْن َيَِم٤مَ  اهللاُ 93َو  وقملم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :  (9)( إِ

 . َيْٛمُحق اهللاُ َُم٤م َيَِم٤مُ  َوُيْث٧ٌُِم َوقِمٜمَْدُه ُأمُّ اًْمٙمِيَت٤مِب 
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 . 73ايم٘مٜمػ :   (7)
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 زمكم اْلتؿ وايمتٔمٙمٝمؼ، ٚمقسمف زمٙمٝمًمن ؽمايمٛمبّل فمٙمُؿ 

حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ احلًـ سمـ حمٌقب ، قمـ  روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

إّن اَّلل فمز وصمؾ »:  مجٞمؾ سمـ ص٤مًمح ، قمـ اًمقًمٞمد سمـ صٌٞمح ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

َمـ زمٝم٦م اظمٗمدس  أوضمك إلم ؽمٙمٝمًمن زمـ داود فمٙمٝمٜمًم ايمسَلم ، إّن آي٥م َمقسمؽ أّن ؾمجرة خترج

 . شيٗم٣مل َل٣م : اْلرٞمقزم٥م

هم١مذا ايمُمجرة اْلرٞمقزم٥م ومد ؿمٙمٔم٦م َمـ ، همٛمٓمر ؽمٙمٝمًمن يقَم٣ًم »:  ىم٤مل اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم

 زمٝم٦م اظمٗمدس ، همٗم٣مل َل٣م : َم٣م اؽمٚمؽ؟!.

 اْلرٞمقزم٥م.أٞم٣م  ىم٤مًم٧م اًمِمجرة :

 فمِم٣مه  ؽمٙمٝمًمن َمدزمرًا إلم حمرازمف ، همٗم٣مم همٝمف َمت٘مئ٣ًم فمعمهمقلّم » ىم٤مل اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم :

وهؿ ، يسٔمقن دم أَمره ىمًم ىم٣مٞمقا و اإلٞمس خيدَمقٞمفو ، همٗمبض روضمف َمـ ؽم٣مفمتف، همجٔمٙم٦م اْلـ

٦م إرو٥م َمـ فمِم٣مه ، يٓمٛمقن أّٞمف ضمل مل يٚم٦م ، يٕمدون ويروضمقن وهق وم٣مئؿ شم٣مزم٦م ، ضمتك دزمّ 

ُْؿ ؽمٙمٝمًمن إلم إرض ، أهمَل سمسٚمع يمٗمقيمف فمز وصمؾ :  همٟمىمٙم٦م َمٛمسٟمسمف هم٣مٞم٘منت وطمرّ  َُم٤م َدهلا

ُـّ َأْن ًَمْق يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٚمُٛمقَن اًمْ قَمغَم  ٌَٞماٜم٧َِم اجْلِ ٠َمشَمُف وَمَٚماما ظَمرا شَم ًَ َْرِض شَم٠ْميُمُؾ ُِمٜمْ ْٕ ٦ُم ا ٓا َداسما َٖمْٞم٥َم َُم٤م َُمْقشمِِف إِ

 .(1)  ًَمٌُِثقا ذِم اًْمَٕمَذاِب اعمُِْٝملمِ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك يمالم ، رواشمف ، وضمقه اًمٓم٤مئٗم٦م ، وصم٘م٤مت اًمٗمرىم٦م .

ًمق اومؽموٜم٤م أّن ؾمٚمٞمامن قم٤مملٌ سم٤ًمقم٦م ُمقشمف ، إّٓ أّٟمف ُمـ اًمٕمٚمؿ اعمٕمّٚمؼ : ومٚمؿ يٕمٚمؿ ومحيتك 

، وهل ؿمجرة اخلرٟمقسم٦م ُمـ سمٞم٧م اعم٘مدسٕمد ـمٚمقع إّٓ سم، قمغم ٟمحق احليتؿ ُمٜمٞمّيتف قمٚمٞمف اًمًالم 

أّن  آي٥م َمقسمؽ: ًم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف : ) اًمقىم٧م احليتٛمل سم٤معمقت قمالُم٦م ضمٕمٚمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ًمف ًمٞمٕمٚمؿ

 .(زمٝم٦م اظمٗمدس يٗم٣مل َل٣م : اْلرٞمقزم٥م ؾمجرة خترج َمـ
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أّن هذا ٓ يٜم٤مذم قمٚمؿ ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم سم٤ًمقم٦م ُمقشمف قمغم ٟمحق واًميت٠ميمٞمد ُمع اًميتٜمٌٞمف 

قم٤مملٌ سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن ، مم٤ّم هق ُمٙميتقب ذم اًمٚمقح  -أّي ُمٕمّمقم–اًميتٕمٚمٞمؼ : وم٤معمٕمّمقم قمٜمدٟم٤م 

 اعمحٗمقظ ، طميتك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ..

سمٕمْمف همػم حميتقم اًمقىمقع ، سمؾ ُمٕمّٚمؼ قمغم ُمِمٞمت٦م اهلل ،  يمام ذيمرٟم٤م ُمرارًا وشمٙمراراً ًمٙمـ 

 . واًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم: أي : قمغم اعمحق واإلصم٤ٌمت  شمٕم٤ممم

وؾميت٠ميت اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م قمـ اًمٗمري٘ملم ، أّن سمٕمض إٟمٌٞم٤م  قم٤معمقن سم٤ًمقم٦م ُمقهتؿ ، 

سمٕمض  ، يمام ؾمٞم٠ميت أّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ، ظمػّم ًمٙمٜمّف قمٚمؿ ُمٕمّٚمؼ قمغم ُم٤م يِم٤م  اهلل ًمٞمس طميتٛمٞم٤ًم 

 .قمدم احليتؿ اًميتٕمٚمٞمؼ و، وهذا دًمٞمؾ قمغم اعمٕمّمقُملم سملم اعمقت واًمٌ٘م٤م  

ف سمريُّ ،  واخلرٟمقب، وىمد شمٗميتح هذه: ؿمجرٌ هـ( ذم اًم٘م٤مُمقس : 877ىم٤مل اًمٗمػموز آسم٤مدي )

 .(1)ف قمريضأٟمّ  ف ذو محؾ يم٤مخلٞم٤مر، إّٓ وؿم٤مُمٞمُّ  .ؿمقك ذو محؾ يم٤مًميتٗم٤مح، ًمٙمٜمف سمِمع: 

ذم ُمًٜمده ىم٤مل  هـ(999)رواه ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم اًمٌّزار ًمٚمٗم٤مئدة ومام رواه اًمٙمٚمٞمٜمل أقماله ،و

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمرزوق سمـ سمٙمػم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ سمٙمػم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ : 

ُمًٕمقد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ـمٝمامن، قمـ قمٓم٤م  سمـ اًم٤ًمئ٥م، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ 

ذات يقم يم٤من ٟمٌل اهلل ؾمٚمٞمامن قم٤ٌمس، ريض اهلل قمٜمٝمام، قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: أن 

وؾم٤مق ٟمحقه .  (7) ش...ىم٤مًم٧م: اخلرٟمقسم٦م !.إذا ؿمجرة ٟم٤مسميت٦م سملم يديف وم٘م٤مل هل٤م: ُم٤م اؾمٛمؽ؟، يّمكم 

 .ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل 

ـٌ صحٞمح ، رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح .  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمً

 طمدصمٜم٤م قمكم: اهلل قمٜمف ىم٤مل  ريض طمدصمٜم٤م أيبوُم٤م رواه اًمّمدوق روقان اهلل قمٚمٞمف سم٘مقًمف : 

 قمٛمػم، قمـ أسم٤من، قمـ أيب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ، قمـ أسمٞمف إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ، قمـ اسمـ أيب

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م ايمرؽم٣ميم٥م ، يمبٛم٣من .79ايمٗم٣مَمقس اظمحٝمط )ت: ايمٔمرومسقد( :   (1)

 . َم٘متب٥م ايمٔمٙمقم واْل٘مؿ ، اظمديٛم٥م.5161. رومؿ:  771: 11َمسٛمد ايمبّزار)ت: فم٣مدل ؽمٔمد(   (7)



 

 

 زمكم اْلتؿ وايمتٔمٙمٝمؼ  فمٙمؿ اظمٔمِمقم  ........................................................................................    991

 

ـّ  ّمػم، قمـ أيبسم ومّمٜمٕمقا ًمف ىم٦ٌم ُمـ ،  ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل: أُمر ؾمٚمٞمامن سمـ داود اجل

وهؿ يٜمٔمرون ، يٜمٔمر امم اجلـ يمٞمػ يٕمٚمٛمقن ، قمغم قمّم٤مه ذم اًم٘م٦ٌم  ك ىمقارير، ومٌٞمٜمام هق ُميتٙم

 !.ُمـ أٟم٧م؟ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل ، وم٢مذا رضمؾ ُمٕمف ذم اًم٘م٦ٌم ، ُمٜمف اًميتٗم٤مشم٦م إذ طم٤مٟم٧م ، إًمٞمف 

أٞم٣م ، وٓ أه٣مب اظمٙمقك ، أٞم٣م ايمذي ٓ أومبؾ ايمرؾم٣م »قمزرائٞمؾ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف : ىم٤مل 

 .واجلـ يٜمٔمرون إًمٞمف، قمغم قمّم٤مه ذم اًم٘م٦ٌم  ك وم٘مٌْمف وهق ىم٤مئؿ ُميتٙم شَمٙمؽ اظمقت

رو٦م طميتك سمٕم٨م اهلل قمزوضمؾ إ، ٜم٦م يدأسمقن ًمف ومٛمٙمثقا ؾم: »اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم  ىم٤مل

 .(7)شاًمٕمّم٤م، وهل: يمٚم٧م ُمٜم٠ًمشمف ٠موم

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك يمالم .

وهذا اًمّمحٞمح ٓ يٜم٤مذم ظمؼم اخلرٟمقسم٦م سم٠مّي طم٤مل يمام هق واوح ، يمام ٓ يٜم٤مذم أّن ىم٤مـم٦ٌم 

 ذًمؽ . اعمٕمّمقُملم خمػّمون سملم اعمقت واحلٞم٤مة ، وؾميت٠ميت ٟمّمقص اًمٗمري٘ملم اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم ذم
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 زمكم اْلتؿ وايمتٔمٙمٝمؼزمٚمقت ايمٔمب٣مد فمٙمؿ فمزرائٝمؾ 

هـ( ريض اهلل قمٜمف ذم ىمّمص إٟمٌٞم٤م  ىم٤مل : 573ؾمٕمد سمـ ه٦ٌم اهلل اًمراوٟمدي )أظمرج 

ٞمد أسمق اًمؼميم٤مت  ًّ أظمؼمين اًمِّمٞمخ قمكّم سمـ قمكّم سمـ قمٌد اًمّّمٛمد اًمٜمٞمِم٤مسمقري ، قمـ أسمٞمف ، أظمؼمٟم٤م اًم

ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ سم٤مسمقيف ، قمكّم سمـ احلًلم اجلقزي ، أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق 

أظمؼمٟم٤م أيب ىم٤مل : أظمؼمٟم٤م ؾمٕمد سمـ قمٌداهلل ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك إؿمٕمري ، قمـ 

، قمـ قمكّم سمـ ؾمقىمف ، قمـ قمٞمًك اًمٗمرا  ، وأيب قمكّم اًمٕمّٓم٤مر ، قمـ رضمؾ اًمقؿم٤م احلًـ سمـ قمكّم 

ٚمٞمف اًمًالم داًمس وقمٜمده ؿم٤مب رّث ، قمـ اًمّثامزم قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : سمٞمٜم٤م داود قم

اهلٞمت٦م يٙمثر اجلٚمقس قمٜمده ويٓمٞمؾ اًمّّمٛم٧م إذا أشم٤مه ُمٚمؽ اعمقت ، ومًّٚمؿ قمٚمٞمف وأطمد ُمٚمؽ 

  !.اعمقت اًمٜمّٔمر إمم اًمِّم٤مّب ، وم٘م٤مل داود قمٚمٞمف اًمًالم : ٟمٔمرت إمم هذا ؟

: ٟمٕمؿ إيّن ُاُمرت سم٘مٌض روطمف إمم ؾمٌٕم٦م أّي٤مم ذم هذا اعمقوع ، ومرمحف قمزرائٞمؾ وم٘م٤مل 

: ىم٤مل : ٓ وُم٤م شمزّوضم٧م ىمّط ، ىم٤مل داود : وم٠مت ومالٟم٤ًم  !.ود ، وم٘م٤مل : ي٤م ؿم٤مّب هؾ ًمؽ اُمرأة ؟دا

رضماًل يم٤من قمٔمٞمؿ اًم٘مدر ذم سمٜمل إهائٞمؾ وم٘مؾ ًمف : إّن داود ي٠مُمرك أن شمزّوضمٜمل اسمٜميتؽ ، 

يت٤مج إًمٞمف ويمـ قمٜمده٤م ، وم٢مذا ُمْم٧م ؾمٌٕم٦م أّي٤مم حتوشمدظمٚمٝم٤م اًّمٚمٞمٚم٦م قمكّم ، وظمذ ُمـ اًمٜمّٗم٘م٦م ُم٤م 

 .ذم هذا اعمقوعومقاومٜمل 

اًمًالم ، ومزّوده اًمّرضمؾ اسمٜميتف ، وأدظمٚمٝم٤م اًمّمالة وومٛم٣م اًمِّم٤مّب سمرؾم٤مًم٦م داود قمٚمٞمف 

 .وأىم٤مم قمٜمده٤م ؾمٌٕم٦م أّي٤مم ، صمّؿ وارم داود اًمٞمقم اًمّث٤مُمـ، قمٚمٞمف 

  !.: ي٤م ؿم٤مّب يمٞمػ رأي٧م ُم٤م يمٜم٧م ومٞمف؟قمٚمٞمف اًمًالم وم٘م٤مل ًمف داود 

مم٤ّم يمٜم٧م ومٞمف ، ىم٤مل داود : اضمٚمس : ُم٤م يمٜم٧م ذم ٟمٕمٛم٦م وٓ هور ىمط أقمٔمؿ اًمِم٤مب ىم٤مل 

ومجٚمس داود يٜمٔمر أن شم٘مٌض روطمف ، ومٚماّم ـم٤مل ىم٤مل : اٟمٍمف إمم ُمٜمزًمؽ ومٙمـ ُمع أهٚمؽ ، 

 وم٢مذا يم٤من اًمٞمقم اًمث٤مُمـ ومقاومٜمل ه٤م هٜم٤م .
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ومٛم٣م اًمِّم٤مّب ، صمّؿ واوم٤مه اًمٞمقم اًمّث٤مُمـ وضمٚمس قمٜمده ، صمّؿ اٟمٍمف أؾمٌققم٤ًم آظمر ، صمّؿ 

د ، وم٘م٤مل داود : أًم٧ًم طمّدصميتٜمل سم٠مّٟمؽ ُاُمرت سم٘مٌض أشم٤مه وضمٚمس ومج٤م  ُمٚمؽ اعمقت إمم داو

 !.هذا اًمِّم٤مب إمم ؾمٌٕم٦م أّي٤مم وم٘مد ُمْم٧م صمامٟمٞم٦م وصمامٟمٞم٦م ؟ روح

 .(7) ىم٤مل ي٤م داود : إّن اهلل شمٕم٤ممم رمحف سمرمحيتؽ ًمف ، وم٠مظّمر ذم أضمٚمف صمالصملم ؾمٜم٦م 

: ُم٤م صم٧ٌم ذم اعميتقاشمرات ُمـ  دون ظمّمقصّٞم٤مشمف ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٌٝمؿ . ًمٙمـ يِمٝمد ٕصٚمف

 ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م ،ى هذا اًمٗمري٘م٤من ٟم٤ًم  أضم٤مل وإـم٤مًم٦م إقمامل سم٤مًمدقم٤م  واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ، روإ

 هد سمٕمْمٝم٤م هذا اًمٙميت٤مب قمـ اًمٌخ٤مري واًمٙمٚمٞمٜمل . سم٤مًمٓمرق اًمٙمثػمة ضمّدًا ، 

 

  

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م اَل٣مدي ، إيران.717ومِمص إٞمبٝم٣مء)ت: نمَلم فمرهم٣مٞمٝم٣من( :   (1)
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 ؟!! (ؽم٣مفم٥م َمقسمفٚمٛمّٝمتف )=هؾ ئمٙمؿ اظمٔمِمقم زم

 :أرسمٕم٦م ٓت ٟمحـ ومٞمف اطميتامومٞمام 

 زمس٣مفم٥م َمقسمف . آضمتًمل إّول : ٓ ئمٙمؿ اظمٔمِمقم 

وهذا آطميتامل سم٤مـمؾ : ًمألظم٤ٌمر اعميتقاشمرة ، أّن اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ، قم٤مملٌ سمام يم٤من وُم٤م 

، يمام هق يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، وُمـ ذًمؽ قمٚمٛمف سم٤معمٜم٤مي٤م وأضم٤مل واًمٌالي٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .  سيح اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م اعم٤موٞم٦م وأشمٞم٦م

 زمس٣مفم٥م َمقسمف . ٔمٙمؿ اظمٔمِمقمي: ث٣مين ايمآضمتًمل  

ّمقم سم٤ًمقم٦م ُمقشمف قمٚمؿ اعمٕماًمٙمثػمة ، أّن : ًمألظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ىمٓمٕم٤ًم سم٤مـمؾ آطميتامل وهذا 

وإُّم٤م قمغم ذط ُم٤م ، اًمٜمٌل ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم ، : يمخرٟمقسم٦م ىمٌٞمؾ ووم٤مشمف قمالُم٦م ُمٕمّٚمؼ ، إُّم٤م قمغم 

 .، وهق آطميتامل اًمث٤مًم٨م ىمري٤ًٌم اًمنمط هذا ذم ٦م اًم٘مٓمٕمٞمّ وؾميت٠ميت اًمٜمّمقص 

 تًمل ايمث٣ميم٧م : ايمتٖمِمٝمؾ زمكم ايمٔمٙمؿ اظمٔمّٙمؼ واْلتٚمل .آضم

سمام يم٤من وُم٤م ٤ًم قم٤معموإن يم٤من اعمٕمّمقم ذم اجلٛمٚم٦م ، أّن اشّمْمح مم٤ّم ؾمٌؼ هذا هق احلّؼ : وم٘مد 

هلل قمٚمٞمف ، ًمٙمـ ًمٞمس هذا ؾم٤مقم٦م ُمقشمف صٚمقات اُمٜمّٞميتف ويٙمقن طميتك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ، وُمـ ذًمؽ 

ٍء  ًميتٕمٚمٞمؼ : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : : رضورة أّن إصؾ ذم قمٚمؿ اعمٕمّمقم ايمّؾ ر   ـه يمًَِمْ َٓ سَمُٗمقيَم َو

ٓه َأْن َيَُم٣مَء اَّلل73)إيِنِّ هَم٣مفِمٌؾ َذيمَِؽ نَمًدا  ََم٣م َيَُم٣مُء َوُيْثب٦ُِم  َيْٚمُحق اَّللوىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :  ( إِ

بِْع ََم٣م ُيقضَمك إيَِمْٝمَؽ وَ  و:  َوفِمٛمَْدُه ُأمُّ ايْم٘مَِت٣مِب   ..(7) اْصػِمْ ضَمتهك ََيُْ٘مَؿ اَّللَواسمه

٤ًمقم٦م ُمٜمٞمّيتف قمغم ٟمحق احليتؿ سميتٕمٚمٞمٍؿ ُمـ اهلل اعمٕمّمقم سمٓ ُم٤مٟمع أن يٕمٚمؿ  آضمتًمل ايمرازمع :

، وؾمٞم٠ميت ذم ومّمؾ ُمًيت٘مؾ أّن يمّؾ صحٞمح ُمٕميتٛمد إّٓ سمدًمٞمٍؾ ًمٙمـ ٓ يًقغ دقمقى هذا ، شمٕم٤ممم 

 .اعمٓمٚمؼ : أي ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا ُم٤م ومٞمف ىمقام اًمديـ يٕمٚمٛمف اعمٕمّمقم قمغم ٟمحق احليتؿ 

                                                           

 .119ؽمقرة يقٞمس :   (1)
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 ٕصؾ دم فمٙمؿ اظمٔمِمقم ايمتٔمٙمٝمؼ ا

: يدّل قمغم هذا إصؾ شمٕم٤ممم أن يٛمْمٞمف ومٞمجٕمٚمف حميتقُم٤ًم ؾمٌح٤مٟمف وإّٓ إذا ؿم٤م  اهلل 

أّن اعمٕمّمقم قم٤مملٌ سمام يم٤من وُم٤م ذم ومّمٍؾ ؾم٤مسمؼ ، جمٛمقع ُم٤م شمقاشمر قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

 ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم : ٟم٤مهٞمؽ قمـ ، ، أو طميتك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ذم ًمٗمظ آظمر يٙمقن طميتك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

 إيِنِّ وَم٤مقِمٌؾ َذًمَِؽ هَمًدا 
ٍ
ـا ًمٌَِمْ  َٓ شَمُ٘مقًَم ٓا َأْن َيَِم٤مَ  اهلل93)َو  َيْٛمُحق اهلُل وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :   ( إِ

 . َُم٤م َيَِم٤مُ  َوُيْث٧ٌُِم َوقِمٜمَْدُه ُأمُّ اًمٙمِيَت٤مِب 

اعمِمّٞم٦م ، اًميتٕمٚمٞمؼ قمغم ،  ُمٜمّٞميتف وؾم٤مقم٦م ُمقشمفقىم٧م قمٚمؿ اعمٕمّمقم سماًمزسمدة : إصؾ ذم 

ُمقىمقٌف قمغم ُم٤م يِم٤م  اهلل شمٕم٤ممم : وم٢من ؿم٤م  أصمٌيتف ، يمام هق ُمٙميتقب ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، وإن ؿم٤م  

وىميت٤ًم عمٜمّٞم٦م اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم همػمه ، قمغم ُم٤م شم٘مِض سمف ُمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ وأصم٧ٌم حم٤مه 

 ؾمٌح٤مٟمف .ورمحيتف طمٙمٛميتف 

هق : قمٚمؿ واًمٖمٞم٥م اًمٔم٤مهر ، قمٚمؿ هق ٚمؿ اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم اعمٕمّٚمؼ ، قمأّن وىمد ُم٣م 

 .اًمٙمرد ، إّٓ إذا دّل اًمدًمٞمؾ قمغم احليتؿ وأّٟمف قمٚمؿ قمرر 

إّٓ سمدًمٞمٍؾ صم٤مسم٧م ى أّن قمٚمؿ اعمٕمّمقم سمٛمٜمّٞميتف ، قمٚمؿ قمرّر سم٤معمحيتقم ، ٓ يٛمٙمـ دقمقو

 .قمٜمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

و أورسمام شم٘مقل : ورد ذم إظم٤ٌمر أّن اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم رسمام خيؼم سمٛمقشمف ىمٌؾ يقم 

 ، ويٙمقن يمام ىم٤مل ، وهؾ هذا إّٓ قمٚمؿ سم٤معمحيتقم؟!!.قمغم ٟمحق احليتؿ ُمـ ووم٤مشمف ؾم٤مقم٤مت 

إؿمٙم٤مل أن يٕمٚمؿ اعمٕمّمقم سم٤ًمقم٦م ُمقشمف قمغم ٟمحق احليتؿ ىمٌٞمؾ ووم٤مشمف سم٘مٚمٞمؾ ، ىمٚمٜم٤م : ٓ 

: يمام ذم صٞم٤مح إوز قمٜمد ظمروج أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم ًمٚمّمالة: سمٕمالُم٦م ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ًمذًمؽ 

 ذم ظمرٟمقسم٦م اًمٜمٌل ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم ..يم٤من  إُمر يمامومٞمٙمقن 

ًمٙمـ ًمٞمس يمالُمٜم٤م قمـ هذا ًمػمد ُم٤م شم٘مقل ، وإّٟمام قمـ قمٚمؿ اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم سم٤ًمقم٦م 

   .. أو شمٕمٚمٞمٛمف ؾمٌح٤مٟمف ُمقشمف ىمٌؾ اًمٕمالُم٦م ، أو ىمٌؾ اًمنمط اعمجٕمقل ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم 
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 ايمٛمّص أّن فمٛمد اظمٔمِمقم فمٙمؿ اظمٛم٣مي٣م 

ؽ هبذا وفم٤مهره٤م إطم٤مـم٦م اعمٕمّمق ًّ م قمٚمٞمف اًمًالم سم٤ًمقم٦م ُمقشمف ، ًمٙمـ ٓ يٛمٙمـ اًميتٛم

 اًمٔم٤مهر ُمٓمٚم٘م٤ًم ومٞمام ٟمحـ ومٞمف : ٓطميتامل يمقٟمف ُمٕمّٚم٘م٤ًم قمغم ُم٤م يِم٤م  اهلل شمٕم٤ممم .. 

قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ أسمٞمف ، قمـ ريض اهلل قمٜمف ، قمـ  هـ(399)ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜملُم٣م 

أَّم٣م » يت٥م إًمٞمف اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم :قمٌد اًمٕمزيز سمـ اعمٝميتدي ، قمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٜمدب ، أّٟمف يم

زمٔمد هم١مّن حمٚمدًا صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ىم٣من أَمكم اَّلل دم طمٙمٗمف ، همٙمًم ومبض صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ىمٛم٣ّم 

  .(1) ...شفمٙمؿ ايمبَلي٣م واظمٛم٣مي٣مأهؾ ايمبٝم٦م ورشمتف ، همٛمحـ أَمٛم٣مء اَّلل دم أروف ، فمٛمدٞم٣م 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

صمٜم٤م قمٌداهلل سمـ قم٤مُمر ، قمـ قمٌداًمرمحـ سمـ اسمك طمدىم٤مل : هـ( 990)وروى اًمّمّٗم٤مر 

ٟمجران ىم٤مل يميت٥م أسمقاحلًـ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم رؾم٤مًم٦م وأىمرأٟمٞمٝم٤م ىم٤مل : ىم٤مل قمكّم سمـ احلًلم 

 .(9)قمٚمٞمف اًمًالم إّن حمٛمدًا صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾم٤مق ُمثٚمف 

حمٛمد سمـ حيٞمك و وروى اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف قمـ أمحد سمـ ُمٝمران قمـ حمٛمد سمـ قمكم

أمحد سمـ حمٛمد مجٞمٕم٤ًم ، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من ، قمـ اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف قمـ 

اًمًالم ىم٤مل : ُم٤م ضم٤م  سمف قمكم قمٚمٞمف اًمًالم آظمذ سمف وُم٤م هنك قمٜمف أٟميتٝمل قمٜمف ، ضمرى ًمف ُمـ 

وظمحٚمد صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ايمٖمّمؾ فمعم اًمٗمْمؾ ، ُمثؾ ُم٤م ضمرى عمحٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، 

...، ويم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف يمثػمًا ُم٤م ي٘مقل : ًم٘مد فمز وصمؾ مجٝمع َمـ طمٙمؼ اَّلل

وإٟم٤ًمب وومّمؾ اخلٓم٤مب  فمٙمٚم٦م اظمٛم٣مي٣م وايمبَلي٣مأقمٓمٞم٧م ظمّم٤مًٓ ُم٤م ؾمٌ٘مٜمل إًمٞمٝم٤م أطمد ىمٌكم : 

 .(3) ش، ومٚمؿ يٗميتٜمل ُم٤م ؾمٌ٘مٜمل ، ومل يٕمزب قمٜمل ُم٤م هم٤مب قمٜمل...

                                                           

 . زم٣مب ايمرد إلم ايم٘مت٣مب وايمسٛم٥م . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 67:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (1)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 139زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (7)

 . زم٣مب ايمرد إلم ايم٘مت٣مب وايمسٛم٥م . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 67:  1)ت: فمقم نمٖم٣مري(  ايم٘م٣مدم  (3)
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، حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من ؾمقى  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم إفمٝمر إىمقى ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ،

 .ؿ ومٞمفُميتٙمٚمّ صم٘م٦م وهق 

وروى اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ ُمٕمروف ، قمـ مح٤مد سمـ قمٞمًك ، قمـ طمريز ، 

قمـ قم٤ٌمي٦م سمـ رسمٕمل ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل :  )ُمٞمثؿ(قمـ محران سمـ ُمٞمًؿ 

 .(1)ش ٞمس٣مب، أٓ سمس٣ميمقن َمـ فمٛمده فمٙمؿ اظمٛم٣مي٣م وايمبَلي٣م وإ ؾمٚمقين ىمٌؾ أن شمٗم٘مدوين»

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، مح٤مد ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع .

إظم٤ٌمر ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة اًمٓمرق ُميتقاشمرة ، رواه٤م ىم٤مـم٦ٌم أصح٤مسمٜم٤م أهؾ احلدي٨م 

وهمػمهؿ روقان اًمٓمقد واًمّمٗم٤مر واًمؼمىمل واعمٗمٞمد واًمِمٞمخ اًم٘مدُم٤م  : يم٤مًمٙمٚمٞمٜمل واًمّمدوق 

 . ؿاهلل قمٚمٞمٝم

وقمٚمؿ اًمٌالي٤م : ُم٤م  ، ُمٗمرده٤م ُمٜمّٞم٦م : أي : أضمؾ .واعم٘مّمقد سمٕمٚمؿ اعمٜم٤مي٤م : قمٚمؿ أضم٤مل 

 . وومّمؾ اخلٓم٤مب : اًم٘مْم٤م  اعمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠م .جيري قمغم اإلٟم٤ًمن ُمـ ُمقًمده إمم مم٤مشمف 

: أي قم٤مملٌ أّن اعمٕمّمقم قم٤مملٌ سمٙمّؾ هذا ، سحي٦م فم٤مهرٌة ، ورسمام شم٘مقل وإظم٤ٌمر أقماله 

ؽ سمٔم٤مهره٤م وإـمالىم٤مهتسم٤ًمقم٦م ُمقشمف قمغم احليتؿ  ًّ ٤م ذم هم٤مي٦م اإلؿمٙم٤مل : عمٜم٤موم٤مهت٤م ، ًمٙمـ اًميتٛم

قمغم ُم٤م يِم٤م  ، أّن يمثػمًا ُمـ قمٚمؿ اعمٕمّمقم ُمٕمٚمؼ همػمه٤م ٠ميت يُم٣م سمٕمْمٝم٤م و، اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ظم٤ٌمر إ

 ، يٓمرأ قمٚمٞمف اعمحق واإلصم٤ٌمت .اهلل شمٕم٤ممم 

ُمـ هذه إظم٤ٌمر ، ُم٤م شمقاشمر أّن اهلل شمٕم٤ممم ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُمـ يمّؾ ؾمٜم٦م ، يٛمحق يمثػمًا ُمـ 

ومٞمام ٟمحـ اًمث٤مسميت٦م ٓ سم٠مس سمند ـم٤مئٗم٦م ُمـ إظم٤ٌمر و، ّٚمؼ ويث٧ٌم سمدًمف اعمحيتقم قمٚمؿ اعمٕمّمقم اعمٕم

 .ًمٞميتْمح احل٤مل . ،ومٞمف
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 س٣مفم٥م َمقسمفزم ملٌ ٣مفمأّن اظمٔمِمقم ايمٛمّص 

إئٚم٥م فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم ئمٙمٚمقن َمتك يٚمقسمقن  زم٣مب أنّ قمٜمقن اًمٙمٚمٞمٜمل سم٤مسم٤ًم ذم اًمٙم٤مذم ىم٤مل : 

 .اهـ.زم٣مطمتٝم٣مر َمٛمٜمؿ ؿ ٓ يٚمقسمقن إّٓ وأُّن ، 

، وٟمِمػم إمم أّن ىم٤مـم٦ٌم ٗم٤م  أّن قمٜم٤مويـ أسمقاب اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف وميت٤موى ٓ ظم: ىمٚم٧م 

 .طميتك يقُمٜم٤م هذا .ومٞمام ٟمحـ ومٞمف أصح٤مسمٜم٤م قمؼم اًميت٤مريخ ، أُمْمقا ُم٤م ىم٤مًمف اًمٙمٚمٞمٜمل 

قمـ ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد احلٛمٞمد ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد ، قمكم سمـ حمٛمد أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم ىمد قمرف  إنّ : ٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ىمٚم٧م ًمٚمرو٤م قم: احلًـ سمـ اجلٝمؿ 

وىمقًمف عم٤م ؾمٛمع صٞم٤مح اإلوز ذم ، واعمقوع اًمذي ي٘ميتؾ ومٞمف ، واًمٚمٞمٚم٦م اًميتل ي٘ميتؾ ومٞمٝم٤م ، ىم٤مشمٚمف 

وأُمرت همػمك ، ًمق صٚمٞم٧م اًمٚمٞمٚم٦م داظمؾ اًمدار : وىمقل أم يمٚمثقم  .صقائح شميتٌٕمٝم٤م ٟمقائح: اًمدار 

قمٚمٞمف  َف رِ وىمد قمَ ، ف وظمروضمف شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م سمال ؾمالح ويمثر دظمقًم. وم٠مسمك قمٚمٞمٝم٤م ، ٤مس  سم٤مًمٜمّ يّمكّم 

 ؟!.(1)٤م مل جيز شمٕمروفيم٤من هذا ممّ ..: اسمـ ُمٚمجؿ ًمٕمٜمف اهلل ىم٤مشمٚمف سم٤مًمًٞمػ اًمًالم أنّ 

يمتٚمِض َمٗم٣مدير اَّلل : دم سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م  رَ ـٝمِّ ف طُم ويم٘مٛمّ ، ذيمؽ ىم٣من » اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم :وم٘م٤مل 

 .(7) شفمز وصمؾ

قمكّم سمـ حمٛمد هق اسمـ سمٜمدار اًمث٘م٦م ، وهق قمٞمٜمف . ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت

خميتٚمػ ومٞمف ، وصّم٘مف وؾمٝمؾ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمؼمىمل ريض اهلل قمٜمف ومٞمام اؾميتٔمٝمر اًمًٞمّد اخلقئل وهمػمه. 

مج٤مقم٦م ، ووٕمّٗمف آظمرون ، وإفمٝمر إىمقى شمقصمٞم٘مف . احلًـ سمـ اجلٝمؿ سمـ سمٙمن اًمِمٞم٤ٌمين صم٘م٦م 

حمٛمد سمـ قمٌد احلٛمٞمد سمـ ؾم٤ممل اًمٕمٓم٤مر  ضمٚمٞمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٙم٤مفمؿ واًمرو٤م قمٚمٞمٝمام اًمًالم .

 صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ .

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 759:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (1)

هذا َمـ أَمغم اظم٠مَمٛمكم ايمٗم٣مء يمٙمٛمٖمس دم ايمتٜمٙم٘م٥م : هذا سمس٣مؤل َمـ اْلسـ زمـ اْلٜمؿ ضم٣مصٙمف : أيمٝمس   (7)

 همٟمصم٣مزمف ايمرو٣م فمٙمٝمف ايمسَلم زم٣ميمتخٝمغم ، وهق سم٘مٙمٝمػ ، هم٣مرسمٖمع اإلؾم٘م٣مل . 
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قمـ أيب ، قمـ اسمـ ومْم٤مل ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، حمٛمد سمـ حيٞمك أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ و

ف أشمك قمكم أٟمّ اًم٤ٌمىمر قمـ أسمٞمف ، قمـ ضمٕمٗمر ، طمدصمٜمل أظمل : قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ضمٕمٗمر ىم٤مل ، مجٞمٚم٦م 

  ؟!.ي٤م أسم٧م اذب هذا :سمنماب وم٘م٤مل، ًمٞمٚم٦م ىمٌض ومٞمٝم٤م ، سمـ احلًلم قمٚمٞمف اًمًالم 

وهل ايمٙمٝمٙم٥م ايمتل ، هذه ايمٙمٝمٙم٥م ايمتل أومبض همٝمٜم٣م  ي٣م زمٛمل إنّ »اًمًّج٤مد قمٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل 

 .(7) شومبض همٝمٜم٣م رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف

، رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ قمٌد اهلل سمـ أيب  جمٝمقلؾمٜم٤مد ُمٕميتؼم سمٙمثرة اًمٓمرق ، وهذا اإلىمٚم٧م : 

 أوٓد إئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم .ضمٕمٗمر ومٛمجٝمقل احل٤مل ، ًمٙمٜمّف ُمـ 

قمـ احلًـ سمـ ، محد سمـ حمٛمد أطمدصمٜم٤م هـ( ىم٤مل : 990)ريض اهلل قمٜمف أظمرج اًمّمّٗم٤مر و

  ؟!.ٞميت٤منهذه اًم٘مٜم٤مة ومٞمٝم٤م طم، ي٤م ُم٤ًمومر : قمـ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل عم٤ًمومر ،   اًمقؿم٤م قمكمّ 

 .شٟمٕمؿ ضمٕمٚم٧م ومداك: ىم٤مل 

، اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ايمب٣مرضم٥م وهق يٗمقل ي٦م رؽمقل اَّلل صعم أر يّن أَم٣م أ» قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

 .(7)ش يمؽ فمٛمدٞم٣م طمغمٌ  ي٣م فمقمّ 

  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح.

 :اًمقؿم٤م ىم٤مل قمـ احلًـ سمـ قمكمّ ، طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ يزيد وأظمرج اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : 

ومٖمٓمك ، حيٞمك سمـ ظم٤مًمد  رّ ٛم)=اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم( وماحلًـ  أيبيمٜم٧م ُمع : ُم٤ًمومر ىم٤مل  لطمدصمٜم

 !!.ٟمٗمف ُمـ اًمٖم٤ٌمرأ

  .شؿ دم هذه ايمسٛم٥مهبَم٣م َيؾ ، ٓ يدرون ، َمس٣مىمكم »:  اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالموم٘م٤مل 

 ؟! شىمٜم٣مسمكم،  ٞم٣م وهق وسمرٌ أو، فمج٤م َمـ هذا أوَم٣م »:  اًمًالماًمّمالة وقمٚمٞمف ىم٤مل  صمؿّ 

 .ووؿ اصبٔمٝمف
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 999....     ................................................    ؼ فمعم اظمُمٝمئ٥م اظمٔمٙمّ  ايمٖمِمؾ ايمس٣مدس : ٞمًمذج يمٔمٙمؿ اظمٔمِمقم 

 

 .(7)ُمٕمفقمٚمٞمف اًمًالم ٤مه طميتك دومٜمّ ، قمروم٧م ُمٕمٜمك طمديثف  ُم٤م: ىم٤مل ُم٤ًمومر 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمقؾمك اعميتقيمؾ ىم٤مل: هـ( ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : 387أظمرج اًمّمدوق )

قمـ احلًـ سمـ قمكم اًمقؿم٤م  ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر احلٛمػمي 

حيٞمك سمـ ظم٤مًمد ُمع ىمقم  ومٛمرّ ، قمـ ُم٤ًمومر ىم٤مل: يمٜم٧م ُمع أيب احلًـ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم سمٛمٜمك ، 

 .؟!ش ه٠مٓء ٓ يدرون َم٣م َيؾ هبؿ دم هذه ايمسٛم٥مَمس٣مىمكم» وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم: ،ُمـ آل سمرُمؽ

ىم٤مل  .ووؿ أصٌٕمٞمفش ٞم٣م ىمٜم٣مسمكمأه٣مرون و، فمج٤م َمـ هذا أو، ه٣مه » :قمٚمٞمف اًمًالم  ىم٤مل صمؿّ 

 . (7)ُم٤ًمومر: ومق اهلل ُم٤م قمروم٧م ُمٕمٜمك طمديثف طميتك دومٜم٤مه ُمٕمف

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

 قمـ قمكمّ ، امقمٞمؾ قمـ حمٛمد سمـ اؾم، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌداجل٤ٌمر وأظمرج اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : 

اهلل قمٚمٞمف  سم٤م قمٌدأؾمٛمٕم٧م : قمـ ؾمدير ىم٤مل ،  يقمـ قمٛمر سمـ ُمًٚمؿ ص٤مطم٥م اهلرو، سمـ اًمٜمٕمامن 

ؾمف أهٚمف قمٜمد رأومٌٙم٤م سمٕمض ، طميتك ظمٗمٜم٤م قمٚمٞمف ،  ؿمديداً  ُمرض ُمرو٤مً  أيب إنّ »: اًمًالم ي٘مقل 

ًم٧ًم سمٛمٞم٧م ُمـ  أيّن  ظمؼماين٠ماصمٜم٤من وم شم٤مينأف إٟمّ  :هذا لًم٧ًم سمٛمٞم٧م ُمـ وضمٕم:  ومٜمٔمر وم٘م٤مل زم

 .هق صحٞمح ًمٞمس سمف سم٠مس، ن يٛمٙم٨م ومٌٞمٜم٤م أؿم٤م  اهلل  ىم٤مل ومؼم  وُمٙم٨م ُم٤م. هذا  لوضمٕم

َمٝم٦م  يّن أ يناطمػمٟمهم ٣مينٝمسم، أ ذيمؽ لَمـ وصمٔم ٣مينٝمسمأ ـيذٙمايم إنّ  لّ زمٛم ي٣م»:  قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل 

 .(3)شهمًمت دم ذيمؽ ايمٝمقم»فمٙمٝمف ايمسَلم : وم٣مل . ش وىمذا يقم ىمذا

سمـ ُمًٚمؿ اهلّرا  ، شمرضمؿ ًمف أصح٤مسمٜم٤م :  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ىمقّي ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، إّٓ قمٛمر

 يم٤مًمِمٞمخ اًمٓمقد دون ـمٕمـ ، ىم٤مًمقا : ُمـ أصح٤مب اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم .

                                                           

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 511)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(: زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت  (1)

 . َم٠مؽمس٥م إفمٙمٚمل ، زمغموت.967: 7فمٝمقن أطمب٣مر ايمرو٣م)ت: ضمسكم إفمٙمٚمل(   (7)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 511زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (3)
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ىم٤مل  لقمـ اًم٤ًمئ، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٞمًك ورواه اًمّمّٗم٤مر ، سم٢مؾمٜم٤مد آظمر صحٞمح ، ىم٤مل : 

 ىم٤مل: ويزسمد ييب هب٤م رأؾمف  صمؿّ ، ة ومع رأؾمف ُمـ اعمخدّ ػموم: دظمٚم٧م قمٚمٞمف وهق ؿمديد اًمٕمٚم٦م : 

 ؟!.شيٙمقن ه١مٓ  اهميت٤مًمقك نْ ، أوم٘مٚم٧م ضمٕمٚم٧م ومداك ٟمخ٤مف اًم٤ًمئل : 

 .(7)ومؼمأ احلٛمد اهلل رب اًمٕم٤معملمش زمٟمس يمٝمس فمقمه »:  قمٚمٞمف اًمًالموم٘م٤مل  

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، اًم٤ًمئل هق قمكم سمـ ؾمقيد ، وهق صم٘م٦م سم٢ممج٤مع .

د سمـ قمـ أمح، قمـ اًمقؿم٤م  ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، حمٛمد سمـ حيٞمك أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ و

ىمٛم٦م فمٛمد أِب دم ايمٝمقم »:  قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤ملاًمّم٤مدق قمـ أيب قمٌد اهلل ، قمـ أيب ظمدجي٦م ، قم٤مئذ 

واَّلل َم٣م ، ي٣م أزم٣مه : همٗمٙم٦م  ،همٟموص٣مين زمٟمؾمٝم٣مء دم نمسٙمف ودم ىمٖمٛمف ودم دطمقيمف ومػمه، ايمذي ومبض همٝمف 

 ؟!.َم٣م رأي٦م فمٙمٝمؽ أشمر اظمقت، أضمسـ َمٛمؽ ايمٝمقم ، رأيتؽ َمٛمذ اؾمت٘مٝم٦م 

أَم٣م ؽمٚمٔم٦م فمقم زمـ اْلسكم فمٙمٝمف ايمسَلم يٛم٣مدي َمـ ، ي٣م زمٛمل »:  ف اًمًالماًم٤ٌمىمر قمٚمٞموم٘م٤مل 

 .(7) شي٣م حمٚمد سمٔم٣مل فمجؾ، وراء اْلدار 

رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، اسمـ قم٤مئذ إمحز صم٘م٦م ، وؾم٤ممل سمـ ُمٙمرم أسمق  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

 ظمدجي٦م اًمٙمٜم٤مد صم٘م٦م صم٘م٦م .

 .(3)ٚمف ، سمف ُمثاًمقؿم٤م قمـ احلًـ سمـ قمكمّ ، محد أورواه اًمّمّٗم٤مر ، قمـ 

 :ىم٤مل ٦مسمـ قم٘مٌ قمـ احلًـ سمـ قمكم، سمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ إطمدصمٜم٤م وروى اًمّمٗم٤مر ىم٤مل : 

هق دم ايمٙمٝمٙم٥م ايمتل ومبض همٝمٜم٣م ، وزم٣م صمٔمٖمر أسمك أّٞمف أ قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم أيبقمـ ،  يضمدّ  لطمدصمٜم

 إنّ  لّ ي٣م زمٛم: سم٣مه همٗم٣مل أ شمؿّ ، همتٟمطمر ضمتك همرغ َمـ اظمٛم٣مصم٣مت ، سمٟمطمر  نْ أيمٝمف زمٝمده إوَمٟم ٟمهم، يٛم٣مصمك 

 .ومبض همٝمٜم٣م رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف لايمٙمٝمٙم٥م ايمت لوه، اومبض همٝمٜم٣م  لهذه ايمٙمٝمٙم٥م ايمت

                                                           

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 511زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 761:  1ٖم٣مري( ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نم  (7)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 511زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (3)
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سم٣مه زممماب دم ايمٙمٝمٙم٥م أزمـ اْلسكم  زم٣مه فمقمّ أ نّ أ لوضمدشمٛم» اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

ن اومبض همٝمٜم٣م أوفمدت  لهذه ايمٙمٝمٙم٥م ايمت إنّ  لّ ي٣م زمٛم: وم٣مل  .اذب هذا: ووم٣مل ، ومبض همٝمٜم٣م  لايمت

 .(1)شهمٗمبض همٝمٜم٣م

 ىمٚم٧م : ُمٕميتؼم ، وهذا اإلؾمٜم٤مد جمٝمقل ، ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا. 

سمراهٞمؿ سمـ ُمٝمزي٤مر وؾمٝمؾ إقمـ ،  اًمزييتقن طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمكموأظمرج اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : 

ُمـ  حمٛمد يقُم٤مً  سمقأ ىم٤مل زم: حمٛمد ىم٤مًم٧م  أيبم أقمـ ، اًمزقمٗمران  أيبقمـ حمٛمد سمـ ، سمـ هرُمزان 

ؾمٜم٦م ٢ممم وم، ؾمٚمٛم٧م ُمٜمٝم٤م  نْ ٢موم: اٟمٙم٥م ومٞمٝم٤م ٟمٙم٦ٌم  نْ أظم٤مف ، أذم ؾمٜم٦م طمرارة  لشمّمٞمٌٜم، ٤مم يّ إ

 .وم٤مفمٝمرت اجلزع وسمٙمٞم٧م: ىم٤مًم٧م .  شؾمٌٕملم

٣مم صٖمر يّ أن ىم٣من أهمٙمًم  لهمَل َتزفم، َمر اَّلل أَمـ وومقع  ٓزمد رمّ »:  قمٚمٞمف اًمًالم وم٘م٤مل زم

جسس تسم، إلم اْلبؾ ضم٣ميكم وخترج دم إ، وصمٔمٙم٦م سمٗمقم وسمٗمٔمد ، (7)طمذه٣م اظمٗمٝمؿ اظمٗمٔمدأ

 .(3)ورد فمٙمٝمٜم٣م اْلػمضمتك طمب٣مر ، إ

 ىمٚم٧م : ُمٕميتؼم ، وهذا اإلؾمٜم٤مد جمٝمقل ، ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا. 

  

                                                           

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران.517زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (1)

 أي : أطمذه٣م اْلزن  ايمُمديد : ايمذي يٗمٝمؿ ص٣مضمبف  ويٗمٔمده ، ٓ جئمٙمف َمستٗمّرًا .  (7)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 511يمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(: زمِم٣مئر ا  (3)
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 !!زمكم اظمقت واْلٝم٣مة ختٝمغم اظمٔمِمقم ايمٛمّص فمعم 

اًمٗمري٘م٤من ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م ، إمج٤مقم٤ًم ىمٓمٕمّٞم٤ًم حمّ٘م٘م٤ًم ، واظميتٚمٗمٜم٤م  -ذم اجلٛمٚم٦م–أمجع قمغم هذا 

وٟمحـ قمٛمّٛمٜم٤مه  ٌّٞمٜم٤م حمّٛمد وم٘مط ،يمٜماعمٕمّمقم سم٤مٕٟمٌٞم٤م  أهؾ اًمًٜم٦ّم وإّي٤مهؿ ذم اًميتٗمّمٞمؾ : ومخّص 

 ًمألوصٞم٤م  قمالوة قمغم إٟمٌٞم٤م  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم مجٞمٕم٤ًم ..

قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، ،  ريض اهلل قمٜمف اًمٙمٚمٞمٜمل، ُم٤م أظمرضمف إصؾ ومٛماّم رويٜم٤مه ذم هذا 

قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ اسمـ حمٌقب ، قمـ اسمـ رئ٤مب ، قمـ رضيس اًمٙمٜم٤مد ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م 

٘مقل وقمٜمده أٟم٤مس ُمـ أصح٤مسمف : وم٘م٤مل ًمف محران : ضمٕمٚم٧م ومداك ، أرأي٧م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ي

ُم٤م يم٤من ُمـ أُمر ، ىمٞم٤مم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م واحلًـ واحلًلم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، وظمروضمٝمؿ ، 

وىمٞم٤مُمٝمؿ سمديـ اهلل قمز ذيمره ، وُم٤م أصٞمٌقا ُمـ ىميتؾ اًمٓمقاهمٞم٧م إّي٤مهؿ ، واًمٔمٗمر هبؿ ، طميتك ىميتٚمقا 

 وهمٚمٌقا؟!.

ي٤م محران ، إّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ، ىمد يم٤من ىمّدر ذًمؽ »ًمًالم : وم٘م٤مل أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف ا

همبتٗمدم فمٙمٍؿ إيمٝمٜمؿ َمـ ، صمّؿ أضمراه :  ٚمف فمعم ؽمبٝمؾ آطمتٝم٣مروضمتّ قمٚمٞمٝمؿ ، وىمْم٤مه ، وأُمْم٤مه ، 

وزمٔمٙمؿ صٚم٦م َمـ ،  رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ، وم٣مم فمقم واْلسـ واْلسكم فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم

، طمٞم٨م ٟمزل هبؿ ُم٤م ٟمزل ُمـ أُمر اهلل ، قمز وضمؾ ، وإفمٝم٤مر  ، وًمق أهّنؿ ي٤م محران صٚم٦م َمٛم٣ّم

اًمٓمقاهمٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ ، ؾم٠مًمقا اهلل قمز وضمؾ أن يدومع قمٜمٝمؿ ذًمؽ ، وأحلقا قمٚمٞمف ذم ـمٚم٥م إزاًم٦م 

ُمٚمؽ اًمٓمقاهمٞم٧م ، وذه٤مب ُمٚمٙمٝمؿ ، إذن ٕضم٤مهبؿ ، ودومع ذًمؽ قمٜمٝمؿ ، صمّؿ يم٤من اٟم٘مْم٤م  ُمدة 

وميتٌدد ، وُم٤م يم٤من ذًمؽ اًمذي اًمٓمقاهمٞم٧م ، وذه٤مب ُمٚمٙمٝمؿ أهع ُمـ ؾمٚمؽ ُمٜمٔمقم اٟم٘مٓمع 

أص٤مهبؿ ي٤م محران ًمذٟم٥م اىمؽمومقه ، وٓ ًمٕم٘مقسم٦م ُمٕمّمٞم٦م ظم٤مًمٗمقا اهلل ومٞمٝم٤م ، وًمٙمـ عمٜم٤مزل ويمراُم٦م 

 .(7)شُمـ اهلل ، أراد أن يٌٚمٖمقه٤م ، ومال شمذهٌـ سمؽ اعمذاه٥م ومٞمٝمؿ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت دون يمالم . 

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 767:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (1)



 

 

 513....     ................................................    ؼ فمعم اظمُمٝمئ٥م اظمٔمٙمّ  ايمٖمِمؾ ايمس٣مدس : ٞمًمذج يمٔمٙمؿ اظمٔمِمقم 

 

 اظمقت  دم أّن اظمٔمِمقم خمغّمٌ ومْمٔمّٝم٥م ؾمقاهد 

 ٝمغم أزمٝمٛم٣م إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمسَلم خت

اهلل  رمحف اهلل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٕمد سمـ قمٌد أيبهـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م 387أظمرج اًمّمدوق )

 ٟمٍم، قمـ أسم٤من سمـ قمثامن، قمـ أيب محد سمـ أيبأمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك، قمـ أ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م

َمٛم٣مؽم٘مف رصمع إلم وم٢م  إزمراهٝمؿ ظم٣م نّ إ» :اهلل قمٚمٞمٝمام اًمًالم ىم٤مٓ قمٌد ضمٕمٗمر وأيب ّمػم، قمـ أيبسم

همرصمع ، َمٙمؽ اظمقت أسم٣مه يمٗمبّمف، هم٘مره إزمراهٝمؿ اظمقت  نّ أايمُم٣مم همٜمٙمؽ، وىم٣من ؽمب٤م هَلىمف 

 .إزمراهٝمؿ ىمره اظمقت نّ : إهمٗم٣مل  َمٙمؽ اظمقت إلم رزمف فمزوصمؾ

 ش.ن ئمبدينأف َي٤م هم١مٞمّ : دع إزمراهٝمؿ »اَّلل ؽمبح٣مٞمف : همٗم٣مل 

هم٘مره ، وخيرج َمٛمف َم٣م يٟمىمٙمف يٟمىمؾ ،  ىمبغماً  ؾمٝمخ٣مً ايمسَلم  فمٙمٝمف ضمتك رأى إزمرهٝمؿ: وم٣مل 

 . (1) ش...اْلٝم٣مة وأضم٤م اظمقت

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم ، رواشمف أؾم٤مـملم اًمٗمرىم٦م وضمٝم٤مسمذة اعمّٚم٦م .

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ اعميتقيمؾ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ وروى اًمّمدوق ىم٤مل : 

سمـ اًم٘م٤مؾمؿ  محد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك، قمـ احلًـ سمـ حمٌقب، قمـ حمٛمدأقمـ ، ضمٕمٗمر احلٛمػمي 

ؽ ومد ىمػمت وومرب ٞمّ إ : ؽم٣مرة وم٣ميم٦م إلزمراهٝمؿ نّ إ قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل: وهمػمه قمـ أيب

، همتٔمٝمش َمٔمٛم٣م ، يمؽ دم ايمٔمٚمر  ن يٚمّد أصمٙمؽ وأدم  كءن يٛمسأأصمٙمؽ، همٙمق دفمقت اَّلل فمزوصمؾ 

 .شفمٝمٛمٛم٣مأوسمٗمر 

٣م َم ؽمؾ َمـ زي٣مدة ايمٔمٚمر: يمٝمف إوضمك اَّلل فمزوصمؾ ٟمهم، وم٣مل: همسٟمل إزمراهٝمؿ رزمف ذيمؽ 

ن ٓ يٚمٝمتؽ ضمتك سم٘مقن أهمٗم٣ميم٦م يمف: ؽمؾ اَّلل  .طمػم إزمراهٝمؿ ؽم٣مرة زمذيمؽٟموم٣مل: هم .أضمبب٦م سمٔمْمف

  .أٞم٦م ايمذي سمسٟميمف اظمقت

                                                           

 . َمٛمُمقرات اظم٘متب٥م اْلٝمدرّي٥م ، ايمٛمجػ .38: 1فمٙمؾ ايمممائع)ت: ص٣مدق زمحر ايمٔمٙمقم(   (1)
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طمػم إزمراهٝمؿ ٟموم٣مل: هم .يمٝمف ذيمؽ يمؽإوضمك اَّلل فمزوصمؾ ٟمهمسٟمل إزمراهٝمؿ رزمف ذيمؽ، هم: وم٣مل 

 يمٝمف دم ذيمؽ.إأوضمك اَّلل فمزوصمؾ  ؽم٣مرة زمًم

 وادع فمٙمٝمف ايمٖمٗمراء وأهؾ اْل٣مصم٥م،  وافمٚمؾ ؿمٔم٣مَم٣مً ، اؾم٘مر اَّلل » :سمراهٞمؿ وم٘م٤مًم٧م ؾم٤مرة إل

 .(1) ش...همٖمٔمؾ ذيمؽ إزمراهٝمؿ ودفم٣م ايمٝمف ايمٛم٣مس، 

جمٝمقل احل٤مل وإن يم٤من ٤مًم٘م٤مؾمؿ وم، ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم إفمٝمر 

 احلًـ وهق ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع ، وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ صحح ًمٚم٘م٤مؾمؿ.إّٓ أّن ومٞمٝم٤م ، 

 فمٙمٝمف ايمسَلم ختٝمغم ٞمبّل اَّلل َمقؽمك 

سمـ رى اهلل قمٜمف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ إسمراهٞمؿ  طمدصمٜم٤م أيبأظمرضمف اًمّمدوق ىم٤مل : 

اًمًالم  قمٚمٞمفقمٛمػم، قمـ هِم٤مم سمـ احلٙمؿ، قمـ أيب قمٌداهلل  ه٤مؿمؿ، قمـ أسمٞمف، قمـ حمٛمد سمـ أيب

 !.ؿ قمٚمٞمف، وم٘م٤مل: ُمـ أٟم٧م؟ومًٚمّ قمٚمٞمف اًمًالم ُمٚمؽ اعمقت أشمك ُمقؾمك سمـ قمٛمران  إنّ »ىم٤مل: 

 ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالموم٘م٤مل  .شٟم٤م ُمٚمؽ اعمقتأ»: قمٚمٞمف اًمًالم قمزرائٞمؾ  وم٘م٤مل

 !.؟لوم٘م٤مل ًمف ُمقؾمك: ُمـ أيـ شم٘مٌض روطم .وم٘م٤مل ًمف: ضمت٧م أىمٌض روطمؽ .ُم٤م طم٤مضميتؽ؟: 

وم٘م٤مل ًمف  .ُمـ يديؽ: وم٘م٤مل  .قمزوضمؾ وم٘م٤مل ًمف ُمقؾمك: يمٞمػ وىمد يمٚمٛم٧م ريب .ُمـ ومٛمؽ: ىم٤مل 

يمٞمػ وىمد وـمت٧م هبام ـمقر وم٘م٤مل: و .وم٘م٤مل: ُمـ رضمٚمٞمؽ .ُمقؾمك: يمٞمػ وىمد محٚم٧م هبام اًميتقراة

 .ىم٤مل: وقمد أؿمٞم٤م  همػم هذا .ؾمٞمٜم٤م 

 .ضمتك سم٘مقن ضمتك أٞم٦م ايمذي سمريد ذيمؽ، سمرىمؽ أن أَمرت أ هم١مين: وم٘م٤مل ًمف ُمٚمؽ اعمقت 

وم٘م٤مل ًمف ُمقؾمك: أٓ ،  ىمؼماً  وهق حيٗمر، سمرضمؾ  ُمرّ  ُم٤م ؿم٤م  اهلل صمؿّ قمٚمٞمف اًمًالم ومٛمٙم٨م ُمقؾمك 

اًم٘مؼم وحلد اًمٚمحد قمغم طمٗمر قم٤مٟم٦م ٠موم: ىم٤مل  .وم٘م٤مل ًمف اًمرضمؾ: سمغم ؟!.اًم٘مؼم أقمٞمٜمؽ قمغم طمٗمر هذا

  !.ن يْمٓمجع ذم اًمٚمحد ًمٞمٜمٔمر يمٞمػ هق؟أراد اًمرضمؾ ٠موم، 
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ن اوٓمجع ومٞمف، وم٤موٓمجع ُمقؾمك ومرأى ُمٙم٤مٟمف ُمـ اجلٜم٦م، أوىم٤مل: أوم٘م٤مل ًمف ُمقؾمك: 

ودومٜمف ذم اًم٘مؼم ، وم٘مٌض ُمٚمؽ اعمقت روطمف ،  يمٝمؽإي٣مرب أومبّمٛمل ُمٜمزًمف ُمـ اجلٜم٦م، وم٘م٤مل: 

 وؾمقى قمٚمٞمف اًمؽماب.

، لويم٤من اًمذي حيٗمر اًم٘مؼم ُمٚمؽ اعمقت ذم صقرة آدُم»: اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم  ىم٤مل

 .(7) شومٚمذًمؽ ٓ يٕمرف ىمؼم ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم

ـٌ ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده   .صحٞمح دون أدٟمك يمالم، رواشمف ضمٝم٤مسمذة اًمٗمرىم٦م وأؾم٤مـملم اعمّٚم٦م طمً

 ختٝمغم أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمٙمٝمف ايمسَلم 

قمـ ؾمٝمؾ سمـ ، قمكم سمـ حمٛمد قمـ ى ، ، سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم إىمقُم٣م أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل 

قمـ  ًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالمؾم٠مًم٧م ا: ىم٤مل قمـ احلًـ سمـ اجلٝمؿ ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد احلٛمٞمد ، زي٤مد 

دم  رَ ـٝمِّ ف طُم ويم٘مٛمّ ، ذيمؽ ىم٣من »:  قمٚمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم سمٛم٘ميتٚمف وصٞم٤مح إوز ...، وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

 .(7) شيمتٚمِض َمٗم٣مدير اَّلل فمز وصمؾ: سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م 

 ؽمّٝمد ايمُمٜمداء فمٙمٝمف ايمسَلمسكم ختٝمغم اْل

قمـ قمكم ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م قمـ اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف ، وروى 

 :قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل، قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ أقملم ، قمـ ؾمٞمػ سمـ قمٛمػمة ن سمـ احلٙمؿ 

 رَ ـٝمِّ طُم  شمؿّ ، رض ضمتك ىم٣من َم٣م زمكم ايمسًمء وإ، أٞمزل اَّلل سمٔم٣ملم ايمٛمٌم فمعم اْلسكم فمٙمٝمف ايمسَلم 

 .(3) شهم٣مطمت٣مر يمٗم٣مء اَّلل سمٔم٣ملم: أو يمٗم٣مء اَّلل ،  ايمٛمٌَم 
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اًمٙمٌّم روى واسمـ أقملم صم٘م٦م قم٤مرٌف ضمٚمٞمؾ : ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت . 

رواي٦م صحٞمح٦م اإلؾمٜم٤مد ، ومٞمام ضمزم اًمًّٞمد اخلقئل وهمػمه ، وهق احلّؼ ، أّن إُم٤مُمٜم٤م اًمّم٤مدق قمٚمٞمف 

 ، وشمرطّمؿ قمٚمٞمف .ذم ُمّٙم٦م اًمًالم ، زار ىمؼمه 

 فمٙمٝمف ايمسَلمايم٘م٣مـمؿ اإلَم٣مم ختٝمغم 

قمـ ، قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ وأظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

، ين ٞمٖمز همخغّم ، اَّلل فمز وصمؾ نمّم٤م فمعم ايمُمٝمٔم٥م  إنّ » :أيب احلًـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل 

 .(1)شهمقومٝمتٜمؿ واَّلل زمٛمٖمز، أو هؿ 

وهق صحٞمح وٕمٞمػ قمغم ُمٌٜمك اعمِمٝمقر ، ٕمض إصح٤مب ، ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٌٝمؿ ، سمٌ

 قمغم ُمٌٜمك اعمح٘مؼ احلكّم وهمػمه ريض اهلل قمٜمٝمؿ.

 فمٙمٝمف ايمسَلم ختٝمغم ايمرو٣م 

قمـ احلًـ سمـ ، محد سمـ حمٛمد أطمدصمٜم٤م هـ( ىم٤مل : 990أظمرضمف اًمّمّٗم٤مر ريض اهلل قمٜمف )

  ٞميت٤من؟!.٤مة ومٞمٝم٤م طمهذه اًم٘مٜم، ي٤م ُم٤ًمومر : قمـ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل عم٤ًمومر ،   اًمقؿم٤م قمكمّ 

 .شٟمٕمؿ ضمٕمٚم٧م ومداك: ىم٤مل 

، ي٦م رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ايمب٣مرضم٥م وهق يٗمقل أر يّن أَم٣م أ» قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

 .(7)ش يمؽ فمٛمدٞم٣م طمغمٌ  ي٣م فمقمّ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح. 

أّن ذم ختٞمػم اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم ، يمام ( فم٤مهٌر يمؽ فمٛمدٞم٣م طمغمٌ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 قمٜمد رؾمقل اهلل وهق قم٤ممل اًمرومٞمؼ إقمغم ، أشمؿ ُمـ اًمٌ٘م٤م  قمغم احلٞم٤مة ذم اًمدٟمٞم٤م .  اظميتٞم٤مر ُم٤م
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 ختٝمغم أزمٝمٛم٣م ٞمقح فمٙمٝمف ايمسَلم

قمـ ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م قمـ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ، أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل 

ٚمٞمف قم٤مش ٟمقح قم: قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ، قمكم سمـ احلٙمؿ 

 وأًمػ ؾمٜم٦م إّٓ ، صمامٟمامئ٦م ومخًلم ؾمٜم٦م ىمٌؾ أن يٌٕم٨م : ُمٜمٝم٤م ، اًمًالم أًمٗمل ؾمٜم٦م وصمالصمامئ٦م ؾمٜم٦م 

: ومخًامئ٦م قم٤مم سمٕمد ُم٤م ٟمزل ُمـ اًمًٗمٞمٜم٦م وٟمْم٥م اعم٤م  ، وهق ذم ىمقُمف يدقمقهؿ ،  مخًلم قم٤مُم٤مً 

 .ومٛمٍم إُمّم٤مر وأؾمٙمـ وًمده اًمٌٚمدان 

 .م قمٚمٞمؽاًمًال: ُمٚمؽ اعمقت ضم٤م ه وهق ذم اًمِمٛمس وم٘م٤مل  إنّ  صمؿّ 

  ؟!.ُم٤م ضم٤م  سمؽ ي٤م ُمٚمؽ اعمقت: ومرد قمٚمٞمف ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل 

  .شصمئتؽ ٕومبض روضمؽ»زرائٞمؾ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف : قمىم٤مل 

  .شدفمٛمل أدطمؾ َمـ ايمُمٚمس إلم ايمٓمؾ»ٟمقح صٚمقات اهلل قمٚمٞمف : ىم٤مل 

  .(1)شٟمٕمؿ»: قمٚمٞمف اًمًالم ُمٚمؽ اعمقت وم٘م٤مل ًمف 

ُمثؾ حتقيكم ُمـ اًمِمٛمس إمم ، يب ُمـ اًمدٟمٞم٤م  ُم٤م ُمرا  ي٤م ُمٚمؽ اعمقت يمّؾ : ىم٤مل  وميتحقل صمؿّ 

 ش.وم٘مٌض روطمف قمٚمٞمف اًمًالم،  زمف هم٣مَمض ظم٣م أَمرَت ، اًمٔمؾ 

ىمٚم٧م : ُمٕميتؼم ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمٌٝمؿ سمٌٕمض إصح٤مب ، وهق صحٞمح قمغم ُمٌٜمك 

 اعمح٘مؼ احلكّم ريض اهلل قمٜمف .

سيٌح  فم٤مهٌر سمؾ( زمف هم٣مَمض ظم٣م أَمرَت ، ...دقمٜمل أدظمؾًالم : )ًمٟمقح قمٚمٞمف اسمٞمٜم٤م أىمقل 

سمذًمؽ ، قمزرائٞمؾ صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمام ُمٚمؽ اعمقت خمػّم ، وإّٓ عم٤م ؾمٛمح ًمف صٚمقات اهلل قمٚمٞمف أّٟمف 

 ًمق يم٤من طميتاًم ُم٘مْمّٞم٤ًم .، آٟميت٘م٤مل 
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 ختٝمغم ٞمبّل اَّلل ؽمٙمٝمًمن فمٙمٝمف ايمسَلم 

محد سمـ زي٤مد سمـ ضمٕمٗمر اهلٛمداين ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: أطمدصمٜم٤م أظمرج اًمّمدوق ىم٤مل : 

 هٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكم سمـ ُمٕمٌد، قمـ احلًلم سمـ ظم٤مًمد، قمـ أيبطمدصمٜم٤م قمكم سمـ إسمرا

قمـ أسمٞمف ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف ضمٕمٗمر سمـ ،  قمٚمٞمف اًمًالماحلًـ قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م 

اهلل  نّ إ :صح٤مسمفىم٤مل ذات يقم ٕ قمٚمٞمف اًمًالمؾمٚمٞمامن سمـ داود  نّ إ»: ىم٤مل ، حمٛمد قمٚمٞمف اًمًالم 

اجلـ وٟمس ر زم اًمريح واإلطمد ُمـ سمٕمدي، ؾمخا ٓ يٜمٌٖمل ٕ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ىمد وه٥م زم ُمٚمٙم٤مً 

وشمٞم٧م ُمـ أ، وُمع مجٞمع ُم٤م  ر واًمٓمػم واًمقطمقش، وقمٚمٛمٜمل ُمٜمٓمؼ اًمٓمػم، وآشم٤مين ُمـ يمّؾ 

، صٕمد أقماله ٠موم ،مم اًمٚمٞمؾ، وىمد أطم٧ٌٌم أن أدظمؾ ىمٍمي ذم همدإاعمٚمؽ ُم٤م شمؿ هوري يقم 

 .وم٘م٤مًمقا: ٟمٕمؿ ل.يقُم  ُم٤م يٜمٖمص قمكما ًمتال يرد قمكم:  طمد قمكمّ ومال شم٠مذٟمقا ٕ، وأٟمٔمر إمم مم٤مًمٙمل 

ووومػ َمت٘مٝم٣م ، َمقوع َمـ ومٌمه  وصٔمد إلم أفمعم، همٙمًم ىم٣من َمـ ايمٕمد أطمذ فمِم٣مه زمٝمده 

إذ ٞمٓمر إلم ؾم٣مب ضمسـ ايمقصمف ، زمًم أفمْمل  ، همرضم٣مً ويتأزمًم  فمعم فمِم٣مه يٛمٓمر إلم م٣ميم٘مف َمنوراً 

ف: َمـ أدطمٙمؽ إلم همٙمًم أزمٌمه ؽمٙمٝمًمن وم٣مل يم، وايمٙمب٣مس ومد طمرج فمٙمٝمف َمـ زمٔمض زواي٣م ومٌمه 

 !.ذن َمـ دطمٙم٦م؟١موزم، وومد أردت أن أطمٙمق همٝمف ايمٝمقم ، هذا ايمٗمٌم 

همٗم٣مل: رزمف أضمؼ زمف َمٛمل همٚمـ  .ذٞمف دطمٙم٦م١مادطمٙمٛمل هذا ايمٗمٌم رزمف، وزم ىم٤مل اًمِم٤مب:

  !.وم٣مل: وهمٝمًم صمئ٦م؟ .أٞم٣مَمٙمؽ اظمقت: وم٣مل  !.أٞم٦م؟

 .ومبض روضمؽٕصمئ٦م  :قمٚمٞمف اًمًالم  ىم٤مل

ومٝمذا يقم هوري، وأسمك اهلل قمز وضمؾ ، أَمرت زمف  : أَمض ظم٣مؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

 .(7) شقمغم قمّم٤مه ك وهق ُميتٙم، وم٘مٌض ُمٚمؽ اعمقت روطمف  ،ن يٙمقن زم هور دون ًم٘م٤مئفأ

، سمؾ صحٞمح قمغم ُمٌٜمك إوم٤مدة ؿمٞمخقظم٦م اإلضم٤مزة ، سمؾ طمًـ ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٕميتؼم 

اًمٙميت٥م ،  قمكم سمـ ُمٕمٌد اًمٌٖمدادي ، ُمـ أصح٤مب اهل٤مدي قمٚمٞمف اًمًالم ، ُمـ أصح٥م .اًميتقصمٞمؼ 

                                                           

 . َمٛمُمقرات اظم٘متب٥م اْلٝمدرّي٥م ، ايمٛمجػ .71: 1فمٙمؾ ايمممائع)ت: ص٣مدق زمحر ايمٔمٙمقم(   (1)
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شمرضمؿ ًمف اًمٓمقد واًمٜمج٤مر دون ـمٕمـ . واًمٌ٘مّٞم٦م صم٘م٤مت. احلًلم سمـ ظم٤مًمد ، هق اخلٗم٤مف ، 

 وهق صم٘م٦م قمٜمد همػم واطمد ُمـ إؾم٤مـملم .

أّن ىمقّي سمْمٛمٞمٛم٦م يمؾ ُم٤م شم٘مّدم ، فمٝمقر  (أَمض ظم٣م أَمرت زمفىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )ذم 

ف ، وخم٤مـمٌيتف واؾميتتذاٟمف ، أُم٤مُمه فمٝمقرسمٕمد إّٓ اعمٕمّمقم  ٘مٌض روحقمزرائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم ٓ ي

  وطمف .ًمف ىمٌض ر: )اُمض( عم٤م ؾم٤مغ  ًمٕمزرائٞمؾ وًمق مل ي٘مؾ ؾمٚمٞمامن 

اًمزسمدة : اعمٕمّمقم قمٜمدٟم٤م خمػّم سملم اعمقت واحلٞم٤مة ، ويمقٟمف خمػّمًا ، ٓ يٜم٤مذم أن جيٕمؾ اهلل 

 شمٕم٤ممم ًمف قمالُم٦م قمغم ؾم٤مقم٦م ُمقشمف اعمٕمّٚم٘م٦م قمغم اًميتخٞمػم ..

ٜملم قمٚمٞمف اًمًالم ، قمالُم٦م طميتٛمٞم٦ّم قمغم اعمقت ، ومّمٞم٤مح إوز قمٜمد ظمروج أُمػم اعم١مُم

 ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم شمٕمٞمٞمٜمّٞم٦م وإّٟمام ختػمّي٦م ..
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 : إٞمبٝم٣مء خمغمون زمكم اظمقت واْلٝم٣مة ايمبخ٣مري ٞمّص 

طمدصمٜمل حيٞمك سمـ سمٙمػم، طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م، قمـ قم٘مٞمؾ، قمـ اسمـ أظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل : 

قم٤مئِم٦م  ـ أهؾ اًمٕمٚمؿ: أنّ ؿمٝم٤مب، أظمؼمين ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، وقمروة سمـ اًمزسمػم، ذم رضم٤مل ُم

زوج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل وهق 

 .ش رـٝمه َخ ـيُ ف مل يٗمبض ٞمبل ومط ضمتك يرى َمٗمٔمده َمـ اْلٛم٥م، شمؿ إٞمّ »صحٞمح: 

أوم٤مق وم٠مؿمخص سمٍمه إمم  همٌم قمٚمٞمف ؾم٤مقم٦م، صمؿّ ، ورأؾمف قمغم ومخذي ، ومٚمام ٟمزل سمف 

 .شيمٙمٜمؿ ايمرهمٝمؼ إفمعما»اًمً٘مػ، صمؿ ىم٤مل: 

ف احلدي٨م اًمذي يم٤من حيدصمٜم٤م سمف، ىم٤مًم٧م: ، وقمروم٧م أٟمّ  ٓ خيت٣مرٞم٣م ن: إذ)=قم٤مئِم٦م( ىمٚم٧م

 .(1)شايمٙمٜمؿ ايمرهمٝمؼ إفمعم»ؿ هب٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمقًمف: ومٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ آظمر يمٚمٛم٦م شمٙمٚمّ 

طمدصمٜم٤م أسمق اًمٞمامن، أظمؼمٟم٤م ؿمٕمٞم٥م، قمـ اًمزهري، ىم٤مل: وأظمرضمف اًمٌخ٤مري أيْم٤ًم ىم٤مل : 

 . (7)ىمري٥م ُمٜمف  ،قم٤مئِم٦م أظمؼمين قمروة سمـ اًمزسمػم، إنّ 

دصمٜمل قمٌد اعمٚمؽ سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ اًمٚمٞم٨م هـ( ذم اًمّمحٞمح ىم٤مل : طم967وأظمرضمف ُمًٚمؿ )

سم٤مإلؾمٜم٤مد  : ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب ، طمدصمٜمل قم٘مٞمؾ سمـ ظم٤مًمد، ىم٤مل ، طمدصمٜمل أيب، قمـ ضمدي سمـ ؾمٕمد

 . (3)إّول ُمثٚمف

 .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مد احلديثلم صحٞمح سم٢ممج٤مع اهؾ اًمًٜم٦ّم 

طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب، ىم٤مل: قمـ هـ( ىم٤مل : 947وأظمرج أمحد سمـ طمٜمٌؾ )

حمٛمد سمـ إؾمح٤مق، ىم٤مل: طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر اًمٕمٌكم، ىم٤مل: طمدصمٜمل قمٌٞمد سمـ ضمٌػم، ُمقمم 

احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، قمـ أيب ُمقهي٦ٌم، ُمقمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

                                                           

 . دار ؿمقق ايمٛمج٣مة. 6519، رومؿ:  116: 8ايمبخ٣مري )ت: زهغم ايمٛم٣مر( صحٝمح   (1)

 . دار ؿمقق ايمٛمج٣مة. 9937، رومؿ: 11: 6صحٝمح ايمبخ٣مري )ت: زهغم ايمٛم٣مر(   (7)

 . إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب ، زمغموت.7999، رومؿ: 1899: 9صحٝمح َمسٙمؿ)ت: فمبد ايمب٣مومل(   (3)
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 ىمد أوشمٞم٧م ُمٗم٤مشمٞمح ظمزائـ اًمدٟمٞم٤م، واخلٚمد ومٞمٝم٤م، ي٤م أسم٤م ُمقهي٦ٌم، إيّن اهلل : ىم٤مل رؾمقل وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

 ؟!.ش٥م، وزمكم يمٗم٣مء رِب فمز وصمؾ واْلٛمّ وطمغمت زمكم ذيمؽصمؿ اجلٜم٦م، 

 .ىم٤مل: ىمٚم٧م: سم٠ميب وأُمل، ومخذ ُمٗم٤مشمٞمح اًمدٟمٞم٤م، واخلٚمد ومٞمٝم٤م، صمؿ اجلٜم٦م

 شاْلٛم٥ميمٗمد اطمؼمت يمٗم٣مء رِب، وي٤م أسم٤م ُمقهي٦ٌم، ، : ٓ واهلل قمٚمٞمف اًمًالم  ىم٤مل

 .(1) واطمتٝم٣مره يمٗم٣مء رزمفذم اؾميتٖمٗم٤مره ٕهؾ اًمٌ٘مٞمع ، طمدي٨م صحٞمح  ىم٤مل إرٟم١موط :

 .(7)رواه أمحد واًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مديـ، ورضم٤مل أطمدمه٤م صم٘م٤متىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع : 

، قمـ اسمـ ـم٤موس، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: سمـ راؿمد  ُمٕمٛمرهـ( قمـ 977وأظمرج قمٌد اًمرزاق )

ٟمٍمت سم٤مًمرقم٥م، وأقمٓمٞم٧م ضمقاُمع اًمٙمالم، وأقمٓمٞم٧م »ؾمٚمؿ: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و

هم٣مطمؼمت ، وسملم اًميتٕمجٞمؾ ، طميتك أرى ُم٤م يٗميتح قمغم أُميتل ،  وطمغمت زمكم أن أزمٗمكاخلزائـ، 

 .(3)شايمتٔمجٝمؾ

روى إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ،  ومٓم٤مووس سمـ يمٞم٤ًمن اًمٞمامين ُمرؾمٌؾ ىمٚم٧م : 

 .ٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف مل يدرك اًمٜمًمٙمٜمّف ، قمـ أيمثر ُمـ مخ٦ًم قمنم صح٤مسمٞم٤ًم 

  

                                                           

 . ايمرؽم٣ميم٥م ، زمغموت.15997، رومؿ: 376: 75َمسٛمد أمحد )ت: إرٞم٠موط(   (1)

 . َم٘متب٥م ايمٗمدد ، ايمٗم٣مهرة.19797، رومؿ: 79: 9جمٚمع ايمزوائد   (7)

 . اظمجقم ايمٔمٙمٚمل ، زم٣مىمست٣من.71139، رومؿ: 99: 11َمِمٛمػ فمبد ايمرزاق)ت: إفمٓمٚمل(   (3)
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 ختٝمغم اَّلل َمقؽمك زمكم اظمقت واْلٝم٣مة

صمٜم٤م مح٤مد طمدطمدصمٜم٤م قمكم سمـ محِم٤مذ اًمٕمدل، ىم٤مل : هـ( 405اًمٜمٞم٤ًمسمقري )أظمرج احل٤ميمؿ 

قمامر سمـ أيب قمامر، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م هريرة، ي٘مقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل  ٟم٤مسمـ ؾمٚمٛم٦م، أٟم٠ٌم

، ، وم٠مشمك ُمقؾمك سمـ قمٛمران ومٚمٓمٛمف ُمقؾمك ٜم٤مس قمٞم٤مٟم٤مً ُمٚمؽ اعمقت يم٤من ي٠ميت اًم إنّ »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

قمٌدك ُمقؾمك ومٕمؾ يب يمذا ويمذا وًمقٓ يمراُميتف  ومٕمرج ُمٚمؽ اعمقت وم٘م٤مل: ي٤م رب إنّ  ،ومٗم٘م٠م قمٞمٜمف

 .شقمٚمٞمؽ ًمِم٘م٘م٧م قمٚمٞمف

ؾ ًمف سمٙمّ ، وسملم أن يْمع يده قمغم ُميتـ صمقر ،  ههمخغّم ، ٦م فمبدي َمقؽمك ئإ»: وم٘م٤مل اهلل 

 !.ن، وم٠مشم٤مه ومخػمه، وم٘م٤مل ُمقؾمك: ومام سمٕمد ذًمؽ؟وسملم أن يٛمقت أ، ؿمٕمرة وارهت٤م يمٗمف ؾمٜم٦م 

 .(1) ش٤مس ذم ظمٗمٞم٦مومٙم٤من سمٕمد ذًمؽ ي٠ميت اًمٜمّ ، ىم٤مل: اعمقت، ىم٤مل: وم٤مٔن إذا، وم٘مٌض روطمف 

 .هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مهىم٤مل احل٤ميمؿ : 

اًمًٜم٦ّم  ٤ماًميتل رواهاحلدي٨م ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف ، ُمقاومؼ ًمألصقل اًميورّي٦م أصؾ ىمٚم٧م : 

ٓ يٙمقن ُمـ اعم١مُمـ اًمٕم٤مدي إّٓ وم٘م٠م قملم ُمٚمؽ اعمقت صٚمقات اهلل قمٚمٞمف : ومٝمذا  ،واًمِمٞمٕم٦م 

يمقٟمف ظمالف يمّؾ اًمنمائع : رضورة طمرُم٦م إيذا  أظمريـ  إٟمٌٞم٤م  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ،قمـ ومْماًل 

 هبذا اًمٜمحق إّٓ ضمٝم٤مدًا أو ىمّم٤مص٤ًم ، ويمالمه٤م ُمٗم٘مقد ذم اعم٘م٤مم .

ٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ىمقاٟملم اًميتٛمثّؾ اًمٌنمي ، ٓ شم٦م حمْم٦م طملم وأيْم٤ًم وم٠مسمدان اعمالئٙم٦م ُمٚمٙمقشمٞمّ 

اًمدٟمٞم٤م ، يمام شمٕمٛمؾ ذم إسمدان اعمٚمٙمقشمّٞم٦م اعم٘مّٞمدة سم٤مًمدٟمٞمقّي٦م يم٠مسمدان إٟمٌٞم٤م  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم : ومٝمذه 

 دمرج ُمثاًل وشمٚمؽ ٓ .

أدرضمٝم٤م ذم ، زي٤مدات أيب هريرة اإلهائٞمٚمّٞم٦م ذم أصؾ احلدي٨م ، ُمـ  زي٤مدةاًم ويم٠منّ 

، سمؾ ىمد : همػم ُمؼّمأ ُمـ اإلدراج  ُمـ رواي٦م اإلهائٞمٚمّٞم٤متُمٙمثرًا  إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م : وم٢مّٟمف يم٤من

  .اهّتٛمف يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م سمذًمؽ

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م ، زمغموت.9117، رومؿ: 637: 7َمستدرك اْل٣مىمؿ   (1)
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 اظمٔمِمقم ؽم٣مفم٥م َمقسمف    اَّلل يٛمز َمرؽمؾ اْلراؽم٣مين :

محد سمـ أطمدصمٜم٤م هـ( ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل : 990أظمرضمف حمّٛمد سمـ احلًـ اًمّمّٗم٤مر )

ىمٚم٧م آُم٤مم : ىم٤مل )=اخلراؾم٤مين( ٛمقد حم أيبسمراهٞمؿ سمـ إقمـ )=سمـ قمٞمًك إؿمٕمري( حمٛمد 

 .شٞمٔمؿ»:  قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل  ؟!.يٕمٚمؿ ُميتك يٛمقت

قمٚمؿ ، سمرـم٥م ورحي٤من ُمًٛمقُملم )=اًمؼمُمٙمل( ًمٞمف حيٞمك سمـ ظم٤مًمد إُم٤م سمٕمثف  طملم: وم٘مٚم٧م 

 .شٞمٔمؿ»:  قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل  ؟!.سمف

 ؟!.فمعم ٞمٖمسف همٝم٘مقن َمٔمٝمٛم٣مً : وهق ئمٙمؿ ، ىمٙمف ٟمهم:  ىمٚم٧م

، ذا صم٣مء ايمقوم٦م ١مهم: يمٝمف إيمٝمتٗمدم همٝمًم َيت٣مج : ٔمٙمؿ ومبؾ ذيمؽ ي ٓ»قمٚمٞمف اًمًالم :  همٗم٣مل

 .(1)شيمٝمٗم٢م همٝمف اْل٘مؿ: يمٗمك اَّلل فمعم ومٙمبف ايمٛمسٝم٣من أ

ىمٚم٧م : فم٤مهر اإلؾمٜم٤مد اًمّمّح٦م ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت اعمٚم٦م ، وأضمال  اًمٓم٤مئٗم٦م ، واسمـ أيب حمٛمقد 

 .ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ، ُمٕمّؾ سم٤مإلرؾم٤مل وإن يم٤من يروي قمـ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم ، ًمٙمٜمّف 

سمراهٞمؿ إقمـ ، محد سمـ حمٛمد أطمدصمٜم٤م يدّل قمغم اإلرؾم٤مل ُم٤م أظمرضمف اًمّمٗم٤مر ٟمٗمًف ىم٤مل : 

ذا إُم٤مم يٕمٚمؿ اإل: ىمٚم٧م ًمٚمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل  صح٣مزمٛم٣مأفمـ زمٔمض ، حمٛمقد  أيبسمـ 

 ؟!.ُم٤مت

 .شَمرضمتك يتٗمدم دم إ، ئمٙمؿ زم٣ميمتٔمٙمٝمؿ ، ٞمٔمؿ »:  قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل 

، سم٤مًمرـم٥م واًمرحي٤من اعمًٛمقُملم اًمًالم(  )=اًمٙم٤مفمؿ قمٚمٞمفاحلًـ  سمقأقمٚمؿ : ىمٚم٧م 

 ؟!.ًمٞمف حيٞمك سمـ ظم٤مًمد إ ٝماماًمذيـ سمٕمث

 .شٞمٔمؿ»:  قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل 

 ؟!.شوهق يٕمٚمؿ، يمٚمف ٠موم»: ىمٚم٧م 
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 .(1)شيمٝمٛمٖمذ همٝمف اْل٘مؿ: ٞمس٣مه أ»:  قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل 

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٌٝمؿ سمٌٕمض إصح٤مب ، وهق وٕمٞمػ قمغم ُمٌٜمك اعمِمٝمقر ، صحٞمح 

 حلكّم .قمغم ُمٌٜمك اعمح٘مؼ ا

ؽ هبذا اخلؼم ًمٚم٘مقل سم٤مإلٟم٤ًم  ، وأّن اهلل شمٕم٤ممم يٜمز  ًّ وقمغم أّي طم٤مل ، ٓ يٛمٙمـ اًميتٛم

 اإلُم٤مم ؾم٤مقم٦م ُمقشمف ، ًمٚمٛمٕم٤مرض ، وُمٜم٤موم٤مة ُم٤م هق أىمقى ؾمٜمدًا ودًٓم٦م وىمريٜم٦م ..

قمـ حمٛمد سمـ ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمٚمٞمٜمل ، قمـ وم٘مد شم٘مّدم ذم اًمٕمقان اًم٤ًمسمؼ ُم٤م رواه 

اَّلل فمز وصمؾ  إنّ » :قمـ أيب احلًـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ، قمٞمًك

 .شأو هؿ همقومٝمتٜمؿ واَّلل زمٛمٖمز، ين ٞمٖمز همخغّم ، نمّم٤م فمعم ايمُمٝمٔم٥م 

أو إطم٤مـم٦م اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم سم٤ًمقم٦م وهذا : أي ختٞمػم اإلُم٤مم سملم اعمقت واًمٌ٘م٤م  ، 

الوة قمغم اٟمج٤ٌمره٤م قم،  اًمٙمثػمةاًمٓمرق اًمّمحٞمح٦م  شمِمٝمد ًمفُمٜمّٞميتف سمٕمالُم٦م : يمّمٞم٤مح إوز ، 

 .اعمِمٝمقرة  ٜم٤مأصح٤مسم٠مىمقال سم

أُّم٤م اإلٟم٤ًم  ، وأّن اهلل شمٕم٤ممم يٜمز اإلُم٤مم قمٚمٞمف اًمًالم ؾم٤مقم٦م ُمقشمف ، ومٚمؿ ٟمٔمٗمر ًمف قمغم 

 .، ُمٜمّزه قمـ اًمٕمّٚم٦م اإلؾمٜم٤مد صحٞمح ُميّتّمؾ ظمؼم 
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 ايمٛمّص أّن فمٙمؿ ايمرو٣م زمٚمقسمف َمٔمّٙمؼ يمٝمس حمتقَم٣ًم 

وحمٛمد ، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمكم ُم٤مضمٞمٚمقيف هـ( ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : 387أظمرج اًمّمدوق )

، وأمحد سمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ ، وأمحد سمـ زي٤مد سمـ ضمٕمٗمر اهلٛمداين ، سمـ ُمقؾمك اعميتقيمؾ 

وقمكم سمـ قمٌد ، واحلًلم سمـ إسمراهٞمؿ أمحد سمـ هِم٤مم اعم١مدب ، واحلًلم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ شم٤مشم٤مٟمف 

 اهلل اًمقراق ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىم٤مًمقا: 

قمـ أيب اًمّمٚم٧م اهلروي، ىم٤مل: سمٞمٜم٤م أٟم٤م ، قمـ أسمٞمف ، ٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ طمدصمٜم٤م قمكم سمـ إسمراه

 ي٤م أسم٤م اًمّمٚم٧م همداً  » : واىمػ سملم يدي أيب احلًـ قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم إذ ىم٤مل زم

أٞم٣م  وإنْ ،  ىمٙمٚمؽأأٞم٣م طمرصم٦م وأٞم٣م َم٘مُمقف ايمرأس همت٘مٙمؿ  هم١منْ ، قمغم هذا اًمٗم٤مضمر  دظمُؾ أ

 .شطمرصم٦م وأٞم٣م َمٕمْمك ايمرأس همَل سم٘مٙمٚمٛمل

، ومجٕمؾ ذم حمراسمف يٜميتٔمر ، ل أسمق اًمّمٚم٧م: ومٚمام أصٌحٜم٤م ُمـ اًمٖمد ًمٌس صمٞم٤مسمف وضمٚمس ىم٤م

ومٚمٌس ٟمٕمٚمف وردا ه ، ضم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم أومٌٞمٜمام هق يمذًمؽ إذ دظمؾ قمٚمٞمف همالم اعم٠مُمقن وم٘م٤مل ًمف: 

، وأـم٤ٌمق وم٤ميمٝم٦م ، وسملم يديف ـمٌؼ قمٚمٞمف قمٜم٥م ، وأٟم٤م اشمٌٕمف طميتك دظمؾ اعم٠مُمقن ، وىم٤مم يٛمٌم 

ومٚمام أسمٍم سم٤مًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم وصم٥م إًمٞمف ، سمٕمْمف وسم٘مل سمٕمْمف  ىمد أيمَؾ وسمٞمده قمٜم٘مقد قمٜم٥م 

وىم٤مل: ي٤م سمـ رؾمقل اهلل ُم٤م ، ٟم٤موًمف اًمٕمٜم٘مقد  صمؿّ ، وأضمٚمًف ُمٕمف ، وىمٌؾ ُم٤م سملم قمٞمٜمٞمف ، ومٕم٤مٟم٘مف 

 .طمًـ ُمـ هذاأ رأي٧م قمٜم٤ٌمً 

 .ُمٜمف وم٘م٤مل ًمف: يمّؾ !!. شيٙمقن ُمـ اجلٜم٦م طمًٜم٤مً  رسمام يم٤من قمٜم٤ٌمً »وم٘م٤مل اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم: 

: ٓ سمد ُمـ ذًمؽ وُم٤م يٛمٜمٕمؽ ُمٜمف اعم٠مُمقن  وم٘م٤مل ؟!.ششمٕمٗمٞمٜمل ُمٜمف»وم٘م٤مل ًمف اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم: 

ٟم٤موًمف وم٠ميمؾ ُمٜمف اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم  صمؿّ ، وم٠ميمؾ ُمٜمف ، وميتٜم٤مول اًمٕمٜم٘مقد ،   ًمٕمٚمؽ شميتٝمٛمٜم٤م سمٌم، 

  !.وم٘م٤مل اعم٠مُمقن: إمم أيـ؟ .رُمك سمف وىم٤مم صمؿّ ، صمالث طم٤ٌمت 
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ومخرج قمٚمٞمف اًمًالم ُمٖمٓمك اًمرأس ومٚمؿ  شٜمتٛملإلم ضمٝم٧م وصم»: قمٚمٞمف اًمًالم  وم٘م٤مل

طمْمقر إُم٤مُمٜم٤م اجلقاد قمٚمٞمف اًمًالم ُمقشمف واخلؼم ـمقيؾ سم٘مٞمّيتف :  ش...أيمٚمٛمف طميتك دظمؾ اًمدار

 .(1)وشمٖمًٞمٚمف وشمٙمٗمٞمٜمف ودومٜمف ، أظمذٟم٤م ُمٜمف ُمقوع احل٤مضم٦م 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح ، سم٤مشمٗم٤مق أصح٤مسمٜم٤م ، دون أدٟمك يمالم .

دصمٜم٤م متٞمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ متٞمؿ اًم٘مرر ريض اهلل طمىمٚم٧م : وىمد أظمرج اًمّمدوق ىم٤مل : 

قمٜمف، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب، ىم٤مل: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ حيٞمك، ىم٤مل: طمدصمٜمل سمـ ظمٚمػ اًمٓم٤مـمري ىم٤مل: 

وؾم٤مق ٟمحق ُم٤م شم٘مّدم ، ؾمقى أّن هرصمٛم٦م هق ُمـ شمقمّم دومـ اإلُم٤مم وطمٗمر  طمدصمٜمل هرصمٛم٦م سمـ أقملم

 .  (7)ىمؼمه وُم٤م ضمرى ُمـ ىمْمٞم٦م احلقت سمٛمحي اعم٠مُمقن 

مل شمذيمره اًمٓم٤مـمري ُمٝمٛمؾ حمٛمد سمـ ظمٚمػ إؾمٜم٤مده ُمٝمٛمؾ ، ٓ اقميت٤ٌمر سمذًمؽ : ّٕن  ًمٙمـ

، ومال يٜمٝمض وهمػمه اًمًٞمد اخلقئلضمزم ومٞمام جمٝمقل احل٤مل ٟمٗمًف ، ، يمام أّن هرصمٛم٦م يميت٥م اًمرضم٤مل 

 .عمٕم٤مرو٦م صحٞمح اهلروي ريض اهلل قمٜمف 

 ويٛمٙمـ دقمقى أّن هرصمٛم٦م ؿم٤مرك اهلروي وهمػمه ذم دومـ اإلُم٤مم .
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 ؽمتدٓل زمِمحٝمح اَلرويسمٗمري٤م آ

قمغم ٟمحق اخلؼم فم٤مهر ومّمٞمح أّن قمٚمؿ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم سم٤ًمقم٦م ُمٜمٞميتف اعم٘مّدؾم٦م ىمٚم٧ُم : 

قمغم وضمقد اخلرٟمقسم٦م  اعمٕمّٚمؼيمٕمٚمؿ اًمٜمٌّل ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم احليتؿ ُمٕمّٚمؼ قمغم قمالُم٦م : سم٤مًمْمٌط 

 ..ذم سمٞم٧م اعم٘مدس 

 ٗمل صحٞمح اهلروي وم٘مرشم٤من : وم

ي٣م أزم٣م و٤م قمٚمٞمف اًمًالم ٕيب اًمّمٚم٧م ريض اهلل قمٜمف : )ىمقل اًمروهل  ايمٖمٗمرة إولم :

،  ىمٙمٚمؽأؿ أٞم٣م طمرصم٦م وأٞم٣م َم٘مُمقف ايمرأس همت٘مٙمّ  هم١منْ ،  فمعم هذا ايمٖم٣مصمر دطمُؾ أ ايمِمٙم٦م نمداً 

 (.أٞم٣م طمرصم٦م وأٞم٣م َمٕمْمك ايمرأس همَل سم٘مٙمٚمٛمل وإنْ 

وهق سيٌح ومّمٞمٌح ذم اًميتٕمٚمٞمؼ : ومٕمٚمؿ اًمرو٤م صٚمقات اهلل قمٚمٞمف سمٛمٜمٞمّيتف ، ىمٌؾ دظمقًمف 

اًميتٕمٚمٞمؼ شمردد اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم ذم ، وقمالُم٦م ًمٞمس حميتقُم٤ًم  ٤مً ُمٕمّٚم٘ميم٤من ُمقن ًمٕمٜمف اهلل قمغم اعم٠م

 .ٓ أو ظمروضمف قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ قمٜمد هذا اًمٓم٤مهمٞم٦م ُمٖمّٓمك اًمرأس 

( ي٘مقن َمـ اْلٛم٥م ضمسٛم٣مً  رزمًم ىم٣من فمٛمب٣مً اًمًالم : )اًمّمالة وىمقًمف قمٚمٞمف  ايمٖمٗمرة ايمث٣مٞمٝم٥م :

: ومٗمٞمف إؿم٤مرة قمغم وهن٤مي٦م اًمؼماقم٦م اًمٌالهم٦م ُمٜميتٝمك ٗمّم٤مطم٦م وهم٤مي٦م اًموهذا اعم٘مٓمع ًمٕمٛمر اهلل شمٕم٤ممم ، 

 اًميتٕمٚمٞمؼ ، ٓ حيًٜمٝم٤م إّٓ اعمٕمّمقم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، سمٞم٤مهن٤م ..

ذم يمقن قمٜم٥م اجلٜم٦ّم ؿمٌؽ ( ...رزمًمذم ىمقل اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم : )اًمؽمديد فم٤مهر 

قمٜم٥م اًمدٟمٞم٤م سم٤مـمؾ ىمٓمٕم٤ًم : رضورة أومْمٚمٞم٦ّم قمٜم٥م اجلٜم٦ّم قمغم ، وهذا أومْمؾ ُمـ قمٜم٥م اًمدٟمٞم٤م 

 ، وهق : واًميت٘مدير : وميتٕملّم اًميت٠مويؾ إمج٤مقم٤ًم وٟمّّم٤ًم ورضورة 

 ذم أومْمٚمّٞم٦م قمٜم٥م اجلٜم٦ّم قمغم قمٜم٥م اًمدٟمٞم٤م ، وإّٟمام اًمؽمدد ذم ُمقيت همداً وٓ شمرديد شمردد  ٓ

 سمٕمد ُمقيت واؾميتِمٝم٤مديُم٤م ؾمآيمٚمف همدًا ( ىم٣من( ؾمٛمٛميتٜمل : وم٢مذا ومٕمٚم٧م ذًمؽ )رزمًمسم٤مًمًّؿ : وم٢مّٟمؽ )

 ( وم٤مطمٗمظ .اْلٛم٥م ي٘مقن َمـ ضمسٛم٣مً  فمٛمب٣مً )

ٌّف أّن هذا ٓ يٜمٗمل قمٚمؿ اًمرو٤م أّن اعم٠مُمقن ؾمٞمًّٛمف ، ًمٙمٜمف ُمٕمّٚمؼ قمغم اعمِمٞمت٦م .   وٟمٜم
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 : فمٙمؿ اظمٔمِمقم زمٚمٛمّٝمتف ، ضمتًًم وسمٔمٙمٝمٗم٣مً ززمدة ايم

إلُم٤مم ُمـ ضمٝم٦م يٕمٚمؿ ُميتك يٛمقت ، وُمـ أظمرى ٓ يٕمٚمؿ ، وٓ شمٜم٤مذم سمٞمٜمٝمام : وم٤مإلُم٤مم يمام ا

: أي : ُمنموـم٤ًم سمام يِم٤م  اهلل ُمـ اعمحق واإلصم٤ٌمت ، ٤ًم ٞمّ أووحٜم٤م يٕمٚمؿ ؾم٤مقم٦م ُمقشمف قمٚماًم شمٕمٚمٞم٘م

، يمام أّٟمف ُمنموط سم٤مظميتٞم٤مره ومٞمام ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم ، وُمرّد اًميتخٞمػم إمم اًميتٕمٚمٞمؼ :  واًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم

 . : اعمقت أو احلٞم٤مةاظميتٞم٤مريـ ًمؽمدده سملم 

ٚم٦م ، سمٕمالُم٦م أو أُّم٤م اًمٕمٚمؿ احليتٛمل سم٤معمقت ، ومال يٕمٚمٛمف اإلُم٤مم إّٓ ىمٌٞمؾ اعمقت سمٗمؽمة ىمٚمٞم

، ويمام ذم أُم٤مرة يْمٕمٝم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، يمام ذم ظمرٟمقسم٦م اًمٜمٌل ؾمٚمٞمامن صٚمقات اهلل قمٚمٞمف 

، ويمام ذم رؤي٦م اإلُم٤مم اعمٕمّمقم ًمٚمٜمٌل صغم سملم اعمقت واحلٞم٤مة اإلُم٤مم اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم ختٞمػم 

 .اهلل قمٚمٞمف وآًمف يٌنمه سم٤معمقت 

ؿ : وم٤مإلىمدام قمغم اعمقت أو اًمًؿ ، ُمع هذا وىمد شم٘مقل : أو ًمٞمس اًمٕمٚمؿ اعمٕمّٚمؼ ، قمٚم

 اًمٕمٚمؿ ، إًم٘م٤م  ًمٚمٜمٗمس ذم اًميتٝمٚمٙم٦م؟!.

ف ذقمل : رضورة أٟمّ  شمٙمٚمٞمٌػ  إىمدام اعمٕمّمقم قمغم اعمقت ومٞمام ٟمحـ ومٞمف،يمالّ : ّٕن ىمٚمٜم٤م : 

 .اعم٤موٞم٦م ختٞمػم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سملم اعمقت واحلٞم٤مة : ًمٚمٜمّمقص اًمٙمثػمة 

يمقن و: ُميتٕمّٚم٘مف سملم ـمروملم أو أيمثر  : ًمؽمدديتؿ وٓ ارشمٞم٤مب أّن اًميتخٞمػم شمٕمٚمٞمؼ ًمٞمس سمح

قمٚمٞمف اًمًالم ، اعمٕمّمقم اعمٕمّمقم خمػّم سملم اعمقت واحلٞم٤مة ، يٕمٜمل أّن ىمْم٤م  اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمٛمقت 

 ..ُمٕمّٚمؼ قمغم اظميتٞم٤مر اعمٕمّمقم ٟمٗمًف

وم٢من اظميت٤مر اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم اعمقت ، أُم٣م اهلل ُم٤م ىمّدره ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، وإن 

عمقت وأراد احلٞم٤مة ، يمام صم٧ٌم قمـ ٟمٌّل اهلل ُمقؾمك ، حمك اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُم٤م ذم اًمٚمقح أسمك اعمٕمّمقم ا

 .همػمه أضمالً وأصم٧ٌم إضمؾ إّول ، ُمـ شم٘مدير 
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 فمٙمؿ اظمٔمِمقم زمٚمٛم٣مي٣م ؾمٝمٔمتف

 إظم٤ٌمر قمٜمدٟم٤م ذم هذا ىمٓمٕمٞم٦ّم ، ُميتقاشمرة ..

سمـ  قمٜمف ىم٤مل : طمدصمٜم٤م احلًـشمٕم٤ممم ريض اهلل هـ( 990)اًمّمّٗم٤مر  فأظمرضمومٛمـ ذًمؽ ُم٤م 

احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم ودظمؾ  أيبقمكم سمـ ومْم٤مل ، قمـ ُمٕم٤موي٦م ، قمـ إؾمحؼ ىم٤مل : يمٜم٧م قمٜمد 

وٛمرت ذم ٠موم: ؽ متقت إمم ؿمٝمر ىم٤مل ٟمّ ، إومالن  احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم ي٤م سمقأقمٚمٞمف رضمؾ وم٘م٤مل ًمف 

 !!!.ضم٤مل ؿمٞمٕميتفآف يٕمٚمؿ ٟمّ ٠ميم ٟمٗمز

 يجروىمد يم٤من رؿمٞمد اهل، وُم٤م شمٜمٙمرون ُمـ ذًمؽ ، ؾمحؼ إي٤م قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

ؾمحؼ متقت إمم ؾمٜميتلم إي٤م ..: ومم سمذًمؽأوم٤مُٓم٤مم : ويم٤من يٕمٚمؿ قمٚمؿ اعمٜم٤مي٤م واًمٌالي٤م ،  ُمًيتْمٕمٗم٤مً 

 .(1)شؿمديداً  ومالؾم٤مً إويٗمٚمًقن ، هؾ سمٞميتؽ أوقمٞم٤مًمؽ و، ويِميت٧م أهٚمؽ ووًمدك ، 

واسمـ  ، وُمٕم٤موي٦م ُمردد سملم صمالصم٦م : اسمـ وه٥م ، واسمـ قماّمر ،ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح 

اًميتٍميح ، وذم سمٕمض اعمّم٤مدر ويمّٚمٝمؿ صم٘م٤مت وضمٝم٤م  أضمال  ٌ٘م٦م ، طمٙمٞمؿ وهق إفمٝمر ُمـ اًمٓم

 .ُمًيتٌٕمد ُمع إُمٙم٤مٟمف اسمـ وه٥م ، وهق أّٟمف 

، قمٚماًم طميتٛمٞم٤ًّم سميتٕمٚمٞمؿ ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ؿمٞمٕميتف سمٕمض وهق سيٌح ذم قمٚمؿ اعمٕمّمقم سمآضم٤مل 

 قم٘مقسم٦م شمٙمقيٜمّٞم٦م عم٤م أوٛمر، ٕمٚمؿ أّن ىمْمٞم٦م شمِميت٧م قمٞم٤مل إؾمح٤مق، وإومالؾمٝمؿ إومالؾم٤ًم ؿمديدًا وًمٞمُ 

 ذم ىمٚمٌف ُمـ اًمِمؽ ذم ُم٘م٤مم اعمٕمّمقم ، وشم٤ًٌم عم٤م ومٕمؾ رمحف اهلل . 

قمـ ، سمـ احلٙمؿ  قمـ قمكم، محد سمـ حمٛمد أطمدصمٜم٤م وروى اًمّمّٗم٤مر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : 

اهلل قمٚمٞمف  سمققمٌدأ ىم٤مل زم: ىم٤مل زيد اًمِمّح٤مم ريض اهلل قمٜمف( =)ؾم٤مُم٦م أ أيبقمـ ، ؾمٞمػ سمـ قمٛمػمة 

 .ضمٕم٧م ومداك يمذا ؾمٜم٦م: ىمٚم٧م  !.؟شمك قمٚمٞمؽ ُمـ ؾمٜم٦مأي٤مزيد يمؿ : اًمًالم 

 . شضمدث سمقزم٥مأو، د فمب٣مدة رزمؽ صمّد ، ؽم٣مَم٥م أزم٣م أي٣م »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 ؟!.يٌٙمٞمؽ ي٤مزيد ُم٤م:  وم٘م٤مل زم، ومٌٙمٞم٧م 
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  .ٞمٖمز ٞمٔمٝم٦م إرمه  :ىمٚم٧م 

 .(1)ش٥مٞم٦م دم اْلٛمّ أو، ؽ َمـ ؾمٝمٔمتٛم٣م ٞمّ ١مهم: زممم أزيد  ي٣م: وم٣مل 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

قمـ هِم٤مم سمـ احلٙمؿ ، قمٛمػم  أيبقمـ اسمـ ، د يٕم٘مقب سمـ يزطمدصمٜم٤م يأظمرج اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : 

  ر ٠مّي وم، يمٗمد زيد دم فمٚمرك ، َمٝمن  ي٣م»: سمققمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم أىم٤مل : قمـ ُمٞمن ىم٤مل ، 

 ؟!.ششمٕمٛمؾ

 .(9)شضمرهي٤م قمغم طم٤مزمأومٙمٜم٧م : ٟم٤م همالم سمخٛم٦ًم دراهؿ أو،  ضمػماً أيمٜم٧م : ىم٤مل 

 . صم٘م٤مت أضمال ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف 

٤مر ذم هذا يمثػمة ، وهذا مم٤ّم يٕمٚمٛمف اعمٕمّمقم قمغم ٟمحق احليتؿ ، إُّم٤م يمّؾ ؾمٜم٦م ًمٞمٚم٦م وإظمٌ

، وإُّم٤م يمّؾ مجٕم٦م يمام صم٧ٌم ذم إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م ، وإُّم٤م ذم آن يمام ذم اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم اًم٘مدر 

 ، وؾمٞم٠ميت اًميتٗمّمٞمؾ واًمٌٞم٤من .واًمٕمّمٛم٦م اإلُم٤مُم٦م أُمر اخلٓم٤مب إذا شم٘مّقم سمف اًمديـ و

  

                                                           

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 789زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت )ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (1)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 789زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت )ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (7)
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 م فمعم اَلٙم٘م٥م!!ؾمبٜم٥م إومدام اظمٔمِمق

سم٤ًمقم٦م ُمقشمف إىمدام اعمٕمّمقم قمغم اعمقت ، ُمع قمٚمٛمف اًمٞم٘مٞمٜمل أؿمٙمؾ سمٕمض إهمٌٞم٤م  أّن 

 ًمٚمٜمٗمس ذم اًميتٝمٚمٙم٦م ، وهل ُمٕمّمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م . ُمٜمٞمّيتف ، إًم٘م٤م ٌ وىم٧م و

ىمٚمٜم٤م : قمجٞم٥ٌم أُمر اًمٖم٤ٌم  إذا اؾميتٗمحؾ ذم ذات اًمٖمٌّل ، وًمٕمّٚمف قمٜم٤مد ٓ أيمثر : ومجقاب 

 رّييتلم: اًمِمٌٝم٦م ذم ُم٘مدُميتلم واوحيتلم رضو

إّول : اعمٕمّمقم ، ٓ يٗمٕمؾ ؿمٞمت٤ًم إّٓ سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف ، وإّٓ عم٤م يم٤من اعم٘مّدُم٦م 

ُم٤م ُمّر ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م  : ُمٜمٝم٤م ، واًمٜمّمقص ومٞمف ُميتقاشمرة، وهذا ُمٕمٚمقم رضورة ُمٕمّمقُم٤ًم 

 .ىمقًٓ واطمداً وإمج٤مقم٤ًم واُميتث٤مٌل يمقٟمف قمٚمٞمف اًمًالم خمػّمًا سملم اعمقت واحلٞم٤مة ، واًميتخٞمػم شمٙمٚمٞمػ 

سمؾ ، ًمٞمس إًم٘م٤مً  ًمٚمٜمٗمس ذم اًميتٝمٚمٙم٦م ، إذا يم٤من ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ، اإلىمدام قمغم اعمقت اًمث٤مين : 

ـْ ىُميتِْٚميُتْؿ ذِم ؾَمٌِٞمؾِ : طمًٌٜم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم : هق ديـ وذيٕم٦م ، إمج٤مقم٤ًم وٟمّّم٤ًم ورضورًة  َأْو   اهللِ  َوًَمِت

ـَ اهللاِ َوَرمْح٦َمٌ   .(1) ُُميتُّْؿ عَمَْٖمِٗمَرٌة ُِم

 ٕم٦م.، ديـ وذيذم ؾمٌٞمؾ اهلل  قتًمزسمدة : إىمدام اعمٕمّمقم قمغم اعما

قمـ أيب ، قمٌد اعمٚمؽ سمـ أقملم ، صحٞمح ث٤مسميت٦م مم٤ّم يدّل قمغم اعم٘مّدُم٦م إومم ، ذم إظم٤ٌمر اًم

ضمتك ىم٣من َم٣م زمكم ، أٞمزل اَّلل سمٔم٣ملم ايمٛمٌم فمعم اْلسكم فمٙمٝمف ايمسَلم » :ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

 شهم٣مطمت٣مر يمٗم٣مء اَّلل سمٔم٣ملم: أو يمٗم٣مء اَّلل ،  ايمٛمٌَم  رَ ـٝمِّ طُم  شمؿّ ، ايمسًمء وإرض 

إهلل وذٌع رسّم٤ميّن، ًمٙمـ قمغم  وهق سيٌح أّن اؾميتِمٝم٤مد احلًلم قمٚمٞمف اًمًالم ، شمٙمٚمٞمٌػ 

 .قمغم أدًّم٦م طمٗمظ اًمٜمٗمسوارٌد ، وٓ ارشمٞم٤مب أّٟمف ُم٘مّدم ٓ اًميتٕمٞملم ، ٟمحق اًميتخٞمػم 

م ىم٤مل ذم إىمدام أُمػم صحٞمح احلًـ سمـ اجلٝمؿ ، قمـ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًال ٤مويدّل قمٚمٞمٝم

 . شيمتٚمِض َمٗم٣مدير اَّلل فمز وصمؾ: دم سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م  رَ ـٝمِّ طُم »: اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم 
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 ىم٤مل وىمد اًمقىم٧م ذًمؽ ذم سم٘ميتٚمف قم٤مروم٤مً  قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من أٟمف اًم٤ًمئؾ ىم٤مل اًمٗمٞمض : أراد

 اًمدار ُمـ اخلروج قمـ يمٚمثقم أم ُمٜمٕميتف وىمد شٟمقائح شميتٌٕمٝم٤م صقائح»:  اإلوز صٞم٤مح ؾمامع قمٜمد

 .ىميتٚمف ذم يِمؽ مل فأٟمّ  قمغم واوح٦م دٓئؾ وهذه،  اًمقىم٧م ذًمؽ ذم

 مل أو،  حيؾ مل أو،  اًمنمع ذم شمٕمروف جيز مل مم٤م وهذا،  اخلروج إّٓ  كوم٠مسم ذًمؽ وُمع طمٞمٜمتذ

 وم٠مضم٤مسمف .اًميتاْٝمُٚمَٙم٦مِ  إمَِم  سم٠َِمْيِديُٙمؿْ  شُمْٚمُ٘مقا َوٓ شمٕم٤ممم اهللا  ىم٤مل وم٘مد:  اًمٜمًخ اظميتالف قمغم حيًـ

ال قمٚمٞمف ًّ ،  اهللا  ًم٘م٤م  خييت٤مر سم٠من إُمر إًمٞمف ضمٕمؾ:  أي،  اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم ظمػمِّ ،  قمٚمٞمف اًمًالم فسم٠مٟمّ  ماًم

 اهـ. .(1)اًمٜمٗمس طمٗمظ وضمقب قمٜمف ومً٘مط،  اهلل ًم٘م٤م  وم٤مظميت٤مر،  اًمدٟمٞم٤م ذم اًمٌ٘م٤م  أو

اَّلل  إنّ » :قمـ أيب احلًـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، ويدّل قمٚمٞمف ظمؼم سمٕمض إصح٤مب 

 ش.همقومٝمتٜمؿ واَّلل زمٛمٖمز، أو هؿ ، ين ٞمٖمز همخغّم ، ٔم٥م فمز وصمؾ نمّم٤م فمعم ايمُمٝم

 أن ذم اهللا  ظمػمين ( يٕمٜملهؿ أو ٞمٖمز همخغمينهـ(: )7097ىم٤مل اًمٗمٞمض ريض اهلل قمٜمف )

 ، وم٤مظمؽمت سمٜمٗمز واهللا  : ومقىمٞميتٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م سم٢مهالك أرى ، أو واعمقت اهلالك قمغم ٟمٗمز أوـمـ

 .(7)دوهنؿ هاليمل

اَّلل فمزوصمؾ نمّم٤م فمعم ايمُمٝمٔم٥م(  إنّ اهلل قمٜمف : ) هـ( ريض7087ىم٤مل اعم٤مزٟمدراين )

( همخغمين ٞمٖمز أو هؿ): وقمدم ٟمٍمهتؿ ًمإلُم٤مم احلؼ. ىمقًمف ، ًمٙمثرة خم٤مًمٗميتٝمؿ وىمٚم٦م إـم٤مقميتٝمؿ 

: ومقىمٞميتٝمؿ واهلل سمٜمٗمز ، ًمٞميتح٘مؼ اعمٗم٤مرىم٦م سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝمؿ : ين سملم إرادة ُمقيت أو ُمقهتؿ أي ومخػما 

وًميتقىمع أن : وًمتال يٜم٘مٓمع ٟمًؾ اًمِمٞمٕم٦م سم٤معمرة : ؿ وًمٚمِمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝم: ًمٚمِمقق إمم ًم٘م٤م  اهلل شمٕم٤ممم 

 .(3)خيرج ُمـ أصالهبؿ رضم٤مل ص٤محلقن

،  اًميت٘مٞم٦م ًمؽميمٝمؿ إُّم٤م (ايمُمٝمٔم٥م فمعم نمّم٤مهـ( ريض اهلل قمٜمف : )7777وىم٤مل اعمجٚمز )

 حيًٌف ، أو وشميتٌٕمٝمؿ ؿمٞمٕميتف اًمرؿمٞمد ي٘ميتؾ أن سملم إُمر : ومؽمدد اًمًالم قمٚمٞمف إُم٤مُميتف أُمر وم٤مٟميتنم

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 761:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (1)

 َم٘متب٥م اإلَم٣مم فمقم ، أصٖمٜم٣من.. 599: 3دم )ت: وٝم٣مء اْلسٝمٛمل( ايمقا  (7)

 . إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب ، زمغموت. 91: 6ذح أصقل ايم٘م٣مدم)ت: فمقم فم٣مؾمقر(   (3)
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 اٟم٘مٞم٤مدهؿ ًمٕمدم أو ، ًمٜمٗمًف اًمٌال  واظميت٤مر ًمِمٞمٕميتف اًمًالم قمٚمٞمف ومدقم٤م ، يتٚمفوي٘م اًمًالم قمٚمٞمف

 اًمرؿمٞمد قمغم خيرج أن سملم شمٕم٤ممم اهلل ومخػمه ، أُمره أو وإـم٤مقم٦م ُميت٤مسمٕميتف ذم وظمٚمقصٝمؿ إلُم٤مُمٝمؿ

 . إًمٞمف اٟميتٝمك ُم٤م إمم إُمر ومٞمٜميتٝمل ، خيرج إذا ؿمٞمٕميتف وميت٘ميتؾ

 اًمِمٞمٕم٦م سم٢مهالك أرى أو ، واعمقت اهلالك قمغم ٟمٗمز أوـمـ أن سملم اهلل ينظمػّم :  وىمٞمؾ

 أو ُمقيت إرادة سملم ومخػمين أي:  وىمٞمؾ ، دوهنؿ هاليمل وم٤مظمؽمت ( يٕمٜملزمٛمٖمز واَّلل همقومٝمتٜمؿ)

 .(7)قمٚمٞمٝمؿ ؿمٗم٘م٦م اهلل ًم٘م٤م  وم٤مظمؽمت ، وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمل اعمٗم٤مرىم٦م ًميتح٘مؼ ُمقهتؿ

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .177: 3َمرآة ايمٔمٗمقل)ت: ه٣مؾمؿ ايمرؽمقرم(   (1)



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 زمعايمٖمِمؾ ايمس٣م

 و٣مدمواإل ْمٙمؼاظماظمحتقم 
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 م : ضمتٚمل وَمٔمّٙمؼ!!ايمٛمّص أّن فمٙمؿ اظمٔمِمق

 .وُمٕمّٚمؼ .، قمغم ىمًٛملم : طميتٛمل ٗم٤مض ُمـ اهلل قمغم اعمٕمّمقم اًمٕمٚمؿ اعمذيمرٟم٤م أّن 

 .ظمٔمّٙمؼا: ايمٔمٙمؿ ّول إ

ؾمٌح٤مٟمف قمغم ُمِمٞمت٦م اهلل  : يمتقوّمٖمفُم٣م سمٞم٤مٟمف ذم ومّمٍؾ ُمًيت٘مؾ ، وىمد يًّٛمك ُمقىمقوم٤ًم 

ٕم٤ممم حم٤مه وأصم٧ٌم همػمه ، : وم٢مْن ؿم٤م  اهلل شمواًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم شمٕم٤ممم : أي قمغم اعمحق واإلصم٤ٌمت و

 سمف رمحيتف وطمٙمٛميتف .. ٘مِضشموإْن ؿم٤م  ؾمٌح٤مٟمف أُمْم٤مه وأسم٘م٤مه ، قمغم ُم٤م 

قمـ ، ُم٤م رواه احلٛمػمي ذم ىمرب اإلؾمٜم٤مد اعم٤موٞم٦م يدّل قمٚمٞمف ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم 

ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل ، وأسمق ضمٕمٗمر ، وقمكم سمـ احلًلم ، واحلًلم »ىم٤مل :  اًمٌزٟمٓمل، قمـ اًمرو٤م 

واَّلل يمقٓ آي٥م دم ىمت٣مب اَّلل »ـ سمـ قمكم ، وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم : سمـ قمكم ، واحلً

 . (7)ش َيْٚمُحق اَّللهُ ََم٣م َيَُم٣مُء َوُيْثب٦ُِم َوفِمٛمَْدُه ُأمُّ ايمْ٘مَِت٣مِب : ْلدشمٛم٣مىمؿ زمًم ي٘مقن إلم أن سمٗمقم ايمس٣مفم٥م 

 .، رواشمف ضمٝم٤مسمذة اًمٗمرىم٦م وأؾم٤مـملم اعمّٚم٦مىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح

( يمقٓ آي٥م دم ىمت٣مب اَّلل ْلدشمٛم٣مىمؿ زمًم ي٘مقن إلم أن سمٗمقم ايمس٣مفم٥مم : )ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًال

 سيٌح ضمّدًا أّن يمثػمًا ُمـ قمٚمؿ اعمٕمّمقم ُمٕمّٚمؼ قمغم اعمحق واإلصم٤ٌمت ، ًمٞمس سمحيتؿ .

ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ أيب قمٌد اهلل  وُمـ اًمٜمّمقص اعمٕميتؼمة اًميتل دمٛمع سملم اًم٘مًٛملم ،

 حمٚمدًا صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف زمًم ىم٣من ، َمٛمذ ىم٣مٞم٦م ايمدٞمٝم٣م إّن اَّلل فمز وصمؾ أطمػم: » قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

 .(7)شواؽمتثٛمك فمٙمٝمف همٝمًم ؽمقاه، وزمًم ي٘مقن إلم اٞمٗمّم٣مء ايمدٞمٝم٣م ، وأطمػمه زم٣مظمحتقم َمـ ذيمؽ ، 

ضمٕمٗمر هق . يمام هق واوح  ُمٌٝمؿؾمٜم٤مد ُمٕميتؼم سم٤مًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ، وهذا اإلىمٚم٧م : 

 رومف شمٕمٞمٞمٜم٤ًم .إؿمٕمري وهق صم٘م٦م قمغم إفمٝمر إىمقى . يقٟمس مل أقم

 

                                                           

 ومؿ .. َم٠مؽمس٥م آل ايمبٝم٦م إلضمٝم٣مء ايمؼماث ، 359ومرب اإلؽمٛم٣مد  : (1) 

 . زم٣مب ايمبداء . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 198:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (7)
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 : ايمٔمٙمؿ زم٣مظمحتقم.ث٣مين ايمايمٗمسؿ 

اًمذي ٓ سمّد ًمٚمٕم٤ٌمد ُمٜمف، مم٤ّم ومٞمف ىمقام إدي٤من  ،٘مْم٤م  اهلل اعمٛم٣مسماعمٕمّمقم قمٚمؿ  :وهق

 .اًمٖمرض  ٤م اٟميتٗمو، اًمرؾم٤مٓت اًمٙميت٥م و ًمزم شمٙمذي٥م، وإّٓ ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا ،  واًمنمائع

، ريض اهلل قمٜمف اًمٗمْمٞمؾ سمـ ي٤ًمر  صحٞمح ،ُمـ إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم ٤م ُم٣م ممّ يدّل قمٚمٞمف 

همٔمٙمؿ فمٛمد اَّلل خمزون ، مل يْمٙمع فمٙمٝمف أضمدًا َمـ طمٙمٗمف، وفمٙمؿ »قمـ اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

 . شٓ ي٘مّذب ٞمٖمسف،  هم١مّٞمف ؽمٝم٘مقنفمّٙمٚمف َمَلئ٘متف ورؽمٙمف، همًم فمّٙمٚمف َمَلئ٘متف ورؽمٙمف، 

 م اًميتٙمذي٥م. ( أي طميتٌؿ ، ٓ سمّد ُمـ حتّ٘م٘مف ، وإّٓ ًمزؽمٝم٘مقنىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

، ره اَّلل فمز وصمؾ همٟمَّم٣م ايمٔمٙمؿ ايمذي يٗمّد : »وم٣مل صحٞمح ؾمدير ، قمـ اًم٤ٌمىمر وؾمٞم٠ميت 

 .ش، همٜمق ايمٔمٙمؿ ايمذي اٞمتٜمك إلم رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف، شمّؿ إيمٝمٛم٣م ويٚمّمٝمف، همٝمٗمّمٝمف 

 . ومٞمام قمٚمؿ رضورة :ظم٤مرضم٤ًم وحيّ٘م٘مف طميتاًم ، ( أي يقضمده يٚمّمٝمفىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

أيب سمّمػم قمـ أيب قمٌد اهلل قمـ ، سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح  ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل ْم٤ًم أيُم٣م و

َمـ ذيمؽ ي٘مقن خمزون ، ٓ يٕمٚمٛمف إّٓ هق ،  فمٙمؿ َم٘مٛمقنإّن هلل قمٚمٛملم »قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

 .(7)ش، وقمٚمٌؿ قمّٚمٛمف ُمالئٙميتف ورؾمٚمف وأٟمٌٞم٤م ه ، ومٜمحـ ٟمٕمٚمٛمف ايمبداء

قمـ ، حمٛمد سمـ حيٞمك اه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ وإظم٤ٌمر ومٞمف ىمٓمٕمّٞم٦م رضورّي٦م ُميتقاشمرة ، ُمٜمٝم٤م ُم٤م رو

قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف ، قمـ محران ، قمـ زرارة ، قمـ اسمـ سمٙمػم ، قمـ اسمـ ومْم٤مل ، أمحد سمـ حمٛمد 

ك فِمٛمَْدهُ : ضمؾ و ؾم٠مًميتف قمـ ىمقل اهلل قمز: اًمًالم ىم٤مل   ؟!. وَم٢َم َأصَمًَل َوَأصَمٌؾ َُمَسٚمًّ

 .(9)شَمقومقفوأصمؾ ،  حمتقمأصمؾ : مه٣م أصمَلن »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح سم٢ممج٤مع .ىمٚم٧م : ُمٕمٜم٤مه رضورّي 

                                                           

 . زم٣مب ايمبداء . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 197:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (1)

 . زم٣مب ايمبداء . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 197:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (7)
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 ٞمِمقٌص ومْمٔمّٝم٥م دم َمٔمٛمك اظمحتقم

 .ؾمٌح٤مٟمف  ومّم٣مء اَّللَمـ َم٣م ٓ يرّد وٓ يبّدل : اظمحتقم

 .اظمٚم٢م ، ايمذي ٓ يْمرأ فمٙمٝمف ايمبداءايمٛم٣مهمذ اَّلل ومّم٣مء  :هق ًمؽ أن شم٘مقل و

قمـ  ذم اعمح٤مؾمـ ،ٛمد اًمؼمىمل ُم٤م أظمرضمف أمحد سمـ حم، ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م  هذا يدّل قمغم

ٓ ي٘مقن إّٓ َم٣م ؾم٣مء اَّلل ، » أسمٞمف ، قمـ يقٟمس سمـ قمٌد اًمرمحـ ، قمـ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل :

 وإؾمٜم٤مده صحٞمح.  .(1)شٓ َمرّد يمف: همذيمؽ ايمذي  أَمّم٣مهوأراد ، وومدر ، ووم٢م...، إذا ومّم٣مه 

قمـ أيب ، مل هِم٤مم سمـ ؾم٤مسم٢مؾمٜم٤مده قمـ ، ُم٤م أظمرضمف اًمّمدوق ُم٣م يدّل قمٚمٞمف مم٤ّم يمام 

سمراهٞمؿ إومٚمام ضم٤م ت »: ىم٤مل ذم طمدي٨م ـمقيؾ أيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم ، ، قمـ سمّمػم 

وي٠ًمًمف يمِمػ اًمٌال  ، أىمٌؾ يٜم٤مضمل رسمف ذم ىمقم ًمقط ، وذه٥م قمٜمف اًمروع ، ؾمح٤مق ٢ماًمٌِم٤مرة سم

يب شمٞمٝمؿ قمذاآؿ هّن إو ،ف ضم٤م  أُمر سمؽٟمّ إ: ض قمـ هذا رِ قمْ ، أَ سمراهٞمؿ إقمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ي٤م 

 .(7) شنمغم َمردود، حمتقمَمـ يقم  ،سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

 ؾمٕمد طمدصمٜم٤م:  ىم٤مل اهلل رمحف أيبىم٤مل : ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وُمـ ـمريؼ آظمر ًمٚمّمدوق 

 ، قمـ أسم٤من ، قمـ ٟمٍم أيب سمـ حمٛمد سمـ أمحد قمٞمًك ، قمـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد ، قمـ اهلل قمٌد سمـ

 هذا فمـ فمرض، أ إزمراهٝمؿ ي٣م:  صمػمئٝمؾ همٗم٣مل» طمدمه٤م قمٚمٞمٝمام اًمًالم :أ ، قمـ وهمػمه سمّمػم أيب

 .(3) شَمردود نمغم فمذاٌب  أسم٣مهؿ ؿُّن إو،  رزمؽ أَمر صم٣مء فٞمّ ، إ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .799: 1: صمَلل اْلسٝمٛمل( : اظمح٣مؽمـ )ت (1)

 . َمٛمُمقرات اظم٘متب٥م اْلٝمدرّي٥م ، ايمٛمجػ .598: 7فمٙمؾ ايمممائع)ت: زمحر ايمٔمٙمقم(   (7)

 . َمٛمُمقرات اظم٘متب٥م اْلٝمدرّي٥م ، ايمٛمجػ .557: 7فمٙمؾ ايمممائع)ت: زمحر ايمٔمٙمقم(   (3)
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قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك، قمـ حمٛمد سمـ ، ذم إظم٤ٌمر اعميتقاشمرة اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم ، وروى اًمٙمٚمٞمٜمل 

قمٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ ُمّمدق سمـ صدىم٦م، قمـ قمامر سمـ أمحد، قمـ أمحد سمـ احلًـ سمـ قمكم، قمـ 

إذا يم٤من أول ًمٞمٚم٦م ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من، »ُمقؾمك اًم٤ًمسم٤مـمل ىم٤مل : ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم : 

ومٞمام يٗمرق ُمـ إُمر احلٙمٞمؿ، ذم ًمٞمٚم٦م ، اظمحتقمَمـ إَمر واصمٔمؾ همٝمًم سمٗمِض وسمٗمدر ، »...وم٘مؾ : 

 .(1) ...شايمٗمّم٣مء ايمذي ٓ يرد وٓ يبدل اًم٘مدر، ُمـ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمقصمؼ صحٞمح .

قمـ ، قمـ اًمٜمي سمـ ؾمقيد ، يب أطمدصمٜمل ذم شمٗمًػمه ىم٤مل :  هـ(399)وأظمرج اًم٘مّٛمل

: اظمٗمِض هق  إصمؾ»: يب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل أقمـ ، قمـ قمٌداهلل قمـ ُمًٙم٤من ، احلٚمٌل 

ر ُم٤م ٤م  وي١مظّم م ُم٤م يِمي٘مدّ : اًمذي ومٞمف اًمٌدا  : ك هق واعمًٛمّ .  ٚمفوضمتّ  اظمحتقم ايمذي ومّم٣مه اَّلل

 .(9)شواظمحتقم يمٝمس همٝمف سمٗمديؿ وٓ سمٟمطمغميِم٤م ، 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

قمـ أيب ، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمـ حمٛمد سمـ أمحد ، حمٛمد سمـ حيٞمك وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

ىمٚم٧م ومام ُمٕمٜمك يٛمْمٞمف ذم ٠مًميتف قمٚمٞمف اًمًالم : ؾم: قمـ إؾمح٤مق سمـ قمامر ىم٤مل ، قمٌد اهلل اعم١مُمـ 

 ؟!.قمنميـو صمالث

وم٢مذا يم٤مٟم٧م : ويٙمقن ًمف ومٞمف اًمٌدا ، وقمنميـ ف يٗمرىمف ذم ًمٞمٚم٦م إطمدىإٟمّ »ف اًمًالم: قمٚمٞمىم٤مل 

 .(3)شايمذي ٓ يبدو يمف همٝمف سمب٣مرك وسمٔم٣ملم،  همٝم٘مقن َمـ اظمحتقم: أَمّم٣مهًمٞمٚم٦م صمالث وقمنميـ 

 ىمٚم٧م: صحٞمح، وهذا اإلؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ اعم١مُمـ ، وصم٘مف اسمـ ىمقًمقيف ذم اًمٙم٤مُمؾ.

وأّٟمف اعمٛم٣م اًمٜم٤مومذ اًمذي ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  ، ىمٓمٕمّٞم٦م  إظم٤ٌمر ذم ُمٕمٜمك اعمحيتقم ،

 ُميتقاشمرة ًمٗمٔم٤ًم أو ُمٕمٜمًك ، سمؾ اعمٕمٜمك ُمـ اًميورّي٤مت . ، يمثػمة اًمٓمرق ضمّدًا اًمّمدور ، 
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 ٓ اؽمتثٛم٣مء همٝمف هق : ايمذي اظمحتقم ايمٛمّص أّن 

ـه يمِ  ُم٣م واوح٤ًم إن ؿم٤م  اهلل شمٗمًػم آؾميتثٜم٤م  ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  َٓ سَمُٗمقيَم ٍء إيِنِّ َو ًَمْ

ٓه َأْن َيَُم٣مَء اَّلل73)هَم٣مفِمٌؾ َذيمَِؽ نَمًدا   . ( إِ

إّن اَّلل فمز : » ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤ملُمٕميتؼم  اًمٙمٚمٞمٜمل سم٢مؾمٜم٤مدرواه سمّٞمٜمف ُم٤م 

وصمؾ أطمػم حمٚمدًا صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف زمًم ىم٣من ، َمٛمذ ىم٣مٞم٦م ايمدٞمٝم٣م ، وزمًم ي٘مقن إلم اٞمٗمّم٣مء ايمدٞمٝم٣م 

 .(1)شواؽمتثٛمك فمٙمٝمف همٝمًم ؽمقاهحتقم َمـ ذيمؽ ، ، وأطمػمه زم٣مظم

: ُمًيتثٜمك همػم حميتقم اًمقىمقع ، وهق اًمٕمٚمؿ اعمٕمّٚمؼ ، أّن سمٕمض قمٚمؿ اعمٕمّمقم فم٤مهٌر ق وه

 ..يمقٟمف قمرو٦م ًمٚمٛمحق اإلصم٤ٌمت ، واًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم

ال اؾميتثٜم٤م  ومٞمف ، ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف : ومحيتقم ُمـ قمٚمؿ اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم اعم٣م ٛمأُّم٤م اعم

ُم٤م أّن يمّؾ اًمٜمّص ػم ُمٕمّٚمؼ قمغم اعمِمٞمت٦م..: أطم٤مط سمف اعمٕمّمقم سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم ، وؾمٞم٠ميت اًمٌدا  ، هم

حميتقم ٓ حم٤مًم٦م ، ، ، ذم اٟم٘مٞم٤مد اًمٜم٤مس ًمرّب اًمٕم٤معملم ومٞمف ىمقام اًمديـ ، وشميتٓمّٚمٌف إُم٤مُم٦م اعمٕمّمقُملم 

 . اعمٕمّمقُملموإّٓ ًمزم شمٙمذي٥م اًمرؾمؾ و

قمـ أسمٞمف ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ  قمـه اًمٙمٚمٞمٜمل ، ُم٤م روااًمٙمثػمة يدّل قمٚمٞمف ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م 

أٓ » :ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم  قأسمىم٤مل : ىم٤مل زم قمـ زرارة ، قمـ طمريز ، قمـ مح٤مد سمـ قمٞمًك ، 

وومد أزمرم ، ايمٗمّم٣مء ايمدفم٣مء يردّ  :صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف مل يستثـ همٝمف رؽمقل اَّلل، ؽ قمغم ر  أدًمّ 

 .(7) شأص٤مسمٕمف ووؿّ ،  إزمراَم٣مً 

 ٢ممج٤مع .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مد طمًـ صحٞمح سم

ٓ يرد ًمٙمقٟمف حميتقُم٤ًم  (صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف مل يستثـ همٝمف رؽمقل اَّللىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 ( . ايمٗمّم٣مء ايمدفم٣مء يردّ  ، وهق أّن : )وٓ يٌّدل ، وٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  
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 طمدصمٜملهـ( ذم صمقاب إقمامل ىم٤مل : 387وذم هذا أظمرج اًمّمدوق ريض اهلل قمٜمف )

 سمـ حمٛمد قمـ ، أمحد سمـ حمٛمد قمـ حيٞمك، سمـ حمٛمد طمدصمٜمل ٤ملىم اعميتقيمؾ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد

 ، سمّمػم أيب قمـ ، أسمٞمف قمـ ، محزة أيب سمـ قمكم سمـ احلًـ قمـ،  ُمٝمران سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ ، طم٤ًمن

،  وقمنميـ صمالث ًمٞمٚم٦م واًمروم اًمٕمٜمٙمٌقت ؾمقرة ىمر  ُمـ»:  ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اهلل قمٌد أيب قمـ

 أن أظم٤مف وٓ ، أزمداً  همٝمف أؽمتثٛمل ٓ ، ٦ماجلٜمّ  أهؾ ُمـ،  حمٛمد أسم٤م ي٤م واهلل ومٝمق:  رُمْم٤من ؿمٝمر ذم

 .(1) شُمٙم٤مٟم٤مً  اهلل ُمـ اًمًقرشملم هل٤مشملم وإنّ  ، إصمامً  يٛمٞمٜمل ذم قمكما  اهلل يٙميت٥م

ؾمٜم٤مد وٕمٞمػ سم٤محلًـ اًمٌٓم٤مئٜمل وأسمٞمف ، ًمٙمـ ىمد ي٘م٤مل ، وهذا اإلذم اجلٛمٚم٦م ُمٕميتؼم ىمٚم٧م : 

ٕصؾ اعمحيتقم همػم  وم٘مد ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهداً ، وأي٤ًم يم٤من  أهّنام يم٤مٟم٤م قمغم اًمٕمداًم٦م ،  ىمٌؾ اٟمحراومٝمام

 .اعمًيتثٜمك سم٤معمِمٞمت٦م 

 سمـ حمٛمد ىم٤مل : طمدصمٜملريض اهلل قمٜمف ُم٤م أظمرضمف اًمّمدوق ذا إصؾ أيْم٤ًم يِمٝمد هل

،  قمٛمران سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد طمدصمٜمل: ىم٤مل ،  ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد طمدصمٜمل :ىم٤مل اعميتقيمؾ سمـ ُمقؾمك

 اهلل قمٌد ٕيب ىمٚم٧م:  ىم٤مل مطم٤مز سمـ ُمٜمّمقر قمـ،  قمٛمػمة سمـ ؾمٞمػ قمـ،  يزيد سمـ احلًلم قمـ

 !.سم٤محل٤مج؟ اهلل يّمٜمع ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف

  .(7) شهمٝمف لؽمتثٛمأ ٓ،  َلؿ -واَّلل– َمٕمٖمقر»قمٚمٞمف اًمًالم :  ىم٤مل

 إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، وحمٛمد سمـ ضمٕمٗمر إؾمدي صم٘م٦م قملم .ىمٚم٧م : 

ٓ يتقُم٤ًم ٙمقٟمف حمًم( همٝمف أؽمتثٛمل ، ٓ َلؿ -واَّلل–َمٕمٖمقر ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم ذم احل٤مج : )

، طميتاًم  ؿهل ، ومٝمق ُمـ اعمٖمٗمقرُمـ اعمًٚمٛملم : ومٙمّؾ ُمـ طم٩ّم سمٞم٧م اهلل ؾمٌح٤مٟمف يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  

واخل٤مرضمل اعم٤مرق ُمـ اًمديـ ٤مًمٜم٤مصٌل : يمُمٜمٙمر اًميوري واجل٤مطمد إّٓ ، طم٥ًم درضميتف يمٌؾ 

  .يمام يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمّٞم٦م : ومٝم١مٓ  ظم٤مرضمقن ختّّمّم٤ًم سمٜمّص اًمٜمٌّل اعميتقاشمر 
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 اظمػمم َمـ ايمٗمّم٣مءٚم٢م اظم :اظمحتقم،  زمـ رئ٣مبصحٝمح ا

قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ، قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف قمـ 

مج٤مقم٦م  إنّ »: قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، قمـ قمكم سمـ رئ٤مب ، قمـ اسمـ حمٌقب ، قمٞمًك 

، اهلل قمٚمٞمف وآًمف ذم يقم مجٕم٦م  اضميتٛمٕمقا ذم ُمًجد رؾمقل اهلل صغم، ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م ذم إُم٤مرة قمثامن 

وم٘م٤مل ، وأُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم ىمري٥م ُمٜمٝمؿ ، ُمٜمٝمؿ  وهؿ يريدون أن يزوضمقا رضمالً 

ف وم٢مٟمّ : ؿ ٟم٠ًمًمف أن خيٓم٥م سمٜم٤م وٟميتٙمٚمّ  ..:اًم٤ًمقم٦م هؾ ًمٙمؿ أن ٟمخجؾ قمٚمٞم٤مً : سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض 

، ومالٟم٦م  ٟمزوج ومالٟم٤مً  ٤م ٟمريد أنإٟمّ ، ي٤م أسم٤م احلًـ : وم٠مىمٌٚمقا إًمٞمف وم٘م٤مًمقا ، خيجؾ ويٕمٞم٤م سم٤مًمٙمالم 

 .ٓ : وم٘م٤مًمقا  .شومٝمؾ شمٜميتٔمرون أطمداً »قمٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل . وٟمحـ ٟمريد أن ختٓم٥م سمٜم٤م 

ومق اهلل ُم٤م ًم٨ٌم طميتك ىم٤مل احلٛمد هلل اعمخيتص سم٤مًميتقطمٞمد »ىم٤مل اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم : 

،  َمٗم٣مديره٣م أَمّم٣مه٣م فمعمو،  اهلل أسمرم إُمقر وم٢منّ : ٤م سمٕمد أُمّ  ،...اعميت٘مدم سم٤مًمققمٞمد اًمٗمٕم٤مل عم٤م يريد

ومد ىم٣من همٝمًم و،  ىم٣م ُمـ ذًمؽو ومٞمام ىمدر، دون سمٚمقغ هم٤مي٤مهت٤م ، ومٝمل همػم ُميتٜم٤مهٞم٦م قمـ جم٤مرهي٤م 

ضمرت سمف و،  ُم٤م ىمد شمِمٕم٧ٌم سمف إظمالف،  ومّم٣مي٣مه اظمػمَم٥مو،  َمـ أَمره اظمحتقم، وم٢م و ومدر

 .(1)ش إمم طمْمقر هذا اعمجٚمس، سمٙمؿ و ىم٣م ُمـ شمٜم٤مهل اًم٘مْم٤مي٤م سمٜم٤مو،  إؾم٤ٌمب

 ه صحٞمح سم٢ممج٤مع ، رواشمف أؾم٤مـملم اًمٓم٤مئٗم٦م وقمٚمام  اعمّٚم٦م .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مد

ىمْم٤م  اهلل اًمذي واحلدي٨م سيٌح ومّمٞمٌح أّن اعمحيتقم ، هق اعمٛم٣م . وُمٕمٜمك اعمٛم٣م : 

 ٓ يرّد وٓ يٌّدل . اًمذي  وهق اًمٜم٤مومذ : أي: اعميتح٘مؼ ذم اخل٤مرج ، ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  .

: ٟم٘مْم٧م اًمٌٞم٧م اًمٕمرب  ٧مىم٤مًم .ًمٜم٘مض واعمؼمم ُمـ اإلسمرام ، وهق اإلطمٙم٤مم ، ووّده ا

واًمٕمٝمد واًمٕم٘مد ، إذا هدُميتف وأقمدُميتف وومًخيتف. واًمٕمرب شم٘مقل أيْم٤ًم : أسمرُم٧ُم احلٌؾ واحلٌؾ 

 .ي أطمٙمٛميتف سم٤مًم٘مقاقمد وإصقل اًمٌٞم٧م واًمٕم٘مد : إسمٜم٤م  و

ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  ، ؾمٞم٠مشمٞمؽ حميتقُم٤ًم ، اعمؼمم ُمـ اًم٘مْم٤م  ٣م هؾ يمّؾ ُم٤م يم٤من ممًمٙمـ 

 ..ُمٓمٚمؼ وإو٤مذمُمرشمٌيتلم  ذمأّن اعمحيتقم ن : وم٢مّٟمام قم٘مدٟم٤م هذا اًمٗمّمؾ اًمٌٞم٤ماًميتٗمّمٞمؾ و
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 اظمػمم : هق ايمٗمّم٣مء ايمٛم٣مزل ايمٗمّم٣مء ايمٛمّص أن 

قمـ ، قمـ صٗمقان ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر ، قمكم إؿمٕمري أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ أيب 

ٞمزل َمـ  وومد، ايمدفم٣مء يرد ايمٗمّم٣مء  إنّ »:  قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل، سمًٓم٤مم اًمزي٤مت 

 .(1) ش٣مً وومد أزمرم إزمراَم، ايمسًمء 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح سم٢ممج٤مع .

قمـ احلًـ سمـ قمكم ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد ، قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وأظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

ايمدفم٣مء »:  يم٤من قمكم سمـ احلًلم قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل: قمـ أيب احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، اًمقؿم٤م  

 .(7)شيدهمع ايمبَلء ايمٛم٣مزل وَم٣م مل يٛمزل

 ؾمٜم٤مده صحٞمح ، قمغم إىمقى ُمـ وصم٤مىم٦م ؾمٝمؾ أدُمل.صحٞمح ، وهذا اإلٚم٧م : ىم

 ٟميت٤ًم ل : ومٝمؾ اًم٘مْم٤م  سم٘مٞمد يمقٟمف ٟم٤مزًٓ ُمـ اًمًام  ، حميتقم أم ُمٕمّٚمؼ؟!.

 هق اعمحيتقم اإلو٤مذم : ومثٛم٦م ضمٝميت٤من : هذا قم٘مدٟم٤م هذا اًمٗمّمؾ ًمٌٞم٤من هذا ، وىمٚمٜم٤م : 

 إولم : ٞمزول ايمٔمذاب حمتقم .

ٟمزوًمف ُمـ اًمًام  : ومٚمق يتحّ٘مؼ : ًم، ٓ يٜمٌٖمل اًمري٥م ذم ذًمؽ م حميتقٟمٗمس ٟمزول اًمٕمذاب 

، اعميتح٘مؼ ذم : رضورة أّن اعمحيتقم ، هق : اعمٛم٣م اًمٜم٤مومذ مل يٙمـ حميتقُم٤ًم ، ٓ يٙمقن ٟم٤مزًٓ اًمٌيت٦م 

 اًمقاىمع اًمٕمٞمٜمل اخل٤مرضمل ، واًمٕمذاب اًمٜم٤مزل يمذًمؽ .

 ايمث٣مٞمٝم٥م : ايمتٔمذي٤م زمف .

همػم إّول، وىمد ُم٣م اًمدًمٞمؾ صم٤من ، وإذن آظمر  ٓ يٙمقن حميتقُم٤ًم إّٓ سم٢مُمْم٤م ُمٕمّٚمؼ وهذا 

قمغم ىمقم يقٟمس قمٚمٞمف اًمًالم : إذ ٓ ؿمٌٝم٦م أّن ٟمزوًمف قمٚمٞمٝمؿ احليتٛمل اًم٘مٓمٕمل ذم ٟمزول اًمٕمذاب 

ـّ يقٟمس أّن اهلل  كطميتّ ( أـمّٙمٜمؿ ايمٔمذاب: وذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م : )ًميتحّ٘م٘مف اخل٤مرضملطميتٛمل  فم

 .يمام أووحٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم سمرمحيتف،  هلل رومٕمف قمٜمٝمؿأّن اشمٕم٤ممم ُمٕمّذهبؿ سمف ٓ حم٤مًم٦م : ًمٙمـ ظمٗمل قمٚمٞمف 
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قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، حمٛمد سمـ حيٞمك يِمٝمد هلذا ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

َم٣م »:  ىم٤مل أسمق احلًـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم: ىم٤مل ، قمـ أيب وٓد ، قمـ اسمـ حمٌقب ، سمـ قمٞمًك 

ذيمؽ ايمبَلء  ُػ ُْم ىم٣من ىمَ  إّٓ ، ٣مء همٝمٙمٜمٚمف اَّلل فمز و صمؾ ايمدفم، َمـ زمَلء يٛمزل فمعم فمبد َم٠مَمـ 

 ىم٣من ذيمؽ ايمبَلء ؿمقيَلً  إّٓ ، همٝمٚمسؽ فمـ ايمدفم٣مء ، وَم٣م َمـ زمَلء يٛمزل فمعم فمبد َم٠مَمـ ،  وؾمٝم٘م٣مً 

 .(1)شهم١مذا ٞمزل ايمبَلء همٔمٙمٝم٘مؿ زم٣ميمدفم٣مء وايمتْضع إلم اَّلل فمز و صمؾ: 

 .، وٓ قمؼمة سمٖمػمهؿ ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح سم٢ممج٤مع أؾم٤مـملم اًمٜم٘مد

فمـ فمقم زمـ اْل٘مؿ ، فمـ أمحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمسك ، ٚمد زمـ َيٝمك حموروى ايم٘مٙمٝمٛمل فمـ 

َمـ سمٗمدم دم ايمدفم٣مء اؽمتجٝم٤م يمف إذا »: فمـ أِب فمبد اَّلل فمٙمٝمف ايمسَلم وم٣مل ، فمـ هُم٣مم زمـ ؽم٣ممل ، 

وَمـ مل يتٗمدم دم ، ومل َيج٤م فمـ ايمسًمء ، و وم٣ميم٦م اظمَلئ٘م٥م صقت َمٔمروف ، ٞمزل زمف ايمبَلء 

 .(7)شذا ايمِمقت ٓ ٞمٔمرهمف إنّ : ووم٣ميم٦م اظمَلئ٘م٥م ، يمبَلء مل يستج٤م يمف إذا ٞمزل زمف ا، ايمدفم٣مء 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

قمـ ، قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ حيٞمك ، قمـ أسمٞمف وروى اًمٙمٚمٞمٜمل أيْم٤ًم قمـ اًمٕمدة قمـ اًمؼمىمل 

قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف ، قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ، قمـ قمٌد احلٛمٞمد سمـ همقاص اًمٓم٤مئل ، رضمؾ 

همٛمزل زمف ايمبَلء  ٣مءً هم١من ايمٔمبد إذا ىم٣من دفمّ : ا دم ايمدفم٣مء سمٗمدَمق: ىم٣من صمدي يٗمقل » :اًمًالم ىم٤مل 

 .(3)شهمٛمزل زمف زمَلء همدفم٣م ومٝمؾ أيـ ىمٛم٦م ومبؾ ايمٝمقم ٣مءً وإذا مل ي٘مـ دفمّ ، همدفم٣م ومٝمؾ صقت َمٔمروف 

 ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمٌٝمؿ .

فم٤مهٌر أّن جمّرد اًمٜمزول ٟم٤مومٌذ حميتقٌم : ( َم٣م َمـ زمَلء يٛمزلقمٚمٞمف اًمًالم : )أيب احلًـ  ىمقل

، ًمٙمـ اًميتٕمذي٥م سمف ُمٕمّٚمؼ اًمٕمٞم٤من ، ومٝمذا حميتقم ُمـ دون أدٟمك ؿمٌٝم٦م اخل٤مرج وذم  ًميتحّ٘مؼ اًمٜمزول

 .ُمرومقٌع ُمٕمف دقم٤م  ، قمغم قمدم اًم
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، واحلّؼ ىم٤ٌمل اعمحيتقم اعمٓمٚمؼ ، ٓمٚمح قمٚمٞمف اًم٘م٤مس : اعمحيتقم اإلو٤مذم صهذا هق ُم٤م أ

 ًمف .وم٢مّٟمام صٜمّٗم٧ُم يمّؾ هذا اًمٙميت٤مب : ًمٌٞم٤من هذا اًمٕمقيص وُم٤م يم٤من قمغم ُمٜمقا

ُمع يقٟمس اًمٜمٌل ىمْمّٞم٦م قمقيص وُمـ صمٛمراشمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم سم٤مب اًمٕم٘مٞمدة ، ُم٤م ُم٣م ذم 

، يمام سمّٞمٜم٤م ٛميتٜمع اًم٘مقل سمٕمّمٛميتف إّٓ قمغم اًم٘مقل سم٤معمحيتقم اإلو٤مذم ي: إذ ىمقُمف صٚمقات اهلل قمٚمٞمف 

 . يتٗمّمٞمؾ آتسموذم هذا اًمٗمّمؾ ذم اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼ وٟمٌلّم 

اًمٜم٤مومذ اعمحيتقم ، ًمٙمٜمف ُمـ ىمًؿ اعمحيتقم اًمزسمدة : اًم٘مْم٤م  اعمؼمم هق : اًم٘مْم٤م  اعمٛم٣م 

 اإلو٤مذم ، ٓ اعمٓمٚمؼ .

ومًٞم٠مشمٞمؽ أّن اعمحيتقم اإلو٤مذم قمغم أرسمٕم٦م أٟمقاع : ومٝمق سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذاشمف حميتقم ٟم٤مومذ 

، قمغم اًميتل ىمد يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م اًمٌدا  سم٤مإلو٤موم٦م إمم ظمّمقصّٞم٤مشمف ًمٙمٜمّف ، : ًميتحّ٘م٘مف ذم اخل٤مرج  مم٣م

 أرسمٕم٦م أٟمقاع: 

 .اًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػمعمحيتقم اعمٕمّٚمؼ قمغم : ا ايمٛمقع إّول

 .اًمًٕم٦م واًمْمٞمؼ : اعمحيتقم اعمٕمّٚمؼ قمغم  ايمٛمقع ايمث٣مين

 .اًمِمدة واًمْمٕمػ : اعمحيتقم اعمٕمّٚمؼ قمغم  ايمٛمقع ايمث٣ميم٧م

 اًمٜمًخ اًميتنميٕمل أو اًميتٙمقيٜمل .: اعمحيتقم اعمٕمّٚمؼ قمغم  ايمٛمقع ايمرازمع

ذم اخل٤مرج واًمٕمٞم٤من ، ًمٙمٜمّف : اًمٜم٤مومذ اعمٛم٣م اعميتحّ٘مؼ  قوسم٢مجي٤مز ، وم٤معمحيتقم اإلو٤مذم ه

 صم٤مين وإذن آظمر حييت٤مج إممسم٤مًمٜمٔمر خلّمقصٞم٤مشمف 
ٍ
 .همػم إّول ، وؾمٞم٠ميت اًميتٗمّمٞمؾ  إُمْم٤م 
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 َمٔمٛمك اظمحتقمدم ؽمدير صحٝمح 

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمـ احلًـ سمـ 

محران سمـ أقملم ي٠ًمل أسم٤م حمٌقب ، قمـ قمكم سمـ رئ٤مب، قمـ ؾمدير اًمّمػمذم ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م 

َْرِض َوإَِذا وَم٢َم َأَْمًرا هَم١مِٞمهًَم  ضمؾ : و ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم قمـ ىمقل اهلل قمز ْٕ ًَمَواِت َوا زَمِديُع ايمسه

ـْ هَمَٝمُ٘مقنُ   ؟!. َيُٗمقُل يَمُف ىُم

قمغم همػم ُمث٤مل يم٤من ، ٝم٤م سمٕمٚمٛمف ضمؾ اسميتدع إؿمٞم٤م  يمٚمّ و اهلل قمز إنّ » :ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم 

٤م شمًٛمع ًم٘مقًمف أُمّ ، ومل يٙمـ ىمٌٚمٝمـ ؾماموات وٓ أروقن ، إرولم و اًمًاموات وم٤مسميتدع: ىمٌٚمف 

 : شمٕم٤ممم
ِ
٤مٍم َويَم٤مَن قَمْرؿُمُف قَمغَم اعْم٤َم  َْرَض ذِم ؾِميتا٦ِم َأيا ْٕ اَمَواِت َوا ًا ِذي ظَمَٚمَؼ اًم  ؟!. َوُهَق اًما

 ؟!. هَمٞمٌِِْف َأطَمًدا قَم٤ممِلُ اًْمَٖمْٞم٥ِم وَماَل ُئْمِٝمُر قَمغَم : أرأي٧م ىمقًمف ضمؾ ذيمره : وم٘م٤مل محران 

ـْ َرؾُمقلٍ  :وم٘م٤مل أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم  ـِ اْرشَم٣َم ُِم ٓا َُم ـ د مّ وىم٣من واَّلل حمٚمّ  إِ

ر يٗمّد  (1)همًم، زمًم نم٣مب فمـ طمٙمٗمف  فم٣مملٌ ، اَّلل فمز وصمؾ  هم١منّ  فَم٣ممِلُ ايمَْٕمْٝم٤ِم : ٣م ومقيمف وأَمّ ، ارسمّم٣مه 

همذيمؽ ي٣م محران فمٙمؿ ، ٖمّمٝمف إلم اظمَلئ٘م٥م وومبؾ أن ي، دم فمٙمٚمف ومبؾ أن خيٙمٗمف ، ويٗمّمٝمف  ءَمـ ر

  . ويبدو يمف همٝمف همَل يٚمّمٝمف،  ّمٝمف إذا أرادٚمهمٝم،  همٝمف اظمُمٝمئ٥مإيمٝمف ، َمقومقف فمٛمده 

إلم  همٜمق ايمٔمٙمؿ ايمذي اٞمتٜمك، ٣م ايمٔمٙمؿ ايمذي يٗمدره اَّلل فمز وصمؾ همٝمٗمّمٝمف ويٚمّمٝمف همٟمَمّ 

  .(7)ش إيمٝمٛم٣م شمؿّ  صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمفرؽمقل اَّلل 

 سمـ احلًـ ، قمـ حمٛمد سمـ أمحد ىم٤مل : طمدصمٜم٤م ريض اهلل قمٜمف ـ(ه990وأظمرضمف اًمّمّٗم٤مر )

 .(3)سمف ُمثٚمف  حمٌقب

                                                           

دم زمٔمض اظمِم٣مدر : )همٝمًم( ودم أطمرى َم٣م أشمبتٛم٣مه ، وىمَل آضمتًميمكم ٓ يّْضان دم أصؾ اظمٔمٛمك ، زمٝمد أّن َم٣م   (1)

 أشمبتٛم٣مه أهمِمح .  

 . . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 757:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (7)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي ، ؿمٜمران.133زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ زم٣منمل(:   (3)
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صم٘م٤مت ، واسمـ رئ٤مب اًمٙمقذم ، صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ ، قمٔمٞمؿ  امصحٞمح ، رضم٤مهل ٤ممهاىمٚم٧م : إؾمٜم٤مد

 . (1)مل يرد ومٞمف شمقصمٞمؼ سيح إّٓ أّٟمف قمٔمٞمؿ اعمٜمزًم٦م اعمٜمزًم٦م ، وؾمدير وإنْ 

 : وم٘مرشم٤من  صٚمقات اهلل قمٚمٞمفضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر  أيبذم ىمقل 

ّمٝمف إذا أراد ، ويبدو يمف همٝمف ٚم، همٝم همٝمف اظمُمٝمئ٥مإيمٝمف ، فمٙمٌؿ َمقومقف فمٛمده »ايمٖمٗمرة إولم : 

، واًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم ، واًميتٖمٞمػم واعمحق واإلصم٤ٌمت ، وُمٕمٜمك اعمِمٞمت٦م هٞمٝمٜم٤م : اًمٌدا   شهمَل يٚمّمٝمف

 رزاق.وإيتٖمٞمػم أضم٤مل يم :ٟمًخ اًميتٙمقيـ، ووهق ُمٕمروف ٟمًخ اًميتنميع وُمٜمف واًميتٌديؾ: 

، همٜمق  ويٚمّمٝمفهمٟمَّم٣م ايمٔمٙمؿ ايمذي يٗمدره اَّلل فمز وصمؾ ، همٝمٗمّمٝمف ، »وايمٖمٗمرة ايمث٣مٞمٝم٥م : 

 .(7)ش ايمٔمٙمؿ ايمذي اٞمتٜمك إلم رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف شمّؿ إيمٝمٛم٣م

ىمٚم٧م : وىمد أمجع اًمٕمٚمام  ، دون ظمالف أقمٚمٛمف ، سمؾ هق ُمٕمٚمقم رضورة ، أّن ُمٕمٜمك 

اعمحيتقم اعمٗمروغ : اعمٛم٣م هق ٤مًم٘مْم٤م  : ومرّد وٓ يٌّدل ، ٓ ي ويقضمده ظم٤مرضم٤مً حييتّٛمف : يٛمْمٞمف 

، واًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم ، ، واًميتٖمٞمػم واًميتٌديؾ اعمحق واإلصم٤ٌمت و، ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  اًمذي قمٜمف ، 

 سيٌح ذم ذًمؽ .صحٞمح محران و

 وذم صحٞمح ؾمدير إؿمٙم٤مل قمقيص ، ه٤ميمف ًمؽمى ..

  

                                                           

فمقم زمـ حمّٚمد ايمٗمتٝمبل، فمـ ايمٖمّمؾ زمـ ؾم٣مذان، فمـ ازمـ أِب فمٚمغم، فمـ زم٘مر زمـ حمّٚمد روى ايم٘مًم فمـ   (1)

إزدي، فمـ زيد ايمُمّح٣مم أّٞمف ىم٣من يْمقف وىمّٖمف دم ىمّػ ايمِم٣مدق فمٙمٝمف ايمسَلم همٗم٣مل ودَمقفمف َتري فمعم طمّديف: 

ؽمدير وفمبد ايمّسَلم  ودفم٣م شمّؿ وم٣مل: ي٣م ؾمّح٣مم إيّن ؿمٙمب٦م إلم إَلل دمي٣م ؾمّح٣مم َم٣م رأي٦م َم٣م صٛمع رِب إرّم: شمّؿ زم٘مك 

 . ومٙم٦م : إؽمٛم٣مده َمٔمتػم َمٔمتٚمد .   زمـ فمبد ايمرمحـ وىم٣مٞم٣م دم ايمسجـ همقهبٜمًم رم وطمعّم ؽمبٝمٙمٜمًم

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 757:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (7)
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 دم صحٝمح ؽمدير !!فمقيص إؾم٘م٣مل 

،  ويٚمّمٝمفهمٟمَّم٣م ايمٔمٙمؿ ايمذي يٗمدره اَّلل فمز وصمؾ ، همٝمٗمّمٝمف ، »: م ذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًال

طم٤مصٚمف : ،  إؿمٙم٤مل قمقيصش همٜمق ايمٔمٙمؿ ايمذي اٞمتٜمك إلم رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف شمّؿ إيمٝمٛم٣م

ٓ يرّد وٓ يٌّدل ، ٓ يٓمرأ حميتقٌم : : أي يمّؾ قمٚمؿ اعمٕمّمقم مم٣م اًمٗم٘مرة سحي٦ٌم أّن هذه إّن 

 .اإلصم٤ٌمت واعمحق وقمٚمٞمف اًمٌدا  

ٍء إيِنِّ هَم٣مفِمٌؾ َذيمَِؽ نَمًدا  يٜم٤مىمض مت٤مُم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم :، ومٞمام اشّمْمح ، وهذا  ـه يمًَِمْ َٓ سَمُٗمقيَم َو

ٓه َأْن َيَُم٣مَء  قمـ آسم٤مئف قمـ قمـ اًمرو٤م  يمّمحٞمح اًمٌزٟمٓمل ،: ٟم٤مهٞمؽ قمـ إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م   اهللاُإِ

ىمت٣مب اَّلل ْلدشمٛم٣مىمؿ زمًم ي٘مقن إلم أن سمٗمقم  واَّلل يمقٓ آي٥م دم: »قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمكّم 

 .ََم٣م َيَُم٣مُء و...َيْٚمُحق اَّللهُ : ، وهل ايمس٣مفم٥م 

فمبد اَّلل قمـ أيب ، ؾمامقم٦م ووهٞم٥م سمـ طمٗمص ، يمالمه٤م، قمـ أيب سمّمػم صحٞمح وىمذا 

َمـ ذيمؽ ي٘مقن إّن َّلل فمٙمٚمكم فمٙمؿ َم٘مٛمقن خمزون ، ٓ ئمٙمٚمف إّٓ هق ، »فمٙمٝمف ايمسَلم وم٣مل : 

 .(1)شفمّٙمٚمف َمَلئ٘متف ورؽمٙمف وأٞمبٝم٣مءه ، همٛمحـ ٞمٔمٙمٚمف ، وفمٙمؿٌ  ايمبداء

ذم أّن يمثػمًا ُمـ قمٚمؿ اعمٕمّمقم ضمّدًا سيٌح ، اًمٙمثػمة هذا إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م جمٛمقع 

 !!.واعمحق واإلصم٤ٌمت واعمِمٞمّت٦م اًمٌدا  ُمٕمرض 

ُم٤م ومٞمف ىمقام قمٚمؿ اعمٕمّمقم اًمدائر قمغم : ومًٞم٠ميت ُمٗمّّمالً أّن شمٜم٤مىمض ذم اًمٌلم ىمٚمٜم٤م : ٓ 

وإّٓ ًمزم اٟميتٗم٤م  اًمٖمرض وشمٙمذي٥م ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا ، حميتقٌم ،  لمٕمّمقُماعمإُم٤مُم٦م ، واًمديـ 

، وإّٟمام يٓمرأ ، وهق اعم٘مّمقد ُمـ صحٞمح ؾمدير : مجٕم٤ًم سملم إظم٤ٌمر واعمرؾمٚملم اًمرؾم٤مٓت 

: ومٝمذا ٓ  ٤مٟمحقمهوىم٧م اًمٕمذاب واًمٌدا  قمغم ُم٤م قمدا ذًمؽ ُمـ قمٚمؿ اعمٕمّمقم ، يمقىم٧م اًمٗمرج و

 .اهلل شمٕم٤ممم ، وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من ؾمقى يتؿ يٕمٚمٛمف قمغم ٟمحق احل

 وأُمث٤مًمف .اًمٕمقيص ىمٚم٧م : إّٟمام صٜمّٗمٜم٤م هذا اًمٗمّمؾ ًمٌٞم٤من هذا 
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 َمٛم٣مومُم٥م اظم٣مزٞمدراين ريض اَّلل فمٛمف  

 اًمٌم  ذًمؽ ٕنّ  (َمقومقف فمٛمدهىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )هـ( : 7087ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف )

،  إُمْم٤مئف أراد قمدم إذا (يٚمّمٝمف وٓ) ه ٤مأُمْم (أراد إذا همٝمٚمّمٝمف اظمُمٝمئ٥م همٝمف) وهلل اًمٌدا  حمؾ ذم

 أفمٝمره ًمٚمٛمالئٙم٦م اًمذي ومٝمق،  وأُمْم٤مه وىمْم٤مه ىمّدره اًمذي وأُم٤م ، سمف خميتص سم٤مًمٖمٞم٥م قمٚمؿ وهذا

 :  ومسًمن ايمٔمٙمؿ وسم٤مجلٛمٚم٦م،  اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ وإوصٞم٤م  وإٟمٌٞم٤م 

 .َمقومقف فمٙمؿايمٗمسؿ إّول : 

:  واًم٘مْم٤م  واًميت٘مدير إلرادةوا اعمِمٞمت٦م طم٤مل ذم،  ىمٌؾ إُمْم٤مئٝم٤م سم٤مٕؿمٞم٤م  اًمٕمٚمؿ:  وهق

 طمدّ  قمـ ظمرضم٧م،  اًم٘مْم٤م  سمٕمد اإلُمْم٤م  هبذا وم٢مذا شمٕمّٚمؼ ، اًمٌدا  حمؾ ذم اعمراشم٥م هذه ذم وم٢مهّن٤م

 .إقمٞم٤من ذم ودظمٚم٧م،  اًمٌدا 

 .َمبذول فمٙمؿايمٗمسؿ ايمث٣مين : و

 اهـ يمالُمف ريض اهلل قمٜمف. . (1)اإلُمْم٤م  شمٕمّٚمؼ سمٕمد سم٤مٕؿمٞم٤م  اًمٕمٚمؿ: وهق 

:  ايمٔمٙمؿ اظمبذولىمقًمف ـمّٞم٥م اهلل صمراه ذم اإلـمالق ذم م ، إّٓ ىمٚم٧م : يمالُمف اًمنميػ شم٤م

 ومٗمٞمف اإلؿمٙم٤مل اًمذي ُم٣م ذم اًمٕمٜمقان اًم٤ًمسمؼ ..( اإلَمّم٣مء سمٔمّٙمؼ زمٔمد زم٣مٕؾمٝم٣مء ايمٔمٙمؿهق : )

ومٞمؽمشم٥م قمغم قمٚمؿ اعمٕمّمقم سم٤مٕؿمٞم٤م  سمٕمد شمٕمّٚمؼ اإلُمْم٤م  ، صػمورة قمٚمؿ اعمٕمّمقم 

  ىمقًمف شمٕم٤ممم : يٌٓمٚمف ٞمام اشّمْمح ، ومهذا ، و، ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  مم٣م حميتقُم٤ًم 
ٍ
ـا ًمٌَِمْ  َٓ شَمُ٘مقًَم َو

ٓا َأْن َيَِم٤مَ  اهللاُ 93إيِنِّ وَم٤مقِمٌؾ َذًمَِؽ هَمًدا ) َيْٛمُحق اهللاُ َُم٤م َيَِم٤مُ  َوُيْث٧ٌُِم  وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :   ( إِ

 ..  َوقِمٜمَْدُه ُأمُّ اًْمٙمِيَت٤مِب 

اعم٤موٞم٦م ، اًمٍمحي٦م أّن إصؾ ذم قمٚمؿ  اًمٌحقثاعمٜميتنمة ذم ٟم٤مهٞمؽ قمـ إظم٤ٌمر اعميتقاشمرة 

وٓ خمرج ُمـ هذا  .ُمٓمٚم٘م٤ًم مم٣م أّٟمف حميتقٌم ٓ ، اإلُمْم٤م  اإلذن واعمٕمّمقم اًميتٕمٚمٞمؼ قمغم 

 ، إمج٤مزم وشمٗمًػمي ومٞمام ؾمؽمى. اعمحيتقم : ُمٓمٚمؼ وإو٤مذم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ، ويمذا يمقناًمٕمقيص إّٓ 
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  فمعم اظمحتقمصحٝمح محران وفمقيِم٥م ؿمرّو ايمبداء 

قمـ ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ أسمٞمف ، سمـ إسمراهٞمؿ  قمـ قمكمّ يض اهلل قمٜمف ، راًمٙمٚمٞمٜمل  روى

ف ؾم٠مل أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف قمـ محران أٟمّ ، قمـ اًمٗمْمٞمؾ وزرارة وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ، قمٛمر سمـ أذيٜم٦م 

٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َمُه دِم يَمٝمَْٙم٥ٍم َُمَب٣مَرىَم٥مٍ :  ضمؾو اًمًالم قمـ ىمقل اهلل قمز  ؟!.إِٞمه

در...، ي٘مدر ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر يمّؾ ر  يٙمقن ذم شمٚمؽ ٟمٕمؿ ًمٞمٚم٦م اًم٘م»ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

: همًم ومدر  اًمًٜم٦م ، إمم ُمثٚمٝم٤م ُمـ ىم٤مسمؾ ، ظمػم وذ ، وـم٤مقم٦م وُمٕمّمٞم٦م ، وُمقًمقد وأضمؾ أو رزق

 .شهمٜمق اظمحتقم ، وَّلل فمز وصمؾ همٝمف اظمُمٝمئ٥م، دم سمٙمؽ ايمسٛم٥م وومِض 

  قمٜمك سمذًمؽ؟!. ر  أي ؿمٝمر أًمػ ُمـ ظمػم اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م:  ىمٚم٧م:  ىم٤مل

 َمـ ، طمغم اْلغم وأٞمقاع وايمزىم٣مة ايمِمَلة ، َمـ همٝمٜم٣م ايمِم٣ميمح ايمٔمٚمؾ» :اًمًالم قمٚمٞمف  وم٘م٤مل

 َم٣م يمٙمٚم٠مَمٛمكم وسمٔم٣ملم سمب٣مرك اَّلل يّم٣مفمػ َم٣م ويمقٓ ؛ ايمٗمدر يمٝمٙم٥م همٝمٜم٣م يمٝمس ؾمٜمر دم أيمػ ايمٔمٚمؾ

ـّ ،  زمٙمٕمقا  .(1) شزمحبّٛم٣م اْلسٛم٣مت َلؿ يّم٣مفمػ اَّلل ويم٘م

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

 سمٙمؽ ايمسٛم٥م وومِض همٜمق اظمحتقم ، وَّلل فمز وصمؾ همٝمف همًم ومدر دمذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 !!اقميت٤مص قمغم يمثػم ُمـ اًمٕمٚمام ( إؿمٙم٤مل اظمُمٝمئ٥م

 ، ٓ حمق ومٞمف وٓ إصم٤ٌمت ُمقضمقدًا خمٚمقىم٤ًم حمّ٘م٘م٤ًم ُمثٌيت٤ًم : أي مم٣ًم إذ يمٞمػ يٙمقن حميتقُم٤ًم 

 تأي حمق وإصم٤ٌم شوَّلل فمز وصمؾ همٝمف اظمُمٝمئ٥مهمٜمق اظمحتقم ،  »ي٘مقل : اًمنميػ ُمع أّن اًمٜمّص 

 ؟!.وشمٖمٞمػم وشمٌديؾ

ُمـ أّن اعمحيتقم قمغم ىمًٛملم ُمٓمٚمؼ وإو٤مذم إمج٤مًٓ ىمٚمٜم٤م : ٓ خمرج ُمـ هذا إّٓ ُم٤م ذيمرٟم٤مه 

 ًمؽمى ..وًم٘مد آن أوان اًميتٗمّمٞمؾ واًمٌٞم٤من ، ه٤مك ، 

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 158: 9ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)
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  دهمع اإلؾم٘م٣ملدم ٣م ذىمره أصح٣مزمٛم٣م َم

 اْلدي٧م هذا ي٘مقن أن يُمبفهـ( ريض اهلل قمٜمف ذم يميت٤مب اًمقاذم : 7097ىم٤مل اًمٗمٞمض )

 اعمِمٞمت٦م ومٞمف هلل ، وُم٤م اًمٌدا  يٚمح٘مف ، وٓ اعمِمٞمت٦م ومٞمف هلل ًمٞمس ُم٤م اعمحيتقم : ٕنّ  رء َمٛمف ٗمطؽم ومد

 اهـ. .(1)سمٛمحيتقم  ، ومٚمٞمس اًمٌدا  ويٚمح٘مف

:  اًمًالم قمٚمٞمف هـ( ريض اهلل قمٜمف ذم يميت٤مب احلدائؼ ىم٤مل : ىمقًمف7786وشم٤مسمٕمف اًمٌحراين )

 اعمحيتقم ٕنّ  ، رء ايمبكم َمـ ؽمٗمط فويمٔمٙمّ  ، إؿمٙم٤مل ُمـ خيٚمق ٓش همٝمف اظمُمٝمئ٥م وَّلل اظمحتقم همٜمق»

 ٓ حميتقم : وم٢مّٟمف ورؾمٚمف ُمالئٙميتف أـمٚمع قمٚمٞمف ...، وُم٤مإظم٤ٌمر قمٚمٞمف دًم٧م اعمِمٞمت٦م ، يمام شمدظمٚمف ٓ

 اهلل صغم اًمٜمٌل إمم سمف ، وشمٜمزل اًمٚمٞمٚم٦م هذه ذم شمٙميتٌف اعمالئٙم٦م ُم٤م أنّ  ري٥م وٓ ، اًمٌدا  يداظمٚمف

 اًمث٤مين ُمـ هق ، إّٟمام  ومٞمٝم٤م ييتجدد ، وُم٤م شمٚمؽ اًمًٜم٦م أطمقال ، ُمـ سمٕمده اًم٘م٤مئؿ ، واإلُم٤مم وآًمف قمٚمٞمف

 اهـ..(7) ؟!اْلػم اظمذىمقر فمٙمٝمف دل ، ىمًم اظمُمٝمئ٥م همٝمف سم٘مقن هم٘مٝمػ، 

 اًمٗم٤موؾ ىم٤ملش اظمُمٝم٥م همٝمف وصمؾ فمز وَّلل»: ذم اعمرآة قمٜمف شمٕم٤ممم وىم٤مل اعمجٚمز ريض اهلل 

 ٓ شمٕم٤ممم اهلل أنّ  ذم ٦ماًمٍمحي إطم٤مدي٨م ، وُم٘ميت٣م اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ُم٘ميت٣م:  إؾمؽمآسم٤مدي

 يٕمٚمٛمف آظمر أُمر ، وهٜم٤م اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم حييتؿ ُم٤م يٙميتٌقن إّٟمام اعمالئٙم٦م : إنّ  ُمالئٙميتف ورؾمٚمف يٙمذب

 وهلل ُمقىمقف : وأُمرٌ  ، وإصؾ رء هٛم٣م ؽمٗمط أّٞمف وايمٓم٣مهر اعمِمٞم٦م. ومٞمف ، وهلل يٙميتٌقٟمف ٓ اهلل

 .(3)اعمِمٞم٦م ومٞمف وضمؾ قمز

: يم٤مٔيتُم٘مّدرًا ، ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم يٙمقن ،  ُمـ اخلؼمر  قمغم شم٘مدير ؾم٘مقط  : ٧مىمٚم

 . (َّلل فمز وصمؾ همٝمف اظمُمٝمئ٥م) أَمٌر َمقومقف (و همٜمق اظمحتقمهمًم ومدر دم سمٙمؽ ايمسٛم٥م وومِض )

،  وضمٝم٤من ذم ختري٩م اخلؼمثّٛم٦م : وم، ومٞمام ؾمٜمٌلّم  ًمٞمس شم٤مُّم٤مً ويرد قمٚمٞمف أّن اومؽماض اًمً٘مقط 

 يم٤مٔيت ..، يت٘مدير اًمأطمدمه٤م 

                                                           

 َم٘متب٥م اإلَم٣مم فمقم ، أصٖمٜم٣من . . 381: 11ايمقادم)ت: وٝم٣مء اْلسٝمٛمل(  (1)

 . َم٠مؽمس٥م ايمٛممم اإلؽمَلَمل ، ومؿ .951: 13اين( اْلدائؼ )ت: حمٚمد إيرو (7)

 . 383: 16َمرآة ايمٔمٗمقل  (3)
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 . ايمتٗمديرإّول : ايمقصمف 

همًم ومدر دم سمٙمؽ ايمسٛم٥م وومِض همٜمق اظمحتقم ، وَّلل )يمالم اإلُم٤مم قمٚمٞمف اًمًالم ٘مدير وهق شم

 أيت : قمغم اًمٜمحق ( فمز وصمؾ همٝمف اظمُمٝمئ٥م

 يم٤من ُمقىمقوم٤مً  ( إنْ اظمحتقم و( اًم٘مْم٤م  )همٜمق( وأُمِض )همًم ومدر دم سمٙمؽ ايمسٛم٥م وومِض)

ُم٘مّمقد هق هذا اًميت٘مدير وًمٕمّؾ ، وهق اًم٘مْم٤م  اعمٕمّٚمؼ ( َّلل فمز وصمؾ همٝمف اظمُمٝمئ٥م)وم٢مّن  ُمٕمّٚم٘م٤مً 

، وإّٓ ذم دقمقى ؾم٘مقط ر  ُمـ اخلؼم ، ، ويمذا همػمه ُمـ اًمٕمٚمام  ، ؾمٞمام آؾمؽماسم٤مدي اًمٗمٞمض 

 .دقمقى اًمً٘مقط ُمع إُمٙم٤مٟمّٞم٦م اًميت٘مدير ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومٕمجٞم٥ٌم ُمٜمٝمؿ 

 ُم٤م ىم٤مًمقه ُمـ اًمً٘مقط : قمغم و، وأي٤ًم يم٤من يرد قمغم هذا اًمقضمف 

قمدم  ،، اًمقاصؾ إًمٞمٜم٤م قمـ ـمريؼ اًمث٘م٤متقمٚمٞمف اًمًالم  قمأّوًٓ : إصؾ ذم يمالم اعمٕمّم

 .، وإّٓ عم٤م سم٘مل طمجٌر قمغم طمجر ؾم٘مقط ر  

صم٤مٟمٞم٤ًم : يرد قمغم اًميت٘مدير ، اًمٗمّمؾ سمجٛمٚم٦م همػم اقمؽماوّٞم٦م ، ويمالم اعمٕمّمقم ُمٜمّزه قمـ 

ُٚمقا ُوضُمقَهُٙمْؿ َوَأْيِدَيُٙمْؿ إمَِم  ذم : إرضمؾ ذًمؽ ىمٓمٕم٤ًم ، وُمـ ذًمؽ شم٘مدير همًؾ  ًِ اعمََْراومِِؼ  وَم٤مهْم

ٌَلْمِ  َواَْمَسُحقا زمُِرُءوؽِمُ٘مؿْ   ... . َوَأْرضُمَٚمُٙمْؿ إمَِم اًْمَٙمْٕم

ُم٤م أصٓمٚمح اًم٘م٤مس قمٚمٞمف : اًمٔم٤مهرة ذم ـمرّو اًمٌدا  قمغم اًمٙمثػمة اًمٜمّمقص  ومٞمف ردُّ صم٤مًمث٤ًم : 

ّم٦م ُم٤م ُمّر ذم ىم: ُمٜمٝم٤م : اإلمج٤مزم هبذا اعمٕمٜمك شمٗمٞمد اًم٘مٓمع ، ، وهل أظم٤ٌمٌر يمثػمٌة  اعمحيتقم اإلو٤مذم

 .ؾمٞمام أظم٤ٌمر ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم  ًمقط ويقٟمس قمٚمٞمٝمام اًمًالم ، وهمػم ذًمؽ

راسمٕم٤ًم : اخلؼم فم٤مهٌر ذم اعمحيتقم اإلو٤مذم ، سمٜم٤مً  قمغم طمجّٞم٦م ُمٗمٝمقم اًمٖم٤مي٦م ، وؾمٞم٠ميت أّٟمف 

 طمّج٦م ذم ظمّمقص ُم٤م ٟمحـ ومٞمف .

اًمًٜم٦م  ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر...، ي٘مدر ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر يمّؾ ر  يٙمقن ذم شمٚمؽ»وم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : 

همًم ومدر دم سمٙمؽ ايمسٛم٥م وومِض ، همٜمق اظمحتقم ، وَّلل فمز وصمؾ همٝمف ...، ، إمم ُمثٚمٝم٤م ُمـ ىم٤مسمؾ

 أي ذم اًمًٜم٦م اًميتل سمٕمده٤م وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم . شاظمُمٝمئ٥م



 

 

 زمكم اْلتؿ وايمتٔمٙمٝمؼ  فمٙمؿ اظمٔمِمقم  ........................................................................................    599

 

سمْمٛمٞمٛم٦م ( همٜمق اظمحتقم ، وَّلل فمز وصمؾ همٝمف اظمُمٝمئ٥ماًمًالم : )اًمّمالة ووم٘مقًمف قمٚمٞمف 

، اعمحيتقم سمٕمض ًا أّن اًمٌدا  مم٤ّم ىمد يٕمرض قمغم فم٤مهٌر ضمدّ إظم٤ٌمر اًمٙمثػمة اًميتل ذم هذا اًم٤ٌمب ، 

اعم٤موٞم٦م ، اًمث٤مسميت٦م ًمف يمام ذيمرٟم٤م ُم٤م يٕمْمده ذم ، سمؾ  (1)وإصقلوٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف قمغم سمٕمض اًمقضمقه 

 .وهمػمه  ّمحٞمح حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ أيتوأشمٞم٦م : يم

إذ اعمحيتقم ، يمام يًيتٗم٤مد ُمـ اًمٜمّمقص  :ُمـ دون أي ُم٤مٟمع يٛمٙمـ سمٞم٤مٟمف رضورة أّٟمف 

٦م قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، قمالوة قمغم ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، قمغم ىمًٛملم : اًم٘مٓمٕمٞمّ 

 ..وؾمٞم٠ميت اًميتٗمّمٞمؾ أيت ُمٓمٚمؼ وإو٤مذم ، وهذا هق اًمقضمف اًمث٤مين 

  

                                                           

: همّمًَل ورمح٥م ، وهذا فمكم ايمٕمٛمك  دم فمذاب ايمٔمِم٣مةأن خيٙمػ وفمٝمده  َمـ هذه إصقل أّن َّلل سمٔم٣ملم (1)

 . ٞمِّم٣ًم وإمج٣مفم٣ًم  ٓ خيٙمػ وفمده ، وهق ايمثقاب : يمٙمزوم ايم٘مذب وايمٓمٙمؿ وايمٛمٗمص ، وهق حم٣مل، يم٘مـ  وايم٘مًمل
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 اإلو٣مدماظمحتقم دم صحٝمح ايمثًمرم 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ذم قمٚمؾ اًمنمائع ىم٤مل : هـ( ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ، 387)أظمرج اًمّمدوق

قمـ أمحد سمـ ، عميتقيمؾ رمحف اهلل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر احلٛمػمي ُمقؾمك سمـ قمٛمران ا

قمـ أيب محزة )إمحز صم٘م٦م سم٢ممج٤مع( قمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمٓمٞم٦م ، احلًـ سمـ حمٌقب ، حمٛمد سمـ قمٞمًك 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ؾم٠مل ضمؼمئٞمؾ يمٞمػ يم٤من  نّ إقمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ، اًمثامزم 

  !.ُمٝمٚمؽ ىمقم ًمقط؟

، ٓ ييتٜمٔمٗمقن ُمـ اًمٖم٤مئط ، ىمقم ًمقط يم٤مٟمقا أهؾ ىمري٦م  إنّ »ائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم : ضمؼموم٘م٤مل 

، ًم٨ٌم ومٞمٝمؿ صمالصملم ؾمٜم٦م  ًمقـم٤مً  إنّ و، ٤م  قمغم اًمٓمٕم٤مم ؿمحّ أسمخال  ، وٓ ييتٓمٝمرون ُمـ اجلٜم٤مسم٦م 

ف دقم٤مهؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم ٟمّ إو، وٓ قمِمػمة ًمف وٓ ىمقم ، ومل يٙمـ ُمٜمٝمؿ ، قمٚمٞمٝمؿ  ام يم٤من ٟم٤مزًٓ إٟمّ و

وهن٤مهؿ قمـ اًمٗمقاطمش، وطمثٝمؿ قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ومٚمؿ جيٞمٌقه، ومل يٓمٞمٕمقه  يامن سمف واشم٤ٌمقمفوإمم آ

، ومٚمام قميتقا قمـ أُمره ،  ٟمذراً  ُمٜمذريـ قمذراً  سمٕم٨م اًمٞمٝمؿ رؾمالً ، اهلل شمٕم٤ممم عم٤م أراد قمذاهبؿ  نّ إو، 

سمٕم٨م اًمٞمٝمؿ ُمالئٙم٦م ًمٞمخرضمقا ُمـ يم٤من ذم ىمرييتٝمؿ ُمـ اعم١مُمٜملم، ومام وضمدوا ومٞمٝم٤م همػم سمٞم٧م ُمـ 

، اًمٚمٞمٚم٦م سم٘مٓمع ُمـ اًمٚمٞمؾ  هٚمؽ ُمـ هذه اًم٘مري٦م٠ماه سم: ًمٚمقط  ظمرضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م، وىم٤مًمقا٠مٚمٛملم وماعمً

طمد وأُمْمقا طمٞم٨م شم١مُمرون، ومٚمام اٟميتّمػ اًمٚمٞمؾ ؾم٤مر ًمقط سمٌٜم٤مشمف، وشمقًم٧م أوٓ يٚميتٗم٧م ُمٜمٙمؿ 

 .ىمد ؾم٤مر سمٌٜم٤مشمف ًمقـم٤مً  نّ إاُمرأشمف ُمدسمرة وم٤مٟم٘مٓمٕم٧م إمم ىمقُمٝم٤م شمًٕمك سمٚمقط وختؼمهؿ 

عم٤م ـمٚمع اًمٗمجر: ي٤م ضمؼمئٞمؾ  شٟمقدي٧م ُمـ شمٚم٘م٤م  اًمٕمر وإيّن » ىم٤مل ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم :

وم٤مىمٚمٕمٝم٤م ، ، وم٤مهٌط إمم ىمري٦م ىمقم ًمقط وُم٤م طمقت ومقم يمقط فمذاَب  -زمحتؿٍ – َمـ اَّللِ ايمٗمقُل  ؼه ضَم ، 

ودع ،  اْلب٣مر دم ومٙمبٜم٣م َمرُ أوومٖمٜم٣م ضمتك يٟمسمٝمؽ ٟمهماقمرج هب٤م إمم اًمًام ،  ُمـ حت٧م ؾمٌع أرولم، صمؿّ 

وميسم٧م ، قمغم أهؾ اًم٘مري٦م اًمٔم٤معملم  قمؼمة ًمٚمًٞم٤مرة، ومٝمٌٓم٧ُم  ٜم٦م ُمـ ُمٜمزل ًمقطُمٜمٝم٤م آي٦م سمٞمّ 

ين قمغم ُم٤م طمقي ورضسم٧م سمجٜم٤مطمل إ، يٛمـ قمغم ُم٤م طمقى قمٚمٞمف ذىمٞمٝم٤م سمجٜم٤مطمل قمغم إ

 ًمٚمًٞم٤مرة، صمؿّ  آي٦مً  :ُمٜمزل ًمقط إّٓ ، رولم أوم٤مىميتٚمٕميتٝم٤م ي٤م حمٛمد ُمـ حت٧م ؾمٌع ، ٝم٤م ٞمّ قمٚمٞمف همرسم

ديقيمٝم٤م وٟم٤ٌمح صٞم٤مح ًٛمع أهؾ اًمًام  طميتك أوىمٗميتٝم٤م طمٞم٨م ي، قمرضم٧م هب٤م ذم ظمقاذم ضمٜم٤مطمل 
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، اومٙم٤م ايمٗمري٥م فمعم ايمٗمقم: ٞمقدي٦م َمـ سمٙمٗم٣مء ايمٔمرش ي٣م صمػمئٝمؾ ، همٙمًم ؿمٙمٔم٦م ايمُمٚمس يمالهب٤م، 

ُمًقُم٦م ، واُمٓمر اهلل قمٚمٞمٝمؿ طمج٤مرة ُمـ ؾمجٞمؾ ، ؾمٗمٚمٝم٤م أقماله٤م أطميتك ص٤مر ، وم٘مٚمٌيتٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ 

ل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وم٘م٤مل ًمف رؾمق .يتؽ سمٌٕمٞمدُمّ أقمٜمد رسمؽ وُم٤م هل ي٤م حمٛمد ُمـ اًمٔم٤معملم ُمـ 

وم٘م٤مل ضمؼمئٞمؾ: يم٤من ُمقوع ىمرييتٝمؿ ذم  !.ي٤م ضمؼمئٞمؾ وايـ يم٤مٟم٧م ىمرييتٝمؿ ُمـ اًمٌالد؟: وآًمف 

وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف:  .وهل ذم ٟمقاطمل اًمِم٤مم، ُمقوع سمحػمة ـمؼمي٦م اًمٞمقم 

ي٤م  وم٘م٤مل: !.رولم وىمٕم٧م اًم٘مري٦م وأهٚمٝم٤م؟رأييتؽ طملم ىمٚمٌيتٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ذم أي ُمقوع ُمـ إأ

 .(7) شذم اًمٌحر حمٛمد وىمٕم٧م ومٞمام سملم سمحر اًمِم٤مم إمم ُمٍم ومّم٤مرت شمٚمقًٓ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

صحٞمح اًمثامزم سيٌح أّن سمٕمض اعمحيتقم اعمٛم٣م ، اعميتح٘مؼ ذم اخل٤مرج ، ُمٕمّٚمؼ قمغم 

 اًمٌدا  واعمِمٞمت٦م واإلذن ، ومٗمل اًمٜمص حميتقُم٤من : 

 .ومقم يمقطأصؾ فمذاب :  اظمحتقم إّول

ي٤م  :شقدي٧م ُمـ شمٚم٘م٤م  اًمٕمرٟمُ  قمٚمٞمف اًمًالم: ) ف٘مقًمحميتقم ٓ يرّد وٓ يٌّدل : ًمىمْم٤مٌ  هذا 

 .ًمٙمٜمّف ُمٕمّٚمؼ قمغم اًمقىم٧م  (يمقط ومقمِ  فمذاَب  -زمحتؿٍ – َمـ اَّللِ ايمٗمقُل  ؼه ضَم ، ضمؼمئٞمؾ 

 اظمحتقم ايمث٣مين : ووم٦م ايمٔمذاب .

تك وومٖمٜم٣م ضمٟمهم) ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم :ىمقل : وهق أي وىم٧م شمٕمذي٥م ىمقم ًمقط سمف ، 

: ٞمقدي٦م َمـ سمٙمٗم٣مء ايمٔمرش ي٣م صمػمئٝمؾ ، همٙمًم ؿمٙمٔم٦م ايمُمٚمس ...، َمر اْلب٣مر دم ومٙمبٜم٣مأيٟمسمٝمؽ 

 .قمغم ـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ اًميتٕمٚمٞمؼ  وهق سيٌح ومٞمام ىمٚمٜم٤مه (اومٙم٤م ايمٗمري٥م فمعم ايمٗمقم

، ُم٤م أظمرضمف اًمّمدوق ذم اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼ ُمّر قمٚمٞمؽ ومٚم٘مد سمؾ صمّٛم٦م ُم٤م هق أيمؼم ُمـ ذًمؽ ، 

، ي٤م رؾمؾ ريب : وىم٤مل هلؿ ًمقط »: قمـ قمٛمرو ، قمـ اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم سم٢مؾمٜم٤مده اًم٘مقّي اعمٕميتؼم ،

  .أُمرٟم٤م أن ٟم٠مظمذهؿ سم٤مًمًحر: ىم٤مًمقا  ؟!.ومام أُمريمؿ ريب ومٞمٝمؿ
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 هم١ميّن : ىم٤مل شم٠مظمذوهنؿ اًم٤ًمقم٦م  ؟!.وُم٤م طم٤مضميتؽ: ىم٤مًمقا  ؟!.ومكم إًمٞمٙمؿ طم٤مضم٦م: ًمقط ىم٤مل 

بْ : وم٘م٤مًمقا  !!.أطم٣مف أن يبدو يمرِب همٝمٜمؿ ْبُح زمَِٗمِري٤ٍم إِنه ََمْقفِمَدُهُؿ ايمِمُّ  .(7) ُح َأيَمٝمَْس ايمِمُّ

(  أطم٣مف أن يبدو يمرِب همٝمٜمؿهم١ميّن :  سمٟمطمذوُنؿ ايمس٣مفم٥مىمٚم٧م : ىمقل ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم : )

 سيٌح ذم يمقن قمذاهبؿ ُمٕمّٚمؼ قمغم اإلُمْم٤م  اًمث٤مين يمٞمام يٙمقن حميتقُم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم .

 ايمززمدة : 

 -زمحتؿٍ – َمـ اَّللِ يمٗمقُل ا ؼه ضَم ، ي٤م ضمؼمئٞمؾ : )قمٚمٞمف اًمًالم  ىمقل اهلل شمٕم٤ممم جلؼمائٞمؾ

 صم٤من ، وهق ـمٚمقع اًمِمٛمس ، وهذا هق اعمحيتقم  حميتقٌم ُمٕمّٚمٌؼ ( يمقط ومقمِ  فمذاَب 
ٍ
قمغم إُمْم٤م 

: وم٢من حتّ٘م٘م٧م ظمّمقصّٞم٤مشمف يم٤مًمقىم٧م اإلو٤مذم : إّٟمف اعمحيتقم اعمٕمّٚمؼ قمغم سمٕمض اخلّمقصٞم٤ّمت 

 .حميتقُم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم وإّٓ ومال  ٧مأوح

ٌّف ؿمديداً إذا اشّمْمح هذا ،  يقٟمس وًمقط قمٚمٞمٝمام اًمًالم ْمّٞميتل سملم ىمي ًمٚمٗمرق اجلقهر ٟمٜم

: هم٤مي٦م إُمر أّٟمف ومٗمل ىمّّم٦م ًمقط أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم أّن يماًل ُمـ ٟمزول اًمٕمذاب واًميتٕمذي٥م سمف حميتقم : 

 .، ويمالمه٤م حتّ٘مؼ ، ومٝمق حميتقم ُمٓمٚمؼ  ُمٕمّٚمؼ قمغم اًمقىم٧م ، وهق ـمٚمقع اًمِمٛمس

، وىمد ذاب حميتقم أظمؼم اهلل ؾمٌح٤مٟمف يقٟمس أّن ٟمزول اًمٕمقمٚمٞمف اًمًالم وذم ىمّّم٦م يقٟمس 

: ، سمؾ ىمد رومع اًمٕمذاب ، ًمٙمـ مل خيؼمه ؾمٌح٤مٟمف أّٟمف ؾمٞمٕمّذهبؿ سمف طميتاًم وحتّ٘مؼ ظم٤مرضم٤ًم ٟمزل ومٕمالً 

 .سملم اعمحيتقم اعمٓمٚمؼ واإلو٤مذماجلقهري وم٤مًميتٗم٧م ًمٚمٗمرق 

ومح٘مٞم٘م٦م اعمحيتقم اعمٓمٚمؼ : حتّ٘مؼ اإلُمْم٤مئلم ، يمام ذم قمذاب ىمقم ًمقط ، إوّل : ٟمزول 

 .، ومٚمقٓ حتّ٘مؼ اإلُمْم٤م  اًمث٤مين ًمٙم٤من ُمٕمّٚم٘م٤ًم هتؿ سمف ذم وىم٧م سمٕمٞمٜمف اًمٕمذاب ، واًمث٤مين ُم١ماظمذ

وأُّم٤م اعمحيتقم اإلو٤مذم ، ومٝمق : اعمحيتقم اعمٛم٣م سم٤مإلُمْم٤م  إّول ، ُمٕمّٚمؼ قمغم اإلُمْم٤م  

، ًمٙمـ مل يٛمض اهلل ظم٤مرضم٤ًم اًمٕمذاب قمٚمٞمٝمؿ وحتّ٘مؼ ٚم٘مد حتيّتؿ ٟمزول ، يمام ذم ىمقم يقٟمس : وماًمث٤مين 

 .قا وأٟم٤مسمقا ُم١ماظمذهتؿ سمف ، يمقهنؿ شم٤مسم
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 اإلو٣مدمصحٝمح اْلّذاء دم اظمحتقم 

 ح..  قمـ أمحد سمـ حمٛمد، حمٛمد سمـ حيٞمك قمـ هـ( 399)روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

قمـ مجٞمؾ سمـ ،  سمـ حمٌقباحلًـ قمـ ،  قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد مجٞمٕم٤مً ، وقمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م 

ٌَ : ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم قمـ ىمقل اهلل قمز و ضمؾ : قمـ أيب قمٌٞمدة ىم٤مل، ص٤مًمح  ٧ِم هُمٚمِ

وُم ) ٌُقَن )9اًمرُّ
ـْ سَمْٕمِد هَمَٚمٌِِٝمْؿ ؾَمَٞمْٖمٚمِ َْرِض َوُهْؿ ُِم ْٕ ـْ 3( ذِم َأْدَٟمك ا َُْمُر ُِم ْٕ ( ذِم سمِْْمِع ؾِمٜملَِم هللِاِ ا

ـْ سَمْٕمُد َوَيْقَُمِتٍذ َيْٗمَرُح اعم١ُْْمُِمُٜمقنَ  ٌُْؾ َوُِم  ؟!.(7) ىَم

اهلل واًمراؾمخقن  ٓ يٕمٚمٛمف إّٓ ،  هلذا شم٠مويالً  إنّ ، ي٤م أسم٤م قمٌٞمدة »اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل 

عم٤م ه٤مضمر إمم ، رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  إنّ : ذم اًمٕمٚمؿ ُمـ آل حمٛمد صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ 

وسمٕم٨م سمف ُمع رؾمقل يدقمقه إمم ،  يميت٥م إمم ُمٚمؽ اًمروم يميت٤مسم٤مً ، وأفمٝمر اإلؾمالم ، اعمديٜم٦م 

٤م ُمٚمؽ وم٠مُمّ  ، إًمٞمف ُمع رؾمقًمفوسمٕمثف ، يدقمقه إمم اإلؾمالم  ويميت٥م إمم ُمٚمؽ وم٤مرس يميت٤مسم٤مً ، اإلؾمالم 

ف وم٢مٟمّ ، ٤م ُمٚمؽ وم٤مرس وأُمّ ، وأيمرم رؾمقًمف ، ؿ يميت٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف اًمروم ومٕمٔمّ 

ويم٤من ُمٚمؽ ، واؾميتخػ سمرؾمقًمف ، ىمف اؾميتخػ سمٙميت٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وُمزّ 

، وم٤مرس  ويم٤من اعمًٚمٛمقن هيقون أن يٖمٚم٥م ُمٚمؽ اًمروم ُمٚمؽ، وم٤مرس يقُمتذ ي٘م٤مشمؾ ُمٚمؽ اًمروم 

 .ويم٤مٟمقا ًمٜم٤مطمٞميتف أرضمك ُمٜمٝمؿ عمٚمؽ وم٤مرس

وم٠مٟمزل اهلل قمز ، واهميتٛمقا سمف ، يمره ذًمؽ اعمًٚمٛمقن ، ومٚمام همٚم٥م ُمٚمؽ وم٤مرس ُمٚمؽ اًمروم 

ومُ : ىمرآٟم٤م  وضمؾ سمذًمؽ يميت٤مسم٤مً  ٧ٌَِم اًمرُّ
َْرضِ  ٕمٜمل همٚمٌيتٝم٤م وم٤مرسي هُمٚمِ ْٕ وهل   ذِم َأْدَٟمك ا

ـْ سمَ ووم٤مرس : يٕمٜمل َوُهؿْ اًمِم٤مُم٤مت وُم٤م طمقهل٤م  ٌُقنَ اًمروم  ْٕمِد هَمَٚمٌِِٝمؿْ ُِم
يٕمٜمل  ؾَمَٞمْٖمٚمِ

ـْ سَمْٕمُد َوَيْقَُمتٍِذ َيْٗمَرُح اعم١ُْْمُِمٜمُقنَ  يٖمٚمٌٝمؿ اعمًٚمٛمقن ٌُْؾ َوُِم ـْ ىَم َُْمُر ُِم ْٕ سمِٜمٍَْمِ  ذِم سمِْْمِع ؾِمٜملَِم هللِاِ ا

طِمٞمؿُ  ـْ َيَِم٤مُ  َوُهَق اًْمَٕمِزيُز اًمرا ومرح ، وميتيتحقه٤م ومٚمام همزا اعمًٚمٛمقن وم٤مرس وا اهللاِ َيٜمٍُْمُ َُم

 .شاعمًٚمٛمقن سمٜمٍم اهلل قمز و ضمؾ

                                                           

 .9 -7ايمروم :   (1)



 

 

 599....     ...............................................................................  ايمٖمِمؾ ايمس٣مزمع : اظمحتقم اظمْمٙمؼ واإلو٣مدم 

 

ذِم  : أًمٞمس اهلل قمز و ضمؾ ي٘مقل : ىمٚم٧م أسمق قمٌٞمدة احلّذا  ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف : ىم٤مل  

 وذم إُم٤مرة، وىمد ُم٣م ًمٚمٛم١مُمٜملم ؾمٜمقن يمثػمة ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  سمِْْمِع ؾِمٜملِمَ 

 ؟!.قمٛمرام همٚم٥م اعم١مُمٜمقن وم٤مرس ذم إُم٤مرة وإٟمّ ، أيب سمٙمر 

واًم٘مرآن ي٤م أسم٤م قمٌٞمدة ،  وشمٗمًػماً  هلذا شم٠مويالً  إنّ : أمل أىمؾ ًمٙمؿ »اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل 

ـْ سَمْٕمدُ : أُم٤م شمًٛمع ًم٘مقل اهلل قمز و ضمؾ ، ٟم٤مؾمخ و ُمٜمًقخ  ٌُْؾ َوُِم ـْ ىَم َُْمُر ُِم ْٕ ئمٛمل إيمٝمف   هللِاِ ا

سمٜمزول ،  ؿ ايمٗمّم٣مءتِّ ـَح ـإلم يقم يُ ، دم ايمٗمقل  رطمه م َم٣م أَ دِّ ويٗمَ ، م ر َم٣م ومده أن ي٠مطمِّ ، اظمُمٝمئ٥م دم ايمٗمقل 

 ( سمِٜمٍَْمِ اهلل١4ْمُِمُٜمقَن )َوَيْقَُمتٍِذ َيْٗمَرُح اعمُْ  : ومذًمؽ ىمقًمف قمز وضمؾ : اًمٜمٍم ومٞمف قمغم اعم١مُمٜملم 

ـْ َيَِم٤م ُ   .(7)ايمٗمّم٣مء زم٣ميمٛمٌمؿ تِّ ـَح ـيُ يقم : أي   َيٜمٍُْمُ َُم

قمـ ، يب قمٛمػم أقمـ حمٛمد سمـ ،  يبأطمدصمٜمل هـ( ذم شمٗمًػمه ىم٤مل : 399وأظمرضمف اًم٘مّٛمل )

 . (9)سمف ُمثٚمف يب قمٌٞمدةأقمـ ، مجٞمؾ 

إؾمٜم٤مد اًمٙمٚمٞمٜمّل إّول صحٞمح سم٢ممج٤مع ، إؾمٜم٤مد اًم٘مّٛمل طمًـ صحٞمح سم٢ممج٤مع . وىمٚم٧م : 

  رضم٤مًمف وضمقه اًمٓم٤مئٗم٦م . واًمث٤مين صحٞمح قمغم إىمقى.

 شمّٚم٥م حمتقَم٣من : 

ا  ، ٓ سمّد ُمـ حتّ٘م٘مف وهذا إصؾ ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌد .أصؾ اًمٜمٍم قمغم اًمٗمرس إّول :

 ، وإّٓ ًمزم شمٙمذي٥م اًم٘مرآن .ذم اًمٕمٞم٤من اخل٤مرضمل 

واًمٌْمع : أىمؾ ُمـ  دِم زمِّْمِع ؽِمٛمكِمَ وم٤مهلل ىم٤مل :  ـمّرو اًمٌدا  ذم وىم٧م حتّ٘م٘مف . ايمث٣مين :

 قمنم ؾمٜملم إمج٤مقم٤ًم ، ذم طملم مل يقضمده اهلل شمٕم٤ممم إّٓ سمٕمد أرسمٕم٦م قمنم قم٤مُم٤ًم قمٝمد قمٛمر .

 إمم أصؾ٤مإلو٤موم٦م حميتقم سمذم اعمث٤مل أقماله ، م اإلو٤مذم : ومٝمق اًمزسمدة : هذا هق اعمحيتق

 .: شمٌٕم٤ًم ًمٓم٤مقم٦م اًمٕم٤ٌمد وُمٕمّمٞميتٝمؿ إمم وىم٧م إجي٤مده وحت٘مٞم٘مف سم٤مإلو٤موم٦م ُمٕمّٚمؼ إّٓ أّٟمف ، حت٘م٘مف 
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 يمِمحٝمح محرانزمـ َمسٙمؿ ؾم٣مهدًا اصحٝمح 

( همٜمق اظمحتقم ، وَّلل فمز وصمؾ همٝمف اظمُمٝمئ٥م: )ذم صحٞمح محران قمٚمٞمف اًمًالم اًم٤ٌمىمر  ًم٘مقل

 ..ُم٣م سمٕمْمٝم٤م وؾمٞم٠ميت همػمه٤م  أظمرى،٦م اهٌد صحٞمحقؿم،  قمدا ُم٤م ذيمرٟم٤م

إذا يم٤من أول ًمٞمٚم٦م ُمـ ؿمٝمر : »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم أّن اًمّم٤مدق اًم٤ًمسم٤مـمل ُمّر ذم صحٞمح 

ومٞمام يٗمرق ُمـ إُمر ، اظمحتقمَمـ إَمر واصمٔمؾ همٝمًم سمٗمِض وسمٗمدر ، »...رُمْم٤من، وم٘مؾ : 

 .شيرد وٓ يبدلايمٗمّم٣مء ايمذي ٓ  ، ُمـيمٝمٙم٥م ايمٗمدراحلٙمٞمؿ، ذم 

وهق فم٤مهٌر أّن اًم٘مْم٤م  ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ، حميتقٌم ُمٓمٚمؼ ، ٓ يرّد وٓ يٌّدل ، همػم ُمٕمّٚمؼ قمغم 

 اعمِمٞمت٦م واًمٌدا  واعمحق واإلصم٤ٌمت ..

قمـ ، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، أمحد سمـ حمٛمد رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ ُم٤م ًمٙمـ يٜم٤مومٞمف مت٤مُم٤ًم 

قمـ أطمدمه٤م قمٚمٞمٝمام اًمًالم ىم٤مل ، ٚمؿ قمـ حمٛمد سمـ ُمً، قمـ اًمٕمال  سمـ رزيـ ، ومْم٤مًم٦م سمـ أيقب 

 ؟!.ؾم٠مًميتف قمـ قمالُم٦م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر: 

وإن يم٤مٟم٧م ، وإن يم٤مٟم٧م ذم سمرد دومت٧م ، قمالُميتٝم٤م أن شمٓمٞم٥م رحيٝم٤م »قمٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل 

ومٞمٙميتٌقن ُم٤م يٙمقن ذم ، واًمٙميت٦ٌم إمم اًمًام  اًمدٟمٞم٤م ، شمٜمزل ومٞمٝم٤م اعمالئٙم٦م ،  ذم طمر سمردت ومٓم٤مسم٧م

، همٝمٗمدم َمٛمف َم٣م يُم٣مء :  وهمٝمف اظمُمٝمئ٥م،  يمف ه َمقومقٌف َد ٛمْ فمِ  هُ رُ وأَمْ  ،وُم٤م يّمٞم٥م اًمٕم٤ٌمد ، أُمر اًمًٜم٦م 

 .(7)شيٚمحق ويثب٦م وفمٛمده أم ايم٘مت٣مبو ، وي٠مطمر َمٛمف َم٣م يُم٣مء

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح سم٢ممج٤مع أصح٤مسمٜم٤م ، رواشمف أؾم٤مـملم اعمّٚم٦م ، ووم٘مٝم٤م  اًمٗمرىم٦م .

َمر إو»: سمٚمٗمظ يمدقم٤مئؿ اإلؾمالم واًمٌح٤مر وهمػممه٤م ، ، ورسمام ورد ذم سمٕمض اعمّم٤مدر 

 . شيمف ه َمقومقٌف َد ٛمْ فمِ 

 .٤معمحيتقم اإلو٤مذم اًم٘مقل سم إّٓ اًمزسمدة : فم٤مهر اخلؼميـ اًميتٜم٤مذم اًميت٤مم ، وٓ خمرج 
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 ؿمرّو ايمبداء فمعم ايمٛم٣مهمذ اظمحتقمصحٝمح ضيس : 

قمـ ، سمـ احلٙمؿ  قمـ قمكم، ؾمٛمٕمٞمؾ إطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ هـ( ىم٤مل : 997أظمرج اًمّمّٗم٤مر )

قمٚمؿ ُمٌذول وقمٚمؿ : هلل قمٚمٛملم  : إنّ ؾمٛمٕميتف ي٘مقل :  ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل أيبقمـ ، رضيس 

٣م َمّ أو، وٟمحـ ٟمٕمٚمٛمف  إّٓ يٕمٚمٛمف اعمالئٙم٦م واًمرؾمؾ   ف ًمٞمس ُمـ رٟمّ ٢موم: ٤م اعمٌذول ُمّ ٠موم: ُمٙمٗمقف 

 .(1)شذا طمرج ٞمٖمذإ، ايم٘مت٣مب  مّ أفمٛمده دم  يايمذ: همٜمق ، اظم٘مٖمقف 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك يمالم .

 ( سيٌح ضمّدًا ذم اعمحيتقمذا طمرج ٞمٖمذإ، ايم٘مت٣مب  مّ أدم  فمٛمده يايمذىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 ، ٓ يرّد وٓ يٌّدل .حت٘مؼ ذم اًمقاىمع اًمٕمٞمٜمل اخل٤مرضمل : ومٛمٕمٜمك ٟمٗمذ : اعمٓمٚمؼ 

قمـ زرارة، ،  سم٢مؾمٜم٤مده اًمّمحٞمح دون يمالمقمٜمف شمٕم٤ممم أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل ُم٣م 

صمّؿ يٌٕم٨م اهلل  ...،خيٚمؼ اًمٜمٓمٗم٦م أن  أرادإّن اهلل قمز وضمؾ إذا »قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل: 

، ومٞمّمالن إمم اًمرطمؿ، وومٞمٝم٤م اًمروح ...ُمٚمٙملم ظماّلىملم: خيٚم٘م٤من ذم إرطم٤مم ُم٤م يِم٤م  اهلل

اًم٘مديٛم٦م اعمٜم٘مقًم٦م ذم أصالب اًمرضم٤مل وأرطم٤مم اًمٜم٤ًم ، ومٞمٜمٗمخ٤من ومٞمٝم٤م روح احلٞم٤مة واًمٌ٘م٤م ، 

شمّؿ يقضمل اَّلل إلم  ،اًمٌٓمـ سم٢مذن اهللويِمّ٘م٤من ًمف اًمًٛمع واًمٌٍم ومجٞمع اجلقارح، ومجٞمع ُم٤م ذم 

 . (7) شهمٝمًم سم٘متب٣من  ايمَبداءواؾمؼمؿم٣م رم، وٞم٣مهمذ أَمري، وومدري ، ومّم٣مئل : اظمٙم٘مكم اىمتب٣م فمٙمٝمف 

أي حتيتّؿ وحت٘مؼ ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  ، وهذا ( ذا طمرج ٞمٖمذإىمقل اًم٤ٌمىمر : )احل٤مصؾ : 

 .( همٝمًم سم٘متب٣من  ايمَبداءواؾمؼمؿم٣م رم، وٞم٣مهمذ أَمريىمقًمف أظمر قمٚمٞمف اًمًالم : )ي٤ٌميـ مت٤مُم٤ًم 

وم٤معمٕمٜمك أّن اًمٌدا  ٓ يٓمرأ قمغم أصؾ إّٓ اًم٘مقل سم٤معمحيتقم اإلو٤مذم : وٓ خمرج ُمـ هذا 

 ، ؿمدةً ٤مً ووٞم٘م ، وإّٟمام يٓمرأ قمغم ظمّمقصّٞم٤مشمف، ؾمٕم٦مً ذم اخل٤مرج ُم٤م ذم اًمٚمقح : يمقٟمف ُميتح٘م٘م٤ًم 

 .ذم إٟمقاع إرسمٕم٦م ٞم٠ميت اًمٌٞم٤من وؾم،  اً وشم٠مظمػم شم٘مديامً ،  ٤مً ووٕمٗم
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 ؾم٣مهدًا  َمٛمجػم اظمسقم

 شمًع ًمٞمٚم٦م ذم»: اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤ملهـ( ذم اًمٗم٘مٞمف ىم٤مل : 387ضمزم سمف اًمّمدوق )

 صمالث ًمٞمٚم٦م وذم ، اًم٘مْم٤م  وقمنميـ إطمدى ًمٞمٚم٦م وذم ، اًميت٘مدير رُمْم٤من ؿمٝمر ُمـ قمنمة

 .(7)شطمٙمٗمف دم يُم٣مء َم٣م يٖمٔمؾ أن شمٛم٣مؤه صمّؾ  وَّلل ، َمثٙمٜم٣م إلم دم ايمسٛم٥م ي٘مقن َم٣م إزمرام،  وقمنميـ

 ، زي٤مد سمـ ؾمٝمؾ قمـ ، أصح٤مسمٜم٤م ُمـ دةذم اًمٙم٤مذم قمـ قمريض اهلل قمٜمف ٜمل وأظمرضمف اًمٙمٚمٞم

 اهلل قمٌد أيب قمـ ، رضمؾ قمـ ذيمراه احلالل أيب سمـ وزي٤مد اعمًكم رسمٞمع قمـ ، احلٙمؿ سمـ قمكم قمـ

  .(9)قمدا اوٓمراب سمٕمض إًمٗم٤مظ ُمثٚمف اًمًالم قمٚمٞمف

ٕمالُم٦م ذم صححٜم٤مه قمـ اًم، وُم٤م أصمٌيتٜم٤مه أقماله اًمٜم٤ًمخ وٓ يّي..: ٟمًخ وهق سم٥ًٌم 

 .ريض اهلل قمٜمٝمؿ  يميتٌف ، واعمجٚمز ذم اًمٌح٤مر ، واحلر ذم اًمقؾم٤مئؾ وهمػمهؿ

رضم٤مًمف صم٘م٤مت  .وٕمٞمػ سم٤مًمرضمؾ اعمٌٝمؿ اخلؼم ُم٘مٌقل سم٤مٟٓمج٤ٌمر ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ىمٚم٧م : 

ىمدُم٤م  أصح٤مسمٜم٤م ٠مىمقال ُمٜمجؼم سم ويمام ىمٚمٜم٤م : وم٤مخلؼمإضمّٚم٦م ، واعمًكم ؾمٞمؼ ُميت٤مسمٕم٦م ٓ همػم ، 

طمّج٦م ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ ضمزم اًمّمدوق ، وضمزم اًم٘مدُم٤م  مل أضمد خم٤مًمٗم٤ًم  ريض اهلل قمٜمٝمؿوُميت٠مظمريـ 

 .ريض اهلل قمٜمف يم٤مًمّمدوق اجل٤مزم ، ٓ أىمؾ قمٜمد قمغم سمٕمض إىمقال 

،  وقمنميـ صمالث ًمٞمٚم٦م وذموأّي٤ًم يم٤من : وم٢مّٟمام ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا ًمّمحٞمح محران : وم٘مقًمف : )

 ( طمٙمٗمف دم يُم٣مء َم٣م يٖمٔمؾ أن شمٛم٣مؤه صمّؾ  وَّلل ، َمثٙمٜم٣م إلم دم ايمسٛم٥م ي٘مقن َم٣م إزمرام

همًم ومدر دم سمٙمؽ ايمسٛم٥م وومِض ، همٜمق اظمحتقم ، وَّلل فمز ؿم٤مهٌد ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 .( وصمؾ همٝمف اظمُمٝمئ٥م

ذم يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  ىمد أي أّن ُم٤م أسمرُمف اهلل شمٕم٤ممم وطميتّٛمف ُمـ اًم٘مْم٤م  ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م ، 

 ..  اًمٖم٤مي٦م  سمٜم٤مً  قمغم طمجٞم٦ّم ُمٗمٝمقم: ومْمالً ُمـ اهلل ورمح٦م ، اًمًٜم٦م اًميتل سمٕمده٤م 
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 ضمجّٝم٥م َمٖمٜمقم ايمٕم٣مي٥م همٝمًم ٞمحـ همٝمف

ذيمرٟم٤م ذم ُمقوع ؾم٤مسمؼ ُمـ هذا اًمٙميت٤مب أّن اًمٕمٚمام  اظميتٚمٗمقا ذم طمجّٞم٦م اعمٗمٝمقم ، ذه٥م 

 طمجّٞميتف ذم اجلٛمٚم٦م ..ىم٤مـم٦ٌم اًم٘مدُم٤م  إمم قمدم طمجّٞميتف ، وأيمثر اعميت٠مظمريـ إمم أيمثر سمؾ 

اًمدًمٞمؾ قمغم طمجّٞميتف ذم ُمقرٍد  واحلّؼ أّٟمف ًمٞمس سمحّج٦م سمٜمحق اعمقضم٦ٌم اًمٙمٚمّٞم٦م ، إّٓ إذا دّل 

 سمخّمقصف ، يمام ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ، ه٤مك اًمٌٞم٤من..

قمـ ، محد سمـ حمٛمد أمحد سمـ إدريس ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أظمؼمٟم٤م روى اًم٘مّٛمل ذم شمٗمًػمه ىم٤مل : أ

قمـ ، قمـ ه٤مرون سمـ ظم٤مرضم٦م ، قمـ حيٞمك احلٚمٌل ، قمـ اًمٜمي سمـ ؾمقيد ، احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد 

 ؟!.إذا أصمٙمٜم٣م ويمـ ي٠مطمر اَّلل ٞمٖمس٣مً :  اهلل م ذم ىمقليب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالأقمـ ، يب سمّمػم أ

هم٣مذا ىم٣من يمٝمٙم٥م  ،م ُمٜمٝم٤م ُم٤م يِم٤م  وي١مظمر ُم٤م يِم٤م  ي٘مدّ ، ُمرىمقُم٦م  قمٜمد اهلل يميت٤ٌمً  نّ إ» :ىم٤مل 

 .(1)شإلم يمٝمٙم٥م َمثٙمٜم٣م ،ي٘مقن ءر ٞمزل اَّلل همٝمٜم٣م ىمّؾ أايمٗمدر 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

ي٘مقن دم ، ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر يمّؾ ر  ي٘مدر »ىم٤مل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم ذم صحٞمح محران : و

همًم ، ظمػم وذ ، وـم٤مقم٦م وُمٕمّمٞم٦م ، وُمقًمقد وأضمؾ ورزق :  إلم َمثٙمٜم٣م َمـ وم٣مزمؾسمٙمؽ ايمسٛم٥م ، 

 .ش، وهلل قمز وضمؾ ومٞمف اعمِمٞمت٦م ومدر دم سمٙمؽ ايمسٛم٥م وومِض ، همٜمق اظمحتقم

 وومحقاه أّن هلل (دم سمٙمؽ ايمسٛم٥م إلم َمثٙمٜم٣م َمـ وم٣مزمؾ)ىمٚم٧م : وهق فم٤مهٌر أّن اًم٘مْم٤م  حميتقم 

اعمِمّٞم٦م ذم إصم٤ٌمت ُم٤م هق أطمًـ ُمٜمف ، ومْماًل ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف ورمح٦م ، اًمًٜم٦م اًميتل سمٕمده٤م ، ؾمٌح٤مٟمف ذم 

 ًمٙمـ ُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم هذا؟!.

 ، طمًٌٜم٤م ُمٜمٝم٤م ، هذا اعمث٤مل : رضورّي٦م ، سمؾ ُميتقاشمرة ، سمؾ  صم٤مسميت٦مىمٚمٜم٤م : إدًّم٦م 
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ا مل ييتقسمقا ، قمغم اًمِم٘م٤موة ، وذم هذه اًمدٟمٞم٤م أيْم٤ًم إذ -ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ-وم٤مٕؿم٘مٞم٤م  

أُم٣م يميت٥م و، ُمع أّن اهلل ُمثاًل ذم آظمر ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمل قمٛمره اخلٛمًلم  ًمٙمـ ُم٤مذا ًمق شم٤مب ؿم٘ملٌّ 

 أّٟمف ؿم٘مّل؟!!.اًم٤ًمسم٘م٦م ذم يمّؾ ًمٞم٤مزم اًم٘مدر اًميتًع وإرسمٕملم 

ًمَِٞمْ٘مَٓمَع إن ىمٞمؾ : ٓ ي٘مٌؾ اهلل شمقسميتف ذم ؾمـ اخلٛمًلم ، شمٙمذي٥م سيٌح ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : 

ـَ  ٌُقا ظَم٤مِئٌلَِم ) ـَ ىَمَٖمُرواايمهِذيـَمَروًم٤م ُِم
ٌء َأْو َيتُقَب 797َأْو َيْٙمٌيِتَُٝمْؿ وَمَٞمٜمَْ٘مٚمِ ََْمِر َرْ ْٕ ـَ ا ( يَمٝمَْس يَمَؽ َِم

ُْؿ ـَم٣مظمُِقنَ  ْؿ هَم١مُِنه هَبُ  .(7)فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َأْو ُئَمذِّ

 قمغم اًميتقسم٦م ٟم٤مهٞمؽ قمـ أظم٤ٌمر اعمٕم٤ميٜم٦م اعميتقاشمرة : ومٗمٞمٝم٤م أّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف أىمدر ىم٤مـم٦ٌم قم٤ٌمده

 ، أي ىمٌٞمؾ اعمقت سم٘مٚمٞمؾ .إمم ُم٤م ىمٌؾ اعمٕم٤ميٜم٦م يتك إؿم٘مٞم٤م  ، ، طم

ذم قم٤ممل وٓ يٜم٤مذم اؾميتٓم٤مقم٦م ىم٤مـم٦ٌم إؿم٘مٞم٤م  قمغم اًميتقسم٦م ، ُمع اظميتٞم٤مر سمٕمْمٝمؿ قمدم اًميتقسم٦م 

ٓ ُمالزُم٦م سملم إُمريـ : رضورة أّن اهلل شمٕم٤ممم ىم٣م وأُم٣م أن يٙمقن ٟمٔم٤مم  اهلل اًم٘مديؿ : إذ

  ٓ قمٚمٛمف إززم اًم٘مديؿ ؾمٌح٤مٟمف .  آسميتال  حمٙمقُم٤ًم سم٤مظميتٞم٤مر اًمٕمٌد ،

 ه٤مك هذه اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم اعميتقاشمرة ُمٕمٜمك ذم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ..

  

                                                           

 .178آل فمٚمران :   (1)
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 ؿمرّو ايمبداء فمعم حمتقم يمٝمٙم٥م ايمٗمدر سمقاسمر

قمـ مجٞمؾ سمـ ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ أسمٞمف ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل ، قمـ 

آدم قمٚمٞمف  إنّ : قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل قمـ أيب قمٌد اهلل أو قمـ أيب ضمٕمٗمر ، قمـ اسمـ سمٙمػم ، دراج 

 .شوم٤مضمٕمؾ زم ؿمٞمت٤مً ، ل جمرى اًمدم وأضمرييتف ُمٜمّ ، اًمِمٞمٓم٤من  ي٤م رب ؾمٚمٓم٧م قمكما : اًمًالم ىم٤مل 

 وم٢منْ ، ُمـ هؿ ُمـ ذرييتؽ سمًٞمت٦م مل شمٙميت٥م قمٚمٞمف  ضمٕمٚم٧م ًمؽ أنّ ، ي٤م آدم »ؾمٌح٤مٟمف : وم٘م٤مل 

وم٢من هق ، ٦م وُمـ هؿ ُمٜمٝمؿ سمحًٜم٦م وم٢من مل يٕمٛمٚمٝم٤م يميت٧ٌم ًمف طمًٜم، قمٛمٚمٝم٤م يميت٧ٌم قمٚمٞمف ؾمٞمت٦م 

 .شي٤م رب زدين»آدم : ىم٤مل . شقمٛمٚمٝم٤م يميت٧ٌم ًمف قمنماً 

ىم٤مل ي٤م .ش ضمٕمٚم٧م ًمؽ أن ُمـ قمٛمؾ ُمٜمٝمؿ ؾمٞمت٦م صمؿ اؾميتٖمٗمر ًمف همٗمرت ًمف»ؾمٌح٤مٟمف : ىم٤مل 

ش ضمتك سمبٙمغ ايمٛمٖمس هذه، زمسْم٦م َلؿ ايمتقزم٥م »: أو ىم٤مل ش ضمٕمٚم٧م هلؿ اًميتقسم٦م»: ىم٤مل . رب زدين

 .(7)شي٤م رب طمًٌل»: ىم٤مل 

 ون أدٟمك يمالم .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح د

قمٛمـ ، قمـ اسمـ ومْم٤مل ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

ُمـ شم٤مب ىمٌؾ : ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، ذيمره 

شمقسميتف ُمـ شم٤مب ىمٌؾ ُمقشمف سمِمٝمر ىمٌؾ اهلل : اًمًٜم٦م ًمٙمثػمة  إنّ : صمؿ ىم٤مل ، ُمقشمف سمًٜم٦م ىمٌؾ اهلل شمقسميتف 

، اجلٛمٕم٦م ًمٙمثػم  إنّ : اًمِمٝمر ًمٙمثػم ُمـ شم٤مب ىمٌؾ ُمقشمف سمجٛمٕم٦م ىمٌؾ اهلل شمقسميتف صمؿ ىم٤مل  إنّ : صمؿ ىم٤مل 

َمـ سم٣مب ومبؾ أن ئم٣ميـ ومبؾ ، ًمٙمثػم  يقُم٤مً  إنّ : صمؿ ىم٤مل ، ُمـ شم٤مب ىمٌؾ ُمقشمف سمٞمقم ىمٌؾ اهلل شمقسميتف 

 .(9)شاَّلل سمقزمتف

 ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمرؾمؾ : يِمٝمد ًمف .
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قمـ ، قمـ مجٞمؾ ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ أسمٞمف ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ قمـ  وروى اًمٙمٚمٞمٜمل

وأهقى سمٞمده إمم طمٚم٘مف مل ، إذا سمٚمٖم٧م اًمٜمٗمس هذه : قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، زرارة 

 .(7)شيٙمـ ًمٚمٕم٤ممل شمقسم٦م ويم٤مٟم٧م ًمٚمج٤مهؾ شمقسم٦م

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مد طمًـ صحٞمح دون أدٟمك يمالم .

اًمٕم٤ممل أّٟمف  أي( اجل٤مطمد ، سم٦م ويم٤مٟم٧م ًمٚمج٤مهؾ شمقسم٦ممل يٙمـ ًمٚمٕم٤ممل شمقىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

ٌََٕمُٝمْؿ ومِْرقَمْقُن َوضُمُٜمقُدُه سَمْٖمٞم٤ًم  ، ٓ ُمٓمٚمؼ اًمٕم٤مص : يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : واًمٕمٜم٤مد قمغم اجلحقد  وَم٠َمشْم

ِذي آَُمٜم٧َْم سمِفِ  ٓا اًما َٓ إًَِمَف إِ ُف  ـَ  َوقَمْدًوا طَميتاك إَِذا َأْدَريَمُف اًْمَٖمَرُق ىَم٤مَل آَُمٜم٧ُْم َأٟما ائِٞمَؾ َوَأَٟم٤م ُِم سَمٜمُق إِْهَ

ٚمِِٛملَم ) ًْ ـَ ( 90اعْمُ ـَ اظمُْْٖمِسِدي َن َووَمْد فَمَِمٝم٦َْم وَمْبُؾ َوىُمٛم٦َْم َِم ْٔ  .(9) آ

، أُّم٤م ُمع شمٕم٤ممم شمقسميتف ؾمٌح٤مٟمف و٘مٌؾ اهلل وم٘مد يًمٙمـ ًمق شم٤مب ومرقمقن ىمٌؾ هذا سمِمٝمر ُمثاًل : 

  .(ـ ومبؾ اَّلل سمقزمتفَمـ سم٣مب ومبؾ أن ئم٣مياعمٕم٤ميٜم٦م ومٙماّل : ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

رضورة أّن ( أي ىمٌؾ أن يٜمٙمِمػ ًمف قم٤ممل أظمرة ، ومبؾ أن ئم٣ميـىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

ّمؾ ًمإلٟم٤ًمن ىمٌؾ اعمقت سم٘مٚمٞمؾ ، وإظم٤ٌمر ومٞمف ىمٓمٕمّٞم٦م صم٤مسميت٦م : ُمٜمٝم٤م واإلٟمٙمِم٤مف حياعمٕم٤ميٜم٦م 

٤من ُم١مُمٜم٤ًم رأى : وم٢من يمىمٌٞمؾ ُمقشمف سم٘مٚمٞمؾ رؾمقل اهلل وأُمػم اعم١مُمٜملم قمكّم وقمزرائٞمؾ اعمٞم٧ّم ُمٕم٤ميٜم٦م 

ُمٜمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ُم٤م حي٥ّم ، وإّٓ رأى ُم٤م يٙمره ، أقم٤مذٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم مم٤ّم ٟمٙمره سمحؼ حمّٛمد وآل 

 ..: إّٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م حمّٛمد 
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 آؽمتدٓل زمٟمطمب٣مر اظمٔم٣ميٛم٥م فمعم اظمحتقم اإلو٣مدمززمدة 

اطمد همػم و، ح سميتقاشمرمه٤م ، ّس وهق طم٤مصؾ اجلٛمع سملم ـم٤مئٗميتلم ُمـ إظم٤ٌمر اعميتقاشمرة 

  ومه٤م يم٤مٔيت :  ،وهق احلّؼ ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ريض اهلل قمٜمٝمؿ 

 اظمحتقم دم ؽمٛم٥ٍم زمٔمٝمٛمٜم٣م .ايمْم٣مئٖم٥م إولم : 

همًم ومدر دم سمٙمؽ ايمسٛم٥م وومِض ، وهل أظم٤ٌمر ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر اعميتقاشمرة : يم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

ف وىمّدره ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ، ُم٤م ىم٣م سمذم سحي٦ٌم أّن اهلل طميّتؿ ذم يمّؾ ؾمٜم٦م ، ( وهل همٜمق اظمحتقم

، ومٚمق طميّتؿ ؾمٌح٤مٟمف ؿم٘م٤موة ؿم٘مّل ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُمـ ؾمٜم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ، ومٝمق ،  ومال يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  

 ًميتل سمٕمده٤م .لم ا، ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  ، ذم اًمًٜمأسمدًا يمذًمؽ قمغم اًمِم٘م٤موة 

 هذا هق فم٤مهر هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ إظم٤ٌمر سمدوًا ، ًمٙمـ ًمٞمس هذا يمّؾ ر  : ومثّٛم٦م ..

 ايمبداء فمعم هذا اظمحتقم. ؿمروّ يمث٣مٞمٝم٥م : ايمْم٣مئٖم٥م ا

سحي٦ٌم أّن اهلل شمٕم٤ممم طميتّؿ أن ييتقب وهل أظم٤ٌمر اًميتقسم٦م ىمٌؾ اعمٕم٤ميٜم٦م ، وهل ًمٕمٛمر اهلل ، 

 ققمغم اإلٟم٤ًمن طميتك آظمر حلٔم٦م ذم طمٞم٤مشمف ، ىمٌؾ اعمٕم٤ميٜم٦م ، أو ىمٌؾ أن شمٌٚمغ اًمٜمٗمس احلٚم٘مقم ، وه

 .  ـمٞمٚم٦م قمٛمره إمم وىم٧م اعمٕم٤ميٜم٦م ذم ُمٕمرض اًمٌدا،  اًمِم٘مّل أّن يمّؾ ىمْم٤م  اهلل ذم سيٌح 

أّن ُم٤م طميّتٛمف اهلل شمٕم٤ممم ذم ًمٞمٚم٦م : ومٛمجٛمققمٝمام سيٌح  واوٌح اًمٓم٤مئٗميتلم ضمكمٌّ  اجلٛمع سملمو

، ىمد يٓمرأ قمٚمٞمف ، ويمٗمر اًمٙم٤مومر اعمٕم٤مٟمد ، يمِم٘م٤موة اًمِم٘مل ، وٟمٗم٤مق اعمٜم٤مومؼ ُمـ ؾمٜم٦ٍم ُمٕمٞمّٜم٦م اًم٘مدر 

يمام ذم شمٌٚمغ اًمٜمٗمس احلٚم٘مقم إمم أن ، أو ٜم٦م ، إمم وىم٧م اعمٕم٤ميذم اًمًٜم٦م اًميتل سمٕمده٤م اًمٌدا  ُمع اًميتقسم٦م 

 سمٕمض إظم٤ٌمر اًمث٤مسميت٦م إظمرى .

و(  همًم ومدر دم سمٙمؽ ايمسٛم٥م وومِض ، همٜمق اظمحتقم: ) ومٞمٙمقن شمٗمًػم صحٞمح محران يم٤مٔيت

ـّ  ، وييتٕملّم هذا اًميتٗمًػم وإّٓ ًمزم اًميتل سمٕمده٤م اجلديدة ( ذم اًمًٜم٦م َّلل فمز وصمؾ همٝمف اظمُمٝمئ٥م) ًمٙم

، ًمٙمـ عم٤مذا  ، ىمٌؾ اعمٕم٤ميٜم٦مأّن اهلل ييتقب قمغم ُمـ شم٤مب طميتك آظمر حلٔم٦م شمرة اعميتقاشمٙمذي٥م إظم٤ٌمر 

 .ل : اعمقىمقف أو اعمٕمّٚمؼ٤مقمٚمٞمف اعمحيتقم ، ُمع أّن إومم أن ي٘مٜم٤م أـمٚم٘م
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ومٝمق حميتقم ( همًم ومدر دم سمٙمؽ ايمسٛم٥م وومِض ، همٜمق اظمحتقم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )ًمىمٚمٜم٤م 

اًمذي ذم اًم٤ًمسم٘م٦م حميتقٌم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمًٜم٦م يمام أّن  ىمٞم٤مؾم٤ًم سمام ؾمٌ٘مف ُمـ اًم٘مْم٤م  ذم اًمًٜم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ،

 .اًميتل ؾمٌ٘م٧م اًم٤ًمسم٘م٦م ، وهٙمذا ، وهذا ُمٕمٜمك اعمحيتقم اإلو٤مذم 

 ًمٙمـ ُم٤م همرض اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اعمحيتقم اإلو٤مذم ؟!!.

ىمد خيٚمػ وقمٞمده ومٞمام طميتّٛمف قمغم ؾمٌح٤مٟمف ًمٌٞم٤من أّن اهلل شمٕم٤ممم ذو ومْمٍؾ قمٔمٞمؿ ، وأّٟمف ىمٚمٜم٤م : 

٦َم َأٟماُف ٙمقٟمف ؾمٌح٤مٟمف : ًم: ر حلٔم٤مت احلٞم٤مةاًمٕم٤ٌمد ُمـ اًم٘مْم٤م  إمم آظم مْحَ ِف اًمرا
ًِ ُٙمْؿ قَمغَم َٟمْٗم يَميَت٥َم َرسمُّ

ُف هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ  ـْ سَمْٕمِدِه َوَأْصَٚمَح وَم٠َمٟما ـْ قَمِٛمَؾ ُِمٜمُْٙمْؿ ؾُمقً ا سمَِجَٝم٤مًَم٦ٍم صُمؿا شَم٤مَب ُِم  . َُم

يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  ُمع اًميتٜمٌٞمف أّن هذا ظم٤مص سمام أـمٚم٘مٜم٤م قمٚمٞمف اعمحيتقم اإلو٤مذم ، ومٝمق اًمذي 

هق ُمـ ، دون اعمحيتقم اعمٓمٚمؼ : ومٕمذاب اهلل شمٕم٤ممم إلسمٚمٞمس ًمٞمس ُمـ ىمًؿ اإلو٤مذم إـمالىم٤ًم ، سمؾ 

ٌُقا ومِٞمَٝم٤م ُهْؿ َواًْمَٖم٤مُووَن ) : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : اعمٓمٚمؼ اًمذي ٓ يٓمرا قمٚمٞمف اًمٌدا  
ٌْٙمِ ( َوضُمٜمُقُد 94وَمُٙم

: ٟم٤مومٌذ ٓ  طميتؿ ُمٓمٚمؼ ٓ سمدا  ومٞمف، إظمرى  اًمنميٗم٦موهذا سمْمٛمٞمٛم٦م أي٤مت   إسِْمٚمِٞمَس َأمْجَُٕمقنَ 

 .يرّد وٓ يٌّدل 

وإّٟمام قمرومٜم٤م أّن ؿم٘م٤موة سمٕمض إؿم٘مٞم٤م  حميتقم ُمٓمٚم٘م٤ًم ٓ يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م اًمٌدا  : ًمٚمٜمّص 

 اًم٘مٓمٕمل ، وُمـ ه١مٓ  ىميتٚم٦م احلًلم قمٚمٞمف اًمًالم ..
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 َمْمٙمؼ وإو٣مدم :اظمحتقم : ززمدة َم٣م سمٗمّدم 

 ذم سم٤مًمٌدا  اعمراد يٙمقن أن : حييتٛمؾًمٌح٤مر ىم٤مل اطميتٛمٚمف اعمجٚمز ريض اهلل قمٜمف ذم ا

 .(7) وىمققمف ذم أصؾ ، ٓ ظمّمقصٞم٤مشمف ذم ، اًمٌدا َ  اعمحيتقم

 ًمٕمّؾ  (، وَّلل فمز وصمؾ همٝمف اظمُمٝمئ٥م اظمحتقم همٜمق اعمرآة ريض اهلل قمٜمف : )وىم٤مل أيْم٤ًم ذم

 .(7)أيْم٤مً  اعمِمٞم٦م ومٞمف هلل ، ًمٙمـ شمٖمٞمػمه يٕمن ، سمحٞم٨م اًم٤ًمسمؼ اًميت٘مدير إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم حميتقم أّٟمف اعمٕمٜمك

احل٘مٞم٘مل سملم اعمحيتقم اعم٤مهقي فم٤مهٌر ذم اعمحيتقم اإلو٤مذم ..: إذ اًمٗمرق ىمٚم٧م : سمؾ هق  

دون ىمٞمد أو  ف ُمٓمٚم٘م٤مً ٓ سمّد ُمـ حت٘م٘مهق : ُم٤م اعمٓمٚمؼ اعمحيتقم اعمٓمٚمؼ واعمحيتقم اإلو٤مذم ، أّن 

 ٤مل .: يم٘مْم٤م  اهلل سمٜمٕمٞمؿ أهؾ اجلٜم٦ّم ُمثاًل ، وإّٓ ًمزم يمذب اًمرؾم٤مٓت ، وهق حمذط 

وأُّم٤م اإلو٤مذم ، يمًٕم٦م ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦ّم ، سم٠ميمثر مم٤ّم وقمد اهلل شمٕم٤ممم : ومال ُم٤مٟمع ُمٜمف ، وهذا ىمد 

 .(3) َويَمَدْيٛم٣َم ََمِزيٌد هَلُْؿ َُم٤م َيَِم٤مُ وَن ومِٞمَٝم٤م : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : دون ؿمٌٝم٦م يٕمرض قمٚمٞمف اًمٌدا  

اًمرؾم٤مٓت ، وهق حتّّمؾ أّن أصؾ اعمحيتقم : يمٜمٕمٞمؿ اجلٜم٦ّم ، ٓ سمدا  ومٞمف : وإّٓ ًمزم يمذب 

 اًمٌدا  ومٞمف.. وّ ، ومال ُم٤مٟمع ُمـ ـمر: يم٤مًمزي٤مدة ومٞمف حم٤مل ، أُّم٤م ظمّمقصّٞم٤مشمف وأطمقاًمف

قمغم  َوُيْثب٦ُِم َيْٛمُحق اهللاُ َُم٤م َيَِم٤مُ  ىمدُمٜم٤م ذم ومّمؾ ؾم٤مسمؼ أّن آصم٤ٌمت ذم : يمٜم٤ّم وىمد 

 ؾِ ضَم زي٤مدة أَ حمق ، وُمـ ذًمؽ اًم٤ًمسمؼ ُمـ دون اًم٘مْم٤م  قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم ، صم٤مٟمٞمٝم٤م : سمٛمٕمٜمك اًمزي٤مدة 

 اعميتّمّدق ، وواصؾ اًمرطمؿ ، واًم٤ٌمر سمقاًمديف ، وزائر احلًلم قمٚمٞمف اًمًالم .

قمغم اعمث٧ٌم ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، اهلل شمٕم٤ممم ومْمؾ زي٤مدة يموذم اعمحيتقم اإلو٤مذم : 

 : وم٤معمحيتقم قمغم ىمًٛملم :..ؾمٞم٠ميت سمٕمْمٝم٤م ذم اًمٕمٜمقان اًميت٤مزم ، اًمّمدور ىمٓمٕمّٞم٦م يمثػمة ، ٟمّمقص 

 ُمٓمٚمؼ وإو٤مذم ..

  

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م ايمقهم٣مء ، زمغموت.751: 57زمح٣مر إٞمقار)ت: ايمبٜمبقدي(  (1)

 . 383: 16َمرآة ايمٔمٗمقل  (7)

 .35ؽمقرة ق:  (3)
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 اظمْمٙمؼاظمحتقم َمٔمٛمك 

 .اخلّمقصٞم٤ّمت اعمجّرد قمـ ، اعمحيتقم  ايمٗمّم٣مءهق :  اظمحتقم اظمْمٙمؼ

، اًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم ، واًمًٕم٦م واًمْمٞمؼ ، واًمِمدة واًمْمٕمػ وظمّمقصّٞم٤مشمف هل : 

 ..ىمري٤ٌمً واطمد ُمٜمٝم٤م  ، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من يمّؾ واًمث٤ٌمت حّقل اًمٜمًخ شمٙمقيٜم٤ًم وشمنميٕم٤ًم أو اًميتو

َوإِْن ُِمٜمُْٙمْؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم : : ًم٘مقًمف ّؾ اخلالئؼ اًمٜم٤ّمر ورود يم، اعمحيتقم اعمٓمٚمؼ ٛمـ وم

ٓا َواِرُدَه٤م يَم٤مَن قَمغَم َرسمَِّؽ  وإّٓ ًمزم ، ، ٓ ييتخّٚمػ حميتقُم٤ًم ، ٓ ُمرّد ًمف أي ىمْم٤مً   (7)ضَمْتًًم ََمْٗمِّمٝم٣ًّمإِ

 .يمذب اًمرؾم٤مٓت واًمٙميت٥م وإٟمٌٞم٤م  واعمالئٙم٦م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل 

: ويمّؾ ؾمٌح٤مٟمف  وإُمْم٤مئف وُمِمٞمتيتف وىمْم٤مئفقمٚمؿ اهلل ض ٛمحسم، شمٕمّٚمؼ اعمحيتقم اعمٓمٚمؼ 

، هذا ُمـ اًمٖمٞم٥م اًمذي ٓ حيٞمط سمف اعمخٚمقق أّي٤ًم يم٤من : ُٓميتٜم٤مع إطم٤مـم٦م اعمحدود سمٖمػم اعمحدود 

 .، وهذا ٓ ييتخّٚمػ ػ ؾمٞمٙمقن قم٤ممل سمام يم٤من ، وُم٤م يٙمقن ، وُم٤م ؾمٞمٙمقن يمٞموم٤مهلل شمٕم٤ممم 

، ٓ سمداَ  ومٞمف : طميتؿ ، ىمْم٤مٌ  شمف ، دون ظمّمقصّٞم٤ماخلالئؼ اًمٜم٤مر اًمزسمدة : أصؾ ورود 

 . ذم يميتٌف واهلل ٓ يٙمّذب ٟمٗمًف   ضَمْتًًم ََمْٗمِّمٝم٣ًّمًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : 

وجي٥م أن شمٕمرف أّن ُمٕمٜمك اًمقرود ًمٞمس دظمقل اًمٜم٤ّمر ، وإّٟمام اًمٙمقن قمغم طمدوده٤م ، 

، يمقرود اإلسمؾ اعم٤م  ًمٚمنمب : وم٤مإلسمؾ ٓ شمدظمؾ اعم٤م  طمٞمٜمام شمنمب ، وإّٟمام شمٙمقن قمغم اًمِم٤مـمك  

 .وهق احلد اًمٗم٤مصؾ سملم اعم٤م  واًمٞم٤مسم٦ًم 

: ، دون ظمّمقصّٞم٤مت اخلروج وُمـ ذًمؽ أيْم٤ًم أصؾ ظمروج اعمٝمدي صٚمقات اهلل قمٚمٞمف 

، ًمٙمـ وٓ سمدا  ٓ حمق ومٞمف وٓ إصم٤ٌمت ، ٓ ُمرّد ًمف ، حميتقم إصؾ دون ظمّمقصّٞم٤مشمف ، ومٝمذا 

، وؾمٞم٠ميت يت٘مديؿ واًميت٠مظمػم ظمّمقصّٞم٤مشمف : يم٤مًمورد ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م أّن هلل شمٕم٤ممم اًمٌدا  ذم 

 ..، يمام ؾميت٠ميت اًمٜمّمقص اعميتقاشمرة ذم اعمٓمٚمؼسمٕمض هذه اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم ىمري٤ًٌم 

                                                           

 .71:  َمريؿ (1)
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 وأٞمقافمف اإلو٣مدم  اظمحتقم

 .ايمبداء فمعم طمِمقصّٝم٣مسمف يْمرأ اظمحتقم اإلو٣مدم هق : ومّم٣مء اَّلل اظمحتقم ، ايمذي 

 : قمغم أرسمٕم٦م أٟمقاع ، يم٤مٔيتإرسمع ، وهق سم٤مًمٜمٔمر خلّمقصّٞم٤مشمف 

 ايمتٗمديؿ وايمتٟمطمغم .اظمحتقم اظمٔمّٙمؼ فمعم قع إّول : ايمٛم

٠مصؾ ظمروج اعمٝمدي : يم هق اعمحيتقم اعمٛم٣م اًمذي ٓ سمّد ُمـ حتّ٘مؼ أصؾ وضمقده

صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، وأّٟمف أرواطمٜم٤م ًمف اًمٗمدا  يٛمٚم١مه٤م ىمًٓم٤ًم وقمدًٓ يمام ُمٚمت٧م فمٚماًم وضمقرًا ، 

ٚمٞمف اًمٌدا  ، وإّٓ ًمزم شمٙمذي٥م اًمٙميت٥م اخلروج ، طميتؿ ٓ يرّد وٓ يٌّدل ، ٓ يٓمرأ قمهذا وم٠مصؾ 

واًمرؾم٤مٓت ، ًمٙمـ ظمّمقصٞم٤ّمت هذا اخلروج ُمـ اًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم مم٤ّم يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  دون 

 يمالم : ًمألظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م أشمٞم٦م ..

ُمٜمٝم٤م : ُم٤م أظمرضمف أصح٤مسمٜم٤م سم٢مؾمٜم٤مد طمّج٦م ُمٕميتْمد سمٕمدم اخلالف ، قمـ إؾمح٤مق سمـ قماّمر 

ومد ىم٣من َلذا إَمر ووم٦م ، وىم٣من دم ؽمٛم٥م أرزمٔمكم وَم٣مئ٥م ، »، قمـ اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

 وؾمٞم٠ميت خترجيٝم٤م .. شهمٟمطّمره اَّلل فمز وصمؾ، همحدشمتؿ زمف وأذفمتٚمقه 

قمذاب ىمقم ًمقط : وم٠مصؾ اًمٕمذاب حميتقم ٓ ُمرّد ًمف ، ٓ سمدا  ومٞمف وُمـ ذًمؽ أيْم٤ًم أصؾ 

قمغم ُم٤م شم٠مظمػمًا ، وىم٧م حتّ٘م٘مف : شم٘مدياًم أو سمدا  ذم ُمِمٞمت٦م و، ًمٙمـ هلل شمٕم٤ممم : ًمٚمٜمّص اًمّمحٞمح 

 .وىمد ُمْم٧م سمٕمض اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م ومٞمف ، احلٙمٛم٦م واًمرمح٦م سمف شم٘مِض 

َوَأمْتَْٚمٛم٣َمَه٣م َوَواقَمْدَٟم٤م ُُمقؾَمك صَماَلصملَِم ًَمْٞمَٚم٦ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم : شم٠مظمػم اعمٞم٘م٤مت ذم وُمـ ذًمؽ 

ِف َأْرسَمِٕملَم ًَمٞمَْٚم٦مً  زمَِٔممْمٍ   .(7) وَميتَؿا ُِمٞمَ٘م٤مُت َرسمِّ

شم٠مظمّره قمنمة أّي٤مم ُمٕمّٚمؼ قمغم اعمِمٞمت٦م ، ، ًمٙمـ شم٘مّدُمف أو ا  ومٞمف ٓ سمدوم٠مصؾ اعمٞم٘م٤مت حميتقم 

 .وىمد ؿم٤م  اهلل ؾمٌح٤مٟمف شم٠مظمػمه قمنمة أّي٤مم 

                                                           

 .197إفمراف:  (1)
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 ٝمنايمُمّدة وايماظمحتقم اظمٔمّٙمؼ فمعم : ين ايمٛمقع ايمث٣م

هـ( ريض اهلل قمٜمف 387اًمث٤مسميت٦م ، ُم٤م أظمرضمف اًمّمدوق )اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم يدّل قمٚمٞمف ذم اًمٜمّمقص 

سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب ضمٕمٗمر  طمدصمٜم٤م قمكمّ : ىم٤مل  ،طمدصمٜم٤م أيب رى اهلل قمٜمف ىم٤مل : 

محد سمـ حمٛمد سمـ أيب أقمـ ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، حيٞمك اًمٕمٓم٤مر سمـ وحمٛمد  اًمٙمٛمٞمداين

هائٝمؾ إَمـ زمٛمل  رصمَلً  نّ إ»: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م احلًـ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : ىم٤مل  لٟمٍم اًمٌزٟمٓم

صم٣مء  شمؿّ ، ؽمب٣مط زمٛمل اهائٝمؾ أؽمبط َمـ همّمؾ أطمذه وؿمرضمف فمعم ؿمريؼ أ شمؿّ ، ومتؾ ومرازم٥م يمف 

 ؟!.هم٣مطمػمٞم٣م َمـ ومتٙمف،  ؽمبط آل همَلن ومتٙمقا همَلٞم٣مً  نّ : إهمٗم٣ميمقا ظمقؽمك فمٙمٝمف ايمسَلم ، يْمٙم٤م زمدَمف 

ـَ  ةسمٌ٘مر ائيتقينُمقؾمك صٚمقات اهلل قمٚمٞمف : ىم٤مل  ىَم٤مًُمقا َأشَميتاِخُذَٟم٤م ُهُزًوا ىَم٤مَل َأقُمقُذ سم٤ِمهللاِ َأْن َأيُمقَن ُِم

 .  اجْل٤َمِهٚمِلمَ 

ويم٘مـ ؾمددوا همُمدد ، ضمزأهتؿ أ ةسم٘مر أّي مم إؿ قمٛمدوا هّن أوًمق : ىم٤مل اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم 

َٓ وَم٤مِرٌض  اَّلل فمٙمٝمٜمؿ ٤َم سَمَ٘مَرٌة  ُف َيُ٘مقُل إهِنا ْ ًَمٜم٤َم َُم٤م ِهَل ىَم٤مَل إِٟما ٌَلمِّ َٓ سمِْٙمٌر قَمَقاٌن ىَم٤مًُمقا اْدُع ًَمٜم٤َم َرسماَؽ ُي َو

 . نَ وَم٤موْمَٕمُٚمقا َُم٤م شُم١ْمَُمُرو سَملْمَ َذًمَِؽ 

دوا ويم٘مـ ؾمّد ، ضمزأهتؿ أ ةٍ سم٘مر ّي أ إممؿ قمٛمدوا هّن أوًمق »صمّؿ ىم٤مل اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم : 

٤َم سَمَ٘مَرٌة َصْٗمَراُ  وَم٤مىِمٌع  همُمدد اَّلل فمٙمٝمٜمؿ ُف َيُ٘مقُل إهِنا ْ ًَمٜم٤َم َُم٤م ًَمْقهُن٤َم ىَم٤مَل إِٟما ٌَلمِّ ىَم٤مًُمقا اْدُع ًَمٜم٤َم َرسماَؽ ُي

ـَ   . ًَمْقهُن٤َم شَمُنُّ اًمٜما٤مفمِِري

 ويم٘مـ،  ضمزاهتؿٕ،  ة٘مرإمم أّي سمؿ قمٛمدوا هّن أوًمق »ّؿ ىم٤مل اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم : صم

ْ ًَمٜم٤َم َُم٤م ِهَل إِنا اًْمٌََ٘مَر شَمَِم٤مسَمَف قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوإِٟما٤م إِْن ؿَم٤مَ   ؾمددوا همُمدد اَّلل فمٙمٝمٜمؿ ٌَلمِّ ىَم٤مًُمقا اْدُع ًَمٜم٤َم َرسماَؽ ُي

ُف َيُ٘مقُل 70اهللاُ عَمُْٝميَتُدوَن ) َٓ ( ىَم٤مَل إِٟما َٛم٦ٌم  ٚما ًَ ِ٘مل احْلَْرَث ُُم ًْ َٓ شَم َْرَض َو ْٕ َٓ َذًُمقٌل شُمثػُِم ا ٤َم سَمَ٘مَرٌة  إهِنا

َن ضِمت٧َْم سم٤ِمحْلَؼِّ وَمَذسَمُحقَه٤م َوَُم٤م يَم٤مُدوا َيْٗمَٕمُٚمقنَ  ْٔ   . ؿِمَٞم٦َم ومِٞمَٝم٤م ىَم٤مًُمقا ا

ٓ : همٗم٣مل  هائٝمؾإ همْمٙمبقه٣م همقصمدوه٣م فمٛمد همتك َمـ زمٛمل »٤مل اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم : ىم

: همٗم٣مل ، لم َمقؽمك فمٙمٝمف ايمسَلم همٗم٣ميمقا يمف ذيمؽ إهمج٣مؤوا ،  ء َمس٘مٜم٣م ذهب٣مً زمٚمعم ٔمٜم٣م إّٓ زمٝمأ

همٙمًم همٔمٙمقا ، ن يْضب اظمٝم٦م زمذٞمبٜم٣م أَمر أ همٟمَمر زمذزمحٜم٣م شمؿّ ، اؾمؼموه٣م هم٣مؾمؼموه٣م وصم٣مؤوا هب٣م 
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ازمـ فمٚمل ومتٙمٛمل دون َمـ يدفمل فمٙمٝمف ومتقم همٔمٙمٚمقا  نّ ، إي٣م رؽمقل اَّلل : اظمٗمتقل ووم٣مل  ذيمؽ ضمله 

 .(7) ش...٣مسمٙمفزمذيمؽ وم

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك يمالم .

 : ، يم٤مٔيت ، يمّٚمٝم٤م حميتقم ٓ ُمرّد ًمف ُمراشم٥م ـمقًمّٞم٦م صمالصم٦م قمغم ذم هذا اًمٜمّص اًم٘مْم٤م  

إِنا اهللاَ َي٠ْمُُمُريُمْؿ َأْن شَمْذسَمُحقا : : ىم٣م اهلل وطميّتؿ وأُم٣م ذسمح سم٘مرة  اظمحتقم إّول

 دوا ومِمدّد اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، وهذا هق :ًمٙمٜمّٝمؿ ؿمدّ  ُذَٟم٤م ُهُزًواىَم٤مًُمقا َأشَميتاخِ أي سم٘مرة  سَمَ٘مَرةً 

سَمَ٘مَرٌة  ذسمح :  قوه: سم٘مٞمد اًمِمّدة ًمٙمـ ٟمٗمس اعمحيتقم إّول ، وهق :  اظمحتقم ايمث٣مين

ـَ  َصْٗمَراُ  وَم٤مىِمٌع ًَمْقهُن٤َم  ومٚمؿ يٛميتثٚمقا ، ومِمدد اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، وهذا هق :  شَمُنُّ اًمٜما٤مفمِِري

َٓ : ذسمح  قوهُمـ اًمث٤مين :  ؿمدّ وهق أ:  اظمحتقم ايمث٣ميم٧م َْرَض َو ْٕ َٓ َذًُمقٌل شُمثػُِم ا سَمَ٘مَرٌة 

َٓ ؿِمَٞم٦َم ومِٞمَٝم٤م َٛم٦ٌم  ٚما ًَ ِ٘مل احْلَْرَث ُُم ًْ  . شَم

 .ُميتقاشمرة ذم يميت٥م اًمٗمري٘ملم ، قمدا اًم٘مرآن، ىمٚم٧م : وإظم٤ٌمر ذم مجٚم٦م هذا اعمٕمٜمك 

قمـ ، حمٛمد سمـ قمٞمًك قمـ ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف ، قمـ 

ن ِتقّ صٙم٥م ايمرضمؿ » :ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم : قمـ قمٌد اًمّمٛمد سمـ سمِمػم ىم٤مل ، يقٟمس 

و صدىم٦م اًمٚمٞمؾ شمٓمٗمئ ، وشم٘مل ُمّم٤مرع اًمًق  ، وهل ُمٜم٠ًمة ذم اًمٕمٛمر ،  يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م اْلس٣مب

 .(7)شهمْم٥م اًمرب

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

ُمٕمّٚمؼ قمغم صٚم٦م ،  اً قمًػم اً أم ؿمديد اً يًػم ٤مً ّٞمٜميمقٟمف ه ، ًمٙمـوم٠مصؾ احل٤ًمب حميتقم 

 .، وسم٤مجلٛمٚم٦م : قمغم اًمٓم٤مقم٦م أو اعمٕمّمٞم٦م وقمدُمٝم٤م  اًمرطمؿ

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م إفمٙمٚمل ، زمغموت.16: 7فمٝمقن أطمب٣مر ايمرو٣م )ت: ضمسكم إفمٙمٚمل(  (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 9191: 7ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (7)
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 ايمسٔم٥م وايمّمٝمؼ .اظمحتقم اظمٔمّٙمؼ فمعم ايمٛمقع ايمث٣ميم٧م : 

ُمع وزي٤مدشمف اًمرزق ًٕم٦م ذًمؽ : يمإظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م اعميتقاشمرة ، اًمٍمحي٦م ذم ، يدّل قمٚمٞمف 

 صٚم٦م اًمرطمؿ ، ووٞم٘مف ُمع ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ ..

 »اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل : ىم٤مل ، ذم اًمٜمقع اًم٤ًمسمؼ ، شميتّٛم٦م صحٞمح اًمٌزٟمٓمل  ومٛمـ ذًمؽ

 نّ ..: إهذه ايمبٗمره َل٣م ٞمبٟم  نّ : إصح٣مزمف أهمٗم٣مل رؽمقل اَّلل َمقؽمك زمـ فمٚمران فمٙمٝمف ايمسَلم يمبٔمض 

 نّ أزمٝمف ورأى ألم إ همج٣مء )=ويمد ايمبٗمر( ف اؾمؼمى سمبٝمٔم٣مً ٞمّ أو، زمٟمزمٝمف  هائٝمؾ ىم٣من زم٣مراً إَمـ زمٛمل  همتكً 

: همٗم٣مل يمف ، طمػمه ٟمزمقه همأهم٣مؽمتٝمٗمظ ، همؼمك ذيمؽ ايمبٝمع ، يقومٓمف  أنْ هم٘مره ، يمٝمد حت٦م رأؽمف اظمٗم٣م

  .شظم٣م هم٣مسمؽ همٜمل يمؽ فمقو٣مً ،  ةطمذ هذه ايمبٗمر، ضمسٛم٦م أ

لم إاٞمٓمروا : همٗم٣مل رؽمقل اَّلل َمقؽمك زمـ فمٚمران فمٙمٝمف ايمسَلم » اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

 .شهٙمفٟمايمػم َم٣م زمٙمغ زم

هـ( سم٢مؾمٜم٤مد 974ًمٗمري٘ملم : ُمٜمٝم٤م : ُم٤م أظمرضمف اًمؼمىمل)وذم هذا أظم٤ٌمر ُميتقاشمرة قمٜمد ا

قمـ ، قمـ اعمثٜمك احلٜم٤مط ، قمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل ، قمـ اًمقؿم٤م  صحٞمح ، قمـ أسمٞمف ، 

 .(1)شزاد اَّلل دم رزومف، َمـ ضمسٛم٦م ٞمٝمتف » قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل : حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل 

وأُمْم٤مه ، ٓ يرّد وٓ يٌّدل ، ٓ يٓمرأ مم شمٕم٤م ف اهللطميتّٛممم٤ّم ىمد ٠مصؾ اًمرزق وسم٤مجلٛمٚم٦م : وم

ٓه فَمعَم اَّللهِ ِرْزوُمَٜم٣مشمٕم٤ممم : ؾمٌح٤مٟمف واًمٌدا  : ًم٘مقًمف  أصٚمف قمغم َْرِض إِ ْٕ ٥ٍم دِم ا ـْ َدازمه  (9) َوََم٣م َِم

ًمٙمـ ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمقن ًمف سمدا  وُمِمٞمت٦م ذم ظمّمقصٞم٤ّمشمف : ؾمٕم٦م ووٞم٘م٤ًم ، طم٥ًم ـم٤مقم٦م 

َٗمْقا يَمَٖمتَْحٛم٣َم فَمَٙمٝمِْٜمْؿ ح٤مٟمف وشمٕم٤ممم : اًمٕم٤ٌمد وقمّمٞم٤مهنؿ ، ًم٘مقًمف ؾمٌ َويَمْق َأنه َأْهَؾ ايْمُٗمَرى آََمٛمُقا َواسمه

زُمقا هَمَٟمطَمْذَٞم٣مُهْؿ زمًَِم ىَم٣مُٞمقا َيْ٘مِسُبقنَ  ـْ ىَمذه
َْرِض َويَم٘مِ ْٕ ًَمِء َوا ـَ ايمسه  . (3)  زَمَرىَم٣مٍت َِم

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .761: 1اظمح٣مؽمـ)ت: صمَلل اْلسٝمٛمل(  (1)

 .6هقد :  (7)

 .96إفمراف :  (3)
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 .ايمٛمسخ اظمحتقم اظمٔمّٙمؼ فمعم ايمٛمقع ايمرازمع : 

ٓمرّو اًمٌدا  قمغم احلالل ومٞمٙمقن طمراُم٤ًم ٚمأُّم٤م اًميتنميٕمل وميتنميٕمل ، سم٘مًٛمٞمف اًميتٙمقيٜمل واًم

ـَ َه٤مُدوا، يمام ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف : ُمع اإلصمؿ واعمٕمّمٞم٦م واًمٕمدوان  ِذي َْمٛم٣َم فَمَٙمٝمِْٜمْؿ ...، اًما ضَمره

 .صَمَزْيٛم٣َمُهْؿ زمِبَْٕمٝمِِٜمؿْ َذًمَِؽ  ؾُمُحقََمُٜمًَم 

ذم ؾمٜم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ، دون ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  ٙمام ذم ُمـ يميتٌٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم أؿم٘مٞم٤م وأُّم٤م اًميتٙمقيٜمل ، وم

، وىمد ُم٣م اًمٜمّص اًمّمحٞمح  اًمٍميح أّن ُم٤م يٙميتٌف اهلل شمٕم٤ممم ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ، اًمًٜم٦م اًميتل سمٕمده٤م 

: ٕظم٤ٌمر اعمٕم٤ميٜم٦م  ، دون اًمًٜم٦م اًميتل سمٕمده٤مذم ؾمٜم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ، ومٝمق حميتقم ٓ ُمرّد ًمف ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م 

 .اعميتقاشمرة سمؾ اًميورّي٦م 

ّمػم ، وهق صحٞمح قمغم إفمٝمر ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم : وىمد ُم٣م ظمؼم أيب سم

ُمـ ىم٤مل ذم دسمر صالة اًمٗمجر ودسمر صالة اعمٖمرب ؾمٌع ُمرات سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ٓ »

طمقل وٓ ىمقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ، دومع اهلل قمز وضمؾ قمٜمف ؾمٌٕملم ٟمققم٤ًم ُمـ أٟمقاع اًمٌال  

 .شن ؾمٗمٝم٣مً حمل َمـ إؾمٗمٝم٣مء وىمت٤م دم ايمسٔمداءوإن ىم٣مأهقهن٤م اًمريح واًمؼمص واجلٜمقن، 

حميتقم ٙمقٟمف يمذًمؽ ؿم٘مّٞم٤ًم ، وماًمدٟمٞمقي أوضمده ذم اًمقاىمع اًمٕمٞمٜمل وهق سيٌح أّن اهلل شمٕم٤ممم 

 ٓ حم٤مًم٦م ، ًمٙمـ هلل شمٕم٤ممم ُمِمّٞم٦م ذم أن يٙميتٌف ُمـ اًمًٕمدا  إذا شم٤مب .

َٕمَذاُب َيْقَم ُيَْم٤مقَمْػ ًَمُف اًمْ وأووح ُمث٤مل قمغم هذا اًمٜمقع ُمـ اعمحيتقم ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

ُٚمْد ومِٞمِف ُُمَٝم٤مًٟم٤م ) ـَ َوقَمِٛمَؾ قَمَٛماًل َص٤محِلً 69اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َوخَيْ ـْ شَم٤مَب َوآَُم ٓا َُم ُل اَّلل٤م وَم٠ُموًَمتَِؽ ( إِ  ُيَبدِّ

سيٌح أّن اًمًٞمت٤مت حميتقم ُميتح٘مؼ ذم وهق ٟمصٌّ  هَمُٗمقًرا َرطِمٞماًم  َويَم٤مَن اهلل ؽَمٝمَِّئ٣مِِتِْؿ ضَمَسٛم٣َمٍت 

 .هَمُٗمقًرا َرطِمٞماًم اًمٜمًخ اًميتٙمقيٜمل ّٕن اهلل شمٕم٤ممم يم٤من :  ىمد يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٕمٞم٤من
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 سمٛمبٝمف!! 

ٌّف أّن اعمٕمٞم٤مر ذم يمقن اعمحيتقم ُمٓمٚمؼ أو إو٤مذم ،  أّن هذا اإلو٤مذم ُمـ هذا اًمٜمقع أو وٟمٜم

اًمث٤مسم٧م ٤مًمٜمّص سمأو شمٚمؽ ، اخلّمقصّٞم٦م هذه صمٌقت يتقىّمػ قمغم ، ُمُمـ إٟمقاع إرسمٕم٦م ذاك 

 اًمًالم، وإّٓ ومال يًقغ دقمقى هذا أو ذاك ُمـ دون دًمٞمؾ .اًمّمحٞمح قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ 

: ًميتٕمّٚمؼ اًمٌدا  ذم أصٚمف ٓ ظمّمقصّٞم٤مشمف يمام وىمد شم٘مقل : اًمٜمقع اًمراسمع ُمٕمّٚمؼ ًمٞمس حميتقُم٤ًم 

 ؟!.إظمرى اًمثالصم٦م إٟمقاع ذم 

 : ت صمالثيماّل ، سمؾ هق حميتقم إو٤مذم : ومثٛم٦م طمٞمثٞمّيت٤مىمٚمٜم٤م : 

رسمٕم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ، حميتقم مم٣م ُميتح٘مؼ ذم اًمٕمٞم٤من : يمّؾ ٟمقع ُمـ إٟمقاع إأصؾ  إولم :

 اًمٜمقع اًمراسمع ُمثالً ،ذم اًمِم٘مّل ؿم٘م٤موة يتح٘مؼ ذم اًمٕمٞم٤من ، واًمٜم٤مومذ اعم: هق رضورة أّن اعمحيتقم 

 .، ذم قم٤ممل اًمذر وذم هذه اًمدٟمٞم٤م ، ُمٚمٙمقشم٤ًم وُمٚمٙم٤مً : ًميتحّ٘م٘مٝم٤م اًمٕمٞمٜمل اخل٤مرضمل حميتقم ىمٓمٕم٤ًم 

، ذم قم٤ممل اًمذر صمّؿ ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ف احليتٛمّٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م قمّٚمؼ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؿم٘م٤موشم ايمث٣مين :

ًمٞم٤مزم اًم٘مدر : ومْماًل ُمٜمف : ؾمٞمام إمم ُم٤م ىمٌؾ اعمٕم٤ميٜم٦م قمغم اًميتقسم٦م اًمالطم٘م٦م ، ذم يمّؾ ؾمٜمل قمٛمره 

وإّٓ ومٝمق قمغم ، ؿم٘م٤موشمف وأصم٧ٌم سمدهل٤م اًمًٕم٤مدة قمّز وضمؾ ورمح٦م : وم٢مذا شم٤مب حمك اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

 .: ًمٜمٗمقذه٤م وحتّ٘م٘مٝم٤م اخل٤مرضمل٤مًمِم٘م٤موة اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ اعمحيتقم وماًمِم٘م٤موة ، وقمغم يمال اًميت٘مديريـ : 

اًمِم٘م٤موة ـم٤مرئ٦م قمغم ذات اًمِم٘مل : ًميتقاشمر اًمٜمّمقص أّن إصؾ ذم اخلٚمؼ  ايمث٣ميم٧م :

، وهذا حميتقم ًميتحّ٘م٘مف اخل٤مرضمل ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت : ومٚم٘مد ظمٚم٘مٝمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف اًمٗمٓمرة واإليامن 

 .هلل شمٕم٤ممم ذم اُميتح٤من يقم اًمذر : وإّٟمام أوحك اًمِم٘مّل ؿم٘مّٞم٤ًم سمام قمَم اهٙمذا 

: اعمحيتقم ذم إٟمقاع اًمثالصم٦م إومم سم٤مق قمغم طم٤مًمف ، ٓ يٓمرأ اًمٌدا  إّٓ قمغم ومال ي٘م٤مل 

:  ، وذم اًمراسمع يٓمرأ اًمٌدا  قمغم ٟمٗمس اعمحيتقم ومٞمٛمحك ويث٧ٌم همػمهٓ أصٚمفٞم٤مشمف صظمّمق

 ؟!.وم٤مإلؿمٙم٤مل سم٤مٍق قمغم طم٤مًمف 

 : يمال : ُٕمريـ حميتقُملم ىمٚمٜم٤م : 
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اًمِم٘م٤موة ـم٤مرئ٦م قمغم ذات اًمِم٘مل ، سمام قمَم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم اظميت٤ٌمر  ّٕول :اإَمر 

اهلل شمٕم٤ممم ومٚمؿ يٛمثٚمقا أُمره ؾمٌح٤مٟمف سمدظمقل اًمٜم٤ّمر ، وهذا إؿم٘مٞم٤م   يقم اًمذر : طمٞم٨م قمَم

 يتحّ٘مؼ يقم اًمذر ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م  .ُمحميتقٌم ٟم٤مومٌذ 

، قمغم اًمٗمٓمرة واإليامن ىمٌؾ : أصؾ اًمِم٘مل ىمٌؾ اظميت٤ٌمر يقم اًمذر  إَمر ايمث٣مين وإهؿ

ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت ، ُمقضمقدًا  ٤مً ُميتح٘م٘ميمقٟمف ، ٓ ُمرّد ًمف ـمرّو اًمٕمّمٞم٤من ، وهذا أيْم٤ًم حميتقم ٟم٤مومذ 

 ىمٌؾ اُميتح٤من يقم اًمذر .

اًمزسمدة : أصؾ اًمٜمقع اًمراسمع : يمِم٘م٤موة اًمِم٘مل ، اًمٗمٓمرة واإليامن ، وهذا حميتقم مم٣م 

اهلل شمٕم٤ممم ييتقب قمغم ُمـ شم٤مب ُمـ إؿم٘مٞم٤م   ُميتح٘مؼ ذم اخل٤مرج ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت : ومٛمٕمٜمك أنّ 

 ومٞمٙميتٌف ؾمٌح٤مٟمف ؾمٕمٞمدًا ، ويٌدل ؾمٞمت٤مشمف طمًٜم٤مت ..

ػمضمٕمف إمم أصٚمف اًمذي هق اًمٗمٓمرة واإليامن ؾمىمٚمٜم٤م : ُمٕمٜمك ذًمؽ ، أّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

واًمًٕم٤مدة : وم٤مهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ اخلالئؼ دون اؾميتثٜم٤م  قمغم اًمًٕم٤مدة واًمٗمٓمرة ، وإّٟمام مت٤ميزوا سم٤مًمٓم٤مقم٦م 

قمٜمقٟم٤م هذا اًمٜمقع رسمام ًمذًمؽ ذم يميت٤مسمٜم٤م قم٤ممل اًمذر : هذا ومّمٚمٜم٤م ٕمّمٞم٦م ذم اظميت٤ٌمر يقم اًمذر يمام واعم

واإليامن واإلىمرار اًمًٕم٤مدة واًمٗمٓمرة : وم٤مًمِم٘مل ىمٌؾ اظميت٤ٌمر قم٤ممل اًمذر قمغم سم٤مًميتحّقل واًمث٤ٌمت 

 ..وسمٕمد آظميت٤ٌمر قمغم اًمِم٘م٤موة ، سم٤مًميتقطمٞمد 

ومٚم٘مد طميّتؿ اهلل ، حيتقم )اإلو٤مذم( ًمٙمـ مل شم٘مػ رمح٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم هذا اًم٘مْم٤م  اعم

: ومػمضمٕمٝمؿ إمم أصٚمٝمؿ إمم ُم٤م ىمٌؾ اعمٕم٤ميٜم٦م ذط أن ييتقسمقا ؾمٌح٤مٟمف أن ييتقب قمغم إؿم٘مٞم٤م  

 سمٕمد اًميتقسم٦م ، ، وم٤مطمٗمظ هذا ضمّٞمدًا .اًمٗمٓمري 

: ومٚمٚمف شمٕم٤ممم أّن خيٚمػ وقمٞمده اعمحيتقم ذم إؿم٘مٞم٤م  ، ومٞمٓمرأ قمٚمٞمف  وإن أسمٞم٧م يمّؾ هذا

 قملم اًمٗمْمؾ واًمرمح٦م واًمٙمامل ، ومال إؿمٙم٤مل .اًمٌدا  : ّٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف 
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 ؿمرّو ايمبداء دم طمِمقصّٝم٣مت اظمحتقم دمٞمص 

 ،قمـ أمحد سمـ حمٛمد وقمكم سمـ إسمراهٞمؿ ،قمـ حمٛمد سمـ حيٞمكهـ( 399)أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل 

ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م  ،قمـ طمٌٞم٥م اًمًجًيت٤مين ،قمـ هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل ،قمـ احلًـ سمـ حمٌقب ،قمـ أسمٞمف

ىم٤مل  ،ٚمٞمف اًمًالم ُمـ فمٝمرهقماهلل قمز وضمؾ عم٤م أظمرج ذري٦م آدم  إنّ » :ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل

 وزمٚمُمٝمئتل يٚمِض ،زمٔمٙمٚمل طم٣ميمٖم٦م زمكم طمٙمٗمٜمؿ ،أٟم٤م اخل٤مًمؼ اًمٕم٤ممل ...،ي٤م آدم» :اهلل قمز وضمؾ

ام ظمٚم٘م٧م اجلـ واإلٟمس إٟمّ  ،ٓ شمٌديؾ خلٚم٘مل ،وإلم سمدزمغمي وسمٗمديري ص٣مئرون ،همٝمٜمؿ أَمري

وظمٚم٘م٧م اًمٜم٤مر عمـ  ،ُمٜمٝمؿ واشمٌع رؾمكم وٓ أسم٤مزمعمـ أـم٤مقمٜمل وقمٌدين  ،وظمٚم٘م٧م اجلٜم٦م ،ًمٞمٕمٌدون

وظمٚم٘ميتؽ وظمٚم٘م٧م ذرييتؽ ُمـ همػم وم٤مىم٦م يب إًمٞمؽ  ،يمٗمر يب وقمّم٤مين ومل ييتٌع رؾمكم وٓ أسم٤مزم

ذم  ،دم دار ايمدٞمٝم٣م ٕزمٙمقك وأزمٙمقهؿ أي٘مؿ أضمسـ فمٚمَلً  :ًم طمٙمٗمتؽ وطمٙمٗمتٜمؿوإٞمّ  ،وإًمٞمٝمؿ

عمقت واًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م ومٚمذًمؽ ظمٚم٘م٧م اًمدٟمٞم٤م وأظمرة واحلٞم٤مة وا ،طمٞم٤مشمٙمؿ وىمٌؾ مم٤مشمٙمؿ

ظم٤مًمٗم٧م سملم  ،أردت دم سمٗمديري وسمدزمغمي وزمٔمٙمٚمل ايمٛم٣مهمذ همٝمٜمؿويمذًمؽ  ،واجلٜم٦م واًمٜم٤مر

َمٛمٜمؿ  همجٔمٙم٦ُم  ،صقرهؿ وأضم٤ًمُمٝمؿ وأًمقاهنؿ وأقمامرهؿ وأرزاىمٝمؿ وـم٤مقميتٝمؿ وُمٕمّمٞميتٝمؿ

واًمٌّمػم وإقمٛمك واًم٘مّمػم واًمٓمقيؾ واجلٛمٞمؾ واًمدُمٞمؿ واًمٕم٤ممل واجل٤مهؾ ايمُمٗمل وايمسٔمٝمد 

وُمـ ٓ قم٤مه٦م سمف  ،وُمـ سمف اًمزُم٤مٟم٦م ،ٗم٘مػم واعمٓمٞمع واًمٕم٤مص واًمّمحٞمح واًمً٘مٞمؿواًمٖمٜمل واًم

اًمٕم٤مه٦م إمم  ويٜمٔمر اًمذي سمف ،ومٞمحٛمدين قمغم قم٤مومٞميتف ،ومٞمٜمٔمر اًمّمحٞمح إمم اًمذي سمف اًمٕم٤مه٦م

ويٜمٔمر  ،وم٠مصمٞمٌف ضمزيؾ قمٓم٤مئل ،ويّمؼم قمغم سمالئل ،ومٞمدقمقين وي٠ًمًمٜمل أن أقم٤مومٞمف ،اًمّمحٞمح

ويٜمٔمر  ،ويٜمٔمر اًمٗم٘مػم إمم اًمٖمٜمل ومٞمدقمقين وي٠ًمًمٜمل ،اًمٖمٜمل إمم اًمٗم٘مػم ومٞمحٛمدين ويِمٙمرين

 ،ومٚمذًمؽ ظمٚم٘ميتٝمؿ ٕسمٚمقهؿ ذم اًمنا  واًميا  :اعم١مُمـ إمم اًمٙم٤مومر ومٞمحٛمدين قمغم ُم٤م هدييتف

ورم أن  ،وأٟم٤م اهلل اعمٚمؽ اًم٘م٤مدر ،وومٞمام أُمٜمٕمٝمؿ ،وومٞمام أقمٓمٞمٝمؿ ،وومٞمام أسميتٚمٞمٝمؿ ،وومٞمام أقم٤مومٞمٝمؿ

وأومدم َمـ  ،نمغم َمـ ذيمؽ َم٣م ؾمئ٦م إلم َم٣م ؾمئ٦مورم أن أ ،أَمِض مجٝمع َم٣م ومدرت فمعم َم٣م دزمرت

وأٟم٤م ،  أومٕمؾ ٓ أؾم٠مل قماّم  ،وأٟم٤م اهلل اًمٗمٕم٤مل عم٤م أريد ،وأؤطمر َمـ ذيمؽ َم٣م ومدَم٦م ،ذيمؽ َم٣م أطمرت

 .(7)ش هؿ وم٤مقمٚمقنأؾم٠مل ظمٚم٘مل قماّم 

                                                           
 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران . 7: 7ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري( (1)
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  .(7)ىم٤مل اعمجٚمز ذم ُمرآة اًمٕم٘مقل: إؾمٜم٤مده طمًـ

 اعمرطمقُم٦م.ىمٚم٧م : سمؾ صحٞمح ذم أقمغم درضم٤مت اًمّمّح٦م ، رواشمف قمٞمقن اًمٓم٤مئٗم٦م 

يقضمل اَّلل »ُمـ ذًمؽ صحٞمح زرارة ، اعمٕميتْمد سمٕمدم اخلالف قمـ اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : 

إلم اظمٙم٘مكم اىمتب٣م فمٙمٝمف ومّم٣مئل وومدري وٞم٣مهمذ أَمري، واؾمؼمؿم٣م رم ايمَبداء همٝمًم سم٘متب٣من . همٝمٗمقٓن: 

 ي٣م رب َم٣م ٞم٘مت٤م؟!!. همٝمقضمل اَّلل إيمٝمٜمًم أن ارهمٔم٣م رؤوؽم٘مًم إلم رأس أَّمف همغمهمٔم٣من رؤوؽمٜمًم،

هم١مذا ايمٙمقح يٗمرع صمبٜم٥م أَّمف، همٝمٛمٓمران همٝمف، همٝمجدان دم ايمٙمقح صقرسمف وزيٛمتف وأصمٙمف وَمٝمث٣مومف 

 ش.ومجٝمع ؾمٟمٞمف ؾمٗمٝم٣ًم أو ؽمٔمٝمداً 

ويُمؼمؿم٣من ، همٝم٘متب٣من مجٝمع َم٣م دم ايمٙمقحهمٝمٚمقم أضمدمه٣م فمعم ص٣مضمبف : » قمٚمٞمف اًمًالموم٣مل 

 . ش، شمّؿ خيتًمن ايم٘مت٣مب وجئمَلٞمف زمكم فمٝمٛمٝمفايمبداء همٝمًم ي٘متب٣من

ٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ، قمـ أسمٞمف، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم، قمـ اسمـ أذيٜم٦م، قمـ روى اًم

وإذ أطمذ رزمؽ َمـ زمٛمل آدم َمـ قمـ ىمقل اهلل ضمؾ وقمز: قمٚمٞمف اًمًالم زرارة أّن رضماّل ؾم٠مل أسم٤م ضمٕمٗمر 

طمدصمٜمل  قمٚمٞمٝمام اًمًالموم٘م٤مل وأسمقه يًٛمع ـمٜمقرهؿ ذريتٜمؿ وأؾمٜمدهؿ فمعم أٞمٖمسٜمؿ أ يمس٦م زمرزم٘مؿ وم٣ميمقا زمعم

  :ىم٤مل  اًمًالمقمٚمٞمف  أيب

ّن اَّلل فمز وصمؾ ومبض ومبّم٥م َمـ سمراب ايمؼمزم٥م ايمتل طمٙمؼ َمٛمٜم٣م آدم فمٙمٝمف ايمسَلم، إ» 

فمٙمٝمٜم٣م اظم٣مء ايمٔمذب ايمٖمرات، شمّؿ سمرىمٜم٣م أرزمٔمكم صب٣مضم٣ًم، شمّؿ ص٤ّم فمٙمٝمٜم٣م اظم٣مء اظم٣ميمح  همِم٤ّم 

إصم٣مج همؼمىمٜم٣م أرزمٔمكم صب٣مضم٣مً، همٙمًم اطمتٚمرت ايمْمٝمٛم٥م أطمذه٣م همٔمرىمٜم٣م فمرىم٣ًم ؾمديدًا، همخرصمقا 

ر َمـ يٚمٝمٛمف وؾمًميمف، وأَمرهؿ مجٝمٔم٣ًم أن يٗمٔمقا دم ايمٛم٣ّمر، همدطمؾ أصح٣مب ايمٝمٚمكم همِم٣مرت ىم٣ميمذ

 .(9)شوأزمك أصح٣مب ايمُمًمل أن يدطمٙمقه٣م فمٙمٝمٜمؿ زمردًا وؽمَلَم٣ًم،

  .  دون أدٟمك يمالم ؾمٜم٤مد طمًـ صحٞمحُميتقاشمر ، وهذا اإلأىمقل : 

 اًمزسمدة : إظم٤ٌمر اعميتقاشمرة أقماله سحي٦ُم ذم أُمقر : 

                                                           
 .79:  7َمرآة ايمٔمٗمقل (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران . 7: 7ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري( (7)
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 .دم فم٣ممل ايمذرحمتقَم٣من وايمُمٗم٣موة إّول : ايمسٔم٣مدة 

واًمٕمٞم٤من ، واًمًٕم٤مدة واًمِم٘م٤موة اعمٛم٣م اعميتح٘مؼ ذم اخل٤مرج : هق ُمـ اعمحيتقم رضورة أّن 

 ذم قم٤ممل اًمذر ، ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م .يمالمه٤م ُميتح٘مؼ 

 ايمسٔم٣مدة وايمُمٗم٣موة َمٔمّٙمٗم٣من دم فم٣ممل ايمدٞمٝم٣م .ايمث٣مين : 

 .ّٚم٘م٤من قمغم اًمٌدا  ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ذم قم٤ممل اًمذر ، ُمٕم، حميتقُم٤من يمّؾ ُمـ اًمًٕم٤مدة واًمِم٘م٤موة

اعمحيتقُم٦م ذم قم٤ممل اًمذر ، وميتٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة واًمًٕم٦م ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ُمع اًمٓم٤مقم٦م وم٠مُّم٤م اًمًٕم٤مدة 

وأُّم٤م اًمِم٘م٤موة اعمحيتقُم٦م ذم قم٤ممل اًمذر ، ومٞمٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م اعمحق ذم قم٤ممل  واًمِمٙمر، وهق اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م .

 ذم اًمٜمقع اًمراسمع .ٖمٞمػم واًميتٌديؾ يتاًماًمٜمًخ واًمدٟمٞم٤م ُمع اًمٓم٤مقم٦م واًميتقسم٦م ، وهق 

 .ٞمقاع إرزمٔم٥م إسمداطمؾ ايمث٣ميم٧م : 

همٝم٘متب٣من مجٝمع َم٣م دم همٝمٚمقم أضمدمه٣م فمعم ص٣مضمبف » : يدّل قمٚمٞمف ىمقل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم

    ش، شمّؿ خيتًمن ايم٘مت٣مب وجئمَلٞمف زمكم فمٝمٛمٝمفويُمؼمؿم٣من ايمبداء همٝمًم ي٘متب٣من، ايمٙمقح

ورم أن أَمِض مجٝمع َم٣م ومدرت فمعم َم٣م  ،اًم٘م٤مدر وأٟم٤م اهلل اعمٚمؽ»وىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : 

وأؤطمر َمـ  ،وأومدم َمـ ذيمؽ َم٣م أطمرت ،ورم أن أنمغم َمـ ذيمؽ َم٣م ؾمئ٦م إلم َم٣م ؾمئ٦م ،دزمرت

 .يٌح ذم أيمثر ُم٤م ذيمرٟم٤مه س شوأٟم٤م اهلل اًمٗمٕم٤مل عم٤م أريد ،ذيمؽ َم٣م ومدَم٦م

شمٜم٘مٚمف واعمٕمٜمك أّن اًمِم٘مل إذا شم٤مب واشم٘مك وآُمـ وقمٛمؾ ص٤محل٤ًم : ومال شمٙميتٗمل رمح٦م اهلل أن 

ُمـ اًمِم٘م٤موة إمم اإليامن وم٘مط يمام ذم اًمٜمقع اًمراسمع ، سمؾ ؾمٞمزيده اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ومْمٚمف : سم٠من يزيد ذم 

   رزىمف وقمٛمره ويٞمّن ًمف يمّؾ ديٜمف ودٟمٞم٤مه ، أوٓه وأظمراه .
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 ايم٘مٖمر ٓاإليًمن فمعم ايمٔمب٣مد ايمٛمّص أّن اَّلل ضمّتؿ 

ة ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م : ومجٕمؾ وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف ، أوضمد اخلالئؼ يمّٚمٝمؿ قمغم اإليامن واًمٗمٓمر

ومٞمٝمؿ اإليامن واًمٗمٓمرة ضمٕماًل شمٙمقيٜمٞم٤ًّم ، صمّؿ دقم٤مهؿ إمم اإليامن ذم اًمدٟمٞم٤م وطمٌٌٝمؿ إًمٞمف ، وهن٤مهؿ 

 قمـ اًمٙمٗمر وسمّٖمْمٝمؿ إًمٞمف .

قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ، حمٛمد سمـ حيٞمك قمـ هـ( 399ريض اهلل قمٜمف )روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف : ح٤مف ىم٤مل قمـ طمًلم سمـ ٟمٕمٞمؿ اًمّم، قمـ احلًـ سمـ حمٌقب ، قمٞمًك 

صمؿ يٜم٘مٚمف اهلل سمٕمد ُمـ ، ىمد صم٧ٌم ًمف اإليامن قمٜمده ،  يٙمقن اًمرضمؾ قمٜمد اهلل ُم١مُمٜم٤مً  ؿَ ـًمِ : اًمًالم 

 ؟!.اإليامن إمم اًمٙمٗمر

ٓ إلم ، ًم دفم٣م ايمٔمب٣مد إلم اإليًمن زمف إٞمّ : اَّلل فمز وصمؾ هق ايمٔمدل  إنّ » قمٚمٞمف اًمًالم :وم٘م٤مل 

مل يٛمٗمٙمف اَّلل ، شمب٦م يمف اإليًمن فمٛمد اَّلل  شمؿّ ، همٚمـ آَمـ زم٣مَّلل : لم ايم٘مٖمر زمف إ وٓ يدفمق أضمداً ، ايم٘مٖمر 

 .شزمٔمد ذيمؽ َمـ اإليًمن إلم ايم٘مٖمر فمز وصمؾ

صمؿ يٜم٘مٚمف سمٕمد ذًمؽ ُمـ ، ىمد صم٧ٌم ًمف اًمٙمٗمر قمٜمد اهلل ،  ومٞمٙمقن اًمرضمؾ يم٤مومراً : ىمٚم٧م ًمف 

 ؟!.اًمٙمٗمر إمم اإليامن

ايمتل همْمرهؿ ، ٜمؿ فمعم ايمٖمْمرة ىمٙمّ  ٣مساَّلل فمز وصمؾ طمٙمؼ ايمٛمّ  إنّ » قمٚمٞمف اًمًالم :وم٘م٤مل 

زمٔم٧م اَّلل ايمرؽمؾ سمدفمقا ايمٔمب٣مد إلم  شمؿّ ، زمجحقد  وٓ ىمٖمراً ، زمممئم٥م  ٓ ئمرهمقن إيًمٞم٣مً ، فمٙمٝمٜم٣م 

 .(1)شوَمٛمٜمؿ َمـ مل َيده اَّلل، همٚمٛمٜمؿ َمـ هدى اَّلل ، اإليًمن زمف 

 احلًلم سمـ ٟمٕمٞمؿ اًمّمح٤مف إؾمدي ، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع. ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح سم٢ممج٤مع .

شمٕم٤ممم ظمٚمؼ ظمٚم٘مف ف الئؼ ُمٓمٚم٘م٤ًم ، هق أٟمّ قمغم اخلاهلل ؾمٌح٤مٟمف : أذف حميتقم طميتّٛمف  اًمزسمدة

سم٥ًٌم احلًد ، ًمٙمـ أسمك سمٕمض ظمٚم٘مف واخلػم واًمًٕم٤مدة واًمٗمٓمرة اإليامن اعمٕمروم٦م ويمّٚمٝمؿ قمغم 

  .سمحؼ حمٛمد وآل حمٛمد أقم٤مذٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ذًمؽ واًمٕمٜم٤مد ، إّٓ اجلحقد 
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  د دم ايمقفمد وايمقفمٝماظمحتقم اإلو٣مدم 

 ، إّٓ إذا أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أّٟمف ٓ سمدا  ومٞمف ، وهل يم٤مٔيت : وحمق وإصم٤ٌمت سمدا  ذم يمٚمٞمٝمام 

 حمتقم ايمقفمد .إول : 

ٟم٤مومذ ، ٓ يرّد حميتقم اًمثقاب اًمذي أظمؼمٟم٤م سمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف اًمققمد ، هق اًمثقاب ، وأصؾ 

، سمؾ مميتٜمع : حم٤مل  هذا، و، ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  : وإّٓ ًمزم اًمٜم٘مص واًمٔمٚمؿ واًمٙمذب وٓ يٌّدل 

ـَ آَُمُٜمقا َوقَمِٛمُٚمقا ىمقًمف شمٕم٤ممم : يرؿمد ًمف : ضميتامع اًمٜم٘مص واًمٙمامل ، ومه٤م ٟم٘مٞمْم٤من ٓ ِذي َواًما

ـَ ومِٞمَٝم٤م َأسَمًدا  هَْن٤َمُر ظَم٤مًمِِدي ْٕ يتَِٝم٤م ا ـْ حَتْ ِري ُِم ٤محِل٤َمِت ؾَمٜمُْدظِمُٚمُٝمْؿ ضَمٜما٤مٍت دَمْ ـْ  َوفْمَد اَّللهِاًمّما ٣م َوََم ضَمٗمًّ

ـَ  َأْصَدُق   .وأي٤مت ذم هذا ٓ حتَم  (7) اَّللهِ ومِٝمًَل َِم

أصؾ اًمثقاب : سمٛمٕمٜمك زي٤مدشمف وؾمٕميتف ظمّمقصّٞم٤مت ًمٙمـ ٓ ُم٤مٟمع ُمـ ـمرّو اًمٌدا  قمغم 

: يدّل قمٚمٞمف سحي٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم : : رضورة أّن ظمزائٜمف ٓ شمٜمٗمد ؾمٌح٤مٟمف سم٠ميمثر مم٤ّم وقمد سمف ؾمٌح٤مٟمف 

َٞمُٝمْؿ ُأضُمقَرُهْؿ  ـْ ًمُِٞمَقومِّ ـَ  وىمقًمف شمٕم٤ممم :  .(9) إِٟماُف هَمُٗمقٌر ؿَمُٙمقرٌ  هَمّْمٙمِفِ َوَيِزيَدُهْؿ َِم ِذي ٤م اًما وَم٠َمُما

ٞمِٝمْؿ ُأضُمقَرُهْؿ  ٤محِل٤َمِت وَمُٞمَقومِّ ـْ هَمّْمٙمِفِ آَُمُٜمقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّما  .وهذا قملم اًمٙمامل  (3) َوَيِزيُدُهْؿ َِم

ومِض همًم ومدر دم سمٙمؽ ايمسٛم٥م و»وهق اًمٔم٤مهر ُمـ جمٛمقع صدر وذيؾ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : 

 َم٣م يمٙمٚم٠مَمٛمكم وسمٔم٣ملم سمب٣مرك اَّلل يّم٣مفمػ َم٣م ...، ويمقٓ، وَّلل فمز وصمؾ همٝمف اظمُمٝمئ٥م اظمحتقم، همٜمق 

 ش زمحبّٛم٣م اْلسٛم٣مت َلؿ يّم٣مفمػ اَّلل ، ويم٘مـ زمٙمٕمقا

: عم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ : أّن أصؾ اًمثقاب ، ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  هٞمٝمٜم٤م و٤مذم اإل٤معمحيتقم وم

يمذا اًمققمد ذم شمٌديؾ اًمًٞمت٤مت ، ويٓمرأ ، وشمٕمجٞمٚمف يتف سم٤مإلو٤موم٦م إمم ؾمٕم ف، ًمٙمٜمّ اًميتٙمذي٥م حمذور 

 .طمًٜم٤مت وهق اًمٜمقع اًمراسمع : وم٤مًمققمد ييتٜم٤مول إٟمقاع إرسمٕم٦م يمّٚمٝم٤م إمم 

                                                           

 .177ايمٛمس٣مء :  (1)

 .31هم٣مؿمر :  (7)

 .173ء: ايمٛمس٣م (3)
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 .)ايمٔمذاب وايمٔمٗم٣مب( حمتقم ايمقفمٝمد ايمث٣مين : 

ُم٣م ذم اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ، وؾمٞم٠ميت أّن ُمـ يميتٌف اهلل شمٕم٤ممم ؿم٘مّٞم٤ًم ُمـ ًمٞم٤مزم اًم٘مدر ذم 

دم سمٙمؽ ايمسٛم٥م ، إلم : )ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم ، ومِم٘م٤موشمف ُمـ اعمحيتقم ُمثاًل اًمًٜم٦م اًمثالصملم ُمـ قمٛمره 

( أي وَّلل فمز وصمؾ همٝمف اظمُمٝمئ٥م،  همًم ومدر دم سمٙمؽ ايمسٛم٥م وومِض ، همٜمق اظمحتقم ...،َمثٙمٜم٣م َمـ وم٣مزمؾ

ذط أن يٙمقن ىمٌؾ ، ، سمؾ إمم آظمر حلٔم٤مت طمٞم٤مشمف  ُمٕمّٚم٘م٦م قمغم اًميتقسم٦م ذم اًمًٜم٦م اًميتل سمٕمده٤م

 .أٟمٗم٦م  إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ، يمام ورد ذماعمٕم٤ميٜم٦م 

ّٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ، وإّٟمام يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  : طميتّٛمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وم٤مًمِم٘م٤موة طميتٌؿ 

ـْ سَمْٕمِدِه وشمٕم٤ممم :  ـْ قَمِٛمَؾ ُِمٜمُْٙمْؿ ؾُمقً ا سمَِجَٝم٤مًَم٦ٍم صُمؿا شَم٤مَب ُِم ُف َُم مْح٦ََم َأٟما ِف اًمرا
ًِ ُٙمْؿ قَمغَم َٟمْٗم يَميَت٥َم َرسمُّ

 .احليتٛمل اإلو٤مذم ، ٓ اعمٓمٚمؼوهذا طم٤ميمؿ قمغم اًم٘مْم٤م    ُف هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ َوَأْصَٚمَح وَم٠َمٟما 

ِم٘م٤موة ، ذم اهلل يميت٥م قمغم اًمِم٘مل اًم، أّن هٝمٜمٛم٣م ٚمٔمٛمك اظمحتقم اإلو٣مدم ىمًم زمّٝمٛم٣م َمرارًا ، همو

حميتقم ، ٓ يرد وٓ يٌّدل ذم وهذا ، قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ه ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ، ذم اًمًٜم٦م اًمثالصملم ُمـ قمٛمر

، سمؾ إمم وىم٧م اعمٕم٤ميٜم٦م ، مم٤ّم يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  ويم٘مٛمّف زم٣مإلو٣مهم٥م إلم ايمسٛم٥م ايمتل زمٔمده٣م ٦م ، شمٚمؽ اًمًٜم

 ورمح٦م .ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ُمع اًميتقسم٦م : ومْماًل 

ْرَٞم٣م  وهذا ًمف أصؾ ذم اًم٘مرآن : يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  َٗمْقا يَمَ٘مٖمه َويَمْق َأنه َأْهَؾ ايْم٘مِت٣َمِب آََمٛمُقا َواسمه

َْدطَمْٙمٛم٣َمُهْؿ صَمٛمه٣مِت ايمٛمهِٔمٝمؿِ فَمٛمُْٜمْؿ ؽَمٝمَِّئ٣مِِتِْؿ وَ  ذط وهق سيٌح ذم حمق اًمٙمٗمر واًمٕمذاب   َٕ

، ومه٤م حميتقُم٤من عمـ مل ي١مُمـ ذم ؾمٜم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ، وإصم٤ٌمت اإليامن واًمٜمٕمٞمؿ عمـ آُمـ وشم٤مب ، ذم اإليامن 

 اًمًٜم٦م اًميتل سمٕمده٤م ، سمؾ إمم ُم٤م ىمٌؾ اعمٕم٤ميٜم٦م .
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 ث٣مًٓ َم ؿمٝمٛم٥م اظم٠مَمـَمٔمرهم٥م اظمْمٙمؼ واإلو٣مدم، َمٔمٝم٣مر 

ؾمٞم٠ميت قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، أّن يمّؾ ُم٤م ومٞمف ىمقام اًمديـ ، وُم٤م حيّ٘مؼ اٟم٘مٞم٤مد 

لم ، ومٝمق حميتقم ُمٓمٚمؼ ، وإّٓ ًمزم لم ووصٞمّ اًمٕم٤ٌمد ًمرب اًمٕم٤معملم ، سمٓم٤مقميتٝمؿ ًمٚمٛمٕمّمقُملم ، ٟمٌٞمّ 

 اٟميتٗم٤م  اًمٖمرض ويمذب اًمٙميت٥م ، ويمالمه٤م حم٤مل .

اًمّمحٞمح اًمث٤مسم٧م إّٓ اًمٜمّص ، و٤مذم ٓ ؾمٌٞمؾ عمٕمروم٦م أّن هذا حميتقم ُمٓمٚمؼ وذاك إًمٙمـ 

، ويمّؾ ُم٤م قمدا ذًمؽ مم٤ّم ورد قمـ اعمٕمّمقم ُمـ اًمٕمٚمؿ قمـ أهؾ اًمٕمّمٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم اًمٍميح 

 ..، يمام ذم وىم٧م ظمرج اًم٘م٤مئؿ قمٚمٞمف اًمًالم وشمٕم٤ممم  ومٛمٕمّٚمؼ قمغم ُم٤م يِم٤م  اهلل ؾمٌح٤مٟمف، 

قمـ ، قمـ أسمٞمف ، اهٞمؿ قمكم سمـ إسمرُمـ إظم٤ٌمر اعميتقاشمرة أو اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ، ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ضمٕمٚم٧م ومداك : قمـ ص٤مًمح سمـ ؾمٝمؾ ىم٤مل ، سمـ حمٌقب احلًـ 

  ؟!.ُمـ أي ر  ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ ـمٞمٜم٦م اعم١مُمـ

 .(1) شَمـ ؿمٝمٛم٥م إٞمبٝم٣مء همٙمؿ سمٛمجس أزمداً »:  قمٚمٞمف اًمًالموم٘م٤مل 

 وح .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح ، احلًـ ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع ، وص٤مًمح ممد

َٓ  اهللومٕمدم ـمرّو اًمٜمج٤مؾم٦م قمغم أصؾ ـمٞمٜم٦م اعم١مُمـ، حميتقم ُمٓمٚمؼ : يمقٟمف وقمدًا و 

ٚمُِػ اعْمِٞمَٕم٤مدَ   ومال يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  إـمالىم٤ًم : وإّٓ ًمزم ذم أىمؾ اًم٘مقل شمٙمذي٥م اًمٙميت٤مب .  خُيْ

وإّٟمام ضمزُمٜم٤م سمٙمقٟمف ُمـ ىمًؿ اعمحيتقم اعمٓمٚمؼ ، اًمٜمّص اًمث٤مسم٧م اًمّمحٞمح ، وإّٓ ومال يًقغ 

دقمقاه ُمـ دون دًمٞمؾ : ًمٙمقٟمف شمنميٕم٤ًم حمّرُم٤ًم وشم٘مّقًٓ قمغم اًمنمع اعمٌلم : وم٤مًمزم هذا ، ومٛمـ  ذقم٤مً 

 هٞمٝمٜم٤م ضم٤مئ٧م اًمٗميتـ واًمْمالٓت .

اًمزسمدة : إظم٤ٌمر ذم اعمحيتقم اعمٓمٚمؼ : اعمجّرد قمـ اخلّمقصّٞم٤مت ، ُميتقاشمرة ُمٕمٜمك ، ُمٜمٝم٤م 

 .اإلو٤مذم يمقىم٧م ومرج اًم٘م٤مئؿ: ويمذا ُم٤م شمقاشمر ذم أظم٤ٌمر اًمٓمٞمٜم٦م ٟم٤مهٞمؽ قماّم شمقاشمر ذم همػمه٤م 

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .9: 7ايم٘م٣مدم)فمقم نمٖم٣مري(  (1) 



 

 

 575....     ...............................................................................  ايمٖمِمؾ ايمس٣مزمع : اظمحتقم اظمْمٙمؼ واإلو٣مدم 

 

 إؾم٘م٣مل وصمقاب!!.

ومٝمؾ  ذاب اخل٤مًمديـ ذم ضمٝمٜمّؿ ؟!.قمغم اعمحيتقم اعمٓمٚمؼ : يمٕموىمد شميت٤ًم ل هؾ يٓمرأ سمدا  

طميتاًم  رسمام يرومع اًمٕمذاب قمغم ُمـ طميّتؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمذاب، شمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ويًقغ اقميت٘م٤مد أن اهلل 

 ؟!!وسم٘مّٞم٦م اًمٓمٖم٤مة اعمجرُملميم٢مسمٚمٞمس : ُمٓمٚم٘م٤ًم 

ٓ أّن قمذاهبؿ دائؿ وُمٓمٚم٘م٤ًم ، ّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أظمؼم أّٟمف ٓ سمدا  ومٞمف ىمٚمٜم٤م : ًمقٓ أ

ٟمًيتٓمٞمع أن ًمٙمـ ٓ ؾمٌح٤مٟمف يميت٥م قمغم ٟمٗمًف اًمرمح٦م ، : ّٕٟمف : ًم٘مٚمٜم٤م سمٓمرّو اًمٌدا  أسمدًا ٗمع شمير

ٜم٤َم َأظْمِرضْمٜم٤َم ُِمٜمَْٝم٤م وَم٢مِْن قُمْدَٟم٤م وَم٢مِ ؾمٌح٤مٟمف ذم حمٙمؿ اًمٙميت٤مب: قًمف ىمٟمٚميتزم سمذًمؽ : ًمٍميح  ٟما٤م َرسما

ُٚمقنِ ىَم٤مَل ، فَم٤معمُِقَن  َٓ سُمَ٘مٙمِّ  . اطْمَسُئقا همِٝمَٜم٣م َو

ظِمَرِة وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :  ْٔ ْٟمٞم٤َم سم٤ِم ُوا احْلََٞم٤مَة اًمدُّ ـَ اؿْمؽَمَ ِذي ُػ فَمٛمُْٜمُؿ ايمَْٔمَذاُب ُأوًَمتَِؽ اًما هَمََل خُيَٖمه

ونَ  َٓ ُهْؿ ُيٛمٌَْمُ  .(7) َو

ـَ يَمَٗمُروا َوَُم٤مشُمقوىم٤مل شمٕم٤ممم :  ِذي ٤مٌر ُأوًَمتَِؽ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ًَمْٕمٜم٦َُم اهللاِ َواعماََْلِئَٙم٦ِم إِنا اًما ا َوُهْؿ يُمٗما

َٓ ُهْؿ ُيٛمَْٓمُرونَ ( 767َواًمٜما٤مِس َأمْجَِٕملَم ) ُػ فَمٛمُْٜمُؿ ايْمَٔمَذاُب َو َٓ خُيَٖمه ـَ همِٝمَٜم٣م  وىم٤مل قمز  .(9) طَم٣ميمِِدي

َٓ ( 87اعماََْلِئَٙم٦ِم َواًمٜما٤مِس َأمْجَِٕملَم )ُأوًَمتَِؽ ضَمَزاُؤُهْؿ َأنا قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ًَمْٕمٜم٦ََم اهللاِ وَ وضمؾ :  ـَ همِٝمَٜم٣م  طَم٣ميمِِدي

َٓ ُهْؿ ُيٛمَْٓمُرونَ  ُػ فَمٛمُْٜمُؿ ايْمَٔمَذاُب َو  .(3) خُيَٖمه

سحي٦ٌم أّن أصؾ قمذاب ه١مٓ  فم٤مهرٌة ، أو يمثػمة ، وهل اعمٓمٚمؼ وأي٤مت ذم هذا احليتؿ 

ًمٚم٘مقل سمٓمرّو اًمٌدا  إّٓ سم٤مًمٜمّص اًمّمحٞمح ، وٓ جم٤مل ُمرّد ًمف واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ، ٓ دائؿ حميتقم ُمٓمٚمؼ 

  .، وٓ وضمقد ًمف ذم يميت٥م أهؾ اًم٘مٌٚم٦م 

سمحؼ حمٛمد وآل حمٛمد ، وصغم اهلل قمغم حمٛمد وآل  ذًمؽ ،أقم٤مذٟم٤م اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ُمـ 

 .رب اًمٕم٤معملم رمح٦م ، وحمٛمد ُم٤م داُم٧م اًمًاموات وإرولم 

                                                           

 .86ايمبٗمرة :  (1)

 .167ايمبٗمرة : (7)

 .88آل فمٚمران :  (3)
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 حمتقم إو٣مدمطمروج ايمٗم٣مئؿ ووم٦م ايمٛمّص أّن 

ج ، ومٝمق حميتقم ُمٓمٚمؼ : ًميتٕمّٚم٘مف سمام أراد اهلل ، وهذا ٓ ييتخّٚمػ ، إمج٤مقم٤ًم أُّم٤م أصؾ اخلرو

 اًمٜمٌقّي٦م ..وجحد اعميتقاشمرات اًم٘مرآٟمّٞم٦م اخلروج قمـ اًمديـ ، سموٟمّّم٤ًم ورضورة ، وإّٓ ًمزم 

: ًميتٕمّٚم٘مف قمغم ٟمحق اإلو٤موم٦م  إّٓ قىم٧م اخلروج ، ومٚمٞمس سمٛمحيتقم ظمّمقصّٞم٤مشمف: يموأُّم٤م 

 سمام ييت٘مّدم أو ييت٠مظّمر سمح٥ًم ذًمؽ ..سمٓم٤مقم٦م اًمٕم٤ٌمد أو ُمٕمّمٞميتٝمؿ : ومٚمر

أمحد سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م هـ( ذم اًمٖمٞم٦ٌم ىم٤مل : 380رواه اًمٜمٕمامين ريض اهلل قمٜمف )يدّل قمٚمٞمف ُم٤م 

سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قم٘مدة ، ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمٗمْمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ىمٞمس سمـ رُم٤مٟم٦م إؿمٕمري 

ـ أمحد سمـ احلًـ وؾمٕمدان سمـ إؾمح٤مق سمـ ؾمٕمٞمد وأمحد سمـ احلًلم سمـ قمٌد اعمٚمؽ وحمٛمد سم

اًم٘مٓمقاين ، ىم٤مًمقا مجٞمٕم٤ًم : طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ حمٌقب اًمزراد ، قمـ إؾمح٤مق سمـ قمامر اًمّمػمذم ، 

ومد ىم٣من َلذا إَمر ووم٦م ، وىم٣من دم ؽمٛم٥م »ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : 

 .(1)شهمٟمطّمره اَّلل فمز وصمؾ، أرزمٔمكم وَم٣مئ٥م ، همحدشمتؿ زمف وأذفمتٚمقه 

، أو ُمقصمؼ قمغم اصٓمالح اعميت٠مظمريـ . اسمـ رُّم٤مٟم٦م ، أسمق ضمٕمٗمر  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح

 إؿمٕمري صم٘م٦م دون يمالم ، وُمـ ومقىمف يمّٚمٝمؿ صم٘م٤مت أضمال  ، واًمٌ٘مّٞم٦م ؾمٞم٘مقا ًمالقميت٤ٌمر .

ومّمٞمٌح ذم اًم٘مًٛملم :  سيٌح ( ...، همٟمطّمرهومد ىم٣من َلذا إَمر ووم٦مىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 اهللققمد : ًميتٕمّٚم٘مف سمٓ يٕمرض قمٚمٞمف اًمٌدا  ُمـ اعمحيتقم اًمذي ظمروج اًم٘م٤مئؿ ومال ري٥م أّن أصؾ 

 .، يمام أظمؼم ٟمٌٞمّٜم٤م وأهؾ سمٞميتف قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم يتخّٚمػ ٓ ي ق، وه ؾمٌح٤مٟمف

مم٤ّم ىمد ، اًمًٕم٦م واًمْمٞمؼ رسمام ، وًمٙمـ شمٗم٤مصٞمٚمف وظمّمقصٞم٤ّمشمف : يم٤مًميت٘مّدم واًميت٠مظمر 

ـْ :  ، يمام ذمقمغم اًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م ؾمٌح٤مٟمف ومٞمام ىم٣م اهلل يٕمرض قمٚمٞمٝم٤م اًمٌدا  : ًميتقىمٗمٝم٤م  ًَمِت

ـْ يَمَٗمْرشُمؿْ  َِزيَدٟماُٙمْؿ َوًَمِت َٕ  .  ...ؿَمَٙمْرشُمْؿ 

                                                           

 . َمْمبٔم٥م َمٜمر ، ومؿ.313ٕمٝمب٥م يمٙمٛمٔمًمين)ت: هم٣مرس اْلسقن(: ايم (1)
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هـ( ذم اًمٖمٞم٦ٌم سم٢مؾمٜم٤مده اًمّمحٞمح ، قمـ 460وُمـ ذًمؽ ُم٤م رواه اًمِمٞمخ اًمٓمقد ) 

اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان وهق ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع ، قمـ حمٛمد سمـ قمكم، قمـ ؾمٕمدان سمـ ُمًٚمؿ، قمـ 

 أسمداٟمٜم٤م وٟمٜميتٝمل إًمٞمف؟!.أيب سمّمػم ىم٤مل:ىمٚم٧م ًمف: أهلذا إُمر أُمد ٟمريح إًمٞمف 

 .(1)ش ٘مؿ أذفمتؿ همزاد اَّلل همٝمفـزمعم ، ويم٘مٛمّ » : ىم٤مل

ىم٤مل : وروى اًمٗمْمؾ سمـ أيْم٤ًم سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ريض اهلل قمٜمف اًمِمٞمخ اًمٓمقد روى و

ؿم٤مذان ، قمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من، قمـ أيب حيٞمك اًميتٛميت٤مم اًمًٚمٛمل، قمـ 

 همٟمطّمره اَّلل سمٔم٣ملمىم٣من هذا إَمر همِـله ، :»اًمًالم ي٘مقلاهلل قمٚمٞمف  قمثامن اًمٜمقا ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد

 . (7)ش، ويٖمٔمؾ اَّلل زمٔمد دم ذريتل َم٣م يُم٣مء

 سمـ أمحد هـ( ريض اهلل قمٜمف ، قمـ 304روى قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر احلٛمػمي اًم٘مّٛمل )و

 ىمرب ٟمٍم اًمٌزٟمٓمل ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم قمـ أيب سمـ حمٛمد سمـ أمحد قمـ ، حمٛمد

  إُمر؟!. هذا

 اًمًالم قمٚمٞمف ضمٕمٗمر أيب قمـ طمٙم٤مه ، اًمًالم قمٚمٞمف اهلل قمٌد أسمق ىم٤مل»قمٚمٞمف اًمًالم :  وم٘م٤مل

 وُم٤مئ٦م ختٚمع وشمًٕملم ؾم٧م ؾمٜم٦م وذم ، وُم٤مئ٦م وشمًٕملم مخس ؾمٜم٦م اًمٗمرج قمالُم٤مت أول:  ، ىم٤مل

 وُم٤مئ٦م صمامن وشمًٕملم ؾمٜم٦م وذم ، اًمٗمٜم٤م  يٙمقن وُم٤مئ٦م وشمًٕملم ؾمٌع ؾمٜم٦م وذم ، أقمٜميتٝم٤م اًمٕمرب

 ُم٤مئيتلم ؾمٜم٦م وذم ، اَّلل ؾم٣مء إن اًمٌال  يٙمِمػ اهلل وُم٤مئ٦م وشمًٕملم شمًع ٜم٦مؾم وذم اجلال  يٙمقن

 .ش يُم٣مء َم٣م اَّلل يٖمٔمؾ

 . اعم٤مئيتلم ؾمٜم٦م ذم يٙمقن سمام أظمؼمٟم٤م ، ومداك ضمٕمٚمٜم٤م:  ًمف وم٘مٚمٜم٤م

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م اظمٔم٣مرف اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ومؿ.978ايمٕمٝمب٥م )ت: فمب٣مد ايمْمٜمراين(:  (1)

 . َم٠مؽمس٥م اظمٔم٣مرف اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ومؿ.978)ت: فمب٣مد ايمْمٜمراين(:  ايمٕمٝمب٥م (7)
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  رأيل هذا ُمـ يم٤من ُم٤م ، سمٛمٙم٤مٟمٙمؿ ظمؼمت وًم٘مد ، ٕظمؼمشمٙمؿ أطمداً  أظمؼمت ًمق: » ىم٤مل

 اًمٕم٤ٌمد ي٘مدر مل احلؼ ر  ُمـ إفمٝم٤مر وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أراد إذا وًمٙمـ ، إًمٞمٙمؿ لُمٜمّ  هذا ئمٝمر أن

 ؾمؽمه. قمغم

قمٚمٞمف  أسمٞمؽ قمـ إول، طمٙمٞم٧م قم٤مُمٜم٤م ذم زم ىمٚم٧م إّٟمؽ ومداك، ضمٕمٚم٧م: ًمف وم٘مٚم٧م

 .سمٕمدمه٤م ؾمٚمٓم٤من ومالن ًمٌٜمل ًمٞمس وومالن، ومالن رأس ومالن، قمغم آل ُمٚمؽ اٟم٘مْم٤م  اًمًالم، أنّ 

 ش.ًمؽ ذاك ىمٚم٧م ىمد»قمٚمٞمف اًمًالم :  ىم٤مل

 يًيت٘مٞمؿ قمٚمٞمف ىمريش ُمـ أطمد يٛمٚمؽ ُمٚمٙمٝمؿ، اٟم٘م٣م إذا هلل،ا أصٚمحؽ: وم٘مٚم٧م

 اًمذي يٙمقن: »قمٚمٞمف اًمًالم ُم٤مذا؟!. ىم٤مل يٙمقن:  . ىمٚم٧مشٓ»قمٚمٞمف اًمًالم:  . ىم٤مل!إُمر؟

 ش .وأصح٤مسمؽ أٟم٧م شم٘مقل

 ش.ٓ: »قمٚمٞمف اًمًالم  اًمًٗمٞم٤مين؟!. وم٘م٤مل ظمروج شمٕمٜمل:  ىمٚم٧م

 اًم٘م٤مئؿ؟!. ىمٞم٤مم:  وم٘مٚم٧م

 .(1)ش يُم٣مء َم٣م اَّلل يٖمٔمؾ: »قمٚمٞمف اًمًالم  ىم٤مل

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

ُم٣م سمٕمْمٝم٤م ، وؾمٞم٠ميت همػمه٤م يمّمحٞمح صم٤مسم٧م سمـ ديٜم٤مر ، أيب وإظم٤ٌمر ذم هذا ىمٓمٕمّٞم٦م 

ي٣م شم٣مزم٦م إّن اَّلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم ومد ىم٣من »محزة اًمثامزم ريض اهلل قمٜمف ، قمـ اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

ٙمقات اَّلل فمٙمٝمف ، اؾمتد نمّم٤م اَّلل سمٔم٣ملم ووم٦م هذا إَمر دم ايمسبٔمكم ، همٙمًم أن ومتؾ اْلسكم ص

 .ش...فمعم أهؾ إرض ، همٟمطمره إلم أرزمٔمكم وَم٣مئ٥م

  

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م آل ايمبٝم٦م إلضمٝم٣مء ايمؼماث ، ومؿ .371ومرب اإلؽمٛم٣مد :  (1)
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 اإلو٣مدمَمـ اظمحتقم ايمسٖمٝم٣مين  طمروج

أمحد سمـ إدريس، قمـ قمكم ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف : طمدصمٜم٤م ذم اًمٖمٞم٦ٌم هـ( 380)روى اًمٜمٕمامين 

محزة اًمثامزم  ، قمـ أيبسمـ حمٛمد سمـ ىميتٞم٦ٌم، قمـ اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان، قمـ احلًـ سمـ حمٌقب

طمروج ايمسٖمٝم٣مين » أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من ي٘مقل: إنّ  يب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم:ىم٤مل:ىمٚم٧م ٕ

وأؿمٞم٤م  يم٤من  ش، واًمٜمدا  ُمـ اعمحيتقم، وـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ اعمٖمرب ُمـ اعمحيتقمَمـ اظمحتقم

 .(7)ي٘مقهل٤م ُمـ اعمحيتقم

 قمكّم سمـ ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ ىمٚم٧م : ُمـ اًميورّي٤مت ، وهذا اإلؾمٜم٤مد طمًـ صحٞمح 

 ٓ يٜمزل قمـ رشم٦ٌم احلًـ . ُمٕميتٛمد قمٜمد إضمال  ، ىميتٞم٦ٌم ، وهق 

قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ، قمـ حمٛمد سمـ احلًلم ، حمٛمد سمـ حيٞمك وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 يمٜم٧م قمٜمد أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم وم٠مشم٤مه يميت٤مب أيب ُمًٚمؿ: قمـ اًمٗمْمؾ اًمٙم٤مشم٥م ىم٤مل ، ه٤مؿمؿ 

 .اخلراؾم٤مين 

ي٤م ومْمؾ طميتك خيرج ...، ٤ماظمرج قمٜمّ ، س ًمٙميت٤مسمؽ ضمقاب ًمٞم»قمٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل 

 .(9)شهق َمـ اظمحتقمو ،هم١مذا طمرج ايمسٖمٝم٣مين همٟمصمٝمبقا إيمٝمٛم٣م : اًمًٗمٞم٤مين 

 .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح

( أي ٓ سمّد ُمـ حتّ٘مؼ أصؾ ظمروضمف طمروج ايمسٖمٝم٣مين َمـ اظمحتقمىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

، وأظمّػ روضمف ًمٕمٜمف اهلل ، أىمؾ رضرًا ومٞمام ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم ، ًمٙمـ هؾ ًمٜم٤م أن ٟمحيتٛمؾ أن يٙمقن ظم

يمام أراد  سمٜمحق ُمريضقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم قمغم اعمًيتْمٕمٗملم إذا أـم٤مقمقا اهلل ، وشم٤مسمٕمقا اعمٕمّمقم وـم٠مة 

 ؟!!.شمٕم٤مممؾمٌح٤مٟمف واهلل 

 ىمٚمٜم٤م : وُم٤م اعم٤مٟمع ذم ذًمؽ؟!. ه٤مك هذا اًمٜمص ًمؽمى ..

                                                           

 . َمْمبٔم٥م َمٜمر ، ومؿ.935ٕمٝمب٥م يمٙمٛمٔمًمين)ت: هم٣مرس اْلسقن(: ايم (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 773: 8ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (7)
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 ايمسٖمٝم٣مين ايمبداء دم حمتقمسمٔم٣ملم َّلل : طمػم اْلٔمٖمري 

 أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ مه٤مم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌدذم اًمٖمٞم٦ٌم ىم٤مل : أظمرج اًمٜمٕمامين 

٤م قمٜمد أيب ضمٕمٗمر حمٛمد ه٤مؿمؿ داود سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اجلٕمٗمري ىم٤مل: يمٜمّ  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اهلل اخل٤مًمٜمجل

ُمـ ، ضم٤م  ذم اًمرواي٦م ُمـ أن أُمره  ومجرى ذيمر اًمًٗمٞم٤مين وُم٤م، قمٚمٞمٝمام اًمًالم  سمـ قمكم اًمرو٤م

 !.قمٚمٞمٝمام اًمًالم: هؾ يٌدو هلل ذم اعمحيتقم؟ يب ضمٕمٗمرٕ اعمحيتقم وم٘مٚم٧م

 .شٞمٔمؿ: »فمٙمٝمف ايمسَلم  وم٣مل

 قمٚمٞمف اًمًالم ؟!. هلل ذم اًم٘م٤مئؿ ىمٚمٜم٤م ًمف: ومٜمخ٤مف أن يٌدو

 .(7)شَٓ خُيْٙمُِػ اظمِْٝمَٔم٣مدَ : ايمٗم٣مئؿ َمـ اظمٝمٔم٣مد، واَّلل  إنّ »:  قمٚمٞمف اًمًالم وم٘م٤مل

، مل أضمد : ومٚمؿ أىمػ قمٚمٞمف  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده جمٝمقل ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت أضمال  ، إّٓ اخل٤مًمٜمجل

أّن آؾمؿ ُمّمّحػ اًمٌٕمض ، وٟمحيتٛمؾ يمام اطميتٛمؾ ٦م وؿمٞمٕم٦م ؾمٜمّ ، اًمٗمري٘ملم يت٥م يم ذمًمف ذيمرًا 

٤مخ ، واًميتّمحٞمػ يمثػم ًّ  .ذم اًمٜمًخ اًم٘مديٛم٦م  قمـ اًمٜم

ويًيتٌٕمد أن يروي حمٛمد سمـ مه٤مم اإلؾمٙم٤مذم ، وهق رأس اًمِمٞمٕم٦م ذم زُم٤مٟمف ، وقملم 

ٓ يٕمرومف اًمًٜم٦ّم وٓ قمٜمد أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ، ُمٝمٛمؾ مت٤مُم٤ًم  اًمٓم٤مئٗم٦م اعمرطمقُم٦م ذاك اًمٕمٝمد ، قمـ راو

حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٝمران سمـ أّٟمف اًمث٘م٦م :  اًمٜم٤ٌمه٦مهؾ أاطميتٛمؾ سمٕمض ًمذًمؽ  :اًمِمٞمٕم٦م 

 واًمٙمرظمل هذا يم٤من أسمقه يٙم٤مشم٥م اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم ، وميت٠مُّمؾ ضمّٞمدًا. .ظم٤مٟم٦ٌم اًمٙمرظمل

٤ٌمر وٕمٞمٗم٦م اإلؾمٜم٤مد : يمخؼم سم٤مٕظمًمٚمٛمحيتقم اإلو٤مذم وٓ يرد قمٚمٞمٜم٤م آطميتج٤مج 

، وهل ذم اجلٛمٚم٦م ىمٓمٕمّٞم٦م  يمثرة إظم٤ٌمر ذم أصؾ ُم٤م ٟمحـ ومٞمفاخل٤مجلٜمل اعمٝمٛمؾ أقماله : رضورة 

إظم٤ٌمر ذم اعمحيتقم رضورة أّن : ، ومال شمٖمٗمؾ قمـ هذا ُمٕميتْمدة سم٤مًم٘مرآن ومٞمام قمروم٧م اًمّمدور 

 ..رّده٤م  أطمدٌ  ، ُميتقاشمرة إمج٤مًٓ ، ٓ يًعُ ٠مٟمقاقمف سماإلو٤مذم 

                                                           

 . َمْمبٔم٥م َمٜمر ، ومؿ.313)ت: هم٣مرس اْلسقن(: ٕمٝمب٥م يمٙمٛمٔمًمينايم (1)
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، ويمذا وىم٧م ظمروج اًم٘م٤مئؿ قمٚمٞمف اًمًالم ، ٓ أصؾ ظمروضمف ٞمام قمروم٧م : ُمـ ذًمؽ وم

، ويمًٕم٦م ، ٓ أصؾ ظمروضمف : يمِمّدة وـم٠مة ظمروضمف ووٕمٗمٝم٤م ظمّمقصّٞم٤مت ظمروج اًمًٗمٞم٤مين 

 وهمػم ذًمؽ .ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦ّم ٓ أصؾ اًمٜمٕمٞمؿ 

 ُمٕم٤من ًمٚمٛمحيتقم ًمٕمّؾ   :قمٜمفشمٕم٤ممم ريض اهلل حمّٛمد سم٤مىمر اعمجٚمز ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمٌح٤مر 

إِنا   :ًم٘مقًمف:  ومٞمف اًمٌدا  يٛمٙمـ ٓ فأٟمّ  إؿم٤مرة إمم شاعمٞمٕم٤مد ُمـ»:  وىمقًمف سمٕمْمٝم٤م ذم اًمٌدا  يٛمٙمـ

َٓ خُيْٚمُِػ اعْمِٞمَٕم٤مدَ    . اهللاَ 

اًميتل  اعمٙم٤مره قمغم ًمّمؼمهؿ ، سمٞميتف وأهؾ رؾمقًمف اهلل وقمد  ر هذا نّ : إ واحل٤مصؾ

 دم زم٣ميمبداء اظمراد ي٘مقن أن َيتٚمؾ فإٞمّ  شمؿّ  . وقمده خيٚمػ ٓ واهلل ، اعمخ٤مًمٗملم ُمـ إًمٞمٝمؿ وصٚم٧م

 اهـ. .(7) وومقفمف دم أصؾ ٓ،  طمِمقصٝم٣مسمف دم ايمبداءَ ،  اظمحتقم

ىمٚم٧م : أضم٤مد وأوم٤مد ريض اهلل قمٜمف وـمٞم٥ّم شمرشمٌف اًمنميٗم٦م ، ًمٙمـ ٓ داقمل ًمؽمّدده ُمع ُم٤م 

ذم شم٠مظمػم ظمروج اًم٘م٤مئؿ ، ُمع أّٟمف ُمـ اعمحيتقم : إذ ؾمٞمام ُم٤م ذيمرٟم٤مه هدٟم٤مه ُمـ إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم ، 

 ج إّٓ ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ شم٘مًٞمؿ اعمحيتقم إمم ُمٓمٚمؼ وإو٤مذم . ٓ خمر

  

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م ايمقهم٣مء ، زمغموت.751: 57زمح٣مر إٞمقار)ت: ايمبٜمبقدي(  (1)
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 َمٔمتػم اْل٣مزي : َّلل اظمُمّٝم٥م دم ايمٛمقاص٤م

قمـ  )ُمّمّحػ احلًلم(قمـ حمٛمد سمـ احلًـ ، حمٛمد سمـ حيٞمك روى اًمٙمٚمٞمٜمل ، قمـ 

اهلل قمز  إنّ » :قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، قمـ قمٌد اًمٖمٗم٤مر اجل٤مزي ، اًمٜمي سمـ ؿمٕمٞم٥م 

وضمؾ سمٕمٌد  إذا أراد اهلل قمز: ٤مر وظمٚمؼ اًمٙم٤مومر ُمـ ـمٞمٜم٦م اًمٜمّ ، ١مُمـ ُمـ ـمٞمٜم٦م اجلٜم٦م وضمؾ ظمٚمؼ اعم

ُمـ اعمٜمٙمر  وٓ يًٛمع ؿمٞمت٤مً ، قمرومف  ُمـ اخلػم إّٓ  ومال يًٛمع ؿمٞمت٤مً ، ٥م روطمف وضمًده ـمٞمّ ،  ظمػماً 

 .شأٟمٙمره إّٓ 

واعم١مُمـ ُمـ شمٚمؽ ، ـمٞمٜم٦م إٟمٌٞم٤م  : اًمٓمٞمٜم٤مت صمالث »: وؾمٛمٕميتف ي٘مقل اجل٤مزي : ىم٤مل 

اًمٗمرع ُمـ : واعم١مُمٜمقن  .وهلؿ ومْمٚمٝمؿ، هؿ إصؾ ، ُمـ صٗمقهت٤م : إٟمٌٞم٤م  هؿ  أنّ  إّٓ  اًمٓمٞمٜم٦م

 .شيمذًمؽ ٓ يٗمرق اهلل قمز وضمؾ سمٞمٜمٝمؿ وسملم ؿمٞمٕميتٝمؿ، ـملم ٓزب 

  ،ومٛمـ شمراب: ٤م اعمًيتْمٕمٗمقن وأُمّ . ُمًٜمقن ٠مـمٞمٜم٦م اًمٜم٤مص٥م ُمـ مح»قمٚمٞمف اًمًالم : وىم٤مل 

 .(1)شوَّلل اظمُمٝمئ٥م همٝمٜمؿ ،وٓ ٞم٣مص٤م فمـ ٞمِمبف ، ٓ يتحقل َم٠مَمـ فمـ إيًمٞمف 

سمف ُمثٚمف ، وزاد : ، قمـ حمٛمد سمـ احلًلم ، وأظمرضمف اًمّمّٗم٤مر ريض اهلل قمٜمف ذم اًمٌّم٤مئر 

 .(7) شمجٝمٔم٣مً  وَّلل اظمُمٝمئ٥م همٝمٜمؿ»

، رضم٤مًمف صم٘م٤مت . حمّٛمد سمـ  ، وٕمٞمػ قمغم اعمِمٝمقرصحٞمح قمغم إفمٝمر ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده 

يمام هق سيح سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ،  اسمـ أيب اخلٓم٤مب اًمث٘م٦ماحلًلم حمّٛمد سمـ احلًـ ، ُمّمّحػ 

. قمٌد اًمٖمٗم٤مر سمـ طمٌٞم٥م اًمٓم٤مئل صم٘م٦م ، واجل٤مزي ُمـ اجل٤مزي٦م وهل ىمري٦م سم٤مًمٜمٝمريـ . وهمػمه 

ذم اًمٜمي سمـ ؿمٕمٞم٥م ، وم٘مٞمؾ : هق اسمـ ؾمقيد اًمث٘م٦م قمٞمٜمف ، وىمٞمؾ : هق أؾم٤مـملم اًمٜم٘مد واظميتٚمػ 

 .همػمه ، وهق اعمِمٝمقر : ي١مّيد اعمِمٝمقر أّن اًميتٕمدد ُمذيمقر ذم يميت٥م اًم٘مدُم٤م  

  :قر ىمّقة احت٤مدمه٤م ُٕم: وإرضمح  احلّؼ إّن هذه اًمِمٝمرة واهٞم٦م ًمٚمٖم٤مي٦مًمٙمـ 

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .9: 7ايم٘م٣مدم)فمقم نمٖم٣مري(  (1) 

 . َمْمبٔم٥م إمحدي ، ؿمٜمران .36زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م( : (7) 



 

 

 583....     ...............................................................................  ايمٖمِمؾ ايمس٣مزمع : اظمحتقم اظمْمٙمؼ واإلو٣مدم 

 

اخلٚمط قمٜمد اًم٘مدُم٤م  ومٞمام ٟمحـ ومٞمف : رضورة وىمقع ذيمرمه٤م ٓ قمؼمة سميتٕمدد إّول : 

، يمام طمّمؾ ذم يميت٤ميب اًمِمٞمخ : ومٞمْمٕمقن أطمدمه٤م سمدل أظمر اًميتّمحٞمػ قمٜمدهؿ ذم آؾمٛملم و

ُمـ ي٘مِض ؿمٝمر رُمْم٤من أٟمف سم٤مخلٞم٤مر إمم زوال ٤مب سم ذماًميتٝمذي٥م وآؾميتٌّم٤مر ، اًمٓمقد 

، قمـ  ايمٛمْض زمـ ؽمقيدحمٛمد سمـ احلًلم سمـ أيب اخلٓم٤مب ، قمـ اًمِمٛمس : ومٗمل اًميتٝمذي٥م قمـ 

 ايمٛمْض زمـ ؾمٔمٝم٤مآؾميتٌّم٤مر : ُمثٚمف ؾمقى مجٞمؾ سمـ دراج ، قمـ أيب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم. وذم 

 سمدل اًمٜمي سمـ ؾمقيد ، واعمقارد يمثػمة .

، ومال اًمٜمي سمـ ؿمٕمٞم٥م ، همػم حمٛمد سمـ احلًلم سمـ أيب اخلٓم٤مب مل يرو قمـ اًمث٤مين : 

 . إّٓ ُمـ ـمري٘مفشمقضمد رواي٦م ًمٚمٜمي سمـ ؿمٕمٞم٥م 

ًمف رواي٤مت يمثػمة ذم اًمٙميت٥م إرسمٕم٦م ، ىم٤مل اًمًٞمّد اخلقئل ذم اعمٕمجؿ : اًمث٤مًم٨م : 

ووىمع ذم ـمريؼ اًمٜمج٤مر واًمِمٞمخ واًمّمدوق إمم ظم٤مًمد ، حمٛمد سمـ احلًلم  يمثػماً  واًمراوي قمٜمف

 . د اًم٘مالٟمز وُمع ذًمؽ مل يذيمر ذم يميت٥م اًمرضم٤ملسمـ ُم٤م

سمؾ مل أضمد ُمٙمثرًا شمٜم٤مؾميتف ذم يميت٥م اًمرضم٤مل ، ُمٙمثر اًمرواي٦م قمدم ذيمر ضمّدًا ىمٚم٧م: يًيتٌٕمد 

 . وهذا ىمريٜم٦م ىمقّي٦م قمغم آحت٤مديميت٥م اًمرضم٤مل ، 

ذم سم٤مًمٕمنمات ،  ةً يمثػمأظم٤ٌمرًا قمـ اًمٜمي سمـ ؾمقيد ، روى حمٛمد سمـ احلًلم : راسمع اًم

وهمػمه٤م ، صّحح يمثػٌم ُمٜمٝم٤م اًمًٞمّد شمٗمًػم اًم٘مٛمل ويم٤مُمؾ اسمـ ىمقًمقيف وواًمٌّم٤مئر اًمٙميت٥م إرسمٕم٦م 

اخلقئل ريض اهلل قمٜمف ومٞمام يٕمرف اعميتيتٌع ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ يمقن احلًلم أطمد رواة يميت٤مب اسمـ ؾمقيد 

 ومٞمام ذيمر اًمٜمج٤مر .

مل يثب٦م رواي٥م حمٚمد : ـمٞم٥ّم اهلل ىمؼمه اًمنميػ ذم اعمٕمجؿ اًمًٞمّد اخلقئل ٕمجٞم٥ٌم ىمقل وم

اهـ. وًمٕمّٚمف روقان . وومد أىمثر ايمرواي٥م فمـ ايمٛمْض زمـ ؾمٔمٝم٤م،  زمـ ؽمقيد سكم فمـ ايمٛمْضزمـ اْل

 اهلل قمٚمٞمف ي٘مّمد ؿمٞمت٤ًم آظمر ، أو رواي٤مت سمٕمٞمٜمٝم٤م ، ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم: وميت٠مُّمؾ ضمّٞمدًا.

 . وهمػمه اًمزسمدة : جمٛمقع ُم٤م ىمٚمٜم٤م ي٘مّقي آحت٤مد ، وىمد ىم٤مل سمف اًم٘مٝم٤ٌمئل
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 !!ٔمقيصهذا ايمزمٝم٣من 

وَّلل اظمُمٝمئ٥م ، وٓ ٞم٣مص٤م فمـ ٞمِمبف ، ل ُم١مُمـ قمـ إيامٟمف ييتحقّ  ٓىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 اضميتامع اًمٜم٘مٞمْملم اعمح٤مل ، يم٤مٔيت :ُمـ سم٢مجي٤مز ، يمقٟمف ( ُمـ اًمٕمقيص ، همٝمٜمؿ

ٓ ُمرّد ًمف : ُمٓمٚمؼ ، ( حميتقم ٞم٣مص٤م فمـ ٞمِمبفومٔم٤مهر ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )ٓ ييتحّقل 

 ومال يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  إـمالىم٤ًم .

( أّن مجٝمٔم٣مً  وَّلل اظمُمٝمئ٥م همٝمٜمؿ: )يمام ذم اًمٌّم٤مئرقمٚمٞمف اًمًالم وذم اعم٘م٤مسمؾ ومٔم٤مهر ىمقًمف 

 .إذا شم٤مسمقا ىمد يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  سمؾ ، ُمٓمٚم٘م٤ًم حتّقهلؿ ًمإليامن ، ًمٞمس حميتقُم٤ًم 

احل٤مصؾ : قمدم حتقل اًمٜم٤مصٌل إمم اإليامن ، حميتقم وًمٞمس سمٛمحيتقم ذم آن واطمد ، وهذا 

 مميتٜمع ذاشم٤ًم : يمقٟمف ُمـ اضميتامع اًمٜم٘مٞمْملم .

قمغم سمٕمض إظم٤ٌمر اًمنميٗم٦م ، اًميتل رسمام اقميت٤مص٧م ضمٜمس ُمـ ، ذا اخلؼم ًمذًمؽ ومٝم

اعمحيتقم إمم أؾم٤مـملم أصح٤مسمٜم٤م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ، وٓ خمرج ُمـ ذًمؽ إّٓ ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ شم٘مًٞمؿ 

 :، اعمٌٜمّٞم٤من قمغم ىم٤مقمدشملم رضورّييتلم ذم ُمذهٌٜم٤م اعمرطمقم ُمٓمٚمؼ وإو٤مذم 

ة ؿم٘م٤مويٌّدل  : وم٤مهلل شمٕم٤ممم ىم٤مدر أنمموشمٕم٤مؾمٌح٤مٟمف اهلل  ٟمٗمل اًمٕمجز قمـ إولم :ايمٗم٣مفمدة 

٥مَ ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ يمقٟمف ؾمٌح٤مٟمف ىمد : إمم ؾمٕم٤مدة اًمٜم٤مصٌل  مْحَ  . ىَمَت٤َم فَمعَم َٞمْٖمِسِف ايمره

ٚميتقسم٦م ًماؾميتٓم٤مقم٦م  ،ٜم٤مصٌلٜم٤مومؼ واًمعمعمٓمٚمؼ إؿم٘مٞم٤م  : يم٤مًمٙم٤مومر واأّن  : ٥مايمث٣مٞمٝمايمٗم٣مفمدة 

 قمٚمٞمٝم٤م . ؿطميتك ُمع اؾميتٓم٤مقميتٝم ،٦م يمثػٍم ُمٜمٝمؿ وهذا ٓ يٜم٤مذم قمٚمؿ اهلل سمٕمدم شمقسم اًمٓم٤مقم٦م ،و

: رضورة أّن ُمـ اًمٜمقع اًمراسمع ٞمٛمٙمـ رومع اًميتٜم٤مىمض سمام أـمٚم٘مٜم٤م قمٚمٞمف اعمحيتقم اإلو٤مذم وم

٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف طميتّؿ : وم، وُم٤م ٟمحـ ومٞمف ًمٞمس يمذًمؽ اًميتٜم٤مىمض ٓ ييتّمّقر إّٓ إذا يم٤من اعمحيتقم ُمٓمٚم٘م٤ًم 

 .رّد ًمف وٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  ، وهذا ٓ ُموذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ اًميتقسم٦مأن يقضمد اًمِم٘مّل ؿم٘مّٞم٤ًم يقم اًمذر 

 ، ومال شمٜم٤مىمض إـمالىم٤ًم. إذا شم٤مب ًمٙمـ ىمد يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م 
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 ايمٛمّص أّن ايمٛمِّم٤م حمتقم إو٣مدم 

، قمـ  قمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ،روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ أيب قمكم إؿمٕمري وحمٛمد سمـ حيٞمك

قمٚمؿ  ًمق»ر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل: قمـ أيب ضمٕمٗم، ، قمـ زرارة  قمـ أسم٤من سمـ قمثامن ،سمـ احلٙمؿ  قمكمّ 

اًمٜم٤مس يمٞمػ اسميتدا  اخلٚمؼ ُم٤م اظميتٚمػ اصمٜم٤من..: إّن اهلل قمز وضمؾ ىمٌؾ أن خيٚمؼ اخلٚمؼ ىم٤مل: يمـ 

ُم٤م  قمذسم٤ًم، أظمٚمؼ ُمٜمؽ ضمٜميتل وأهؾ ـم٤مقميتل، ويمـ ُمٚمح٤ًم أضم٤مضم٤ًم أظمٚمؼ ُمٜمؽ ٟم٤مري وأهؾ 

صمّؿ أظمذ  ُمٕمّمٞميتل، صمّؿ أُمرمه٤م وم٤مُميتزضم٤م: ومٛمـ ذًمؽ ص٤مر يٚمد اعم١مُمـ اًمٙم٤مومر واًمٙم٤مومر اعم١مُمـ،

ـمٞمٜم٤ًم ُمـ أديؿ إرض ومٕمريمف قمريم٤ًم ؿمديدًا وم٢مذا هؿ يم٤مًمذر يدسمقن وم٘م٤مل ٕصح٤مب اًمٞمٛملم إمم 

، صمّؿ أُمر ٟم٤مرًا وم٠مؾمٕمرت وم٘م٤مل ووم٣مل ٕصح٣مب ايمُمًمل إلم ايمٛم٣مر وٓ أزم٣مرماجلٜم٦م سمًالم، 

ٕصح٤مب اًمِمامل ادظمٚمقه٤م ومٝم٤مسمقه٤م، وم٘م٤مل ٕصح٤مب اًمٞمٛملم ادظمٚمقه٤م ومدظمٚمقه٤م وم٘م٤مل: يمقين 

 ٜم٤م؟!!. ٚمْ وم٘م٤مل أصح٤مب اًمِمامل ي٤م رب أىمِ  ،ُم٤ًم، ومٙم٤مٟم٧م سمردًا وؾمالُم٤مً وؾمال سمرداً 

همثّؿ شمبت٦م ايمْم٣مفم٥م واظمٔمِمٝم٥م، وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ىمد أىمٚميتٙمؿ وم٤مدظمٚمقه٤م، ومذهٌقا ومٝم٤مسمقه٤م، 

 .(7) شهمَل يستْمٝمع ه٠مٓء أن ي٘مقٞمقا َمـ ه٠مٓء، وٓ ه٠مٓء َمـ ه٠مٓء

 ..دون يمالم أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح

همَل يستْمٝمع ه٠مٓء أن ي٘مقٞمقا َمـ ،  شمبت٦م ايمْم٣مفم٥م واظمٔمِمٝم٥مهمثّؿ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

ذم اعمحيتقم ( سمْمٛمٞمٛم٦م سم٘مٞم٦ّم أظم٤ٌمر قم٤ممل اًمذر اعميتقاشمرة ، فم٤مهٌر ضمّدًا ه٠مٓء، وٓ ه٠مٓء َمـ ه٠مٓء

ٝمذا اًمثٌقت ، طميتٌؿ حميتقٌم مم٣م ُميتح٘مؼ ذم قم٤ممل اًمذر ، اإلو٤مذم ُمـ اًمٜمقاع اًمراسمع ، ٓ اعمٓمٚمؼ : وم

 ٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ومٚمٚمف اعمِمٞمت٦م ومٞمٝمؿ إذا شم٤مسمقا وأـم٤مقمقا .ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م ، وأُمّ 

وٓ ٞم٣مص٤م فمـ ، ل َم٠مَمـ فمـ إيًمٞمف ٓ يتحقّ )وم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم ذم ُمٕميتؼم اجل٤مزي : 

َّلل ) ًمٙمـ( و)زمٔمد طمٙمؼ ايمدٞمٝم٣م ومبؾ ايمتقزم٥م ضمتك زمؾ  ،ذم قم٤ممل اًمذر ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤مإّٟمام هق ( ٞمِمبف

  .وأٟم٤مسمقا أـم٤مقمقا ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م إذا شم٤مسمقا و( اظمُمٝمئ٥م همٝمٜمؿ

                                                           
 ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران . . دار7:  7ايم٘م٣مدم)ت: فمقم نمٖم٣مري( (1)
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 ايمززمدة : 

( ٓ يتحقل ٞم٣مص٤م فمـ ٞمِمبف ، وَّلل اظمُمٝمئ٥م همٝمٜمؿىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )ٓ شمٜم٤مف ذم 

( ُميتٕمّٚمؼ سمٛمحيتقم يقم اًمذر واعمٞمث٤مق ، ًمٙمـ ًمٞمس ...ٓ يتحقلإـمالىم٤ًم : وم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم )

٘م٤موهتؿ إمم ؾمٕم٤مدة إذا ( أي : هلل ؾمٌح٤مٟمف أن يٌدل اهلل ؿمَّلل اظمُمٝمئ٥م همٝمٜمؿهذا يمّؾ ر  : وم٢مّن : )

 . اعمحيتقم اإلو٤مذم، رمح٦ًم ُمٜمف وومْماًل ، وهذا هق سمٕمد إٟمزاهلؿ إمم اًمدٟمٞم٤م أـم٤مقمقا 

همٝمجدان دم ايمٙمقح صقرسمف وزيٛمتف ٘مقل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : ): ًمييتٕملّم شم٠مويؾ اخلؼم هبذا 

مجٝمع َم٣م دم همٝمٚمقم أضمدمه٣م فمعم ص٣مضمبف همٝم٘متب٣من ...، ومجٝمع ؾمٟمٞمف ؾمٗمٝم٣مً أو ؽمٔمٝمداً وأصمٙمف وَمٝمث٣مومف 

 حميتقُملم : ذم ( وهق سيح أّيام ساطم٦م ايمٙمقح، ويُمؼمؿم٣من ايمبداء همٝمًم ي٘متب٣من

 اْلتؿ إّول : أوصمدهؿ اَّلل أؾمٗمٝم٣مء.

أؿم٘مٞم٤م  سمام ظمٚم٘مٝمؿ ذم قم٤ممل اًمذر اعميتقاشمرة ، وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذر دّل قمغم هذا أظم٤ٌمر 

، ًمٙمـ ًمٞمس هذا مم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م أؿم٘مٞم٤م  أٟمزهلؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف إسمؾ ىمد ، ذم اظميت٤ٌمر ذاك اًمٕم٤ممل قمّمقا 

 .يمّؾ ر  : ومثّٛم٦م 

 : ؿمرو ايمبداء واظمُمٝمئ٥م فمعم هذا اْلتؿ .، وهق  اْلتؿ ايمث٣مين

ومٚم٘مد ّسطم٧م اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م وهذا أيْم٤ًم دًّم٧م قمٚمٞمف إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م اعميتقاشمرة ، 

ىمقًمف شمٕم٤ممم :  : طمًٌٜم٤م ُمـ اًم٘مرآنذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م أّن اهلل شمٕم٤ممم ييتقب قمغم ُمـ شم٤مب ُمٜمٝمؿ 

َب اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملَم إِْن ؿَم٤مَ    . إِنا اهللاَ يَم٤مَن هَمُٗمقًرا َرطِمٞماًم  َأْو َيُتقَب فَمَٙمْٝمِٜمؿْ َوُيَٕمذِّ

، ُمـ اًمِم٘م٤موة إمم اًمًٕم٤مدة وٓ يٜم٤مذم هذا قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمٕمدم حتّقل يمثػٍم ُمـ اًمٜمقاص٥م 

ـّ قمٚمٞمؽ ال، طميتّك ُمع اؾميتٓم٤مقميتٝمؿ قمغم اًميتقسم٦م وىمدرهتؿ قمغم اًمًٕم٤مدة : وم  . خييتٚمٓم

ويمٜم٤ّم ىمد أعمحٜم٤م ذم سمحقث ؾم٤مسم٘م٦م ُمـ هذا اًمٙميت٤مب ، وذم يميتٌٜم٤م إظمرى : يمٙميت٤مب اًمٗمرىم٦م 

اًمٜم٤مضمٞم٦م ُمـ ُمٓمٌققم٤مت اًمٕميت٦ٌم احلًٞمٜمٞم٦ّم ، إمم أّن إؿم٘مٞم٤م  : يم٤مًمٜمقاص٥م واًمٙمّٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم ، 

 قمغم ىمًٛملم ذم ُمرشمٌيتلم :
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 اظمرسمب٥م إّولم : اظمحتقم اظمْمٙمؼ .

ٓ يزيدون وٓ يٜم٘مّمقن ، وأقمدادهؿ ىمٚمٞمٚم٦م ىمٞم٤مؾم٤ًم سمٌ٘مٞم٦ّم هلل ؾمٌح٤مٟمف ، وه١مٓ  ذم قمٚمؿ ا

، واهلل أظمؼم اعمٕمّمقَم سم٠مؾمامئٝمؿ قمغم ٟمحق احليتؿ اعمٓمٚمؼ ، أهّنؿ ٓ ييتقسمقن ذم اًمدٟمٞم٤م ، اًمٜم٤ّمس 

يمام ؾمؽمى ذم اًمٗمّمؾ اًمؼماُمٙم٦م ًمٕمٜمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم رؤوس ويٛمقشمقن قمغم اًمِم٘م٤موة : ُمـ ه١مٓ  

 ًمٙمـ ًمٞمس هذا طم٤مل يمّؾ إؿم٘مٞم٤م  : ومثّٛم٦م .. ،إظمػم ُمـ هذا اًمٙميت٤مب 

 اظمرسمب٥م ايمث٣مٞمٝم٥م : اظمحتقم اإلو٣مدم .

وهق اعمحيتقم ُمـ اًمٜمقع اًمراسمع ، وه١مٓ  وإن طميتّؿ اهلل شمٕم٤ممم أهّنؿ أؿم٘مٞم٤م  أو ٟمقاص٥م أو 

: ٛمٓمٚمؼسم ًمٞمس، إّٓ أّن هذا احليتؿ إو٤مذم ىمٌؾ اًميتقسم٦م يمّٗم٤مر ذم قم٤ممل اًمذر ، وذم هذه اًمدٟمٞم٤م أيْم٤ًم 

، وه١مٓ  يمثػم : وم٠مهؾ احلؼ ذم ُمٌد  اإلؾمالم ىمٚمٞمؾ واًمرمح٦م ذم ُمٕمرض اًمٌدا  واًميتقسم٦م يمقهنؿ 

 وهؿ اًمٞمقم ُماليلم . 

يم٤مٟم٧م قمٝمد سمٜمل أُمّٞم٦م وسمٜمل همػم ظم٤مف قمغم اجلٛمٞمع أّن سمٕمض اًم٘م٤ٌمئؾ واًمٕمِم٤مئر ، و

٤ٌّمس ، قمغم اًمٜمّم٥م وسمٖمض أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، ًمٙمٜمٝمؿ اًمٞمقم يمّٚمٝمؿ ؿمٞمٕم٦م ُمقاًملم   اًمٕم

 .ًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ٕهؾ ا

 ه٤مك هذا اعمث٤مل ًمؽمى إُمر ..
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  إَمقّي٥م زمكم اظمحتقم اظمْمٙمؼ واإلو٣مدم

هـ( ريض اهلل قمٜمف ، سم٢مؾمٜم٤مٍد ُمٕميتؼم 368أظمرج أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ، ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد سمـ ىمقًمقيف )

قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ حمّٛمد احليُمل ، قمـ اًم٤ٌمىمر ، واًمًػمة اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم ، ، ُمٜمجؼم سم٤مًمِمٝمرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م 

عمـ ؾم٤معمٙمؿ، وطمرب عمـ   ؾمٚمؿٌ يّن إ»زي٤مرة احلًلم يقم قم٤مؿمقرا  : ٟمّص اًمًالم ذم قمٚمٞمف 

 .(1)ش٥م وم٣مؿمب٥مـٝمه َمَ أُ ويمٔمـ اَّلل زمٛمل  ل ُمروان،آل زي٤مد وآطم٤مرسمٙمؿ امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومٚمٕمـ اهلل 

سمٙمّؾ ومرٍد ُمـ أومراد سمٜمل أُمّٞم٦م ، ٓ خيرج ُمٜمٝمؿ أطمٌد : ، وهق سيٌح ذم شمٕمّٚمؼ اًمٚمٕمـ 

 (.وم٣مؿمب٥مقمٚمٞمف اًمًالم : ) ىمقًمفالؾميتٞمٕم٤مب ذم ًم

هـ( ذم 473، ُم٤م أظمرضمف اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ريض اهلل قمٜمف )مت٤مُم٤ًم ًمٙمـ ذم اعم٘م٤مسمؾ يٜم٤مومٞمف 

طمدصمٜمل أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد اًمٙمقذم اخلزاز ىم٤مل: طمدصمٜمل أمحد سمـ آظميتّم٤مص ىم٤مل : 

 حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد اًمٙمقذم، قمـ اسمـ ومْم٤مل، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمٝمران، قمـ أيب ُمنوق اًمٜمٝمدي،

ويم٤من أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف ، قمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمٓمٞم٦م، قمـ أيب محزة، ىم٤مل: دظمؾ ؾمٕمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ 

قمٚمٞمف اًم٤ٌمىمر قمغم أيب ضمٕمٗمر ، وهق ُمـ وًمد قمٌد اًمٕمزيز سمـ ُمروان ، ٞمف ؾمٕمد اخلػم اًمًالم يًٛمّ 

  !.ومٌٞمٜم٤م يٜمِم٩م يمام شمٜمِم٩م اًمٜم٤ًم  ىم٤مل ًمف أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم: ُم٤م يٌٙمٞمؽ ي٤م ؾمٕمد؟، اًمًالم 

 !!.وأٟم٤م ُمـ اًمِمجرة اعمٚمٕمقٟم٦م ذم اًم٘مرآن، ويمٞمػ ٓ أسمٙمل خلػم : ؾمٕمد اىم٤مل 

أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىمقل اهلل ،  ٣م أهؾ ايمبٝم٦مَمٛمّ  َمقي  أأٞم٦م : يمس٦م َمٛمٜمؿ : »قمٚمٞمف اًمًالم  وم٘م٤مل ًمف

ُف َِمٛمِّلقمزوضمؾ حيٙمل قمـ إسمراهٞمؿ: ـْ سَمبَِٔمٛمِل هَم١مِٞمه  .(7)  هَمَٚم

ريض يم٤مًمًٞمّد اخلقئل  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمقصّمؼ صحٞمح ، رضم٤مًمف ُمقصّم٘مقن قمٜمد أصح٤مسمٜم٤م :

 ، ًمٙمـ ٟم٤مىمش اًمًّٞمد اخلقئل سمٕمدم صمٌقت ٟم٦ًٌم يميت٤مب آظميتّم٤مص إمم اًمِمٞمخ اعمٗمٞمداهلل قمٜمف 

 .قمٜمفشمٕم٤ممم ريض اهلل 

                                                           

 ىم٣مَمؾ ايمزي٣مرات .(1) 

 . دار اظمٖمٝمد ، يمبٛم٣من .85آطمتِم٣مص)ت: فمقم أىمػم نمٖم٣مري( : (7) 
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وومٞمف ُم٤م ٓ خيٗمك : إذ اعمِمٝمقر ؿمٝمرة ىمقّي٦م ضمّدًا ٟم٦ًٌم اًمٙميت٤مب ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد ، يمام ذيمر 

مل رسمام ٤مري وهمػمهؿ ، سمؾ ص٤مطم٥م اًمٌح٤مر واحلر اًمٕم٤معمل واعمح٘مؼ اًمٌحراين واًمِمٞمخ إٟمّم

 .، ومالطمظ !! ىمٌؾ اًمًّٞمد اخلقئل ريض اهلل قمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤مً ذم ذًمؽ ٟمجد ُمـ ؿمٙمؽ 

 ييتّْمح ُمـ جمٛمقع اخلؼميـ اعمٕميتؼميـ ، سمْمٛمٞمٛم٦م يمّؾ ُم٤م شم٘مّدم ، صمالصم٦م أُمقر : 

 إّول : إَمقّي٥م حمتقٌم إو٣مدم .

ىمٌؾ ، سمؾ ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م  ىم٣م اهلل ىمْم٤مً  طميتٛمّٞم٤ًم ، ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، أو ذم قم٤ممل اًمذر

ن : يدّل قمغم يمقٟمف حميتقُم٤ًم ، هق أّن اهلل يميت٥م ذًمؽ ق، أّن يمّؾ سمٜمل أُمّٞم٦م ومردًا ومردًا ، ُمٚمٕمقٟماًميتقسم٦م 

 وأوضمده ذم اخل٤مرج واًمٕمٞم٤من قمغم احل٘مٞم٘م٦م ، سمام ضمحدوا أُمر اهلل شمٕم٤ممم ذم اظميت٤ٌمر يقم اًمذر  .

 .ًمٙمـ ٟميت٤ًمئؾ ، هؾ هذا اعمحيتقم ُمٓمٚمؼ أم إو٤مذم ؟!! 

 َمرايمث٣مين : إَمقّي٥م ، حمتقم إو٣مدم َمـ ايمٛمقع ايمرازمع .إ

ؿم٘م٤موة اًمِم٘مل ذم قم٤ممل اًمذر ، ؾم٤مسم٘م٤ًم : وم٤مهلل شمٕم٤ممم طميّتؿ  يتحّقل واًمث٤ٌمتقمغم اًم ٤مً ُمٕمّٚم٘ميمقٟمف 

ٞمس هذا طميتاًم ُمٓمٚم٘م٤ًم : اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م ، ًمٙمـ ًم ٤موهق اًمٕم٤ممل اًم٤ًمسمؼ قمغم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، ويمذًمؽ أٟمزهل

 قمغم ُمِمٞمت٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم اًميتقسم٦م اًمالطم٘م٦م . ٦مُمٕمّٚم٘ماًمِم٘م٤موة  رضورة أنّ 

: رضورة ٓ ُمرّد ًمف ، حميتقم ىمٌؾ اًميتقسم٦م وم٤مُٕمقّي٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم قم٤ممل اًمذر ، سمؾ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م 

 أّن اهلل شمٕم٤ممم أوضمدهؿ يمذًمؽ ذم اخل٤مرج واًمٕمٞم٤من ، ذم قم٤ممل اًمذر صمّؿ ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م .

ُمٕمّٚمؼ قمغم اعمِمٞمت٦م واًمٌدا  واًميتقسم٦م . ًمٙمـ سم٤مإلو٤موم٦م إمم ىمدرهتؿ قمغم اًميتقسم٦م واًمٓم٤مقم٦م ، 

 ، اًميتقسم٦م واًمٓم٤مقم٦م؟!! هذا هق ..اًمِم٘م٤موة وهٞمٝمٜم٤م ٟميت٤ًم ل : هؾ يًيتٓمٞمع ُمـ طميّتؿ اهلل قمٚمٞمف 

 إَمر ايمث٣ميم٧م : حمتقم إَمقّي٥م فمعم ومسٚمكم : 

إُمقّيقن قمغم ىمًٛملم ، يمّؾ ُمـ اًم٘مًٛملم ، ىم٤مدر قمغم اًميتقسم٦م ، ُمًيتٓمٞمع ًمٚمٓم٤مقم٦م ، وهذا 

 ٤م ذم ٟمٗمل اجلؼم ، واًم٘مًامن يم٤مٔيت : ُمـ رضورّي٤مت ُمذهٌٜم
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 حمتقم إَمقّي٥م فمعم ومسٚمكم َمْمٙمؼ وإو٣مدم

 ايمٗمسؿ إّول : حمتقم إَمقّي٥م اظمْمٙمؼ .

هذا اًم٘مًؿ هق حميتقم إُمقّي٦م اعمٓمٚمؼ : ومٗمل قمٚمؿ اهلل إززم إسمدي اًمنُمدي ، أّن 

٤مقميتف قمٚمٞمٝمام : ضمحقدًا وقمٜم٤مدًا ، طميتك ُمع اؾميتٓم، سمٕمض إُمقيلم ٓ يريد اًميتقسم٦م واًمٓم٤مقم٦م 

 .، وُمـ ىميتٚمٝمؿ ٟمٌّٞمٜم٤م ذم سمدر ومِم٘م٤موة هذا اًم٘مًؿ حميتقم ُمٓمٚمؼ ، ُمـ ه١مٓ  ؾمٗمٞم٤مين آظمر اًمزُم٤من 

وىمد ورد ذم أظم٤ٌمر أهؾ اًم٘مٌٚم٦م اًمث٤مسميت٦م ، سمؾ اعميتقاشمرة إمج٤مًٓ ذم ـمرق اًمٗمرىملم ، أّن اهلل 

، صحٞمٗميتلم ومٞمٝمام صغم اهلل قمغم حمٛمد وآل حمٛمد يقم اعمٕمراج  اً أقمٓمك ٟمٌٞمّف حمّٛمدوشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف 

، وذم أظم٤ٌمرٟم٤م اًمّمحٞمح٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم ، ٓ يزيدون وٓ يٜم٘مّمقن أؾمام  ه١مٓ  إؿم٘مٞم٤م  ومردًا ومردًا 

، وه١مٓ  ٓ أّن أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، ورصمقمه٤م قمـ ضمّدهؿ اًمٜمٌّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

 .يزيدون وٓ يٜم٘مّمقن ، وأقمدادهؿ ىمٚمٞمٚم٦م ضمّدًا ىمٞم٤مؾم٤ًم سمٌ٘مّٞم٦م اًمٌنم 

 ايمث٣مين : حمتقم إَمقّي٥م اإلو٣مدم . ايمٗمسؿ

يقم اًمذر وذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ اًميتقسم٦م ، ن ُمـ اًمرمح٦م وُمٓمرودن قُمٚمٕمقٟم، سمٜمل أُمّٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م أّن 

 .: عم٤م صدر قمٜمٝمؿ ُمـ ضمحقد ذم اُميتح٤من يقم اًمذر ٓ سمدا  ومٞمف طميتؿ حميتقم 

ديؾ ، ذم شمٌذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ًمٙمـ ًمٞمس هذا يمّؾ ر  : وم٤ٌمإلو٤موم٦م إمم اعمِمٞمت٦م اًمالطم٘م٦م 

ذا ، وهقمغم اًميتقسم٦م ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ؿم٘م٤موهتؿ إمم ؾمٕم٤مدة إذا شم٤مسمقا ، يٙمقن هذا اعمحيتقم ، ُمٕمّٚمؼ 

 ُمٕمٜمك اعمحيتقم اإلو٤مذم . 

ُمـ إُمقّيلم ُمـ هذا اًم٘مًؿ اظميت٤مروا اًميتقسم٦م : يمًٕمد اخلػم  اً يمثػمأّن  قمٚمٞمف ظم٤مرضم٤مً يدّل 

ٜم٤َمٍت : وإُمقي ريض اهلل قمٜمف ، وه١مٓ  يٌدل اهلل ؿم٘م٤موهتؿ إمم ؾمٕم٤مدة  ًَ  . ؾَمٞمَِّت٤مهِتِْؿ طَم

ذم قم٤ممل ( ل ٞم٣مص٤م فمـ ٞمِمبفٓ يتحقّ اًمزسمدة : ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم ذم رواي٦م اجل٤مزي : )

َّلل )ًمٞمس هذا يمّؾ ر  رضورة أّن  ًمٙمـ( و)ومبؾ ايمتقزم٥م  اًمذر ، سمؾ طميتك سمٕمد إٟمزاهلؿ إمم اًمدٟمٞم٤م

 . فاطمٗمٔموضمّٞمدًا ع هذا ، ومذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م إذا شم٤مسمقا  (اظمُمٝمئ٥م همٝمٜمؿ
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 زمكم اظمحتقم اظمْمٙمؼ واإلو٣مدم َمٔم٣مر اإليًمن

قمـ قمكم ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، حمٛمد سمـ حيٞمك قمـ هـ( 399)روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

ؾمٛمٕميتف : قمـ أطمدمه٤م قمٚمٞمٝمام اًمًالم ىم٤مل ، قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ، قمـ أيب أيقب ، سمـ احلٙمؿ 

، يمٙم٘مٖمر ٓ زوال يمف  ٗم٣مً وطمٙمؼ طمٙم، يمإليًمن ٓ زوال يمف  اَّلل فمز وصمؾ طمٙمؼ طمٙمٗم٣مً  إنّ » :ي٘مقل 

وإن يُمٟم أن ، ف يُمٟم أن يتٚمف َلؿ أمتّ  هم١منْ : واؽمتقدع زمٔمّمٜمؿ اإليًمن ، زمكم ذيمؽ  وطمٙمؼ طمٙمٗم٣مً 

 .(1) شوىم٣من همَلن َمٛمٜمؿ َمٔم٣مراً ، ٣مه ؽمٙمبٜمؿ يسٙمبٜمؿ إيّ 

 .، وهق رضورّي ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح سم٢ممج٤مع 

احلًلم سمـ قمـ ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، حمٛمد سمـ حيٞمك وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 :قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، قمـ إؾمح٤مق سمـ قمامر ، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ طمٌٞم٥م ، ؾمٕمٞمد 

و ضمٌؾ إوصٞم٤م  قمغم وص٤مي٤مهؿ ومال ،  اهلل ضمٌؾ اًمٜمٌٞملم قمغم ٟمٌقهتؿ ومال يرشمدون أسمداً  إنّ »

ن وُمٜمٝمؿ ُمـ أقمػم اإليام،  وضمٌؾ سمٕمض اعم١مُمٜملم قمغم اإليامن ومال يرشمدون أسمداً ،  يرشمدون أسمداً 

 .(7)شهم١مذا هق دفم٣م و أيمح دم ايمدفم٣مء َم٣مت فمعم اإليًمن :قم٤مري٦م 

 ىمٚم٧م : صحٞمح سمؾ رضوري ، وهذا اإلؾمٜم٤مد جمٝمقل سم٤مًم٘م٤مؾمؿ .

، قمـ يقٟمس ، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمرار ، قمـ أسمٞمف ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ وأظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 إنّ »:  ٚمٞمفوزاد صٚمقات اهلل قم، ُمثٚمف قمـ أيب احلًـ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م 

 .(3)شؽمٙم٤م إيًمٞمف ذيمؽ، همٙمًم ىمذب فمٙمٝمٛم٣م : إيًمٞمف  ىم٣من َمستقدفم٣مً  همَلٞم٣مً 

ىمٚم٧م : صحٞمح سمؾ رضوري ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمٌٝمؿ سمٌٕمض إصح٤مب ، صحٞمح قمغم 

 ُمٌٜمك اعمح٘مؼ احلكم ريض اهلل قمٜمف .

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .917: 7ايم٘م٣مدم)فمقم نمٖم٣مري(  (1) 

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .919: 7ايم٘م٣مدم)فمقم نمٖم٣مري(  (7) 

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .918 :7ايم٘م٣مدم)فمقم نمٖم٣مري(  (3) 
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قمـ ُمقؾمك ،  قمـ يقٟمس، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

: ٥م فمٙمٝمف ايمسَلم زم٣مب َمـ أزمقاب اْلٛمّ  فمٙمٝم٣مً  إنّ » :يب إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل قمـ أ، سمـ سمٙمر 

، وَمـ مل يدطمؾ همٝمف ومل خيرج َمٛمف ،  وَمـ طمرج َمـ زم٣مزمف ىم٣من ىم٣مهمراً ،  همٚمـ دطمؾ زم٣مزمف ىم٣من َم٠مَمٛم٣مً 

 .(1)شىم٣من دم ايمْمبٗم٥م ايمتل َّلل همٝمٜمؿ اظمُمٝمئ٥م

 ل ُمٕميتٛمد صم٘م٦م.ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمقصّمؼ . يقٟمس ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع ، وُمقؾمك واىمٗم

 ذم أىم٤ًمم صمالصم٦م :  ، سحي٦مٌ ، وهل يمثػمٌة أطم٤مدي٨م هذا اًم٤ٌمب 

: وه١مٓ  ُمـ ورد ومٞمٝمؿ  ٓ زوال ًمف، ًمإليامن  اهلل ظمٚمؼ ظمٚم٘م٤مً ظمٚمؼ  ايمٗمسؿ إّول :

وطمذيٗم٦م وأيب ذر يمًٚمامن  شَمـ حمض اإليًمن»أو :  شحمّمقا اإليًمن» اًمٜمّص اعميتقاشمر سمٚمٗمظ :

 .يمرسمال  وأرضاهبؿ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ واعم٘مداد وقماّمر وؿمٝمدا  سمدر و

، وه١مٓ  حمْمقا اًمٙمٗمر ،  ٓ زوال ًمف، ًمٚمٙمٗمر  ظمٚم٘م٤مً ؾمٌح٤مٟمف ظمٚمؼ  ايمٗمسؿ ايمث٣مين :

يم٘ميتغم اًمٜمٌّل ذم سمدر ، وُمـ ه١مٓ  ذو  شَمـ حمض ايم٘مٖمر»:  وه١مٓ  ُمـ ورد ومٞمٝمؿ اًمٜمّص اعميتقاشمر

 . اًمثدي٦م وسم٘مّٞم٦م رؤوس اخلقارج اعم٤مرىملم ُمـ اًمديـ ، وىم٤مـم٦ٌم اًمٜمقاص٥م

ظِمَرِة َوَأنا اهلل ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ :  ْٔ ْٟمَٞم٤م قَمغَم ا ٌُّقا احْلََٞم٤مَة اًمدُّ ُُؿ اؾْميتََح َٓ هَيِْدي  َذًمَِؽ سم٠َِمهنا

ـَ ) ـَ 707اًْمَ٘مْقَم اًْمَٙم٤مومِِري ِذي َوؾَمْٛمِٕمِٝمْؿ َوَأسْمَّم٤مِرِهْؿ َوُأوًَمِتَؽ ُهُؿ  ؿَمَبَع اَّللهُ فَمعَم وُمُٙمقهِبِؿْ ( ُأوًَمتَِؽ اًما

ظِمَرِة 708قَن )اًْمَٖم٤مومِٚمُ  ْٔ ُْؿ ذِم ا َٓ ضَمَرَم َأهنا ونَ (  ٣مِهُ  .(7) ُهُؿ اْْلَ

 ىمٚم٧م : وهق فم٤مهٌر ، سمؾ سيٌح ذم اعمحيتقم اعمٓمٚمؼ .

اؾميتقدقمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف اإليامن ، اًمٙم٤مصمرة ، اخلٚمؼ ، وهؿ يمثرة : سم٘مّٞم٦م اخلالئؼ ايمٗمسؿ ايمث٣ميم٧م 

ومٞمام ىم٣م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، ،قُملم ، اعمحٙمًمٙمٜمّف ُمٕمّٚمؼ قمغم اعمِمٞمت٦م واًمٌدا  واعمحق واإلصم٤ٌمت 

 .سم٤مًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م 

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .389: 7ايم٘م٣مدم)فمقم نمٖم٣مري(  (1) 

 .118ؽمقرة ايمٛمحؾ : (7) 
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: ومٝم١مٓ  قمغم اإليامن ، ٓ ُمرّد ًمف ُمٓمٚمؼ ٟم٤مومذ وواوح أّن اًم٘مًٛملم إّوًملم ، حميتقم 

واًمٙمٗمر ذم قم٤ممل اًمذر ، وذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، ٓ ييتحقل ُم١مُمـ قمـ إيامٟمف وٓ يم٤مومر 

 .، وه١مٓ  ىمٚمٞمٌؾ ضمّدًا قمـ يمٗمره 

، وومٞمٝمؿ اًمِم٘مّل اًمذي مل يٛمحض اًمِم٘م٤موة اًمٙم٤مصمرة اخلٚمؼ ، وهؿ يمثرة ٤م اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م أُمّ 

، ومٛمـ اعمحيتقم اإلو٤مذم دون ري٥م : ومٚم٘مد طميّتؿ اهلل شمٕم٤ممم وأُم٣م أن يًيتقدقمٝمؿ اإليامن مت٤مُم٤ًم 

واًمٗمٓمرة وُمٕمروم٦م اهلل واخلػم واًمنّم : وم٤مهلل شمٕم٤ممم ظمٚم٘مٝمؿ وأوضمدهؿ ظم٤مرضم٤ًم هٙمذا ، ًمٙمٜمّف ُمٕمّٚمؼ 

 .، يمام هق سيح صحٞمح يقٟمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف عمِمٞمت٦م قمغم ا

،  ُمـ هذا اًم٘مًؿ ، أشّمؿ اهلل ًمف اإليامنأّن ُمـ اظميت٤مر اإليامن ، وُمٕمٜمك اًميتٕمٚمٞمؼ قمغم اعمِمٞمت٦م 

 وُمـ أظميت٤مر اًمٙمٗمر ؾمٚم٥م اهلل قمٜمف ُم٤م اؾميتقدقمف ُمـ اإليامن : ًمٞمٙمقن يم٤مومرًا .

اًمٕمٌد ، وسملم زواًمف إذا قمَم اًمٕمٌد  اًميتذسمذب سملم صمٌقشمف إذا أـم٤معاعمٕم٤مر : وُمٕمٜمك اإليامن 

 (هم١مذا هق دفم٣م وأيمح دم ايمدفم٣مء َم٣مت فمعم اإليًمن: ًمٍميح ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم ذم ظمؼم إؾمح٤مق : )

، همٙمًم ىمذب فمٙمٝمٛم٣م : إيًمٞمف  ىم٣من َمستقدفم٣مً  همَلٞم٣مً  إنّ وًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم ذم ظمؼم اسمـ ُمرار : )

 ( .ؽمٙم٤م إيًمٞمف ذيمؽ
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  فمٛمٜمؿ٣م ذىمره أصح٣مزمٛم٣م ريض اَّللٛم٣مومُم٥م َمَم

 َم٣م ذىمره اظمجٙمز ريض اَّلل فمٛمف 

:  اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم اًمْمٛمػم أن اًمٔم٤مهرهـ( : 7777ىم٤مل اعمجٚمز ريض اهلل قمٜمف )

 طم٤مل ذيمر عم٤م اًمًالم قمٚمٞمف فٕٟمّ :  اعمًيتْمٕمٗملم إمم رضمققمف وحييتٛمؾ ، اجلٛمٞمع إمم راضمع (ومٞمٝمؿ)

 قمـ ي٠مسمك (مجٝمٔم٣مً ): ف اًمًالم قمٚمٞم ىمقًمف ًمٙمـ ، اًمث٤مًم٨م اًمٗمريؼ طم٤مل هذا أن وم٤مًمٔم٤مهر،  اًمٗمري٘ملم

 .(1) اًمٜم٤ًمخ ُمـ زيد فوًمٕمٚمّ  ، اًمٙم٤مذم ذم وًمٞمس ، ذًمؽ

وَّلل ): قمٚمٞمف اًمًالم  ىمقًمفريض اهلل قمٜمف : ًمٙمٜمّف قم٤مد ذم ُمقوع آظمر ُمـ اًمٌح٤مر وم٘م٤مل 

 اهـ. .(7)واًميتٕمٛمٞمؿ سمٕمٞمد، أي ذم اعمًيتْمٕمٗملم ( اظمُمٝمئ٥م همٝمٜمؿ

ٓ ٌح اًمٔم٤مهر : وم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )يرد قمغم شم٠مويؾ اخلؼم سم٤معمًيتْمٕمٗملم اًم٘مرسمام ىمٚم٧م : 

( اًمٗمّمؾ سمجٛمٚم٦م همػم وَّلل اظمُمٝمئ٥م همٝمٜمؿ، وٓ ٞم٣مص٤م فمـ ٞمِمبف ، يتحقل َم٠مَمـ فمـ إيًمٞمف 

 اقمؽماوٞم٦م ، ويمالم اعمٕمّمقم ، اًمذي هق إُم٤مم اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌٞم٤من ، ُمٜمّزه قمـ ذًمؽ .

ٌل اًمٜم٤مصٜمّم٥م اًمزسمدة : اًمّمحٞمح أن ي٘م٤مل أّن اًمٜمّم٥م قمغم ىمًٛملم : ُمٓمٚمؼ وإو٤مذم ، وم

  ، سمخالف اًمٜمّم٥م اإلو٤مذم ..اعمٓمٚمؼ حميتقم ٓ ُمِمٞمت٦م ومٞمف 

، حميتقم واعمٞمث٤مق وُمٕمٜمك اًمٜمّم٥م اإلو٤مذم أّن ٟمّم٥م اًمٜم٤مصٌل سم٤مإلو٤موم٦م إمم قم٤ممل اًمذر 

: إذ هق ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ اًمٕم٤ممل ذاك ُمٓمٚمؼ ٓ ُمرّد ًمف : ومال ُمِمّٞم٦م ومٞمف وٓ سمدا  سم٤مإلو٤موم٦م إمم 

 ..ؿم٘مّٞم٤مً اًمدٟمٞم٤م ٟم٤مصٌّٞم٤ًم قم٤ممل وشمٕم٤ممم إمم ح٤مٟمف ٟم٤مصٌّل ٓ همػم ، سمؾ ىمد أٟمزًمف اهلل ؾمٌ

ًمٙمـ ًمٞمس هذا يمّؾ ر  : إذ ٟمّم٥م اًمٜم٤مصٌل سم٤مإلو٤موم٦م إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ُمٕمّٚمؼ قمغم اًمٌدا  

 ..واًمٓم٤مقم٦م ذط اًميتقسم٦م ، واعمِمٞمت٦م : أي ُمٕمّٚمؼ قمغم حمق اًمٜمّم٥م وإصم٤ٌمت اإليامن 

                                                           

 َم٠مؽمس٥م ايمقهم٣مء ، زمغموت. . 9:  75زمح٣مر إٞمقار )ت: ايمبٜمبقدي( (1) 

 َم٠مؽمس٥م ايمقهم٣مء ، زمغموت. . 83: 69زمح٣مر إٞمقار )ت: ايمبٜمبقدي( (7) 
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سمٕمد إٟمزاًمف إمم ( إيًمٞمففمـ ) ذم قم٤ممل اًمذر( ٓ يتحقل َم٠مَمـومٞمٙمقن سمٞم٤من احلدي٨م هٙمذا : )

 ييتحّقل( وٓ) رضورة أّن اهلل ٓ خيٚمػ اعمٞمٕم٤مد:  أسمدًا : ومٝمذا ىمْم٤م  ٓ يرد وٓ يٌّدلًمدٟمٞم٤م قم٤ممل ا

، وىمقًمف  سمٕمد إٟمزاًمف إًمٞمٝم٤مقمٜمد إٟمزاًمف إمم اًمدٟمٞم٤م إّٓ إذا شم٤مب  (فمـ ٞمِمبف) ذم قم٤ممل اًمذر (ٞم٣مص٤م)

، وإّٓ ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م مجٞمٕمٝمؿ قمغم اًميتقسم٦م سم٤مقميت٤ٌمر اؾميتٓم٤مقم٦م  (وَّلل اظمُمٝمئ٥م همٝمٜمؿ: ) قمٚمٞمف اًمًالم

 .اٟميت٘مض اًمٖمرض ُمـ إٟمزاهلؿ إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م 

إؿمٙم٤مًمّٞم٦م اًمًٗمف واٟميتٗم٤م  اًمٖمرض ُمـ إؿمٙم٤مًمّٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ، وهل ييتٕملّم هذا اًميت٠مويؾ : ًمدومع 

اًمدٟمٞم٤م سمرُميتف ، وىمد ُمّرت سمٕمض اًمٜمّمقص قم٤ممل ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م : وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إّٟمام ظمٚمؼ 

 ًمؽ : يمّمحٞمح طمٌٞم٥م اًمًجًيت٤مين قمـ اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم وهمػمه ..اًمّمحٞمح٦م ذم ذ

ىمٚمٜم٤م : إّٟمام ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم اًمدٟمٞم٤م : ًمزي٤مدة إيامن ُم١مُمـ يقم اًمذر ومٞمٝم٤م ، وًمٞميتقب قمغم ُمـ 

شم٤مب ومٞمٝم٤م ُمـ أؿم٘مٞم٤م  يقم اًمذر : وم٤مومؽماض أّن يمّؾ ُمـ يم٤من ٟم٤مصٌّٞم٤ًم يقم اًمذر ، يٌ٘مك قمغم 

 ٌض ًمٚمٖمرض ، وهق حم٤مل .اًمٜمّم٥م واًمِم٘م٤موة ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ٟم٘م

أّن أهؾ اًمِم٘م٤موة واًمٓمٖمٞم٤من واإلضمرام ُمـ اًمٜمقاص٥م ، ، وىمد ُمّر سمٕمْمف ، وؾمٞم٠ميت اًمٜمّص 

 ممّـ مل ييت٥م سمٕمد إٟمزاًمف إمم اًمدٟمٞم٤م ، ىمٚمٞمؾ ىمٞم٤مؾم٤ًم سمٌ٘مّٞم٦م اًمٌنم ..
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 َمٛم٣مومُم٥م ايمٖمٝمض ريض اَّلل فمٛمف 

ل ٓ يتحقّ ) قمٚمٞمف اًمًالم : ىمقًمفهـ( ريض اهلل قمٜمف ذم اًمقاذم : 7097ىم٤مل اًمٗمٞمض )

 ومٕمٚمف ذم اإلجي٤مب ًميتقهؿ ردٌ ( وَّلل اظمُمٝمئ٥م همٝمٜمؿ، وٓ ٞم٣مص٤م فمـ ٞمِمبف ، َم٠مَمـ فمـ إيًمٞمف 

 .(1) َأمْجَِٕملمَ  هَلَدايُمؿْ  ؿم٤م َ  َوًَمقْ :  وضمؾ قمز ىمقًمف إمم إؿم٤مرة وومٞمف،  ؾمٌح٤مٟمف

ًمٞمس سمٕم٤مضمز أن ، خميت٤مر ىم٤مدٌر ؾمٌح٤مٟمف ُم٤م ذيمرٟم٤مه أّن اهلل ، ىمٚم٧م : ُم٘مّمقده اًمنميػ 

 يمام ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :  حلٙمٛم٦م آسميتال ذًمؽ : مل يٗمٕمؾ وشمٕم٤ممم ٛمٞمع ، ًمٙمٜمّف ؾمٌح٤مٟمف هيدي اجل

ـُ فَمَٚمًَل  ُ٘مْؿ َأضْمَس  . يمَِٝمْبُٙمَقىُمْؿ َأيُّ

اًمًٗمف يدومع إؿمٙم٤مًمّٞم٦م  ٓأّٟمف ذم ٟمٗمًف ، إّٓ صحٞمح٤ًم وإن يم٤من  قاب ،سمٞمد أّن هذا اجل

إٟمزاهلؿ ُمـ قم٤ممل  همرضٜميتٗمل ، يسمٌ٘م٤م  يمّٚمٝمؿ قمغم اًمٜمّم٥م اهلل ٛمع قمٚمؿ وم :واٟميت٘م٤مض اًمٖمرض 

 .، ومه٤م حم٤مل، وهذا قملم اًمًٗمف، ٟم٤مهٞمؽ قمـ إؿمٙم٤مًمٞم٦ّم  اجلؼمّي٦ماًمذر إمم اًمدٟمٞم٤م

هٜم٤مك : ومٙمقهنؿ سمام قمّمقا رهّبؿ وًم٘مد سم٤من أّن اًمٜمقاص٥َم ٟمقاص٥ٌم ذم قم٤ممل اًمذر : 

  .ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ اعمٙميتقب، وهق قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م، حميتقم ٓ ُمرّد ًمفذم ٟمقاص٥م ذم قم٤ممل اًمذر، و

إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، ًمٙمـ وميتح هلؿ ٟمقاص٥م ًمٙمـ ًمٞمس هذا يمّؾ ر  : وم٤مهلل وإن طميّتؿ إٟمزاهلؿ 

وآظمر ، وهؿ إيمثر ، سم٤مب اًميتقسم٦م واًمٓم٤مقم٦م وأىمدرهؿ قمٚمٞمٝمام ، هؿ قمغم ىمًٛملم ، ومٌٕمْمٝمؿ شم٤مب 

 .ىمٚمٞمؾ ضمّدًا ، وهؿ  اجلحقد واًمٓمٖمٞم٤مناًمِمامل وأهؾ هؿ و، وضمحقده سم٘مل قمغم ٟمّمٌف 

ووم٣مل يمٙمذي : ) قمـ اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم، إسمراهٞمؿ  ظمؼمر اًمث٤مسميت٦م إظم٤ٌمذم يدّل قمٚمٞمف 

، وَمـ أريد هقاٞمف وؾمٗمقسمف ، زمُمًميمف َمٛمؽ اْلب٣مرون واظمممىمقن وايم٘م٣مهمرون وايمْمقانمٝم٦م 

  . (7)( همقصم٤م َلؿ َم٣م وم٣مل

                                                           

 . 78: 9ايمقادم (1) 

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م ، ؿمٜمران .5: 7ايم٘م٣مدم)فمقم نمٖم٣مري(  (7) 
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 َمٛم٣مومُم٥م اظم٣مزٞمدراين ريض اَّلل فمٛمف 

( سمٞم٤من ايًمٞمف ٓ يتحقل َم٠مَمـ فمـ)هـ( ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : 7087ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف : )

اظمتحقل َمـ  ٕنّ : ىم٤ًمم اًمثالصم٦م، وٓ يٜم٤مومٞمف ُم٤م ىمد ي٘مع ُمـ اًميتحقل واطمد ُمـ إ حل٤مل يمّؾ 

ام ايميت٥ًم آيامن سمام ومٞمف ُمـ رائح٦م ـمٞمٜم٦م اعمٙميت٦ًٌم ، وإٟمّ دم اْلٗمٝمٗم٥م آيًمن مل ي٘مـ َم٠مَمٛم٣مً 

 . سم٤معمخ٤مًمٓم٦م، ومٚمام زاًم٧م قم٤مد إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ

ام ايميت٥ًم اًمٙمٗمر سمام ومٞمف ُمـ رائح٦م ، وإٟمّ دم اْلٗمٝمٗم٥م ل َمـ ايم٘مٖمر مل ي٘مـ ىم٣مهمراً حقّ واظمت

ل طمًٜم٦م ٟمِم٠مت ُمـ وّ يامن ذم إإلوسم٤مجلٛمٚم٦م ا. يامناًمٜم٤مر، ومٚمام زاًم٧م قم٤مد إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اإل

 ّم٤مف يمّؾ شمّ اإمم  واًميتخٚمٞمط ىمد يٗمِض، اًميتخٚمٞمط اعمذيمقر، واًمٙمٗمر ذم اًمث٤مين ؾمٞمت٦م ٟمِم٠مت ُمٜمف 

 . اهـ. (1) ف همػم ُمًيت٘مر هم٤مًم٤ٌمً ًمٙمٜمّ ، ًمٗمري٘ملم سمّمٗم٤مت أظمر واطمد ُمـ ا

: ...وٓ يٛم٣مهمٝمف َم٣م ومد يٗمع َمـ ايمتحقلىمٚم٧م : ومٞمف ُمّم٤مدرة واوح٦م : وم٘مقًمف اًمنميػ : )

( يٜم٤مذم مت٤مُم٤ًم ساطم٦م اًمٜمّمقص اعميتقاشمرة اًمٍمحي٦م دم اْلٗمٝمٗم٥م ل َمـ ايم٘مٖمر مل ي٘مـ ىم٣مهمراً واظمتحقّ 

 ١مُمـ ويم٤مومر قمغم احل٘مٞم٘م٦م .، ُمذم قم٤ممل اًمذر أّن اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر 

يقضمل اَّلل »ُمـ ذًمؽ صحٞمح زرارة ، اعمٕميتْمد سمٕمدم اخلالف قمـ اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : 

، واؾمؼمؿم٣م رم ايمَبداء همٝمًم سم٘متب٣من . همٝمٗمقٓن: وٞم٣مهمذ أَمريإلم اظمٙم٘مكم اىمتب٣م فمٙمٝمف ومّم٣مئل وومدري 

همٔم٣من رؤوؽمٜمًم، ي٣م رب َم٣م ٞم٘مت٤م؟!!. همٝمقضمل اَّلل إيمٝمٜمًم أن ارهمٔم٣م رؤوؽم٘مًم إلم رأس أَّمف همغم

هم١مذا ايمٙمقح يٗمرع صمبٜم٥م أَّمف، همٝمٛمٓمران همٝمف، همٝمجدان دم ايمٙمقح صقرسمف وزيٛمتف وأصمٙمف وَمٝمث٣مومف 

، همٝم٘متب٣من مجٝمع َم٣م دم ايمٙمقحهمٝمٚمقم أضمدمه٣م فمعم ص٣مضمبف »...، ومجٝمع ؾمٟمٞمف ؾمٗمٝم٣مً أو ؽمٔمٝمداً 

 . ش، شمّؿ خيتًمن ايم٘مت٣مب وجئمَلٞمف زمكم فمٝمٛمٝمفويُمؼمؿم٣من ايمبداء همٝمًم ي٘متب٣من

: هم٤مي٦م إُمر أّٟمف حميتقم قمغم احل٘مٞم٘م٦م يقم اًمذر ، أُمٌر حميتقم ٟم٤مومذ اًمِم٘م٤موة أّن  وهق سيٌح 

 .إو٤مذّم : وم٤ٌمإلو٤موم٦م إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ُمٕمّٚمؼ قمغم اًميتقسم٦م واًمٌدا 

                                                           

 . دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب ، زمغموت.8: 8ذح أصقل ايم٘م٣مدم )ت: فمقم فم٣مؾمقر( (1) 
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ام ايميت٥ًم ، وإٟمّ دم اْلٗمٝمٗم٥م ل َمـ ايم٘مٖمر مل ي٘مـ ىم٣مهمراً واظمتحقّ ىمقًمف ريض اهلل قمٜمف : )

 (.يامنقم٤مد إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اإل اًمٙمٗمر سمام ومٞمف ُمـ رائح٦م اًمٜم٤مر، ومٚمام زاًم٧م

ـَ  ىمٚم٧م : هذا ذم هم٤مي٦م اًمٕمج٥م : عمٜم٤موم٤مشمف ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ـَ ًمَِٞمْ٘مَٓمَع ـَمَروًم٤م ُِم  ىَمَٖمُرواايمهِذي

ٌُقا ظَم٤مِئٌلَِم )
ٌ  َأْو 797َأْو َيْٙمٌيِتَُٝمْؿ وَمَٞمٜمَْ٘مٚمِ َُْمِر َرْ ْٕ ـَ ا هَبُؿْ  َيُتقَب فَمَٙمٝمِْٜمؿْ ( ًَمْٞمَس ًَمَؽ ُِم ُْؿ  َأْو ُيَٕمذِّ وَم٢مهِنا

 .(1)فَم٤معمُِقنَ 

 ومٝمؾ اًمٙمّٗم٤مر ذم هذه أي٦م ، مل يٙمقٟمقا يمّٗم٤مر قمغم احل٘مٞم٘م٦م ؟!!

أّن ه١مٓ  يمّٗم٤مر قمغم احل٘مٞم٘م٦م ، وهق ٓ ذم شمٗمًػم أي٦م أقماله ، ٘ملم يأمجع ُمٗمّنون اًمٗمر

 همٗمٚم٦م ىمٚمٛمف اًمنميػ قمـ هذا . وقمجٞم٥ٌم يٜم٤مذم حتقهّلؿ ًمإليامن سم٤مًميتقسم٦م واًمٓم٤مقم٦م ، 

يمقهن٤م ومٞمام  يمٚمٞمٝمام :واًمث٤مًم٨م أو ٤مدة حميتقم إو٤مذم ، ًمٙمٜمٝم٤م ُمـ اًمٜمقع اًمث٤مين سمؾ طميتّك اًمًٕم

 .واًمًٕم٦م زي٤مدة اًمٗمْمؾ اًمٞمن وقمغم قمٚمٛم٧م ُمٕمّٚم٘م٦م 

                                                           

 .178آل فمٚمران : (1) 
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ٌّف أّن   امومٞمورد ذم إظم٤ٌمر اًمث٤مسميت٦م ومٞمام ييتٕمّٚمؼ سمٕمٚمؿ اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم اًميت٘مًٞمؿ هذا ٟمٜم

 كم ، ٓ اإلمج٤مزم ..ٛمَ ًمٙمـ سمٚمٗمظ اًمٕمٚمؿ اجلُ ، ؾميتٕمرف 

أصٕم٥م : ًمذًمؽ هق واحلٙمام  همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمام  ُمٕمٜم٤مه  ٘مد طم٤مر ذموأّي٤ًم يم٤من وم

قمغم اإلـمالق ، سمؾ هق أصٕم٥م ُمٓم٤مًم٥م احلٙمٛم٦م وأفمرومٝم٤م قمٚمؿ اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ُمٓم٤مًم٥م 

ؿ يمثػم ُمـ أظم٤ٌمر أهؾ اًمٌٞم٧م وهق ُمٓمٚم٥م ضمٚمٞمؾ ، ييتقىّمػ ومٝم، ، وأصم٘مٚمٝم٤م قمغم إومٝم٤مم واًمٙمالم 

 .ف ومٞمام ٟمحـ ومٞمف قمغم اإلعم٤مم اًميت٤مم سم

ذم احلٙمٛم٦م واًمٙمالم : قمٚمؿ اهلل اإلمج٤مزم  اًمٕمٚمام ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُميتٗمّرع قمغم ُم٤م قمٜمقٟمف 

: فمٜم٤ًّم ُمٜمٝمؿ أّن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم همػم ُم٘مٞميت٦م ومٞمف همػم واطمد ُمٜمٝمؿ إمم درضم٦م فمّؾ ، وىمد واًميتٗمّمٞمكم 

، سمؾ  اإلمج٤مزم اعمرشم٦ٌم إذف ، وهل ُمرشم٦ٌم اًمذات ، هق قملم اًميتٗمّمٞمكم ذماًميتٗمّمٞمكم ، ُمع أّن 

 إّن اًميتٗمّمٞمكم ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ ُمٕمٚمقل ًمإلمج٤مزم خمٚمقق ًمف ؾمٌح٤مٟمف .

ه٤م ىمٌؾ وضمقد، سم٤مجلزئٞم٤مت قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم شمقمهٝمؿ اؾميتح٤مًم٦م ، ؾم٥ٌم هذا اًمٔمـ اًمٗم٤مؾمد 

 اًمٕمٞم٤من .ذم اخل٤مرج و

، همػم واطمد ُمـ احلٙمام  اعمِمٝمقريـ سمف ، سمؾ ىمد ّسح شمرشّم٥م قمغم هذا ُم٤م هق أومًد ُمٜمف 

 . طمّمقزم ًمٞمس طمْمقري٤مً ، وهق أّن قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مجلزئٞم٤مت سمٕمد إجي٤مده٤م 

 وهذا ُمٌٜمل قمغم أُمريـ مميتٜمٕملم : 

آًم٦م : رضورة أّن اًمٕمٚمؿ احلّمقزم ٓ ييتحّ٘مؼ إٓ سمآًم٦م ُم٤مدّي٦م إمم إّول : اطميتٞم٤مج اهلل شمٕم٤ممم 

 ٤مهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس سمجًؿ وٓ ضمًامين.وم: ٌدهي٦م سم٤مًم: يم٤مًمًٛمع واًمٌٍم و...، وهذا مميتٜمع 

رضورة أّن طم٘مٞم٘م٦م : قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مجلزئٞم٤مت واًميتٗم٤مصٞمؾ ، طمّمؾ سمٕمد ضمٝمؾ اًمث٤مين : 

، وهذا مميتٜمع : رضورة أّن قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم حمض ، همػم سمٕمد ضمٝمؾ سمآًم٦م ُمـ احلّمقزم هق اًمٕمٚمؿ 

 .ـم٤مرئ٤مً ٞمس طمّمقًمّٞم٤ًم ًمذايت ْمقري ُم٤م يم٤من هٙمذا ومٝمق طم، وسمحد حمدود ُم٘مّٞمد سمٌم  وٓ 

 : وإن يم٤من سمٕمْمٝم٤م ُمٕمرووم٤مً وجي٥م اًميتٜمٌٞمف إمم أُمقر 
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 .كم يمام ورد ذم اًمٜمّمقصٛمَ إّول : إـمالق اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم قمٚمٞمف ظمٓم٠م ، واًمّمحٞمح : اجلُ 

، سمام يم٤من وُم٤م اعمحض قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم اًمًٌٞمط : ، هق )=اجلَُٛمكم( : اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ث٤مين اًم

: همػم اعمحض ، أزًٓ وهُمدًا وأسمدًا ، وُمٕمٜمك اًمًٌٞمط يٙمقن وُم٤م ؾمٞمٙمقن يمٞمػ ؾمٞمٙمقن 

 .، وىمٞمقد اًمٗم٘مر قمـ يمّؾ طمدود اإلُمٙم٤من ، ُمٜمّزٌه اعمحدود سمحّد 

 .، وهل ُمٜمّزه٦م قمـ احلّد قملم اًمذات اعمحْم٦م )=اجلَُٛمكم( : اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم  اًمث٤مًم٨م

: إىمدس  ، يمقٟمف قملم اًمذات: اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم قملم اًم٘مدرة اعمٓمٚم٘م٦م قمغم اإلجي٤مد راسمع اًم

 ومٝمق قمّٚم٦م اًمٕمٚمؾ .

قم٘مالً اًم٤ًٌمـم٦م اإلمج٤مل و: ٓ يٜم٤مذم ىمٌؾ وضمقده٤م اخل٤مرضمل : اًمٕمٚمؿ سم٤مًميتٗم٤مصٞمؾ  خل٤مُمسا

اًمٕمٚمؿ سمقضمقد اعمٕمٚمقل ىمٓمٕم٤ًم ، وؾميت٠ميت  -ومٞمام يٕمٜمل-رضورة أّن اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمّٚم٦م اًميت٤مُم٦م يٕمٜمل : 

ىمٚمٜم٤مه ادقمٞمٜم٤مه وعم٤م ٕمٞم٤من ، ذم اًمواىمٕمّٞم٦م ، اًمٜمّمقص اًمنمقمّٞم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم ذم هذا: ومٗمٞمٝم٤م أُمثٚم٦م ضمٚمّٞم٦م 

 .واقميت٘مدٟم٤مه 

: اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ، اًمذي هق قمٞمٜمف اًميتٗمّمٞمكم ذم ُمرشم٦ٌم اًمذات ، طمْمقري ًمٞمس  اًم٤ًمدس

طمّمقًمّٞم٤ًم : رضورة أّن احلّمقزم ٓ يٙمقن إّٓ سمآًم٦م أو واؾمٓم٦م ، واًمذات إطمدّي٦م سمًٞمٓم٦م ، 

 ُمٜمّزه٦م قمـ أًم٦م واًمقاؾمٓم٦م.

، وهق ظم٤مًمؼ يمقٟمف قملم اًمذات ، هق قملم اإلمج٤مزم  قمٚمؿ اهلل اًميتٗمّمٞمكم ذم ُمرشم٦ٌم سمع:اًم٤ًمد

 عم٤م يم٤من ذم ُمرشم٦ٌم اًمذات .: أي ُمٕمٚمقل ، وأُّم٤م ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ ومٝمق خمٚمقق اًمذات 

ذم ُمٕمٜمك ثّٛم٦م ظمٚمط إذا اشّمْمح هذا ، وهق صم٤مسم٧م ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م قمٜمد اًمٗمري٘ملم : وم

لم : ومٚم٘مد طم٥ًم يمثػم ُمٜمٝمؿ همػم واطمد ُمـ احلٙمام  واعميتٙمٚمٛمذم طمٗمرشمف وىمع ، اًمٕمٚمؿ اًميتٗمّمٞمكم 

٤م ، وأّٟمف ؾمٌح٤مٟمف سمٕمد إجي٤مدهواًميتٗم٤مصٞمؾ أّن ُمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ اًميتٗمّمٞمكم هق قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مجلزئٞم٤مت 

 ٓ قمٚمؿ ًمف هب٤م ىمٌؾ إجي٤مده٤م ، وهذا قملم اًم٤ٌمـمؾ اعمٜم٤مذم ًمٚمؼمه٤من واًمٌٞم٤من واًميتٌٞم٤من ..
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 زم٣مْلزئٝم٣مت زمٔمد إجي٣مده٣م  اَّلل فمٙمؿ هق ايمتٖمِمٝمقم سمقّهؿ أّن 

قم٤ممل سمٙمّؾ ر  ىمٌؾ وسمٕمد شمٕم٤ممم اهلل : وواوم٘مٜم٤م ضمّؾ أهؾ اًمًٜم٦ّم ٢ممج٤مع أصح٤مسمٜم٤م ىمٚمٜم٤م سم

ٟم٤مهٞمؽ مميتٜمع ، ذم ُمرشم٦ٌم اًمذات إطمدّي٦م ، وهذا واًمؽميمٞم٥م اجلٝمؾ اًمٜم٘مص وًمزم  اإلجي٤مد : وإّٓ 

َ ًم٘مرآن اًم٘م٤مئؾ : اضمحد وٓ أىمؾ ُمـ : قمـ سمٓمالٟمف  ْٕ ـَ ا ٌَْع ؾَماَمَواٍت َوُِم ِذي ظَمَٚمَؼ ؾَم ْرِض اهللاُ اًما

 ىَمِديٌر 
ٍ
ـا ًميَِتْٕمَٚمُٛمقا َأنا اهللاَ قَمغَم يُمؾِّ َرْ  َُْمُر سَمْٞمٜمَُٝم ْٕ ُل ا ـا َييَتٜمَزا ٍء ُِمْثَٚمُٝم َوَأنه اَّللهَ وَمْد َأضَم٣مَط زمُِ٘مؾِّ َرْ

 .واإلمج٤مع اًمٕمٚمٛمل اًم٘مٓمٕمّل وآـمالق طمّج٦م : ؾمٞمام ُمع اقميتْم٤مده سم٤مًمؼمه٤من  (1)فِمْٙمًًم 

فُ ًَمُف َُمَ٘م٤مًمِٞموىمقًمف شمٕم٤ممم :  ـْ َيَِم٤مُ  َوَيْ٘مِدُر إِٟما َ
ْزَق عمِ ُط اًمرِّ ًُ ٌْ َْرِض َي ْٕ اَمَواِت َوا ًا زمُِ٘مؾِّ  ُد اًم

ٍء فَمٙمِٝمؿٌ  َرْ
(7). 

٤مقَم٦ُم ىُمْؾ سَمغَم َوَريبِّ ًَميَت٠ْمشمَِٞمٜماُٙمْؿ قَم٤ممِلِ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :  ًا َٓ شَم٠ْمشمِٞمٜم٤َم اًم ـَ يَمَٗمُروا  ِذي َوىَم٤مَل اًما

َٓ َيْٕمُزُب قَمٜمُْف ُمِ  ـْ َذًمَِؽ اًْمَٖمْٞم٥ِم  َٓ َأْصَٖمُر ُِم َْرِض َو ْٕ َٓ ذِم ا اَمَواِت َو ًا ٍة ذِم اًم ٓه ْثَ٘م٤مُل َذرا َٓ َأىْمػَمُ إِ َو

 .(3) دِم ىمَِت٣مٍب َُمبكِمٍ 

سمٙمّؾ أي اهلل شمٕم٤ممم قم٤مملٌ سمٙمّؾ ر ..: أّن  قمدم اخلالف ، سحي٦مٌ ، سمْمٛمٞمٛم٦م ٤مت أي

واحلّد واًمؽميمٞم٥م ذم اجلٝمؾ واًمٜم٘مص اجلزئّٞم٤مت ويمّؾ اًميتٗم٤مصٞمؾ ، ىمٌؾ إجي٤مده٤م : وإّٓ ًمزم 

 ، يمام يٚمزم ضمحد اًم٘مرآن ، وهذا قملم اًم٤ٌمـمؾ .هذا مميتٜمع ، واًمذات إطمدّي٦م 

قمٚمؿ اهلل اإلمج٤مزم اًمًٌٞمط ، اعمٜمّزه قمـ احلّد واًمؽميمٞم٥م واًمٜم٘مص ذم ُمرشم٦ٌم اًمذات اًمزسمدة : 

 . ، ىمٌؾ اإلجي٤مدقمٚمؿ اهلل سم٤مًميتٗم٤مصٞمؾ واجلزئٞم٤مت ، هق قملم اًمذات ، وهق قمٞمٜمف 

ٛمخٚمقق ُمٕمٚمقل عم٤م يم٤من ذم : وموأُّم٤م سمٕمد اإلجي٤مد ، وهق قمٚمؿ اهلل اًميتٗمّمٞمكم ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ 

  ُمرشم٦ٌم اًمذات ، ومٞمام هق ُمٕمٚمقم رضورة . وسم٤مجلٛمٚم٦م قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم ُمرشمٌيتلم ، يم٤مٔيت: 

                                                           

 .17ايمْمَلق : (1) 

  .17ايمُمقرى : (7) 

 .3ؽمبٟم: (3) 
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 َمرسمبت٣م فمٙمؿ اَّلل ايمتٖمِمٝمقم

 قمٚمؿ اهلل اًميتٗمّمٞمكم ذم ُمرشمٌيتلم يم٤مٔيت :  

 قم دم َمرسمب٥م ايمذات .إولم : فمٙمؿ اَّلل ايمتٖمِمٝم

إطمدّي٦م ذم ُمرشم٦ٌم اًمذات شمٕم٤ممم سميتٗم٤مصٞمؾ إؿمٞم٤م  وضمزئٞم٤مهت٤م ؾمٌح٤مٟمف ووهق قمٚمؿ اهلل 

وهق ، ُمٜمّزه قمـ يمّؾ طمّد وىمٞمد سمًٞمط إمج٤مزم ، قملم اًمذات ٝمذا اًمٕمٚمؿ وم :ىمٌؾ إجي٤مده٤م اًمًٌٞمٓم٦م 

 .ٝمق قمّٚم٦م قمٚمؾ اإلجي٤مد وُمٕمٚمقٓهت٤موم ..:اًم٘مدرة اعمحْم٦ماحلٞم٤مة وقملم 

ًمٕمٚمؿ سم٤مًميتٗم٤مصٞمؾ ىمٌؾ إجي٤مده٤م ، ٓ يٜم٤مذم اًم٤ًٌمـم٦م سم٠مّي طم٤مل : يمٕمٚمؿ اإلٟم٤ًمن وٟم١ميّمد أّن ا

 .اًمٕمٚمؿ سميتٗم٤مصٞمٚمف وضمداوًمف ىمٌؾ إجي٤مده٤م اًم٘مدرة قمغم اًمًٌٞمط سمٜمٝمر اًمٗمرات ، اًمذي ٓ يٜم٤مذم 

 ايمث٣مين : فمٙمؿ اَّلل ايمتٖمِمٝمقم دم َمرسمب٥م ايمٖمٔمؾ .

 ٗمٕمؾ.اًم إجي٤مده٤م ذم ُمرشم٦ٌمسمٕمد سميتٗم٤مصٞمؾ إؿمٞم٤م  وضمزئٞم٤مهت٤م وهق قمٚمؿ اهلل 

وٓ ارشمٞم٤مب أّن قمٚمؿ اهلل اًميتٗمّمٞمكم ذم ُمرشم٦ٌم اًمذات أذف ُمـ اًمذي ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ : 

: ومذاك ظم٤مًمؼ رضورة أّن يمّؾ ُم٤م يم٤من ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ ، ُمٕمٚمقٌل ُمٓمٚم٘م٤ًم عم٤م يم٤من ذم ُمرشم٦ٌم اًمذات 

 .، وم٤مقمٌؾ وُمٗمٕمقل وهذا خمٚمقق 

 : ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ ، ُمرشمٌيت٤من : وجي٥م اًميتٜمٌٞمف أّن ًمٕمٚمؿ اهلل اًميتٗمّمٞمكم ، سمٕمد اإلجي٤مد : أي 

 إومم: قمٚمؿ اًمٕمرش، وهق قمٚمؿ اعمِمٞمت٦م واإلرادة ، وهق اعمٓمقي ذم أّم اًمٙميت٤مب .

 اًمث٤مين: قمٚمؿ اًمٙمرد، وهق قمٚمؿ اًميت٘مدير واًم٘مْم٤م ، وهق اعمٓمقي ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ.

وىمد ُم٣م سمٞم٤من هذا ذم ومّمؾ ُمًيت٘مؾ ، ًمٙمـ جي٥م اًميتٜمٌٞمف إمم أّن قمٚمؿ اًمٙمرد ، هق قمٚمؿ 

 سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ومقىمف وهق قمٚمؿ اًمٕمرش .، وشمٗمّمٞمكم سمًٞمط سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م دوٟمف ٤مزم إمج

يمام أّن قمٚمؿ اًمٕمرش إمج٤مزم سمًٞمط سم٤مإلو٤موم٦م إمم قمٚمؿ اًمٙمرد ، وشمٗمّمٞمكم سم٤مإلو٤موم٦م إمم 

 وهذا هق اإلمج٤مل اإلو٤مذم ٓ اعمٓمٚمؼ . قمٚمؿ اهلل ذم ُمرشم٦ٌم اًمذات .
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 !!ىمٝم٤ماإلمج٣مرم : ايمبسٝمط اظمٛمّزه فمـ اْلّد وايمؼم

 وهق ذم ُمرشمٌيتلم :  .واحلّد اعمٜمّزه قمـ اًمؽميمٞم٥م اًمًٌٞمط : هق 

 . وهق ايمقصمقد اظمْمٙمؼ ، اظمٛمّزه فمـ ايمؼمىمٝم٤م وىمّؾ ومٝمقد ايمٖمٗمر:  ايمبسٝمط اظمحض

، : ومٙمقٟمف شمٕم٤ممم ُمٜمزه٤ًم قمـ يمؾ ىمٞمقد اًمٗم٘مر واًمؽميمٞم٥ماحلّؼ قمّز وضمؾ اًمقاضم٥م هق  ذاوه

ُمـ اعمٛمٙمٜم٤مت  هوُم٤م ؾمٞمقضمد هوضمدأٓمٚم٘م٦م عم٤م : قمّٚم٦م ُمطمٙمٞمؿ يٕمٜمل أّٟمف وم٤مقمؾ طملٌّ ىم٤مدر همٜمّل 

 .ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

 .  وهق ايمقصمقد ، اظمٛمّزه فمـ أىمثر ومٝمقد ايمٖمٗمر:  ايمبسٝمط اإلو٣مدم

هلل  خمٚمقٌق ٟمقٌر ُم٣م ذم ومّمؾ ؾم٤مسمؼ أّن اًمروح إّول ، يدّل قمٚمٞمف ُم٤م : يم٠مرسم٤مب إٟمقاع 

ـْ : د اًمٓمقزمذم اًمقضمقعم٤م دوٟمف ُمـ إرواح  قمّٚم٦مٌ أذن ؾمٌح٤مٟمف أن يٙمقن ، شمٕم٤ممم  هَمٛمََٖمْخٛم٣َم همِٝمَٜم٣م َِم

 .، وُمٜمف إُم٤مشم٦م قمزرائٞمؾ ًمٙمّؾ اخلالئؼوىمد ُمْم٧م اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم اعمٌّٞمٜم٦م هلذا  ُروضِمٛم٣َم

، ومٝمق سمًٞمط ٓ ُمٓمٚمؼ : سمًٞمط إو٤مذم ، أو قمزرائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم  ٤مًمروح إّولوم

ُمٕمٚمقًٓ ، أي : يمقٟمف ٤مإلو٤موم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم : رضورة سمُمريّم٥م حمدود سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م دوٟمف ، 

 إمم قمّٚميتف طمدوصم٤ًم وسم٘م٤مً  .وآطميتٞم٤مج ُم٘مّٞمدًا سم٤مًمٗم٘مر خمٚمقىم٤ًم 

وم٤مإلٟم٤ًمن ذم ُمرشم٦ٌم اًمٙمرد واجلؼموت ٟمقٌر جمّرد سمًٞمط ، وذم قم٤ممل اًمذر ُمريّم٥م : ًميت٘مّٞمده 

  سمٌدن ُمٚمٙمقيت ، وهذا شمٗمّمٞمؾ وشمريمٞم٥م.

إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م :  إمج٤مٌل سم٤مإلو٤موم٦مو سم٤ًمـم٦مٌ وذم اعم٘م٤مسمؾ ، ومٝمذا اًميتٗمّمٞمؾ اعمٚمٙمقيت ، 

وم٤مإلٟم٤ًمن ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ُم٘مٞمّد سم٘مٞمقد اًمزُم٤من واعمٙم٤من اًمٗم٤مٟمٞملم ، وقم٤ممل اعمٚمٙمقت ُمٜمزه قمٜمٝمام مت٤مُم٤ًم 

 .ومٝمق سمًٞمط ُمـ هذه اجلٝم٦م 

يمقٟمف ُمٜمّزه٤ًم قمـ يمّؾ ىمٞمقد وُمٕمٜمك أّن قمٚمؿ اًمٙمرد إمج٤مزم سمًٞمط سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م دوٟمف ، 

، ًمٙمٜمّف سم٤مإلو٤موم٦م إمم قمٚمؿ اًمٕمرش ُمريم٥م همػم سمًٞمط ،  اإلُمٙم٤من اخل٤مرضمّٞم٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م دوٟمف

  وىمد شم٘مّدم سمٞم٤من هذا ذم ومّمؾ اًمٕمرش.
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 واًميتٜمّزه قمـ ىمٞمقد اًمٗم٘مر.اًم٤ًٌمـم٦م يٕمٜمل اًمزسمدة : اإلمج٤مل ومٞمام ٟمحـ ومٞمف 

قمغم ىمًٛملم : ُمٓمٚمؼ ، وإو٤مذم ، واعمٓمٚمؼ خميتص سم٤مًمذات إطمدّي٦م ٤مًمًٌٞمط ويمام ذيمرٟم٤م وم

ٓ اعمٓمٚمؼ : ًميت٘مّٞمدمه٤م سمٌٕمض ىمٞمقد ُمـ اإلمج٤مل اإلو٤مذم  ، أُّم٤م قمٚمؿ اًمٕمرش واًمٙمرد : ومٝمام

 .  لمخمٚمقىمطم٤مدصملم اًمٗم٘مر ، وٓ أىمؾ ُمـ يمقهنام 

 يمّؾ  واقمٚمؿ أنّ ذم ىمقًمف اًمنميػ : هـ( 7050)صدر اًمديـ اًمِمػمازي وًم٘مد أضم٤مد وأوم٤مد 

: أو ي٘مقل ،  (7)يمٕم٘مؾ أو ٟمٗمس: ُمـ جمٕمقٓشمف   سمٌم، ُمـ شمِم٨ٌم ذم إصم٤ٌمت قمٚمٛمف شمٕم٤ممم سم٤مٕؿمٞم٤م  

 . ومذًمؽ ًم٘مّمقر ٟمٔمره ووٕمػ قم٘مٚمف  : (9)ر قمـ ذاشمفقمٚمٛمف اًميتٗمّمٞمكم ُميت٠مظمِّ 

، ُمع يمثرهت٤م وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م ، أصم٧ٌم قمٚمٛمف سمجٛمٞمع إؿمٞم٤م   ـْ ُمَ ، ذم احلٙمٛم٦م قمٜمدٟم٤م  واًمراؾمُخ 

، ُمـ همػم أن يٚمزم اظميتالف طمٞمثٞم٦م ذم ذاشمف ،  (3)٣مزمٗم٥م فمعم مجٝمع ايمٙمقازم واْلقارجايمسدم َمرسمب٥م ذاسمف 

 اهـ..(4) واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ، يِم٤م  ُمـ قم٤ٌمده  وذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ

اخل٤مرضمل ذم سمٓمالن سمؾ اُميتٜم٤مع ، شمقىمػ قمٚمؿ اهلل سم٤مًميتٗم٤مصٞمؾ قمغم وضمقده٤م ، وهق سيٌح 

اًمذات إطمدّي٦م  اطميتٞم٤مجًمزوم سمؾ ذم اًمذات إطمدّي٦م ، واًمٜم٘مص واًمؽميمٞم٥م : وإّٓ ًمزم اجلٝمؾ 

، شمٕم٤ممم  ري٤ًم ، ويمّؾ هذا مميتٜمع ذم ذاشمفطمّمقزّم ًمٞمس طمْمقوشمٕم٤ممم قمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمف وأّن إمم آًم٦م ، 

 .يمٌػمًا  اهلل قمـ هذه قمٚمقاً 

 

                                                           

:  صٝمؾ إّٓ زمقاؽمْم٥م طم٣مرصمّٝم٥م خمٙمقوم٥م : ىم٣ميمٔمٗمقل وايمٛمٖمقسوهق سمقّهؿ أّن اَّلل ٓ ئمٙمؿ زم٣مْلزئٝم٣مت وايمتٖم٣م(1) 

ىمقُن٣م َمس٣مٞمخ٥م َمـ صمٜم٥م ايمتجّرد يمذات ايمب٣مري ، وَمس٣مٞمخ٥م َمـ صمٜم٥م أطمرى يمذات اظمخٙمقوم٣مت اظمٗمّٝمدة زمٗمٝمد 

 .ايمٖمٗمر : همِمٙمح٦م أن سم٘مقن واؽمْم٥م َّلل إلضم٣مؿمتف زم٣مْلزئٝم٣مت وايمتٖم٣مصٝمؾ، سمٔم٣ملم اَّلل فمـ هذا ايمتقّهؿ فمٙمقًا ىمبغمًا 

 قّهؿ أفمَله ، وهق سمقّهؿ أّن اَّلل ٓ ئمٙمؿ زم٣مْلزئٝم٣مت وايمتٖم٣مصٝمؾ إّٓ زمٔمد إجي٣مده٣م طم٣مرصم٣ًم.زمٝم٣من يمٙمت(7) 

 يُمغم ريض اَّلل فمٛمف إلم وم٣مفمديت : زمسٝمط اْلٗمٝمٗم٥م ىمّؾ إؾمٝم٣مء. و: احت٣مد ايمٔمٙمؿ وايمٔم٣ممل واظمٔمٙمقم.(3) 

إلَم٘م٣من ، إلم ايمٔمٙمؿ إّول ، وَمٔمٛمك ايمٗم٣مفمدسمكم زم١مجي٣مز أّن َمرّد ضمٗمٝمٗم٥م ىمّؾ إؾمٝم٣مء إذا َتّردت فمـ ومٝمقد ايمٖمٗمر وا

 .ومه٣م فمكم ايمٔم٣ممل وهق إمج٣مرم زمسٝمط فمكم ايمذات إضمدّي٥م : هم٣ميمٔمٙمؿ هق فمكم اظمٔمٙمقم دم رسمب٥م ايمذات 

 . دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب ، زمغموت.799:  8إؽمٖم٣مر (9) 
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 دم َمرسمب٥م ايمذات فمكم اإلمج٣مرميمٛمّص أّن ايمتٖمِمٝمقم ا

  ..ت ذم هذا ُميتقاشمرة إمج٤مًٓ وُمٕمٜمًك ، ٓ يًٕمٜم٤م هده٤م هٞمٝمٜم٤م ٤ماًمرواي

حمٛمد سمـ هـ( ريض اهلل قمٜمف قمـ 399اًمٙمٚمٞمٜمل ): شمذيمرة وشمٌٍمًة ، ُم٤م رواه  ه٤مك ُمٜمٝم٤م

قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ، قمـ هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ حمٛمد سمـ احلًلم ، ٞمك حي

 ومل يزل فم٣مظم٣مً ، وٓ رء نمغمه ، ىم٣من اَّلل فمز وصمؾ » :قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر 

 .(1)شىمٔمٙمٚمف زمف زمٔمد ىمقٞمف، ف زمف ومبؾ ىمقٞمف ٚمُ ٙمْ همٔمِ : زمًم ي٘مقن 

 ٞمح ُمٕميتْمد سم٤مًميورة واإلمج٤مع .ىمٚم٧م : ُميتقاشمر ُمٕمٜمك ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صح

قمـ صٗمقان سمـ ، قمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اًمٓمٞم٤مًمز ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ وروى اًمٙمٚمٞمٜمل ، قمـ 

مل يزل »: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل ، قمـ اسمـ ُمًٙم٤من ، حيٞمك 

ٌٍم ذاشمف وٓ واًم، واًمًٛمع ذاشمف وٓ ُمًٛمقع ،  ايمٔمٙمؿ ذاسمف وٓ َمٔمٙمقماهلل قمز وضمؾ رسمٜم٤م و

وومع ايمٔمٙمؿ َمٛمف فمعم ، ومٚمام أطمدث إؿمٞم٤م  ويم٤من اعمٕمٚمقم : واًم٘مدرة ذاشمف وٓ ُم٘مدور ، ُمٌٍم 

 .(9)شواًم٘مدرة قمغم اعم٘مدور، واًمٌٍم قمغم اعمٌٍم ، واًمًٛمع قمغم اعمًٛمقع ،  اظمٔمٙمقم

 ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم إفمٝمر. ُمٕمٜمكىمٚم٧م : ُميتقاشمر 

ذم ُمرشم٦ٌم قمٚمؿ اهلل اًميتٗمّمٞمكم أّن أّي  (فمعم اظمٔمٙمقموومع ايمٔمٙمؿ َمٛمف ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 ، قمّٚم٦م إلجي٤مد قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم اًميتٗمّمٞمكم اًمذي ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ.هق قملم اإلمج٤مزم ، اًمذي اًمذات 

ُمٕمٚمقٓشمف ذاشمف قمغم  مُ وشم٘مدّ ، قملم ذاشمف ، قمٚمٛمف سم٤مٕؿمٞم٤م   ٕنّ : ؿم٤مرطم٤ًم ىم٤مل اعم٤مزٟمدراين 

ومل يٙمـ ُمٕمٚمقم ذم اًمقضمقد ؾمقى ،  ف يم٤من قم٤معم٤مً ومٔمٝمر أٟمّ ..: فم٤مهرٌ ، ٜم٦م ئاحل٤مدصم٦م وُمٕمٚمقُم٤مشمف اًمٙم٤م

 .(3)ر ومل يٙمـ ُمٕمف ،  وفمٙمًمً  وَمٔمٙمقَم٣مً  همٜمق ىم٣من دم إزل فم٣مظم٣مً ، ذاشمف 
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ىمٚم٧م : هلل دّر اعم٤مزٟمدراين ريض اهلل قمٜمف قمغم هذا اًمٗمٝمؿ اًمٕمٛمٞمؼ ، واإلجي٤مز اًمٗمّمٞمح 

 قمٜمٝمؿ  .وقمٜمف اًمٌٚمٞمغ ، اًمذي ٓ ي٘ميتدر قمٚمٞمف إّٓ أهؾ إومٝم٤مم ريض اهلل 

قمـ ، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمـ ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل ، حمٛمد سمـ حيٞمك وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

أيم٤من يٕمٚمؿ : ف يميت٥م إمم أيب احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم ي٠ًمًمف قمـ اهلل قمز و ضمؾ أيقب سمـ ٟمقح أٟمّ 

 :  أو مل يٕمٚمؿ ذًمؽ طميتك ظمٚم٘مٝم٤م وأراد ظمٚم٘مٝم٤م وشمٙمقيٜمٝم٤م، هن٤م إؿمٞم٤م  ىمٌؾ أن ظمٚمؼ إؿمٞم٤م  ويمقّ 

 ؟!.ن قمٜمد ُم٤م يمقنوُم٤م يمقّ ، ظمٚمؼ قمٜمد ُم٤م ظمٚمؼ  ومٕمٚمؿ ُم٤م

ىمٔمٙمٚمف  ،مل يزل اَّلل فم٣مظم٣م زم٣مٕؾمٝم٣مء ومبؾ أن خيٙمؼ إؾمٝم٣مء» قمٚمٞمف اًمًالم :ومقىمع سمخٓمف 

 .(1)شزم٣مٕؾمٝم٣مء زمٔمد َم٣م طمٙمؼ إؾمٝم٣مء

 ٕمٜمك ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح دون يمالم .: رضورّي اعمىمٚم٧م : ُميتقاشمر 

قمـ ، قمـ صٗمقان سمـ حيٞمك ، لم قمـ حمٛمد سمـ احلً، حمٛمد سمـ حيٞمك وروى اًمٙمٚمٞمٜمل 

 ؟!.احلٛمد هلل ُمٜميتٝمك قمٚمٛمف: يميت٧ٌم إمم أيب احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم ذم دقم٤م  : اًمٙم٤مهكم ىم٤مل 

ويم٘مـ ومؾ ، ٓ سمٗمقيمـ َمٛمتٜمك فمٙمٚمف همٙمٝمس يمٔمٙمٚمف َمٛمتٜمك » قمٚمٞمف اًمًالم : ومٙميت٥م إزمّ 

 .(7)شَمٛمتٜمك رو٣مه

 ىمٚم٧م : ُميتقاشمر ُمٕمٜمك ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح دون يمالم .

، سمؾ ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ رضورّي٤مت ا ُميتقاشمرة وهل سحي٦م ذم يمّؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه إظم٤ٌمر ذم هذ

 .، مل خييتٚمػ قمٚمٞمف أؾم٤مـملم أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م ديٜمٜم٤م احلٜمٞمػ 
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 ايمٛمّص أّن فمٛمد اَّلل مجٙم٥م ايمٔمٙمؿ

حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، مجٞمٕم٤ًم قمـ قمـ ، أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف 

ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل »، قمـ أيب ضمٕمٗمر اًمث٤مين قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل :  احلًـ سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ احلريش

قمٚمٞمف اًمًالم : سمٞمٜم٤م أيب قمٚمٞمف اًمًالم يٓمقف سم٤مًمٙمٕم٦ٌم ، إذا رضمؾ ُمٕميتجر ىمد ىمٞمض ًمف ، وم٘مٓمع 

 قمٚمٞمف أؾمٌققمف ، طميتك أدظمٚمف إمم دار ضمٜم٥م اًمّمٗم٤م وم٠مرؾمؾ إزم ، ومٙمٜم٤ّم صمالصم٦م.

 ؟!.شظميتالف ُمـ يٕمٚمٛمفأظمؼمين قمـ هذا اًمٕمٚمؿ اًمذي ًمٞمس ومٞمف ا»وم٘م٤مل اعمٕميتجر : 

٣م َم٣م ٓ زمد يمٙمٔمب٣مد َمٛمف همٔمٛمد صمؾ ذىمره ، وأَمّ  مجٙم٥م ايمٔمٙمؿ همٔمٛمد اَّللأَّم٣م »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(7)شإوصٝم٣مء

 ىمٚم٧م : ُميتقاشمر إمج٤مًٓ ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمٕميتٛمد يمام سمٞمٜم٤ّم ذم اًميتٜمٌٞمٝم٤مت أّول اًمٙميت٤مب .

ؿ ، ٓ يٕمزب قمٜمف ر  مم٤م ( يمّؾ اًمٕمٚمصمؾ ذىمره مجٙم٥م ايمٔمٙمؿ همٔمٛمد اَّللىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 يم٤من وُم٤م يٙمقن ُم٤م ؾمٞمٙمقن أسمدًا وأزًٓ وهُمدًا .

: اعمحض يمام ذيمرٟم٤م ُمرارًا اًمٕمٚمؿ إمج٤مزم ، وُمٕمٜمك اإلمج٤مزم هق قملم ُمع اًميتٜمٌٞمف أّن هذا 

يميت٧ٌم إمم  اًمًٌٞمط ، همػم اعمحدود سمحّد : يدّل قمٚمٞمف ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ، صحٞمح اًمٙم٤مهكم ىم٤مل:

 ؟!.احلٛمد هلل ُمٜميتٝمك قمٚمٛمف: م ذم دقم٤م  أيب احلًـ قمٚمٞمف اًمًال

، همٙمٝمس يمٔمٙمٚمف َمٛمتٜمك : ٓ سمٗمقيمـ َمٛمتٜمك فمٙمٚمف » قمٚمٞمف اًمًالم :أسمق احلًـ  ومٙميت٥م إزمّ 

 .(7)شويم٘مـ ومؾ َمٛمتٜمك رو٣مه

همػم ، قملم اًمذات ، أي حمض سمًٞمط ( يمٝمس يمٔمٙمٚمف َمٛمتٜمك) ىمٚم٧م : ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم :

 .وٓ ُم٘مٞمّد سم٘مٞمد حمدود سمحد 
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 ززمدة َم٣م سمٗمدم 

 .اعمحْم٦م واًم٘مدرة : ومٝمق قملم اًمذات اإلجي٤مدوًٓ : اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ، هق قمّٚم٦م قمٚمؾ أ

، وإّٓ ًمزم صم٤مٟمٞم٤ًم : اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ، هق قملم قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم اًميتٗمّمٞمكم ذم ُمرشم٦ٌم اًمذات 

 .ذا مميتٜمع وه، واحلد واًمؽميمٞم٥م اجلٝمؾ واًمٜم٘مص 

 ٦م اًمذات وهل قملم اإلمج٤مزم .اًمٕمٚمؿ اًميتٗمّمٞمكم ُمرشمٌيت٤من : إومم : ذم ُمرشمٌذم صم٤مًمث٤ًم : 

اًمٗم٘مر سم٘مٞمقد  ةُم٘مّٞمد: أي : اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م ، ، وهل يمقهن٤م سمٕمد اإلجي٤مد واًمث٤مٟمٞم٦م : ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ 

 .رضورة يمقهن٤م خمٚمقىم٦م : اإلُمٙم٤من و

راسمٕم٤ًم : اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ اًميتٗمّمٞمكم ، ُمٕمٚمقًم٦م ًمٚمٛمرشم٦ٌم إومم ، وم٤مٕومم ظم٤مًمؼ 

 خمٚمقق . ٦مواًمث٤مٟمٞم

، ، أي : اًمٕمٚمؿ سم٤مجلزئٞم٤مت سمٕمد إجي٤مده٤م ٤ًم : اًمٕمٚمؿ اًميتٗمّمٞمكم ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ ظم٤مُمً

 ُمرشمٌيت٤من : 

 . ٚمؿ اًمٕمرشإومم : قم

 ًمألول .اًمقضمقد قمٚمؿ اًمٙمرد ، واًمث٤مين ُمٕمٚمقل  واًمث٤مٟمٞم٦م : 

ومٕمٚمؿ اًمٙمرد سم٤مإلو٤موم٦م إمم  :اًمٗمٕمؾ ، إمج٤مزم إو٤مذم رشم٦ٌم ؾم٤مدؾم٤ًم : اًمٕمٚمؿ اًميتٗمّمٞمكم ذم ُم

واًمٙمالم هق اًمٙمالم  .سمًٞمط إمج٤مزم  يمٕم٤ممل اًمدٟمٞم٤مُم٤م دوٟمف ، وسم٤مإلو٤موم٦م إمم قمٚمؿ اًمٕمرش شمٗمّمٞمكم 

، وسم٤مإلو٤موم٦م إمم قمٚمؿ اًمذات سمًٞمط ذم قمٚمؿ اًمٕمرش : ومٝمق سم٤مإلو٤موم٦م إمم قمٚمؿ اًمٙمرد إمج٤مزم 

 .يٜمٌٖمل أن يٙمقن هذا ُمٕمٚمقُم٤ًم رضورة  :شمٗمّمٞمكمّ 

واًمٖمٜمك اعمٓمٚمؼ ،  ، : اًم٤ًٌمـم٦م اعمحْم٦مذم ُمرشم٦ٌم اًمذات إطمدّي٦م : ُمٕمٜمك اإلمج٤مزم سمٕم٤ًم ؾم٤م

، هذا هق اإلمج٤مزم اعمٓمٚمؼ. ، ُمٜمّزه قمـ يمّؾ ىمٞمقد اإلُمٙم٤من ، ُمـ احلد واًمٗم٘مر  واًم٘مدرة اًمٍموم٦م

 أُّم٤م اإلمج٤مزم اًمذي ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ : أي : اًمٕمرش واًمٙمرد ، ومٝمق إو٤مذم .
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صم٤مُمٜم٤ًم : ذيمرٟم٤م ذم ومّمؾ ؾم٤مسمؼ أّن قمٚمؿ اعمٕمّمقم ، ًمديّن ، وهق ٓ يٕمدو قمٚمؿ اًمٙمرد ، 

قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًمٔم٤مهر ، وهق قمٚمؿ اًميت٘مدير ، أُّم٤م قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًم٤ٌمـمـ ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ ، ومٝمق وهق 

قمٚمؿ اًمٕمرش ، أو قمٚمؿ اعمِمٞمت٦م ، وهذا ٓ حيٞمط سمف اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم : ُٓميتٜم٤مع أن حيٞمط 

اعمٕمّمقم سمٙمّؾ ُم٤م يِم٤م  اهلل ؾمٌح٤مٟمف ، اًمٚمٝمؿ إّٓ أذن ؾمٌح٤مٟمف أن يٗمٞمض قمغم اعمٕمّمقم سمام يالئؿ 

ٍء إيِنِّ هَم٣مفِمٌؾ َذيمَِؽ نَمًدا )واحلٙمٛم٦م : يرؿمد إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم :  اًمرمح٦م ـه يمًَِمْ َٓ سَمُٗمقيَم ٓه َأْن 73َو ( إِ

 .(1)َيَُم٣مَء اَّلل

اإلمج٤مزم ىمٚم٧م : ُم٤م ذيمرٟم٤مه سم٢مجي٤مز ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ، ُمّ٘مّدُم٦م ٓؾميتٞمٕم٤مب قمٚمؿ اعمٕمّمقم 

  ، ه٤مك ًمؽمى . ، يمام ورد ذم اًمٜمّمقص اًمث٤مسميت٦ماجلٛمكم واًميتٗمًػمي واًميتٗمّمٞمكم ، أو : 

  

                                                           

 . 73ؽمقرة ايم٘مٜمػ : (1) 
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 فمٙمؿ اظمٔمِمقم إمج٣مٌل وسمٖمِمٝمؾ )وسمٖمسغم(

ريض اهلل أصح٤مسمٜم٤م اًم٘مدُم٤م  واعميت٠مظمريـ ُمـ ذا اًمٕمٜمقان ُمـ قمرض هلجيد اًم٘م٤مس مل 

وإّٟمام أرضم٠مٟم٤مه إمم هذا ، هلؿ يمٚمامت ذيٗم٦م ُميتٜم٤مصمرة هٜم٤م وهٜم٤مك  إن يم٤مٟم٧مقمٜمٝمؿ يمام جي٥م ، و

، ُمٕمٜمك اإلمج٤مل واًميتٗمّمٞمؾ ذيمرٟم٤مه ُمـ ُم٤م قمغم ومٝمٛمف واؾميتٞمٕم٤مسمف  اعمقوع ُمـ اًمٙميت٤مب ، ًميتقىّمػ

ؾمٞمام اًمٜمقع اعمحيتقم اإلو٤مذم ، : ذم اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼ ام أـمٚم٘مٜم٤م قمٚمٞمف سماعمجدي٦م اإلطم٤مـم٦م وقمغم 

 ..وم٤مؾميتققم٥م يمام جي٥م  ، ُمٜمفّول إ

 اإلمج٣مرم.فمٙمؿ اظمٔمِمقم :  إّولماظمرسمب٥م 

 .٤مت إدٟمك، همػم اعم٘مٞمّد سم٤مخلّمقصٞماعمحيتقم سمام ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظهق: قمٚمؿ اعمٕمّمقم 

سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن إمم يقم  ، أو قمٚمؿ اًميت٘مديراًمٙمرد أو قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًمٔم٤مهر ، أو : قمٚمؿ 

 ، ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم. اًم٘مٞم٤مُم٦م

، قمٚمؿ اًم٘مْم٤م  ُم٤م دوٟمف و .ُم٤م دوٟمف سم٤مإلو٤موم٦م إمم أذف  سمًٞمطٌ  إمج٤مزمٌ ، ٕمٚمؿ هذا اًم

٤موم٦م إمم قمٚمؿ اًمٕمرش ، شمٗمّمٞمكم سم٤مإلويمام أّن هذا اًمٕمٚمؿ  .اعمٕمٚمقل ذم وضمقده إمم قمٚمؿ اًميت٘مدير 

 .: رضورة أّن اعمِمٞمت٦م ، يمام ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم ، قمّٚم٦م وضمقد قمٚمؿ اًميت٘مدير وهق قمٚمؿ اعمِمٞمت٦م 

 .(ايمتٖمسغميايمتٖمِمٝمقم )=اظمرسمب٥م ايمث٣مٞمٝم٥م : فمٙمؿ اظمٔمِمقم 

 .إدٞمك  ٣مْلِمقصّٝم٣متزم فمكم اإلمج٣مرم ، ؽمقى ىمقٞمف َمٗمّٝمداً وهق : 

، واخلّمقصّٞم٤مت اًميتل هق قمٞمٜمف اًميتٗمّمٞمكم أّن قمٚمؿ اعمٕمّمقم اإلمج٤مزم يٕمٚمؿ جي٥م أن 

يم٤من قمٚمٞمف اًمًالم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُمـ ذم ، قمٚمٛمٝم٤م اعمٕمّمقم ذم ُمرشم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اًميتٗمًػمي 

 .، ٓ يٕمزب قمٜمف رٌ  ُمٜمٝم٤م  ذم قم٤ممل اًمٙمرد واًمٕمرش، قم٤معم٤ًم هب٤م يمّٚمٝم٤م ذم ُمرشم٦ٌم اإلمج٤مزم 

ذم قم٤ممل إدٟمك اًميتل اًمقضمقد ت ظمّمقصٞم٤ّمسم٘مٞمقد اًمٗم٘مر ، وهل : شم٘مّٞمده٤م ، هم٤مي٦م إُمر 

 .اًم وشم٠مظمػمًا ، أو ٟمًخ٤مً اًمدٟمٞم٤م ، إُّم٤م ؾمٕم٦م ووٞم٘م٤ًم ، أو  ؿمدة ووٕمٗم٤ًم ، أو شم٘مدي
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 !!إمج٣مٌل فمكم ايمتٖمِمٝمؾايمٙمقح اظمحٖمقظ  دم

ذيمرٟم٤م أّن ُم٤م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ُمـ اًمٕمٚمؿ  ، إمج٤مزم ًمٞمس شمٗمّمٞمٚمّٞم٤ًم ، ًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٜمك 

: واخلّمقصّٞم٤مت ، سمؾ ومٞمف يمّؾ ر  إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م..هذا ظمٚمّق اًمٚمقح اعمحٗمقظ قمـ اًميتٗم٤مصٞمؾ 

 ُمٕمٜمك اإلمج٤مزم: ًميتيتٌلّم  ، وهق واطمد ُمـ قمنمات اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم اعميتقاشمرة ٝم٤مك هذا اًمٜمصوم

 ..ووقح جال  وسم

قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ احلًـ سمـ ، روى اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف 

َمـ ومرأ َم٣مئ٥م آي٥م يِمقم هب٣م دم : » اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل قمكّم ، قمـ إؾمح٤مق سمـ قمامر قمـ أيب قمٌد

فمز وصمؾ يمف هب٣م ومٛمقت يمٝمٙم٥م ، وَمـ ومرأ َم٣مئتل آي٥م دم نمغم صَلة مل َي٣مصمف ايمٗمرآن  ىمت٤م اَّلليمٝمٙم٥م ، 

ىمت٤م اَّلل فمز وصمؾ يمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ، وَمـ ومرأ مخسًمئ٥م آي٥م دم يقم ويمٝمٙم٥م دم صَلة ايمٛمٜم٣مر وايمٙمٝمؾ ، 

َمـ اْلسٛم٣مت ، وايمٗمٛمْم٣مر أيمػ وَم٣مئت٣م أوومٝم٥م وإوومٝم٥م أفمٓمؿ َمـ صمبؾ ومٛمْم٣مرًا  دم ايمٙمقح اظمحٖمقظ

  .(1)شأضمد

 صحٞمح ، قمغم اصٓمالح اعميت٠مظمريـ ، واحلًـ هق اسمـ ومّْم٤مل .ُمقصّمؼ ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده 

اهلل وم٢مّن : ذم ُمرشم٦ٌم اًم٤ًٌمـم٦م واإلمج٤مل يمّؾ اًميتٗم٤مصٞمؾ يْمّؿ وهق سيٌح أّن اًمٚمقح 

 : ُمٜمّزه٤ًم قمـ اخلّمقصّٞم٤مت اًمدٟمٞمقّي٦م أيتًمّٞم٤ًم أُم٣م إُمْم٤مً  إمج٤م، ويميت٥م ذم اًمٚمقح ؾمٌح٤مٟمف 

 .فمز وصمؾ يمف هب٣م ومٛمقت يمٝمٙم٥م ىمت٤م اَّللَم٣مئ٥م آي٥م يِمقم هب٣م دم يمٝمٙم٥م ، أوًٓ : إذا ىمرأ : 

 . ايمٗمرآن يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م فمل َي٣مصّم ، وَمـ ومرأ َم٣مئتل آي٥م دم نمغم صَلة صم٤مٟمٞم٤ًم : وإذا ىمرأ 

ىمت٤م اَّلل فمز وصمؾ يمف ة ايمٛمٜم٣مر وايمٙمٝمؾ ، وإذا ومرأ مخسًمئ٥م آي٥م دم يقم ويمٝمٙم٥م دم صَلصم٤مًمث٤ًم : 

 . ومٛمْم٣مرًا َمـ اْلسٛم٣مت دم ايمٙمقح اظمحٖمقظ

هق اعمٙميتقب ذم اًمٚمقح و،  ًمٚمٛمٕمّمقمُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمٚمٜم٤م : ومٝمذا اًمٕمٚمؿ اعمٌذول 

قمغم ىمٞمقد دٟمٞمقّي٦م أدٟمك ، ُمٕمّٚمؼ هق ، : هم٤مي٦م إُمر ، وهق قمٚمؿ إمج٤مزم قملم اًميتٗمّمٞمكم اعمحٗمقظ 

 .مل اًمدٟمٞم٤م ٤مذم قميتٞم٤مر اًمٕمٌد ٤مظمسمُمنموط وًمؽ أن شم٘مقل : 

                                                           

 . ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م، ؿمٜمران .   677: 7ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)
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فمز وصمؾ يمف دم  ىمت٤م اَّلل، مخسًمئ٥م آي٥م  وإذا ومرأىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )ح٘مٞم٘م٦م اًمٙميت٤مسم٦م ذم وم

إجي٤مٌد ، وإّٟمام ومٞمام ًمق اظميت٤مره٤م اًمٕمٌد ًمٞم٧ًم يميت٤مسم٦م ضمديدة  (ومٛمْم٣مرًا َمـ اْلسٛم٣مت ايمٙمقح اظمحٖمقظ

غم اظميتٞم٤مر اًمٕمٌد ذم قم٤ممل اًمٙمرد قم، عم٤م يميتٌف اهلل ؾمٌح٤مٟمف شمٕمٚمٞم٘م٤ًم دٟمٞمقي سمخّمقصٞم٤ّمت دٟمٞمقّي٦م 

يمام هق سيح ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر : وم٢مذا اظميت٤مره اًمٕمٌد أصمٌيتف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وأُمْم٤مه واعمٚمٙمقت 

، وحمك ُم٤م ذم اًمٚمقح ُمـ آظميتٞم٤مريـ إوًمٞملم ، ويمذا ًمق اظميت٤مر اًمٕمٌد اخلٞم٤مر اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م 

 ريـ .  إّول ُمثاًل : وم٢مّن اهلل ؾمٞمثٌيتف ويٛمْمٞمف ، ويٛمحق أظم

، هذا ٓ يٕمٚمٛمف ذم اخل٤ممت٦م ُمـ اخلٞم٤مرات اًمثالصم٦م أقماله ًمٙمـ أّي ر  ؾمٞمخيت٤مر اًمٕمٌد 

 شمٗمّمٞمكم آظمر رسمام يٓمٚمع اهلل اعمٕمّمقم قمغم ذًمؽ ، سمغم ، وطمده إّٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف اؾميت٘مالًٓ 
ٍ
سم٢مُمْم٤م 

، ًمدٟمٞمقّي٦م ا، ًمٞم٤مزم اًم٘مدر ُم٤م يٗمٞمْمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم اعمٕمّمقم ، وهق إّول اإلمج٤مزم همػم 

 .، اًمذي ٓ حيٞمط سمف همػمه ؾمٌح٤مٟمف ، أو اًمٕمرّر اعمٙمٜمقن اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ ٚمؿ ُمـ قم

طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ هـ( ىم٤مل : 979وُمـ ٟمّمقص أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم هذا ُم٤م أظمرضمف اًمؽمُمذي)

سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م داود سمـ اًمزسمرىم٤من، قمـ ُمٓمر اًمقراق، قمـ ٟم٤مومع، قمـ اسمـ قمٛمر، ىم٤مل: 

ؽمبح٣من اَّلل وزمحٚمده َم٣مئ٥م ىمقًمقا: »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذات يقم ٕصح٤مسمف:  ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل

ىمتب٦م يمف َم٣مئ٥م، وَمـ وم٣مَل٣م َم٣مئ٥م ىمتب٦م يمف  ، وَمـ وم٣مَل٣م فممماً َمرة، َمـ وم٣مَل٣م َمرة ىمتب٦م يمف فممماً 

 ش.، وَمـ زاد زاده اَّلل، وَمـ اؽمتٕمٖمر اَّلل نمٖمر يمفأيمٖم٣مً 

 .(1)هذا طمدي٨م طمًـ همري٥مىم٤مل اًمؽمُمذي : 

م ذم ُمقصّمؼ إؾمح٤مق ، واعمٕمٜمك ومٞمٝمام ُمـ رضورّي٤مت أهؾ ىمٚم٧م : واًمٙمالم ومٞمف يم٤مًمٙمال

ٓ يٕمزب قمٜمف قمٚمٞمف اًمًالم ، وٟمح٥ًم أّٟمؽ أطمٓم٧م سم٤معم٘مّمقد : وم٤معمٕمّمقم اًم٘مٌٚم٦م يمام ٓ خيٗمك 

ًمٙمـ هذه اًميتٗم٤مصٞمؾ ، ح اعمحٗمقظ قواًمٚمر  ُمـ اًميتٗم٤مصٞمؾ واخلّمقصّٞم٤مت ذم قم٤ممل اًمٙمرد 

٤م ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ومٛم٘مّٞمدة سم٘مٞمد اًمزُم٤من واًمٙمرد ، وأُمّ واخلّمقصّٞم٤مت ُمٚمٙمقشمّٞم٦م ذم قم٤ممل اًمٕمرش 

 .، سمؾ هلذا ظمٚمؼ اهلل اًمدٟمٞم٤م ىمد يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م اًمٌدا  ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م واعمٙم٤من اًمٗم٤مٟمٞملم : ًمذًمؽ 

                                                           

    ايمٕمرب اإلؽمَلَمل ، زمغموت. .3979، رومؿ: 391: 5زمُم٣مر فمقاد( ؽمٛمـ ايمؼمَمذي )ت:  (1)
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 ايمٗمٝمد !!اْلّد واإلمج٣مل دم ايمٙمقح هق فمدم 

 وًمٙمل شمٕمل اعمٓمٚم٥م أيمثر وم٠ميمثر ، ٟم٘مقل ُم٤مذا ًمق ىمرأ اًمٕمٌد أيمثر ُمـ مخًامئ٦م آي٦م؟!!

وَمـ وم٣مَل٣م َم٣مئ٥م ىمتب٦م ...»رواه اسمـ قمٛمر قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : ىمٚمٜم٤م : جيٞمٌف ُم٤م 

  ش ، وَمـ زاد زاده اَّلليمف أيمٖم٣مً 

قمـ يمثػم اًمٜمقا ذم ، سم٢مؾمٜم٤مده اًمّمحٞمح ، وىمد ُم٣م خترجيف ، وُم٤م رواه اًمِمٞمخ اًمٓمقد 

وُمـ ص٤مم مخ٦ًم وقمنميـ يقُم٤ًم ُمٜمف ىمٞمؾ ًمف : اؾميت٠مٟمػ اًمٕمٛمؾ »صٞم٤مم رضم٥م ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 . شوَمـ زاد زاده اَّللهمٗمر ًمؽ ،  وم٘مد

اًم٤ًٌمـم٦م واإلمج٤مل : ومٚمؿ ي٘مٞمّد اهلل ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ،  (وَمـ زاد زاده اَّللومٛمٕمٜمك : )

اعميتٕمٌّد واًميتًٌٞمح سم٘مٞمد ُم٤مئ٦م طمًٜم٦م أو أًمػ طمًٜم٦م أو همػم ذًمؽ ُمـ اًم٘مٞمقد : ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

٤ممم ، ومٝمذا هق ُمٕمٜمك اًم٤ًٌمـم٦م ( همػم ُم٘مٞمّدة سمٌم  ، ومال حيّمٞمٝم٤م همػم اهلل شمٕمزاده اَّللرضورة أّن )

 .: إّٟمف اًم٘مدرة قمغم اإلجي٤مد همػم اعمحدودة سمحّد واإلمج٤مل 

اًمزسمدة : أصؾ قمٚمؿ اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم سمام ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، قمٚمؿ إمج٤مزم سمًٞمط 

ومْمؾ اهلل ٓ ي٘مػ ُمراشم٥م اًمثقاب اًمثالث ، سمؾ سم٤مإلو٤موم٦م إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م : وم٤معمٕمّمقم يٕمٚمؿ أّن 

 .دودة سمحّد ىمٞم٤مؾم٤ًم سمٕم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، وٓ أهّن٤م ُم٘مّٞمدة سم٘مٞمقده اًمٗم٤مٟمٞم٦م ُمراشمٌف همػم حم

ـَ آَُمُٜمقا  وأصؾ هذا ىمٓمٕمّل ، ذيمره اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ِذي ٤م اًما وَم٠َمُما

ٞمِٝمْؿ ُأضُمقَرُهْؿ  ٤محِل٤َمِت وَمُٞمَقومِّ ـْ هَمّْمٙمِفِ َوقَمِٛمُٚمقا اًمّما ٗمّمٞمكم وهق رشم٦ٌم وم٢ميٗم٤م  إضمر شم َوَيِزيُدُهْؿ َِم

ـْ هَمّْمٙمِفِ أدٟمك ُمـ :   ومٝمذا إمج٤مزم سمًٞمط همػم حمدود ىمٞم٤مؾم٤ًم سم٤مًميتٗمّمٞمكم .  َوَيِزيُدُهْؿ َِم

إًمٞمؽ أن ُم٤م يٛمٞمط قمـ ُمٕمٜمك اإلمج٤مزم واًميتٗمّمٞمكم اًميتٗمًػمي ظمالل ٟمّمقص أهؾ 

 اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، وىمد يم٤من ُم٘مّمقدٟم٤م سمٛمقصمؼ إؾمح٤مق سمـ قمامر ؿمحذ اًمذهـ ًمذًمؽ ..
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 سغم فمٙمؿ اظمٔمِمقم صُمـَٚمـٌؾ وسمٖم ايمٛمّص أنّ 

، حمٛمد سمـ أيب قمٌد اهلل وحمٛمد سمـ احلًـ ، ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ دّل قمغم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ي

 ..ح قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد 

قمـ ، قمـ احلًـ سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ احلريش ،  قمـ أمحد سمـ حمٛمد مجٞمٕم٤مً ، وحمٛمد سمـ حيٞمك 

شمٜمزل : و، قًمؽ ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر أرأي٧م ىم، ؾم٠مًمف رضمؾ ىم٤مل :  أيب ضمٕمٗمر اًمث٤مين قمٚمٞمف اًمًالم

مل يٙمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ىمد ،  ي٠مشمقهنؿ سم٠مُمرٍ ، إمم إوصٞم٤م  ، اعمالئٙم٦م واًمروح ومٞمٝم٤م 

رؾمقل اهلل  وىمد قمٚمٛم٧م أنّ ، يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف يٕمٚمٛمف  أو ي٠مشمقهنؿ سم٠مُمرٍ ، قمٚمٛمف 

 ؟!.قمكم قمٚمٞمف اًمًالم ًمف واعو وًمٞمس ُمـ قمٚمٛمف ر  إّٓ ،صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ُم٤مت 

، رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف  إنّ : هم٣مهمٜمؿ َم٣م أومقل يمؽ » :ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم 

َمـ  وىم٣من ىمثغمٌ ، ومد ىم٣من وَم٣م ؽمٝم٘مقن  ضمتك أفمٙمٚمف اَّلل صمؾ ذىمره فمٙمؿ َم٣م، مل َيبط ، ظم٣م أهي زمف 

زمـ أِب ؿم٣ميم٤م فمٙمٝمف ايمسَلم  قمّ وىمذيمؽ ىم٣من فم، يٟميت سمٖمسغمه٣م دم يمٝمٙم٥م ايمٗمدر ،  َلً ـٚمَ ـفمٙمٚمف ذيمؽ صُم 

ىمًم ىم٣من َمع رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف ،  ويٟميت سمٖمسغمه دم يمٝم٣مرم ايمٗمدر،  ايمٔمٙمؿِ  َؾ ـٚمَ ـصُم  ؿَ ٙمِ ومد فمَ : 

 .شوآيمف

 ؟!.أو ُم٤م يم٤من ذم اجلٛمؾ شمٗمًػم: ىم٤مل اًم٤ًمئؾ 

ٛمبل ًم يٟميت زم٣مَٕمر َمـ اَّلل سمٔم٣ملم دم يمٝم٣مرم ايمٗمدر إلم ايمف إٞمّ ويم٘مٛمّ ، زمعم » قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

 .شأَمروا ىمٝمػ ئمٚمٙمقن همٝمف، ومد ىم٣مٞمقا فمٙمٚمقه  َٕمرٍ ، اهمٔمؾ ىمذا وىمذا : وإلم إوصٝم٣مء 

 ؟!.ومن زم هذا : ىمٚم٧م 

 ٥م ايمٔمٙمؿٙمَ ٚمْ ُْل ضم٣مهمٓم٣م  مل يٚم٦م رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف إّٓ » قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

 .شوسمٖمسغمه

 ؟!.وم٤مًمذي يم٤من ي٠مشمٞمف ذم ًمٞم٤مزم اًم٘مدر قمٚمؿ ُم٤م هق: ىمٚم٧م 

 .شهمٝمًم ىم٣من ومد فمٙمؿ، إَمر وايمٝمن »:  المقمٚمٞمف اًمًىم٤مل 

 ؟!.ومام حيدث هلؿ ذم ًمٞم٤مزم اًم٘مدر قمٚمؿ ؾمقى ُم٤م قمٚمٛمقا: ىم٤مل اًم٤ًمئؾ 
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 وٓ ئمٙمؿ سمٖمسغم َم٣م ؽمٟميم٦م فمٛمف إّٓ ، ٣م أَمروا زم٘متًمٞمف هذا مّ » اًمًالم :اًمّمالة وقمٚمٞمف ىم٤مل 

 . شاَّلل فمز وصمؾ

 ؟!.ومٝمؾ يٕمٚمؿ إوصٞم٤م  ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ إٟمٌٞم٤م : ىم٤مل اًم٤ًمئؾ 

 ؟!.شإيمٝمف يَص وِ وىمٝمػ ئمٙمؿ ويص نمغم فمٙمؿ َم٣م أُ : ٓ» قمٚمٞمف اًمًالم :ل ىم٤م

 ؟!.يٕمٚمؿ ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ أظمر، ُمـ اًمقص٤مة  أطمداً  ومٝمؾ يًٕمٜم٤م أن ٟم٘مقل إنّ : ىم٤مل اًم٤ًمئؾ 

ًم سمٛمزل اظمَلئ٘م٥م وإٞمّ ، ف دم صمقف وصٝمف ٚمُ ٙمْ وفمِ  مل يٚم٦م ٞمبل إّٓ ، ٓ »:  قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل 

 .شيمذي َي٘مؿ زمف زمكم ايمٔمب٣مدزم٣مْل٘مؿ ا، وايمروح دم يمٝمٙم٥م ايمٗمدر 

 ؟!.وُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٛمقا ذًمؽ احلٙمؿ: ىم٤مل اًم٤ًمئؾ 

ضمتك ، ٜمؿ ٓ يستْمٝمٔمقن إَمّم٣مء رء َمٛمف ويم٘مٛمّ ،  زمعم ومد فمٙمٚمقه» قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

 .شىمٝمػ يِمٛمٔمقن إلم ايمسٛم٥م اظمٗمبٙم٥م، ي٠مَمروا دم يمٝم٣مرم ايمٗمدر 

 !!.ٓ أؾميتٓمٞمع إٟمٙم٤مر هذا، ي٤م أسم٤م ضمٕمٗمر : ىم٤مل اًم٤ًمئؾ 

  .ش٣مَمـ أٞم٘مره همٙمٝمس َمٛمّ »:  ٗمر قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل أسمق ضمٕم

هؾ يم٤من ي٠مشمٞمف ذم ًمٞم٤مزم ، ي٤م أسم٤م ضمٕمٗمر أرأي٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : ىم٤مل اًم٤ًمئؾ 

 ؟!.اًم٘مدر ر  مل يٙمـ قمٚمٛمف

، ٣م فمٙمؿ َم٣م ىم٣من وَم٣م ؽمٝم٘مقن أَمّ : ٓ َيؾ يمؽ أن سمسٟمل فمـ هذا » قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

أَم٣م هذا ايمٔمٙمؿ ايمذي سمسٟمل فمٛمف ، يمذي زمٔمده ئمٙمٚمف وايمقيص ا إّٓ ، همٙمٝمس يٚمقت ٞمبل وٓ ويص 

 .شأٞمٖمسٜمؿ اَّلل فمز وصمؾ أزمك أن يْمٙمع إوصٝم٣مء فمٙمٝمف إّٓ  هم١منّ 

 ؟!.ؾمٜم٦م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر شمٙمقن ذم يمّؾ  يمٞمػ أقمرف أنّ ، ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل : ىم٤مل اًم٤ًمئؾ 

 :يمٝمٙم٥م َم٣مئ٥م َمرة  هم٣مومرأ ؽمقرة ايمدطم٣من دم ىمّؾ ، إذا أسمك ؾمٜمر رَمّم٣من » قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

 .(1)شإلم سمِمديؼ ايمذي ؽمٟميم٦م فمٛمف ؽ ٞم٣مـمرٌ هم١مٞمّ ، هم١مذا أسم٦م يمٝمٙم٥م شمَلث وفممميـ 

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 757:  1ايم٘م٣مدم )ت: نمٖم٣مري(   (1)
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رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ احلريٌم ومٛمخيتٚمػ ومٞمف ، ًمٙمٜمّف ذم ، ُمٕميتٛمد ىمٚم٧م : طمدي٨م ُمٕميتؼم 

 .، ٟم٤مهٞمؽ قمـ يمقٟمف ُمٕميتْمد سم٤مًمِمقاهد  ظمّمقص ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمٕميتٛمد ، وىمد سمّٞمٜم٤م هذا يمثػماً 

 اًمزسمدة : قمٚمؿ اعمٕمّمقم قمٚمامن :

 ّول : فمٙمؿ اُْلَٚمؾ.ايمٔمٙمؿ إ

ذم قم٤ممل اًميت٘مدير ُم٤م ذم اًمٚمقح ٙمّؾ شمٗم٤مصٞمؾ وضمزئّٞم٤مت وهق : قمٚمؿ اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم سم

 .سمًٞمٓم٤ًم ، ُمٜمّزه٤ًم قمـ ىمٞمقد اًمٗم٘مر اًمدٟمٞمقّي٦م قمٚماًم طميتٛمّٞم٤ًم ، 

 ًمٙمـ عم٤مذا هق إمج٤مزم ، ُمع يمقٟمف حيٞمط سمٙمّؾ اًميتٗم٤مصٞمؾ واجلزئٞم٤ّمت؟!!.

 قمـ ىمٞمقد اًمدٟمٞم٤م: يم٤مًمزُم٤من واعمٙم٤من اًمٗم٤مٟمٞملم. ٤متاجلزئٞمّ ىمٚمٜم٤م: ًميتٜمّزه هذه اًميتٗم٤مصٞمؾ و

ومٕمٚمؿ اعمٕمّمقم اإلمج٤مزم هق : قمٚمٛمف قمٚمٞمف اًمًالم سمٙمّؾ اًميتٗم٤مصٞمؾ اعمٙميتقسم٦م ذم قم٤ممل 

: يم٤مًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم ، شم٘مّٞمده٤م سم٘مٞمقده٤م اًمدٟمٞمقّي٦م ، ًمٙمـ ُمـ دون واًمٚمقح اعمحٗمقظ  اعمٚمٙمقت

 . قيٜمل واًميتنميٕملاًمٜمًخ سم٘مًٛمٞمف اًميتٙم، و ٤مًمًٕم٦م واًمْمٞمؼ ، واًمِمّدة واًمْمٕمػيمو

أي قمٚمٛمقا سمٙمّؾ اًميتٗم٤مصٞمؾ ( زمعم ومد فمٙمٚمقه)٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : وقمغم هذا ، وم

ٓ يستْمٝمٔمقن ) ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م (ٜمؿويم٘مٛمّ ) واجلزئٞم٤ّمت ذم قم٤ممل اًمٙمرد واًميت٘مدير قمٚماًم طميتٛمٞم٤ّمً 

قمٚمٞمٝمؿ  ًميتقىّمػ إقمالن ُم٤م قمٚمٛمقا يمقٟمف ُمـ اعمحيتقم اإلو٤مذم ٓ اعمٓمٚمؼ : ( إَمّم٣مء رء َمٛمف

ىمٝمػ ) اًمدٟمٞم٤مُمـ قم٤ممل  (ضمتك ي٠مَمروا دم يمٝم٣مرم ايمٗمدر) وهذا ٓ يٙمقن: الم قمغم إُمْم٤م  صم٤مناًمً

أو رضورة شم٘مّٞمد شمٚمٙمؿ اًميتٗم٤مصٞمؾ واخلّمقصّٞم٤مت اعمٚمٙمقشمّٞم٦م  (يِمٛمٔمقن إلم ايمسٛم٥م اظمٗمبٙم٥م

، ذم قم٤ممل اًمٙمرد ، سم٘مٞمقد دٟمٞمقّي٦م ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م : يم٤مًمزُم٤من واعمٙم٤من اًمٗم٤مٟمٞملم اجلؼموشمّٞم٦م 

 .٤مقم٦م اًمٕم٤ٌمد وقمّمٞم٤مهنؿ اعمنموـملم سمٓم

سمٞمقم اًمٗمرج وىم٤مـم٦ٌم شمٗم٤مصٞمٚمف قمٚماًم طميتٛمّٞم٤ًم ،  ذًمؽ قمٚمؿ اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالموُمـ 

: يم٤مًمقىم٧م واًميتقىمٞم٧م اعمنموـملم سمٛمِمٞمت٦م قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ّزهف قمـ ىمٞمقد ٜمف إمج٤مزم ًميت، ًمٙمٜمّ اعمٚمٙمقشمّٞم٦م 

 ؾمٌح٤مٟمف .، قمغم ُم٤م ىم٣م اهلل ذم هذه اًمداراهلل اعمؽمشم٦ٌم قمغم ـم٤مقم٦م اًمٕم٤ٌمد أو ُمٕمّمٞميتٝمؿ 
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 ايمٔمٙمؿ ايمث٣مين : فمٙمؿ ايمتٖمسغم وايمتٖمِمٝمؾ .

اًمٗم٤مٟمٞم٦م قملم قمٚمٛمف اإلمج٤مزم أٟمػ قمٚمٞمف اًمًالم ، ًمٙمـ ُمع شم٘مٞمّده سم٘مٞمقد قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وهق : 

وهذا ٓ يٕمٚمٛمف اعمٕمّمقم قمغم ٟمحق احليتؿ اعمٓمٚمؼ ، إّٓ ًمٞم٤مزم اًم٘مدر ذم هذه اًمدار : يمقن : 

 قم٤ممل عمٕمّمقم ىمد قمٚمؿ يمّؾ هذه اًميتٗم٤مصٞمؾ إمج٤مًٓ ذمشمٗم٤مصٞمٚمف ُم٘مّٞمدة سم٘مٞمقد هذه اًمدار ، وإن يم٤من ا

 اعمٚمٙمقت واًمٚمقح اعمحٗمقظ .

ٚمقات اهلل قمٚمٞمف صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف أّن احلًلم صاجلٛمكم )=اإلمج٤مزم( ؿ اًمٜمٌّل يمٕمٚم

ؾم٤مدة اًمِمٝمدا  آصمٜملم أصح٤مسمف ، ُمع ذم يمرسمال  قمٓمِم٤مٟم٤ًم وطمٞمدًا ؾمٜم٦م ؾميتلم ًمٚمٝمجرة ، ؾمٞم٘ميتؾ 

 ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم :طميتٛمّٞم٤ًم ف اًمٜمٌّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف سمٙمّؾ شمٗم٤مصٞمٚمف ، قمٚماًم : ومٝمذا يٕمٚمٛمواًمًٌٕملم و...

حميتقم إو٤مذم ومٞمام قمروم٧م : ًميتقىّمٗمف ًمٙمٜمّف ، يمقٟمف ُمـ قمٚمؿ اًمٙمرد ، ُمٙميتقسم٤ًم ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ 

 صم٤من 
ٍ
 .خميتص سمخّمقصّٞم٤مت قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م اًميتل رسمام يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م اًمٌدا  قمغم إُمْم٤م 

سمٜمحق احليتؿ اعمٓمٚمؼ ، ذم هذا اًمدٟمٞم٤م ، صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  ٝمٜم٤م ٟميت٤ًم ل ، ُميتك قمٚمؿ اًمٜمٌّل وم

 .ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظُم٤م يمّؾ اًمذي ٓ ُمرّد ًمف ، أّن احلًلم أرواطمٜم٤م ًمف اًمٗمدا  ؾمٞمجري قمٚمٞمف 

، إّٓ سمٕمد أن أظمؼمه أّٟمف طميتٌؿ ُمٓمٚمؼ ٓ ُمرّد ًمفىمٚمٜم٤م : مل يٕمٚمؿ اًمٜمٌّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

 . ذم اعمديٜم٦م قات اهلل قمٚمٞمٝمؿصٚموٓدة احلًلم  ، قمٜمدضمؼمائٞمؾ 

، سمٕمد وٓدة احلًلم قمٚمٞمف قمٚمٞمف اًمًالم وسمٕم٤ٌمرة صم٤مٟمٞم٦م : إّٓ سمٕمد أن أُم٣م ضمؼمائٞمؾ 

ذم ، واىمٌع ٓ حم٤مًم٦م قمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ اًمًالم ذم اعمديٜم٦م ، أّن ُم٤م قمٚمٛمف اًمٜمٌّل ذم ُم٘ميتؾ احلًلم 

 . ُمـ دون ـمرّو اًمٌدا  ، هذه اًمدٟمٞم٤م ظمّمقص هذه اًمًٜم٦م ُمـ 

ُمـ همػم ُم٘مٞمّد سمٌم  ، سمًٞمط إمج٤مزم ُمٚمٙمقيت يمّؾ ُمـ اًمٕمٚمٛملم طميتؿ ، ًمٙمـ إول اًمزسمدة 

يم٤مًميت٘مديؿ  :اخل٤مرضمّٞم٦م ٘مٞمقد قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م سمُمٌلّم ُمٗمّن ، وأظمر اًمٗم٤مٟمٞم٦م  اًم٘مٞمقد اًمقضمقدّي٦م اًمدٟمٞمقّي٦م

 صم٤مين ذم ًمٞم٤مزم اًم٘مدر واًميت٠مظمػم
ٍ
 . : ًمذًمؽ هق حييت٤مج إمم إُمْم٤م 
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 ٙمًمزٞمدراين ريض اَّلل فمٛمف  يمىمٙمٚم٥م 

يٟميت  وىم٣من ىمثغم َمـ فمٙمٚمف ذيمؽ مجَلً ىمقًمف ) هـ( ريض اهلل قمٜمف :7087ىم٤مل اعم٤مزٟمدراين )

ف ي٠ميت ٟمٗمس شمٗمًػمه٤م وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م ٓطميتامل أٟمّ :  ( عم٤م يم٤من هذا اًمٙمالم جمٛمالً سمٖمسغمه٣م دم يمٝمٙم٥م ايمٗمدر

 واؾميتٗمٝمؿ قمغم، ف ي٠ميت إُمر سميتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م، محٚمف اًم٤ًمئؾ قمغم إول واطميتامل أٟمّ ، ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر 

واًمٜمٗمقس اًم٘مدؾمٞم٦م  ، شمٗمًػمه٤م ومٞمٝم٤م يريد أنّ  (و ُم٤م يم٤من ذم اجلٛمؾ شمٗمًػم)أؾمٌٞمؾ اًميت٘مرير سم٘مقًمف 

: أو سم٠مدٟمك اًميتٗم٤مت ، ٤م سمٜمٗمس ُمٕمروم٦م اجلٛمؾ إُمّ ،  وم٘مد قمٚمٛم٧م شمٗمًػمه٤م أيْم٤مً ، إذا قمٚمٛم٧م اجلٛمٚم٦م 

 قمٜمد وأسمٍمت أضمزا ه وشمٗم٤مصٞمٚمف مجٞمٕم٤مً ،  ف إمج٤مًٓ وذًمؽ يمام إذا ٟمٔمرت إمم زيد وم٘مد أسمٍمت يمٚمّ 

ام ييتٗم٤موت سم٤مٓقميت٤ٌمر، وم٠مىمر سمف قمٚمٞمف وإٟمّ ، وإضمزا  إسمّم٤مر واطمد  سمؾ إسمّم٤مر اًمٙمّؾ ، إسمّم٤مر واطمد 

 .وصدىمف (زمعم) :اًمًالم سم٘مقًمف

: ًم يٟميت زم٣مَٕمر َمـ اَّلل سمٔم٣ملم دم يمٝم٣مرم ايمٗمدر إلم ايمٛمبل وإلم إوصٝم٣مء إٞمّ ) :وأؿم٤مر سم٘مقًمف

اعمراد سمف هق  إمم أنّ ( ن همٝمفأَمروا ىمٝمػ ئمٚمٙمق، َٕمر ومد ىم٣مٞمقا فمٙمٚمقه ، اهمٔمؾ ىمذا وىمذا 

ؾمٌح٤مٟمف ٓ يٕمٚمؿ هؾ ي٠مُمر ،  ُمـ قمٚمٛمف ذًمؽ يم٤من جمٛمالً  يمثػماً  وشمقوٞمحف أنّ :  آطميتامل اًمث٤مين

يمام ذم اًمٕمٚمؿ اًمذي جيري ومٞمف : وهؾ يثٌيتف أو يٛمحقه  ؟!.أو ٓ ي٠مُمر، ُمْم٤مئف وومٕمٚمف وشمريمف ٢مسم

 .ام ي٠ميت إُمر سميتٗم٤مصٞمؾ هذه إُمقر ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدراًمٌدا ، وإٟمّ 

يٟميت سمٖمسغمه٣م دم يمٝمٙم٥م ،  َمـ فمٙمٚمف ذيمؽ مجَلً  وىم٣من ىمثغمٌ )اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم ام ىم٤مل وإٟمّ 

 ويم٤من إُمر سمف ُمٕمٚمقُم٤مً ، ٓ جيري ومٞمف اًمٌدا   يم٤من ُمثٌيت٤مً ،  ُمـ قمٚمٛمف ذًمؽ أيْم٤مً  يمثػماً  ( ٕنّ ايمٗمدر

 اهـ.. (7)ٓ حييتٛمؾ همػمه

ُمث٤مًمف ذم إسمّم٤مر زيد  ىمٚم٧م : ٓ سم٠مس سمام ىم٤مل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم اجلٛمٚم٦م ، ؾمٞمام

 اإلمج٤مزم واًميتٗمّمٞمكم ، وذم سمٕمض ُم٤م ىم٤مل ٟمٔمر ، ٓ يًٕمٜم٤م أن . 

 

                                                           

 . إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب ، زمغموت. 19: 6ذح ايم٘م٣مدم )ت: فمقم فم٣مؾمقر(   (1)
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 !!تٖمِمٝمقميمإلمج٣مرم وايمضمّز َم٣مّدي َمث٣مل 

أسمٞمض : ًمٙمٜمّف ذم  ٝم٤مأّن وق  اًمِمٛمس أّول صدوره قمٜم، وهق احلّؼ ، أمجع قمٚمام  اًمٓمٌٞمٕم٦م 

ُمـ اًمٜم٤ّمس ذم ُمٙم٤من آظمر ، ذات اًمقىم٧م يراه  ُمـ إرض قمٜمد اًمٜمٝم٤مر يٙمقن أصٗمراً  ُمٙم٤من ُمٕملّم 

 إرض أمحرًا يمام هق قمٜمد اًمٖمروب وهٙمذا سم٘مّٞم٦م إًمقان ..

يمّؾ إًمقان ذم ذاشمف يْمّؿ ٓ همػم ، سمٞمد أّٟمف أسمٞمض اًمِمٛمس : إّن وق   اًمٓمٌٞمٕم٦مىم٤مل قمٚمام  

اًمٖمالف اًمٖم٤مزي إسمٞمض ٟمقره٤م ًمٚمٕملم إّٓ إذا دظمؾ هذه إًمقان ٔمٝمر شماًمًٌٕم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م ، ًمٙمـ ٓ 

 أو ُم٤م سمٞمٜمٝمام . ،ُمقوع إرض ُمـ اًمِمٛمس صم٤مٟمٞم٤ًم ، ذوىم٤ًم أو همروي٤ًم  لظمالأوًٓ ، 

أن ٟميت٤ًمئؾ: هؾ اًمٚمقن إمحر ُمقضمقد ذم وق  اًمِمٛمس إسمٞمض ىمٌؾ وصقًمف إمم 

 إرض أم هق همػم ُمقضمقد ؟!.

 .ًمٖمػم إسمٞمض: إذ ٓ وضمقد واًمقضمدان ظمالف اًمقاىمع  ذاإن ىمٚمٜم٤م : إّٟمف ُمقضمقد ، ومٝم

ذم إرض ُمـ همػم  ًمزم وضمقد إمحرمميتٜمع ، وإّٓ : ومٝمذا قضمقد وإن ىمٚمٜم٤م : إّٟمف همػم ُم

 قمّٚم٦م : رضورة أّن اًمْمق  إسمٞمض اًمّم٤مدر ُمـ اًمِمٛمس ، هق قمّٚم٦م وضمقد إمحر وهمػمه .

 ٤مًمّمحٞمح أن ي٘م٤مل : وم

إّن اًمْمق  إمحر وإزرق وإصٗمر وسم٘مّٞم٦م اًمًٌٕم٦م ، يمّٚمٝم٤م ُمقضمقدة ذم اًمْمق  إسمٞمض 

هذا سمًٞمط ، وطمٞمٜمام ييت٘مٞمّد واطمد ، سمقضمقد إمج٤مزم حل٘مٞم٘م٦مقمغم احلٔم٦م صدوره ُمـ اًمِمٛمس 

اًمٖمروب واًمنموق ام ذم : يمحت٧م اًمٖمالف اًمٖم٤مزي سم٤مًمزُم٤من واعمٙم٤من إروٞملم سمٞمض إاًمْمق  

 ، وهذا ُمٕمٜمك اًمقضمقد اًميتٗمّمٞمكم. أو أطمده٤م  وهمػم ذًمؽ ييتٗمّّمؾ إمم إًمقان اًمًٌٕم٦م

 إذا اشّمْمح هذا ٟميت٤ًمئؾ هٞمٝمٜم٤م شم٤ًمؤًٓ أقمٔمؿ : يم٤مٔيت : 

رائد اًمٗمْم٤م  ، ذم اًمٗمْم٤م  اخل٤مرضمل ، ٓ يرى إّٓ اًمْمق  إسمٞمض ص٤مدرًا ُمـ اًمِمٛمس ، 

 ًمٙمـ ٟميت٤ًم ل هؾ يٛمٙمـ أن ٟمزقمؿ أّن رائد اًمٗمْم٤م  يٕمٚمؿ سمقضمقد إمحر أم ٓ ؟!.
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 ىمٚمٜم٤م : صمّٛم٦م قمٚمامن : 

 إّول : اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم .

قمٚمٛمف سمٌ٘مّٞم٦م ، هق قمٞمٜمف ىمٌؾ ٟمزوًمف إمم إرض قمٚمؿ رائد اًمٗمْم٤م  سم٤مًمْمق  إسمٞمض 

، ًمٙمـ : رضورة أّن اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمّٚم٦م وهق اًمْمق  إسمٞمض قملم اًمٕمٚمؿ سم٤معمٕمٚمقل اًمًٌٕم٦م إًمقان 

 . قمٚماًم إمج٤مًمّٞم٤ًم سمًٞمٓم٤مً 

 اًمث٤مين : اًمٕمٚمؿ اًميتٗمّمٞمكم .

وهق شمٗمّّمؾ اًمٚمقن إسمٞمض إمم سم٘مّٞم٦م إًمقان اًمًٌٕم٦م أو أيمثر إذا ٟمزل إمم إرض ، ومٝمذا 

اإلمج٤مزم وهذا ٓ يٜم٤مذم قمٚمٛمف اًمٗمْم٤م  إّٓ إذا ٟمزل إمم إرض ، اًمٕمٚمؿ اًميتٗمّمٞمكم ٓ يٕمٚمٛمف رائد 

 ىمٌؾ ٟمزوًمف إمم إرض.سمٙمّؾ إًمقان اًمًٌٞمط 

اًمزسمدة : قمٚمؿ رائد اًمٗمْم٤م  ذم اًمٗمْم٤م  اخل٤مرضمل سم٤مًٕمقان اًمًٌٕم٦م سمٛمجرد اًمٕمٚمؿ سم٤مًمْمق  

 إسمٞمض قمٚمؿ إمج٤مزم سمًٞمط .

ؽ طمٞمٜمام يِم٤مهده٤م ذم اًمنموق وأُّم٤م قمٚمٛمف سم٤مًٕمقان اًمًٌٕم٦م اعميتٗمّّمٚم٦م قمـ إسمٞمض ، وذًم

 واًمٖمروب قمٜمد ٟمزوًمف إمم إرض ، ومٝمذا قمٚمؿ شمٗمّمٞمكم .

يمقٟمف قمّٚم٦م ًمقضمقده٤م ، وجمٛمقع هذا أّن يقّوح أّن اإلمج٤مزم أذف ُمـ اًميتٗمّمٞمكم : 

 ًميتٜمّزهف قمـ اًم٘مٞمقد إروّٞم٦م اًمٗم٤مٟمٞم٦م اعميتالؿمٞم٦م . و
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 ؟!!وأّٞمف فمكم ايمتٖمِمٝمقماإلمج٣مرم اظمٔمِمقم َمٔمٛمك فمٙمؿ 

ـا أّن هذا اًمٕمٜمقان اًمنميػ : وم، أومردٟم٤م جلالًم٦م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف آٟمٗم٤ًم ، ًمٙمـ  سمّٞمٜم٤م هذا ال شميتقمه

، هذا مل يدقمف أطمد ُمـ اًمٕمٚمام  اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم يٕمٜمل : اعمٌٝمؿ اعم٤ًموق ًمٚمجٝمؾ : اإلمج٤مل ذم ىمقًمٜم٤م 

 .ذم ذًمؽ اًمٍمحي٦ماًم٘مٓمٕمٞم٦ّم سيح اًمٜمّمقص ُمٜم٤موم٤مشمف ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ 

يٕمٚمٛمف اعمٕمّمقم شمٗمّمٞمالً ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت واًمٚمقح ُم٤م قملم ٤معم٘مّمقد سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم : وم

 .اًمٗم٤مٟمٞم٦ماخلًٞم٦ًم ُم٘مٞمّد سمخّمقصّٞم٤مت قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م  وإّٟمام هق إمج٤مزم: ًمٙمقٟمف همػماعمحٗمقظ : 

ىمٞمقد ٠ميمثر ُم٘مّٞمدًا سم، اًمذي هق أدٟمك ذوم٤ًم ُمـ قم٤ممل اعمٚمٙمقت : يمقٟمف وأُّم٤م ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م 

ٝم٤م :اًمٗم٤مٟمٞم٦م قم٤ممل اإلُمٙم٤من  ًّ ومٝمق ُميتقىّمػ ، واًمزُم٤من واعمٙم٤من اًمٗم٤مٟمٞملم اًميت٠مظمػم يم٤مًميت٘مديؿ و وأظم

وىمد ُمْم٧م اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م أّن اعمٕمّمقم قم٤مملٌ سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن إمم  : دٟمٞمقيقمغم إُمْم٤م  

 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، ٓ جيٝمؾ ؿمٞمت٤ًم ُمـ ىمْم٤م  اهلل شمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ..

ف دم صمقف ٚمُ ٙمْ وفمِ  إّٓ  ،ٞمبلمل يٚم٦م  »: يدّل قمٚمٞمف ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم ذم ُمٕميتٛمد احلريٌم 

 .شزم٣مْل٘مؿ ايمذي َي٘مؿ زمف زمكم ايمٔمب٣مد، ًم سمٛمزل اظمَلئ٘م٥م وايمروح دم يمٝمٙم٥م ايمٗمدر وإٞمّ ، وصٝمف 

 ؟!.وُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٛمقا ذًمؽ احلٙمؿ: ىم٤مل اًم٤ًمئؾ 

ضمتك ، ٜمؿ ٓ يستْمٝمٔمقن إَمّم٣مء رء َمٛمف ويم٘مٛمّ ،  زمعم ومد فمٙمٚمقه» قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

 .شٛمٔمقن إلم ايمسٛم٥م اظمٗمبٙم٥مىمٝمػ يِم، ي٠مَمروا دم يمٝم٣مرم ايمٗمدر 

وم٤معمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم وإن يم٤من قم٤معم٤ًم سمٙمّؾ شمٗم٤مصٞمؾ اًمٕمٚمؿ اعمٌثقصم٦م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، 

طميتك أرش اخلدش ، ٓ جيٝمٚمٝم٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، ًمٙمـ ًمٞمس هذا يمّؾ اًمٕمٚمؿ ، وإّٟمام هؾ اهلل شمٕم٤ممم 

 أم قمّٚم٘مف قمغم وىم٧م سمخّمقصف؟!!، أُم٣م ًمٚمٛمٕمّمقم شمٌٚمٞمغ يمّؾ ُم٤م يٕمٚمؿ 

 ٞمزل ايمٗمرآن مجٙم٥مً »قمـ اًمّم٤مدّق قمٚمٞمف اًمًالم : أيت ، يمام ذم ُمقصّمؼ طمٗمص سمـ همٞم٤مث 

 .. شٞمزل دم ؿمقل فممميـ ؽمٛم٥م شمؿّ ، إلم ايمبٝم٦م اظمٔمٚمقر ، دم ؾمٜمر رَمّم٣من  واضمدةً 
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اعمٚمٙمقيت ُميتح٘مؼ وهذا هق اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم طمروم٤ًم طمروم٤ًم ،  ،سمٙمّؾ اًم٘مرآن ومٕمٚمؿ اًمٜمٌّل 

ـّ اهلل شمٕم٤ممم مل يٛمض ًمٚمٜمٌّل  دٟمٞمقّي٤ًم : أي سم٠مًمٗم٤مظ صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، شمالوشمف قمغم إُّم٦م  ، ًمٙم

اعمخّمقص٦م قمغم ُمدى صمالث اًمدٟمٞمقّي٦م إوىم٤مت  ، إّٓ دٟمٞمقّي٦م حمٙمقُم٦م سم٤مًمزُم٤من واعمٙم٤من اًمٗم٤مٟمٞملم 

 ..، وؾمٞم٠ميت اًمٌٞم٤من وقمنميـ ؾمٜم٦م وهذا هق اًمٕمٚمؿ اًميتٗمًػمي 

قمـ اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمّمالة يدّل قمٚمٞمف ذم إظم٤ٌمر اعميتقاشمرة صحٞمح إؾمح٤مق سمـ قماّمر ، 

، ومد ىم٣من َلذا إَمر ووم٦م ، وىم٣من دم ؽمٛم٥م أرزمٔمكم وَم٣مئ٥م ، همحدشمتؿ زمف وأذفمتٚمقه »واًمًالم : 

 .شهمٟمطّمره اَّلل فمز وصمؾ

 وإيّن »ىم٤مل ضمؼمائٞمؾ : يمام يدّل قمٚمٞمف صحٞمح اًمثامزم ، قمـ اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

ومقم  فمذاَب  -زمحتؿٍ – َمـ اَّللِ  ايمٗمقُل  ؼه ضَم ، : ي٤م ضمؼمئٞمؾ ظم٣م ؿمٙمع ايمٖمجر شٟمقدي٧م ُمـ شمٚم٘م٤م  اًمٕمر

اقمرج هب٤م إمم  وم٤مىمٚمٕمٝم٤م ُمـ حت٧م ؾمٌع أرولم، صمؿّ ، ، وم٤مهٌط إمم ىمري٦م ىمقم ًمقط وُم٤م طمقت يمقط

ٞمقدي٦م َمـ سمٙمٗم٣مء ،  همٙمًم ؿمٙمٔم٦م ايمُمٚمس ...، َمر اْلب٣مر دم ومٙمبٜم٣مأوومٖمٜم٣م ضمتك يٟمسمٝمؽ ٟمهماًمًام ، 

، ؾمٗمٚمٝم٤م أقماله٤م أطميتك ص٤مر ، ، وم٘مٚمٌيتٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ اومٙم٤م ايمٗمري٥م فمعم ايمٗمقم: ايمٔمرش ي٣م صمػمئٝمؾ 

 وهمػمه ُمـ إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م . ش...واُمٓمر اهلل قمٚمٞمٝمؿ طمج٤مرة ُمـ ؾمجٞمؾ

ىمقم ًمقط إمج٤مزم قمؾ ٕمذاب اًمأصؾ ٜمزول واخلؼم سيح أّن قمٚمؿ ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم سم

، ًمٙمـ شمٕمذي٥م ىمقم ًمقط سمف ، رضورة ٟمزوًمف ومٕماًل طميتٌؿ ٓ ُمرّد ًمف ، ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا : وهق ، 

سمٕمٞمٜمف : ومٗمل صحٞمح اًمثامزم ُمثالً : اٟميتٔمر ضمؼمائٞمؾ ُمـ دٟمٞمقّي ؼ قمغم إُمْم٤م  اهلل ذم وىم٧ٍم ُمٕمٚمّ 

 ـمٚمقع اًمٗمجر إمم أن أذن اهلل شمٕم٤ممم ًمف قمٜمد ـمٚمقع اًمِمٛمس ُم٤ٌمذهتؿ سم٤مًمٕمذاب .  

اًمزسمدة : اًمٕمٚمامن اإلمج٤مزم واًميتٗمًػمي ، سم٘مْم٤م  اهلل شمٕم٤ممم ، يمؾٌّ ُمٜمٝمام ذم ٟمٗمًف ، طميتؿ 

: ًمٙمّؾ ُمٜمٝمام ذم قم٤ممل واطمد ٓ حميتقم واطمد ذم قم٤معملم ، ، ومٝمام حميتقُم٤من قم٤معمف  ُمرّد ًمف ذممم٣م ، ٓ 

، اًمدٟمٞمقي اًمٗم٤مينإُمْم٤م  ظم٤مص سمف : وم٤مإلُمْم٤م  إّول إمج٤مزم همػم ُم٘مٞمّد سمخّمقصّٞم٦م اًمقىم٧م 

: ًمذًمؽ وم٤مٕذف هق : أي ُم٘مٞمّد سمخّمقصٞم٤ّمت دٟمٞمقّي٦م واًمث٤مين شمٗمًػمي ُمَٗمنا اًمقىم٧م 

 .سم٤مًمدٟمٞمقي اإلمج٤مزم ًمٕمدم ومٜم٤مئف ىمٞم٤مؾم٤ًم 
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 :: وم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمـ قمٚمؿ اًميت٘مدير اًمٚمقح اعمحٗمقظ إطم٤مـم٦م اعمٕمّمقم سمٙمّؾ ُم٤م ذم وُمـ ذًمؽ 

قم٤ممل ذم ، اعمٚمٙمقشمٞملم أُم٣م اًمٚمقح اعمحٗمقظ : أي أوضمده ذم اخل٤مرج واًمٕمٞم٤من أّوًٓ : 

 : ومٞمف ُم٘م٤مدير يمّؾ اخلالئؼ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مسم٤من ؾم٤مسم٘م٤ًم ومٞمام ، أو قم٤ممل اًمٙمرد اًم٤ٌمىمل اعمٚمٙمقت 

ذم قم٤ممل ٝمذا وضمقدًا طم٘مٞم٘مّٞم٤ًم إمج٤مًمّٞم٤ًم )=سمًٞمٓم٤ًم( : أي : ُمٜمّزه٤ًم قمـ ظمّمقصٞم٤ّمت قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م : وم

: اًمدٟمٞمقّي٦م  فذم ظمّمقصّٞم٤مشم، ومالطميتامل ـمرّو اًمٌدا  قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، أُم٤م ذم اعمٚمٙمقت حميتقم ٓ ُمرّد ًمف 

 .ًمذًمؽ هق إو٤مذم 

، قمٚماًم ًالم هذا إصؾ أُم٣م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وطميتَّؿ أن يٕمٚمؿ اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمصم٤مٟمٞم٤ًم : 

اعميتقىّمٗم٦م قمغم اإلُمْم٤م  اًمدٟمٞمقّي٦م : أي : همػم ُمٗمّن اًمقىم٧م وسم٘مّٞم٦م اخلّمقصّٞم٤مت ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم إمج٤مًمّٞم٤ًم 

، وىمد  ، وهذا هق اإلُمْم٤م  اإلمج٤مزم أو اعمحيتقم اإلمج٤مزم ، ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م اًمث٤مين 

٤م يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طميتك أرش شم٘مّدُم٧م اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م أّن اعمٕمّمقم قم٤ممل سمام يم٤من وُم

: يم٤مًميت٘مديؿ اخلدش ، ًمٙمٜمف إمج٤مزم ُمٚمٙمقيت سمًٞمط سم٤مإلو٤موم٦م إمم ظمّمقصّٞم٤مت قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م 

 .واًميت٠مظمػم : رضورة أّن قم٤ممل اعمٚمٙمقت ُمٜمزه قمـ اًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم اًمٗم٤مٟمٞملم 

غم ُم٤م اإلمج٤مزم اعمٚمٙمقيت اًمًٌٞمط ، ُمٕمّٚمؼ قم: أي :  اًمٚمقطمل صم٤مًمث٤ًم : يمثػٌم ُمـ قمٚمؿ اعمٕمّمقم

 شمٗمًػمّي٤مً يٙمقن طميتاًم وٓ يِم٤م  اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ اخلّمقصّٞم٤مت اًمدٟمٞمقّي٦م واًم٘مٞمقد اًمٗم٤مٟمٞم٦م ، 

 . ومٞمام قمروم٧مواًمٜمّمقص ومٞمف ىمٓمٕمّٞم٦م ًمٞم٤مزم اًم٘مدر : إّٓ 

راسمٕم٤م : ُم٣م ذم اعمحيتقم اإلو٤مذم أّٟمف ًمف أٟمقاقم٤ًم أرسمٕم٦م ، وقمٚمؿ اعمٕمّمقم اإلمج٤مزم شمٓمرأ 

ومال ي٘مٞمّد ٕمْمٝم٤م : وم٘مد يٙمقن إمج٤مزم ُمـ ضمٝم٦م اًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم وم٘مط قمٚمٞمف هذه إٟمقاع يمّٚمٝم٤م أو سم

، أو يٙمقن إمج٤مزم ُمـ ضمٝم٦م اًمِمدة واًمٞمن واًمًٕم٦م واًمْمٞمؼ وم٘مط ، أو أمج٤مزم ُمـ ضمٝم٦م دٟمٞمقّي٤ًم هبام 

 ، ومال شمٖمٗمؾ .  ٝم٤ميمٚمّ ه٤م اًمٜمًخ وم٘مط، أو هق إمج٤مزم ًمٓمروّ 
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 ٞمٚمقذصم٣مً  أم ؽمٙمٝمؿ: طمبزة اظم٣مّدة اإلمج٣ميمّٝم٥م وايمتٖمِمٝمٙمٝم٥م 

ًمٌخ٤مري ىم٤مل : طمدصمٜم٤م اًمّمٚم٧م سمـ حمٛمد، طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد، قمـ اجلٕمد أيب أظمرج ا

، صمّؿ سمٕمثيتٜمل إمم اًمٜمٌل ، وم٠مشمٞميتف وهق  َمد  َمـ ؾمٔمغمقمثامن، قمـ أٟمس أّن أّم ؾمٚمٞمؿ أُّمف، قمٛمدت امم 

؟!. ومخرج إًمٞمف أسمق ـمٚمح٦م، ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، إّٟمام هق شوُمـ ُمٕمل»ذم أصح٤مسمف ومدقمقشمف، ىم٤مل: 

ومدظمٚمقا وم٠ميمٚمقا طميتك ش أدطمؾ فمقم فمممة»أم ؾمٚمٞمؿ، ومدظمؾ ومجل  سمف، وىم٤مل:  ر  صٜمٕميتف

أدظمؾ قمكّم »ومدظمٚمقا وم٠ميمٚمقا طميتك ؿمٌٕمقا، صمؿ ىم٤مل: ش أدظمؾ قمكم قمنمة»ؿمٌٕمقا، صمؿ ىم٤مل: 

 ؟!!.(7)طميتك قمد أرسمٕملم، صمّؿ أيمؾ اًمٜمٌل ، صمؿ ىم٤مم، ومجٕمٚم٧م أٟمٔمر، هؾ ٟم٘مص ُمٜمٝم٤م ر ش قمنمة

، وخيرج قمنمة ، طميتك مل يٌؼ ُمٜمٝمؿ أطمد وأظمرضمف ُمًٚمؿ سمٚمٗمظ : ومام زال يدظمؾ قمنمة 

 .(9)شهم١مذا هل َمثٙمٜم٣م ضمكم أىمٙمقا َمٛمٜم٣مإّٓ دظمؾ وم٠ميمؾ طميتك ؿمٌع، صمّؿ هٞم٠مه٤م ، 

دصمٜم٤م أمحد سمـ قمٌدة ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هـ( ذم ؾمٜمٜمف ىم٤مل : طم973أظمرج اسمـ ُم٤مضم٦م اًم٘مزويٜمل )

 قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م محٞمد اًمٓمقيؾ، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، ىم٤مل: صٜمٕم٧م أم ؾمٚمٞمؿ

ُمـ ؾمٛمـ، صمؿ ىم٤مًم٧م: اذه٥م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل  ، ووٕم٧م ومٞمٝم٤م ؿمٞمت٤مً طمبزة: قمٚمٞمف اًمًالمًمٚمٜمٌل 

ل شمدقمقك، ىم٤مل، وم٘م٤مم، وىم٤مل: عمـ يم٤من قمٜمده ُمـ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٤مدقمف ىم٤مل: وم٠مشمٞميتف، وم٘مٚم٧م: أُمّ 

 .شه٣ميت َم٣م صٛمٔم٦م»ومج٤م  اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل: ش ومقَمقا»اًمٜم٤مس 

 .شه٣مسمٝمف»وم٘م٤مل:  .يتف ًمؽ وطمدكام صٜمٕم: إٟمّ أم ؾمٚمٞمؿ  وم٘م٤مًم٧م

ومام زًم٧م أدظمؾ قمٚمٞمف  أٟمس: ىم٤ملش ي٣م أٞمس أدطمؾ فمقم فمممة فمممة: »قمٚمٞمف اًمًالم  وم٘م٤مل

 .(3)وىم٣مٞمقا شمًمٞمكمقمنمة قمنمة، وم٠ميمٚمقا طميتك ؿمٌٕمقا، 

 . ، وهق ُمـ رضورّي٤مت وُمٕم٤مضمز اًمٜمٌل اًم٤ٌمهرات قمٜمد اًمٗمري٘ملمصحٞمح  إؾمٜم٤مدهىمٚم٧م : 

                                                           

 . دار ؿمقق ايمٛمج٣مة 5951، رومؿ: 81: 7صحٝمح ايمبخ٣مري )ت: زهغم ايمٛم٣مس(  (1)

 . دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب، زمغموت. 716، رومؿ :  1789: 9صحٝمح َمسٙمؿ  (7)

 دار إضمٝم٣مء ايم٘مت٤م ايمٔمرزمّٝم٥م ، ايمب٣مِب اْلٙمبل .. 1119:  7ؽمٛمـ ازمـ َم٣مصم٥م)ت: فمبد ايمب٣مومل(   (3)
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 ُمرشمٌيتلم : إمج٤مًمّٞم٦م وشمٗمّمٞمٚمّٞم٦م . قمغم ىمًٛملم ذمأقماله  ةيم٤مخلٌز: اعم٤مدة 

 .)=اْلبز اظمٙم٘مقيت( إولم : اظم٣مّدة اظمٙم٘مقسمّٝم٥م 

اًميتل اًمدٟمٞمقّي٦م ُمٜمّزه قمـ ظمّم٤مئص اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمّٞم٦م ، ٓ وم٘مدان ومٞمف : وم٤مخلٌزة  هذا اخلٌز

: ًمٙمـ عمٚمٙمقشمّٞميتٝم٤م وم٘مط هق اًمٜمٌّل ٙمٗمل إّٓ ًمرضمؾ واطمد شمٓ ، ُمّد ُمـ ؿمٕمػم ، صٜمٕميتٝم٤م أّم ؾمٚمٞمؿ 

اًمٕمدم قمـ اخلّم٤مئص اًمدٟمٞمقّي٦م اًمدائرة ُمدار ذم اًمدٟمٞم٤م ٧م شمٜمزه صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ،ٜمٌّل سمؼميم٦م اًم

، صح٤مسمّٞم٤ًم وم٘مط  لمهل ٓ شمٙمٗمل اًمثامٟمووم٘مدان : ًمذًمؽ ٚمؿ يٕمرض قمٚمٞمٝم٤م أّي قمدم وماًمٗم٘مدان ، و

 .ًمق ؿم٤م  اًمٜمٌّل حمّٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف إجي٤مد ذًمؽ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم سمؾ شمٙمٗمل يمّؾ اًمٌنم 

، وهذا وم٘مدان ٟم٘مص أو ٗمك أّن اعمٚمٙمقيت : يمٓمٕم٤مم اجلٜم٦ّم ، ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف قمدم أو وٓ خي

 .ُمٕمٚمقم رضورة ًمٙمّؾ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م 

 .)=اْلبز ايمدٞمٝمقي(ايمث٣مٞمٝم٥م: اظم٣مدة ايمتٖمِمٝمٙمّٝم٥م 

اًميتل أيمٚمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م اًمثامٟملم : سمخّم٤مئص اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م  ةاعم٘مّٞمدإىمراص اًمثامٟملم  لوه

: أي ٓ همػم وم٤من  قمـ ىمرٍص ُمٚمٙمقيّت واطمدوم٤مٟمٞم٤ًم ، دٟمٞمقّي٤ًم ٤ًم إمم صمامٟملم ىمرص ٧مشمٗمّّمٚمه ومٝمذ

 .يٕمرض قمٚمٞمف اًمٕمدم واًمٗم٘مدان 

وٓ ارشمٞم٤مب أّن اًم٘مرص اإلمج٤مزم اًمقاطمد اًمًٌٞمط ، أذف ُمـ إىمراص اًمثامٟملم 

 .: وم٤مطمٗمظأوٕم٤مومٝم٤م أوٕم٤مف اًمدٟمٞمقّي٦م اًميتل أيمٚمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م : يمقٟمف قمّٚم٦م ًمقضمقده٤م وًمقضمقد 

 إّول دٟمٞمقي٤ًم ًمٞمس ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم؟!. وىمد شم٘مقل : أًمٞمس اًم٘مرص

ىمٚمٜم٤م : سمغم ، ًمٙمـ ذم يمّؾ دٟمٞمقي: يم٤مًم٘مرص أقماله، طم٘مٞم٘م٦ٌم ُمٚمٙمقشمٞم٦ّم ٓ شمٗمٜمك ، ًمٙمـ ٓ 

ي٘ميتدر قمغم آـمالع قمٚمٞمٝم٤م إّٓ اعمٕمّمقم سمام آشم٤مه اهلل ُمـ روح اًم٘مدس : ومٚمق اـّمٚمع قمٚمٞمٝم٤م فمٝمرت 

 اعمٕم٤مضمز قمغم يديف ، يمام ذم اًم٘مرص أقماله ، وٓ يًٕمٜم٤م اًمًٌط .
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 أزمّقة آدم ٞمٚمقذصم٣ًم يمٙمًمّدة اإلمج٣ميمٝم٥م وايمتٖمِمٝمٙمٝم٥م !!

واطمد ، هق آدم قمٚمٞمف اًمًالم ، َأِذَن اهلل اًمدٟمٞمقي ٓ ري٥م أّن إصؾ اًمٓمٞمٜمل ًمٙمّؾ اًمٌنم 

 شمٕم٤ممم أن يٙمقن آدم وهق واطمٌد ، يمثػٌم سمٙمثرة ذرّييتف : ومآدم وطمدة ذم قملم اًمٙمثرة .

، وأّن ًمٙمّؾ أىمّٚمٝمام قم٤معمل اعمٚمٙمقت واًمدٟمٞم٤م  ًمٙمـ هذا حم٤مل ، إّٓ إذا اومؽموٜم٤م شمٕمدد اًمٕمقامل

 قم٤ممل ظمّمقصّٞم٤مشمف وىمٞمقده وىمقاٟمٞمٜمف ، يمام أّن ًمٙمؾ قم٤ممل ُمراشمٌف اًمقضمقدّي٦م اًمٓمقًمّٞم٦م .

ٟميت٤ًمئؾ هؾ يم٤مٟم٧م يمّؾ ذرّي٦م آدم خمٚمقىم٦م ُمقضمقدة ، طمٞمٜمام أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم آدم إمم إرض 

 ُمع طمقا  ، وطمدمه٤م ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، أم  ٓ؟!!.

ٟمٕمؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم ومٝمق ظمٓم٠م ، وإن ىمٞمؾ : ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم ، ومٝمق ظمٓم٠م أومحش . واجلقاب  إْن ىمٞمؾ :

 اًمّمحٞمح ُمٓمقي ذم اإلمج٤مزم اًمًٌٞمط واًميتٗمّمٞمكم اًميتٗمًػمي ، يم٤مٔيت :

 إّول : ايمقصمقد اإلمج٣مرم ايمبسٝمط )=اظمٙم٘مقيت( .

ٓ ري٥م ذم أّن يمّؾ ذرّي٦م آدم ُمقضمقدون خمٚمقىمقن ظمٚم٘م٤ًم ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم ؿمٌحّٞم٤ًم ُمـ ـملم 

اًمذر  : رضورة أّن قم٤مملدون شمٗم٤موت زُم٤مين ، ذم قم٤ممل اًمذر ، سمقضمقد إمج٤مزم إو٤مذم سمًٞمط ُمٚمٙمقيت 

اًمدٟمٞم٤م : يم٤مًمزُم٤من سم٤مإلو٤موم٦م إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، إمج٤مزم سمًٞمط: ًميتجّرده اًميت٤مم قمـ ظمّمقصّٞم٤مت 

 . واعمٙم٤من اًمٗم٤مٟمٞملم

 إذ ًمٞمس ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت شم٘مّدم أو شم٠مظّمر زُم٤مين ، سمؾ ٓ وضمقد ًمٚمزُم٤من اًمٗم٤مين هٜم٤مك

إـمالىم٤ًم : رضورة أّٟمف ُمـ ؿم١مون قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م ، اعمقضمقد ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت شمٗم٤موت ذم 

  درضم٤مت اًمقضمقد ، ٓ أيمثر وٓ أىمّؾ ، وٓ يًٕمٜم٤م اًمًٌط .
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، وضمقدًا إمج٤مًمٞم٤ًّم اًمٜميتٞمج٦م يمّؾ سمٜمل آدم ذم قم٤ممل اًمذر )=اعمٚمٙمقت( ُمقضمقدون ذم آن واطمد 

ـْ فُمُٝمقِرِهْؿ : ٌح٤مٟمفيمام ىم٤مل ؾمسمال شم٘مّدم أو شم٠مظمر سمًٞمٓم٤ًم ،  ـْ سَمٜمِل آَدَم ُِم َوإِْذ َأظَمَذ َرسمَُّؽ ُِم

ُٙمْؿ ىَم٤مًُمقا سَمغَم  ٧ُم سمَِرسمِّ ًْ ِٝمْؿ َأًَم
ًِ يَتُٝمْؿ َوَأؿْمَٝمَدُهْؿ قَمغَم َأْٟمُٗم يا  .(1) ُذرِّ

 ايمث٣مين : ايمقصمقد ايمتٖمِمٝمقم ايمتٖمسغمي ايمدٞمٝمقي .

، همػم م واًميت٠مظّمر اًمدٟمٞمقيلم : يم٤مًميت٘مدّ ذرّي٦م آدم ، سم٘مٞمد اخلّمقصّٞم٤مت اًمدٟمٞمقّي٦م اًميتٗمّمٞمٚمّٞم٦م 

سمؾ يًيتحٞمؾ وضمقدهؿ ذم آن ُمقضمقديـ وٓ خمٚمقىملم طمٞمٜمام ظمٚمؼ اهلل آدم ُمـ ـملم اًمدٟمٞم٤م ، 

واطمد وُمٙم٤من واطمد ُمع آدم أّول ُم٤م أٟمزًمف اهلل شمٕم٤ممم إمم إرض ُمع طمّقا  ، ومال سمّد ُمـ شم٘مٞمٞمد 

ؾمٜم٦م وذاك ، ُمٙم٤من يمذا  وضمقد آطم٤مد اًمذرّي٦م سم٤مًمزُم٤من واعمٙم٤من اًمدٟمٞمقيلم : ومٝمذا وًمد ؾمٜم٦م يمذا ذم

 يمذا ، وهٙمذا .ُمٙم٤من يمذا و

ٛمٕمٜمك اًمقضمقد اًميتٗمًػمي : اًمقضمقد اًمٔم٤مهر سمامدة دٟمٞمقّي٦م : أي : سمدن ُمـ حلؿ وقمٔمؿ وم

. ًمٙمـ هذا ٓ يٜم٤مذم وضمقدهؿ اًمٗمٕمكم اعمٚمٙمقيت ذم سم٘مٞمد اًمزُم٤من واعمٙم٤من اًمدٟمٞمقيلم اًمٗم٤مٟمٞملم  وم٤مٟمٞملم

 اًمدٟمٞم٤م . قم٤ممل اًمذر ، وهق إمج٤مزم سمًٞمط سم٤مإلو٤موم٦م إمم قم٤ممل

ُمع اًميتٜمٌٞمف : أّن وضمقدهؿ اإلمج٤مزم اعمٚمٙمقيت اًمًٌٞمط ، أذف ُمـ اًمدٟمٞمقي اًميتٗمًػمي : 

يمام أّٟمف سم٤مًمْمٌط يمام أّن آدم قمّٚم٦م وضمقد ذّرييتف ، ومذًمؽ ومٞمام ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم قمّٚم٦م ًمقضمقد اًمث٤مين ، 

 ٓ يٗمٜمك سمخالف اًمث٤مين . سم٤مٍق 

  

                                                           

 .177إفمراف :   (1)
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 فمرش زمٙمٗمٝمس ٞمٚمقذصم٣مً ،  اإلمج٣مرم وايمتٖمسغميايمقوم٦م 

ىمٓمع ُم٤ًموم٦م سملم إمم ُمـ ٟم٘مٓم٦م )ا( إمم ٟم٘مٓم٦م )ب( حييت٤مج  طمٞمٜمام جيٚم٥م اإلٟم٤ًمن ؿمٞمت٤مً 

ن هق : ُم٘مدار احلريم٦م اعم٤مدّي٦م اًمدٟمٞمقّي٦م سملم ٟم٘مٓميتلم ٤م: وم٤مًمزُمن ُم٘مّدر ُمٕمٚمقم ٤مذم زُماًمٜم٘مٓميتلم 

 دٟمٞمقّييتلم ُم٤مدّييتلم .

٤َم ىَم٤مَل َي٤مأَ :  ًمًٚمٞمامن صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمامآصػ  ىمقل، ومٙمٞمػ ٟمٗمّن إذا اشّمْمح هذا  هيُّ

ٚمِِٛملَم  ًْ ٌَْؾ َأْن َي٠ْمشُمقيِن ُُم ُٙمْؿ َي٠ْمشمِٞمٜمِل سمَِٕمْرؿِمَٝم٤م ىَم ـَ اًْمٙميَِت٤مِب َأَٟم٤م ...، اعْمَأَلُ َأيُّ ىَم٤مَل اًماِذي قِمٜمَْدُه قِمْٚمٌؿ ُِم

ـْ وَمْْمِؾ  آسمِٝمَؽ زمِِف وَمبَْؾ َأْن َيْرسَمده إيَِمْٝمَؽ ؿَمْرهُمَؽ  ا قِمٜمَْدُه ىَم٤مَل َهَذا ُِم يَتِ٘مرًّ ًْ  .(1)َريبِّ وَمَٚماما َرآُه ُُم

 إمج٤مزم ُمٚمٙمقيت سمًٞمط ، وشمٗمّمٞمكم شمٗمًػمي دٟمٞمقي :ىمٚمٜم٤م : اًمقىم٧م وىميت٤من : 

 إّول : اإلمج٣مرم اظمٙم٘مقيّت ايمبسٝمط .

ُمٓمٚم٘م٤ًم قمـ اًميت٘مّدم واًميت٠مظّمر اًمدٟمٞمقيلم اًمٗم٤مٟمٞملم : رضورة قمدم اطميتٞم٤مج آصػ أي اعمٜمّزه 

اًمٞمٛمـ إمم سمٞم٧م  ، ًمٜم٘مؾ قمرش سمٚم٘مٞمس ُمـإمم أّي وىم٧م دٟمٞمقي صٚمقات اهلل قمٚمٞمف سمـ سمرظمٞم٤م 

 .وىم٧م دٟمٞمقي أي : ومٚم٘مد ضمٚم٥م آصػ قمرش سمٚم٘مٞمس ُمـ دون اعم٘مدس 

 ايمث٣مين: ايمقوم٦م ايمتٖمِمٝمقم ايمتٖمسغمي .

أهؾ اًمدٟمٞم٤م ، ُمـ يتل حييت٤مضمٝم٤م ًما، أو اًم٤ًمقم٤مت اًمدٟمٞمقّي٦م أو إؾم٤مسمٞمع وهق ُم٘مدار إؿمٝمر 

 .ف، يمّؾ طم٥ًم اؾميتٓم٤مقميتُمـ اًمٞمٛمـ إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ُمثؾ قمرش سمٚم٘مٞمس ٜم٘مؾ ًماجلـ واإلٟمس 

سم٘مل أن ٟميت٤ًمئؾ : ُم٤م هل ـمٌٞمٕم٦م اًمقىم٧م اعمٚمٙمقيت ، يمٞمػ يٙمقن ، وهؾ ذم اعمٚمٙمقت 

 طمريم٦م واٟميت٘م٤مل ُمـ ٟم٘مٓم٦م إمم أظمرى؟!.

ىمٚمٜم٤م سم٢مجي٤مز : ٟمٕمؿ ومٗمٞمٝم٤م إيمؾ واًمنمب واجلامع يمام هق ٟمّص اًم٘مرآن ، ًمٙمـ سمال ومٜم٤م  أو 

 ٚمٞمؾ .قمدم أو وم٘مدان ، واعم٘م٤مم ٓ يًٛمح سم٤مًميتٗمّمٞمؾ ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ يمقٟمف ُمـ إُمر اجل

                                                           

 .39-38ايمٛمٚمؾ :   (1)
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 ايمتٗمديؿ وايمتٟمطمغمفمعم َمٔمّٙمؼ حمتقٌم ، اإلمج٣مرم ٞمٌص أّن 

ُمـ ىمْم٤م  اهلل ٟم٤مومذًا يم٤من حميتقُم٤ًم ظمّم٤مئص ُم٤م  هلل شمٕم٤ممم اعمِمٞم٦م واًمٌدا  ، ذماشّمْمح أّن 

 .أٟمٗم٦م ذم اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼ، قمغم ُم٤م اشمْمح ذم إٟمقاع إرسمٕم٦م  اعمحٗمقظاًمٚمقح  اعمٙميتقب ذم

، واًمذي قمٚمٛمف اعمٕمّمقم اعمحٗمقظ ب ذم اًمٚمقح ٠مصؾ ىمْم٤م  اهلل اعمٙميتق، وم شمرديدوسمال 

يٓمرأ قمغم سمٕمض  ًميتحّ٘م٘مف اخل٤مرضمل ، وإّٟمام :: ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٌدا  ، حميتقٌم ٟم٤مومذ يمّٚمف قمٚمٞمف اًمًالم 

 .ًػمي اًميتٗم، وهذا هق اإلُمْم٤م  واًمِمّدة واًمٞمن و...ظمّمقصّٞم٤مشمف : يم٤مًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم 

قمـ ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ أسمٞمف ؿ ، سمـ إسمراهٞم قمكميدّل قمٚمٞمف ُم٤م أظمرضمف اًمٙمٚمٞمٜمل ، قمـ 

 ُم٤م سمٕم٨م اهلل ٟمٌٞم٤مً »: قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ، هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل 

م َم٣م يُم٣مء اَّلل يٗمدِّ  وأنّ ، وظمٚمع إٟمداد ، اإلىمرار ًمف سم٤مًمٕمٌقدي٦م : طميتك ي٠مظمذ قمٚمٞمف صمالث ظمّم٤مل 

  .(7)شوي٠مطمر َم٣م يُم٣مء

ـٌ صحٞمح سم٢ممج  ٤مع ، ُمـ اًميورّي٤مت .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمً

قمـ أسمٞمف ، قمـ يقٟمس سمـ قمٌد  ، إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمٞم٦ّمذم أمحد سمـ حمٛمد اًمؼمىمل وُم٤م أظمرضمف 

ٓ ي٘مقن إّٓ َم٣م ؾم٣مء اَّلل ، وأراد ، » ىم٤مل :سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح اًمرمحـ ، قمـ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم 

  .(7)شٓ َمرّد يمف: همذيمؽ ايمذي  أَمّم٣مهوومدر ، ووم٢م...، إذا ومّم٣مه 

ٓ َمرّد : همذيمؽ ايمذي  أَمّم٣مهإذا ومّم٣مه ٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )وماعمرشمٌيتلم :  إـمالىمفييتٜم٤مول 

 ..يمّؾ ر  ًمٞمس هذا ، ًمٙمـ اإلمج٤مزم ضمقده : أي : وأصؾ اًم٘مْم٤م  ( أي ٓ سمّد ُمـ حت٘مؼ يمف

ظمّم٤مئص ذم أي اعمحق واإلصم٤ٌمت واًمٌدا  ، ذم اًمدٟمٞم٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اعمِمٞمت٦م ومٚمٚمف 

 .ذم اعمٚمٙمقت طميتٛمّٞم٤ًم ٤ًم ٞمّ إمج٤مًم، إُمْم٤مً  وشمٗم٤مصٞمؾ ُم٤م أُمْم٤مه 
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 اْلتؿ واإلَمّم٣مء :إمج٣مرم وسمٖمِمٝمقمايمززمدة : 

 .زمًم دم ايمٙمقح اظمحٖمقظ إمج٣مًٓ اظمٔمِمقم ٔمٙمؿ ىمإول : اْلتؿ 

، سمًٞمٓم٤مً  ّٞم٤مً إمج٤مًمقمٚماًم ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم ُمـ إٟمٌٞم٤م  وإوصٞم٤م  واعمالئٙم٦م وهذا يٕمٚمٛمف اعمٕمّمقم 

ُمثاًل ، ٌٞمث٦م اخلأن شمٙمقن ـمٞمٜم٦م اًمِم٘مّل ؿ وأُم٣م : رضورة أّن اهلل شمٕم٤ممم طميتّ ىمٓمٕم٤ًم وضمزُم٤ًم وي٘مٞمٜم٤ًم 

، يمام ىمد أُم٣م ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم  هذا إُمرأصؾ حتّ٘مؼ ذم ، ٓ سمدا  ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقتظم٤مرضم٤ًم ُمقضمقدة 

: ًميتحّ٘م٘مف قمٜمد اعمٕمّمقم اعمٚمٙمقيت اًمٕمٚمؿ هذا أصؾ  ذمسمداَ  ال ومومٕماًل ، قمٚمٞمف  َع اعمٕمّمقمٚمِ ٓمْ أن يُ 

 .دٟمٞمقي ؾ ُم٤م ذم اًمٚمقح ، ٓ شمٗمّمٞمكمسم٠مصُمٚمٙمقيت ومٕماًل ، ًمٙمٜمّف قمٚمؿ إمج٤مزم 

، وهق اًمٕمٚمؿ سمام يم٤من وُم٤م اًمزسمدة : قمٚمؿ اعمٕمّمقم اًميتٗمّمٞمكم اًميتٗمًػمي ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م 

ًميتٜمّزهف سمًٞمط : ، هق قمٞمٜمف اإلمج٤مزم اعمٚمٙمقيت اًمًٌٞمط : وإّٟمام هق إمج٤مزم يٙمقن طميتك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

 . أهّن٤م أٟمقاع أرسمٕم٦م، وىمد ُم٣م قمـ ظمّمقصّٞم٤مت قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وىمٞمقده٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦ماعمٓمٚمؼ 

 .ايمث٣مين : سمٖم٣مصٝمٙمف وصمزئٝم٣مسمفاْلتؿ 

إذا شم٤مسمقا وقمٛمٚمقا واًمٜمقاص٥م ٟميت٤ًم ل : هؾ هلل شمٕم٤ممم ُمِمٞمت٦م وسمدا  ذم إؿم٘مٞم٤م  

 ؟!. أو ىمٌؾ اعمٕم٤ميٜم٦م  ، ، ىمٌؾ أن شمّمؾ اًمروح إمم احلٚم٘مقمذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م  اًمّم٤محل٤مت

ـَ   ٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف :يم: وشمٙمذي٥م اًم٘مرآن ىمٚمٜم٤م : سم٢ممج٤مع ٟمٕمؿ ، وإّٓ ًمزم اجلؼم  ِذي ـَ اًما ُِم

َٛمٍع َوَراقِمٜم٤َم ًَمٞمًّ  ًْ ـْ َُمَقاِوِٕمِف َوَيُ٘مقًُمقَن ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم َوقَمَّمْٞمٜم٤َم َواؾْمَٛمْع هَمػْمَ ُُم وُمقَن اًْمَٙمٚمَِؿ قَم رِّ ٤م َه٤مُدوا حُيَ

ـِ  ي ٜمَيتِِٝمْؿ َوـَمْٕمٜم٤ًم ذِم اًمدِّ ًِ ُْؿ وَم٣ميُمقا ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم َوَأؿَمْٔمٛم٣َمسم٠َِمًْم ؿْ َواْٟمُٔمْرَٟم٤م َواؾْمَٛمْع  َويمَْق َأُنه ا ََلُ  يَمَ٘م٣مَن طَمغْمً

ٓا ىَمٚمِٞماًل  ـْ ًَمَٕمٜمَُٝمُؿ اهللاُ سمُِٙمْٗمِرِهْؿ وَماَل ُي١ْمُِمُٜمقَن إِ
 (1) َوَأىْمَقَم َوًَمٙمِ

 ُمٚمٙمقيتّ  ، وهذا حميتقمومقن حمرِّ ، أهّنؿ ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم سمًٞمٓم٤ًم وم٤معمٕمّمقم قم٤مملٌ قمٚماًم إمج٤مًمّٞم٤ًم 

 سمٕمْمٝمؿ قمغموشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف أن ييتقب اهلل  ُمٙميتقب ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، ًمٙمـ هؾ صمّٛم٦م اطميتامل

 ؟!.دٟمٞمقّي٤مً 
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هذا ٓ يٕمٚمٛمف اعمٕمّمقم شمٗمّمٞمالً ، وإذا شم٤مسمقا ورضورة : ٟمٕمؿ وٟمّص ىمٚمٜم٤م سم٢ممج٤مع 

    .. إّول  همػم اعمٚمٙمقيتصم٤من ًػمي دٟمٞمقي ٢مُمْم٤م  شمٗمإّٓ سم، سم٤مإلو٤موم٦م إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م 

وهق اًمذي ذم اًمٚمقح ًٞمٓم٤ًم ُمٚمٙمقشمٞم٤ًّم ، سم٤معمٕمّمقم وإن يم٤من قم٤معم٤ًم سم٤مٕؿم٘مٞم٤م  قمٚماًم إمج٤مًمّٞم٤ًم وم

: يدّل دٟمٞمقّي٤ًم : ًمٙمـ ٓ يٕمٚمؿ اعمٕمّمقم قمغم اًميتٗمّمٞمؾ ُم٤م هل ُمِمٞمت٦م اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ اعمحٗمقظ 

ٌُقا ظَم٤مِئٌلَِم )قمٚمٞمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 
ـَ يَمَٗمُروا َأْو َيْٙمٌيَِتُٝمْؿ وَمَٞمٜمَْ٘مٚمِ ِذي ـَ اًما ( يَمٝمَْس 797ًمَِٞمْ٘مَٓمَع ـَمَروًم٤م ُِم

 َ ْٕ ـَ ا ٌء َأْو َيُتقَب فَمَٙمْٝمِٜمؿْ يَمَؽ َِم ُْؿ فَم٤معمُِقنَ  َْمِر َرْ هَبُْؿ وَم٢مهِنا     َأْو ُيَٕمذِّ

همٝم٘متب٣من مجٝمع َم٣م ومٞمٛمكم أطمدمه٤م قمغم ص٤مطمٌف : ) ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم يٌلّم أييتلم وهمػممه٤م

 .(7) (، صمّؿ خييتامن اًمٙميت٤مب وجيٕمالٟمف سملم قمٞمٜمٞمفويُمؼمؿم٣من ايمبداء همٝمًم ي٘متب٣من، دم ايمٙمقح

 ذم طميتٛملم وإُمْم٤مئلم : ٌح سيوهق  

قمٚماًم إمج٤مًمّٞم٤ًم أن يٕمٚمؿ اعمٕمّمقم سمٙمّؾ ُم٤م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، إّول : أُم٣م اهلل وطميتّؿ 

 .ًميتجّرده اعمٓمٚمؼ قمـ ظمّمقصّٞم٤مت قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م هق إمج٤مزم سمًٞمط : إّٟمام و ،ُمٚمٙمقشمٞم٤ًّم سمًٞمٓم٤ًم 

اًميتٗمّمٞمكم يتؿ أن يٕمٚمؿ سمٜمحق احلقمٚمٞمف اًمًالم ًمٚمٛمٕمّمقم اهلل ؾمٌح٤مٟمف  اًمث٤مين : مل يٛمض

ذم ، إّٓ ُم٤م ؿم٤م  ؾمٌح٤مٟمف ُمٚمٙمقشمٞم٤ًّم اعمٛمْم٤مة ُمـ اًميتٗم٤مصٞمؾ يمّؾ ُم٤م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، اًمدٟمٞمقي 

يدور طمقل وقمٚمؿ اعمٕمّمقم اًمذي يٙمقن ومٞمف اًمٌدا  ،  .ًمٞم٤مزم اًم٘مدر ، ؾمٞمام ًمٞمٚم٦م صمالصم٦م وقمنميـ 

 .واخلّمقصّٞم٤مت اًمدٟمٞمقّي٦م ، ٓ اعمٚمٙمقشمٞم٦ّم هذه اًميتٗم٤مصٞمؾ 

ر إّٓ ذم هذا اًم٘مًؿ : أي : ذم ظمّمقص هذه اعمرشم٦ٌم اًميتٗمّمٞمٚمٞم٦ّم ُمـ اًمٌدا  ٓ ييتّمقّ إذا 

 .اًمًٌٞمٓم٦م اعمٚمٙمقشمّٞم٦م اعمٜمّزه٦م قمـ ظمّم٤مئص اًمدٟمٞم٤م قمٚمؿ اعمٕمّمقم ، ٓ اإلمج٤مًمّٞم٦م 
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 ايمٛمّص أّن فمٙمؿ ايمٛمبل زم٣ميمٗمرآن إمج٣مرم وسمٖمِمٝمقم

 ..: قمـ أسمٞمف ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ قمـ روى اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف ، 

قمـ أيب ، قمـ طمٗمص سمـ همٞم٤مث ، قمـ داود ، ؿ قمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن وحمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾم

ِذي ُأْٟمِزَل ومِٞمِف : ؾم٠مًميتف قمـ ىمقل اهلل قمز وضمؾ : قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل  ؿَمْٝمُر َرَُمَْم٤مَن اًما

 ؟!.سملم أوًمف وآظمره، ام أٟمزل ذم قمنميـ ؾمٜم٦م إٟمّ واًْمُ٘مْرآنُ 

إلم ايمبٝم٦م ، دم ؾمٜمر رَمّم٣من  واضمدةً  ٞمزل ايمٗمرآن مجٙم٥مً » :وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم 

 .(1)شٞمزل دم ؿمقل فممميـ ؽمٛم٥م شمؿّ ، اظمٔمٚمقر 

 . (7)ذم اًمروو٦م : ُمقصّمؼهـ( 7070)ىم٤مل اعمجٚمز إّول 

طمٗمص سمـ  .صم٘م٦م قملٌم داود سمـ اًمٜمٕمامن ،  .ريض اهلل قمٜمف اعمجٚمز إّول ىمٚم٧م : يمام ىم٤مل 

خ ذم اًمٗمٝمرؾم٧م وىم٤مل : ًمف يميت٤مب همٞم٤مث قم٤مُمل ، يم٤من ىم٤موٞم٤ًم ًمٚمرؿمٞمد اًمٕم٤ٌمد ، شمرضمؿ ًمف اًمِمٞم

أّن اًمٓم٤مئٗم٦م ريض اهلل قمٜمف اًمِمٞمخ اًمٓمقد ٘مقل ٕمض أصح٤مسمٜم٤م ًمذًمؽ : وًمسمووصم٘مف  .ُمٕميتٛمد

 .قمٛمٚم٧م سم٠مظم٤ٌمره 

 ُمٚمٙمقيت سمًٞمط ، وشمٗمّمٞمكم دٟمٞمقي ، يم٤مٔيت :ٟمزوًملم : إمج٤مزم وهق سيٌح ذم 

 ايمبسٝمط . إول : ايمٛمزول اإلمج٣مرم اظمٙم٘مقيت

: ُمٜمّزه٤ًم قمـ ظمّمقصٞم٤ّمت ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ًٓ ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم سمًٞمٓم٤ًم وهق ٟمزول اًم٘مرآن مجٚم٦ًم ، ٟمزو

اًمزُم٤من واعمٙم٤من اًمدٟمٞمقيلم اًمٗم٤مٟملم ، وىمد شمّؿ هذا ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت ذم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ، واًمٌٞم٧م 

 اعمٕمٛمقر ذم اًمًام  اًمراسمٕم٦م اًميتل ومٞمٝم٤م اجلٜم٦ّم ، يمام هق سيح اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم .

إلم ، دم ؾمٜمر رَمّم٣من  واضمدةً  ٞمزل ايمٗمرآن مجٙم٥مً )ذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم :  اإلمج٤مزماًمٜمزول 

( إو٤مذم : أي سم٤مإلو٤موم٦م إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م : ومٝمق سمًٞمط ًميتجّرده اًميت٤مم قمـ يمّؾ ايمبٝم٦م اظمٔمٚمقر

 .  ، أو اًميت٘مّدم واًميت٠مظمر ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم ظمّمقصّٞم٤مت اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م ، أو اعمٙم٤من واًمزُم٤من اًمٗم٤مٟمٞملم 
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 قي .ايمث٣مين : ايمٛمزول ايمتٖمِمٝمقم ايمتٖمسغمي ايمدٞمٝم

 صمالث وقمنميـ ؾمٜم٦م.    ىوىمد حتّ٘مؼ هذا ذم اًمدٟمٞم٤م ، ذم جمٛمقع ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ، قمغم ُمد

دم  مل يٛمزل ايمٗمرآن إّٓ  »يِمٝمد ًمف صحٞمح محران أٟمػ ىم٤مل : ىم٤مل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : 

، رضورة أّن ٟمزوًمف إمج٤مًمّٞم٤ًم وييتٕملّم محٚمف قمغم اًمٜمزول مجٚم٦م واطمدة ٟمزوًٓ ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم  شيمٝمٙم٥م ايمٗمدر

 .، ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر وذم همػمه٤م ُمـ اًمٚمٞم٤مزم اًمدٟمٞمقي اؾميتٖمرق أيمثر ُمـ قمنميـ ؾمٜم٦م 

قمـ أمحد سمـ ، قمـ احلًلم سمـ حمٛمد ، محٞمد سمـ زي٤مد ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ ي١مّيد هذا 

عم٤م أُمر اهلل قمز : قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، قمـ يٕم٘مقب سمـ ؿمٕمٞم٥م ، احلًـ اعمٞمثٛمل 

 ، إمم أيـ هتٌٓمٜم٤م، أي رب : وىمٚمـ ، شمٕمٚم٘مـ سم٤مًمٕمرش ، إمم إرض  هيٌٓمـ وضمؾ هذه أي٤مت أنْ 

 ؟!.إمم أهؾ اخلٓم٤مي٤م واًمذٟمقب

َمـ آل ،  ٓ يتٙمقىمـ أضمٌد ، أن اهبْمـ همق فمزيت وصمَلرم » :وم٠موطمك اهلل قمز وضمؾ إًمٞمٝمـ 

ٞمٓمرت إيمٝمف زمٔمٝمٛمل  إّٓ ، يقم  دم ىمّؾ ، دم دزمر َم٣م اهمؼمو٦م فمٙمٝمف َمـ اظم٘متقزم٥م ، حمٚمد وؾمٝمٔمتٜمؿ 

وومبٙمتف فمعم َم٣م همٝمف َمـ ، أومِض يمف دم ىمؾ ٞمٓمرة ؽمبٔمكم ضم٣مصم٥م ، يقم ؽمبٔمكم ٞمٓمرة  دم ىمّؾ  اظم٘مٛمقٞم٥م

ٓا ُهَق َواعماََْلِئَٙم٦ُم َوُأوًُمق اًْمِٕمْٚمِؿ ىَم٤مئاًِم : و أم ايم٘مت٣مب: وهل ، اظمٔم٣ميص  َٓ إًَِمَف إِ ُف  ؿَمِٝمَد اهللاُ َأٟما

ٓا ُهَق اًْمَٕمِزيُز احْلَٙمِٞمؿُ  َٓ إًَِمَف إِ ِط  ًْ  .(1)شوآي٥م اظمٙمؽ، آي٥م ايم٘مرد  :و سم٤ِمًْمِ٘م

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح أو ُمقصّمؼ قمغم اصٓمالح اعميت٠مظمريـ .

إمم ُمـ قم٤ممل اًمٕمرش واعمٚمٙمقت ٟمزوًٓ ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم ، وهق فم٤مهٌر أّن ٟمزول هذه أي٤مت 

مجٚم٦م واطمدة ، ًمٙمٜمّف أوحك ُمٗمّّمالً ُمٗمّرىم٤ًم ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م : رضورة أّن سملم ىمد شمّؿ اًمًام  اًمدٟمٞم٤م ، 

 ـمقي٦م .دٟمٞمقّي٦م ُمدة ، سمٕمْمٝم٤م أظمر ٟمزول ل سمٕمض هذه أي٤مت وٟمزو

ٌّف أّن دًمٞمؾ قمٚمؿ اعمٕمّمقم سمٙمّؾ اًم٘مرآن  ٓ ي٘مػ قمغم اعمقصّمؼ أقماله ، ىمٌؾ ٟمزوًمف ، مجٚم٦ًم وٟمٜم

قمالوة قمغم صحٞمح محران ريض اهلل قمٜمف : ًمػمد إؿمٙم٤مل أهّنام أظم٤ٌمر آطم٤مد ٓ شمقضم٥م قمٚماًم وٓ ، 

 .. ذًمؽ ام همػم فم٤مهريـ ذم، أو أهّن قمٛماًل 
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: ومٗمٞمٝم٤م  أهؾ اًمًٜم٦ّمٝم٤م ُمـ ـمرق سمٕمْم، اعم٤موٞم٦م ذم اًمٗمّمقل اًم٤ًمسم٘م٦م ألظم٤ٌمر اعميتقاشمرة سمؾ ًم

وقمجٞم٥ٌم همٗمٚم٦م واًم٘مرآن ُمـ ذًمؽ ، أّن اعمٕمّمقم قم٤مملٌ سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن طميتك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ، 

 سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ريض اهلل قمٜمف قمـ هذا .

 زمٗمل رء!!

، إلم ايمبٝم٦م اظمٔمٚمقر ، دم ؾمٜمر رَمّم٣من  واضمدةً  ٞمزل ايمٗمرآن مجٙم٥مً ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )ذم 

شمداظمؾ قم٤معملم مه٤م : قم٤ممل اعمٚمٙمقت وقم٤ممل اًمدٟمٞم٤م : إؿم٤مرة إمم ( ٞمزل دم ؿمقل فممميـ ؽمٛم٥م شمؿّ 

ًمٞمٚم٦م وم٤مًم٘مرآن أٟمزًمف اهلل شمٕم٤ممم إمم قم٤ممل اعمٚمٙمقت مجٚم٦م واطمدة ، أي : إٟمزآً ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم سمًٞمٓم٤ًم ذم 

قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م إٟمزآً دٟمٞمقّي٤ًم : أي : ُم٘مّٞمدًا سم٤مًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم  أوًٓ ، وُمـ صمّؿ أٟمزًمف ؾمٌح٤مٟمف إمماًم٘مدر 

 ظمالل قمنميـ ؾمٜم٦م .

 يتل ٓاعمٚمٙمقت اًمأم ُمـ ًمٞم٤مزم اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م ، ًمٞم٤مزم ُمـ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر : ومٝمؾ شم٤ًمؤل صمّٛم٦م و

 ؟!!ًمٞمٚم٦م اًم٘مدرذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت ر  اؾمٛمف سمؾ هؾ ، ٗمٜمكشم

ًمٙمـ سمقضمقٍد  ،دٟمٞمقّي زُم٤من اًمقملم اًمل ، هٙمقت قم٤ممل اعمٚم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر اًميتل ذمىمٚمٜم٤م سم٢مجي٤مز : 

 .ٗم٘مدانواًمواًمٜم٘مص اًمؽميمٞم٥م وقمـ اًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم  ٦مٌ أذف سمًٞمط ، ُمٜمّزه

إصؾ اعمٚمٙمقيت ًمٚمزُم٤من اًمدٟمٞمقي اًمذي وسمٕم٤ٌمرة ُمقضمزة : ومٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر اعمٚمٙمقشمّٞم٦م ، هل 

ىمد ُم٣م شمقوٞمح ، ُمٜمّزه٦م قمـ ظمّم٤مئص اًمزُم٤من اًمدٟمٞمقي اًمٗم٤مين : و اًمًٜملمُماليلم ىمد يٛميتد إمم 

 أصؾ هذا ذم ىمْمّٞم٦م أصػ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، وظمٌزة أّم ؾمٚمٞمؿ وذرّي٦م آدم .

قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم اًمٙمٚمٞمٜمل سم٤مإلؾمٜم٤مد اعميت٘مّدم قمـ احلريٌم ، اه رويدّل قمٚمٞمف ُم٤م 

 وًم٘مد ىم٣م أن يٙمقن ذم يمّؾ ..، أول َم٣م طمٙمؼ ايمدٞمٝم٣م ، يمٗمد طمٙمؼ اَّلل صمؾ ذىمره يمٝمٙم٥م ايمٗمدر » :ىم٤مل 

 .(1)شهيٌط ومٞمٝم٤م سميتٗمًػم إُمقر إمم ُمثٚمٝم٤م ُمـ اًمًٜم٦م اعم٘مٌٚم٦م ؾمٜم٦م ًمٞمٚم٦م

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٕميتٛمد ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ، وإن شمٙمّٚمؿ ذم احلريٌم .
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 َم٣م رواه أهؾ ايمسٛم٥ّم دم هذا

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ إؾمح٤مق اًمٗم٘مٞمف، ىم٤مل : ذم يميت٤مسمف اعمًيتدرك أظمرج احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري 

ق سمٙمر، وقمثامن، اسمٜم٤م أيب ؿمٞم٦ٌم، صمٜم٤م ضمرير، قمـ أظمؼمٟم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمح٤مق اًم٘م٤ميض، صمٜم٤م أسم

٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َمُه دِم ُمٜمّمقر، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  إِٞمه

 ؟!.(1)يَمْٝمَٙم٥ِم ايْمَٗمْدرِ 

٤ٌّمسقمٌد اهلل  ىم٤مل إمم ، ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ،  مجٙم٥م واضمدةأٟمزل اًم٘مرآن : »ريض اهلل قمٜمف  سمـ قم

ٞم٤م، ويم٤من سمٛمقىمع اًمٜمجقم، ويم٤من اهلل يٜمزًمف قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمًام  اًمدٟم

َل فَمَٙمْٝمِف ايْمُٗمْرآُن مُجَْٙم٥ًم َواضِمَدًة ىَمَذيمَِؽ يمِٛمَُثب٦َِّم زمِِف هُم٠َماَدَك سمٕمْمف ذم أصمر سمٕمض، ىم٤مل: وىم٤مًمقا:  َٓ ُٞمزِّ يَمْق

ْٙمٛم٣َمُه سَمْرسمِٝمًَل   .(7)َوَرسمه

  .(3). وواوم٘مف اًمذهٌلذـمٝمام، ومل خيرضم٤مههذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ىم٤مل احل٤ميمؿ : 

طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، صمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق وروى احل٤ميمؿ أيْم٤ًم ىم٤مل : 

اًمّمٖم٤مين، صمٜم٤م يزيد سمـ ه٤مرون، أظمؼمٟم٤م داود سمـ أيب هٜمد، قمـ قمٙمرُم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل 

٦م اًم٘مدر، صمؿ أٟمزل سمٕمد ذًمؽ أٟمزل اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة إمم اًمًام  اًمدٟمٞم٤م ذم ًمٞمٚم»قمٜمٝمام، ىم٤مل: 

ػًماسمٕمنميـ ؾمٜم٦م:  ًِ ـَ شَمْٗم ًَ ٓا ضِمْتٜم٤َمَك سم٤ِمحْلَؼِّ َوَأطْم َٓ َي٠ْمشُمقَٟمَؽ سمَِٛمَثٍؾ إِ َوىُمْرآًٟم٤م وَمَرىْمٜم٤َمُه  .  (9) َو

ًْمٜم٤َمُه شَمٜمِْزياًل   . (5)ًميَِتْ٘مَرَأُه قَمغَم اًمٜما٤مِس قَمغَم ُُمْٙم٨ٍم َوَٟمزا

 . (6)ًمذهٌل، وواوم٘مف اومل خيرضم٤مههذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، ىم٤مل احل٤ميمؿ : 

 . : ومٚمٞمٜمٔمر هذا قمغم اًمٔم٤مهر ٓ ظمالف قمٜمدهؿ ذم ىمٚم٧م : و
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 وسمٖمِمٝمَلً  أومقال أصح٣مزمٛم٣م دم ٞمزول ايمٗمرآن مجٙم٥مً 

 ًمٞمٚم٦م ، ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ذم ٟمزل اًم٘مرآن ، أن ذًمؽ ذم اقميت٘م٤مدٟم٤م: هـ(387) اًمّمدوق ىم٤مل

،  ؾمٜم٦م قمنميـ ُمدة اعمٕمٛمقر ، ذم اًمٌٞم٧م ُمـ ٟمزل صمؿّ  ، اعمٕمٛمقر اًمٌٞم٧م إمم واطمدة ، مجٚم٦م اًم٘مدر

َٓ شَمْٕمَجْؾ  :  ًمف ، وىم٤مل  ٥ًمٙمَ مُجْ  ايمٔمٙمؿ وؽمٙمؿ وآيمف فمٙمٝمف اَّلل صعم ٞمبٝمف أفمْمك وصمؾ فمز اَّلل وأنّ  َو

ٌِْؾ َأْن ُيْ٘م٣َم إًَِمٞمَْؽ َوطْمُٞمفُ  ـْ ىَم ْك سمِِف  :  شمٕم٤ممم وىم٤مل  (1)َوىُمْؾ َربِّ ِزْديِن قِمْٚماًم  سم٤ِمًْمُ٘مْرآِن ُِم رِّ َٓ حُتَ

٤مٟمَ  ًَ
ٌِْع ىُمْرآَٟمُف )77( إِنا قَمَٚمٞمْٜم٤َم مَجَْٕمُف َوىُمْرآَٟمُف )76َؽ ًميَِتْٕمَجَؾ سمِِف )ًمِ ( صُمؿا إِنا قَمَٚمْٞمٜم٤َم 78( وَم٢مَِذا ىَمَرْأَٟم٤مُه وَم٤مشما

 . (7) سَمَٞم٤مَٟمفُ 

 َأٟمَزًَمُف مُجٚم٦مً  أٟماف اًمَ٘مْدرِ  ًمٞمٚم٦مِ  ذم اًمُ٘مرآنَ  اهللِ إٟمزاُل  هـ( : ُمٕمٜمك548وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد )

  ممإ واطمدةً 
ِ
ام  ًا ْٟمٞم٤م اًم  وؾمٚمؿ وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغم  اهللِ رؾمقلِ  إمم ُيٜمِزًُمفُ  ضمؼمئٞمُؾ  ومٙم٤منَ  ، ومٞمٝم٤م اًمدُّ

 ُيٜمِزًمف ؿَمٞمت٤مً  يم٤منَ  صمؿا  ، اًمٚماٞمٚم٦مِ  هذهِ  ذم:  ؾَمٜم٦َم يمؾِّ  ذم إًمٞمفِ  حَييَت٤مضُمقنَ  ُم٤م ُيٜمِْزُل  يم٤منَ :  وىمٞمَؾ  ، ُٟمُجقُم٤مً 

 .(3)احل٤مضم٦مِ  َوىْم٧َم  ومَِمٞمت٤مً 

ُمـ سمٕمض  مجٙم٥م واضمدةف ٟمزل : أٟمّ ومٞمام طمٙمك اعم٤مزٟمدراين ـ ـم٤مووسىم٤مل اًمًٞمد اعمح٘مؼ اسم

إمم إرض  ٟمزل ُمـ هذا اعم٘م٤مم شمدرجي٤مً  صمؿّ ، سم٠مُمر اهلل ضمؾ ؿم٠مٟمف إمم ُم٘م٤مم آظمر ، اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م 

 .(4)وٟمزوًمف شمدرجي٤مً ،  ومال ُمٜم٤موم٤مة سملم ٟمزوًمف مجٚم٦مً ، 

  سم٢مًمٖم٤م  ظمّمقصٞم٤مت : اعمجٛمقع اًمقاطمد ًمألضمزاًمٖم٦ًم ىمٚم٧م : ُم٣م أّن ُمٕمٜمك اجُلْٛمَٚم٦م 

  .اًمٓم٤مرئ٦مإضمزا  : يم٘مقًمٜم٤م : مجٚم٦م احل٤ًمب : أي : طم٤مصٚمف دون ظمّمقصٞم٤مشمف وشمٗم٤مصٞمٚمف 

هذا  .اعمٚمٙمقيت اًمٚمديّن ، وهق قمّٚم٦م عم٤م دوٟمف  قمٚمٛمف أصؾومجٚم٦م قمٚمؿ اعمٕمّمقم : أي : 

٤مًميت٘مدم واًميت٠مظمر ، واًمًٕم٦م واًمْمٞمؼ ، : يماًمدٟمٞمقّي٦م ظمّمقصٞم٤مشمف إصؾ واطمد إذا أًمٖمٞم٧م 

 ْمٕمػ ، وٟمحق ذًمؽ .واًمِمدة واًم

                                                           

 .119ؽمقرة ؿمف : (1) 

 . دار اظمٖمٝمد ، زمغموت يمبٛم٣من . 87افمتٗم٣مدات اإلَم٣مَمّٝم٥م : (7) 

 . صم٣مَمٔم٥م اظمدرؽمكم ، ومؿ .371: 3مجع اْلقاَمع  (3) 

 . إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمرِب ، زمغموت. 19: 6ذح ايم٘م٣مدم )ت: فمقم فم٣مؾمقر(   (9)
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 ريض اَّلل فمٛمٜمًمافمؼماض اظمٖمٝمد واظمرسم٢م 

سملم مجٚم٦م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ، ٓ ظمالف ومٞمف يمّٚمف ، ىمٚم٧م : ُم٤م ذيمرٟم٤مه ، ُمـ ٟمزول اًم٘مرآن 

إّٓ ُمـ اعمرشم٣م واعمٗمٞمد روقان اهلل قمٚمٞمٝمام : ذيمرا أّن ُمدرك هذا أصح٤مسمٜم٤م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ، 

 . اًم٘مقل ظمؼم واطمد ٓ يقضم٥م قمٚماًم وٓ قمٛمالً 

اًمّمدوق  ضمٕمٗمر أسمق إًمٞمف ذه٥م قمٜمف: اًمذيشمٕم٤ممم ريض اهلل هـ( 473)ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد 

 اًم٘مرآن وٟمزول . قمٛمالً  وٓ قمٚمامً  يقضم٥م ، ٓ واطمد طمدي٨م هذا اًم٤ٌمب ، أصٚمف ذمريض اهلل قمٜمف 

 ُم٤م أؿمٌف وُم٤م . ...احلدي٨م شمْمٛمٜمف ُم٤م ظمالف قمغم يدل ، (1)سمح٤مل طم٤مًٓ  قمغم إؾم٤ٌمب احل٤مدصم٦م

سم٤مًم٘مرآن  ُميتٙمٚمامً  يزل مل وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل أن زقمٛمقا اًمذيـ سمٛمذه٥م اعمِمٌٝم٦م،  ٨مسمف احلدي ضم٤م 

 . (7) وخمؼماً 

٘مقًمف وم: ظم٤مرضم٤ًم سم٤مًمقضمدان  يمذب اًم٘مْمّٞم٦مىمٚم٧م : ُم٘مّمقد اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ريض اهلل قمٜمف ، 

٤م وَميَتْحٜم٤َم ًَمَؽ وَميْتًح٤م ُُمٌِٞمٜم٤ًم: قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل شمٕم٤ممم  اٟميتّم٤مر  ، وهقسيٌح ذم شم٘مّدم اًم٥ًٌم  إِٟما

واومؽماض ٟمزوهل٤م ىمٌؾ حت٘مؼ اًمٗميتح سم٤مـمؾ ، قمغم اًمٜمزول ، أو ذم صٚمح احلديٌّٞم٦م اًمٜمٌل ذم وميتح ُمٙم٦م 

 سم٤مًمقضمدان : ًمٚمزوم شم٘مدم اًمٜميتٞمج٦م قمغم اًم٥ًٌم .

 ىمٚم٧م : قمجٞم٥م هذا ُمـ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ـمٞم٥ّم اهلل صمراه : إذ يمٞمػ جيزم: 

اًميتٗمّمٞمكم ، ظمؼم آطم٤مد ، ُمع أّوًٓ : أّن دًمٞمؾ قمٚمؿ اعمٕمّمقم سمٙمّؾ اًم٘مرآن مجٚم٦م ىمٌؾ ٟمزوًمف 

ُم٤م ُمّر ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ، سمؾ اعميتقاشمرة ، أّن اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم قم٤مملٌ سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن 

 ؟!!.يٙمقنُم٤م اًم٘مرآن أضمغم ُمّمداق ًمٚمٕمٚمؿ سمام يم٤من وطميتك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ، و

٤م وَميَتْحٜم٤َم ًَمَؽ وَميْتًح٤م إِٟما ىمقًمف شمٕم٤ممم : ٓمٚمع اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٟمٌّٞمف قمغم ُم٤م اعم٤مٟمع أن يوصم٤مٟمٞم٤ًم : 

أُمر وىميتٝم٤م : وم٢مذا طم٤من يمام ذيمر اًمِمٞمخ اًمٓمقد ُمٕمّٚم٘م٦م ُمنموـم٦م قمغم وىم٧م سمٕمٞمٜمف :  ُُمٌِٞمٜم٤ًم

 .سميتالوهت٤م قمغم إُّم٦م ؟!!اًمٜمٌّل حمّٛمد صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف اهلل 

                                                           

 يٗمِمد ريض اَّلل فمٛمف ، ٞمزويمف ٞمجقَم٣ًم َمتٖمروّم٣ًم ضمس٤م أؽمب٣مب ايمٛمزول ، ىمًم هق ايمقصمدان .(1) 

 . دار اظمٖمٝمد ، زمغموت.173سمِمحٝمح افمتٗم٣مد اإلَم٣مَمّٝم٥م)ت: ضمسكم درىم٣مهل( : (7) 
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٣م هَمتَْحٛم٣َم يمََؽ هَمتًْح٣م َُمبِٝمٛم٣ًمسميتالوة : ي٤م حمّٛمد ؾمٜم٠مُمرك : وميتٙمقن يم٤مٔيت  إذا إُّم٦م قمغم  إِٞمه

 .، ذم صٚمح احلديٌّٞم٦م أو وميتح ُمّٙم٦م ضم٤م  وىميتٝم٤م 

أّن يمثػمًا ُمـ قمٚمؿ اًمٚمقح اًم٘مٓمٕمّٞم٦م اًمٙمثػمة ذم هذا اًمٙميت٤مب ، يِمٝمد هلذا إظم٤ٌمر 

 اعمحٗمقظ ُمٕمٚمؼ قمغم اعمِمٞمت٦م واًمٌدا  واعمحق واإلصم٤ٌمت واًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم .

اهلل شمرسميتٝمام اًمنميٗم٦م ، ؿم٤مذ مل احلّؼ وم٢مّن ُم٤م ذيمره اعمٗمٞمد واعمرشم٣م ريض اهلل قمٜمٝمام ، وـمّٞم٥م 

قمٚمٞمٝمؿ ، طمًٌٜم٤م ُمـ ذًمؽ ضمقاب اًمِمٞمخ اًمٓمقد شمٕم٤ممم يرشمْمف ىم٤مـم٦ٌم أصح٤مسمٜم٤م روقان اهلل 

 واًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ريض اهلل قمٜمٝمام .. 
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 ؾمبٜم٥م اظمٖمٝمد واظمرسم٢مفمـ صمقاب أصح٣مزمٛم٣م 

 صمقاب ايمُمٝمخ ايمْمقد ريض اَّلل فمٛمف 

ِذي  وىمقًمف قمٜمف : ريض اهللهـ( ذم اًميتٌٞم٤من 460ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد ) ؿَمْٝمُر َرَُمَْم٤مَن اًما

 : ىمقٓن ُمٕمٜم٤مه ذم ىمٞمؾ ُأْٟمِزَل ومِٞمِف اًْمُ٘مْرآنُ 

 اًم٘مرآن مجٞمع أٟمزل شمٕم٤ممم اهلل إنّ :  واحلًـ ، ضمٌػم سمـ وؾمٕمٞمد ، قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل:  أطمدمه٤م

 وهق.  ذًمؽ ٟمجقُم٤مً  سمٕمد وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمغم أٟمزل صمؿّ  ، اًمدٟمٞم٤م اًمًام  إمم اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م ذم

 .قمٚمٞمف اًمًالم اهلل قمٌد أيب قمـ اعمروي

 .  رُمْم٤من ؿمٝمر ُمـ اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م ذم إٟمزاًمف اسميتدا  فأٟمّ :  واًمث٤مين

 ىمٌؾ ذًمؽ يّمٚمح وٓ ، يم٤من قماّم  ظم٤ٌمراإل وومٞمف ، ًمٞمٚم٦م ذم فيمٚمّ  ٟمزاًمفإ يمٞمػ جيقز:  ىمٞمؾ ن٢موم

  !.يٙمقن؟ أن

يُمُؿ اهللاُ سمِ  :  ىمقًمف ُمثؾ ذم ذًمؽ جيقز:  ىمٚمٜم٤م ٦مٌ َوًَمَ٘مْد َٟمٍَمَ ًَمَ٘مْد   : وىمقًمف  ٌَْدٍر َوَأْٟميُتْؿ َأِذًما

ـِ قَمٜمُْٙمْؿ ؿَمْٞمت٤ًم  ٌَيْتُٙمْؿ يَمثَْرشُمُٙمْؿ وَمَٚمْؿ شُمْٖم ـَ يَمثػَِمٍة َوَيْقَم طُمٜملَْمٍ إِْذ َأقْمَج
يُمُؿ اهللاُ ذِم َُمَقاـمِ َوَو٤مىَم٧ْم َٟمٍَمَ

ـَ  ْٞميتُْؿ ُُمْدسمِِري ٧ٌَْم صُمؿا َوًما َْرُض سماَِم َرطُم ْٕ َوَٟم٤مَدى َأْصَح٤مُب اجْلَٜما٦ِم :  شمٕم٤ممم لىم٤م يمام قَمَٚمْٞمُٙمُؿ ا

 اهـ..(1)اًمٜم٤مر  أصح٤مب اجلٜم٦م أصح٤مب ٟم٤مدى:  اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يم٤من أي إذا َأْصَح٤مَب اًمٜما٤مرِ 

ذم ٟمزول اًميتٕمٚمٞمؼ واًميت٘مدير ز اضمقىمٚم٧م : ُم٘مّمقد اًمِمٞمخ اًمٓمقد ريض اهلل قمٜمف ، 

َوَٟم٤مَدى َأْصَح٤مُب اجْلَٜما٦ِم : ومٙمام ضمّقزٟم٤م اًميت٘مدير واًميتٕمٚمٞمؼ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  :اًم٘مرآن وإٟمزال 

 .: رضورة قمدم حت٘مؼ اًم٘مٞم٤مُم٦م إمم أن  اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يم٤من أي إذا َأْصَح٤مَب اًمٜما٤مرِ 

يُمُؿ اهللاُ  يمذًمؽ إُمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٌَْدرٍ  َوًَمَ٘مْد َٟمٍَمَ : ومٞمٙمقن اًميت٘مدير ىمٌؾ وىمٕم٦م سمدر  سمِ

يُمُؿ اهللاُ : ي٤م حمّٛمد ؾمٜم٠مُمرك سميتالوة :  ٌَْدرٍ  َوًَمَ٘مْد َٟمٍَمَ وهق اًميتٗمّمٞمكم  إذا ضم٤م  وىميتٝم٤مقمغم إُّم٦م  سمِ

 .وىمٕم٦م سمدر آٟميتّم٤مر اخل٤مرضمل ذم 

 قمجٞم٥ٌم واهلل همٗمٚم٦م اعمٗمٞمد واعمرشم٣م ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ هذا .  : ىمٚم٧م 

                                                           

 َم٘مت٤م اإلفمَلم اإلؽمَلَمل ، ومؿ .. 177: 7ايمتبٝم٣من )ت: أمحد ايمٗمِمغم( (1) 
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 رد اظمجٙمز فمعم اظمٖمٝمد ريض اَّلل فمٛمٜمًم

 ساًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ىمد أورده اًمذي إول آقمؽماض ىم٤مل اعمجٚمز ريض اهلل قمٜمف : أُم٤م

 . ومٖمػم وارد اهلل رمحف اًمّمدوق قمغم هه

 أٞمبٝم٣مئف ، أشمبتٜم٣م فمعم سمٔم٣ملم اَّلل أٞمزَل٣م ايمتل ايم٘مت٤م مجٝمع أنّ ،  اعمًيتٗمٞمْم٦م سم٤مٕظم٤ٌمر صم٧ٌم إذ

 ىمّؾ ووم٦م دم اظمِم٣ميمح زمحس٤م َمٛمٜم٣م يٛمزل شمؿّ  ، وإرض ايمسًمء طمٙمؼ ومبؾ اظمحٖمقظ ايمٙمقح دم

،  ييتٙمٚمٛمقن قم٤ممل سمام شمٕم٤ممم اهلل ٕنّ  : ذًمؽ ذميٜم٤م ومال اعميت٠مظمرة اًمقىم٤مئع قمغم اٟمٓم٤ٌمىمٝم٤م وأُّم٤م ، وزَم٣من

 ، ضمقاب مجٞمع اًمٚمقح ذم ، اعمث٧ٌم اًم٘مرآن ذم وم٠مصم٧ٌم ، ذًمؽ سمٕمد سمٞمٜمٝمؿ ، وي٘مع ُمٜمٝمؿ ويّمدر

 زُم٤من إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم يٙمقن إّٟمام وم٤معمِض ،وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف  ييتخٚمػ ٓ اًمذي قمٚمٛمف وومؼ ، قمغم ذًمؽ

 اخلٚمؼ. اًميتٌٚمٞمغ إمم

 ٓ سم٠من ، وي٠مُمره وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمغم مجٚم٦مً  ٙميت٤مباًم هذا يٜمزل أن ذم اؾميتٌٕم٤مد ومال

وذم  ، شمٌٚمٞمٖمف ، يٜم٤مؾم٥م ُمٕملم وىم٧م ، ذم ُمٜمف ضمز  يمّؾ  يٜمزل أن سمٕمد ، إّٓ  ُمٜمف ؿمٞمت٤مً  إُم٦م ي٘مرأ قمغم

 هب٤م. ييتٕمٚمؼ ُمٕمٞمٜم٦م واىمٕم٦م

 ، ومٞمف ُم٤م خيٗمك ومال، اهلل  يمالم سم٘مدم اًم٘م٤مئٚملم ، سم٤معمِمٌٝم٦م اًم٘مقل هذا ص٤مطم٥م شمِمٌٞمف وأُّم٤م

 اهـ. .(1)احلروف ُمـ اعم١مًمػ،  اًم٘مرآن سم٘مدم ي٘مقل ، ٓ اًم٘مقل هذا ص٤مطم٥م ٕنّ 

  

                                                           

 . َم٠مؽمس٥م ايمقهم٣مء ، زمغموت. 753: 18زمح٣مر إٞمقار )ت: ايمبٜمبقدي( (1) 



 

 

 693.     ................................................................ اْلٚمقم وايمتٖمسغمي  ايمٖمِمؾ ايمث٣مَمـ : فمٙمؿ اظمٔمِمقم 

 

 شمٚمرة سمٗمسٝمؿ اظمحتقم إلم إمج٣مرم وسمٖمِمٝمقم

 أو صمٛمرة شم٘مًٞمؿ قمٚمؿ اعمٕمّمقم إمم : مجكم وشمٗمًػمي.

 ُمٓمٚمؼ وإو٤مذم .: أو صمٛمرة شم٘مًٞمؿ اعمحيتقم إمم 

 سمؾ أىم٤ًمم .أو صمٛمرة شم٘مًٞمؿ اإلو٤مذم إمم ىمًٛملم 

 ٤م  إمم : إُمْم٤م  إمج٤مزم وإُمْم٤م  شمٗمّمٞمكم .أو صمٛمرة شم٘مًٞمؿ اإلُمْم

: وم٢مّن أظم٤ٌمر أهؾ اًمٕمّمٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم آٟمٗم٤ًم ٟمح٥ًم أّن اًمثٛمرة فمٝمرت مم٤ّم ىمّدُمٜم٤مه 

، إّٓ هبذا اًميت٘مًٞمؿ ذم اًمٔم٤مهر اًمقاردة ذم قمٚمؿ اعمٕمّمقم ، ٓ يٛمٙمـ اًمقىمقف قمغم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اعميت٤ٌميٜم٦م 

 ، وٓ شمٜم٤مف .. : ومٝمذا اًميت٘مًٞمؿ أُم٤مط أّٟمف ٓ شم٤ٌميـ سملم هذه إظم٤ٌمر

سملم إظم٤ٌمر اًمٙمثػمة واحلّؼ وم٢مّن أذف أهمراض يميت٤مسمٜم٤م اعميتقاوع هذا ، رومع اًميت٤ٌميـ 

هبذا اًميت٘مًٞمؿ اًمنميػ ، وهق ُمًيتٗم٤مد قمـ جمٛمقع أظم٤ٌمر أهؾ اًمٌٞم٧م ، اًمقاردة ذم قمٚمؿ اعمٕمّمقم 

قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم : ؾمٞمام اعمنودة ذم هذا اًمٙميت٤مب : وًمٕمّؾ اعمٓمٚم٥م أوحك واوح٤ًم ، ًمٙمـ ٓ 

 س سم٘مرائ٦م سمٕمض أظم٤ٌمر أهؾ اًمٕمّمٛم٦م ذم هذا إُمر اجلٚمٞمؾ ..سم٠م

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ، قمـ اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان، قمـ مح٤مد سمـ قمٞمًك، 

»  قمـ رسمٕمل سمـ قمٌد اهلل، قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ ي٤ًمر، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل:

طمٙمٗمف، وفمٙمؿ فمّٙمٚمف َمَلئ٘متف ورؽمٙمف، ايمٔمٙمؿ فمٙمًمن: همٔمٙمؿ فمٛمد اَّلل خمزون مل يْمٙمع فمٙمٝمف أضمدًا َمـ 

ف َمَلئ٘متف ورؽمٙمف، هم١مّٞمف ؽمٝم٘مقن ٓ ي٘مذب ٞمٖمسف، وٓ َمَلئ٘متف وٓ رؽمٙمف، وفمٙمٌؿ فمٛمده ٚمَ همًم فمٙمّ 

 . (7)ش خمزون ، يٗمدم َمٛمف َم٣م يُم٣مء ، وي٠مطمر َمٛمف َم٣م يُم٣مء ، ويثب٦م َم٣م يُم٣مء

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

( هم١مّٞمف ؽمٝم٘مقن ٓ ي٘مذب ٞمٖمسف ف َمَلئ٘متف ورؽمٙمف،ٚمَ همًم فمٙمّ : )ىمٚم٧م : ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم 

ٓ ، مم٣م ُميتحّ٘مؼ أّن يمّؾ ُم٤م وصؾ إمم اعمٕمّمقم ُمـ اًمٕمٚمؿ ، حميتقم ، سيٌح رسمام فم٤مهٌر ، سمؾ 

وفمٙمٌؿ ...، ف َمَلئ٘متف ورؽمٙمف، هم١مّٞمف ؽمٝم٘مقن ٚمَ همًم فمٙمّ سمدا  ومٞمف: ًمٚمٛم٘م٤مسمٚم٦م ذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 ..( ...، وي٠مطمر  فمٛمده خمزون ، يٗمدم َمٛمف َم٣م يُم٣مء
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همٟمَّم٣م ايمٔمٙمؿ ايمذي يٗمدره اَّلل فمز وصمؾ ) ُم٤م ُم٣م ُمـ ىمقل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : يِمٝمد ًمف

 (همٝمٗمّمٝمف ويٚمّمٝمف ، همٜمق ايمٔمٙمؿ ايمذي اٞمتٜمك إلم رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف شمّؿ إيمٝمٛم٣م

ـٌ ٓ حم٤مًم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم، اومؽماض أّن يمّؾ قمٚمؿ اعمٕمّمقم حميتقم اًمقىمقع ًمٙمـ  قملم ، أسمدًا يم٤مئ

 إيِنِّ وَم٤مقِمٌؾ َذًمَِؽ هَمًدا ): شمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف و ىمقل اهلل وم٤مشمف: عمٜم٤م٤ٌمـمؾاًم
ٍ
ـا ًمٌَِمْ  َٓ شَمُ٘مقًَم ٓا َأْن 93َو ( إِ

 . َيَِم٤مَ  اهللاُ

ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل ، »ىم٤مل :  ، قمـ اًمرو٤م ذم اًمّمحٞمح  اًمٌزٟمٓملوُمٜم٤موم٤مشمف ُم٤م رواه 

ـم٤مًم٥م  وأسمق ضمٕمٗمر ، وقمكم سمـ احلًلم ، واحلًلم سمـ قمكم ، واحلًـ سمـ قمكم ، وقمكم سمـ أيب

َيْٚمُحق : واَّلل يمقٓ آي٥م دم ىمت٣مب اَّلل ْلدشمٛم٣مىمؿ زمًم ي٘مقن إلم أن سمٗمقم ايمس٣مفم٥م »قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم : 

 .اَّللهُ ََم٣م َيَُم٣مُء َوُيْثب٦ُِم َوفِمٛمَْدُه ُأمُّ ايمْ٘مَِت٣مِب 

إّن اَّلل فمز وصمؾ : » ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤ملُمٕميتؼم  اًمٙمٚمٞمٜمل سم٢مؾمٜم٤مدوُم٤م رواه 

 اَّلل فمٙمٝمف وآيمف زمًم ىم٣من ، َمٛمذ ىم٣مٞم٦م ايمدٞمٝم٣م ، وزمًم ي٘مقن إلم اٞمٗمّم٣مء ايمدٞمٝم٣م ، أطمػم حمٚمدًا صعم

 .(1)شواؽمتثٛمك فمٙمٝمف همٝمًم ؽمقاهوأطمػمه زم٣مظمحتقم َمـ ذيمؽ ، 

: يمقٟمف قمرو٦م ُمًيتثٜمك همػم حميتقم اًمقىمقع أّن سمٕمض قمٚمؿ اعمٕمّمقم  ٤منسحي٤م ومه

 ًمٚمٛمحق اإلصم٤ٌمت ، واًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم.

ومٛم٘مّمقد اإلُم٤مم قمٚمٞمف اًمًالم أّن ًميتٜم٤مذم إّٓ اًميت٘مًٞمؿ أقماله : اًمزسمدة : ٓ خمرج ُمـ هذا ا

اًمٚمقح ُم٤م ذم : يمقٟمف شمٕمّٚمؼ سم٠مصؾ إمج٤مزم أصؾ قمٚمؿ اعمٕمّمقم سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن ، حميتقم 

اًمٚمقح ُم٤م ذم اعميتٕمّٚمؼ سمٙمّؾ شمٗم٤مصٞمؾ وضمزئٞم٤مت ، وهق : اعمحٗمقظ ، أُّم٤م اعمحيتقم اًميتٗمّمٞمكم 

: يمام ذم أصؾ ظمروج اًمٌدا  سمٕمض ظمّمقصّٞم٤مشمف  ض قمغم، ومّٛمام ىمد يٕمرإمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م  سم٤مإلو٤موم٦م

 ..صٚمقات اهلل قمٚمٞمف  اًم٘م٤مئؿ ووىم٧م ظمروضمف

قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ يِمٝمد ًمف أيْم٤ًم ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ، قمـ قمكم سمـ أيب محزة ، قمـ أيب سمّمػم ، قمـ أيب قمٌد 
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إّن َّلل فمز وصمؾ فمٙمٚمكم فمٙمًًم فمٛمده ، مل يْمٙمع فمٙمٝمف أضمدًا َمـ طمٙمٗمف ، : » اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

 .(1)شوفمٙمًًم ٞمبذه إلم َمَلئ٘متف ورؽمٙمف : همًم ٞمبذه إلم َمَلئ٘متف ورؽمٙمف همٗمد اٞمتٜمك إيمٝمٛم٣م

، وأوضمده ومٞمٜم٤م ( أي حتّ٘مؼ اًمٕمٚمؿ سمف ُمـ ىمٌٚمٜم٤م همٗمد اٞمتٜمك إيمٝمٛم٣مىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

ذم ، ومٙماّل إّٓ سم٢مُمْم٤م  صم٤من ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، أُّم٤م اًميتٗمّمٞمكم مج٤مزم هق اعمحيتقم اإلهذا ، وُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم 

 ًمٙمّؾ أُمٍر ضمزئّل سمخّمقصف.ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ، 

قمـ حمٛمد سمـ ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر ، قمكم إؿمٕمري  أيبوروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

قمـ أيب  ،قمـ أيب سمّمػم، قمـ أيب أيقب ، قمـ ؾمقيد اًم٘مال  ، قمـ قمكم سمـ اًمٜمٕمامن ، إؾمامقمٞمؾ 

فمٙمٚمف : وفمٙمؿ ، هق  فمٙمؿ ٓ ئمٙمٚمف إّٓ : َّلل فمز وصمؾ فمٙمٚمكم  إنّ :  قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤ملضمٕمٗمر 

 .(7)شهمٛمحـ ٞمٔمٙمٚمف، همًم فمٙمٚمف َمَلئ٘متف ورؽمٙمف فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم : َمَلئ٘متف ورؽمٙمف 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، دون أدٟمك يمالم.

،  ُمٚمٙمقشمّٞم٤مً ( أي أُم٣م اهلل شمٕم٤ممم وطميتّؿ أن ٟمٕمٚمٛمف همٛمحـ ٞمٔمٙمٚمف) :ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم 

، ًمٙمـ ًمٞمس هذا يمّؾ ر  : وهذا هق اإلُمْم٤م  اإلمج٤مزم ، اعميتٕمّٚمؼ سم٠مصؾ ُم٤م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ 

 صم٤مٍن اًميتح٘مؼ ومجزئٞم٤مت وشمٗم٤مصٞمؾ هذا إصؾ ًمٞم٧ًم حميتقُم٦م 
ٍ
ُمـ قم٤ممل ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر إّٓ سم٢مُمْم٤م 

 ، ًمٙمّؾ ضمز  ومٞمف سمخّمقصف .اًمدٟمٞم٤م 

ديـ ، وىمدس اعمٕمّمقُملم : ويًيتثٜمك ُمـ قمٚمؿ اعمٕمّمقم سمام ذم اًمٚمقح ، ُم٤م ومٞمف ىمقام اًم

ومٝمذا حميتقم ُمٓمٚم٘م٤ًم ٓ سمدا  ومٞمف : ًمٚمزوم اٟميتٗم٤م  اًمٖمرض ُمـ اًمرؾم٤مٓت ، وهق حم٤مل . وُم٤م قمدا 

 ، ومٛمام يٓمرأ قمغم ظمّمقصٞم٤مشمف اًمدٟمٞمقّي٦م اًمٌدا .اًمًٌٞمط اًمٚمقطمل هذا ومٕمٚمؿ اعمٕمّمقم اإلمج٤مزم 
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 فمٙمؿ ايمٕمٝم٤م أزرم وضم٣مدث  

اعميتٕمّٚمؼ سمام ظمٚمؼ ٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ٤مـم٦م سمف..: ومذم هذا اًمٕمٜمقان ُمٓمٚم٥م فمريػ ضمّدًا ، دم٥م اإلطم

 وأاعمحيتقم اإلمج٤مزم ذم سم٤مًمٜمٔمر عم٤م ذيمرٟم٤مه وهق ، هق قمٚمؿ ُمٙمٜمقن ، ُمٙمٗمقف قمـ اخلٚمؼ ، اهلل 

 :ـمقًمّٞم٦م ذم اًمقضمقد ، يمّؾ ُمرشم٦ٌم أذف ُمـ اًميتل شمٚمٞمٝم٤م صمالث ُمراشم٥م قمغم اًميتٗمّمٞمكم ، 

ًم٘مديؿ هق قمٚمؿ ُم٣م ذم ومّمؾ ؾم٤مسمؼ ، شم٘مًٞمؿ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م إمم ىمديؿ وطم٤مدث ، واوًم٘مد 

اهلل اعميتٕمّٚمؼ سمذاشمف ؾمٌح٤مٟمف ، وهق قملم اًمذات ، يٛميتٜمع أن حيٞمط سمف همػمه قمّز وضمّؾ : ُٓميتٜم٤مع 

 إطم٤مـم٦م اعمخٚمقق اعمحدود سم٤مخل٤مًمؼ همػم اعمحدود .

ٞمػم وٓ ٖمت ، وٓ شم٘مديؿ وٓ شم٠مظمػم ، وٓ شمهذا اًمٕمٚمؿ ٓ سمدا  ومٞمف ، وٓ حمق وٓ إصم٤ٌم

اعمخٚمقق، ٓ سمذات اعميتٖمػّم ا  واعمحق واإلصم٤ٌمت سم٤محل٤مدث شمٌديؾ : ًمٚمٛمح٤مل : رضورة شمٕمّٚمؼ اًمٌد

 اعمٜمّزه قمـ يمّؾ شمٖمٞمػم وشمٌديؾ وشم٘مديؿ وشم٠مظمػم وحمق وإصم٤ٌمت .اًم٘مديؿ ، اعُمْحِدث 

ُمٕمٚمقٌل ٝمق وموأُّم٤م اًمٖمٞم٥م احل٤مدث : ومٝمق ُم٤م شمٕمّٚمؼ سمام أراد اهلل شمٕم٤ممم ظمٚم٘مف وإجي٤مده ، 

اهلل ، ومٝمق ومٕمؾ ًمف ؾمٌح٤مٟمف : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : ًمٚمذات ، ٓ قملم اًمذات : ويمّؾ ُم٤م يم٤من ُمٕمٚمقًٓ ًمذات 

 اًْمَٖمٞم٥ِْم 
ِ
٤ٌَم  ـْ َأْٟم وٟمقطمٞمف ومٕمؾ ُمـ أومٕم٤مل اهلل ، شمٕمّٚمؼ سمٛمخٚمقق ُمقطمك ( 7)ُٞمقضِمٝمِف إيَِمْٝمَؽ َذًمَِؽ ُِم

أّٟمف أوحك ومٕماًل ًمف  إّٓ ، حي٤م إًمٞمف هق اًمٜمٌّل : ومٝمذا اًمٕمٚمؿ وإن يم٤من ُمـ اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ ىمٌؾ اإل

 .سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم هلذه اًمٙمٚمٛم٦م ن شمٓمٚمؼ قمٚمٞمف قمٚمؿ اًمقطملؾمٌح٤مٟمف سمٕمد اإلحي٤م  ، وًمؽ أ

: يمقٟمف ، ًمٞمس قملم اًمذات شمٕم٤ممم احل٤مصؾ : قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اعميتٕمّٚمؼ سم٤معمخٚمقق ، ومٕمؾ هلل 

 . ُميتٕمٚمؼ سم٤معمِمٞمت٦م وهل طم٤مدصم٦م 

ويٛمٞمّز سملم اًم٘مًٛملم أّن إّول قملم اًمذات ، ٓ يٛمٙمـ ؾمٚمٌف قمٜمٝم٤م ، وأُّم٤م اًمث٤مين ومٞمٛمٙمـ 

ـا اهللاَ  َوََم٣م ىَم٣مَن اَّللهُ يمِٝمُْْمٙمَِٔمُ٘مْؿ فَمعَم ايمَْٕمٝم٤ِْم ٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٚمٙمّٗم٤مر : ؾمٚمٌف ، يمام ذم ىمقًمف ؾمٌح
َوًَمٙمِ

ـْ َيَِم٤م ُ  ِف َُم
ـْ ُرؾُمٚمِ يَتٌِل ُِم  .وهق سيٌح ذم اًمًٚم٥م  جَيْ

                                                           

 . 117يقؽمػ :   (1)
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 ٣مدث ايمثَلثاْلفمٙمؿ ايمٕمٝم٤م ؿمقيمّٝم٥م َمراسم٤م 

، يمام الث اشم٥م صمُمرقمغم  ،: ًميتٕمٚمّ٘مف سمام ؾمٞمحدصمف اهللإذا اشّمْمح هذا ومٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م احل٤مدث

ُمٕمٚمقًم٦م ذم احل٤مدصم٦م ، يمؾ هذه اعمراشم٥م ، هق طم٤مصؾ اًمٜمّمقص اعم٤موٞم٦م ذم ومّمؾ اًمٕمرش وهمػمه 

 يم٤مٔيت :، اًمذي هق قملم اًمذات إطمدّي٦م ، ٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م إززم اًم٘مديؿ اًمقضمقد ًم

  .ايمب٣مؿمـ : فمٙمؿ ايمٕمٝم٤م اإلمج٣مرم ولم اظمرسمب٥م إ

أن شمًٛمٞمّف قمٚمؿ اعمِمٞمت٦م ، يمام قمٚمؿ اًمٕمرش ، وًمؽ : هق يمام ُمّر ذم ومّمؾ اًمٕمرش ، وهذا 

٤مدث احلاًمٕمٚمؿ ، وهذا ، شمدور ُمٕمف اًم٘مدرة طمٞمثام دارًمؽ أن شمًّٛمٞمف قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًم٤ٌمـمـ اعمًيتقر 

ىمٞمقد قم٤ممل اإلُمٙم٤من يمّؾ أذف مم٤ّم حتيتف : ًميتٜمزهف قمـ يمام أّٟمف ، ُمٕمٚمقٌل ًمف ُمـ ؾم٤مسم٘مف ذوم٤ًم أدٟمك 

 . اعمِمٞمت٦م : يمقٟمف قملمواًمٌ٘م٤م   إّٓ يمقٟمف وم٘مػمًا إمم اهلل ذم احلدوث

وهذا ٓ حيٞمط سمف اعمٕمّمقم ، إّٓ إذا ؿم٤م  اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن يٓمٚمع اعمٕمّمقم قمغم سمٕمْمف ، قمغم 

، وُمـ هذا اًمٕمٚمؿ وىم٧م اًم٤ًمقم٦م احليتٛمل ، وىمد ُمْم٧م ٟمّمقص ُم٤م شم٘مِض سمف احلٙمٛم٦م واًمرمح٦م 

 . اًمٗمري٘ملم اعمٕميتْمدة سم٤مإلمج٤مع أّن اهلل مل يٓمٚمع اعمٕمّمقم قمٚمٞمٝم٤م 

 .اإلمج٣مرم ايمٓم٣مهر  ٤م: فمٙمؿ ايمٕمٝمٞمٝم٥م اظمرسمب٥م ايمث٣م

قمٚمؿ قمٚمؿ اًمٙمرد ، وًمؽ أن شمًٛمّٞمف : يمام ُمّر ذم ومّمؾ اًمٕمرش واًمٙمرد ، هق وهذا 

، وًمؽ أن شمًٛمٞمّف قمٚمؿ أفمٝمره ًمٚمٛمٕمّمقم واعمالئٙم٦مؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، ّٕن اهلل اًمٖمٞم٥م اًمٔم٤مهر 

قم٦م ذم ، وهذا أدٟمك رشم٦ٌم ُمـ ؾم٤مسم٘مف : يمقٟمف ُم٘مّٞمد سمٙمثػم ُمـ ىمٞمقد قم٤ممل اإلُمٙم٤من : اعمجٛمقاًميت٘مدير 

ُم٘مقًم٦م اًمٙمٞمػ وهمػمه٤م: يم٤مًمٓمقل واًمٕمرض واًمٚمقن، وهذا اًمٕمٚمؿ هق اعمٙميتقب اعمجٛمقع ذم 

 اًمٚمقح اعمحٗمقظ.

هذا اًمٕمٚمؿ أُم٣م اهلل شمٕم٤ممم وطميّتؿ أن حيٞمط سمف اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ، وهق اًمقارد ذم 

اًمٜمّمقص  ذمإظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م أّن اعمٕمّمقم قم٤ممل سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، أو اًمقارد 

 .شزمًم حت٦م ايمٔمرش»: سمٚمٗمظ : يٕمٚمؿ اًمّمحٞمح٦م 
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 اظمرسمب٥م ايمث٣ميمث٥م : فمٙمؿ ايمٕمٝم٤م ايمتٖمسغمي 

سمٕمد أي : قمغم ٟمحق احليتؿ ، اعمٙميتقب ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ وهق اًمٕمٚمؿ سم٘مْم٤م  اهلل شمٕم٤ممم 

 ..، وهذه اعمرشم٦ٌم ُمٕمٚمقًم٦م ًم٤ًمسم٘ميتٝم٤م ، ُمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤مدٟمٞمقي٤مً عم٤م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ اإلُمْم٤م  اإلهلل 

ـّ أّن اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م أذف ُمـ ؾم٤مسم٘ميتٞمٝم٤م  وٓ ٓ يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م مم٣م ، ٙمقهن٤م طميتؿ ًم :شميتقمه

٦م ٘ماإلمج٤مًمٞم٦ّم اعمٕمٚمّ ، سمخالف اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م وٓ اعمحق وٓ اإلصم٤ٌمت وٓ اًميت٘مديؿ وٓ اًميت٠مظمػم اًمٌدا  

 ؟!!واإلُمْم٤م  قمغم اعمِمٞمت٦م واعمحق واإلصم٤ٌمت

ذم اًمقضمقد اًمٓمقزم ٦م اًمث٤مًمث٦م ، ُمٕمٚمقًم٦م ًمٚمث٤مٟمٞم٦م اعمرشمٌرضورة أّن : وم٤مؾمد شمقّهؿ ؾم٤مذج  ذاومٝم

، يمام أّن اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٕمٚمقًم٦م ًمألومم ، وإومم ُمٕمٚمقًم٦م ذم اًمقضمقد ًمٕمٚمؿ ُمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م وضمقدًا وقمدُم٤ًم 

 زم اًم٘مديؿ ..زاهلل إ

وم٢مّن اإلُمْم٤م  يٜمزل أّول ُم٤م يٜمزل قمـ اًمذات إطمدّي٦م ، صمّؿ يٛمّر سمٕم٤ممل وسمٕم٤ٌمرة أظمرى 

سمٕم٤ممل اًمٙمرد واًمٚمقح اعمحٗمقظ ، إمم أن يّمؾ إمم اعمٕمّمقم قمٚمٞمف  يٛمرّ  ، صمؿّ اًمٕمرش واعمِمٞمت٦م 

 ومال شمٖمٗمؾ قمـ هذا .اًمًالم ، 

وٓ سمّد ُمـ هذه اًمٓمقًمّٞم٦م وإّٓ ًمزم وضمقد اعمٕمٚمقل ، وهق اإلُمْم٤م  ، ُمـ دون قمّٚم٦م ، وهق 

اًمذات  قمٚمؿإمم واعمِمٞمت٦م اعمِمٞمت٦م ، اًميت٘مدير ، واًميت٘مدير إمم مميتٜمع : رضورة أّن ُمرّد اإلُمْم٤م  إمم 

 .: ومٙمّؾ ُمرشم٦ٌم قمّٚم٦م عم٤م دوهن٤م ، ؾمٜم٦م اهلل وًمـ دمد ًمًٜم٦ّم اهلل شمٌديالً إطمدّي٦م 

ذم ُمرشم٦ٌم اعمِمٞمت٦م ًمٞمس ٟم٤مومذًا وسمٕم٤ٌمرة ُمقضمزة وم٢مّن ُمٕمٜمك اإلُمْم٤م  ، ضمٕمؾ ُم٤م يم٤من 

 .سمٕمد اإلُمْم٤م  دٟمٞمقي٤ًم  ، ٟم٤مومذاً واإلرادة واًم٘مدر واًم٘مْم٤م  

: إُمْم٤م  إمج٤مزم وشمٗمّمٞمكم : وميت٤مرةً احليتؿ وٓ يٚمزم ُمـ هذا دور وُم٤م ؿم٤مسمف : وم٢مّن اإلُمْم٤م  و

 شم٤مرًة :. وهذا اإلمج٤مزم صؾ قم٤ممل اعمِمٞمت٦م واًم٘مدر واًم٘مْم٤م  يم٢مجي٤مد اًمٚمقح اعمحٗمقظ ٕإجي٤مد و

 : ومال دور .، وهذا شمٗمّمٞمكم يتٗم٤مصٞمؾ وظمّمقصّٞم٤مت ُم٤م ذم اًمٚمقح ًموإجي٤مد إُمْم٤م  

 يت : ، ويٚمزم ومٝمٛمف : يم٤مٔوًمٙمل شمٗمٝمؿ اعمراد ضمّٞمدًا ، ه٤مك ُم٤م جي٥م اؾميتٞمٕم٤مسمف 
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 ايمٗمّم٣مء واإلَمّم٣مءاظمُمٝمئ٥م وايمٗمدر وؿمقيمّٝم٥م 

اؾميتٕمَم ومٞمام ٟمحـ ومٞمف  فٙمقٟموًم: شمرؾمٞمخ٤ًم ًمٚمٗمٝمؿ  :، وإّٟمام ٟمٕم٤مود قمٚمٞمفومٞمام ؾمٌؼ هذا سمّٞمٜم٤م 

 ..: وميتقّهؿ اًمدور وهمػمه قمغم يمثػٍم ُمـ اعمٌيتدئلم ذم اًميتٓمٌٞمؼ 

ادة واًم٘مدر ، وهق : اعمِمٞمت٦م واإلرذم اإلجي٤مد اإلهلل ٝمذا اًمٜمٔم٤مم اًمٓمقزم أّي٤ًم يم٤من ، وم

إمج٤مزم ٟمٔم٤مم واطمد ، أطمدمه٤م  ٤ٓمن ٟمٔم٤مُمهق ذم احل٘مٞم٘م٦م ، يمام أيمثرٟم٤م ، واًم٘مْم٤م  واإلُمْم٤م  ، 

ُميت٤ٌميٜم٤من قمٜمد ام ُميتٖم٤ميران وُم٤م جي٥م أن شمٕمٚمٛمف ، أهّن ذم اجلٛمٚم٦م ، وأظمر شمٗمّمٞمكم قمغم ُم٤م قمروم٧م 

 ـمرّو اًمٌدا  ..

صحٞمح قمٌد اهلل : : ومٚم٘مد ُمْم٧م إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ، ُمٜمٝم٤م ًميتٕمل إُمر اًمٜمّص ه٤مك هذا 

هذا ازمٛمؽ داود »: ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٔدم :  قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤ملاًمّم٤مدق سمـ ؾمٜم٤من قمـ 

وأٞم٣م أحمق َم٣م أؾم٣مء وأشمب٦م ، وومسٚم٦م إرزاق ،  ومد ىمتب٦م أصم٣مل وإيّن ، فمٚمره أرزمٔمقن ؽمٛم٥م 

 .شيمف أْلٗم٦ُم ، َمـ فمٚمرك  يمف ؾمٝمئ٣مً  صمٔمٙم٦َم  هم١منْ : وفمٛمدي أم ايم٘مت٣مب 

 .شمت٣مم اظم٣مئ٥م، ي٣م رب ومد صمٔمٙم٦م يمف َمـ فمٚمري ؽمتكم ؽمٛم٥م »:  مآدم قمٚمٞمف اًمًالىم٤مل 

،  ومٗمل اًمٜمٔم٤مم إّول : اعمِمٞمت٦م واإلرادة واًم٘مدر واًم٘مْم٤م  ، مم٣م ُميتح٘مؼ ُمقضمقد ٟم٤مومذ

ىمتب٦م : ًم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف : )وهق قمٛمر آدم ىمٌؾ أن هي٥م ؾميتلم ؾمٜم٦م ُمـ قمٛمره ٓسمٜمف داود 

وهذا حميتقم ، اعمٚمٙمقشمٞملم ٤مرج واًمٕمٞم٤من ...( أي حتّ٘م٘م٧م يميت٤مسميتٝم٤م وأُمْمٞم٧م إجي٤مده٤م ذم اخلأصم٣مل

 إجي٤مد إمج٤مزم ٓ شمٗمّمٞمكم، ًمٙمـ ٓ ي٘مػ أُمر اهلل قمٚمٞمف ؾمٌح٤مٟمف .إو٤مذم و

ُمِمٞمت٦م وإرادة وىمدر وىمْم٤م  صمّٛم٦م ٟمٔم٤مم ُمـ : : أي سمٕمد ـمرّو اًمٌدا  ومٗمل اًمٜمٔم٤مم اًمث٤مين 

 ، وهق سمٕمد أن وه٥م آدم قمٚمٞمف اًمًالم ؾميتلم ؾمٜم٦م .إّول  همػم اًمٜمٔم٤مموإُمْم٤م  

 ، ٓ ُمقوقع واطمد ، لمُمقوققمٟمٔم٤مُم٤من ُمـ إُمر اإلهلل ، ُمرّدمه٤م إمم ومٞمف  ومام ٟمحـ

همػم ُم٤م شمٕمّٚمؼ سمف اإلُمْم٤م  اإلمج٤مزم ، ٓ إُمْم٤م  واطمد ، وُم٤م شمٕمّٚمؼ سمف اإلُمْم٤م  إّول  ئلموإُمْم٤م

 وم٤مطمٗمظ .اًميتٗمّمٞمكم : رضورة أّن اعمِمٞمت٦م ذم إّول همػم اعمِمٞمت٦م ذم اًمث٤مين ، ومال دور ، اًمث٤مين 
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 ْمقيمّٝم٥م ايمٛمّص فمعم ايم

اًمؼمىمل أمحد ذيمرٟم٤مه أظم٤ٌمٌر ىمٓمٕمّٞم٦م ، ُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه ام يدّل قمغم طميتٛمّٞم٦م اًمؽمشمٞم٥م اًمٓمقزم ومٞم

: قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل ، حمٛمد سمـ أيب قمٛمػم هـ( قمـ أسمٞمف ، قمـ 974سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد )

إذا ومدره و، إذا أراده ومدره ، وأراده  ؾمٝمئ٣مَ  اَّلل إذا ؾم٣مءَ  إنّ »: اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل أسمق احلًـ

 .(1) شإذا ومّم٣مه أَمّم٣مه، وومّم٣مه 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، وحمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ قمامر اًميتٖمٚمٌل اًمّمػمذم ، صم٘م٦م .

، يمام أّن ُمرشم٦ٌم اًم٘مدر ؾم٤مسم٘م٦م هق فم٤مهٌر سيٌح أّن ُمرشم٦ٌم اعمِمٞمت٦م ؾم٤مسم٘م٦م قمغم ُمرشم٦ٌم اًم٘مدر و

هذا رؾم٤مًم٦م آشمٞم٦م إن ؿم٤م   ًمٜم٤م ذم، وؾم٤مسم٘م٦م قمغم اإلُمْم٤م  ُمرشم٦ٌم اًم٘مْم٤م  قمغم ُمرشم٦ٌم اًم٘مْم٤م  ، يمام أّن 

 .، ًمٙمـ ٓ شمٖمٗمؾ قمـ اًمٜمٔم٤مُملم اإلمج٤مزم واًميتٗمّمٞمكم اهلل شمٕم٤ممم 

ذم هذا قمـ قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مّٛمل ، قمـ ص٤مًمح سمـ  يِمٝمد ًمف ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل 

إّن »اًمًٜمدي ، قمـ ضمٕمٗمر سمـ سمِمػم ، قمـ رضيس ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : 

، وم٠مُّم٤م اعمٌذول ، وم٢مّٟمف ًمٞمس ُمـ ر  شمٕمٚمٛمف  وفمٙمؿ َم٘مٖمقفٌذول هلل قمز وضمؾ قمٚمٛملم : قمٚمؿ ُم

اًمٙميت٤مب  ومٝمق : اًمذي قمٜمد اهلل قمز وضمؾ ذم أم وأَّم٣م اظم٘مٖمقفاعمالئٙم٦م واًمرؾمؾ إّٓ ٟمحـ ٟمٕمٚمٛمف ، 

 .(9)شإذا طمرج ٞمٖمذ، 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

ؾ إّٓ همٟمَّم٣م اظمبذول ، هم١مّٞمف يمٝمس َمـ رء سمٔمٙمٚمف اظمَلئ٘م٥م وايمرؽم)ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : 

: أي : أُم٣م اهلل شمٕم٤ممم أن ٟمحٞمط قمٚماًم اإلو٤مذم( فم٤مهٌر ذم ُمرشم٦ٌم اإلُمْم٤م  اإلمج٤مزم ٞمحـ ٞمٔمٙمٚمف

 : ًمٙمقن ظمّم٤مئّمف : يم٤مًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم ، و٤مذم: وإّٟمام هق إسمام قمٚمٛمف اعمالئٙم٦م واًمرؾمؾ ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم 

 . ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤مذم ُمٕمرض اًمٌدا  واعمحق واإلصم٤ٌمت 
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إذا ومٝمق : اًمذي قمٜمد اهلل قمز وضمؾ ذم أم اًمٙميت٤مب ،  ٣م اظم٘مٖمقفوأَمّ )وىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : 

اًميتٗمّمٞمكم ٓ اإلُمْم٤م  ُمع اًميتٜمٌٞمف أّن ، اًميتٗمّمٞمكم ُمرشم٦ٌم قم٤ممل اإلُمْم٤م  فم٤مهٌر ذم  (طمرج ٞمٖمذ

 . اإلُمْم٤م  اإلمج٤مزم : ًمٚمٓمقًمّٞم٦مييتّمّقر إّٓ سمٕمد حتّ٘مؼ 

: أي ُم٣م ( دم أم ايم٘مت٣مب إذا طمرج ٞمٖمذ: )هـ( 7087)ىم٤مل اعم٤مزٟمدراين ريض اهلل قمٜمف 

اعمراد  وًمٕمّؾ  :ُم٤موٞم٤مً  يم٤من ٟم٤مومذاً ، وُميتك يم٤من يمذًمؽ ، ًميتٕمٚمؼ اًم٘مْم٤م  واإلُمْم٤م  واإلفمٝم٤مر سمف 

جلٛمٞمع  وأصٌؾ ، ف أم جلٛمٞمع اعمٙميتقسم٤مت وم٢مٟمّ : أو اًميت٘مدير إززم ، اًمٚمقح اعمحٗمقظ  (أم ايم٘مت٣مب):ـسم

 .(7)اعمقضمقدات

أّن أم اًمٙميت٤مب هق اًمٚمقح  -قمغم ٟمحق اًمؽمديد- ىمٚم٧م : ىمقًمف ريض اهلل قمٜمف شم٤مم ، إّٓ ىمقًمف

: ومٖمػم شم٤مم : عم٤م دّل أن أم اًمٙميت٤مب همػم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، وهق أذف ُمٜمف وضمقدًا ، اعمحٗمقظ 

 إن ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم . اًم٘مْم٤م  واًم٘مدر رؾم٤مًم٦م سمٞم٤من ذم وأقمغم رشم٦ٌم ، وًمٜم٤م ذم هذا 

ٌّف أّن قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م  ن ُمٜمف يت٤مرة يٙمققمغم ىمًٛملم : وم احل٤مدث ، وهق ُم٤م شمٕمٚمؼ سم٤معمخٚمقق ،وٟمٜم

، وهق اًمذي ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، وأظمرى يٙمقن ومٞمف اًمٌدا  ، وهق اًمذي ذم أّم اًمٙميت٤مب اًمٌدا  

، وهق اعمٌذول قمٚمؿ اًميت٘مدير ، واًمث٤مين هق ، وهق قمٚمؿ اًمٕمرش اعمٙمٜمقن قمٚمؿ اعمِمٞمت٦م وإّول هق 

 .قمٚمؿ اًمٙمرد يمام أووحٜم٤م ذم ومّمؾ ؾم٤مسمؼ
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 َمٛمف ايمبداء وهمٝمف ايمبداء !!!زمٝم٣من 

أيب سمّمػم قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف قمـ ، سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح  واه اًمٙمٚمٞمٜمل ُم٣م ُم٤م ر

،  َمـ ذيمؽ ي٘مقن ايمبداءخمزون ، ٓ يٕمٚمٛمف إّٓ هق ،  فمٙمؿ َم٘مٛمقنإّن هلل قمٚمٛملم »اًمًالم ىم٤مل : 

 ش.وقمٚمٌؿ قمّٚمٛمف ُمالئٙميتف ورؾمٚمف وأٟمٌٞم٤م ه ، ومٜمحـ ٟمٕمٚمٛمف

ع اهلل قمٚمٞمف إٟمٌٞم٤م  ٚمِ ٓمْ مل يُ  أي إّٟمام يٙمقن اًمٌدا  ومٞمام (َمـ ذيمؽ ي٘مقن ايمبداء) :اعمجٚمزىم٤مل 

سمقا، أو اعمٕمٜمك : أّن إُمر إظمػم اًمذي ئمٝمر ُمـ اًمٌدا  ، ومٞمام ؾمٌؼ ، ذا ٙمَ ـوا ومٞمُ ؼِم : ًمتال خُيْ  ضمتًمً واًمرؾمؾ 

 .(7)إّٟمام ئمٝمر ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي مل يّمؾ إمم إٟمٌٞم٤م  واعمالئٙم٦م ، وإّول ي١ميده يمثػٌم ُمـ إظم٤ٌمر

 اعمٓمٚمؼاًمٖمٞم٥م ، أو ، وهق قمٚمؿ اعمِمٞمت٦م دا  اًمٕمٚمؿ اعمٙمٜمقن اًمٌُمٜمٌع ىمٚم٧م : هق سيٌح أّن 

 . إذا اؾميتققم٧ٌم اًمٓمقًمّٞم٦مؿمت٧م وًمؽ أن شمٕمؼّم سمام ، : رضورة ُمرّد اعمِمٞمت٦م إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف 

وؾمٞم٠ميت ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمح قمغم إفمٝمر ، قمـ إؾمح٤مق سمـ قمامر ىم٤مل ىمٚم٧م 

  ذم صمالث وقمنميـ؟!. يٚمّمٝمفًمف قمٚمٞمف اًمًالم : ومام ُمٕمٜمك 

، وم٢مذا  همٝمف ايمبداءىمف ذم ًمٞمٚم٦م إطمدى وقمنميـ ، ويٙمقن ًمف إّٟمف يٗمرّ »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ش.شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم همٝمفاظمحتقم ايمذي ٓ يبدو يمف ُمـ ، ومٞمٙمقن أَمّم٣مهيم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م صمالث وقمنميـ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم إفمٝمر  .

اهلل اعمٙمٜمقن ، قمغم ( ٕقمالئّٞم٦م وطم٤ميمٛمّٞم٦م قمٚمؿ َمٛمف ايمبداءىمٚم٧م : ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 ( أي يٙمقن ومٞمف اًميتٖمٞمػم واًميتٌديؾ واعمحق واإلصم٤ٌمت .همٝمف ايمبداءاًمٕمٚمؿ اعمٌذول اًمذي يٙمقن )

إجي٤مد قمّٚم٦م وهق ، ، قملم اًمذات اعمٙمٜمقن قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ ، أو اًمٕمٚمؿ إززم  ايمززمدة :

، وهق قمٚمؿ  : يمٛمرشم٦ٌم قمٚمؿ اًمٙمرددوهن٤م ُمـ اعمراشم٥م ومام اًمٕمرش ذم ُمرشم٦ٌم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م احل٤مدث 

سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم عمٕمٜمك اًمقطمل اًمِم٤مُمؾ ٕىم٤ًمُمف اًمثالصم٦م ، قمٚمؿ اًمقطمل وهذا هق ، اًمٖمٞم٥م اًمٔم٤مهر

 .وىمد ُم٣م اًمٌٞم٤من 
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 : اإلمج٣مرم وايمتٖمِمٝمقمتٚمكم اْلاظمَلئ٘م٥م زمكم سمردد 

شمرددهؿ سملم احليتؿ اإلمج٤مزم ، وهق قمٚمٛمٝمؿ سم٠مصؾ ُم٤م ذم اًمٚمقح وًمؽ أن شم٘مقل : 

ُم٤م قمٚمٛمقه قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم شمٕمٚمٞم٘م٤ًم ُمـ وهق  ؿ اًميتٗمّمٞمكم ،اعمحٗمقظ ُمـ اًم٘مْم٤م  ، وسملم احليت

قمٚمٞمٝمؿ اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم  يٗمٞمضومال يٕمٚمٛمقن ُميتك ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، شمٗم٤مصٞمؾ وظمّمقصّٞم٤مت ُم٤م 

 .ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م إمج٤مًٓ ذم رشم٦ٌم ؾم٤مسم٘م٦م ُمٚمٙمقشمٞم٤ًّم عم٤م أُمْم٤مه  دٟمٞمقّي٤ًم ،إُمْم٤مً  شمٗمّمٞمٚمّٞم٤ًم 

همٝمٚمقم أضمدمه٣م »٤مىمر قمٚمٞمف اًمًالم : ُم٣م صحٞمح زرارة ريض اهلل قمٜمف ، قمـ اًمٌوًم٘مد 

، ، شمّؿ خيتًمن ايم٘مت٣مب ويُمؼمؿم٣من ايمبداء همٝمًم ي٘متب٣من، همٝم٘متب٣من مجٝمع َم٣م دم ايمٙمقحفمعم ص٣مضمبف 

 ش.وجئمَلٞمف زمكم فمٝمٛمٝمف

وهق ٟمٌص سيٌح أّن اعمٚمٙملم قم٤معم٤من سمجٛمٞمع ُم٤م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، ُمـ ىمْم٤م  اهلل شمٕم٤ممم 

ًمٕمٚمؿ اعمٌذول هلؿ ، ًمٙمـ ٓ ي٘مػ إُمر قمغم هذا ، ، وهذا هق اؾمٌح٤مٟمف ىم٤مـم٦ٌم قم٤ٌمدهوىمدره ذم 

، ًمذًمؽ ىمد ي٘مع اعمٚمٙم٤من ذم طمػمة ، وٓ ومٞمام قمٚمامه إمج٤مًٓ واعمحق واإلصم٤ٌمت  ،اعمِمٞم٦ّم ذم ومٚمٚمف شمٕم٤ممم 

قَم٤ممِلُ اًْمَٖمْٞم٥ِم وَماَل ُئْمِٝمُر قَمغَم اًمًالم إّٓ اًمٕمٚمؿ اعمٙمٜمقن ، اًمذي ٓ يٕمٚمٛمف إّٓ :  ُمٚمج٠م هلام قمٚمٞمٝمام

ـْ َرؾُمقلٍ 96طَمًدا )هَمْٞمٌِِف أَ  ـِ اْرشَم٣َم ُِم ٓا َُم  .(1)( إِ

قمـ اسمـ ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف ، روى وىمد 

رؽمقل اَّلل صعم اَّلل  إنّ : » قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل، حمٌقب 

ي٣م رؽمقل اَّلل رأيٛم٣مك رهمٔم٦م رأؽمؽ إلم ايمسًمء همٗمٝمؾ يمف ، فمٙمٝمف وآيمف رهمع رأؽمف إلم ايمسًمء همتبسؿ 

 ؟!.شهمتبسٚم٦م

، فمجب٦م ظمٙم٘مكم هبْم٣م َمـ ايمسًمء إلم إرض ، ٞمٔمؿ : » صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿىم٤مل 

همٙمؿ ، يمٝم٘متب٣م يمف فمٚمٙمف دم يقَمف ويمٝمٙمتف :  همٝمف ىم٣من يِمقّم ،  دم َمِمعّم  ص٣مْل٣مً  َم٠مَمٛم٣مً  يٙمتٚمس٣من فمبداً 

: ه رزمٛم٣م فمبدك اظم٠مَمـ همَلن ايمتٚمسٛم٣مه دم َمِمَلّ : همٔمرصم٣م إلم ايمسًمء همٗم٣مٓ ،  هجيداه دم َمِمَلّ 

 ؟!.شهمقصمدٞم٣مه دم ضمب٣ميمؽ، يمٛم٘مت٤م يمف فمٚمٙمف يمٝمقَمف ويمٝمٙمتف همٙمؿ ٞمِمبف 
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دم يقَمف ، اىمتب٣م يمٔمبدي َمثؾ َم٣م ىم٣من ئمٚمٙمف دم صحتف َمـ اْلغم : »همٗم٣مل اَّلل فمز وصمؾ 

 .(1)شضمبستف فمٛمفأن أىمت٤م يمف أصمر َم٣م ىم٣من ئمٚمٙمف دم صحتف إذا  فمقمه  هم١منّ : ويمٝمٙمتف َم٣م دام دم ضمب٣مرم 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك يمالم .

وٓ شمٜم٤مذم سملم اخلؼميـ : وم٤معمالئٙم٦م وإن يم٤مٟم٧م قم٤معم٦م سمٙمّؾ ىمْم٤م  اهلل شمٕم٤ممم وىمدره ذم مجٞمع 

 اعمٙميتقب ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ .وهق قم٤ٌمده ، ذاك اعمٌذول هلؿ دون ٟم٘مص ، 

، أي سم٤معمِمٞمت٦م سم٤مًمٕم٤ٌمد  اًمذي هق قملم اًمرمح٦مإّٓ أّن هذا اًمٕمٚمؿ حمٙمقم سم٤مًمٕمٚمؿ اعمٙمٜمقن 

واًمٌدا  واعمحق واإلصم٤ٌمت ، وم٤مهلل شمٕم٤ممم ي٘مّدم ُم٤م يِم٤م  ، وي١مظمّر ُم٤م يِم٤م  قمغم ُم٤م شم٘مِض سمف طمٙمٛميتف 

 .يمام قمروم٧م ، أطمد إٟمقاع إرسمٕم٦م ، واعمحيتقم هٞمٝمٜم٤م إو٤مذم ورمحيتف 

قمـ ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد ، قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م قمـ ، وذم هذا اًمًٞم٤مق ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل 

صٔمد َمٙم٘م٣م ايمٔمبد إذا  »:  قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل، قمـ قمٌد احلٛمٞمد ، قب اسمـ حمٌ

َم٣مذا ىمتبتًم يمٔمبدي دم : يٗمقل ايمرب سمب٣مرك وسمٔم٣ملم ، َمس٣مء  فمٛمد ىمّؾ ، اظمريض إلم ايمسًمء 

 ؟!.َمروف

  .ايمُم٘م٣مي٥م: همٝمٗمقٓن 

شمؿ أَمٛمٔمف ، ضمبستف دم ضمبس َمـ ضمبز  إنْ ، َم٣م أٞمِمٖم٦م فمبدي ؽمبح٣مٞمف : همٝمٗمقل 

وٓ سم٘متب٣م فمٙمٝمف ، َمثؾ َم٣م ىمٛمتًم سم٘متب٣من يمف َمـ اْلغم دم صحتف ، اىمتب٣م يمٔمبدي : همٝمٗمقل : ٣مي٥م ايمُم٘م

  .(7)شهم١مٞمف دم ضمبس َمـ ضمبز: ؽمٝمئ٥م ضمتك أؿمٙمٗمف َمـ ضمبز 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم إىمقى .

همٝم٘متب٣من مجٝمع همٝمٚمقم أضمدمه٣م فمعم ص٣مضمبف »، سمْمٛمٞمٛم٦م صحٞمح زرارة قمـ اًم٤ٌمىمر : وهق 

 ش.، شمّؿ خيتًمن ايم٘مت٣مب وجئمَلٞمف زمكم فمٝمٛمٝمفؼمؿم٣من ايمبداء همٝمًم ي٘متب٣منويُم، َم٣م دم ايمٙمقح
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أّن اعمٙميتقب ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ اًمِمٙم٤مي٦م ٓ همػم ، وهل اًميتل اؾميتٜمًخٝم٤م ٟمٌص سيٌح 

، ًمٙمـ أسمك اهلل شمٕم٤ممم : رمح٦ًم قمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ يميت٤مب اًميتدسمػم اًمدٟمٞمقي : اعمٚمٙم٤من ذم يميت٤مهبام 

اىمتب٣م يمٔمبدي ، َمثؾ َم٣م ىمٛمتًم همػمه٤م : ومٚم٘مد ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف : ) يٙميت٥ميٛمحقه٤م وسم٤مًمٕمٌد ، إّٓ أن 

 (.سم٘متب٣من يمف َمـ اْلغم دم صحتف

ذم يميت٤مسميتلم وٟمٔم٤مُملم وُمِمٞمتيتلم ، ُمـ ذم اعمحيتقم اإلو٤مذم ، يمام أّٟمف سيٌح واخلؼم سيٌح 

  ..اًمرمح٦م ذم اًمث٤مين ىمٞم٤مؾم٤ًم سم٤مّٕول وإُمر اإلهلل ، وقمّٚم٦م شمٕمدد اعمِمٞمتيتلم ، هق زي٤مدة اًمٗمْمؾ 

 ايمٛمٓم٣مم إّول : اإلمج٣مرم .همٖمل 

شمٕمّٚم٘م٧م اعمِمٞمت٦م واإلرادة واًم٘مدر واًم٘مْم٤م  واإلُمْم٤م  ، سمـ: )اًمِمٙم٤مي٦م( وهل ُم٤م أصمٌيتٝم٤م اهلل 

ٞمٗم٦م أيْم٤ًم ذم صح٤م ؾمٌح٤مٟمف أوضمدهسمؾ وأوضمده٤م وطمّ٘م٘مٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، 

شمٕمّٚم٘م٧م رمح٦م اهلل :  ٝمقمايمٛمٓم٣مم ايمتٖمِمهمٖمل  أسم٧م رمح٦م اهلل أن شم٘مػ قمغم هذا : ، ًمٙمـاعمٚمٙملم 

 
ٍ
 ومٗمل إّول اًمٕمدل ، وذمي٤ٌميٜمف مت٤مُم٤ًم : ، سمؾ إّول  همػمسمٛمِمٞمت٦م وإرادة وىمدر وىمْم٤م  وإُمْم٤م 

اىمتب٣م يمٔمبدي ، َمثؾ َم٣م ىمٛمتًم سم٘متب٣من يمف َمـ اْلغم دم ومٚم٘مد شمٕمّٚم٘م٧م سم٠مُمره ؾمٌح٤مٟمف : )اًمث٤مين اًمرمح٦م : 

 . (ايمُم٘م٣مي٥م)اًمذي هق : ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ اعمٙميتقب ( وهذا ي٤ٌميـ صحتف

َيْٛمُحق اهللاُ َُم٤م َيَِم٤مُ  َوُيْث٧ٌُِم َوقِمٜمَْدُه ُأمُّ  ىمقًمف شمٕم٤ممم : ، جمٛمقع وإصؾ ذم يمّؾ هذا 

مْح٦َمَ  و:  اًْمٙمِيَت٤مِب  ِف اًمرا
ًِ    .وهمػم ذًمؽ   يَميَت٥َم قَمغَم َٟمْٗم
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 ، وزي٣مدة زمٝم٣من إؾم٘م٣مل وصمقاب

أظمرى ذم ذًمؽ ، اشّمْمح اإلؿمٙم٤مل واجلقاب مم٤ّم ُمر ، ًمٙمـ ٓ سم٠مس سمند ٟمّمقص 

 ٚمٗمٝمؿ ..ًم ٤مً شمٕمٛمٞماًم ًمٚمٗم٤مئدة ، وشمرؾمٞمخ

قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمـ أمحد سمـ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ومٛمـ ذًمؽ روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

إذا َمرض : » حمٛمد سمـ أيب ٟمٍم ، قمـ درؾم٧م ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل

٣م دام دم ضمبز ووشم٣مومل َم ٓ سم٘مت٤م فمعم فمبدياظم٠مَمـ أوضمك اَّلل فمز وصمؾ إلم ص٣مضم٤م ايمُمًمل : 

َم٣م ىمٛم٦م سم٘متبف دم صحتف َمـ  اىمت٤م يمٔمبديذٞمب٣ًم ، ويقضمل إلم ص٣مضم٤م ايمٝمٚمكم : أن 

 .(1)شاْلسٛم٣مت

 اإلؿمٙم٤مل : 

ًمٞمس يمّؾ ر  ىمد يميتٌف اهلل شمٕم٤ممم ذم  أّي ر  ؾمٞمٙميت٥م اعمٚمٙم٤من طملم يٛمرض اًمٕمٌد ، أو

 اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، أوًٓ ؟!.

ًخ٤م مجٞمع ُم٤م هق ُمٙميتقب ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، ىمد يميت٤ٌم واؾميتٜموصم٤مٟمٞم٤ًم : أَو ًمٞمس اعمٚمٙم٤من 

  واًمٕمٌد ُم٤م زال ذم سمٓمـ أُّمف ؟!!

 اجلقاب : 

اًمذي ٓ اعمٙمٜمقن اًمٖمٞم٥م اعمٓمقّي٦م ذم قمٚمؿ ُمٕمّٚمؼ قمغم ُمِمّٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم ، ف يمّؾ هذا شم٤مم ، ًمٙمٜمّ 

 .وٓ إٟمٌٞم٤م  يٕمٚمٛمف اعمالئٙم٦م 

٤معمالئٙم٦م اعمٕمّٚمؼ : ومئٙم٦م قمٚمؿ اعمالُمـ  (... ذٞمب٣مً ٓ سم٘مت٤م فمعم فمبديوم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف : )

)يقضمل إلم ص٣مضم٤م  إّٓ أّن اهلل شمٕم٤ممم،  ُمذٟم٥ٌم أّن اًمٕمٌد اعمحٗمقظ اًمٚمقح قمـ وإن قمٚمٛم٧م 

اعمحق وهق سيٌح ذم ـمرّو  (َم٣م ىمٛم٦م سم٘متبف دم صحتف َمـ اْلسٛم٣مت اىمت٤م يمٔمبديايمٝمٚمكم : أن 

 .: ومْماًل ُمـ اهلل ورمح٦م ُمـ اًميتٗم٤مصٞمؾ ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ قمغم ُم٤م واإلصم٤ٌمت 
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 ٘مٚم٥م ايمبداء ، ايمرمح٥م ورهمع ايمٔمذابضم

هـ( ذم شمٗمًػمه : طمدصمٜمل أيب ، قمـ مح٤مد ، قمـ 399) ىم٤مل قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مّٛمل 

، يمّؾ ًمٞمٚم٦م مجٕم٦م ، إّن اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يٜمزل أُمره »طمريز ، قمـ أيب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل: 

، وأُم٤مُمف ُمٚمؽ يٜم٤مدي: هؾ  طمغمودم ىمّؾ يمٝمٙم٥م دم ايمثٙم٧م إل اًمٚمٞمؾ ، إمم اًمًام  اًمدٟمٞم٤م ، ُمـ أوّ 

ُمـ شم٤مئ٥م ييت٤مب قمٚمٞمف ، هؾ ُمـ ُمًيتٖمٗمر ومٞمٖمٗمر ًمف ، هؾ ُمـ ؾم٤مئؾ ومٞمٕمٓمك ؾم١مًمف ، اًمٚمٝمؿ اقمط 

ًمٙمّؾ ُمٜمٗمؼ ظمٚمٗم٤ًم ، وًمٙمّؾ ممًؽ شمٚمٗم٤ًم ، إمم أن يٓمٚمع اًمٗمجر ، وم٤مذا ـمٚمع اًمٗمجر ، قم٤مد أُمر اًمرب 

 ش.إمم قمرؿمف ، ومٞم٘مًؿ إرزاق سملم اًمٕم٤ٌمد

ي٤م ومْمٞمؾ ٟمّمٞمٌؽ ُمـ ذًمؽ ، وهق ىمقل اهلل : »سمـ ي٤ًمر : صمّؿ ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم ًمٗمْمٞمؾ 

اِزىِملمَ  ٚمُِٗمُف َوُهَق ظَمػْمُ اًمرا  وَمُٝمَق خُيْ
ٍ
ـْ َرْ   .(9) (7) َوَُم٤م َأْٟمَٗمْ٘ميُتْؿ ُِم

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح دون يمالم ، ومّح٤مد هق اسمـ قمٞمًك ، وهق صم٘م٦م ُمـ 

 أصح٤مب اإلمج٤مع .

ذم ُم٣م ٤م ُمـ اًمِمقاهد ، ُمٙمـ طمًٌٜم٤م ٓ يٜمٝمض سمف هذا اعمخيتٍم ، ًماًمٕمٜمقان هذا 

 مل يٛم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف إّٓ »: ٘مقل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : يمإظم٤ٌمر اعمٕميتٛمدة 

 .ش٦م اًمٕمٚمؿ وشمٗمًػمهٚمَ ٛمْ جلُ  طم٤مومٔم٤مً 

 ؟!. وم٤مًمذي يم٤من ي٠مشمٞمف ذم ًمٞم٤مزم اًم٘مدر قمٚمؿ ُم٤م هق: ىمٚم٧م وم٘مٚم٧م )=احلريٌم( : 

 .شهمٝمًم ىم٣من ومد فمٙمؿ، ن إَمر وايمٝم»:  قمٚمٞمف اًمًالماًم٤ٌمىمر ىم٤مل 

 .واًميتقسم٦م واعمٖمٗمرة وزي٤مدة اخلػمٟمٌص أّن اًمٖمرض ُمـ اًمٌدا  : اًمٞمن اعمجٛمقع وىمٚم٧م : 

قمـ ، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، محد سمـ حمٛمد أهـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م 990اًمّمّٗم٤مر ) ىروو

اَّلل  إنّ » :قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل  أيبسمّمػم قمـ أيب قمـ ، محزة  أيبقمـ اسمـ ، اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد 
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زمدا  شمؿّ ، رض أهؾ إن ئمذب أراد أ هَمَتَقله فَمٛمُْٜمْؿ هَمًَم َأْٞم٦َم زمَِٚمُٙمقمٍ : سمب٣مرك وسمٔم٣ملم وم٣مل يمٛمبٝمف 

رْ : همٗم٣مل  ايمرمح٥م َّلل همٛمزيم٦م يْمَرى شَمٜمَْٗمُع اعْم١ُْمُِمٜملِمَ ي٤م حمٛمد  َوَذيمِّ  . وَم٢مِنا اًمذِّ

، ضمٕمٚم٧م ومداك : م قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًال ىم٤مل أسمق سمّمػم : ومرضمٕم٧م ُمـ ىم٤مسمؾ وم٘مٚم٧م ٕيب

 ؟!.ُم٤ممل يٙمـ ذم قمٚمٛمف، صح٤مسمٜم٤م وم٘م٤مًمقا سمدا هلل أطمدصم٧م  إينّ 

وفمٙمؿ ، َمـ طمٙمٗمف  فمٙمؿ فمٛمده مل يْمٙمع فمٙمٝمف اضمداً ، َّلل فمٙمٚمكم  نّ إ» قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

 .(1)شهمًم ٞمبذه إلم َمَلئ٘متف همٗمد اٞمتٜمك ايمٝمٛم٣م، ئ٘متف ورؽمٙمف ٞمبذه إلم َمَل

 .ت وًمق سم٤مًميتقصمٞمؼ اًمٕم٤مم صحٞمح قمغم إفمٝمر ، رضم٤مًمف صم٘م٤مىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده 

ُٙمْؿ َأْن ( سمْمٛمٞمٛم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم : زمدا َّلل همٛمزيم٦م ايمرمح٥مىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : ) ك َرسمُّ ًَ قَم

مْح٦َمَ ىمقًمف شمٕم٤ممم : و َيْرمَحَُٙمْؿ  ِف اًمرا
ًِ وح أّن همرض اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٌدا  قي يَميَت٥َم قَمغَم َٟمْٗم

 همػم .ٓ ، وزي٤مدة اخلػم اًمرمح٦م اًمٞمن و، واعمحق واإلصم٤ٌمت 

وم٘مد روى وُمـ اًمٜمّمقص قمغم أّن اًمٖمرض ُمـ اًمٌدا  اخلػم ، شمٖمٞمٞم٥م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ، 

وإّٞمف ٕظمؼميمؿ سمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر، إيّن ظمرضم٧م »اًمٌخ٤مري سم٢مؾمٜم٤مده اًمّمحٞمح ، قمـ قم٤ٌمدة قمـ اًمٜمٌّل : 

 وؾمٞم٠ميت خترجيف .. شطمغمًا يم٘مؿوفمسك أن ي٘مقن ، ومرومٕم٧م، سمَلضمك همَلن وهمَلن
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 ٙمهؿ إذا أراد أن ئمٙمؿَمقشّمؼ ايمس٣مزم٣مؿمل : اإلَم٣مم ُئمَ 

أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ حمٛمد سمـ احلًـ ، قمـ أمحد سمـ احلًـ سمـ قمكم روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

، قمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ ُمّمدق سمـ صدىم٦م ، قمـ قمامر اًم٤ًمسم٤مـمل ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل 

 قمٚمٞمف اًمًالم قمـ اإلُم٤مم يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م؟!.

 .(1)شذيمؽ ايمًمء ، أفمٙمٚمف اَّللُ ٓ ، ويم٘مـ إذا أراد أن ئمٙمؿ» وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

 .، واعمٕمٜمك ىمٓمٕمّل ًمٙمثرة إظم٤ٌمر ذم ذًمؽ ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح 

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ أيب قمكم إؿمٕمري ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر ، قمـ صٗمقان ، قمـ 

إّن : » اسمـ ُمًٙم٤من ، قمـ سمدر سمـ اًمقًمٞمد ، قمـ أيب اًمرسمٞمع ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

 .(7)شؾم٣مء أن ئمٙمؿ ، ُأفْمٙمِؿاإلَم٣مم إذا 

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، صٗمقان واسمـ ُمًٙم٤من ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع ، وسمدر سمـ اًمقًمٞمد 

اخلثٕمٛمل ، وأسمق اًمرسمٞمع اًمِم٤مُمل )=ظمٚمٞمد سمـ أورم( مل يقصم٘م٤م ، ًمٙمٜمّٝمام ممدوطم٤من ومٞمام اؾميتٔمٝمر 

 سمٕمض اًمٕمٚمام  .

، ضمٕمٗمر  قمـ ُمقؾمك سمـ، قمـ قمٛمران سمـ ُمقؾمك ، حمٛمد سمـ حيٞمك وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

إذا » :قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، قمـ أيب قمٌٞمدة اعمدائٜمل ، قمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد اعمدائٜمل 

 .(3)شأفمٙمٚمف اَّلل ذيمؽ أراد اإلَم٣مم أن ئمٙمؿ ؾمٝمئ٣مً 

 ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ.

قمـ أيب  ،ريش طم قمـ احلًـ سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ، أمحد سمـ إؾمح٤مق وأظمرج اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : 

٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َمهُ  ف اًمًالم ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم:ضمٕمٗمر قمٚمٞم ايمٔمكم فمعم ٞمقر ىمٜمٝمئ٥م إِٞمه
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إلم ، آرض أو َمـ أَمر ايمسًمء  َمـ أَمر، ٣م فمٙمؿ أَمر َمٛمّ  ٓ يريد أضمٌد ، ء ٣مرأس ايمٛمبل وآوصٝم

همٝمف  همرأى سمٖمسغم ايمذي أراد، قر ايمٛمّ  رهمع ؿمرهمف إلم ذيمؽ إّٓ ، اْلج٤م ايمتل زمكم اَّلل وزمكم ايمٔمرش 

 .(1)شَم٘متقزم٣مً 

اهلل قمٚمٞمف  قمٌد أيبقمـ ، حمٛمد سمـ ُمروان سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ روى اًمّمّٗم٤مر ذم اًمٌّم٤مئر 

هم٣مذا وومع فمعم : ف َمّ أَم٣مم همٝمسٚمع ايمِمقت دم زمْمـ همٝمخٙمؼ اَّلل اإل...»: اًمًالم ىم٤مل ؾمٛمٕميتف ي٘مقل 

 .(9)ش... فمًمل ايمٔمب٣مدأيرى ،  َمـ ٞمقر َمٛم٣مرٌ رهمع يمف ، رض إ

 أؾمد سمـ حمٛمد قمـ،  ُمقؾمك سمـ حمٛمد قمـ ، أمحد سمـ حمٛمد ٜم٤مطمدصموروى اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : 

 سمٜم٤من قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ُمقمم اخلراؾم٤مين اهلل قمٌد قمـ،  إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد قمـ،  اخلزاز

 ىمدر ُم٤م،  ومداك ضمٕمٚم٧م:  اًمًالم قمٚمٞمف ضمٕمٗمر ٕيب ىمٚم٧م:  ىم٤مل اًم٘مٛمل إؾمح٤مق قمـ اجلقزي

 ؟!.  اإلُم٤مم

 قمغم يم٤من إرض إمم وصؾ وم٢مذا،  أُمف سمٓمـ ذم يًٛمع»قمٚمٞمف اًمًالم : أسمق ضمٕمٗمر  ىم٤مل

،  اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٛمٞمع وهق ًمٙمٚمامشمف ُمٌدل ٓ وقمدًٓ  صدىم٤مً  رسمؽ يمٚمٛم٦م ومت٧م :ُمٙميتقسم٤مً  إيٛمـ ُمٜمٙمٌف

 اخلاليؼ قماملأ ومٞمف يرى،  إرض إمم اًمٕمرش سمٓمٜم٤من حت٧م ٟمقر ُمـ قمٛمقداً  ًمف أيْم٤مً  يٌٕم٨م صمؿ

 ومٞمف اومرغ ُمزيد إمم اطميت٤مج يمٚمام : آُم٤مم ذنأ إمم اهلل قمٜمد ُمـ آظمر قمٛمقد ًمف ييتِمٕم٥م صمؿ،  ٝم٤ميمٚمّ 

 .(3) شاومراهم٤م

ىم٤مل  قمٚمٞمف اًمًالمقمـ اًمرو٤م ُمًٜمدًا ريض اهلل قمٜمف ، يِمٝمد ًمف ُم٤م ُم٣م مم٤ّم رواه اًمّمدوق 

َمع رؽمقل  ـ َم٢م إّٓ مل سم٘مـ َمع أضمد مّ ،  ؽٙمَ ـيمٝمس٦م زمٚمَ ، َمْمٜمرة  َمٗمدؽم٥م : زمروح َمٛمفأّيدٞم٣م » :

زمٝمٛمٛم٣م ،  فمٚمقد َمـ ٞمقر: وهق ، سمسددهؿ وسمقهمٗمٜمؿ ، ٣م ٥م َمٛمّ ئٚمّ وهل َمع إ صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ،اَّلل 

 .شوزمكم اَّلل فمز وصمؾ
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 َمقشمؼ ايمس٣مزم٣مؿملدم فمقيص إؾم٘م٣مل 

 ( ؟!.إّن اإلَم٣مم إذا ؾم٣مء أن ئمٙمؿ ، ُأفْمٙمِؿُم٤م ُمٕمٜمك : )

هؾ ُمٕمٜمك ذًمؽ أّن اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ، ٟمٌٞم٤ًم يم٤من أم وصّٞم٤ًم ، ىم٤مدٌر أن يٕمٚمؿ أيا ر  

 ، سمال ىمٞمد أو ذط؟!.ُميتك أراد 

م هق ُمنموط سمٙمقٟمف قمٚمٞمف اًمًالم طمّج٦م قمغم اًمٜم٤ّمس ، ومال يٕمٚمؿ إّٓ ُم٤م يٚمٌّل يمقٟمف أ

 طمّج٦م قمغم اًمٜم٤ّمس ٓ همػم؟!!.ُمٕمّمقُم٤ًم 

اخل٤مًمؼ همػم اعمحدود : ٕمٚمؿ إّول مميتٜمع : ُٓميتٜم٤مع إطم٤مـم٦م اعمخٚمقق اعمحدود سمىمٚمٜم٤م : 

، قمـ أسمٞمف حمٛمد سمـ  ّٗم٤مر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمدوميتٕملّم اًمث٤مين ..: يدّل قمٚمٞمف ُم٤م رواه اًمّم

 :ظم٤مًمد اًمؼمىمل ، قمـ أيب اجلٝمؿ ، قمـ أؾم٤ٌمط ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : ىمٚم٧م

 ؟!. سمسئٙمقن فمـ ايمًمء همَل ي٘مقن فمٛمدىمؿ فمٙمٚمف

 ىمٚم٧م : يمٞمػ شمّمٜمٕمقن؟!. ش.رزمًم ىم٣من ذيمؽ»وم٣مل : 

 .(1)شسمٙمٗم٣مٞم٣م زمف روح ايمٗمدس»وم٣مل فمٙمٝمف ايمسَلم : 

ضم٤مًمف صم٘م٤مت . أؾم٤ٌمط صم٘م٦م وًمق سم٤مًميتقصمٞمؼ اًمٕم٤مم ، ر، قمغم إفمٝمر ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح 

وصمّٛم٦م يمالم ذم أيب اجلٝمؿ ، وأّٟمف ُمردد سملم صمالصم٦م رواة ، أطمدهؿ : سمٙمػم سمـ أقملم ُمـ أصح٤مب 

اًم٤ٌمىمر . واًمث٤مين : صمقير سمـ أيب وم٤مظميت٦م ُمـ أصح٤مب اًمّم٤مدق ُم٤مت ذم قمٝمده قمٚمٞمف اًمًالم ، 

 واًمث٤مًم٨م : ُم٤م ٟمحـ ومٞمف .

: ٕٟمف ٤مًمرضمؾ قمغم اًمقصم٤مىم٦م ٟمٔمر : ومهذا ، وذم ف ًمٞمس صمقير ، وأٟمّ ًمٙمـ ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م اًمؽمديد 

وأّي٤ًم يم٤من ،  ُمـ ُمِم٤ميخ اسمـ أيب قمٛمػم ، وهؿ صم٘م٤مت قمغم إفمٝمر: ّٕٟمف ٓ يروي إّٓ قمـ صم٘م٦م.

 وم٤معمٕمٜمك ىمٓمٕمّل ًمٙمثرة إظم٤ٌمر ذم ذًمؽ.
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سم٢مؾمٜم٤مده اًمّمحٞمح قمـ قمامر اًم٤ًمسم٤مـمل ىم٤مل : ىمٚم٧م ٕيب  قمـ اًمٙمٚمٞمٜمل ىمد ُم٣م و

 ؟!.حت٘مٚمقن إذا ضم٘مٚمتؿاًمًالم : سمام قمٌد اهلل قمٚمٞمف 

 .(1)ش، سمٙمٗم٣مٞم٣م زمف روح ايمٗمدسايمذي يمٝمس فمٛمدٞم٣م ،إذا ورد فمٙمٝمٛم٣م ايمًمء: »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

قمـ اًمّمّٗم٤مر سم٢مؾمٜم٤مده اًمّمحٞمح قمـ هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل ، قمـ قمامر أو همػمه ، قمـ أيب ُم٣م و

ٗم٣مٞم٣م زمف روح ايمٗمدس ، ، سمٙم يمٝمس دم ىمت٣مب فمقمّ اذا ورد فمٙمٝمٛم٣م َم٣م : » قمٌد اهلل اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم

 ش.وأَلٚمٛم٣م اَّلل اَل٣مَم٣مً 

ُم٤م ( ويم٘مـ إذا أراد أن ئمٙمؿ ايمًمء ، أفمٙمٚمف اَّلل ذيمؽومٛم٘مّمقد اإلُم٤مم قمٚمٞمف اًمًالم : )

 .سم٤محلّؼ ٚمحٙمؿ سملم اًمٕم٤ٌمد ًمٞمس ذم يميت٤مب قمكّم مم٤ّم حييت٤مضمقٟمف ًم

 ييتٕمّٚمؼ سمٙمقٟمف إُم٤مُم٤ًم طمّج٦م قمغم اًمٜم٤ّمس ،( إذا أرادوسمٕم٤ٌمرة أظمرى ، ومٛم٘مّمقد اإلُم٤مم : )

: ًمٞمحٙمؿ سملم اًمٜم٤مس أن يٗمٞمض قمٚمٞمف اًمٕمٚمؿ ُم٤م دام إُم٤مُم٤ًم وجي٥م قمغم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ سم٤مب اًمٚمٓمػ ، 

 : وإّٓ أوح٧م إُم٤مُميتف وقمّمٛميتف ًمٖمقًا واٟميت٘مض همرض اهلل شمٕم٤ممم ، وهق حم٤مل .سم٤محلّؼ 

ؾمٌح٤مٟمف ٓ يٕمٚمؿ ُمـ قمٚمؿ اهلل قمغم اعميتٞمّ٘مـ ، صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وسمٕم٤ٌمرة صم٤مٟمٞم٦م : وم٤معمٕمّمقم 

وهق  سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن طميتك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦ماًمٕمٚمؿ اعمٌذول ُم٤م ي٘مّقم قمّمٛميتف ، أىمّٚمف شمٕم٤ممم إّٓ و

قمغم ُم٤م ىمْم٧م سمف طمٙمٛم٦م ،  : ًميتدسمػم طم٤مل اعمٙمٚمٗملم ُمـ اهلداي٦م واًمْماللقمٚمؿ اًمٚمقح اعمحٗمقظ

 ..، وؾمٞم٠ميت أّن اعمٕمّمقم ٓ يّقيمؾ إمم ٟمٗمًف آسميتال  ذم دار اًمٌال  

سم٢مؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم إفمٝمر ، قمـ ، اًمٙم٤مذم ذم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وىمد روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

إّن اَّلل فمز وصمؾ أطمػم حمٚمدًا صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف زمًم : » قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤ملاًمّم٤مدق أيب قمٌد اهلل 

واؽمتثٛمك ىم٣من ، َمٛمذ ىم٣مٞم٦م ايمدٞمٝم٣م ، وزمًم ي٘مقن إلم اٞمٗمّم٣مء ايمدٞمٝم٣م ، وأطمػمه زم٣مظمحتقم َمـ ذيمؽ ، 

 .(7)شفمٙمٝمف همٝمًم ؽمقاه

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.398: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)

 َلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. . زم٣مب ايمبداء . دار ايم٘مت٤م اإلؽم198:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (7)



 

 

 663.     ................................................................ اْلٚمقم وايمتٖمسغمي  ايمٖمِمؾ ايمث٣مَمـ : فمٙمؿ اظمٔمِمقم 

 

 سمقّهؿ ايمتٜم٣مهم٦م!!

ايمذي يمٝمس إذا ورد فمٙمٝمٛم٣م ايمًمء »: ًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم ذم ُمقصّمؼ اًم٤ًمسم٤مـمل ىم٤مل ا

 .(1)ش، سمٙمٗم٣مٞم٣م زمف روح ايمٗمدسفمٛمدٞم٣م

،  يمٝمس دم ىمت٣مب فمقمّ اذا ورد فمٙمٝمٛم٣م َم٣م »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم ذم صحٞمح هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل : و

 ش.سمٙمٗم٣مٞم٣م زمف روح ايمٗمدس ، وأَلٚمٛم٣م اَّلل اَل٣مَم٣مً 

 ىمقل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم ذم صحٞمح أيب سمّمػم :ُمع هذا مت٤مُم٤ًم ُمٜم٤موم٤مة ورسمام ييتقّهؿ 

وايمذي ٞمٖمز زمٝمده ، إيّن ٕفمٙمؿ فمٙمؿ ايمٛمبل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ، وفمٙمؿ َم٣م ىم٣من ، وَم٣م هق ىم٣مئـ ، »

 .(9)شًم زمٝمٛمل وزمكم ومٝم٣مم ايمس٣مفم٥مٝمهم

قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ اسمـ حمٌقب ، قمـ اسمـ ، وُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل 

 ٞمدة ىم٤مل : ؾم٠مل أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م قمـ اجلٗمر؟!.رئ٤مب ، قمـ أيب قمٌ

 ش.هق صمٙمد شمقر مٙمقء فمٙمًمً : » وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

دم ،  سمٙمؽ صحٝمٖم٥م ؿمقَل٣م ؽمبٔمقن ذرافم٣مً : » قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل ؟!.وم٤مجل٤مُمٕم٦م: ىم٤مل ًمف 

وهل  إّٓ ويمٝمس َمـ ومّمٝم٥م ،  ٣مس إيمٝمفَم٣م َيت٣مج ايمٛمّ  ىمّؾ همٝمٜم٣م : َمثؾ همخذ ايمٖم٣ميم٨م ، فمرض إديؿ 

 .(3)ش ضمتك أرش اْلدش، همٝمٜم٣م 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

ىمٓمٕمٞم٦ّم ، سحي٦م أّن اإلُم٤مم صٚمقات اهلل ُميتقاشمرة ومٓم٤مئٗم٦م إظم٤ٌمر إومم ، وهل أظم٤ٌمر 

همػم ُمقضمقدة هل  وأ، قمـ اهلل ورؾمقًمف حمٛمد طمٙمؿ ومٞمٝم٤م ًمٞمس ًمديف ، ىمد شمرد قمٚمٞمف ُم٠ًمًم٦م قمٚمٞمف 

 .صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمفف رؾمقل اهلل حمٛمد اًمذي أُماله قمٚمٞمذم يميت٤مب قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم 

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.398: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 197زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (7)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.791: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (3)
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ىمٓمٕمّٞم٦م أيْم٤ًم ، سحي٦م أّن ُميتقاشمرة ذم طملم أّن ـم٤مئٗم٦م إظم٤ٌمر اًمث٤مٟمٞم٦م ، وهل أظم٤ٌمر 

يمّؾ سمؾ قمٜمدهؿ يميت٤مب قمكّم أو اجل٤مُمٕم٦م اًميتل ومٞمٝم٤م قمٜمدهؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن طميتك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ، 

 .اًمٜم٤ّمس ، طميتك أرش اخلدش إًمٞمف ُم٤م حييت٤مج 

 !.ومٙمٞمػ جيٛمع سمٞمٜمٝمام؟!

صغم اهلل ، اًمذي هق إُمال  اًمٜمٌّل أو اجل٤مُمٕم٦م ىمٚمٜم٤م : سم٤ًٌمـم٦م ، ذم يميت٤مب قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم 

ُم٤م ًمٞمس سمٛمحيتقم ومٞمف ، وومرغ اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمف ، ىمد ُمٓمٚم٘م٤مً مم٣م وظمط قمكّم ، ُم٤م هق حميتقم  قمٚمٞمف وآًمف

يٛمحق ُم٤م ، ي٘مّدم اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمف ُم٤م يِم٤م  ، وي١مظّمر ُم٤م يِم٤م  ، و، وهق اعمحيتقم اإلو٤مذم ُمٓمٚم٘م٤ًم 

 يِم٤م  ويث٧ٌم ُم٤م يِم٤م  ..

( ُم٤م ًمٞمس سمحيتؿ ايمذي يمٝمس فمٛمدٞم٣مإذا ورد فمٙمٝمٛم٣م ايمًمء وم٘مقل اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم : )

، أو هق اًمٕمٚمؿ اجلٛمكم اعمٚمٙمقيت همػم اعم٘مّٞمد سم٘مٞمقد دٟمٞمقّي٦م : عم٤م وأطمٙم٤مُمف ُمـ ىمْم٤م  اهلل شمٕم٤ممم 

 اهلل شمٙمقيٜمٍل صم٤مٍن حييت٤مج إمم إُمْم)=ُمٗمّنًا سم٘مٞمقد دٟمٞمقّي٦م( قمروم٧م أّن ضمٕمٚمف دٟمٞمقّي٤ًم 
ٍ
 ..٤م 

، ًمٙمـ أو ىمٌؾ ذًمؽ وُمـ ذًمؽ قمٚمؿ اًمٜمٌّل اجلٛمكم سمٙمّؾ اًم٘مرآن ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر أّول اًمٌٕمث٦م 

 ..ذم وىم٧ٍم دٟمٞمقٍي سمٕمٞمٜمف مل ي٠مذن اهلل ًمف سميتالوة ؾمقرة اًمٗميتح إّٓ آظمر اًمٌٕمث٦م 

 ، ُمٙميتقسم٤ًم ذم يميت٤مب قمكّم قمٚمٞمفطم٤مرضًا ذم ذواهتؿ ُمقضمقدًا قمٜمدهؿ اًمٕمٚمؿ ومحيتك ًمق يم٤من 

ٞميت٘مّدم ، ومٚمٕمّؾ اعمِمّٞم٦م شمٓمرأ قمٚمٞمف وم: رضورة أّن سمٕمْمف ُمٕمّٚمؼ مم٣م ًمٞمس يمّٚمف طميتؿ  اًمًالم ، ًمٙمـ

 .، أو اجلٛمكم اعمٚمٙمقيت ، اعمٕمّٚمؼ قمغم شمٗمًػم دٟمٞمقي ، وهذا هق اًمٕمٚمؿ اعمٕمّٚمؼ قمغم اًمٌدا ييت٠مظّمر أو 

، ، ظمالل أٟمقاقمف إرسمٕم٦م وىمد ُم٣م سمٞم٤من ذًمؽ سميتٗمّمٞمؾ ذم ومّمؾ اعمحيتقم اإلو٤مذم 

 ه٤مك هذا اًمٜمص ًمؽمى ..، واؾميتققم٥م ضمع ومرا
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 ايمتٖمسغمي صُمـَٚمٙمِٝمه٣ًم اَّلل إرصم٣مع دم  ّٞمٌص 

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم سمـ حمٛمد وحمٛمد سمـ احلًـ ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد وحمٛمد سمـ حيٞمك 

، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك مجٞمٕم٤ًم ، قمـ احلًـ سمـ حمٌقب ، قمـ أيب محزة اًمثامزم ىم٤مل : 

ي٣م شم٣مزم٦م إّن اَّلل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم ومد ىم٣من ووم٦م هذا إَمر : » م ي٘مقلؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًال

اؾمتد نمّم٤م اَّلل سمٔم٣ملم فمعم أهؾ إرض ، همٙمًم أن ومتؾ اْلسكم صٙمقات اَّلل فمٙمٝمف ، دم ايمسبٔمكم 

ومل جئمؾ اَّلل يمف ، هم٘مُمٖمتؿ ومٛم٣مع ايمسؼم ، همحدشمٛم٣مىمؿ همٟمذفمتؿ اْلدي٧م ، همٟمطمره إلم أرزمٔمكم وَم٣مئ٥م ، 

 . َيْٚمُحق اَّللهُ ََم٣م َيَُم٣مُء َوُيْثب٦ُِم َوفِمٛمَْدُه ُأمُّ ايمْ٘مَِت٣مِب : و،  فمٛمدٞم٣م زمٔمد ذيمؽ وومت٣مً 

  .(1)شومد ىم٣من ىمذيمؽ» قمٚمٞمف اًمًالم :وم٘م٤مل  ،ومحدصم٧م سمذًمؽ أسم٤م قمٌد اهلل : ىم٤مل أسمق محزة  

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت دون يمالم ، واحلًـ ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع .

يٓمرأ قمٚمٞمف اعمحق ىمد ُمـ اًمٕمٚمؿ ، مم٤ّم  قماعمٕمّمواحلدي٨م سيٌح أّن سمٕمض ُم٤م قمٜمد 

:  يّمدر قمـ اًمٕم٤ٌمد ُمـ ـم٤مقم٦م أو ُمٕمّمٞم٦مُم٤م اعمِمٞمت٦م  )ُمٕمّٚم٘م٤ًم( قمغمواإلصم٤ٌمت ، يمقٟمف ُمنموـم٤ًم 

 وم٤مهلل شمٕم٤ممم : ىم٣م : 

 أوًٓ : أن يٙمقن اًمٗمرج ذم اًمًٌٕملم : إذا مل ي٘ميتؾ احلًلم قمٚمٞمف .

 .اًمًالمقمٚمٞمف ىميتؾ احلًلم إذا ، صم٤مٟمٞم٤ًم: ىم٣م ؾمٌح٤مٟمف أن يٙمقن اًمٗمرج ذم اعم٤مئ٦م وإرسمٕملم 

 .، ويمِمػ ىمٜم٤مع اًمًؽم ُمع اإلذاقم٦م ن ٓ جيٕمؾ ًمٚمٗمرج وىميت٤ًم أصم٤مًمث٤ًم : ىم٣م ؾمٌح٤مٟمف 

: ُمٜمّزه قمـ ىمٞمقد اًمدٟمٞم٤م اخلًٞم٦ًم ، سمًٞمط حميتقم إمج٤مزم ُمٚمٙمقيت اًمزسمدة : أصؾ اًمٗمرج 

 ..، ٓ وضمقد هل٤م ذم اعمٚمٙمقتدٟمٞمقّي٦م : يمًٜم٦م ؾمٌٕملم اًمرضورة أّن ظمّم٤مئّمف اًميتٗمّمٞمٚمٞم٦ّم 

إرضم٤مع ُم٤م يم٤من  (ومل جئمؾ اَّلل يمف زمٔمد ذيمؽ وومت٣ًم فمٛمدٞم٣م)ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : احل٤مصؾ : 

 قمٚماًم ُمٗمّنًا سم٘مٞمقد دٟمٞمقّي٦م زُم٤مٟمّٞم٦م ، إمم قمٚمٍؿ مجكّم ُمٚمٙمقيّت ، ُمٜمّزه قمـ اًميت٘مٞمّد سم٤مًمزُم٤من اًمدٟمٞمقي.

                                                           

 ٥م، ؿمٜمران.. دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝمّ 368: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)
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يٌح ( سومل جئمؾ اَّلل يمف زمٔمد ذيمؽ وومت٣ًم فمٛمدٞم٣مً ٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )وسمٕم٤ٌمرة أظمرى : وم

، وإن يم٤من ىمد قمٚمٛمف اعمٓمٚمؼ اًميتٗمًػمّي ٓ يٕمٚمؿ وىميتف قمغم ٟمحق احليتؿ قمٚمٞمف اًمًالم  أّن اعمٕمّمقم

قمغم ىمٞمقد ُمٕمّٚم٘م٤ًم ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم مجٚمّٞم٤ًم ، ، قمٚماًم قمغم ٟمحق احليتؿ اإلو٤مذم قمـ يميت٤مب قمكّم أو اجل٤مُمٕم٦م 

 .اًمدٟمٞم٤م اًمزُم٤مٟمّٞم٦م 

 اًمزسمدة :

، أو أو اًمّمحٞمٗم٦م اجل٤مُمٕم٦م ، كّم يميت٤مب قم، وهق اعمٙميتقب ذم قمٚمؿ اعمٕمّمقم سمقىم٧م اًمٗمرج 

: سم٤مإلو٤موم٦م إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وٓ قمٚماًم طميتٛمٞم٤ًم ، ًمٞمس ىمْم٤مً  حميتقُم٤ًم ، ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم اًمٚمقح اعمحٗمقظ 

، إّٓ إذا أقمٚمؿ اهلل ظمّم٤مئّمف اًمدٟمٞمقّي٦م يم٤مًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم رضورة ـمرّو اعمحق واإلصم٤ٌمت ذم 

 ، وهذا أُمٌر آظمر .صم٤مٟمٞم٤ًم إُمْم٤مً  وأُمْم٤مه ُمٜمف اعمٓمٚمؼ شمٕم٤ممم اعمٕمّمقم سم٤معمحيتقم 

قمٚمؿ اعمٕمّمقم اإلمج٤مزم واًميتٗمًػمي : ومٙمّؾ ُمـ هذيـ ذم وىمد ُم٣م شمٗمّمٞمؾ هذا 

صم٤من ، أُّم٤م شمٙمقيٜمل دٟمٞمقي ، ًمٙمـ اًميتٗمًػمي حييت٤مج إمم إُمْم٤م  طميتؿ مم٣م ذم ٟمٗمًف اًمٕمٚمٛملم 

 سمًٞمط سم٤مإلو٤موم٦م إًمٞمف يمام أووحٜم٤م .ُمٚمٙمقيت إّول وم٢ممج٤مزم 

 ُمًيتٛمر طميتّك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ؟!!.اعمٓمٚمؼ ٤معمحيتقم وهؾ إظم٤ٌمر اهلل شمٕم٤ممم اعمٕمّمقم سم

 ىمٚمٜم٤م : ورد اًمٜمّص اًم٘مٓمٕمّل ىمرآٟم٤ًم وؾمٜم٦ّم أّٟمف ُمًيتٛمر ، وؾميت٠ميت اًمٜمّمقص .
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 يمٝمٙم٥م ايمٗمدر زمكم اْلٚمقم وايمتٖمسغمي

هـ( ىم٤مل : أظمؼمٟم٤م ىميتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر، 956أظمرج اًمٌخ٤مري )

قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م، أّن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمـ محٞمد، طمدصمٜمل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، ىم٤مل: أظمؼمين 

إيّن ظمرضم٧م »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمرج خيؼم سمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر، وميتالطمك رضمالن ُمـ اعمًٚمٛملم وم٘م٤مل: 

، وفمسك أن ي٘مقن طمغمًا يم٘مؿ، ومرومٕم٧م، وإّٞمف سمَلضمك همَلن وهمَلنٕظمؼميمؿ سمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر، 

 .(1)ش اًميتٛمًقه٤م ذم اًمًٌع واًميتًع واخلٛمس

 ِمٞمخلم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًم

هـ( ذم ُمًٜمده ىم٤مل : طمدصمٜم٤م يزيد، أظمؼمٟم٤م 947وُمـ ـمريؼ آظمر أظمرج أمحد سمـ طمٜمٌؾ )

اعمًٕمقدي وأسمق اًمٜمي، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اعمًٕمقدي قمـ قم٤مصؿ سمـ يمٚمٞم٥م، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب 

هريرة، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صكم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : ظمرضم٧م إًمٞمٙمؿ وىمد سمٞمٜم٧م زم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر 

، همٟمٞمسٝمتٜمًماًمْمالًم٦م، ومٙم٤من شمالطمك سملم رضمٚملم سمًدة اعمًجد، وم٠مشمٞميتٝمام ٕطمجز سمٞمٜمٝمام، وُمًٞمح 

 .وؾم٠مؿمدو ًمٙمؿ ؿمدوًا، أُّم٤م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، وم٤مًميتٛمًقه٤م ذم اًمٕمنم إواظمر وشمراً 

 .(7)ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ؿم٤ميمر : إؾمٜم٤مده صحٞمح  

إلظم٤ٌمر ( أي أُمرت سمؽمك اهمٟمٞمسٝمتٜمًمُمّر أّن اًمٜمًٞم٤من يٕمٜمل اًمؽمك : ومٛمٕمٜمك : )ىمٚم٧م : 

 .قمٜمٝمام شمٙمقيٜم٤ًم قمغم إفمٝمر : وذًمؽ سم٢مًمٖم٤م  ىمٞمقده٤م اًمزُم٤مٟمّٞم٦م اًميتٗمًػمّي٦م اًمدٟمٞمقي٦م : ًميتٌ٘مك ُمٚمٙمقشمٞم٦ّم

، ُمنموط ًمٚمٛمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم وم٤محلدي٨م أقماله ٟمٌص سيٌح ، أّن اًمٕمٚمؿ اعمٌذول 

اهلل  هذا قمٚمؿ ، واعميتٍّمف ذم يمّؾ ، واعمٜمع ظمػٌم هلؿ ورمح٦م سمٓم٤مقم٦م اًمٕم٤ٌمد ، ومٚمق قمّمقا ُمٜمع قمٜمٝمؿ 

اعمٓمقي ذم اًمٕمرش وهق قمٚمؿ اعمِمٞمت٦م اعم٘مّدؾم٦م ، وُمرّده إمم اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ ، ذاك اعمٙمٜمقن اعمٙمٜمقن 

 ، هذا ُمٕمٜمك اًمٌدا  سم٢مجي٤مز . اعمًيتقر ، اًمذي ٓ حيٞمط سمف همػم اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

                                                           

 . دار ؿمقق ايمٛمج٣مة . 99، رومؿ: 19: 1صحٝمح ايمبخ٣مري )ت: زهغم ايمٛم٣مس(   (1)

 . دار اْلدي٧م ، ايمٗم٣مهرة .  7897، رومؿ: 77:  8َمسٛمد أمحد )ت: أمحد ؾم٣مىمر(   (7)
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 ايمٛمبّل ٓ يٛمسك!!ازمـ صمرير ايمْمػمي : 

، وإّٓ ًمزم اٟميتٗم٤م  اًمٖمرض ُم٤م يقطمك إًمٞمف ،  يٛميتٜمع قم٘ماًل أن يٜمًك اًمٜمٌّل رسمام ي٘م٤مل : 

: يٕمْمده ُم٤م ُمّر أّن اعمٕمّمقم حمٞمٌط سمٙمّؾ ُم٤م ذم ..، وٓ سم٠مس سمفاًمًٗمف اعمح٤مل ذم أىمؾ إىمقال  وأ

 صم٤مين وإذن ٓطمؼ . 
ٍ
 اًمٚمقح واعمٚمٙمقت : هم٤مي٦م إُمر ٓ يًقغ ًمف إقمالٟمف )=شمٗمًػمه( إّٓ سم٢مُمْم٤م 

ـْ ؿِمتْٜم٤َم ًمَ قمدا هذا ومٛمجٛمقع اًم٘مرآن أرؿمد ىم٤مئاًل :  ِذي َأْوطَمْٞمٜم٤َم إًَِمٞمَْؽ صُمؿا َوًَمِت ـا سم٤ِمًما ٌَ ٜمَْذَه

صغم اهلل قمٚمٞمف مل يٜمس ٟمٌٞمّف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم . وهق يٜمٌك  أّن اهلل (1)َٓ دَمُِد ًَمَؽ سمِِف قَمَٚمْٞمٜم٤َم َويمِٞماًل 

 .. ؿمٞمت٤ًم ُمـ قمٚمؿ اًمقطملوآًمف 

ـا ىم٤مًمقا: وذم ىمقل اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه: ىم٤مل اًمٓمؼمي :  ٌَ ـْ ؿِمْتٜم٤َم ًَمٜمَْذَه ِذي َأْوطَمْٞمٜم٤َم  َوًَمِت سم٤ِمًما

 .(7) ُم٤م يٜمٌك  قمـ أّن اهلل شمٕم٤ممم ذيمره مل يٜمس ٟمٌٞمّف ؿمٞمت٤ًم مم٤ّم آشم٤مه ُمـ اًمٕمٚمؿ إًَِمْٞمَؽ 

َٓ وىم٤مل :  يْمِر إِْن يُمٜميْتُْؿ  ًٓ ُٟمقطِمل إًَِمْٞمِٝمْؿ وَم٤مؾْم٠َمًُمقا َأْهَؾ اًمذِّ ٓا ِرضَم٤م ـْ ىَمٌْٚمَِؽ إِ َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم

ٌَٞمِّ 43شَمْٕمَٚمُٛمقَن ) سُمِر ( سم٤ِمًْم َ يمِٙمٛمه٣مسِ ٜم٤َمِت َواًمزُّ ىْمَر يمُِتَبكمِّ َل إًَِمٞمِْٝمْؿ َوًَمَٕمٚماُٝمْؿ  َوَأْٞمَزيْمٛم٣َم إيَِمٝمَْؽ ايمذِّ َُم٤م ُٟمزِّ

ُرونَ   . (3)َييَتَٗمٙما

واعمجٛمقع ، ؾمٞمام إـمالق إٟمزال اًمذيمر ، ويمذا إـمالق وضمقب اًمٌٞم٤من ًمٚمٜم٤ّمس ، ٟمٌص 

ؿمٞمت٤ًم ُمـ اًمٕمٚمؿ اعمٌذول ، وٓ قمٚمٞمف وآًمف صغّم اهلل مل يٜمس اًمٜمٌّل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومّمٞمٌح أّن اهلل 

أذهٌف ؾمٌح٤مٟمف قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، وإّٓ ومٚمٞمس هق سمٜمٌل ذم ومرض اًمٜمًٞم٤من ، وإـمالق أي٦م 

 ي٠مسم٤مه مت٤مُم٤ًم .

( أي : أُمرت همٟمٞمسٝمتٜمًموم٠مشمٞميتٝمام ٕطمجز سمٞمٜمٝمام، وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ : )

 سمؽمك إظم٤ٌمر اًمٜم٤ّمس هب٤م ، وم٤مطمٗمظ .

                                                           

 .86اإلهاء :   (1)

 . َم٠مؽمس٥م ايمرؽم٣ميم٥م ، زمغموت. 979: 7سمٖمسغم ايمْمػمي )ت: أمحد ؾم٣مىمر(   (7)

 .99-93ايمٛمحؾ :   (3)
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 َمٖمّن حمتقم ف ومقام ايمديـ َمـ فمٙمؿ اظمٔمِمقم َم٣م همٝم

ومال ُمِمّٞم٦م ومٞمف ، وٓ حمق وٓ إصم٤ٌمت : يمذا ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم وأُمْم٤مه ، سمؾ يًيتحٞمؾ همػمه ، 

وإّٓ ًمزم اٟميتٗم٤م  اًمٖمرض ُمـ اًميتنميع ، واًمًٗمف ذم إرؾم٤مل اًمرؾمؾ وسمٕم٨م إٟمٌٞم٤م  ، واًمًٗمف حم٤مل 

 ذم ومٕمؾ احلٙمٞمؿ اًمذي هق أطمٙمؿ احل٤ميمٛملم ؾمٌح٤مٟمف ..

قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ اسمـ حمٌقب ،  ريض اهلل قمٜمف ى اًمٙمٚمٞمٜملرو

، قمـ اسمـ رئ٤مب ، قمـ رضيس اًمٙمٜم٤مد ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل وقمٜمده 

قمج٧ٌم ُمـ ىمقم ييتقًمقٟم٤م وجيٕمٚمقٟم٤م أئٛم٦م ، ويّمٗمقن أن ـم٤مقميتٜم٤م ُمٗمؽمو٦م »أٟم٤مس ُمـ أصح٤مسمف : 

 قمٚمٞمف وآًمف ، صمّؿ يٙمنون طمجيتٝمؿ ، وخيّمٛمقن أٟمٗمًٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ يمٓم٤مقم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل

سمْمٕمػ ىمٚمقهبؿ ، ومٞمٜم٘مّمقٟم٤م طمّ٘مٜم٤م ، ويٕمٞمٌقن ذًمؽ قمغم ُمـ أقمٓم٤مه اهلل سمره٤من طمؼ ُمٕمروميتٜم٤م 

 واًميتًٚمٞمؿ ُٕمرٟم٤م . 

أشمرون أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، اومؽمض ـم٤مقم٦م أوًمٞم٤مئف قمغم قم٤ٌمده ، صمؿ خيٗمل قمٜمٝمؿ أظم٤ٌمر »

 ؟!.شم٣ّم همٝمف ومقام ديٛمٜمؿ، ومٞمام يرد قمٚمٞمٝمؿ ،  د ايمٔمٙمؿويٗمْمع فمٛمٜمؿ َمقا ، اًمًاموات وإرض

وم٘م٤مل ًمف محران : ضمٕمٚم٧م ومداك ، أرأي٧م ُم٤م يم٤من ُمـ أُمر ، ىمٞم٤مم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  

واحلًـ واحلًلم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، وظمروضمٝمؿ ، وىمٞم٤مُمٝمؿ سمديـ اهلل قمز ذيمره ، وُم٤م أصٞمٌقا 

 ا؟!.ُمـ ىميتؾ اًمٓمقاهمٞم٧م إّي٤مهؿ ، واًمٔمٗمر هبؿ ، طميتك ىميتٚمقا وهمٚمٌق

ي٤م محران ، إّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ، ىمد يم٤من ىمّدر ذًمؽ »وم٘م٤مل أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم : 

همبتٗمدم فمٙمٍؿ إيمٝمٜمؿ َمـ ٛمف قمغم ؾمٌٞمؾ آظميتٞم٤مر ، صمّؿ أضمراه : قمٚمٞمٝمؿ ، وىمْم٤مه ، وأُمْم٤مه ، وطميتّ 

وزمٔمٙمؿ صٚم٦م َمـ ،  رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ، وم٣مم فمقم واْلسـ واْلسكم فمٙمٝمٜمؿ ايمسَلم

، وًمق أهّنؿ ي٤م محران ، طمٞم٨م ٟمزل هبؿ ُم٤م ٟمزل ُمـ أُمر اهلل ، قمز وضمؾ ، وإفمٝم٤مر  َمٛم٣ّمصٚم٦م 

اًمٓمقاهمٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ ، ؾم٠مًمقا اهلل قمز وضمؾ أن يدومع قمٜمٝمؿ ذًمؽ ، وأحلقا قمٚمٞمف ذم ـمٚم٥م إزاًم٦م 

ُمٚمؽ اًمٓمقاهمٞم٧م ، وذه٤مب ُمٚمٙمٝمؿ ، إذن ٕضم٤مهبؿ ، ودومع ذًمؽ قمٜمٝمؿ ، صمّؿ يم٤من اٟم٘مْم٤م  ُمدة 

أهع ُمـ ؾمٚمؽ ُمٜمٔمقم اٟم٘مٓمع وميتٌدد ، وُم٤م يم٤من ذًمؽ اًمذي  اًمٓمقاهمٞم٧م ، وذه٤مب ُمٚمٙمٝمؿ
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أص٤مهبؿ ي٤م محران ًمذٟم٥م اىمؽمومقه ، وٓ ًمٕم٘مقسم٦م ُمٕمّمٞم٦م ظم٤مًمٗمقا اهلل ومٞمٝم٤م ، وًمٙمـ عمٜم٤مزل ويمراُم٦م 

 .(7)شُمـ اهلل ، أراد أن يٌٚمٖمقه٤م ، ومال شمذهٌـ سمؽ اعمذاه٥م ومٞمٝمؿ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت دون يمالم . 

أشمرون أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، اومؽمض ـم٤مقم٦م أوًمٞم٤مئف قمغم قم٤ٌمده ، ») ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم :

 م٣ّم همٝمف، ومٞمام يرد قمٚمٞمٝمؿ ،  ، ويٗمْمع فمٛمٜمؿ َمقاد ايمٔمٙمؿ صمؿ خيٗمل قمٜمٝمؿ أظم٤ٌمر اًمًاموات وإرض

ُمٓمٚم٘م٤ًم ، إمج٤مًٓ ُمٚمٙمقشمٞم٤ًّم ( فم٤مهٌر ذم أّن قمٚمؿ اعمٕمّمقم سمام ومٞمف ىمقام اًمديـ ُمـ اعمحيتقم ومقام ديٛمٜمؿ

 ، سمؾ يًيتحٞمؾ همػمه ذم اًمؼمه٤من ، وإّٓ اٟميت٘مض اًمٖمرض .ّي٤ًم وشمٗمّمٞمالً دٟمٞمق

ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : قملم ،  ذم سمٕمض اًمٜمّمقص (َم٣م همٝمف ومقام ايمديـ) ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم :

، وهق ُم٤م ٟمّص قمٚمٞمف أسمق ضمٕمٗمر اًمث٤مين قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل  ( ذم ٟمّمقص أظمرىَم٣م ٓ زمّد يمٙمٔمب٣مد َمٛمف)

 ( . ، همٔمٛمد إوصٝم٣مءَّم٣م َم٣م ٓ زمد يمٙمٔمب٣مد َمٛمفأمجٙم٥م ايمٔمٙمؿ همٔمٛمد اَّلل صمّؾ ذىمره ، و: )

وومروقمف وأريم٤مٟمف ،  اًمديـ ُم٤م ييتٕمّٚمؼ سم٠مصقل ، هقومام ومٞمف ىمقام اًمديـ وسمٕم٤ٌمرة أظمرى : 

ُمٗمّن دٟمٞمقّي٤ًم ، ًمٞمس مجٚمٞم٤ًّم : ومٝمذا طميتؿ ذم دار اًمٌال  اًميتل ٓ شميتؿ طم٘مٞم٘م٦م اًمديـ ُمـ دوهن٤م 

 .ٓ إصم٤ٌمتال حمق ومٞمف وُمٚمٙمقشمٞم٤ًّم ُمٜمّزه٤ًم قمـ ىمٞمقد اًمدٟمٞم٤م : وم

ًَم ايمَْٕمْٝم٤ُم َّللِهِ هَم٣مْٞمتَٓمُِروا وُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ِف هَمُٗمْؾ إِٞمه ـْ َرزمِّ َٓ ُأْٞمِزَل فَمَٙمْٝمِف آَي٥ٌم َِم َوَيُٗمقيُمقَن يَمْق

ـَ  ـَ اظْمُٛمْتَٓمِِري ُمـ قمٚمؿ اعمٕمّمقم اجلٛمكم اعمٚمٙمقيت سم٠مصؾ ُم٤م ؾمٞمٜمزًمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف  (9)  إيِنِّ ََمَٔمُ٘مْؿ َِم

ف ُمٕمّٚمؼ قمغم ُمِمٞمت٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم اًميت٘مديؿ أو اًميت٠مظمػم ، وٓ يٕمٚمؿ شمٗمًػم ُمـ اًم٘مْم٤م  ، سمٞمد أٟمّ 

ذًمؽ همػمه ؾمٌح٤مٟمف : وم٢من قملّم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم زُم٤مٟم٤ًم دٟمٞمقّي٤ًم عم٤م ؾمٞميتزًمف أوحك ُمٗمّنًا ، وإّٓ 

 .ومٝمق مجكم ُمٚمٙمقيت ُمٕمّٚمؼ قمغم ىمٞمد دٟمٞمقّي وإُمْم٤م  صم٤من
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 671.     ................................................................ اْلٚمقم وايمتٖمسغمي  ايمٖمِمؾ ايمث٣مَمـ : فمٙمؿ اظمٔمِمقم 

 

 ززمدة ايمٖمِمؾ

 .اًمدٟمٞمقّي٦م اعمٜمّزه قمـ ىمٞمقد اًمٗم٘مر : هق اًمٕمٚمؿ ذم اجلٛمٚم٦م اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم 

، وأدٟمك ُمٜمف ، وهق ُمٜمّزه قمـ اًم٘مٞمقد ُمٓمٚم٘م٤ًم أذومف قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم اًمذي هق قملم ذاشمف 

قمٚمؿ اًمٕمرش ، وهق قمٚمؿ اعمِمٞمت٦م : أي قمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمف اعميتٕمّٚمؼ سمٗمٕمٚمف : أي سمام ؿم٤م  وأراد ظمٚم٘مف 

 .خمٚمقىم٤مً  يمقٟمف طم٤مدصم٤ًم وهذا اًمٕمٚمؿ ُمٜمّزه قمـ يمّؾ ىمٞمقد اًمٗم٘مر إّٓ وإجي٤مده ُمـ خمٚمقىم٤مشمف ، 

وأدٟمك ُمٜمف قمٚمؿ اًمٙمرد ، وهق اعمٓمقي ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ : وومٞمف ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن 

إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، وهق ُم٤م أودقمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم رؾمٚمف وُمالئٙميتف ويميتٌف وُم٤م ؾمٞمٙمقن 

 .، أُم٤م ُم٤م سمٕمد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومال يٕمٚمٛمف طميتاًم إّٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مجلٕمؾ اًميتٙمقيٜمل 

ؾمّٚمط اًمْمق  قمغم قمٚمؿ اًمٙمرد : أي قمٚمؿ اًمٚمقح ، سمؾ هذا اًمٙميت٤مب ، هذا اًمٗمّمؾ 

، أو قمٚمؿ اًمٕمرش ، اعمحٗمقظ ، واعمٕمّمقم أّي ُمٕمّمقم ٓ حيٞمط طميتاًم سم٠ميمثر ُمٜمف ، أُم٤م قمٚمؿ اعمِمٞمت٦م 

 إيِنِّ وَم٤مقِمٌؾ َذًمَِؽ هَمًدا )ومٙمام ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف : 
ٍ
ـا ًمٌَِمْ  َٓ شَمُ٘مقًَم ٓا َأْن َيَِم 93َو  . ٤مَ  اهللاُ( إِ

 : ؾمٞمام إظمػميـ، أرسمٕم٦م أُمقر  أمّهٝم٤مىمد اشّمْمح يمّؾ هذا ذم اًمٓمٞم٤ّمت اًم٤ًمسم٘م٦م، 

سمٕم٤ممل سمًٞمط ىمٞم٤مؾم٤ًم ُمٚمٙمقيت ، قمٚمؿ إمج٤مزم اعمحٗمقظ أّن قمٚمؿ اعمٕمّمقم سمام ذم اًمٚمقح  إّول :

 و٤مذم .إرسمٕم٦م ذم اعمحيتقم اإلاًم٘مٞمقد أٟمقاع ىمد ُمْم٧م ، واًمٗم٤مٟمٞم٦مـ ىمٞمقد اًمٗم٘مر : ًميتٜمّزهف قماًمدٟمٞم٤م 

: ًم٤ًٌمـميتف وشمٜمزهف قمـ ىمٞمقد اًمذي ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم اعمٚمٙمقيت  ايمث٣مين :

 . ٟمٞمقي اعم٘مٞمّد هب٤م ، سمؾ هق قمّٚم٦م ًمقضمقده٤ماًمٗم٘مر اًمدٟمٞمقّي٦م اًمٗم٤مٟمٞم٦م ، أذف ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمد

ىمٞم٤مؾم٤ًم ، ذم اًمٌ٘م٤م  دون احلدوث  أذف : ًمٙمقٟمفاًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم اعمٚمٙمقيت إّٟمام  ايمث٣ميم٧م :

قمٛمر هذا اإلٟم٤ًمن أو يمٙمقن إذ اًمٕمٚمؿ اًمدٟمٞمقي اًميتٗمّمٞمكم حمدود ،  :ٓ يٗمٜمك  أسمدّي ،   اًمدٟمٞم٤مسمٕم٤ممل

 ..اًمٗمٜم٤م  ُمٜمّزه قمـ هذإم٤مملٌ أسمدّي أُّم٤م قم٤ممل اعمٚمٙمقت وم ومٞمٛمقت ،سمًٜم٦م ؾمٌٕملم  اً ُم٘مّٞمدذاك 

رة أّن اعمٓمٚمؼ سم٘م٤مً  وطمدوصم٤ًم و: رض، يمقٟمف خمٚمقىم٤ًم سم٘م٤مً  ٓ طمدوصم٤ًم ٤مٕسمدّي ٛم٘مّمقدٟم٤م سموم

 ..يمام ذم اعمخٚمقق وطمدوث ٤مًمؼ وطمده وم٘مط : إذ ًمٞم٧ًم هلل سمداي٦م هق اخل
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سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم وىم٤مـم٦ٌم أهؾ ذم اًمٌ٘م٤م  دون احلدوث اعمٚمٙمقيت  مم٤ّم يدّل قمغم أسمدّي٦م

٤محِل٤َمِت ؾَمٜمُْدظِمُٚمُٝمْؿ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف وُم٤م ذيمره اهلل إدي٤من  ـَ آَُمُٜمقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّما ِذي َواًما

رِ  هَْن٤َمُر ضَمٜما٤مٍت دَمْ ْٕ يتَِٝم٤م ا ـْ حَتْ ـَ همِٝمَٜم٣م َأزَمًداي ُِم وهق سيٌح أّن اًمٌ٘م٤م  اعمٚمٙمقيت دون  (7)طَم٣ميمِِدي

 .ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم خمٚمقق ًمف سمداي٦م وضمقدّي٦م : رضورة أّن اجلٛمٞمع طم٤مدث أسمدّي ف طمدوصم

إذا اشّمْمح هذا : ومٕمّٚم٦م يمقن اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم اعمٚمٙمقيت ، أذف ُمـ اًميتٗمّمٞمكم اًمدٟمٞمقي : 

: يمخٌزة أّم ؾمٚمٞمؿ سمحرًا ُمٓمٚم٘م٤ًم ٓ يٜمْم٥م ، ذم اًمٌ٘م٤م  دون احلدوث ، اعمٚمٙمقيت ٕمٚمؿ اًمًمٙمقن 

ويمذا ُم٤م  طمجر ، إمم صمامٟملم ىمرص٤ًم سم٢مذن اهلل ، سمؾ إمم ُم٤م ٓ هن٤مي٦م  اًمقاطمدة اًميتل يمثّره٤م اًمٜمٌّل 

اًميتٗمّمٞمكم اًمدٟمٞمقي اًمذي هق وم٤من ُميتالش سم٘م٤مً  وطمدوصم٤ًم سمخالف ٟمٌّل اهلل ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ، 

 . .ٛمر اإلٟم٤ًمن ، واًمثٛمر ، واعمٓمر ، و..: يمٕم

ي٘مقل  قمٚمٞمف اًمًالمؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر : ىم٤مل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح محزة  ُم٤م رواه أسمق وىمدُم٣م

 .(7)شوإن زاد زاده اَّلل، وَمـ وم٣مل ؽمبح٣من اَّلل وزمحٚمده ىمت٤م اَّلل يمف فممم ضمسٛم٣مت  » :

ؼ ٓ هن٤مئل ، ، ُمٓمٚمأسمدّي ُمٚمٙمقيت قمٚمؿ إمج٤مزم  (وإن زاد زاده اَّللىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 .ومٝمق ، سم٘م٤مً  ٓ طمدوصم٤ًم ، سمحر ٓ يٜمْم٥م ُمـ اًمثقاب همػم حمدود سمحد 

اًمراسمع : ًمٙمـ يٌ٘مك هذا اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم اعمٚمٙمقيت اًمٚمقطمل إذف ، وهق قمٚمؿ اًمٙمرد 

يمام أّن ، ومٛمـ هٜم٤مك ي٠ميت إُمر سم٤مًمٌدا  واعمحق واإلصم٤ٌمت ، ، حمٙمقم سم٤معمِمٞمت٦م وهق قمٚمؿ اًمٕمرش 

 . ٕمٚمؿ اهلل قمٚمؿ اًمٕمرش حمٙمقم سم

   

                                                           

 .57ايمٛمس٣مء :   (1)
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 ت٣مؽمعايمٖمِمؾ ايم

 آٞم٣ًم همآن اظمٔمِمقم ازدي٣مد فمٙمؿ 

  



 

 

 

  



 

 

 675.     ...................................................................... همآن  آٞم٣مً  ايمٖمِمؾ ايمت٣مؽمع  : ازدي٣مد فمٙمؿ اظمٔمِمقم 

 

 زي٣مدة فمٙمؿ اظمٔمِمقم ، حمتقم إو٣مدم

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ 

 اًمٜمي سمـ ؾمقيد ، قمـ حيٞمك احلٚمٌل ، قمـ سمريد سمـ ُمٕم٤موي٦م ، قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ، قمـ أيب قمٌد

إّن فمٙمٝم٣ًم فمٙمٝمف ايمسَلم ىم٣من فم٣مظم٣ًم، وايمٔمٙمؿ يتقارث ، ويمـ َيٙمؽ فم٣ممل إّٓ : » اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

ـْ ئمٙمؿ فمٙمٚمف ،  ـْ زمٔمده ، ََم  .(1)شأو َم٣م ؾم٣مء اَّللزمٗمل ، َِم

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ أسمٞمف ، قمـ مح٤مد سمـ قمٞمًك ، قمـ طمريز ، قمـ 

إّن ايمٔمٙمؿ ايمذي ٞمزل َمع آدم فمٙمٝمف ايمسَلم » اًمٗمْمٞمؾ ، قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل :زرارة و

مل يرهمع ، وايمٔمٙمؿ يتقارث ، وىم٣من فمقم فمٙمٝمف ايمسَلم فم٣ممل هذه إَم٥م ، وإّٞمف مل َيٙمؽ َمٛم٣م فم٣ممل ومط 

  .(7)شأو َم٣م ؾم٣مء اَّلل،  َمـ فمٙمؿ َمثؾ فمٙمٚمفإّٓ طمٙمٖمف َمـ أهٙمف ، 

 م .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح دون يمال

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ اًمؼمىمل ، قمـ اًمٜمي سمـ 

ؾمقيد ، قمـ حيٞمك احلٚمٌل ، قمـ قمٌد احلٛمٞمد اًمٓم٤مئل ، قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل : ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر 

أو َم٣م ؾم٣مء إّن ايمٔمٙمؿ يتقارث ، وٓ يٚمقت فم٣ممل إّٓ وسمرك َمـ ئمٙمؿ َمثؾ فمٙمٚمف ، » قمٚمٞمف اًمًالم :

 .(3)ش اَّلل

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح  .

ٌَدا  : أي : اعمحق واإلصم٤ٌمت ، واًميتٖمٞمػم واًميتٌديؾ ، واًميت٘مديؿ  اعم٘مّمقد سم٤معمِمٞم٦ّم : اًم

 واًميت٠مظمػم : يٗمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ رمح٦ًم سمٕم٤ٌمده : ًمٞمزيدهؿ ُمـ ومْمٚمف .
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ـْ ئمٙمؿ فمٙمٚمف ، ىمٚم٧م : ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : ) ـْ زمٔمده ، ََم أو َم٣م ويمـ َيٙمؽ فم٣ممل إّٓ زمٗمل ، َِم

يمام ؾمٞم٠ميت ذم إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ، أّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ( ُمـ سم٤مب إدب ُمع اهلل شمٕم٤ممم : وإّٓ اَّلل ؾم٣مء

 ..اعمٕمّمقم ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم وىم٣م سمزي٤مدة قمٚمؿ 

 اًمالطمؼ قمغم ومرولم : ٕمّمقم واعم٘مّمقد أّن قمٚمؿ اعم

 إّول : أن يٙمقن قمٚمؿ اعمٕمّمقم اًمالطمؼ ، ُم٤ًموي٤ًم ًمٕمٚمؿ اعمٕمّمقم اًم٤ًمسمؼ .

 يٙمقن قمٚمؿ اعمٕمّمقم اًمالطمؼ ، أيمثر ُمـ قمٚمؿ اًم٤ًمسمؼ . اًمث٤مين : أن

: ُمٜمٝم٤م : صحٞمح زرارة ، قمـ ّول واًمٜمّمقص اعميتقاشمرة أشمٞم٦م ، ّسطم٧م سم٤مًمٗمرض إ

 ش. يمقٓ أّٞم٣م ٞمزداد ٕٞمٖمدٞم٣م»اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

وٓ يرد إؿمٙم٤مل أّن اًمالطمؼ ؾمٞمٙمقن أقمٚمؿ ُمـ اًم٤ًمسمؼ : وٟميتٞمجيتف أّن قمٚمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم 

 قمٚمٞمف اًمًالم قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ، ؾمٞمٙمقن أيمثر ُمـ قمٚمؿ اًمٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف!!. قمكمّ 

أّن زي٤مدة اًمٕمٚمؿ قمٜمد أُمػم ، اعمٕميتْمدة سم٤مًمؼمه٤من اًمٞم٘مٞمٜمل ، ومًٞم٠ميت ذم اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م 

، إّٟمام شمٕمرض أوًٓ قمغم اًمٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : يمقٟمف هق واؾمٓم٦م اًمٗمٞمض ُمثاًل اعم١مُمٜملم 

 ، وؾمٞم٠ميت اًمٌٞم٤من .، ويمذا سملم يمّؾ ٓطمؼ وؾم٤مسمؼ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أمجٕملم اًمٕم٤معملم واًمرمح٦م قمغم 

شمٗمٞمض ُمـ قم٤ممل اًمٕمرش واعمِمٞمت٦م : اًمٕمٚمؿ قمغم اعمٕمّمقم ، وٓ سمد ُمـ اًميتذيمػم أّن زي٤مدة 

إّن ًمٜم٤م ذم ًمٞم٤مزم »ىم٤مل : قمـ اًم٤ٌمىمر  ُم٤م رواه احلريٌم٧م إظم٤ٌمر اعمًيتٗمٞمْم٦م ، ُمٜمٝم٤م ومٚم٘مد ُمْم

...: شم١مذن ًمٚمٛمالئٙم٦م واًمٜمٌٞملم وإوصٞم٤م  اعمقشمك وأرواح إوصٞم٤م  اجلٛمٕم٦م ًمِم٠مٟم٤م ُمـ اًمِم٠من

...، همٝمْمقهمقن زمٔمرش رهب٣م أؽمبقفم٣مً واًمقص اًمذي سملم فمٝمراٟمٞمٙمؿ ، يٕمرج هب٤م إمم اًمًام  ، 

 .شومد أَلٚمقا اَل٣مَم٣ًم َمـ ايمٔمٙمؿ ، فمٙمًًم مج٣ًم َمثؾ صمؿ ايمٕمٖمغم، ويّمٌح اًمقص وإوصٞم٤م  
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 ّؾ آندم ىمفمٙمًًم يزداد اظمٔمِمقم ايمٛمّص أّن 

، قمـ صمٕمٚم٦ٌم ، قمـ اسمـ أيب ٟمٍم ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، حمٛمد سمـ حيٞمك روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 .(7)ش...٣م ٞمزداد ٕٞمٖمدٞم٣ميمقٓ أٞمّ »: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : قمـ زرارة ىم٤مل 

 .سم٢ممج٤مع أصح٤مسمٜم٤م ، ُمٕمٜم٤مه رضورّي ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح 

، مم٤ّم يم٤من اعمحٗمقظاعمٙميتقب ذم اًمٚمقح  ًمٙمـ صمٛم٦م شم٤ًمؤل ، أو ًمٞمس اعمٕمّمقم ، قم٤مملٌ سمٙمّؾ 

 ، وهق اعمٌذول هلؿ ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم ، وم٠مّي ر  يزدادون؟!.وُم٤م يٙمقن إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م 

اشّمْمح ُمـ جمٛمقع اًمٗمّمقل اًم٤ًمسم٘م٦م : ؾمٞمام اًم٤ًمسم٘ملم قمغم هذا اًمٗمّمؾ أّن قمٚمؿ ىمٚمٜم٤م : 

كّم( ُمٚمٙمقيت سمًٞمط : أي : ُمٜمّزه اعمٕمّمقم سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، قمٚمؿ إمج٤مزم )=مُجـَـ

قمـ اخلّم٤مئص اًمدٟمٞمقّي٦م إرسمع ، وهل : اًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم ، واًمِمدة واًمٞمن ، واًمًٕم٦م 

واًمْمٞمؼ ، واًمٜمًخ واًمث٤ٌمت : ومٚم٘مد أووحٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم سميتٗمّمٞمؾ ٓ ُمزيد قمٚمٞمف أّن قم٤ممل اعمٚمٙمقت 

 ُمٜمّزه مت٤مُم٤ًم قمـ شمٚمٙمؿ اًم٘مٞمقد اعمخيتّّم٦م سمٕم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وم٘مط ..

سم٤مإلو٤موم٦م إمم قم٤ممل  ٤مً حميتقُموإن يم٤من اعمٕمّمقم اجلٛمكم اعمٚمٙمقيت اًمًٌٞمط ، هق  ًمذًمؽ ومٕمٚمؿ

  اًمدائرة ُمدار شمٚمٙمؿ اخلّمقصّٞم٤مت واًم٘مٞمقد ..اعمٚمٙمقت ، ًمٙمٜمّف ُمٕمّٚمؼ سم٤مإلو٤موم٦م إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م 

اًمدائرة ُمدار قمغم اعمِمٞمت٦م  ُمٕمّٚمؼذم هذا اًمدار ، اعمٕمّمقم قمٚمؿ حتّّمؾ ُمـ جمٛمقع ذًمؽ أّن 

وُم٤م اًمذي  كٛمحُم٤م اًمذي ؾمٞمُ قمٚمٞمف اًمًالم ال يٕمٚمؿ : وماًمدٟمٞمقّي٦م إرسمع شمٚمٙمؿ اخلّمقصّٞم٤مت 

٧ٌّم ، إّٓ إذا أؾمٞمُ   .اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ـمٚمٕمف ث

ام طميتّٛميتف ُمِمٞمت٦م اهلل ُمـ شمٚمٙمؿ هل: اًمٕمٚمؿ سمقمٚمٞمف اًمًالم ذم قمٚمؿ اعمٕمّمقم وم٤مًمزي٤مدة 

 .قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م اًمدٟمٞمقّي٦م : شمٚمٙمؿ اخلّمقصّٞم٤مت اًميتل هل طم٘مٞم٘م٦م اخلّمقصّٞم٤مت 

 ذيمػم سم٠مّن قم٤ممل اًمٕمرش واعمِمٞمت٦م ، طم٤ميمؿ ُميتٍّمٌف سمٙمّؾ اًمٕمقامل .. ُمع اًميت

                                                           

 . زم٣مب إئّٚم٥م يزدادون . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 755:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (1)



 

 

 اْلتؿ وايمتٔمٙمٝمؼ زمكم  فمٙمؿ اظمٔمِمقم  ........................................................................................    678

 

 سمقّهؿ ؾمٛمٝمع !!

رسماّم شميتقّهؿ أّن اًمٕمٚمؿ احل٤مصؾ قمٜمد اعمٕمّمقم ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمٜمٔمر ًمٚمخّمقصّٞم٤مت 

اًمدٟمٞمقّي٦م إرسمع ، أذف ُمـ اًمٕمٚمؿ اجلٛمكم اعمٚمٙمقيت اًمًٌٞمط اعمٜمّزه قمٜمٝم٤م : وذًمؽ ّٕن اًمٕمٚمؿ 

، ٓ ييتحّ٘مؼ إّٓ سم٢مطم٤مـم٦م اعمٕمّمقم سميتٚمٙمؿ اخلّمقصّٞم٤مت اًمدٟمٞمقّي٦م دار اًمدٟمٞم٤م  ذمسم٤معمحيتقم اعمٓمٚمؼ 

وإن يم٤من قم٤معم٤ًم سمٙمّؾ اًم٘مرآن قمٚماًم ُمٚمٙمقشمٞم٤ًّم أّول اًمٌٕمث٦م اًمنميٗم٦م وم٤مًمٜمٌّل ، يم٤مًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم 

سميتالوة ؾمقرة ًمف مل يٙمـ يٕمٚمؿ ُميتك ؾمٞم٠مذن اهلل  سمًٞمٓم٤ًم ، ُمٜمّزه٤ًم قمـ اًمقىم٧م اًمدٟمٞمقي ، ًمٙمٜمّف 

 ومٕمٚمٛمف سمذًمؽ أذف يمقٟمف حميتقُم٤ًم : ومٝمق إذن أذف ُمـ اًمٕمٚمؿ اعمٚمٙمقيت . ، إُّم٦ماًمٗميتح قمغم

وُمـ ذًمؽ قمٚمؿ اعمٕمّمقم احليتٛمل سمقىم٧م اًمٗمرج اًمدٟمٞمقي : ومٝمذا أذف ُمـ قمٚمٛمف 

واًمٜميتٞمج٦م أّن قمٚمؿ اعمٕمّمقم اًمدٟمٞمقي ، اًمدٟمٞمقي اعمٕمّٚمؼ قمغم اًمقىم٧م اعمٚمٙمقيت سم٠مصؾ اًمٗمرج 

 .سم٠مصؾ اًمٗمرج دون وىميتف أذف ُمـ قمٚمٛمف اعمٚمٙمقيت سمقىم٧م اًمٗمرج ، 

 ٧مطم٘مٞم٘م٦م قمٚمؿ اعمٕمّمقم سم٤معمحيتقم اعمٓمٚمؼ، ًمٞمًأّن رضورة  :ىمٚمٜم٤م: هذا شمقّهؿ سم٤مـمٌؾ ؿمٜمٞمع

 اإلطم٤مـم٦م سم٤مخلّمقصّٞم٤مت اًمدٟمٞمقّي٦م ، وإّٟمام اإلطم٤مـم٦م سمام طميتّٛميتف ُمِمٞمت٦م اهلل ُمـ اخلّمقصّٞم٤مت.

ّن قم٤ممل وٓ ؿمٌٝم٦م أّن قم٤ممل اًمٕمرش واعمِمٞمت٦م ، طم٤ميمٌؿ قمغم قم٤ممل اًمٙمرد واًميت٘مدير، يمام أ

  اًمٙمرّد طم٤ميمٌؿ قمغم قم٤ممل اعمٚمٙمقت واًم٘مْم٤م  ، وإظمػم طم٤ميمٌؿ قمغم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م .  

ذم ىمْمّٞم٦م ُمقؾمك واخلي قمٚمٞمٝمام ٛم٘مّمقد اًمّم٤مدق ذم صحٞمح ؾمٞمػ اًميتامر أٟمػ وم

اًميتل طم٘مٞم٘ميتٝم٤م اإلطم٤مـم٦م ( هق هذه اًمزي٤مدة ومل ئمْمٝم٣م فمٙمؿ َم٣م هق ىم٣مئـ إلم يقم ايمٗمٝمٚم٥م: )اًمًالم 

 .اًمدٟمٞمقّي٦م ذم شمٚمٙمؿ اخلّمقصّٞم٤مت ، ٓ ٟمٗمس اخلّمقصّٞم٤مت ٦م اًمٕمرؿمٞمّ سمٛمِمٞمت٦م اهلل 

ف ٜمّ اًمًالم ، ُم٤م هق يم٤مئـ إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ، ًمٙم امُمقؾمك قمٚمٞمٝماخلي وحيتك ًمق قمٚمؿ وم

ىم٤مل اًمّم٤مدق قمٚمٞمف  إصم٤ٌمشم٤ًم ًمٚمخّمقصّٞم٤مت أو حمقًا : ًمذًمؽ (اًمزي٤مدةاعمِمٞم٦ّم )=قمغم ُمٕمّٚمؼ ُمقىمقف 

 ..ه٤مك ًمؽمى ش يمٝمس زمذاك: » -ًمزي٤مدةُمـ دون ا–ًمٚمٛمٕمّمقم اًمًالم قمـ اًمٕمٚمؿ اعمٌذول 
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 فمٙمؿ اظمٔمِمقم اظمٔمّٙمؼ يمٝمس زمذاكايمٛمّص أّن 

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ قمٌد اهلل سمـ احلج٤مل ، 

قمـ أمحد سمـ قمٛمر احلٚمٌل ، قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم وم٘مٚم٧م ًمف: 

 ـ ُم٠ًمًم٦م ، ه٤مهٜم٤م أطمد يًٛمع يمالُمل؟!!.ضمٕمٚم٧م ومداك ، إيّن أؾم٠مًمؽ قم

ىم٤مل: ومرومع أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ؾمؽمًا سمٞمٜمف وسملم سمٞم٧م آظمر ، وم٤مـمٚمع ومٞمف ، صمؿ ىم٤مل : ي٤م 

 أسم٤م حمٛمد ، ؾمؾ قماّم سمدا ًمؽ.

ىم٤مل: ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك إّن ؿمٞمٕميتؽ ييتحدصمقن أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف قمّٚمؿ 

 ٜمف أًمػ سم٤مب؟!!.قمٚمٞم٤م قمٚمٞمف اًمًالم سم٤مسم٤ًم ، يٗميتح ًمف ُم

ي٤م أسم٤م حمٛمد قمّٚمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف قمٚمٞم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم أًمػ »ىم٤مل: وم٘م٤مل: 

 سم٤مب ، يٗميتح ُمـ يمؾ سم٤مب أًمػ سم٤مب.

 ىم٤مل: ىمٚم٧م: هذا واهلل اًمٕمٚمؿ.

 .شوَم٣م هق زمذاكإّٞمف يمٔمٙمؿ ، »ىم٤مل: ومٜمٙم٧م ؾم٤مقم٦م ذم إرض صمؿ ىم٤مل: 

 ، وُم٤م يدرهيؿ ُم٤م اجل٤مُمٕم٦م؟!. ىم٤مل: صمؿ ىم٤مل: ي٤م أسم٤م حمٛمد ، وإن قمٜمدٟم٤م اجل٤مُمٕم٦م 

 ىم٤مل ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك وُم٤م اجل٤مُمٕم٦م؟!. 

سمذراع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وإُمالئف ُمـ  ىم٤مل: صحٞمٗم٦م ـمقهل٤م ؾمٌٕمقن ذراقم٤مً 

ومٚمؼ ومٞمف ، وظمط قمكم سمٞمٛمٞمٜمف ومٞمٝم٤م يمؾ طمالل وطمرام ، ويمؾ ر  حييت٤مج اًمٜم٤مس إًمٞمف طميتك إرش 

زم ي٤م أسم٤م حمٛمد؟!. ىم٤مل: ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك إّٟمام أٟم٤م  ذم اخلدش ، ورضب سمٞمده إزّم وم٘م٤مل: شم٠مذن

 ًمؽ وم٤مصٜمع ُم٤م ؿمت٧م. ىم٤مل : ومٖمٛمزين سمٞمده وىم٤مل: طميتك أرش هذا، يم٠مّٟمف ُمٖمْم٥م.

، صمؿ ؾمٙم٧م  إّٞمف يمٔمٙمؿ ويمٝمس زمذاك»ىم٤مل: ىمٚم٧م : هذا واهلل اًمٕمٚمؿ. ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ؾم٤مقم٦م صمؿ ىم٤مل: وإّن قمٜمدٟم٤م اجلٗمر ، وُم٤م يدرهيؿ ُم٤م اجلٗمر. 
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 وُم٤م اجلٗمر؟!. ىم٤مل: ىمٚم٧م : 

وقم٤م  ُمـ أدم ومٞمف قمٚمؿ اًمٜمٌٞملم واًمقصٞملم ، وقمٚمؿ اًمٕمٚمام  اًمذيـ »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ش.ُمْمقا ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ

 ىم٤مل: ىمٚم٧م: إّن هذا هق اًمٕمٚمؿ.

، شمؿ ؽم٘م٦م ؽم٣مفم٥م شمؿ وم٣مل: وإّن فمٛمدٞم٣م  إّٞمف يمٔمٙمؿ ويمٝمس زمذاك»ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ش.حػ هم٣مؿمٚم٥م فمٙمٝمٜم٣م ايمسَلمظمِمحػ هم٣مؿمٚم٥م فمٙمٝمٜم٣م ايمسَلم ، وَم٣م يدرَيؿ َم٣م َمِم

 ىم٤مل ىمٚم٧م : وُم٤م ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم؟!.

ىم٤مل : ُمّمحػ ومٞمف ُمثؾ ىمرآٟمٙمؿ هذا صمالث ُمرات واهلل ، ُم٤م ومٞمف ُمـ ىمرآٟمٙمؿ طمرف 

 ىم٤مل ىمٚم٧م: هذا واهلل اًمٕمٚمؿ.ش. واطمد

،  صمؿ ؾمٙم٧م ؾم٤مقم٦م صمؿ ىم٤مل: إّن قمٜمدٟم٤م قمٚمؿ ُم٤م إّٞمف يمٔمٙمؿ وَم٣م هق زمذاك»ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ش. إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م، ؿ ُم٤م هق يم٤مئـ وقمٚم، يم٤من 

 ىم٤مل ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك هذا ، واهلل هق اًمٕمٚمؿ.

 ش.إّٞمف يمٔمٙمؿ ويمٝمس زمذاك»ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ىم٤مل ىمٚم٧م : ضمٕمٚم٧م ومداك ، وم٠مي ر  اًمٕمٚمؿ؟!. 

َم٣م َيدث زم٣ميمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر ، إَمر َمـ زمٔمد إَمر ، وايمًمء زمٔمد »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(7)ش ايمًمء إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

سيٌح ومّمٞمٌح أّن اًمٕمٚمؿ احلّؼ ، هق قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم  -سمْمٛمٞمٛم٦م جمٛمقع ُم٤م شم٘مّدم–واخلؼم 

اًمٗمٕمؾ ُمرشم٦ٌم ذم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ييتٚمقه ذم اًمنمف و ،اًمذي هق قملم اًمذات اعمٙمٜمقن اعمخزون 
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د يٓمٚمع ، وىمٓ يٕمٚمٛمف إّٓ هق ؾمٌح٤مٟمف وهذا ، اعمِمٞمت٦م وأذومف ُم٤م يم٤من ذم ُمرشم٦ٌم اًمٕمرش و

 .اعمٕمّمقم قمغم سمٕمْمف طم٥ًم احلٙمٛم٦م واًمرمح٦م 

، وهق اعمٙميتقب ذم ًمٚمٛمٕمّمقُملم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أُّم٤م ُم٤م قمدا ذًمؽ ، ُمـ اًمٕمٚمؿ اعمٌذول 

 ، ومٚمٞمس سمذاك ، ًمٙمـ عم٤مذا ًمٞمس سمذاك ؟!.، وهق قمٚمؿ اًمٙمرد اًمٚمقح اعمحٗمقظ 

وإن يم٤من ِمٞمت٦م قمٚمؿ اعمقمٚمؿ اعمِمٞمت٦م واًمٕمرش، وهق ام هق أذف ُمٜمف ، ىمٚمٜم٤م : ّٕٟمف حمٙمقم سم

 ..طم٤مدث إذا شمٕمّٚمؼ سم٤مًمٕم٤ٌمد وأظمرج إًمٞمٝمؿ إّٓ أّٟمف قمٚمؿ ، همٞم٤ًٌم ٓ حيٞمط سمف همػم اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

٤معمِمٞمت٦م : أي : سم، حمٙمقٌم ، وهق قمٚمؿ اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، أو قمٚمؿ اًميت٘مدير وم٤مًمٕمٚمؿ اعمٌذول 

 ..يت٤َمِب َوُيث٧ٌُِْم َوقِمٜمَْدُه ُأمُّ اًْمٙمِ  َُم٤م َيَِم٤م ُ  َيْٛمُحق اهللاعمحق واإلصم٤ٌمت : 

 إيِنِّ وَم٤مقِمٌؾ َذًمَِؽ هَمًدا )اًمٕمٚمؿ اعمٌذول ، حمٙمقم سم٤معمِمٞم٦ّم : 
ٍ
ـا ًمٌَِمْ  َٓ شَمُ٘مقًَم ٓا َأْن 93َو ( إِ

 .. اَّللَيَُم٣مَء 

 ..  ؾَمٟمْنٍ دم يُمؾا َيْقٍم ُهقَ  اًمٕمٚمؿ اعمٌذول ، حمٙمقٌم سم٤مًميتٖمٞمػم واًميتٌديؾ : 

٤مدة اًمٗمْمؾ واًمٚمٓمػ واًمٕمٗمق وإن ؿمت٧م آظميتّم٤مر ، وم٤مًمٕمٚمؿ اعمٌذول ، حمٙمقٌم سمزي

ـَ َوقَمِٛمَؾ قَمَٛماًل َص٤محِلً ومـ: واًمرمح٦م  ـْ شَم٤مَب َوآَُم ُل اهللَُم ٜم٤َمٍت َويَم٤مَن ؾَمٞمَِّت٤م ٤م وَم٠ُموًَمتَِؽ ُيٌَدِّ ًَ هِتِْؿ طَم

ٞمِٝمْؿ ُأضُمقَرُهْؿ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :  هَمُٗمقًرا َرطِمٞماًم  اهلل ٤محِل٤َمِت وَمُٞمَقومِّ ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّما ِذي اًما

ـْ هَمّْمٙمِفِ َوَيزِ   .. يُدُهْؿ َِم
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 أصٌؾ 

 اظمْمٙمؼ هق ايمٔمٙمؿ زم٣مظمحتقمايمٔمٙمؿ اْلّؼ: 

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ أمحد سمـ إدريس ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر ، قمـ صٗمقان سمـ حيٞمك ، 

قمـ ؿمٕمٞم٥م احلداد ، قمـ رضيس اًمٙمٜم٤مد ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ، وقمٜمده 

إّن داود ورث فمٙمؿ إٞمبٝم٣مء ، وإن ؽمٙمٝمًمن ورث » اًمًالم: أسمق سمّمػم وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف

داود ، وإّن حمٚمدًا صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ورث ؽمٙمٝمًمن ، وإّٞم٣م ورشمٛم٣م حمٚمدًا صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف وإّن 

 ش.فمٛمدٞم٣م صحػ إزمراهٝمؿ وأيمقاح َمقؽمك

 وم٘م٤مل أسمق سمّمػم: إّن هذا هلق اًمٕمٚمؿ. 

هق ايمٔمٙمؿ : إّٞمًم ايمٔمٙمؿ َم٣م َيدث زم٣ميمٙمٝمؾ ي٣م أزم٣م حمٚمد ، يمٝمس هذا » وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

 .(1)ش، وؽم٣مفم٥م زمس٣مفم٥م يقَم٣ًم زمٝمقموايمٛمٜم٣مر ، 

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف أضمّٚم٦م صم٘م٤مت دون يمالم ، وؿمٕمٞم٥م هق : اسمـ أقملم 

 ، وصٗمقان ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع .، ورسمام وىمع شمّمحٞمٗمف إمم اخلزاز اًمث٘م٦م قمغم اًمٔم٤مهر احلّداد 

ٜم٤م ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ قمٌد اهلل سمـ احلج٤مل ، روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمدة ُمـ أصح٤مسم

قمـ أمحد سمـ قمٛمر احلٚمٌل ، قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم وم٘مٚم٧م ًمف: 

 ضمٕمٚم٧م ومداك ، إيّن أؾم٠مًمؽ ...؟!!.

 ىمٚم٧م : ضمٕمٚم٧م ومداك ، وم٠مي ر  اًمٕمٚمؿ؟!. 

َٕمر ، وايمًمء زمٔمد ، إَمر َمـ زمٔمد ا َم٣م َيدث زم٣ميمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر: »فمٙمٝمف ايمسَلم  وم٣مل

 .(7)ش ايمًمء إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
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 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل ، قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ اخلٓم٤مب ، قمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد ، 

قمـ قمٌد اهلل سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ، قمـ زرقم٦م سمـ حمٛمد ، قمـ اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر ىم٤مل : ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل 

د ، وإّن حمٚمدًا ورث ؽمٙمٝمًمن ، وإّٞم٣م ورشمٛم٣م حمٚمدًا ، وإّن إّن ؽمٙمٝمًمن ورث داو: » قمٚمٞمف اًمًالم

 ش.فمٛمدٞم٣م فمٙمؿ ايمتقراة واإلٞمجٝمؾ وايمززمقر ، وسمبٝم٣من َم٣م دم إيمقاح

 هذا هلق اًمٕمٚمؿ؟!. ىم٤مل ىمٚم٧م : إنّ 

يمٝمس هذا هق ايمٔمٙمؿ : إّن ايمٔمٙمؿ ايمذي َيدث يقَم٣ًم زمٔمد يقم ، وؽم٣مفم٥م : » ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

 .(1)شزمٔمد ؽم٣مفم٥م

 ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمٕميتؼم .ىمٚم٧م : طمدي٨م صحٞمح 

قمـ اسمـ ،  لقمـ اًمؼمىم، سمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ إطمدصمٜم٤م روى اًمّمّٗم٤مر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : 

: اهلل قمٚمٞمف اًمًالم  قمٌد يبىمٚم٧م ٕ: قملم ىم٤مل أقمـ محران سمـ ، قمـ سمنمان ، ؾمٜم٤من او همػمه 

 ؟!.صحػ اسمراهٞمؿ وُمقؾمك، ومم قمٜمديمؿ اًميتقري٦م وآٟمجٞمؾ واًمزسمقر وُم٤م ذم اًمّمحػ إ

  !!.يمؼمهذا هلق اًمٕمٚمؿ إ نّ : إىمٚم٧م . ش ٟمٕمؿ»قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

َيدث اَّلل زم٣ميمٙمٝمؾ  ويم٘مـ َم٣م، ىم٣من  يمق مل ي٘مـ نمغم َم٣م، ي٣م محران » قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

 .(9)شفمٓمؿأوايمٛمٜم٣مر فمٙمٚمف فمٛمدٞم٣م 

( عم٤م سمّٞمٜم٤مه ُمـ أّن فمٓمؿأَيدث اَّلل زم٣ميمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر فمٙمٚمف فمٛمدٞم٣م  َم٣مىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 ، وهق أذف ، يمقٟمف قمٚم٦م عم٤م دوٟمف.اعمِمٞمت٦م قمٚمؿ اًمٕمرش وإمم إقمٔمؿ ،  اًمٕمٚمؿذا ه ُمردّ 
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 ايمٛمّص أّن فم٣ممل اظمُمٝمئ٥م هق فم٣ممل إَمر

، قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم ُم٣م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ 

 أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم وم٘مٚم٧م ًمف: ضمٕمٚم٧م ومداك ، وم٠مي ر  اًمٕمٚمؿ؟!. 

، وايمًمء زمٔمد  إَمر َمـ زمٔمد إَمر،  َم٣م َيدث زم٣ميمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر»سَلم : وم٣مل فمٙمٝمف ايم

 .(1)ش ايمًمء إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

سم٢مؾمٜم٤مد آظمر ىم٤مل : ، ُمقضمزًا سم٠مدٟمك شمٗم٤موت ىمٚم٧م : وىمد أظمرضمف اًمّمّٗم٤مر ريض اهلل قمٜمف 

 :ىم٤مل ىمٚم٧م، سمّمػم  يبأقمـ ، صح٤مسمٜم٤م أقمـ سمٕمض ، قمـ احلًلم ؾمٕمٞمد ، محد سمـ حمٛمد أطمدصمٜم٤م 

  ؟!.هق اًمٕمٚمؿ قمٜمديمؿأّي ر  هلل قمٚمٞمف اًمًالم ضمٕمٚم٧م ومداك ا قمٌد يبٕ

  سمٕمد اًمٌم  واًمٌم،  َمرزمٔمد إَمر إو، ُم٤محيدث سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 .(9)شإمم يقم اًم٘مٞمٛم٦م

ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمٌٝمؿ ، ًمٙمٜمّف ُمٕميتؼم سمٛميت٤مسمٕم٦م اًمث٘م٤مت ، صحٞمح سمٜمٗمًف 

 قمغم ُمٌٜمك اعمح٘مؼ ريض اهلل قمٜمف.

ذم ُمرشم٦ٌم سيٌح أّن قم٤ممل إُمر  -سمْمٛمٞمٛم٦م يمّؾ ُم٤م شم٘مّدم ُمـ إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم–هق و

َٓ ىمقًمف شمٕم٤ممم : جٛمقع : عمأو قم٤ممل اعمِمٞمت٦م ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم قم٤ممل اًمٕمرش ، قمٞمٜمف هق اًمٗمٕمؾ ،  َو

 إيِنِّ وَم٤مقِمٌؾ َذًمَِؽ هَمًدا 
ٍ
ـا ًمٌَِمْ  ٓا َأْن َيَِم٤مَ  اهلل93)شَمُ٘مقًَم  ..  ( إِ

ُٙمُؿ اهلل:  وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ٤مٍم صُمؿا  إِنا َرسما َْرَض ذِم ؾِميتا٦ِم َأيا ْٕ اَمَواِت َوا ًا ِذي ظَمَٚمَؼ اًم اًما

ََْمرَ  ْٕ ُر ا  وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م . (3)  اؽْمَتَقى فَمعَم ايْمَٔمْرِش ُيَدزمِّ
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 ٟمهؾ اْلٛم٥ّم وايمٛم٣مر فمٙمؿ اظمٔمِمقم زمزي٣مدة 

اًمٚمٞم٨م، قمـ أيب ىمٌٞمؾ، قمـ ؿمٗمل سمـ طمدصمٜم٤م ىميتٞم٦ٌم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أظمرج اًمؽمُمذي ىم٤مل : 

ُم٤مشمع، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل: ظمرج قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذم 

 !.يده يميت٤مسم٤من، وم٘م٤مل: أشمدرون ُم٤م هذان اًمٙميت٤مسم٤من؟

 أن ختؼمٟم٤م. إّٓ ، وم٘مٚمٜم٤م: ٓ ي٤م رؾمقل اهلل 

ظمكم همٝمف أؽمًمء أهؾ هذا ىمت٣مب َمـ رب ايمٔم٣م»ًمٚمذي ذم يده اًمٞمٛمٜمك: قمٚمٞمف اًمًالم وم٘م٤مل 

صمؿ  شهمَل يزاد همٝمٜمؿ وٓ يٛمٗمص َمٛمٜمؿ أزمداً ، أمجؾ فمعم آطمرهؿ  اْلٛم٥م وأؽمًمء آزم٣مئٜمؿ وومب٣مئٙمٜمؿ، شمؿّ 

وأؽمًمء آزم٣مئٜمؿ  ،٣مر هذا ىمت٣مب َمـ رب ايمٔم٣مظمكم همٝمف أؽمًمء أهؾ ايمٛمّ »ىم٤مل ًمٚمذي ذم ؿمامًمف: 

همرغ رزم٘مؿ َمـ ايمٔمب٣مد ...، أمجؾ فمعم آطمرهؿ همَل يزاد همٝمٜمؿ وٓ يٛمٗمص َمٛمٜمؿ أزمداً  وومب٣مئٙمٜمؿ، شمؿّ 

 .شهمريؼ دم اْلٛم٥م وهمريؼ دم ايمسٔمغم

ٌٞمؾ، ٟمحقه. وذم طمدصمٜم٤م ىميتٞم٦ٌم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م سمٙمر سمـ ُمي، قمـ أيب ىمىم٤مل اًمؽمُمذي : 

 . (1)هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح . اًم٤ٌمب قمـ اسمـ قمٛمر

قمـ ومْمٞمؾ ، قمـ قمٛمر سمـ أذيٜم٦م ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ أسمٞمف ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ روى و

 إنّ : قمٌد اعمٚمؽ سمـ أقملم ىم٤مل ٕيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم  زرارة أنّ و سمـ ُمٕم٤موي٦مسمريد و سمـ ي٤ًمر

 ؟!.ومٝمؾ ًمف ؾمٚمٓم٤من، ىمد أـم٤مومقا سمٛمحٛمد سمـ قمٌد اهلل ، اعمٕميتزًم٦م و اًمزيدي٦م

َمٙمؽ يٚمٙمؽ  ىمّؾ و،  ٞمبل فمٛمدي يم٘مت٣مزمكم همٝمٜمًم سمسٚمٝم٥م ىمّؾ  إنّ ، اَّلل و»قمٚمٞمف اًمًالم :  وم٘م٤مل

 .(9)شَّلل دم واضمد َمٛمٜمًماَّلل َم٣م حمٚمد زمـ فمبد او ٓ ..:إرض

، رواشمف ضمٝم٤مسمذة اًمٗمرىم٦م وأضمٚم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح دون أدٟمك يمالم 

 .ّٚم٦م وأؾم٤مـملم اعم

                                                           

 . دار ايمٕمرب اإلؽمَلَمل ، زمغموت.7191، رومؿ: 17: 9ؽمٛمـ ايمؼمَمذي)ت: زمُم٣مر فمّقاد(   (1)
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، واًمٙميت٤مسم٤من مه٤م : يميت٤مب  وحمٛمد هذا هق : اسمـ قمٌد اهلل سمـ احلًـ سمـ احلًـ اعمحض 

 .وُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م  قمكمّ 

قمـ ، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد  ،قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، حمٛمد سمـ حيٞمك روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ ، 

دظمٚم٧م قمغم أيب قمٌد : قمـ ومْمٞمؾ سمـ ؾمٙمرة ىم٤مل ، قمـ قمٌد اًمّمٛمد سمـ سمِمػم ، اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد 

 .اهلل قمٚمٞمف اًمًالم

ىمٛم٦م أٞمٓمر دم ..: أسمدري دم أي رء ىمٛم٦م أٞمٓمر ومبٝمؾ، ي٣م همّمٝمؾ »قمٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل 

 ٘متقب همٝمف زم٣مؽمٚمفهق َمو إّٓ ، يمٝمس َمـ َمٙمؽ يٚمٙمؽ إرض ، ىمت٣مب هم٣مؿمٚم٥م فمٙمٝمٜم٣م ايمسَلم 

 .(7)شَم٣م وصمدت يمقيمد اْلسـ همٝمف ؾمٝمئ٣مً و،  اؽمؿ أزمٝمفو

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ىمقّي ُمٕميتؼم ، سمؾ صحٞمح قمغم سمٕمض اعم٤ٌمين اعمٕميتؼمة.

ٌّٝمٜم٤م ُمرارًا أّن سمٕمض قمٚمؿ اعمٕمّمقم طميتٌؿ ُمٓمٚمؼ ٓ ُمرّد ًمف  ، ُمٗمروٌغ قمٜمف ٓ يٓمرأ قمٚمٞمف ٟم

ذم اجلٜم٦ّم ٓ وه١مٓ  إليامن حمْم٤ًم ف اًمٕمٚمؿ سمّمٜمٗملم ُمـ اًمٕم٤ٌمد ، مه٤م : ُمـ حمض ا، وُمٜماًمٌدا  

، وه١مٓ  ُمـ حمض اًمٙمٗمر حمْم٤ًم ي٘م٤مسمؾ ذًمؽ يمجٕمٗمر اًمٓمّٞم٤مر واحلٛمزة ريض اهلل قمٜمٝمام ، و ،حم٤مًم٦م

ويم٘ميتغم قمكّم ُمـ رؤوس اخلقارج  يم٘ميتغم اًمٜمٌل ذم سمدر ُمـ رؤوس اًمْماللٓ حم٤مًم٦م ، ذم اًمٜم٤ّمر 

ومٗمل وهؿ أيمثر اًمٕم٤ٌمد ، مه٤م ُمـ قمدااًمّمٜمٗم٤من ىمٚمٞمالن ضمدًا ذم إُّم٦م ، وأُّم٤م  نهذا..: اعم٤مرىملم

 يمام ومّمّٚمٜم٤م ذًمؽ ذم يميت٤مسمٜم٤م اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م..، ُمٕمرض اًمٌدا  ُمرضمقون إمم رمح٦م اهلل 

 ُمـ اًمزي٤مدة ذم اًمٕمٚمؿ .، اًمزسمدة : اًمٕمٚمؿ سمخقاشمٞمؿ إيمثر قمغم ٟمحق احليتؿ 

قمٚمٞمف قمٚمؿ اعمٕمّمقم احليتٛمل أّن سمٜمل احلًـ ٓ يٛمٚمٙمقن : ًمٕمٚمٛمف احليتٛمل وُمـ ذًمؽ 

، وهذا ٓ يٜم٤مذم طمدوث زي٤مدة ذم قمٚمؿ اعمٕمّمقم ، ومٞمٛمـ قمدا ٛمـ يٛمٚمؽ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سماًمًالم 

   هذيـ اًمّمٜمٗملم ُمـ اًمٕم٤ٌمد .
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  ٥مٔمّٙمٗماظمايمٙمقح اظمحٖمقظ م قفمٙمدم زي٣مدة ايم

قمـ هِم٤مم ، يب قمٛمػم أقمـ اسمـ ، يب أطمدصمٜمك هـ( ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : 399روى اًم٘مّٛمل )

هم٘مت٤م َم٣م ىم٣من ، اىمت٤م : همٗم٣مل يمف ، أول َم٣م طمٙمؼ اَّلل ايمٗمٙمؿ » يب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل:أقمـ ، 

 .(1)شوَم٣م هق ىم٣مئـ إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

دصمٜم٤م حيٞمك سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق داود وأظمرضمف ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم اًمؽمُمذي ىم٤مل : 

اًمٓمٞم٤مًمز، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقاطمد سمـ ؾمٚمٞمؿ، ىم٤مل: ىمدُم٧م ُمٙم٦م ومٚم٘مٞم٧م قمٓم٤م  سمـ أيب رسم٤مح 

قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن ذم اًم٘مدر، وم٘م٤مل قمٓم٤م : ًم٘مٞم٧م اًمقًمٞمد سمـ قم٤ٌمدة سمـ  ٟم٤مؾم٤مً  إنّ  وم٘مٚم٧م: ي٤م أسم٤م حمٛمد

أول َم٣م  إنّ »اًمّم٤مُم٧م، ىم٤مل: طمدصمٜمل أيب، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

 ش.طمٙمؼ اَّلل ايمٗمٙمؿ، همٗم٣مل يمف: اىمت٤م، همجرى زمًم هق ىم٣مئـ إلم إزمد

 . (7)هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمحىم٤مل اًمؽمُمذي : 

قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد ، قمـ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ ٜمل قمـ اًمٙمٚمٞمروى 

سمـ قمٌد اهلل ، ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم خيٓم٥م هبذه اخلٓم٦ٌم ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

احلٛمد هلل اًمٕم٤ممل سمام هق يم٤مئـ ، ُمـ ىمٌؾ أن يديـ ًمف ُمـ ظمٚم٘مف دائـ ، وم٤مـمر اًمًاموات وإرض »

وَمٗمّدر ، َمـ ؽم٣مزمؼ فمٙمٚمف ،  وَمّم٦م زمف إضمت٣مم،  زمف إومَلمزمًم صمرت َم٠ميمػ إؽمب٣مب ،  ،

...، شمّؿ إّن هذه إَمقر ، ىمّٙمٜم٣م زمٝمد اَّلل ، َتري إلم أؽمب٣مهب٣م وَمٗم٣مديره٣م ، همٟمَمُر اَّلل جيري ضم٘مٚمف

إلم ومدره ، وومدره جيري إلم أصمٙمف ، وأصمٙمف جيري إلم ىمت٣مزمف ، ويم٘مؾ أصمؾ ىمت٣مب ، يٚمحق اَّلل َم٣م 

 .(3) ...شيُم٣مء ويثب٦م وفمٛمده أم ايم٘مت٣مب

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح .
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يٚمحق اَّلل َم٣م يُم٣مء  ...،صمرت زمف إومَلم ، وَمّم٦م زمف إضمت٣مم: )قمٚمٞمف اًمًالمىمقًمف 

 ( سيٌح أّن اعمٙميتقب ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ قمغم ىمًٛملم : ويثب٦م

 َلم .إّول : َم٣م صمرت زمف إوم

 ايمث٣مين : َمّم٦م زمف إضمت٣مم .

ىمالم ، ُمٕمّٚمؼ ُمقىمقف قمغم اعمِمٞمت٦م واًمٌدا  : وٓ ري٥م أّن إّول ، وهق ُم٤م ضمرت سمف إ

٤م أُمّ  َيْٚمُحق اَّللهُ ََم٣م َيَُم٣مُء َوُيْثب٦ُِم َوفِمٛمَْدُه ُأمُّ ايْم٘مَِت٣مِب : سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم اًمًالم طميتج٤مضمف قمٚمٞمف ٓ

 ُم٤م ُمْم٧م سمف إطميت٤مم ، ومٜم٤مومذ همػم ُمٕمّٚمؼ .

قمـ حيٞمك ،  قمـ اًمٜمي سمـ ؾمقيد، يب أ: طمدصمٜمل  هـ(399) اًم٘مٛملقمكّم سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل 

اذا ىم٣مٞم٦م يمٝمٙم٥م ايمٗمدر : »يب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل أقمـ ، قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٙم٤من ، احلٚمٌل 

همٝم٘متبقن وَم٣م ي٘مقن َمـ ومّم٣مء اَّلل سمب٣مرك ، ٞمزيم٦م اظمَلئ٘م٥م وايمروح وايم٘متب٥م إلم ؽمًمء ايمدٞمٝم٣م 

ن أَمر اَّلل أ،  و يزيدهأ و يٛمٗمص ؾمٝمئ٣مً أ، و ي٠مطمر أن يٗمدم أراد اَّلل أذا ١مهم، وسمٔم٣ملم دم سمٙمؽ ايمسٛم٥م 

 شرادأشمب٦م ايمذي أ شمؿّ ، َم٣م يُم٣مء  يٚمحق

 !.؟َمثب٦م دم ىمت٣مزمف ،قمٜمده سمٛم٘مدار  ر  ويمّؾ : ىمٚم٧م 

 .  شٟمٕمؿ»قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 ؟!.يٙمقن سمٕمده ر  ّي ٠موم :ٚم٧مىم

 .(7) ششم٤ٌمرك اهلل وشمٕم٤ممم َم٣م يُم٣مء يّم٣مً َيدث اَّلل أصمّؿ ، ؾمٌح٤من اهلل »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

اعمحق  ..:ق سيٌح أّن سمٕمض اعمٙميتقب ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، ُمٕمّٚمؼ قمغم اعمِمٞمت٦موه

 .، واًمِمدة واًمٞمن... واًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم ، واإلصم٤ٌمت 
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ومم٤ّم رواه أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم هذا ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمق اًمٓم٤مهر 

  اخلقٓين، قمـ أيب أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل سمـ هح، طمدصمٜم٤م اسمـ وه٥م، أظمؼمين أسمقه٤مين

قمٌد اًمرمحـ احلٌكم، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل، ي٘مقل: 

ىمت٤م اَّلل َمٗم٣مدير اْلَلئؼ ومبؾ أن خيٙمؼ ايمسًموات وإرض زمخٚمسكم أيمػ ؽمٛم٥م، وم٣مل: وفمرؾمف »

 .(7)شفمعم اظم٣مء

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح . واًمٙمالم ومٞمف أوحك واوح٤ًم إن ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم .

زسمدة : يمّؾ ُم٤م يميتٌف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، مم٤ّم هق ُمٕمّٚمؼ قمغم ُمِمٞمتيتف اًم

ؾمٌح٤مٟمف ، ىمد شمٓمرأ قمٚمٞمف زي٤مدة ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم : ومٞمٙمقن حميتقُم٤ًم ٓ ُمرّد ًمف سمٕمد 

 أن يم٤من ُمٕمّٚم٘م٤ًم قمغم اخلّمقصٞم٤ّمت إرسمع اعمذيمقرة ذم ومّمؾ اعمحيتقم اإلو٤مذم ..

دة اًميتل مل يٙمـ يٕمٚمٛمٝم٤م طميتك اعمالئٙم٦م ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح وُمـ هذه اًمزي٤م

صٔمد َمٙم٘م٣م ايمٔمبد اظمريض إلم ايمسًمء ، فمٛمد ىمّؾ َمس٣مء ، يٗمقل ايمرب إذا » قمـ اًمّم٤مدق ىم٤مل:

 . ايمُم٘م٣مي٥مهمٝمٗمقٓن :  سمب٣مرك وسمٔم٣ملم : َم٣مذا ىمتبتًم يمٔمبدي دم َمروف؟!.

ـ ضمبز ، شمؿ أَمٛمٔمف همٝمٗمقل ؽمبح٣مٞمف : َم٣م أٞمِمٖم٦م فمبدي ، إْن ضمبستف دم ضمبس َم

ايمُم٘م٣مي٥م : همٝمٗمقل : اىمتب٣م يمٔمبدي ، َمثؾ َم٣م ىمٛمتًم سم٘متب٣من يمف َمـ اْلغم دم صحتف ، وٓ سم٘متب٣م فمٙمٝمف 

 ش.ؽمٝمئ٥م ضمتك أؿمٙمٗمف َمـ ضمبز : هم١مٞمف دم ضمبس َمـ ضمبز

همٝم٘متب٣من مجٝمع همٝمٚمقم أضمدمه٣م فمعم ص٣مضمبف »وهق ، سمْمٛمٞمٛم٦م صحٞمح زرارة قمـ اًم٤ٌمىمر : 

سيٌح أّن  ش.، شمّؿ خيتًمن ايم٘مت٣مب وجئمَلٞمف زمكم فمٝمٛمٝمفهمٝمًم ي٘متب٣منويُمؼمؿم٣من ايمبداء ، َم٣م دم ايمٙمقح

 صمّٛم٦م زي٤مدة قمغم ُم٤م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، حمٙمقُم٦م سم٤معمِمٞمت٦م ، ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م طميتّك اعمالئٙم٦م .
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 ٥محمتقَمزي٣مدة يمٝمٙم٥م ايمٗمدر  ف اَّللَم٣م يٛمزيم  

ـ روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ قمكم سمـ احلٙمؿ ، قم

ايمتٗمدير دم يمٝمٙم٥م سمسع فمممة ، » اسمـ سمٙمػم ، قمـ زرارة ىم٤مل : ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم :

 .(1)شفممميـو واإلزمرام دم يمٝمٙم٥م إضمدى وفممميـ ، واإلَمّم٣مء دم يمٝمٙم٥م شمَلث

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

ٌّدل : وموُمٕمٜمك اإلُمْم٤م  : احليتؿ اًمذي  ال يٓمرأ قمٚمٞمف اعمحق واإلصم٤ٌمت ، وٓ ٓ يرّد وٓ ي

 .يت٘مديؿ وٓ اًميت٠مظمػم اًم

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ حمٛمد سمـ أمحد ، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمـ أيب 

قمٌد اهلل اعم١مُمـ ، قمـ إؾمح٤مق سمـ قمامر ىم٤مل : ؾمٛمٕميتف ي٘مقل وٟم٤مس ي٠ًمًمقٟمف ي٘مقًمقن إرزاق 

ؿ ًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن؟!. ًّ  شم٘م

قمنمة ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ،  ٓ واهلل ، ُم٤م ذاك إّٓ ذم ًمٞمٚم٦م شمًع»ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :  

وإطمدى وقمنميـ ، وصمالث وقمنميـ : وم٢مّن ذم ًمٞمٚم٦م شمًع قمنمة يٚميت٘مل اجلٛمٕم٤من ، وذم ًمٞمٚم٦م 

إطمدى وقمنميـ ، يٗمرق يمؾ أُمر طمٙمٞمؿ ، وذم ًمٞمٚم٦م صمالث وقمنميـ ، يٛم٣م ُم٤م أراد اهلل قمز 

 . ظمػم ُمـ أًمػ ؿمٝمراًميتل ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ :  ايمٗمدروضمؾ ُمـ ذًمؽ ، وهل ًمٞمٚم٦م 

 ؟!.يٚميت٘مل اجلٛمٕم٤من٤م ُمٕمٜمك ىمقًمف : ىم٤مل ىمٚم٧م : ُم

 ش.ومّم٣مئفو إرادسمفجيٛمع اهلل ومٞمٝم٤م ُم٤م أراد ُمـ شم٘مديٛمف وشم٠مظمػمه ، و»ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ذم صمالث وقمنميـ؟!.  يٚمّمٝمفىم٤مل ىمٚم٧م : ومام ُمٕمٜمك 

إّٟمف يٗمرىمف ذم ًمٞمٚم٦م إطمدى وقمنميـ ، ويٙمقن ًمف ومٞمف اًمٌدا  ، وم٢مذا »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(9)شاًمذي ٓ يٌدو ًمف ومٞمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اظمحتقم، ومٞمٙمقن ُمـ أَمّم٣مه يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م صمالث وقمنميـ
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ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم إفمٝمر ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى زيمري٤م اعم١مُمـ ، وىمد وصم٘مف اسمـ 

 ىمقًمقيف ذم اًمٙم٤مُمؾ .

روى اًمٙمٚمٞمٜمل روقان اهلل قمٚمٞمف قمـ اسمـ أيب قمٛمػم، قمـ حمٛمد سمـ قمٓمٞم٦م، قمـ أيب قمٌد 

اًمٚمٝمؿ إيّن أؾم٠مًمؽ ومٞمام شم٘مِض »ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م شم٘مقل : اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ذم اًمدقم٤م  

، أن شمٙميتٌٜمل ايمٗمّم٣مء ايمذي ٓ يرّد وٓ يبدل، ذم إُمر احلٙمٞمؿ، ُمـ إَمر اظمحتقمَمـ وشم٘مدر، 

ٝمؿ، اعمٙمٗمر قمٜمٝمؿ ؾمٞمت٤مهتؿ، اعمٖمٗمقر ذٟمقهبؿ، اعمِمٙمقر ُمـ طمج٤مج سمٞميتؽ احلرام، اعمؼمور طمجّ 

، َمـ دم يمٝمٙم٥م ايمٗمدر، دم إَمر اْل٘مٝمؿ، ر َمـ إَمر اظمحتقمَم٣م سمٗمِض وسمٗمدوأن َتٔمؾ دم  ؾمٕمٞمٝمؿ،

ـْ  ايمٗمّم٣مء ايمذي ٓ يرد وٓ يبدل، أْن سمْمٝمؾ فمٚمري، وأن سمقؽمع فمقّم دم رزومل، وأن َتٔمٙمٛمل مّ

 .(7)ش سمٛمتٌم زمف يمديٛمؽ، وٓ سمستبدل ِب نمغمي

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

ـ احلًـ سمـ قمكم، وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك، قمـ حمٛمد سمـ أمحد، قمـ أمحد سم

قمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ ُمّمدق سمـ صدىم٦م، قمـ قمامر سمـ ُمقؾمك اًم٤ًمسم٤مـمل ىم٤مل : ىم٤مل أسمق 

واصمٔمؾ همٝمًم سمٗمِض »...إذا يم٤من أول ًمٞمٚم٦م ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من، وم٘مؾ : »قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم : 

ايمٗمّم٣مء ايمذي ٓ ، َمـ يمٝمٙم٥م ايمٗمدر، همٝمًم يٖمرق َمـ إَمر اْل٘مٝمؿ، دم إَمر اظمحتقموسمٗمدر ، َمـ 

 .(9) ...شيرد وٓ يبدل

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمقصمؼ صحٞمح .

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد ىم٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أيب وروى اًمّمدوق ذم اًمٕمٚمؾ ىم٤مل : 

قمـ قمكم ، ف احلًلم سمـ يزيد اًمٜمقومكم قمـ قمٛمّ ، قمـ ُمقؾمك سمـ قمٛمران اًمٜمخٕمل ، قمٌداهلل اًمٙمقذم 

يت٥م ًمف ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًميتل يٗمرق ومٞمٝم٤م يمؾ أُمر ُمـ مل يٙم»ىم٤مل: قمٚمٞمف اًمًالم قمـ أيب قمٌداهلل ، سمـ ؾم٤ممل 
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ومٞمٝم٤م يٙميت٥م  نّ ٕ: وهل ًمٞمٚم٦م صمالث وقمنميـ ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ، مل حي٩م شمٚمؽ اًمًٜم٦م ، طمٙمٞمؿ 

 .شوأضم٤مل وُم٤م يٙمقن ُمـ اًمًٜم٦م إمم اًمًٜم٦م، رزاق وومٞمٝم٤م يٙميت٥م إ، وومد احل٤مج 

 ؟!!.ومٛمـ مل يٙميت٥م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر مل يًيتٓمع احل٩م :ىمٚم٧م :ىم٤مل

 . شٓ »:  قمٚمٞمف اًمًالموم٘م٤مل 

 !.ىمٚم٧م يمٞمػ يٙمقن هذا؟

 .(7)ُمرهٙمذا إ،   ًم٧ًم ذم ظمّمقُميتٙمؿ ُمـ ر: ىم٤مل 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ىمقّي ُمٕميتؼم .

قمـ ، ٤مد قمـ محّ ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ أسمٞمف ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 شمؿّ ، ؽمٛم٥م  همٙمٝمدم فمٙمٝمف، إذا ىم٣من ايمرصمؾ فمعم فمٚمؾ »: ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم : احلٚمٌل ىم٤مل 

َم٣م ؾم٣مء اَّلل أن ، يمٝمٙم٥م ايمٗمدر ي٘مقن همٝمٜم٣م دم فم٣مَمف ذيمؽ  وذيمؽ أنّ ، يتحقل فمٛمف إن ؾم٣مء إلم نمغمه 

 .(9) شي٘مقن

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

وٟمذيّمر أّٟمف ىمد ُم٣م اًمٌٞم٤من أّن اعمحيتقم ذم ًمٞم٤مزم اًم٘مدر قمغم ىمًٛملم ُمٓمٚمؼ وإو٤مذم : 

 رأ قمٚمٞمف سمدا  وٓ حمق وٓ إصم٤ٌمت .٤معمٓمٚمؼ هق ُم٤م طميّتٛمف اهلل شمٕم٤ممم هذه اًمٚمٞمٚم٦م ، ومال يٓموم

، وىمد اشّمْمح ضمٚمٞم٤ًّم ، أّٟمف طمّج٦م سمٜم٤مً  قمغم طمجّٞم٦م ُمٗمٝمقم اًمٖم٤مي٦م وأُّم٤م اإلو٤مذم : ومٝمق يمذًمؽ 

، يِمٝمد ًمف صحٞمح احلٚمٌل أقماله : ومٝمق حميتقم ذم هذه اًمًٜم٦م دون اًميتل ذم ظمّمقص ُم٤م ٟمحـ ومٞمف

 . زي٣مدًة َمـ اَّلل دم ايمٖمّمؾ وايمرمح٥مسمٕمده٤م : 

 صحٞمح أيب سمّمػم ، آظمر اًمٕمٜمقان أيت ..يدّل قمٚمٞمف أيْم٤ًم 
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 َمـ اظمحتقموزمٛمق ايمٔمّب٣مس ايمسٖمٝم٣مين 

قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ حمٛمد سمـ احلًلم ، قمـ قمٌد ريض اهلل قمٜمف ، روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

اًمرمحـ سمـ أيب ه٤مؿمؿ ، قمـ اًمٗمْمؾ اًمٙم٤مشم٥م ىم٤مل : يمٜم٧م قمٜمد أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم وم٠مشم٤مه 

 يميت٤مب أيب ُمًٚمؿ.

 .ومجٕمٚمٜم٤م ي٤ًمر سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤مً ش ٣ميمٝمس يم٘مت٣مزمؽ صمقاب ، اطمرج فمٛمّ » : وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم 

ٓ ئمجؾ يمٔمجٙم٥م ، اَّلل فمز ذىمره  إنّ ،  أي رء سمس٣مرون ي٣م همّمؾ: » وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

همَلن زمـ همَلن  إنّ ..: أين َمـ زوال َمٙمؽ مل يٛمٗمض أصمٙمف، وإلزايم٥م صمبؾ فمـ َمقؤمف ، ايمٔمب٣مد 

 ش.ضمتك زمٙمغ ايمس٣مزمع َمـ ويمد همَلن

 ؟!.ًمٕمالُم٦م ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ ضمٕمٚم٧م ومداكومام ا: ىمٚم٧م 

هم١مذا طمرج ، ضمتك خيرج ايمسٖمٝم٣مين ، ٓ سمػمح إرض ي٣م همّمؾ » قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

 .(7) شوهق َمـ اظمحتقم ، همٟمصمٝمبقا إيمٝمٛم٣م، همٟمصمٝمبقا إيمٝمٛم٣م ، همٟمصمٝمبقا إيمٝمٛم٣م، ايمسٖمٝم٣مين 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

٤ٌّمس ُمـ اعمحيتقم  ، اًمذي ٓ يٖمػّمه يميت٤مب أيب عمٓمٚمؼ اواخلؼم سيح أّن سم٘م٤م  ُمٚمؽ سمٜمل اًمٕم

اعمٓمٚمؼ اًمًٗمٞم٤مين آظمر اًمزُم٤من ُمـ اعمحيتقم ظمروج أصؾ ُمًٚمؿ اخلراؾم٤مين وٓ همػمه ، يمام أّن 

 ..، ٓ يرّد وٓ يٌّدل أيْم٤ًم 

وىمد أووحٜم٤م أّن أصؾ ظمروج اًمًٗمٞم٤مين ، وإْن يم٤من ُمـ اعمحيتقم اًمٜم٤مومذ اًمذي ٓ يرد وٓ 

ضمٝم٦م اًمِمّدة واًمٞمن ، وهق اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ أٟمقاع يٌّدل ، ًمٙمٜمّف ُمـ اعمحيتقم اإلو٤مذم ُمـ 

اعمحيتقم اإلو٤مذم : وم٢من أـم٤مع اًمٕم٤ٌمد أوحك ظمروج اًمًٗمٞم٤مين يًػمًا ظمٗمٞمػ اًمقـم٠مة ، ىمٚمٞمؾ 

 اًمير قمغم إُّم٦م وإّٓ يم٤من ؿمديدًا ُمع اًمٕمّمٞم٤من .. 
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واًمٙمالم هق اًمٙمالم ذم ظمروج اًم٘م٤مئؿ : ومخروج اًم٘م٤مئؿ حميتقم ٟم٤مومذ ٓ يرّد وٓ يٌّدل ، 

ف إو٤مذم ُمـ ضمٝم٦م اًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم : وم٢من أـم٤مع اًمٜم٤مس قمجّؾ اهلل سم٤مًمٗمرج وإّٓ أظمّره ُمع ًمٙمٜمّ 

 قمدم اًمٓم٤مقم٦م ؾمٌح٤مٟمف ، وىمد هدٟم٤م اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ذم هذيـ اًمٜمققملم ..

ىم٤مل : أظمؼمٟم٤م أمحد اسمـ إدريس ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد  ريض اهلل قمٜمف وروى اًم٘مّٛمل

سمـ ؾمقيد ، قمـ حيٞمك احلٚمٌل ، قمـ ه٤مرون سمـ ظم٤مرضم٦م ،  ، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ اًمٜمي

َر اهللقمـ أيب سمّمػم قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقل اهلل :  ـْ ُي١َمظمِّ ٤م َوًَم ًً إَِذا ضَم٤مَ  َأضَمُٚمَٝم٤م  َٟمْٗم

 ؟!.ظَمٌػٌِم سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  َواهلل

٠مطمر َم٣م يُم٣مء : هم٣مذا م َمٛمٜم٣م َم٣م يُم٣مء ويإّن فمٛمد اَّلل ىمتب٣ًم َمرومقَم٥م ، يٗمّد » ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

َر اهللأٞمزل اَّلل همٝمٜم٣م ىمّؾ رء ي٘مقن إلم يمٝمٙم٥م َمثٙمٜم٣م ، همذيمؽ ومقيمف : ،  يمٝمٙم٥م ايمٗمدرىم٣من  ـْ ُي١َمظمِّ  َوًَم

٤م إَِذا ضَم٤مَ  َأضَمُٚمَٝم٤م ًً  .(1) شرهٓ ي٠مطّم إذا أٞمزيمف وىمتبف ىمت٣مب ايمسًموات ، وهق ايمذي َٟمْٗم

 .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت

 ( اعمحيتقم ، وهق ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر .ٓ ي٠مطّمرهيمذي اىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 اًمزسمدة : حميتقم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر قمغم ىمًٛملم : 

وٓ شمٓمرأ قمٚمٞمف ، وهق اًمٜم٤مومذ اًمث٤مسم٧م اعمٗمروغ قمٜمف ، ٓ يرّد وٓ يٌّدل  إّول : اظمْمٙمؼ

 ، مم٤ّم يدّل قمٚمٞمف صحٞمح أيب سمّمػم أقماله .زي٤مدة 

اعمٕمّٚمؼ قمغم اخلّمقصّٞم٤مت إرسمع ، ذم، اإلو٤م، وهق اعمحيتقم اظمح٘مقم زم٣ميمزي٣مدة ايمث٣مين : 

أو سمٕمْمٝم٤م ، شمٌٕم٤ًم ًمٓم٤مقم٦م اًمٕم٤ٌمد أو ُمٕمّمٞميتٝمؿ : يم٤مًميت٘مديؿ واًميت٠مظمػم ذم ومرج اًم٘م٤مئؿ ، أو اًمِمّدة 

ـْ ؿَمَٙمْرشُمْؿ اًمًٗمٞم٤مين ، أو اًمًٕم٦م واًمْمٞمؼ ذم رزق اًمٕم٤ٌمد : ًم٘مقًمف: واًمٞمن ذم ظمروج  ًَمِت

َِزيَدٟماُٙمؿْ  ُل ًميتنميع: اًمٜمًخ واًمث٤ٌمت ذم اًميتٙمقيـ واأو   َٕ ٌَدِّ ٜم٤َمٍت ؾَمٞمَِّت٤م اهلل وَم٠ُموًَمِتَؽ ُي ًَ هِتِْؿ طَم

َٝم٤م َٟم٠ْمِت سمَِخػْمٍ ُِمٜمَْٝم٤موذم اًميتنميع :   هَمُٗمقًرا َرطِمٞماًم  َويَم٤مَن اهلل ًِ ـْ آَي٦ٍم َأْو ُٟمٜمْ ْخ ُِم ًَ  . َُم٤م َٟمٜمْ
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 ؽمبح٣مٞمف دم فمٙمؿ اَّللاَمتٛم٣مع ايمزي٣مدة 

ًمٚمٕم٤ٌمد ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ واخلٚمؼ ، اسميتداً  زي٤مدة اًمٕمٚمؿ ٓ شميتحّ٘مؼ إّٓ ذم قمٚمؿ اهلل اعمٌذول 

ُمـ قم٤ممل اًمٕمرش واعمِمٞم٦م ، ُمرورًا سمٕم٤ممل اًمٙمرد واًميت٘مدير ، ومٕم٤ممل اعمٚمٙمقت واًم٘مْم٤م  ، طميتك قم٤ممل 

 ..: رضورة أّٟمف خمٚمقق ، حمدود سمحدود ُم٤م ؿم٤م  اهلل إجي٤مده ؾمٕم٦ًم ووٞم٘م٤ًم اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مين 

، ومٝمق قملم اًمًٌٞمٓم٦م اًمذات إطمدّي٦م ذم ُمرشم٦ٌم ، ذاك اًمذي شمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف وأُّم٤م قمٚمؿ اهلل 

 قمٚماًم ، همػم حمدود سمحّد اًمقضمقد اعمحض واًم٘مدرة اعمٓمٚم٘م٦م 
ٍ
: وم٤مهلل شمٕم٤ممم ؾمٌحٜمف أطم٤مط سمٙمّؾ ر 

 .، أزًٓ وهُمدًا وأسمدًا ىمٌؾ وسمٕمد اإلجي٤مد 

سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمـ يقٟمس ، قمـ ُمٜمّمقر  روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكمّ 

قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم هؾ يٙمقن اًمٞمقم ر  مل يٙمـ ذم قمٚمؿ اهلل سمـ طم٤مزم ، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م 

 سم٤مُٕمس؟!!

 شٓ ، َمـ وم٣مل هذا ، همٟمطمزاه اَّلل» ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

 ىمٚم٧م : أرأي٧م ُم٤م يم٤من وُم٤م هق يم٤مئـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، أًمٞمس ذم قمٚمؿ اهلل؟!!

  .(1)شزمعم ومبؾ أن خيٙمؼ اْلٙمؼ»  ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

قمـ ، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، حمٛمد سمـ حيٞمك روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ و

َم٣م زمدا َّلل دم »:  قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل، قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من ، احلًـ سمـ حمٌقب 

 .(7)شومبؾ أن يبدو يمف، ىم٣من دم فمٙمٚمف  إّٓ ، رء 

 ىمٚم٧م : رضوري ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح .
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قمـ ، حمٛمد سمـ حيٞمك ، واًمٚمٗمظ ًمألول قمـ ريض اهلل قمٜمٝمام وق وروى اًمٙمٚمٞمٜمل واًمّمد

ف يميت٥م إمم أيب احلًـ قمٚمٞمف قمـ أيقب سمـ ٟمقح أٟمّ ، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل 

أو مل ، أيم٤من يٕمٚمؿ إؿمٞم٤م  ىمٌؾ أن ظمٚمؼ إؿمٞم٤م  ويمقهن٤م : اًمًالم ي٠ًمًمف قمـ اهلل قمز و ضمؾ 

وُم٤م يمقن قمٜمد ، ومٕمٚمؿ ُم٤م ظمٚمؼ قمٜمد ُم٤م ظمٚمؼ : يٕمٚمؿ ذًمؽ طميتك ظمٚم٘مٝم٤م وأراد ظمٚم٘مٝم٤م وشمٙمقيٜمٝم٤م 

 ؟!.ُم٤م يمقن

ىمٔمٙمٚمف ، زم٣مٕؾمٝم٣مء ومبؾ أن خيٙمؼ إؾمٝم٣مء  مل يزل اَّلل فم٣مظم٣مً »:  سمخٓمفقمٚمٞمف اًمًالم ومقىمع 

 .(1)شزم٣مٕؾمٝم٣مء زمٔمد َم٣م طمٙمؼ إؾمٝم٣مء

 . دون ظمالفىمٚم٧م : رضوري ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح 

، قمـ صٗمقان سمـ حيٞمك  ،قمـ حمٛمد سمـ احلًلم ، حمٛمد سمـ حيٞمك وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 ؟!.احلٛمد هلل ُمٜميتٝمك قمٚمٛمف: يميت٧ٌم إمم أيب احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم ذم دقم٤م  : ىم٤مل ، قمـ اًمٙم٤مهكم 

: ويم٘مـ ومؾ ، همٙمٝمس يمٔمٙمٚمف َمٛمتٜمك ، ٓ سمٗمقيمـ َمٛمتٜمك فمٙمٚمف »:  إزمقمٚمٞمف اًمًالم ومٙميت٥م 

 .(7)شَمٛمتٜمك رو٣مه

 ىمٚم٧م : رضوري ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح دون ظمالف .

، ُمـ مل يٕميت٘مد سمف يمٗمر ؿمٞمٕم٦م وؾمٜم٦ّم ُمـ رضورّي٤مت أهؾ اإلؾمالم ىمٚم٧م : هذا اعمْمٛمقن 

 .سم٤مهلل ، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل 
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 فمٙمؿ اظمٔمِمقم فمٙمؿ سمدزمغم ٓ نمغم

 أّن اًمٕمٚمؿ قمغم ىمًٛملم :اشّمْمح هذا ذم اجلٛمٚم٦م آٟمٗم٤ًم ، ًمٙمـ ٓ سمد ُمـ اًميت٠ميمٞمد 

 . ايمٔمٙمؿمجٙم٥م ايمٗمسؿ إّول : 

سمًٞمط ُمٜمّزه قمـ يمّؾ ىمٞمقد قم٤ممل حمٌض وهق قملم اًمذات ، ، ذم ُمرشم٦ٌم اًمذات أي يمّؾ اًمٕمٚمؿ 

ظم٤مص سم٤مهلل شمٕم٤ممم ذا وه: ، أو ُمرشم٦ٌم اعمخٚمقق ُم٤م ؿمت٧م ومٕمؼّم اإلُمٙم٤من اًميتل ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ 

 .إؿمٞم٤م  وأُم٣م : رضورة أّن اهلل شمٕم٤ممم دون ؾمقاه ىمّدر وىم٣م وطمده ٓ ذيؽ ًمف 

 ايمث٣مين : فمٙمؿ ايمتدزمغم .

سمف دسّمر اهلل شمٕم٤ممم أُمر ديٜمٝمؿ ووضمقدهؿ ،  ٓ سمّد ًمٚمٕم٤ٌمد ُمٜمف : ومٞمف ىمقاموهق اًمٕمٚمؿ اًمذي 

، وهق اًمقارد ذم إظم٤ٌمر اًمنميٗم٦م وُمالئٙم٦م وأوصٞم٤م  ، وأوطم٤مه إمم صٗمقة قم٤ٌمده أٟمٌٞم٤مً  ظمٚم٘مف 

 .، وهق قمغم ىمًٛملم حميتقم وُمٕمّٚمؼ قمغم اعمِمٞمت٦م ش َم٣م ىم٣من وَم٣م ي٘مقن ضمتك ومٝم٣مم ايمس٣مفم٥م»سمٚمٗمظ : 

 .. سميت٦ماًمث٤مجمٛمققم٦م ُمـ إظم٤ٌمر  -قمدا ُم٤م شم٘مّدم–يدّل قمٚمٞمف 

قمـ ، حمٛمد سمـ احلًـ و قمـ  حمٛمد سمـ أيب قمٌد اهللريض اهلل قمٜمف ، ُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل 

 ح.. ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد

قمـ ، قمـ احلًـ سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ احلريش  مجٞمٕم٤مً ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، حمٛمد سمـ حيٞمك و

ٞمف اًمًالم سمٞمٜم٤م أيب قمٚم: ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم : »أيب ضمٕمٗمر اًمث٤مين قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل 

طميتك أدظمٚمف إمم دار ، وم٘مٓمع قمٚمٞمف أؾمٌققمف ، إذا رضمؾ ُمٕميتجر ىمد ىمٞمض ًمف ، يٓمقف سم٤مًمٙمٕم٦ٌم 

 .٤م صمالصم٦مومٙمٜمّ ، ضمٜم٥م اًمّمٗم٤م وم٠مرؾمؾ إزم 

 ؟!.شأظمؼمين قمـ هذا اًمٕمٚمؿ اًمذي ًمٞمس ومٞمف اظميتالف ُمـ يٕمٚمٛمف»اعمٕميتجر : وم٘م٤مل 

 زمد يمٙمٔمب٣مد َمٛمف همٔمٛمد أَم٣م َم٣م ٓو ، ٣م مجٙم٥م ايمٔمٙمؿ همٔمٛمد اَّلل صمؾ ذىمرهأَمّ »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 .شإوصٝم٣مء
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،  هذه أردت: ىم٤مل و ؾ وضمٝمفهتٚمّ و،  اؾميتقى ضم٤مًم٤ًمً و،  ومٗميتح اًمرضمؾ قمجػمشمف: ىم٤مل 

ومٙمٞمػ ، قمٜمد إوصٞم٤م  ، ُم٤م ٓ اظميتالف ومٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ ،  قمٚمؿَ  زقمٛم٧م أنا : هل٤م أشمٞم٧م و

 ؟!.يٕمٚمٛمقٟمف

أهنؿ ٓ يرون ُم٤م  إّٓ ، يمام يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف يٕمٚمٛمف »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

ف يم٤من يٗمد إمم اهلل أٟمّ و،  صمقندا هؿ حُمَ و،  ف يم٤من ٟمٌٞم٤مً ٕٟمّ : يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف يرى 

 .شهؿ ٓ يًٛمٕمقنو ضمؾ ومٞمًٛمع اًمقطملو قمز

أظمؼمين قمـ هذا : ؾمآشمٞمؽ سمٛم٠ًمًم٦م صٕم٦ٌم ، صدىم٧م ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل اعمٕميتجر : وم٘م٤مل 

 ؟!.ٝمر ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمفاًمٕمٚمؿ ُم٤م ًمف ٓ ئمٝمر يمام يم٤من ئم

 ضمؾ أن يٓمٚمع قمغم قمٚمٛمف إّٓ و أسمك اهلل قمز: ىم٤مل و ومْمحؽ أيب قمٚمٞمف اًمًالم: ىم٤مل 

ٓ و يمام ىم٣م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف أن يّمؼم قمغم أذى ىمقُمف، ٜم٤م ًمإليامن سمف حَ يتَ ـٛمْ ـُمُ 

وَم٤مْصَدْع سماَِم شُم١ْمَُمُر َوَأقْمِرْض : ًمف  ومٙمؿ ُمـ ايميتيت٤مم ىمد ايميتيتؿ سمف طميتك ىمٞمؾ، سم٠مُمره  جي٤مهدهؿ إّٓ 

يملِمَ  ـِ اعْمُنْمِ ظم٤مف و،  ام ٟمٔمر ذم اًمٓم٤مقم٦مف إٟمّ ًمٙمٜمّ و،  اهلل أن ًمق صدع ىمٌؾ ذًمؽ ًمٙم٤من آُمٜم٤م يؿُ أو قَم

سمًٞمقف ، اعمالئٙم٦م و ومقددت أن قمٞمٜمؽ شمٙمقن ُمع ُمٝمدي هذه إُم٦م، ومٚمذًمؽ يمػ : اخلالف 

شمٚمحؼ هبؿ أرواح و،  ٗمرة ُمـ إُمقاتشمٕمذب أرواح اًمٙم، إرض و آل داود سملم اًمًام 

 .شهذا ُمٜمٝم٤م إنّ ، ه٤م : صمؿ ىم٤مل  صمؿ أظمرج ؾمٞمٗم٤مً ، أؿم٤ٌمهٝمؿ ُمـ إطمٞم٤م  

 .شقمغم اًمٌنم اًمذي اصٓمٗمك حمٛمداً و إي»: وم٘م٤مل أيب : ىم٤مل 

، يب ُمٜمف ضمٝم٤مًم٦م و ُم٤م ؾم٠مًميتؽ قمـ أُمرك،  ووم٣مل أٞم٣م إيمٝم٣مس، ومرد اًمرضمؾ اقميتج٤مره : ىم٤مل 

وؾم٠مظمؼمك سمآي٦م أٟم٧م شمٕمرومٝم٤م إن ، ٨م ىمقة ٕصح٤مسمؽ همػم أين أطم٧ٌٌم أن يٙمقن هذا احلدي

 . (7) ظم٤مصٛمقا هب٤م ومٚمجقا ...
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وهق يمام ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ احلريٌم ، صحٞمح قمغم إىمقى خميتٚمػ ومٞمف ، ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده 

 .، ُمٕميتٛمد ذم ظمّمقص ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ذم اًميتٜمٌٞمٝم٤مت أّول اًمٙميت٤مب سمّٞمٜم٤م 

اإلُم٤مم اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم قمٚمقم اخلؼم يمّٚمف سمٞم٤من ٓيميتيت٤مم اعمٕمّمقم ، أي : قمدم إقمالن 

 اًمًام  عمٓمٚمؼ اًمٜم٤مس؟!.

اًمٕمٚمؿ قمـ ، يميتؿ سمٕمض صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ٜمٌل اًموم٠مضم٤مب اإلُم٤مم اجلقاد قمٚمٞمف اًمًالم أّن 

، ومٛمـ سم٤مب أومم يمام هق سيح اًم٘مرآناهلل شمٕم٤ممم قمّمٛمف ُمٜمٝمؿ قمدم اًميت٘مّٞم٦م : ّٕن اًمٜم٤ّمس ، ُمع 

  .   اًميت٘مٞم٦ّم ايميتيت٤مم اعمٕمّمقم ُمع 

: وإظم٤ٌمر سمذًمؽ وهمػمه ُمـ أٟمقاع قمٚمقُمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ هـ( 7070)عمجٚمز إول ىم٤مل ا

 ومٛمـ أراده٤م ومٕمٚمٞمف سم٤معمح٤مؾمـ ًمٚمؼمىمل ، واًمٌّم٤مئر ًمٚمّمٗم٤مر ، واًمٙم٤مذم . ،اًمًالم ومقق اًميتقاشمر

٤م اًمذي هق اًميتٗمقيض هبذا اعمٕمٜمك ُميتقاشمر قمـ إئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وأُمّ  واحل٤مصؾ أنّ 

ؿ حمٞمقن وممٞميتقن وسمٞمدهؿ وأهّن ، ظم٤مًم٘مقا اًمًاموات وإرض  إئٛم٦م سم٠منّ : اًمٖمٚمق ومٝمق أن ي٘م٤مل 

ورد أظم٤ٌمر سمذًمؽ ًمٙمـ مل ٟمح٘مؼ صحيتٝم٤م ، وًمق ىمٞمؾ  وإنْ ، أُمر اًمٕم٤ممل ، وهذا ىمقل سمام ٓ يٕمٚمؿ 

ؿ يدقمقن اهلل شمٕم٤ممم ومٞمجٞمٌٝمؿ ذم أُم٤م ًمق ىم٤مًمقا : سم٠مهّن ، ومذًمؽ يمٗمر سم٤مإلمج٤مع ، ؿ ذيم٤م  اهلل سم٠مهّن 

أُمر إرزاق سمٞمد  إًمٞمٝمؿ أُمر اخلٚمؼ يمام ورد أنّ ، ٙم٦م ذم اًميتٗمقيض ؿ يم٤معمالئذًمؽ أو ىم٤مًمقا : إهّن 

 .(7) ومٝمذا ىمقل سمام ٓ يٕمٚمؿ وآطمؽماز قمـ هذه إىمقال أطمقط : ُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم 

قمغم ًم٤ًمن قمٞمًك ىمٚم٧م : طمًٌٜم٤م ًمٌٞم٤من قم٘مٞمدٟم٤م ذم إئّٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم : ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ـَ اًمٓمِّلِم يَمَٝمْٞمت٦َِم اًمٓماػْمِ َأينِّ ىَمْد ضِمْتيتُٙمُ  : صٚمقات شم٤مهلل قمٚمٞمف  ُٙمْؿ َأينِّ َأظْمُٚمُؼ ًَمُٙمْؿ ُِم ـْ َرسمِّ ْؿ سمِآَي٦ٍم ُِم

ا سم٢ِمِْذِن اهللوَم٠َمْٟمُٗمُخ ومِٞمِف ومَ  سَْمَرَص َوأُ  َٞمُٙمقُن ـَمػْمً ْٕ يَْمَٛمَف َوا ْٕ ومٝمذه  (9) طْمِل اعمَْْقشَمك سم٢ِمِْذِن اهللَوُأسْمِرُئ ا

 .يم٤من أم وصّٞم٤ًم أم ُمٚمٙم٤ًم ، وٓ داقمل ًمإلـم٤مًم٦م هل قم٘مٞمدٟم٤م ذم اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ، ٟمٌّٞم٤ًم 

                                                           

 . َمْمبٔم٥م ايمٔمٙمٚمّٝم٥م ، ومؿ.713:  17روو٥م اظمتٗمكم )ت: ضمسكم ايم٘مرَم٣مين(    (1)

 .99آل فمٚمران :   (7)
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 يزداد فمٙمًًم إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م!!َم٣مم اإل

قمكم سمـ حمٛمد وحمٛمد سمـ احلًـ ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد ، قمـ أمحد سمـ روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 يم٤من»حمٛمد سمـ أيب ٟمٍم ، قمـ صٗمقان سمـ حيٞمك ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : 

 ش.يمق ٓ أٞم٣م ٞمزداد ٕٞمٖمدٞم٣م»:  م ي٘مقلضمٕمٗمر سمـ حمٛمد قمٚمٞمف اًمًال

ورواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد ، قمـ 

 .(7)صٗمقان ، قمـ أيب احلًـ ُمثٚمف

 صحٞمح٤من ، ؾمٞمام اًمث٤مين .  نؾمٜم٤مداُمٕمٜم٤مه رضورّي ، وهذان اإلىمٚم٧م : 

ؾمٕمٞمد ، قمـ  حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ احلًلم سمـوروى اًمٙمٚمٞمٜمل 

اًمٜمي سمـ ؾمقيد ، قمـ حيٞمك احلٚمٌل ، قمـ ذريح اعمح٤مريب ىم٤مل : ىم٤مل زم أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف 

 .(7)شي٣م ذريح ، يمقٓ أّٞم٣م ٞمزداد ٕٞمٖمدٞم٣م: » اًمًالم

 ؾمٜم٤مد صحٞمح .رضورّي ، وهذا اإلىمٚم٧م : 

قمـ ، قمـ اسمـ أيب ٟمٍم ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، حمٛمد سمـ حيٞمك وأظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 .(3)شيمق ٓ أٞم٣م ٞمزداد ٕٞمٖمدٞم٣م»:  ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل: زرارة ىم٤مل  قمـ، صمٕمٚم٦ٌم 

 ىمٚم٧م : رضورّي ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح دون يمالم .

هذا إظم٤ٌمر مل ييتٗمرد سمرواييتٝم٤م اًمٙمٚمٞمٜمل : إذ اًمٓمرق إًمٞمٝم٤م ًمٗمٔم٤ًم أو ُمٕمٜمًك ، يمثػمة ضمّدًا 

واًمؼمىمل د واًمٓمقد واًمّمٗم٤مر واًم٘مٛمل شمٕمّدت اًميتقاشمر ، رواه٤م ىم٤مـم٦ٌم أصح٤مسمٜم٤م اًم٘مدُم٤م  : يم٤معمٗمٞم

واًمّمدوق وهمػمهؿ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، ٓ ُمٓمٕمـ ٕطمد ومٞمٝم٤م ، أىمّؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م أهّن٤م ُمٕميتْمدة 

 سمٕمدم اخلالف ، سمؾ اإلمج٤مع اعمح٘مؼ ، سمؾ اًميورة ، ه٤مك ُمٜمٝم٤م..
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 دم ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر ايمٛمّص أّن اإلَم٣مم يزداد فمٙمًمً 

سمـ يزيد ، قمـ احلًـ سمـ حمٌقب ، قمـ هـ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب 990أظمرج اًمّمّٗم٤مر )

قمٛمر سمـ يزيد ، ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم : إذا ُم٣م اإلُم٤مم يٗمِض ُمـ قمٚمٛمف ذم اًمٚمٞمٚم٦م 

 اًميتل يٛم٣م ومٞمٝم٤م إمم آُم٤مم اًم٘م٤مئؿ ُمـ سمٕمده ، ُمثؾ ُم٤ميم٤من يٕمٚمؿ اعم٤ميض؟!. 

ٞمٖمسف ، ويزاد  إلم ُؾ ىمه قَ وَم٣م ؾم٣مء اَّلل َمـ ذيمؽ ، يقرث ىمتب٣ًم ، وٓ يُ : » ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

 .(1)شدم يمٝمٙمف وُن٣مره

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت اًمٗمرىم٦م وأؾم٤مـملم إُّم٦م .

وأظمرج أيْم٤ًم ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، 

ًمًالم آُم٤مم اذا ُم٤مت ، قمـ ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس ، قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل : ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل قمٚمٞمف ا

 سمٕمده ذم شمٚمؽ اًم٤ًمقم٦م ُمثؾ قمٚمٛمف؟!. يذيٕمٚمؿ اًم

 .(7)شإلم ٞمٖمسف ُؾ ىمه قَ يُ يقرث ىمتب٣مً ، ويزاد دم ىمّؾ يقم ويمٝمٙم٥م ، وٓ » ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت اًمٗمرىم٦م وأؾم٤مـملم إُّم٦م وأضمّٚم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م .

٤مل : وأظمرج اًمّّمٗم٤مر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًلم ، قمـ ُمٜمّمقر ، قمـ أيب سمّمػم ىم

 ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم وؾم٤مق ٟمحق ُم٤م ؾمٌؼ أقماله؟!.

ي٣م أزم٣م حمٚمد ، خيٙمٖمف ايمٔم٣ممل َمـ زمٔمده دم ذيمؽ ايمٝمقم ، أو دم سمٙمؽ : » ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم 

 .(3)ش، ويزاد دم ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر ، وٓي٘مٙمف اَّلل إلم ٞمٖمسف ايمس٣مفم٥م ، َمثؾ فمٙمٚمف، يقرث ىمتب٣مً 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

                                                           

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 985زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (1)
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 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 985زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (3)
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قمـ ، قمـ ُمٜمّمقر ، قمٛمػم  أيبقمـ اسمـ ، ج اًمّمٗم٤مر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ يزيد وأظمر

 .(7)سمّمػم ُمثٚمف يبأ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

وأظمرج أيْم٤ًم ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌداحلٛمٞمد ، قمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ يزيد ، قمـ 

 احلًـ سمـ قمٛمر ، قمـ أسمٞمف قمـ أيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق وؾم٤مق ُمثؾ ُم٤م ؾم٤مق قمٛمر سمـ يزيد .

محد سمـ هالل ، قمـ أيب ُم٤مًمؽ أأظمرج اًمّمٗم٤مر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمكم ، قمـ و

احليُمل ، قمـ أيب اًمّم٤مسمح ، قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل : ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم يٙمقن أن 

 ُيٗم٣م هذا إُمر إمم ُمـ مل يٌٚمغ؟!.

 .(7)شٞمٔمؿ...: يقرث ىمتب٣ًم ، وٓ ي٘مٙمف اَّلل إلم ٞمٖمسف: » ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

 : ظمؼم صحٞمح .ىمٚم٧م 

وأظمرج اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ احلًـ سمـ حمٌقب ، قمـ يٕم٘مقب 

اًمناج ىم٤مل : ؾمتٚم٧م أسم٤م قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم : ُميتك يٛم٣م اإلُم٤مم طميتك ي١مدى قمٚمٛمف إمم ُمـ 

 ي٘مقم ُم٘م٤مُمف ُمـ سمٕمده؟!.

 ويم٘مـٓ يٚم٢م اإلَم٣مم ضمتك يٖمِض فمٙمٚمف إلم َمـ اٞمتجبف اَّلل ، » ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(3)شٞمْمؼ زمف َمـ زمٔمده، ايمٔمٙمؿ  ي٘مقن ص٣مَمت٣مً َمٔمف : هم٣مذا َم٢م ورمّ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

وأظمرج اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أسمق حمٛمد ، قمـ قمٛمران سمـ ُمقؾمك ، قمـ أيب قمٌد اهلل 

 اًمرازي ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ احلًلم سمـ قمٛمر سمـ يزيد قمـ أيب احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل

                                                           

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 985زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (1)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 985ِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(: زم  (7)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. 985زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (3)
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ؾم٣مء اَّلل ، يقرث ىمتب٣مً ، وٓ  بض همٝمٜم٣م ، يِمغم إيمٝمف فمٙمؿ ص٣مضمبف همٗم٣مل هق وَم٣مدم ايمس٣مفم٥م ايمتل يٗم»

 ش.يقىمؾ إلم ٞمٖمسف ، ويزاد دم ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر

 وم٘مٚم٧م ًمف : قمٜمدك شمٚمؽ اًمٙميت٥م وذًمؽ اعمػماث؟!.

 .(1)شأي واَّلل ، اٞمٓمر همٝمٜم٣م»همٗم٣مل فمٙمٝمف ايمسَلم : 

٦م ًمٚمٕمٚمؿ واًمٞم٘ملم ، ُمع ىمٚم٧م : ٓ طم٤مضم٦م ًمٚمٜمٔمر ذم أؾم٤مٟمٞمد هذه إظم٤ٌمر : ًمٙمثرهت٤م اعمقضمٌ

 أّن ضمّٚمٝم٤م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومٞمام قمروم٧م ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ اقميتْم٤مده٤م سم٤مإلمج٤مع سمؾ اًميورة .
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 وايم٘م٣مئٛم٣مت ظمٔمِمقماواؽمْم٥م همٝمض  ايمٛمبل 

هذا ُم٤م قمٚمٞمف ُمِمٝمقر حمّ٘م٘مل أصح٤مسمٜم٤م روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ : ىم٤مل اًميت٘مل اعمجٚمز 

وسمٛمزل ، ٞمزيم٦م َمـ آزمتداء ، همٝمض ورمح٥م  ىمّؾ  نّ أ،  اظمُمٜمقر زمكم اظمحٗمٗمكمريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف : 

ىمًم يدل ، وزمقاؽمْمتف يٛمتمم إلم ايم٘م٣مئٛم٣مت ، ؽمٙمؿ و آيمفو زمف صعم اَّلل فمٙمٝمف يءيبتد، أزمد ايمدهر 

 .(7)شفمٙمٝمف إطمب٣مر

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ اسمـ أيب ٟمٍم ، قمـ صمٕمٚم٦ٌم ، 

 ش٣م ٞمزداد ٕٞمٖمدٞم٣ميمقٓ أٞمّ »ف اًمًالم ي٘مقل :  قمـ زرارة ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞم

 ىم٤مل : ىمٚم٧م : شمزدادون ؿمٞمت٤ًم ٓ يٕمٚمٛمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف؟!!!.

أَم٣م إّٞمف إذا ىم٣من ذيمؽ ، فُمِرَض فمعم رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ، »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(9)ششمّؿ فمعم إئٚم٥م ، شمؿ اٞمتٜمك إَمر إيمٝمٛم٣م

 . ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح

وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمـ يقٟمس سمـ قمٌد اًمرمحـ 

يمٝمس خيرج رء َمـ فمٛمد اَّلل فمز »، قمـ سمٕمض أصح٤مسمف ، قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

وصمؾ ، ضمتك يبدأ زمرؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف، شمّؿ زمٟمَمغم اظم٠مَمٛمكم فمٙمٝمف ايمسَلم ، شمّؿ زمقاضمد 

 .(3)شيم٘مٝمَل ي٘مقن آطمرٞم٣م أفمٙمؿ َمـ أويمٛم٣م زمٔمد واضمد :

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، وٓ يي إهب٤مم سمٕمض إصح٤مب : ومٞمقٟمس ُمـ أصح٤مب 

 اإلمج٤مع روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ . 

                                                           

 . 55: 7روو٥م اظمتٗمكم   (1)

 ون . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. . زم٣مب إئّٚم٥م يزداد755:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (7)

 . زم٣مب إئّٚم٥م يزدادون . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 755:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (3)
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قمـ يقٟمس ، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٞمًك ىم٤مل : ريض اهلل قمٜمف  هـ(990وهذا رواه اًمّمّٗم٤مر )

 .(7)، سمف ُمثٚمف  سمـ قمٌداًمرمحـ

 قمٜمف ، قمـ قمكم سمـ حمٛمد وحمٛمد سمـ احلًـ ، قمـ ؾمٝمؾ يمام ىمد روى اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل

 سمـ زي٤مد ، قمـ ُمقؾمك سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ح ..

سمـ ضمٕمٗمر ، قمـ أظمٞمف ُمقؾمك  سمـ قمكّم ، مجٞمٕم٤ًم ، قمـ قمكمّ  وحمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ اًمٕمٛمريمّل 

شمٕم٤ممم قمٚمٛملم: قمٚماًم أفمٝمر قمٚمٞمف ُمالئٙميتف وأٟمٌٞم٤م ه و إّن هلل شم٤ٌمرك»ىم٤مل :  سمـ ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم

 أفمٝمر قمٚمٞمف ُمالئٙميتف ورؾمٚمف وأٟمٌٞم٤م ه ، وم٘مد قمٚمٛمٜم٤مه. وقمٚماًم اؾميت٠مصمر سمف ، وم٢مذا سمدا هلل ورؾمٚمف ، ومام

 .(7)شفمرض فمعم إئٚم٥م ايمذيـ ىم٣مٞمقا َمـ ومبٙمٛم٣مو ذم ر  ُمٜمف ، أقمٚمٛمٜم٤م ذًمؽ ،

شمٗمٞمد اًم٘مٓمع سم٤مًمّمدور ، ٓ شم٘ميتٍم قمغم ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح . وإظم٤ٌمر ذم هذا صم٤مسميت٦م 

 .دة سم٤مإلمج٤مع وقمدم اخلالف ، سمؾ اًميورة ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ يمقهن٤م ُمٕميتْمُم٤م ذيمرٟم٤مه 

قمـ حمٛمد سمـ ، طمدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ حمٛمد هـ( ىم٤مل : 990اًمّمّٗم٤مر) فأظمرضمُم٤م : ُمٜمٝم٤م 

 :قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل  أيبقمـ ، قمـ ؾمامقم٦م سمـ ُمٝمران ، قمـ قمثامن سمـ قمٞمًك ، احلًلم 

اؾميت٠مصمر سمف  وقمٚمامً ، د قمٚمٛمٜم٤مه ومذًمؽ ىم، ٟمٌٞم٤مؤه أفمٝمر قمٚمٞمف ُمالئٙميتف ورؾمٚمف وأ قمٚمامً ، هلل قمٚمٛملم  إنّ »

 .(3)شىم٣مٞمقا َمـ ومبٙمٛم٣م يئٚم٥م ايمذوفمرض فمعم إ، َمٛمف فمٙمٚمٛم٣م ذيمؽ  ءزمدا يمف دم ر نْ ١مهم :

 ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح.

اهلل  قمـ قمٌد، قمـ ُمقؾمك سمـ ؾمٕمدان ، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًلم وأظمرج اًمّمٗم٤مر ىم٤مل : 

 .(4)سمف ُمثٚمفقمـ ؾمامقم٦م سمـ ُمٝمران ، اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ 

                                                           

 . َمْمبٔم٥م إمحدي ، ؿمٜمران .919زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ىمقصم٥م زم٣منمل( :   (1)

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 755:  1ايم٘م٣مدم )ت: نمٖم٣مري(   (7)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي ، ؿمٜمران .٣919مئر ايمدرصم٣مت)ت: ىمقصم٥م زم٣منمل( : زمِم  (3)

 . َمْمبٔم٥م إمحدي ، ؿمٜمران .919زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ىمقصم٥م زم٣منمل( :   (9)
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، وإّٟمام ػ سم٤مسمـ ؾمٕمدان واسمـ اًم٘م٤مؾمؿ صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ أو ُمْمٕمّ ٧م : ىمٚم

 .ٟمند أُمث٤مًمف ًمٌٞم٤من يمثرة اًمٓمرق ، وم٤مطمٗمظ 

سمـ ومْم٤مل  قمـ احلًـ سمـ قمكم، محد سمـ حمٛمد أطمدصمٜم٤م ىم٤مل : هـ( 990)وأظمرج اًمّمّٗم٤مر 

اهلل قمٚمٞمف  سم٤م قمٌدأؾمٛمٕم٧م : سمّمػم ىم٤مل  أيبقمـ ، قمـ قمٌداهلل سمـ سمٙمػم ، قمـ حمٛمد سمـ اًمرسمٞمع ، 

 .شٞمٖمدٞم٣م٣م ٞمزاد ٕٞمّ أيمقٓ »: اًمًالم ي٘مقل 

 ؟!.يمٝمس فمٛمد رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف،  صمٔمٙم٦م همداك سمزادون ؾمٝمئ٣مً : ومٙم٦م : وم٣مل 

 شمؿه ، طمػمه ٟمإلم رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف هم أسمكف اذا ىم٣من ذيمؽ ٞمّ إ»:  قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل 

ضمتك يٛمتٜمك إلم ص٣مضم٤م هذا ، اضمد زمٔمد واضمد إلم و شمؿّ  ،طمػمهٟمفمٙمٝمف ايمسَلم هم سمك إلم فمقمّ أ

 .(1)شَمرإ

 .احل٤مل وهذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ، حمٛمد سمـ اًمرسمٞمع جمٝمقل ، صحٞمح ىمٚم٧م : 

 أيبرومٕمف إمم  لاهلل اًمؼمىم قمٌد أيبقمـ ، سمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ إطمدصمٜم٤م وأظمرج اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : 

دٞمك إ شمؿّ ، ٝمف وآيمف ذا ىم٣من ذيمؽ زمدئ زمرؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمإ» :قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل 

 .(7)شدم زَم٣مٞمف يَمر ايمذضمتك يٛمتٜمك إلم ص٣مضم٤م إ، دٞمك هم٣مٕ

 ًمٙمٜمف ُمرؾمؾ ُم٘مٓمقع .، ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح 

 وسم٤مجلٛمٚم٦م : إظم٤ٌمر ذم هذا شمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ واًميورة ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ اإلمج٤مع اعمح٘مؼ.
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 ايمزي٣مدة سمٔمٛمل صمٔمؾ اظمٔمّٙمؼ حمتقَم٣مً 

قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ، هـ( سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح 990) اًمّمٗم٤مرُم٣م ُم٤م رواه 

 ىم٤مل: ؾمتؾ قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم قمـ قمٚمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف؟!.

فمٙمؿ ايمٛمبل فمٙمؿ مجٝمع ايمٛمبٝمكم ، وفمٙمؿ َم٣م ىم٣من ، وفمٙمؿ َم٣م هق ىم٣مئـ »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

وآيمف ، وفمٙمؿ َم٣م إلم ومٝم٣مم ايمس٣مفم٥م..: وايمذي ٞمٖمز زمٝمده ، إيّن ٕفمٙمؿ فمٙمؿ ايمٛمبل صعم اَّلل فمٙمٝمف 

 .(7)شىم٣من ، وَم٣م هق ىم٣مئـ ، همًم زمٝمٛمل وزمكم ومٝم٣مم ايمس٣مفم٥م

ىمد وًمدين »وُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمح قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل: 

وَم٣م هق ىم٣مئـ إلم يقم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، وأٟم٤م أقمٚمؿ يميت٤مب اهلل ، وومٞمف سمد  اخلٚمؼ ، 

وطمػم َم٣م ىم٣من وطمػم َم٣م ،  وطمػم ايمٛم٣ّمر،  وطمػم اْلٛم٥م،  وطمػم إرض،  وهمٝمف طمػم ايمسًمء،  ايمٗمٝم٣مَم٥م

 .(9)ش ، أقمٚمؿ ذًمؽ يمام أٟمٔمر إمم يمٗمل ، إّن اهلل ي٘مقل ومٞمف شمٌٞم٤من يمّؾ ر  هق ىم٣مئـ

قمـ أيب احلًـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : ىمٚم٧م ًمف: وُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمح 

 ٞمف وآًمف ، أو شم٘مقًمقن ومٞمف؟!.أيمّؾ ر  ذم يميت٤مب اهلل وؾمٜم٦ّم ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚم

 .(3)شزمؾ ىمّؾ رء دم ىمت٣مب اَّلل وؽمٛم٥م ٞمبٝمف صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف» ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :

: وم٢مذا يم٤من يمّؾ ر  ذم يميت٤مب اهلل وؾمٜم٦ّم ٟمٌّٞمف ، يمام ُمّر قمٚمٞمؽ ُمرارًا ًمٙمـ ذم هذا إؿمٙم٤مل 

عمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمّمالة يمام هق احلّؼ ، وأّن طمالل حمٛمد وطمراُمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، ومام ُمٕمٜمك ىمقل ا

 ؟!!.شيمقٓ أّٞم٣م ٞمزداد ٕٞمٖمدٞم٣م»واًمًالم : 

ىمّؾ »إذا ٓ يٌ٘مك ُمٕمٜمك ًمٚمزي٤مدة ، سمؾ هل ًمٖمٌق ُمع ىمقل إُم٤مُمٜم٤م اًمٙم٤مفمؿ قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ش!!.رء دم ىمت٣مب اَّلل وؽمٛم٥م ٞمبّٝمف صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف

                                                           

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران. ٣197مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(: زمِم  (1)

 . زم٣مب ايمرد إلم ايم٘مت٣مب وايمسٛم٥م . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 67:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (7)

 . زم٣مب ايمرد إلم ايم٘مت٣مب وايمسٛم٥م . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمٝم٥م ، ؿمٜمران. 67:  1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(   (3)
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 وضمقاسمف سم٤ًٌمـم٦م ذم جمٛمقع أُمقر : 

اهلل وؾمٜم٦ّم ٟمٌّٞمف ، طمّؼ ٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يديف إّول : اًمٕم٘مٞمدة أّن يمّؾ ر  ذم يميت٤مب 

طمًٜم٤مت  ؿؾمٞمت٤مهتومٞمًيتٌدل : إذا شم٤مسمقا إؿم٘مٞم٤م وٓ ُمـ ظمٚمٗمف ، ًمٙمـ ذًمؽ ٓ يٜم٤مذم أن يرطمؿ اهلل 

ُمع اًميتقسم٦م إمم ُم٤م اهلل شمٕم٤ممم  ؿ، ٓ يٜم٤مومٞمف أن يرمحٝمأؿم٘مٞم٤م  ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ لم ُمٙميتقسمؿ : ومٙمقهن

أن خيٚمػ وقمٞمده ذم إؿمٞم٘م٤م  ومػممحٝمؿ وهذا قملم واًمٙمامل ، ًمٙمـ  : رضورة أّن هللىمٌؾ اعمٕم٤ميٜم٦م 

 . : يمقٟمف قملم اًمٜم٘مص اعمٛميتٜمع ذم اًمًٕمدا  ومٞمام أظمؼمٟم٤م اًم٘مرآن ضم٤مزُم٤مً ؾمٌح٤مٟمف ٓ خيٚمػ وقمده 

اًمث٤مين : : اًمٕم٘مٞمدة احلّ٘م٦م أّن يمّؾ ر  ذم يميت٤مب اهلل وؾمٜم٦ّم ٟمٌّٞمف ، ٓ شمٜم٤مذم أن يزيد اهلل ذم 

ٟم٤ًم : ومٞمٜمًك  ُمثاًل ذم أضمؾ اعميتّمدق ، ويٙمّثر رزق واصؾ اًمرطمؿ ومْمٚمف : ومٞمزيد اعمحًـ إطم٤ًم

 .ذم هذا...، وىمد ُمّرت ٟمّمقص ُميتقاشمرة قمـ اًمٗمري٘ملم وهمػم ذًمؽ

اًمث٤مًم٨م : اًمٕم٘مٞمدة احلّ٘م٦م أّن يمّؾ ر  ذم يميت٤مب اهلل وؾمٜم٦ّم ٟمٌٞمّف ، ٓ شمٜم٤مذم أن يزداد قمٚمؿ 

ُمٜمف ُمٕمّٚم٘م٤ًم قمغم اعمحق واإلصم٤ٌمت ، اعمٕمّمقم سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن : ًمٞمٙمقن حميتقُم٤ًم سمٕمد أن يم٤من يمثػٌم 

 ، قمغم ُم٤م ىم٣م اهلل شمٕم٤ممم .، سمؾ ذم يمّؾ آنسمؾ يمّؾ مجٕم٦م ، وىمد ُمّر أّن هذا حيدث يمؾ ؾمٜم٦م 

اًمراسمع : اًمٕم٘مٞمدة احلّ٘م٦م أّن يمّؾ ر  ذم يميت٤مب اهلل وؾمٜم٦ّم ٟمٌّٞمف ، ٓ شمٜم٤مذم أن يًيت٠مٟمػ اهلل 

مل ختٓمر سم٤ٌمل سمنم طميتك ، ُمـ رمحيتف  ٟمققم٤ًم ضمديداً شمٕم٤ممم ومْماًل ضمديدًا قمغم قم٤ٌمده : ومٞمٜمزل قمٚمٞمٝمؿ 

 اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم .

وهق   ََم٣م َيَُم٣مُء َوُيْثب٦ُِم َوفِمٛمَْدُه ُأمُّ ايمْ٘مَِت٣مِب  َيْٚمُحق اَّلل وىمد أووحٜم٤م أّن اإلصم٤ٌمت ذم : 

اخلٚمؼ واإلجي٤مد ، ويمّٚمف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ومْمٌؾ وظمػٌم ورمح٦ٌم ، قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم : ُمٜمٝم٤م : اؾميتتٜم٤مف 

إجي٤مد ظمػم مل خيٓمر سم٤ٌمل سمنم : رضورة أّن ظمػم اهلل ٓ ييتٜم٤مهك ، ٓ طمّد ًمف ، سمؾ ٓ  اهلل شمٕم٤ممم

ـَ آَُمُٜمقا  يٜم٘مٓمع يمام ضمزم همػم واطمد ُمـ أهؾ اعمٕمروم٦م ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ِذي ٤م اًما وَم٠َمُما

ٞمِٝمْؿ ُأضُمقَرُهْؿ  ٤محِل٤َمِت وَمُٞمَقومِّ ـْ هَمّْمٙمِفِ َوقَمِٛمُٚمقا اًمّما  .(7) َوَيِزيُدُهْؿ َِم

                                                           

 . 173ايمٛمس٣مء :   (1)



 

 

 

 

  

 

 

 

 ايمٖمِمؾ ايمٔم٣مذ
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اظميتٚمط قمغم يمثػم ُمـ اًمٕمقام ُمٕمٜمك يميت٤مب قمكّم وُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمام 

، سمٞم٤من أّن ذه إُمقر اًم٘مدؾمّٞم٦م ، وُم٘مّمقدٟم٤م ُمـ هذا اًمٗمّمؾ ، قمدا اًميتٕمريػ هبواجل٤مُمٕم٦م واجلٗمر 

وإن يم٤من ُمـ قمكم واجلٗمر وُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م  يميت٤مب سمام ذمقمٚمٞمف اًمًالم ٚمؿ اعمٕمّمقم سمٕمض قم

ّٕن ومٞمف ىمقام اًمديـ واٟميتٔم٤مم طم٤مل اًمٕم٤ٌمد ، إّٓ أّن سمٕمْمف أظمر : يم٠مصؾ اًمٗمرج اعمحيتقم اعمٓمٚمؼ 

 ..: يمقىم٧م اًمٗمرج حميتقم إو٤مذم : حلٙمقُم٦م اعمِمٞمت٦م قمٚمٞمف 

جمّرد قمـ قمٚمؿ إمج٤مزم مجكم أو ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م ، يمام أّن اًمٕمٚمؿ سمام ذم يميت٤مب قمكّم 

 : رضورة أّٟمف ُمٙميتقب يقم اعمٞمث٤مق ، ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م ذم قم٤ممل اًمذر :اخل٤مرضمٞم٦ّم ص اًمدٟمٞم٤م ظمّم٤مئ

 دٟمٞمقي صم٤من : ال يٙمقن ٟم٤مومذًا ذم وم
ٍ
ـمرو اخلّم٤مئص اًمدٟمٞمقّي٦م قمٚمٞمف سمٕمد أي سمٕمد اًمدٟمٞم٤م إمم سم٢مُمْم٤م 

 ، يمام سمّٞمٜم٤م ذًمؽ ذم إٟمقاع إرسمٕم٦م ًمٚمٛمحيتقم اإلو٤مذم ..ىمٌؾ اًمدٟمٞم٤م أن يم٤من ُمٜمّزه٤ًم قمٜمٝم٤م 

، حميتقم واًمٚمقح اعمحٗمقظ أيْم٤ًم وم٘مد سمّٞمٜم٤م أّن يميت٤مب قمكم واجل٤مُمٕم٦م واجلٗمر إسمٞمض و

 .ذم اخل٤مرج واًمٕمٞم٤من اعمخٚمقق : اعمقضمقد  -ومٞمام يٕمٜمل-اعمحيتقم يٕمٜمل مم٣م : رضورة أّن 

ـمرّو ًمٙمٜمّف ُمـ ىمًؿ اإلو٤مذم ٓ اعمٓمٚمؼ : رضورة واًمٚمقح اعمحٗمقظ يمذًمؽ ، 

 يت٠مظمػم واًمِمدة واًمْمٕمػ وهمػم ذًمؽ .اخلّم٤مئص اًمدٟمٞمقّي٦م قمٚمٞمف يم٤مًميت٘مديؿ واًم

احل٤مصؾ : إّن ذم يميت٤مب قمكم واجل٤مُمٕم٦م واجلٗمر إسمٞمض وُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م ُم٤م هق حميتقم 

ُمٓمٚمؼ ًميتقىمػ وضمقد اًمديـ قمٚمٞمف ، وومٞمف ُم٤م هق حميتقم إو٤مذم ًمٓمرّو اعمِمٞمت٦م قمٚمٞمف سم٤مإلو٤موم٦م إمم 

 قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م .
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 فمٛمد أهؾ ايمبٝم٦م اْلٖمر إزمٝمض وإمحر 

سمـ  قمـ قمكمّ ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م قمـ اهلل قمٜمف ، ريض روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

فمٛمدي  إنّ » :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : قمـ احلًلم سمـ أيب اًمٕمال  ىم٤مل ، احلٙمؿ 

 ؟!.ىمٚم٧م وم٠مي ر  ومٞمف: ىم٤مل .  شاْلٖمر إزمٝمض

ؿ وصحػ إزمراهٝم، وإٞمجٝمؾ فمٝمسك ، وسمقراة َمقؽمك ، ززمقر داود » :قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل 

وهمٝمف َم٣م َيت٣مج ،  همٝمف ومرآٞم٣مً  َم٣م أزفمؿ أنّ ، وَمِمحػ هم٣مؿمٚم٥م ، واْلَلل و اْلرام ، فمٙمٝمف ايمسَلم 

وأرش ، ورزمع اْلٙمدة ، وٞمِمػ اْلٙمدة ، ضمتك همٝمف اْلٙمدة ، وٓ ٞمحت٣مج إلم أضمد ، ايمٛم٣مس إيمٝمٛم٣م 

 .شوفمٛمدي اْلٖمر إمحر. اْلدش 

 ؟!.وأي ر  ذم اجلٗمر إمحر: ىم٤مل ىمٚم٧م 

 .شيٖمتحف ص٣مضم٤م ايمسٝمػ يمٙمٗمتؾ، ًم يٖمتح يمٙمدم إٞمّ : ايمسَلح وذيمؽ » قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

 ؟!.أيٕمرف هذا سمٜمق احلًـ، أصٚمحؽ اهلل : وم٘م٤مل ًمف قمٌد اهلل سمـ أيب يٕمٗمقر 

، ف يمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر أٞمف ُن٣مر ىمًم ئمرهمقن ايمٙمٝمؾ أٞمّ ، إي واَّلل » قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم :وم٘م٤مل 

ويمق ؿمٙمبقا اْلؼ زم٣مْلؼ يم٘م٣من ، إلٞم٘م٣مر ٜمؿ َيٚمٙمٜمؿ اْلسد وؿمٙم٤م ايمدٞمٝم٣م فمعم اْلحقد واويم٘مٛمّ 

 .(1)شَلؿ طمغماً 

 .دون يمالم ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح 

، وإٞمجٝمؾ فمٝمسك ، وسمقراة َمقؽمك ، ززمقر داود )اًمزسمدة : اجلٗمر إسمٞمض يْمّؿ : 

 همٝمف ومرآٞم٣مً  َم٣م أزفمؿ أنّ ، وَمِمحػ هم٣مؿمٚم٥م ، واْلَلل و اْلرام ، وصحػ إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمسَلم 

ورزمع ، وٞمِمػ اْلٙمدة ، ضمتك همٝمف اْلٙمدة ، وٓ ٞمحت٣مج إلم أضمد ، س إيمٝمٛم٣م وهمٝمف َم٣م َيت٣مج ايمٛم٣م، 

 .(اْلٙمدة ، وأرش اْلدش
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 ايمٛمّص أّن اْلٖمر ٓ يٛمٓمر همٝمف إّٓ َمٔمِمقم 

احلٚمٌل ، قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل: وإّن قمٜمدٟم٤م اجلٗمر ، ُم٣م ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح 

واًمقصٞملم ، وقمٚمؿ اًمٕمٚمام  اًمذيـ ُمْمقا  وقم٤م  ُمـ أدم ومٞمف قمٚمؿ اًمٜمٌٞملم..:  وُم٤م يدرهيؿ ُم٤م اجلٗمر

 ش.ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ

قمـ ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ ريض اهلل قمٜمف روى اًمٙمٚمٞمٜمل و

 ازمٛمل فمٙمٝم٣مً  إنّ »: ف ىم٤مل قمـ أيب احلًـ قمٚمٞمف اًمًالم أٟمّ ، قمـ ٟمٕمٞمؿ اًم٘م٤مسمقد ، ُمٕم٤موي٦م سمـ طمٙمٞمؿ 

ٞمبل أو  ومل يٛمٓمر همٝمف إّٓ ، ر َمٔمل دم اْلٖمر وهق يٛمٓم،  إرمّ  هؿ فمٛمدي وأضمبٜمؿوأزمرّ ، أىمػم ويمدي 

  .(1)شويص ٞمبل

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، أو ُمقصمؼ قمغم اصٓمالح ُميت٠مظمري أصح٤مسمٜم٤م ريض اهلل قمٜمٝمؿ .

هق اإلُم٤مم قمكّم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م ( أىمػم ويمدي ازمٛمل فمٙمٝم٣مً ىمقل اًمٙم٤مفمؿ قمٚمٞمف اًمًالم : )

( سيٌح أّن اًمٜمٔمر ٞمبل أو ويص ٞمبل ومل يٛمٓمر همٝمف إّٓ ، يٛمٓمر َمٔمل دم اْلٖمر ) صٚمقات اهلل قمٚمٞمف

: ًمٚمًٜمخّٞم٦م سملم اعمٕمّمقم وقمٚمقم اًمٚمدن اًميتل ذم اجلٗمر : ومٙمالمه٤م ذم اجلٗمر ُمـ خميتّم٤مت اًمٕمّمٛم٦م 

 ُمـ اًم٘مدس واعمٚمٙمقت ، وىمد ُم٣م أّن طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمّمقم هل روح اًم٘مدس .

د أُّم٤م سم٘مّٞم٦م اًمٜم٤ّمس ومٞمٛميتٜمع إطم٤مـميتٝمؿ سم٤مجلٗمر : رضورة أّن أرواطمٝمؿ ًمٞم٧ًم ىمدؾمّٞم٦م ، وىم

ذيمرٟم٤م أّول اًمٙميت٤مب اُميتٜم٤مع اطم٤مـم٦م إدٟمك اًمدٟمٞمقّي اخلًٞمس ، سم٤مٕقمغم اًم٘مدّد اًمنميػ : إذ ٓ 

ؾمٜمخّٞم٦م يم٤مُمٚم٦م سمٞمٜمٝمام إّٓ اًمٗمٓمرة ، وهل ٓ شمٜمٝمض إّٓ عمٕمروم٦م اخل٤مًمؼ واخلػم واًمنّم ، أُّم٤م 

، اعمٓمقّي٦م ذم اًمٚمقح سم٘مًٛمٞمٝم٤م : اعمٚمٙمقيت واًم٘مدد اجلؼمويت اإلطم٤مـم٦م سمجٛمٚم٦م قمٚمقم اًمٚمدن 

أّن قمٚمقم اًمٚمدن ذيمػم ، وىمد ُم٣م ُمٗمّّمالً ذم ومّمؾ اًمٕمرش، وٓ سم٠مس سم٤مًميت، اعمحٗمقظ ومٛمٛميتٜمع 

 ، وهق قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اعمًيتقر ، ذم ُمرشم٦ٌم اعمِمٞمت٦م واإلرادة .إّول : قمٚمؿ اًمٕمرش  قمغم ىمًٛملم : 

 اًمث٤مين : قمٚمؿ اًمٙمرد ، وهق قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًمٔم٤مهر ذم ُمرشم٦ٌم اًميت٘مدير واًم٘مْم٤م  .و

                                                           

 . دار ايم٘مت٤م اإلؽمَلَمّٝم٥م، ؿمٜمران.317: 1ايم٘م٣مدم )ت: فمقم نمٖم٣مري(  (1)
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 أيمقاح َمقؽمكٛمسخ َمستايمٛمص أّن اْلٖمر 

قمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ، قمـ قمٛمران سمـ ُمقؾمك ، حمٛمد  سمقأطمدصمٜم٤م أظمرج اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : 

اهلل  قمٌد أيبقمـ ،  محزة اًمثامزمأيب قمـ ، قمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ ، ؾم٤ٌمط أسمـ  قمكم قمـ،  ياًمٌٖمداد

، م ًمقاح ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالأٟمزل أاهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم عم٤م  نّ أذم اجلٗمر  إنّ »: قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل 

٤مم ُمقؾمك يّ أومٚمام اٟم٘مْم٧م ، ن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م أهق يم٤مئـ إمم ُم٤م و،   ر ٟمزهل٤م قمٚمٞمف وومٞمٝم٤م شمٌٞم٤من يمّؾ أ

شمك ُمقؾمك اجلٌؾ ٠موم، زسمرضمدة ُمـ اجلٜم٦م اجلٌؾ  لوه، ًمقاح اؾميتقدع إ نْ أوطمك اهلل اًمٞمف أ

شمزل ومٚمؿ ، ومٚمام ضمٕمٚمٝم٤م ومٞمف اٟمٓمٌؼ اجلٌؾ قمٚمٞمٝم٤م ، ًمقاح ُمٚمٗمقوم٦م ومجٕمؾ ومٞمف إ، وم٤مٟمِمؼ ًمف اجلٌؾ 

ومٚمام اٟميتٝمقا إمم اجلٌؾ ،  لوم٤مىمٌؾ ريم٥م ُمـ اًمٞمٛمـ يردون اًمٜمٌ،  ذم اجلٌؾ طميتك سمٕم٨م اهلل ٟمٌٞمف حمٛمداً 

ظمذه٤م اًم٘مقم ومٚمام وىمٕم٧م ذم ٠موم، ًمقاح ُمٚمٗمقوم٦م يمام ووٕمٝم٤م ُمقؾمك إ ٧ماٟمٗمرج اجلٌؾ وظمرضم

 ًمٞمٝم٤م وه٤مسمقه٤م طميتك ي٠مشمقا هب٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمفإن ٓيٜمٔمروا أًم٘مك ذم ىمٚمقهبؿ أيدهيؿ أ

 ّل ومٚمام ىمدُمقا قمغم اًمٜمٌ، ص٤مسمقا أ يُمر اًم٘مقم وسم٤مًمذ٠مظمؼمه سم٠مٟمزل اهلل ضمؼمئٞمؾ قمغم ٟمٌٞمف ومأو، وآًمف 

وم٘م٤مل  ؟!.وم٘م٤مًمقا وُم٤مقمٚمٛمؽ سمام وضمدٟم٤م،  وضمدوا وم٠ًمهلؿ قماّم  ّل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف اسميتدأهؿ اًمٜمٌ

، ٞمف ظمرضمقه٤م ودومٕمقه٤م اًم٠مؽ رؾمقل اهلل ومٟمّ أٟمِمٝمد : ىم٤مًمقا  .شيمقاحإ لوه،  زمف رِب طمػمينأ»

، دوٟمؽ هذه »: ُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم وم٘م٤مل أدقم٤م  صمؿّ ،  ًمٞمٝم٤م وىمرأه٤م ويميت٤مهب٤م سم٤مًمٕمؼماينإومٜمٔمر 

 شًمٞمؽإن ادومٕمٝم٤م أرسمك  ُمرينأوىمد ،  يمقاح َمقؽمكأ لوه، طمريـ ويمكم وفمٙمؿ أهمٖمٝمٜم٣م فمٙمؿ إ

٧م ن شمْمٕمٝم٤م حتأُمرك آن أُمرٟمك أضمؼمئٞمؾ  نّ إ»: ىم٤مل  .طمًـ ىمرائيتٝم٤مأًم٧ًم ، ي٤مرؾمقل اهلل : ىم٤مل 

صٌح ٠مومجٕمٚمٝم٤م حت٧م رأؾمف وم»: ىم٤مل  .شؽ شمّمٌح وىمد قمٚمٛم٧م ىمرائيتٝم٤م٢مٟمّ وم، رأؾمؽ ًمٞمٚميتؽ هذه 

ن يٜمًخٝم٤م ومٜمًخٝم٤م ذم ضمٚمد أُمره رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ٠مومٞمٝم٤م وم  ر وىمد قمٚمٛمف اهلل يمّؾ 

ًمقاح وقمّم٤م ُمقؾمك قمٜمدٟم٤م وإ، وهق قمٜمدٟم٤م  وهمٝمف فمٙمؿ آويمكم وآطمريـ،  وهق اْلٖمر، ؿم٤مة 

 .(7)شاًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وٟمحـ ورصمٜم٤م

 .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده خميتٚمػ ومٞمف
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 715.     .............................................ايمٖمِمؾ ايمٔم٣مذ : ىمت٣مب فمقم وَمِمحػ هم٣مؿمٚم٥م وَمغماث إٞمبٝم٣مء 

 

 َمِمحػ هم٣مؿمٚم٥م صٙمقات اَّلل فمٙمٝمٜم٣م

قمـ ، قمـ اًمقؿم٤م ، قمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ، طمدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر روى اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : 

، ىمت٣مب اَّلل ـ َم ءهمٝمف ر َمِمحػ هم٣مؿمٚم٥م َم٣م» :قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل  أيبقمـ ، محزة  أيب

 .(1)شزمٝمٜم٣م صعم اَّلل فمٙمٝمٜمًمأفمٙمٝمٜم٣م زمٔمد َمقت  ليمٗمأ ءًم هق رإٞمّ و

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ يزيد وحمٛمد سمـ احلًلم قمـ حمٛمد روى اًمّمّٗم٤مر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : 

 قمـ أيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل :سمـ اسمك قمٛمػم قمـ قمٛمر سمـ اذيٜم٦م قمـ قمغم سمـ ؾمٕمد 

يمٝمف إلم يقم ايمٗمٝمٚم٥م إهمٝمف ىمت٤م وفمٙمؿ َم٣م َيت٣مج ايمٛم٣مس ، ب ٞمًم هق صمٙمد شمقر َمذزمقح ىم٣مْلراإاْلٖمر »

وهمٝمف ، فمٙمٝمف ايمسَلم زمٝمده  اَمَلء رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف وطمْمف فمقمّ ، َمـ ضمَلل وضمرام 

طم٣مسمؿ رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف  يفمٛمد إنّ و، َم٣مهمٝمف آي٥م َمـ ايمٗمرآن ، َمِمحػ هم٣مؿمٚم٥م 

 .(7) ش...ودرفمف وؽمٝمٖمف ويمقائف

 صحٞمح ، اسمـ أيب قمٛمػم ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع . ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده

قمـ ، سمـ حمٌقب  ـاحلًقمـ ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، حمٛمد سمـ حيٞمك روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 ؟!.أصح٤مسمٜم٤م قمـ اجلٗمر ؾم٠مل أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمُض : قمـ أيب قمٌٞمدة ىم٤مل ، سمـ رئ٤مب ا

 .شهق صمٙمد شمقر مٙمقء فمٙمًمً »قمٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل 

 ؟!.٦موم٤مجل٤مُمٕم: ىم٤مل ًمف 

ُمثؾ ومخذ ، ذم قمرض إديؿ  شمٚمؽ صحٞمٗم٦م ـمقهل٤م ؾمٌٕمقن ذراقم٤مً »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 .شوهل ومٞمٝم٤م طميتك أرش اخلدش وًمٞمس ُمـ ىمْمٞم٦م إّٓ ، ٤مس إًمٞمف ُم٤م حييت٤مج اًمٜمّ  ومٞمٝم٤م يمّؾ ، اًمٗم٤مًم٩م 

 ؟!.ومٛمّمحػ وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم: ىم٤مل 

                                                           

 . َمْمبٔم٥م إمحدي، ؿمٜمران.176زمِم٣مئر ايمدرصم٣مت)ت: ضمسـ ىمقصم٥م(:   (1)
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 ٓ ريدون وفمًّم  سم٘مؿ يمتبحثقن فمًّم إٞمّ »:  ىم٤مل صمؿّ  ـمقيالً قمٚمٞمف اًمًالم ومًٙم٧م : ىم٤مل 

وىم٣من ،  هم٣مؿمٚم٥م َم٘مث٦م زمٔمد رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف مخس٥م وؽمبٔمكم يقَم٣مً  إنّ : سمريدون 

، وىم٣من صمػمئٝمؾ فمٙمٝمف ايمسَلم يٟمسمٝمٜم٣م همٝمحسـ فمزاءه٣م فمعم أزمٝمٜم٣م ، دطمٙمٜم٣م ضمزن ؾمديد فمعم أزمٝمٜم٣م 

 وىم٣من فمقمّ  ،وخيػمه٣م زمًم ي٘مقن زمٔمده٣م دم ذريتٜم٣م ، وَم٘م٣مٞمف ، وخيػمه٣م فمـ أزمٝمٜم٣م ، ويْمٝم٤م ٞمٖمسٜم٣م 

  .(1)شهمٜمذا َمِمحػ هم٣مؿمٚم٥م فمٙمٝمٜم٣م ايمسَلم: فمٙمٝمف ايمسَلم ي٘مت٤م ذيمؽ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمٜمد أؾم٤مـملم أصح٤مسمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم .

، قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

يمزٞم٣مدوم٥م دم ؽمٛم٥م شمًمن سمٓمٜمر ا» :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل : قمـ مح٤مد سمـ قمثامن ىم٤مل 

وَم٣م َمِمحػ :  ٞمٓمرت دم َمِمحػ هم٣مؿمٚم٥م فمٙمٝمٜم٣م ايمسَلم وم٣مل ومٙم٦م وذيمؽ أيّن ، وفممميـ وَم٣مئ٥م 

 ؟!.هم٣مؿمٚم٥م

اَّلل سمٔم٣ملم ظم٣م ومبض ٞمبٝمف صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف دطمؾ فمعم هم٣مؿمٚم٥م  إنّ »:  قمٚمٞمف اًمًالمىم٤مل 

 يسقّم   إيمٝمٜم٣م َمٙم٘م٣مً همٟمرؽمؾ اَّلل، اَّلل فمز وصمؾ  فمٙمٝمٜم٣م ايمسَلم َمـ وهم٣مسمف َمـ اْلزن َم٣م ٓ ئمٙمٚمف إّٓ 

 .همُم٘م٦م ذيمؽ إلم أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمٙمٝمف ايمسَلم، وَيدشمٜم٣م ، نمٚمٜم٣م 

همٟمفمٙمٚمتف زمذيمؽ : إذا أضمسس٦م زمذيمؽ وؽمٚمٔم٦م ايمِمقت ومقرم رم »:  قمٚمٞمف اًمًالموم٘م٤مل 

َم٣م ..: أ َم٣م ؽمٚمع ضمتك أشمب٦م َمـ ذيمؽ َمِمحٖم٣مً  همجٔمؾ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمٙمٝمف ايمسَلم ي٘مت٤م ىمّؾ ، 

 .(7)شويم٘مـ همٝمف فمٙمؿ َم٣م ي٘مقن، ْلرام ف يمٝمس همٝمف رء َمـ اْلَلل واإٞمّ 

 ىمٚم٧م : طمدي٨م ُمٕميتؼم ، وهذا اإلؾمٜم٤مد خميتٚمػ ومٞمف .

، ـ ذيمره قمٛمّ ، قمـ يقٟمس ، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

دم اْلٖمر ايمذي يذىمروٞمف ظم٣م  إنّ » :ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم  :قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد ىم٤مل
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ىم٣مٞمقا  وهمرائّمف إنْ  همٙمٝمخرصمقا ومّم٣مي٣م فمقمّ : واْلؼ همٝمف ، ٗمقيمقن اْلؼ ؿ ٓ يُّٕن : يسقؤهؿ 

 هم١منّ : ويمٝمخرصمقا َمِمحػ هم٣مؿمٚم٥م فمٙمٝمٜم٣م ايمسَلم ، وؽمٙمقهؿ فمـ اْل٣مٓت وايمٔمًمت ، ص٣مدومكم 

اَّلل فمز وصمؾ  إنّ : و َمٔمف ؽمَلح رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ، همٝمف وصٝم٥م هم٣مؿمٚم٥م فمٙمٝمٜم٣م ايمسَلم 

ـْ قِمْٚمٍؿ إِْن يُمٜميُْتْؿ َص٤مِدىِملمَ اْئيُتقيِن سمِٙمِيَت٤مٍب : يٗمقل  ـْ ىَمٌِْؾ َهَذا َأْو َأصَم٤مَرٍة ُِم  .(1)ُِم

إمم ُم٤م يٙمقن ذم ذرييتٝم٤م وومٞمٛمـ قم٤مسهؿ ُمـ اعمٚمقك قمٚمؿ اًمزسمدة : ذم ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م ، 

 .، وؾمٜمنده٤م ىمري٤ًٌم يمام هق سيح إظم٤ٌمر إظمرى يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، 
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 إؾم٘م٣مل فمقيص دم َمِمحػ هم٣مؿمٚم٥م ؟!!

أّن اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ، قم٤ممل سمٙمّؾ ُم٤م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ، ومٝمق  ُم٣م ذم ومّمؾ ؾم٤مسمؼ

 قمٚمٞمف اًمًالم ، يمام أظمؼمت اعميتقاشمرات ، قم٤ممل سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م .

صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ، ذم صحٞمح أيب قمٌٞمدة أٟمػ : ىمقل اًمّم٤مدق مت٤مُم٤ًم ًمٙمـ هذا يٜم٤مذم  

فمٙمٝمف  وىم٣من فمقمّ ، ه٣م زمًم ي٘مقن زمٔمده٣م دم ذريتٜم٣م وخيػم ...،ىم٣من صمػمئٝمؾ فمٙمٝمف ايمسَلم يٟمسمٝمٜم٣م)

 !!(همٜمذا َمِمحػ هم٣مؿمٚم٥م فمٙمٝمٜم٣م ايمسَلم،  ايمسَلم ي٘مت٤م ذيمؽ

ىمٚمٜم٤م : إّٟمام صٜمّٗمٜم٤م يمّؾ هذا اًمٙميت٤مب ًمدومع هذا اإلؿمٙم٤مل ، وُمقضمز اًمٙمالم أّن ذم ُمّمحػ 

م ، مم٤ّم جيري قمغم وًمده٤م قمٚمٞمٝم٤م وقمٚمٞمٝمؿ اًمًالوم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالم ُم٤م يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

 قمغم ىمًٛملم : سمٞمد أّٟمف ، وهذا شم٤مم 

 إّول : اظمحتقم اظمْمٙمؼ .

يمٕمدد إئّٛم٦م اعمٕمّمقُملم ُمـ أوٓده٤م ، وأهنؿ اصمٜم٤م قمنم ُمٕمّمقُم٤ًم سم٠مؾمامئٝمؿ وأؾمام  

أُمٝم٤مهتؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، آظمرهؿ اعمٝمدي اعمٜميتٔمر يٛمأل إرض ىمًٓم٤ًم وقمدًٓ يمام ُمٚمت٧م فمٚماًم 

 أهؾ إرض إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م . ُمـ يٛمٚمؽ ُمـيمّؾ وضمقرًا ، يمام أّن ومٞمف 

 ايمث٣مين : اظمحتقم اإلو٣مدم .

وهق اعمٕمّٚمؼ قمغم اخلّم٤مئص اًمدٟمٞمقّي٦م اعمنموـم٦م سمٓم٤مقم٦م اًمٕم٤ٌمد وقمّمٞم٤مهنؿ ، يميت٘مديؿ 

وىم٧م اًمٗمرج أو شم٠مظمػمه ، وؿمّدة اًمٌال  أو وٕمٗمف ، وين إُمر اإلهلل وقمنه : يمام ذم سم٘مرة سمٜمل 

 إهائٞمؾ وهمػم ذًمؽ .

ذم يميت٤مب قمكم ويمذا إُمر اًم٘مًامن اعمٓمٚمؼ واإلو٤مذم ، ٛم٦م احل٤مصؾ : ذم ُمّمحػ وم٤مـم

  واجل٤مُمٕم٦م ، واًمٚمقح اعمحٗمقظ .
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 ٙمٚمحتقم اظمْمٙمؼ دم َمِمحػ هم٣مؿمٚم٥م ق اْلسـ َمث٣مل يمٛمزم

، قمـ اسمـ قمٛمػم ، طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ يزيد ىم٤مل : هـ( ريض اهلل قمٜمف 990)أظمرج اًمّمّٗم٤مر 

 ًالم ي٘مقل وىمد ؾمتؾ قمـ حمٛمد وم٘م٤ملسم٤م قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمأقمـ مج٤مقم٦م ؾمٛمٕمقا ، ذيٜمف أقمـ قمٛمر سمـ 

اَّلل دم  حمٚمد زمـ فمبد واَّلل َم٣م، وىمؾ َمٙمؽ يٚمٙمؽ ،  لٞمب يم٘مت٣مزمكم همٝمٜمًم اؽمؿ ىمّؾ  يفمٛمد نّ إ»: 

 صِمص.(1)شضمدمه٣مأ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

واًمٙميت٤مسم٤من : يميت٤مب قمكم وُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمام ، وىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .ومٞمام هق واوح ص٤مدح ( حميتقم ُمٓمٚمؼ مه٣مضمدأاَّلل دم  حمٚمد زمـ فمبد واَّلل َم٣م)

قمـ ، قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، محد سمـ حمٛمد أطمدصمٜم٤م هـ( ىم٤مل : 990وأظمرج اًمّمٗم٤مر )

اهلل  قمٌد أيبدظمٚم٧م قمغم : قمـ ومْمٞمؾ ؾمٙمره ىم٤مل ، قمـ قمٌد اًمّمٛمد سمـ سمِمػم ، اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد 

 .ٓ : ىمٚم٧م ىم٤مل ؟!. ٟمٔمر ومٞمف ىمٌُؾ أيمٜم٧م   ر أّي ذم  يشمدرأومْمٞمؾ  ي٤م: قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل 

 ّٓ إهمٙمٝمس َمٙمؽ يٚمٙمؽ ،  فمٙمٝمٜم٣م ايمسَلمىمٛم٦م اٞمٓمر دم ىمت٣مب هم٣مؿمٚم٥م » قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

 .(7)شءهمًم وصمدت يمقيمد اْلسـ همٝمف ر: زمٝمف أوهمٝمف َم٘متقب اؽمٚمف واؽمؿ 

 ىمٚم٧م : صحٞمح .

قمـ اًمٕمٞمص سمـ ، قمـ صٗمقان سمـ حيٞمك ، سمـ اؾمامقمٞمؾ  طمدصمٜم٤م قمكمّ وأظمرج اًمّمٗم٤مر ىم٤مل : 

 وٓ ويّص  وٓ لّ َمـ ٞمب َم٣م» :اهلل قمٚمٞمف اًمًالم  سمققمٌدأىم٤مل : ٜمٞمس ىم٤مل قمـ ُمٕمغم سمـ ظم، اًم٘م٤مؾمؿ 

 .(3)شظمحٚمد زمـ فمبداَّلل زمـ اْلسـ همٝمف اؽمؿ ٓ واَّلل َم٣م:  يىمت٣مب فمٛمد دمإّٓ َمٙمؽ 

 ىمٚم٧م : صحٞمح .
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قمـ حمٛمد سمـ ، قمٛمػم  أيبقمـ حمٛمد سمـ  ،طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ يزيدوأظمرج اًمّمٗم٤مر ىم٤مل : 

 يفمٛمد إنّ » :سم٤م قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقلأؾمٛمٕم٧م : قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد ىم٤مل ، قمٛمران 

 .(1)شءَم٣م يمقيمد اْلسـ همٝمٜم٣م ر، يمِمحٝمٖم٥م همٝمٜم٣م اؽمؿ اظمٙمقك 

 ىمٚم٧م : صحٞمح .

، قمـ صٗمقان ، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، اهلل سمـ ضمٕمٗمر  طمدصمٜم٤م قمٌدوأظمرج اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : 

وٓ  وٓ ويّص  لّ َمـ ٞمب َم٣م» :اهلل قمٚمٞمف اًمًالم  قمٌد سمقأ ىم٤مل زم: قمـ اًمٕمٞمص سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ىم٤مل 

 .(7)شواَّلل َم٣م ظمحٚمد زمـ فمبداَّلل همٝمف اؽمؿ،  يدم ىمت٣مب فمٛمد ، إّٓ َمٙمؽ 

 ىمٚم٧م : صحٞمح .
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 ىمّؾ َم٣م َيت٣مج إيمٝمف ايمٛم٣مسدم اْل٣مَمٔم٥م 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمـ ومْم٤مًم٦م ، قمـ أيب سمّمػم ، هـ( 990)روى اًمّمّٗم٤مر 

ـ ؾمػمَم٥م دم همتٝم٣مه همٗم٣مل : أيـ هق يٗمقل ، وذىمر ازم» قمـ أيب قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ؾمٛمٕميتف :

َمـ اْل٣مَمٔم٥م أَمعم رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف ، وطَمّْمُف فمقم فمٙمٝمف ايمسَلم زمٝمده ، همٝمٜم٣م مجٝمع 

 .(1)شاْلَلل واْلرام ، ضمتك أرش اْلدش همٝمف

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

وُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل ، قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ اسمـ حمٌقب ، قمـ اسمـ 

 رئ٤مب ، قمـ أيب قمٌٞمدة ىم٤مل : ؾم٠مل أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م قمـ اجلٗمر؟!.

 ش.هق صمٙمد شمقر مٙمقء فمٙمًمً : » وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

سمٙمؽ صحٝمٖم٥م ؿمقَل٣م ؽمبٔمقن ذرافم٣ًم ، دم : » ىم٤مل ًمف : وم٤مجل٤مُمٕم٦م؟!.ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

، ويمٝمس َمـ ومّمٝم٥م إّٓ وهل  ىمّؾ َم٣م َيت٣مج ايمٛم٣ّمس إيمٝمففمرض إديؿ ، َمثؾ همخذ ايمٖم٣ميم٨م : همٝمٜم٣م 

 .(7)ش همٝمٜم٣م ، ضمتك أرش اْلدش

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

ذي  اًمْمخؿ( ايمٖم٣ميم٨م)اجلٛمؾ ( َمثؾ همخذ( اجلٚمد اعمدسمقغ )إديؿىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

( حميتقم ُمٓمٚمؼ عم٤م ُم٣م سمٞم٤مٟمف أّن ىمّؾ َم٣م َيت٣مج ايمٛم٣ّمس إيمٝمفهمٝمٜم٣م ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )و، اًمًٜم٤مُملم 

 ـ حميتقم ُمٓمٚمؼ ، وإّٓ اٟميت٘مض همرض اهلل ، وهق حم٤مل .ُم٤م ومٞمف ىمقام اًمدي

قمـ قمٌد اهلل سمـ احلج٤مل ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م قمـ أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل و

، ي٣م أزم٣م حمٚمد » : قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل أسمق: قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل ، قمٛمر احلٚمٌل  قمـ أمحد سمـ، 

  ؟!.شفمٛمدٞم٣م اْل٣مَمٔم٥م وَم٣م يدرَيؿ َم٣م اْل٣مَمٔم٥م إنّ 
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  ؟!.ضمٕمٚم٧م ومداك وُم٤م اجل٤مُمٕم٦م: ىم٤مل ىمٚم٧م 

زمذراع رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف  صحٝمٖم٥م ؿمقَل٣م ؽمبٔمقن ذرافم٣مً » قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل 

رء َيت٣مج ايمٛم٣مس  وىمّؾ ، ضمَلل وضمرام  همٝمٜم٣م ىمّؾ : زمٝمٚمٝمٛمف  وطمط فمقمّ ، َمـ همٙمؼ همٝمف ، و إَمَلئف 

 .(1)شضمتك إرش دم اْلدش، إيمٝمف 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

 ومٛمف اعم٘مّدس .( همٝمف) ُمـ سملم ؿمٗميتل (ِؼ ٙمْ همَ  ـْ َمِ ف قمٚمٞمف اًمًالم : )ىمقًم

سمراهٞمؿ سمـ قمٌد إقمـ ، قمٛمػم  أيبقمـ اسمـ ، طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ يزيد أظمرج اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : 

 ؿم٤مر إمم سمٞم٧م يمٌػم: أضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل  أيبقمـ ، قملم أقمـ محران سمـ ، اعمٕمزا  أيباحلٛمٞمد و

، َمَلء رؽمقل اَّلل إو زمخط فمقم يمبٝم٦م صحٝمٖم٥م ؿمقَل٣م ؽمبٔمقن ذرافم٣مً دم هذا ا نّ ، إي٣ممحران : ووم٣مل 

 .(7)ش دم هذه ايمِمحٝمٖم٥م مل ٞمٔمدم، ٞمزل اَّلل أ٣مس ْل٘مٚمٛم٣م زمٝمٛمٜمؿ زمًم ويمق ويمٝمٛم٣م ايمٛمّ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

قمـ ، اًمقؿم٤م  قمـ احلًـ سمـ قمكم، طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ يزيد وأظمرج اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : 

فمٛمدٞم٣م صحٝمٖم٥م ؿمقَل٣م  نّ إ»:  ؾمٛمٕميتف ي٘مقل: ٞمف اًمًالم ىم٤مل قمٌداهلل قمٚم أيبقمـ ، قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من 

 همٝمٜم٣م ْلٚمٝمع َم٣م إنّ و، زمٝمده  وطمْمف فمقمّ ، رؽمقل اَّلل صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف  ءَمَل، إ ؽمبٔمقن ذرافم٣مً 

 .(3)شرش اْلدشأيمٝمف ايمٛم٣مس ضمتك إَيت٣مج 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ  ،قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، محد سمـ حمٛمد أطمدصمٜم٤م وأظمرج اًمّمّٗم٤مر ىم٤مل : 

ضمٕمٗمر  سمقأىم٤مل : قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل ،  اًم٘م٤مؾمؿ قمـ سمريد سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمٕمجكم قمـ، قب يّ أ
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همٛمحـ ،  ؿمقَل٣م ؽمبٔمقن ذرافم٣مً فمٙمٝمف ايمسَلم ،  َمـ ىمت٤م فمقمّ ، فمٛمدٞم٣م صحٝمٖم٥م  نّ إ»:  قمٚمٞمف اًمًالم

 .شٞمٔمدوه٣م همٝمٜم٣م ٓ ٞمتبع َم٣م

م ومٞمف شمٗمًػم يمؾ ، أٚمؿ ضمقاُمع هق ُمـ اًمٕم، أسمٚمغ  ًميتف قمـ ُمػماث اًمٕمٚمؿ ُم٤م٠موؾمىم٤مل : 

 ؟!.ُمثؾ اًمٓمالق واًمٗمرايض: ٤مس ؿ ومٞمف اًمٜمّ شميتٙمٚمّ  لُمقر اًميتُمـ هذه إ  ر

، َمرٞم٣م أهمٙمق ـمٜمر ، ايمٗمّم٣مء وايمٖمرايض : ف ىمت٤م ايمٔمٙمؿ ىمٙمّ  فمٙمٝم٣مً  نّ إ» قمٚمٞمف اًمًالم :وم٘م٤مل 

 .(1)شٞمٚمّمٝمٜم٣م: همٝمف  إّٓ  ءمل ي٘مـ ر

 هق شمّمحٞمػ . ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، وذم سمٕمض اعمّم٤مدر اًم٘م٤مؾمؿ سمـ يزيد ، و
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 ٣م دم ىمت٣مب فمقّم فمٙمٝمف ايمسَلممّ ٞمًمذج 

يميت٤مب قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم ، ومٞمف ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن طميّتك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ، أُّم٤م ُم٤م سمٕمد ذًمؽ ومال 

، وىمد أسمٚمجٜم٤م قمـ هذا إُمر اجلٚمؾ ُمٗمّّماًل ذم شمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف وإّٓ اهلل قمغم ٟمحق احليتؿ يٕمٚمٛمف 

 ..اًمٗمّمقل اًم٤ًمسم٘م٦م 

ـ( : طمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ ُمٕمروف ، قمـ مح٤مد سمـ قمٞمًك ، قمـ ه990) ىم٤مل اًمّمٗم٤مر

طمريز ، قمـ أيب سمّمػم ، قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل: ؾمتؾ قمكم قمٚمٞمف اًمًالم قمـ قمٚمؿ اًمٜمٌل 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف؟!.

وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : قمٚمؿ اًمٜمٌل قمٚمؿ مجٞمع اًمٜمٌٞملم ، وقمٚمؿ ُم٤م يم٤من ، وقمٚمؿ ُم٤م هق يم٤مئـ 

ي ٟمٗمز سمٞمده ، إيّن ٕقمٚمؿ قمٚمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، وقمٚمؿ ُم٤م ..: واًمذإلم ومٝم٣مم ايمس٣مفم٥م

 .(7)شيم٤من ، وُم٤م هق يم٤مئـ ، ومام سمٞمٜمل وسملم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

هق ُم٤م اؾميتٜمًخف قمكّم قمـ أًمقاح ُمقؾمك وهمػمه٤م ُمـ وٓ سمّد ُمـ اًميتٜمٌٞمف أّن يميت٤مب قمكّم 

 ا ..صحػ اًمٜمٌٞملم وُمػماصمٝمؿ ، وىمد شم٘مّدم اًمٜمّص قمغم هذ

وإّٟمام ؾمّٛمل يميت٤مب قمكّم : ّٕن قمٚمّٞم٤ًم ُمـ يميتٌف سمخط يده ، إُمالً  قمـ رؾمقل اهلل حمٛمد صغم 

  اهلل قمغم حمٛمد وآل حمّٛمد ..  
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 دم ىمت٣مب فمقّم أطمب٣مر اظم٣موكم 

يب أقمـ ، قمـ قمكم سمـ ري٤مب ، قمـ احلًـ سمـ حمٌقب ، يب أطمدصمٜمل أظمرج اًم٘مّٛمل ىم٤مل : 

ُمـ  ىمقُم٤مً  نّ إ» : وصمدٞم٣م دم ىمت٣مب فمقم فمٙمٝمف ايمسَلم: ل يب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مأقمـ ، قمٌٞمدة 

ًمٞمخيتؼم اهلل ـم٤مقميتٝمؿ : احلٞميت٤من يم٤مٟم٧م ؾمٌ٘م٧م اًمٞمٝمؿ يقم اًم٧ًٌم  نّ أو، ُمـ ىمقم صمٛمقد ، يٙم٦م أهؾ أ

، هن٤مرهؿ وؾمقاىمٞمٝمؿ أذم ، سمقاهبؿ أذم ٟم٤مدهيؿ وىمدام ، ًمٞمٝمؿ يقم ؾمٌيتٝمؿ إومنمقم٧م ، ذم ذًمؽ 

طم٤ٌمر وٓ يٜمٝم٤مهؿ قمٜمٝم٤م إ ٓ، ذم ذًمؽ ُم٤م ؿم٤م  اهلل ومٚمٌثقا ، ظمذوا يّمٓم٤مدوهن٤م ٠مًمٞمٝم٤م ومإوم٤ٌمدروا 

يمٚمٝم٤م يقم أام هنٞميتؿ قمـ ٟمّ إوطمك إمم ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ أاًمِمٞمٓم٤من  نّ إيٛمٜمٕمٝمؿ اًمٕمٚمام  ُمـ صٞمده٤م، صمؿ 

ي٤مم، ُمـ إمل شمٜمٝمقا قمـ صٞمده٤م، وم٤مصٓم٤مدوا يقم اًم٧ًٌم ويمٚمقه٤م ومٞمام ؾمقى ذًمؽ واًم٧ًٌم 

، ظمرى ُمٜمٝمؿ ذات اًمٞمٛملم أئٗم٦م وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ أن ٟمّمٓم٤مده٤م، ومٕميت٧م، واٟمح٤مزت ـم٤م

واقميتزًم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ ذات اًمٞم٤ًمر ، ُمره أن شميتٕمروقا خلالف أوم٘م٤مًمقا ٟمٜمٝم٤ميمؿ قمـ قم٘مقسم٦م اهلل 

َ شَمِٕمُٔمقَن ىَمْقًُم٤م اهللاُ ُُمْٝمٚمُِٙمُٝمْؿ :  وم٘م٤مًم٧م ًمٚمٓم٤مئٗم٦م اًميتل وقمٔميتٝمؿ،  ومًٙميت٧م ومٚمؿ شمٕمٔمٝمؿ َأْو مِل

ْؿ قَمَذاسًم٤م ؿَمِديًدا  هُبُ ُٙمْؿ َوًَمَٕمٚماُٝمْؿ  : وقمٔميتٝمؿ  وم٘م٤مًم٧م اًمٓم٤مئٗم٦م اًميتلُُمَٕمذِّ ىَم٤مًُمقا َُمْٕمِذَرًة إمَِم َرسمِّ

ُروا سمِفِ  : ىم٤مل وم٘م٤مل اهلل قمزوضمؾ َييتاُ٘مقنَ  قا َُم٤م ُذيمِّ ًُ يٕمٜمك عم٤م شمريمقا ُم٤م وقمٔمقا سمف ُمْمقا  وَمَٚماما َٟم

ٓ واهلل ٓ ٟمج٤مُمٕمٙمؿ وٓ ٟم٤ٌمييتٙمؿ اًمٚمٞمٚم٦م ذم : قمغم اخلٓمٞمت٦م، وم٘م٤مًم٧م اًمٓم٤مئٗم٦م اًميتل وقمٔميتٝمؿ 

ومخرضمقا قمٜمٝمؿ : ٜم٤م ُمٕمٙمؿ ن يٜمزل سمٙمؿ اًمٌال  ومٞمٕمٛمّ أخم٤موم٦م : ذه اًميتل قمّمٞميتؿ اهلل ومٞمٝم٤م ُمديٜميتٙمؿ ه

صٌح أومٚمام ، وم٤ٌمشمقا حت٧م اًمًام  ، ُمـ اعمديٜم٦م  ومٜمزًمقا ىمري٤ٌمً ، ن يّمٞمٌٝمؿ اًمٌال  أُمـ اعمديٜم٦م خم٤موم٦م 

ذا هق ٢مشمقا سم٤مب اعمديٜم٦م وم٠مهؾ اعمٕمّمٞم٦م، ومأهمدوا ًمٞمٜمٔمروا ُم٤م طم٤مل ، ُمر اهلل وًمٞم٤م  اهلل اعمٓمٞمٕمقن ٕأ

 صمؿّ ، قمغم ؾمقر اعمديٜم٦م  امً ومقوٕمقا ؾمٚمّ ، ٧م، ومدىمقه ومٚمؿ جي٤مسمقا ومل يًٛمٕمقا ُمٜمٝم٤م ظمؼم واطمد ُمّمٛمّ 

ومٙمنوا ،  ومٜمٔمر وم٤مذا هق سم٤مًم٘مقم ىمردة ييتٕم٤موون، ذف قمغم اعمديٜم٦م ٠مُمٜمٝمؿ وم اصٕمدوا رضمالً 

 ٟم٤ًمهب٤م ُمـ اًم٘مردة، وم٘م٤مل اًم٘مقمأٟمس ومل شمٕمرف اإل، ٟمس ٟم٤ًمهب٤م ُمـ اإلأاًم٤ٌمب ومٕمروم٧م اًم٘مردة 

  ؟!.مل ٟمٜمٝمٙمؿ: أًمٚم٘مردة 
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ٟم٤ًمهب٤م ُمـ هذه أقمرف  ٕيّن ، إواًمذي ومٚمؼ احل٦ٌم وسمرأ اًمٜمًٛم٦م »: وم٘م٤مل قمكم قمٚمٞمف اًمًالم 

 (7)...شُمروا سمف وميتٗمرىمقاأسمؾ شمريمقا ُم٤م ، ٓ يٜمٙمرون وٓ يٖمػمون ، ٦م ُمّ إ

 .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح 

٘مردة اعمٕمذسملم : ( ًمٞمس ٟمًؾ اًم٥مَمّ ٞمس٣مهب٣م َمـ هذه إأفمرف  ٕيّن إىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

ُمـ ًمٚمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م أّن اًم٘مردة أهٚمٙمٝمؿ اهلل سمٕمد صمالث أي٤مم ومٚمؿ ييتٜم٤مؾمٚمقا ، وإّٟمام اعم٘مّمقد 

 يم٤من قمغم ُمٜمقاهلؿ ذم اًمٙمٗمر واًمٖمدر : يمٞمٝمقد سمٜمل ىمريْم٦م واعمٜم٤موم٘ملم .

واخلؼم سيٌح ضمّدًا أّن يميت٤مب قمكّم ٓ ي٘ميتٍم قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمّٞم٦م اًمٗمرقمّٞم٦م ، وإّٟمام ومٞمف 

 ٤م يم٤من قمغم اًميتٗمّمٞمؾ .أظم٤ٌمر ُم
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 : اَّلل أطمذ ايمٔمٜمد زمبذل ايمٔمٙمؿ دم ىمت٣مب فمقّم 

قمـ حمٛمد سمـ ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك 

قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ، قمـ ـمٚمح٦م سمـ زيد ، قمـ ُمٜمّمقر سمـ طم٤مزم ، إؾمامقمٞمؾ سمـ سمزيع 

، زمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ  اَّلل مل يٟمطمذ فمعم اْلٜم٣مل فمٜمداً  إنّ »:  ومرأت دم ىمت٣مب فمقم فمٙمٝمف ايمسَلم: ىم٤مل 

 .(7)شايمٔمٙمؿ ىم٣من ومبؾ اْلٜمؾ ٕنّ : زمبذل ايمٔمٙمؿ يمٙمجٜم٣مل  ضمتك أطمذ فمعم ايمٔمٙمًمء فمٜمداً 

 .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ 

ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم فم٤مهٌر ذم أُمريـ : اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م : وم٠مُّم٤م اًمٕم٘مٞمدة : وم٤مًمٚمٓمػ سم٤مًمٕم٤ٌمد 

٤مؾم٥م اًمٕم٤ٌمد إّٓ سمٕمد اًمٌٞم٤من ، وأُّم٤م اًمنميٕم٦م ومقضمقب سمذل ، رضورة أّن اهلل شمٕم٤ممم ىم٣م أن ٓ حي

 اًميتٕمّٚمؿ قمغم اجلٝم٤مل .وضمقب اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٕمٚمام  ، و

 دم ىمت٣مب فمقّم اإلطمب٣مر زمًم ي٘مقن إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م 

قمـ ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، حمٛمد سمـ حيٞمك قمـ ريض اهلل قمٜمف ، روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

: قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، يب ظم٤مًمد اًمٙم٤مسمكم قمـ أ، قمـ هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل ، اسمـ حمٌقب 

٦ٌَُم  فمقم فمٙمٝمف ايمسَلم : وصمدٞم٣م دم ىمت٣مب  ٤ٌَمِدِه َواًْمَٕم٤مىِم ـْ قِم ـْ َيَِم٤مُ  ُِم َْرَض هللِاِ ُيقِرصُمَٝم٤م َُم ْٕ إِنا ا

ومٛمـ ، ٝم٤م ًمٜم٤م إرض يمٚمّ و،  ٟمحـ اعميت٘مقنو،  أهؾ سمٞميتل اًمذيـ أورصمٜم٤م اهلل إرضو أٟم٤م ًمِْٚمُٛميتاِ٘ملمَ 

 ًمف ُم٤م أيمؾ ُمٜمٝم٤مو ًمٞم١مد ظمراضمٝم٤م إمم اإلُم٤مم ُمـ أهؾ سمٞميتلو ومٚمٞمٕمٛمره٤م، ُمـ اعمًٚمٛملم  ٞم٤م أرو٤مً أطم

ومٝمق أطمؼ هب٤م ، وم٢من شمريمٝم٤م أو أظمرهب٤م وأظمذه٤م رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ سمٕمده ومٕمٛمره٤م وأطمٞم٤مه٤م ، 

ئمٝمر اًم٘م٤مئؿ  وًمف ُم٤م أيمؾ ُمٜمٝم٤م طميتك، ي١مدي ظمراضمٝم٤م إمم اإلُم٤مم ُمـ أهؾ سمٞميتل : ُمـ اًمذي شمريمٝم٤م 

يمام طمقاه٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ، ؾ سمٞميتل سم٤مًمًٞمػ ومٞمحقهي٤م ويٛمٜمٕمٝم٤م وخيرضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ُمـ أه
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ف ي٘م٤مـمٕمٝمؿ قمغم ُم٤م ذم أيدهيؿ ويؽمك إرض ذم وم٢مٟمّ : ُم٤م يم٤من ذم أيدي ؿمٞمٕميتٜم٤م  ُمٜمٕمٝم٤م إّٓ ووآًمف 

 .(7)شأيدهيؿ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

 دم ىمت٣مب فمقّم : ىمرم اَّلل يقم اْلس٣مب

قمـ مجٞمؾ سمـ ص٤مًمح ، قمـ اسمـ حمٌقب ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد  ،وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ اًمٕمدة 

قمٚمٞمف اًمًالم  وصمدٞم٣م دم ىمت٣مب فمقم: قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، قمـ سمريد سمـ ُمٕم٤موي٦م ، 

اًمذي ٓ إًمف إٓ هق ُم٤م أقمٓمل ُم١مُمـ و:  هق قمغم ُمٜمؼمهو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ىم٤مل أنّ 

اًمٙمػ قمـ و،  طمًـ ظمٚم٘مفو،  رضم٤مئف ًمفو سم٤مهللسمحًـ فمٜمف  إّٓ ، أظمرة و ىمط ظمػم اًمدٟمٞم٤م

سمًق   آؾميتٖمٗم٤مر إّٓ و سمٕمد اًميتقسم٦م هق ٓ يٕمذب اهلل ُم١مُمٜم٤مً  اًمذي ٓ إًمف إّٓ و،  اهميتٞم٤مب اعم١مُمٜملم

هق ٓ  واًمذي ٓ إًمف إّٓ ، اهميتٞم٤مسمف ًمٚمٛم١مُمٜملم و،  وؾمق  ظمٚم٘مف، شم٘مّمػمه ُمـ رضم٤مئف و،  فمٜمف سم٤مهلل

ـّ يم٤من اهلل  إّٓ ، حيًـ فمـ قمٌد ُم١مُمـ سم٤مهلل  ، اهلل يمريؿ سمٞمده اخلػمات  ٕنّ : قمٌده اعم١مُمـ  قمٜمد فم

ـّ  وم٠مطمًٜمقا سم٤مهلل : رضم٤م ه و فصمؿ خيٚمػ فمٜمّ ،  يًيتحٞمل أن يٙمقن قمٌده اعم١مُمـ ىمد أطمًـ سمف اًمٔم

 .(9)شرهمٌقا إًمٞمفاو اًمٔمـ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

 دم ىمت٣مب فمقّم اْل٘مٚم٥م 

قمـ همٞم٤مث ، ـ اعمٖمػمة قمـ قمٌد اهلل سم، قمـ أسمٞمف ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ قمـ ، وروى اًمٙمٚمٞمٜمل 

إّٟمام ُمثؾ : إّن دم ىمت٣مب فمقم صٙمقات اَّلل فمٙمٝمف » : قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل، سمـ إسمراهٞمؿ 
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هيقي و،  حيذره٤م اًمرضمؾ اًمٕم٤مىمؾ: ُم٤م أًملم ُمًٝم٤م وذم ضمقومٝم٤م اًمًؿ اًمٜم٤مىمع ، ٦م اًمدٟمٞم٤م يمٛمثؾ احلٞمّ 

 .(7)شإًمٞمٝم٤م اًمّمٌل اجل٤مهؾ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

 َمـ سمٖم٣موت َمٗمدار ايمبَلء ايمٕمرض زمٝم٣من  دم ىمت٣مب فمقّم :

قمـ أيب ، قمـ ؾمامقم٦م ، قمـ اسمـ حمٌقب ، قمـ أسمٞمف ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

صمؿ ، أؿمد اًمٜم٤مس سمال  اًمٜمٌٞمقن  نّ إ»:  دم ىمت٣مب فمقم فمٙمٝمف ايمسَلم إنّ : قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل 

 ومٛمـ صح ديٜمف، در أقمامًمف احلًٜم٦م ٌيتغم اعم١مُمـ قمغم ىمام يُ إٟمّ و،  صمؿ إُمثؾ وم٤مُٕمثؾ، اًمقصٞمقن 

ٓ قم٘مقسم٦م و،  عم١مُمـ ضمؾ مل جيٕمؾ اًمدٟمٞم٤م صمقاسم٤مً و اهلل قمز ذًمؽ أنّ و:  طمًـ قمٛمٚمف اؿميتد سمالؤهو

اًمٌال  أهع إمم اعم١مُمـ اًميت٘مل ُمـ  أنّ و،  وٕمػ قمٛمٚمف ىمؾ سمالؤهو ُمـ ؾمخػ ديٜمفو،  ًمٙم٤مومر

 .(9)شاعمٓمر إمم ىمرار إرض

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

 دد ايم٘مب٣مئر دم ىمت٣مب فمقّم : فم

قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ أسمٞمف ، روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ 

 ؟!.ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ اًمٙم٤ٌمئر: قمـ قمٌٞمد سمـ زرارة ىم٤مل ، احلج٤مج 

ـّ »قمٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل  ،  ىميتؾ اًمٜمٗمسو،  اًمٙمٗمر سم٤مهلل:  دم ىمت٣مب فمقم فمٙمٝمف ايمسَلم ؽمبع ه

،  اًمٗمرار ُمـ اًمزطمػو،  أيمؾ ُم٤مل اًمٞميتٞمؿ فمٚمامً و،  أيمؾ اًمرسم٤م سمٕمد اًمٌٞمٜم٦مو،  ًمديـقم٘مقق اًمقاو

  .شاًميتٕمرب سمٕمد اهلجرةو

  .شٟمٕمؿ»قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل  ؟!.ومٝمذا أيمؼم اعمٕم٤مص: وم٘مٚم٧م : ىم٤مل 

 ؟!.أم شمرك اًمّمالة، أيمؼم  وم٠ميمؾ درهؿ ُمـ ُم٤مل اًمٞميتٞمؿ فمٚمامً : ىمٚم٧م 
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 ؟!. قمددت شمرك اًمّمالة ذم اًمٙم٤ٌمئرومام: ىمٚم٧م  .ششمرك اًمّمالة»قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 .اًمٙمٗمر: ىمٚم٧م  :ىم٤مل ؟!.شىمٚم٧م ًمؽ ل ُم٤مر  أوّ  أّي »قمٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل 

 .(7)شيٕمٜمل ُمـ همػم قمٚم٦م ،شم٤مرك اًمّمالة يم٤مومر وم٢منّ »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك، قمـ احلًـ سمـ وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

دم ىمت٣مب فمقم : قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، قمـ أيب قمٌٞمدة ، قمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمٓمٞم٦م ، حمٌقب 

ىمٓمٞمٕم٦م و،  اًمٌٖمل: طميتك يرى وسم٤مهلـ  ٓ يٛمقت ص٤مطمٌٝمـ أسمداً ، صمالث ظمّم٤مل  فمٙمٝمف ايمسَلم

اًم٘مقم  إنّ و،  اًمرطمؿ ٦مُ ٚمَ ِّم ًمَ ،  إن أقمجؾ اًمٓم٤مقم٦م صمقاسم٤مً و،  اًمٞمٛملم اًمٙم٤مذسم٦م ي٤ٌمرز اهلل هب٤مو،  اًمرطمؿ

، ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ و اًمٞمٛملم اًمٙم٤مذسم٦م إنّ و،  يثرونو وميتٜمٛمل أُمقاهلؿ، ومٞميتقاصٚمقن  ٤مراً ًمٞمٙمقٟمقن ومج

إن ٟم٘مؾ اًمرطمؿ اٟم٘مٓم٤مع و،  شمٜم٘مؾ اًمرطمؿو)=ىمٗمٌر ظم٤مًمٞم٦م( ،  ًميتذران اًمدي٤مر سمٚم٘مع ُمـ أهٚمٝم٤م

 .(9)شاًمٜمًؾ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

ذم هذه ( يمٜم٤مي٦م قمـ اٟم٘مٓم٤مع اًمٜمًؾ واٟم٘مراوف وسمٛمٗمؾ ايمرضمؿىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : )

 وصقًم٦م ًمٚمرطمؿ . ىواٟميت٘م٤مهل٤م إمم قمِمػمة أظمر، أو اًمٕم٤مئٚم٦م : ٕهّن٤م ٓ شمّمؾ اًمرطمؿ اًمٕمِمػمة 

قمغم اًمرطمؿ سمٕمدم ىمدرة ( واعم٘مّمقد اٟم٘مٓم٤مع اًمٜمًؾ ايمرضمؿ وسمثٗمؾوذم سمٕمض اعمّم٤مدر : )

 .واإلٟمج٤مب احلٛمؾ 
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 زمٛم٘مب٥م ايمػماَم٘م٥م يمٔمٛمٜمؿ اَّلل اْلتٚمل ايمرو٣مفمٙمؿ 

٤م أمحد سمـ زي٤مد سمـ ضمٕمٗمر اهلٛمداين ريض طمدصمٜمأظمرج اًمّمدوق روقان اهلل قمٚمٞمف ىم٤مل : 

قمـ صٗمقان ، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ قمٌٞمد ، اهلل قمٜمف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ 

سمـ حيٞمك ىم٤مل: عم٤م ُم٣م أسمق احلًـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر قمٚمٞمٝمام اًمًالم وشمٙمٚمؿ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم 

ٞمخ٣مف َمـ هذا ايمْم٣منمل همٗم٣مل وإٞم٣م  فمٓمٝمًمً  ؽ ومد أـمٜمرت أَمراً : إٞمّ ظمٗمٜم٤م قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ وم٘مٚم٧م ًمف

يمٝمجٜمد صمٜمده همَل ؽمبٝمؾ يمف فمقم، وم٣مل صٖمقان: همٟمطمػمٞم٣م ايمثٗم٥م أن َيٝمك زمـ طم٣ميمد وم٣مل يمٙمْم٣منمل 

هذا فمقم ازمٛمف ومد ومٔمد وادفمك آَمر يمٛمٖمسف همٗم٣مل: َم٣م ي٘مٖمٝمٛم٣م َم٣م صٛمٔمٛم٣م زمٟمزمٝمف؟! سمريد أن ٞمٗمتٙمٜمؿ 

َمٓمٜمريـ َلؿ يمف ، صعم اَّلل فمٙمٝمف وآمجٝمٔم٣م ويمٗمد ىم٣مٞم٦م ايمػماَم٘م٥م َمبٕمّمكم فمعم زمٝم٦م رؽمقل اَّلل 

 .(1)ايمٔمداوة

 .، دون يمالم ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح 

طميتٌؿ ٓ شمٕمٚمٞمؼ ومٞمف ، ( همَل ؽمبٝمؾ يمف فمقم، يمٝمجٜمد صمٜمده : ) ىمٚم٧م : ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم

حمٛمد صغم اهلل رؾمقل اًمرمح٦م ضمّده آسم٤مئف قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم قمـ شمٕمّٚمٛمف قمٚمٞمف اًمًالم إوم٤مو٦ًم ُمـ سمحر 

  .قمـ ضمؼمائٞمؾ قمـ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وآًمف 

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرو٤م قمٚمؿ امإٟمّ :  اًمٙميت٤مب هذا ُمّمٜمػ ىم٤مل اًمّمدوق ذم جمٛمؾ هذا : ىم٤مل

 قمٚمٞمف ضمؼمئٞمؾ أن وذًمؽ:  صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف اهلل رؾمقل قمـ آسم٤مئف قمـ وصؾ إًمٞمف ٤مممّ  ذًمؽ

،  اًمٕم٤ٌمس ووًمد،  أُمٞم٦م سمٜمل ُمـ،  وأوٓدهؿ اخلٚمٗم٤م  سم٠مظم٤ٌمر ٟمزل قمٚمٞمف يم٤من ىمد اًمًالم

 .(9) سم٤مهلل إّٓ  ىمقة وٓ،  أيدهيؿ قمغم جيري وُم٤م،  ذم أي٤مُمٝمؿ شمٙمقن اًميتل وسم٤محلقادث

طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقاطمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌدوس وأظمرج اًمّمدوق ريض اهلل قمٜمف ، ىم٤مل : 

، اًمٜمٞم٤ًمسمقري اًمٕمٓم٤مر سمٜمٞم٤ًمسمقر ؾمٜم٦م اصمٜملم ومخًلم وصمالصمٛم٠مة ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ حمٛمد سمـ ىميتٞم٦ٌم 

قمـ ُمقؾمك سمـ ، ٛمد سمـ يٕمٗمقر اًمٌٚمخل قمـ حم، قمـ صٗمقان سمـ حيٞمك ، اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان  قمـ
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ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ضمٕمٗمر سمـ حيٞمك ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م قمٞمًك سمـ ضمٕمٗمر ي٘مقل هل٤مرون طمٞم٨م ، ُمٝمران 

 نْ إؽ طمٚمٗم٧م وم٢مٟمّ : شمقضمف ُمـ اًمرىم٦م إمم ُمٙم٦م اذيمر يٛمٞمٜمؽ اًميتل طمٚمٗم٧م هب٤م ذم آل أيب ـم٤مًم٥م 

وي٘م٤مل ،  ُمرقمل هذا إوهذا قمكم اسمٜمف يدّ  ،سمٕمد ُمقؾمك آُم٤مُم٦م رضسم٧م قمٜم٘مف صؼماً  ادقمك أطمدٌ 

ٝمؿ؟! ىم٤مل شمريد أن أىميتٚمٝمؿ يمٚمّ ، : وُم٤م شمرى ه٤مرون  وم٘م٤مل ومٜمٔمر إًمٞمف ُمٖمْم٤ٌمً ، ومٞمف ُم٤م ي٘م٤مل ذم أسمٞمف 

َم٣م رم وَلؿ ٓ » ُمقؾمك سمـ ُمٝمران: ومٚمام ؾمٛمٕم٧م ذًمؽ ست إًمٞمف: وم٠مظمؼمشمف وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم:

 .(1)شءيٗمدرون إرم فمعم ر

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم إفمٝمر .

ريض طمدصمٜم٤م أيب وحمٛمد سمـ احلًـ سمـ أمحد سمـ اًمقًمٞمد : هـ( ىم٤مل 387روى اًمّمدوق )

قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ قمٌٞمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل  اهلل قمٜمف

سمدأ ، قمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ ىم٤مل: عم٤م يم٤من ذم اًمًٜم٦م اًميتل سمٓمش ه٤مرون سمآل سمرُمؽ ، احلٙمؿ 

يم٤من أسمق احلًـ قمٚمٞمف ، ٙم٦م ُم٤م ٟمزل وٟمزل سم٤مًمؼماُم، وطمٌس حيٞمك سمـ ظم٤مًمد ، سمجٕمٗمر سمـ حيٞمك 

 ؟!.ـم٠مـم٠م رأؾمف، وم٠ًمل قمـ ذًمؽ سمٕمروم٦م يدقمق صمؿّ  اًمًالم واىمٗم٤مً 

،  ىمٛم٦م ادفمق اَّلل سمٔم٣ملم فمعم ايمػماَم٘م٥م زمًم همٔمٙمقا زمٟمِب فمٙمٝمف ايمسَلم إيّن » :قمٚمٞمف اًمًالم  وم٘م٤مل

ضمتك زمْمش زمجٔمٖمر وَيٝمك  يسغماً  همٙمًم اٞمٌمف مل يٙمب٧م إّٓ ، هم٣مؽمتج٣مب اَّلل رم ايمٝمقم همٝمٜمؿ 

 .(7)شغمت أضمقاَلؿوسمٕم

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .
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 صمٛم٤م ه٣مروندهمـ ؽمٝمف فمٙمؿ ايمرو٣م اظمحتقم أٞمّ 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمكم ُم٤مضمٞمٚمقيف ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  ىم٤مل :هـ( 387)أظمرج اًمّمدوق 

قمـ قمٌد اًمًالم سمـ ص٤مًمح اهلروي ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ، قمـ أسمٞمف ، طمدصمٜم٤م قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ 

وجئمؾ اَّلل ، وأومػم إلم صمٛم٤م ه٣مرون ،   ؽمٟمومتؾ زم٣ميمسؿ َمٓمٙمقَم٣مً إيّن » اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل:

، همٚمـ زارين دم نمرزمتل وصمب٦م يمف زي٣مريت يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م : سمرزمتل خمتٙمػ ؾمٝمٔمتل وأهؾ حمبتل 

 أضمد ٓ يِمقّم ، زم٣ميمٛمبقة وأصْمٖم٣مه فمعم مجٝمع اْلٙمٝمٗم٥م صعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف  وايمذي أىمرم حمٚمداً 

وايمذي أىمرَمٛم٣م زمٔمد ، ٕمٖمرة َمـ اَّلل فمز وصمؾ يقم يٙمٗم٣مه اؽمتحؼ اظم َمٛم٘مؿ فمٛمد ومػمي رىمٔمتكم إّٓ 

ىمرم ايمقهمقد فمعم اَّلل يقم زوار ومػمي ٕ إنّ ، َم٣مَم٥م وطمِمٛم٣م زم٣ميمقصٝم٥م زم٣مإلصعم اَّلل فمٙمٝمف وآيمف حمٚمد 

ضمرم اَّلل سمٔم٣ملم صمسده فمعم  وَم٣م َمـ َم٠مَمـ يزورين همٝمِمٝم٤م وصمٜمف ومْمرة َمـ اظم٣مء إّٓ ، ايمٗمٝم٣مَم٥م 

 .(1)ش٣مرايمٛمّ 

 ون يمالم .صحٞمح دطمًـ ىمٚم٧م :إؾمٜم٤مده 

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ زي٤مد سمـ ضمٕمٗمر اهلٛمداين ىم٤مل : هـ( ذم اًمٕمٞمقن 387أظمرضمف اًمّمدوق )

قمـ ُمقؾمك سمـ ُمٝمران ىم٤مل: رأي٧م قمكم سمـ ، قمـ أسمٞمف ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ 

 :صٚمقات اهلل قمٚمٞمف  ُمقؾمك اًمرو٤م قمٚمٞمٝمام اًمًالم ذم ُمًجد اعمديٜم٦م وه٤مرون خيٓم٥م وم٘م٤مل

 !.؟(7)شهمـ دم زمٝم٦م واضمدأسمروٞمٛمل وإي٣مه ٞمد»

ىمٚم٧م : صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ىمقّي ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى ُمقؾمك سمـ ُمٝمران ، ُمـ 

 أصح٤مب اًمرو٤م مل يقصم٘مف أطمد ، ًمٙمـ شمرضمؿ ًمف اًمٓمقد دون ـمٕمـ . 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمكم ُم٤مضمٞمٚمقيف ريض اهلل قمٜمف قمـ قمٛمف حمٛمد سمـ أيب وأظمرج أيْم٤ًم ىم٤مل : 

قمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ ىم٤مل: أظمؼمين ُمـ ؾمٛمع ، رر اًم٘م٤مؾمؿ ىم٤مل: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمكم اًم٘م

أٞم٣م وه٣مرون ه٘مذا ووؿ » اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم وهق يٜمٔمر إمم ه٤مرون سمٛمٜمك أو سمٕمروم٤مت وم٘م٤مل:
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ضمتك ىم٣من َمـ أَمره زمْمقس َم٣م ىم٣من، همٟمَمر اظمٟمَمقن  ،زمكم اصبٔمٝمف هم٘مٛم٣م ٓ ٞمدري َم٣م ئمٛمل زمذيمؽ

 .(1)شزمدهمـ ايمرو٣م فمٙمٝمف ايمسَلم إلم صمٛم٤م ه٣مرون

 .سم٤مًم٘مرر وهذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ  ىمٚم٧م : صحٞمح ،
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 735.     .............................................ايمٖمِمؾ ايمٔم٣مذ : ىمت٣مب فمقم وَمِمحػ هم٣مؿمٚم٥م وَمغماث إٞمبٝم٣مء 

 

 ايمٛمّص أّن فمٙمؿ اظمٔمِمقم ئمٛمل ايمٗمدرة ايمٙمدٞمّٝم٥م

ُم٣م سمٞم٤من هذا ذم ومّمؾ ؾم٤مسمؼ : ومٚم٘مد ُم٣م أّن طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمّمقم سمام هق ُمٕمّمقم ، هل 

 روح اًم٘مدس ، وروح اًم٘مدس : ذاٌت طم٘مٞم٘ميتٝم٤م اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة اًمٚمدٟمٞمالم .

سمـ  قمـ قمكمّ ، محد سمـ حمٛمد أ لطمدصمٜمىم٤مل : هـ(990)أظمرج حمّٛمد سمـ احلًـ اًمّمّٗم٤مر 

 أيبقمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم و أيبدظمٚم٧م قمغم : سمّمػم ىم٤مل  أيبقمـ ، قمـ ُمثٜمك احلٜم٤مط ، احلٙمؿ 

ىمٚم٧م  .ٟمٕمؿ: ىم٤مل ؟!. ٟميتام ورصم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف أوىمٚم٧م هلام ، ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم 

ن أٟميتؿ شم٘مدرون قمغم : أوم٘مٚم٧م  .ٟمٕمؿ:  وم٘م٤مل زم ؟!.ام قمٚمٛمقاٟمٌٞم٤م  يمٚمّ إقمٚمؿ ومرؾمقل اهلل وارث : 

 .شٞمٔمؿ زم٣مذن اَّلل»:  وم٘م٤مل زم ؟!.سمرصيمٛمف وإإؤون حتٞمقا اعمقشمك وشمؼم

،  لووضمٝم لومٛمًح يده قمغم قمٞمٜم، سم٤م حمٛمد أ ي٤م لدن ُمٜمقمٚمٞمف اًمًالم : أصمؿ ىم٤مل 

 .ذم اًمدار  ر ّؾ رض واًمٌٞمقت ويمسمٍمت اًمِمٛمس واًمًام  وإأو

قمٚمٞمٝمؿ يقم اًم٘مٞمٛم٦م  ًمٚمٜم٤مس وقمٚمٞمؽ ُم٤م ؽ ُم٤من شمٙمقن هٙمذا وًمأحت٥م قمٚمٞمف اًمًالم : أىم٤مل 

 لومٛمًح قمغم قمٞمٜم: ىم٤مل  .اقمقد يمام يمٜم٧م: ىمٚم٧م ؟!. شوًمؽ اجلٜم٦م ظم٤مًمّم٤مً ، و شمٕمقد يمام يمٜم٧م ، أ

 .ومٕمدت يمام يمٜم٧م

 .(7)اًمٜمٝم٤مر طمؼ نّ أهذا طمؼ يمام  أنّ ؿمٝمد : أوم٘م٤مل ، ومحدصم٧م سمف اسمـ اسمك قمٛمػم : ىم٤مل 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

أمحد سمـ حمٛمد ، قمـ قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز )اعمٚم٘م٥م  ل: طمدصمٜمهـ(990ىم٤مل اًمّمّٗم٤مر )و

سمزطمؾ( ، قمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ ، قمـ أسمك محزة اًمثامزم ، قمـ قمغم سمـ احلًلم قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

 ؾم٤مًمؽ ضمٕمٚم٧م ومداك قمـ صمالث ظمّم٤مل ، اٟمػ قمٜمل ومٞمٝم٤م اًميت٘مٞم٦م؟!.أىمٚم٧م ًمف 

 ش... .ذًمؽ ًمؽ»ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 
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 ، ويؼمؤن إيمٛمف وإسمرص ، ويٛمِمقن قمغم اعم٤م ؟!.إئٛم٦م حيٞمقن اعمقشمك »ىمٚم٧م : 

ُم٤م أقمٓمك اهلل ٟمٌٞم٤ًم ؿمٞمت٤ًم ىمط إّٓ وىمد أقمٓم٤مه حمٛمدًا صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ش.وأفمْم٣مه َم٣ممل ي٘مـ فمٛمدهؿ، 

ىمٚم٧م: ويمّؾ ُم٤م يم٤من قمٜمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، وم٘مد أقمٓم٤مه أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف  

 اًمًالم؟!.

ٞمٔمؿ ، شمؿ اْلسـ واْلسكم فمٙمٝمٜمًم ايمسَلم ، شمّؿ َمـ زمٔمد ىمّؾ إَم٣مم »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

إَم٣مَم٣ًم إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م َمع ايمزي٣مدة ايمتل حتدث دم ىمّؾ ؽمٛم٥م ، ودم ىمّؾ ؾمٜمر ..، إي واَّلل ، دم ىمّؾ 

 . (7)شؽم٣مفم٥م

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُمٕميتؼم ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، إّٓ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ، أسمق طمٗمص اًمٕمريب 

، اعمٚم٘م٥م سمزطمؾ ، وىمد روى قمٜمف أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك إؿمٕمري ، وهق ٓ يروي  اًمٌٍمي

إّٓ قمـ صم٘م٦م ، وىمد ورد ذم ذُّمف ، أّٟمف يروي اعمٜم٤ميمػم ، وًمٞمس هذا سمذّم : رضورة أّن اًمرواي٦م أقمؿ 

 .وًمٞمس سمٖم٤مل ،زطمؾ ، أسمق طمٗمص يروي اعمٜم٤ميمػمُمـ آقميت٘م٤مد . ىم٤مل اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان : 

ٞمتؿ سمٗمدرون فمعم ...: أًم فمٙمٚمقاٞمبٝم٣مء ىمٙمّ إفمٙمؿ همرؽمقل اَّلل وارث ) ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم :

( سيٌح أّن ُم٤م ورصمف اعمٕمّمقم قمـ إٟمٌٞم٤م  ُمـ ...زمرصىمٚمف وإإؤون ن حتٝمقا اظمقسمك وسمػمأ

 اًمٕمٚمؿ يٕمٜمل : اًم٘مدرة اًمٚمدٟمّٞم٦م .

قًمف وسم٤مجلٛمٚم٦م : إزدي٤مد اعمٕمّمقم ُمـ اًمٕمٚمؿ يٕمٜمل ازدي٤مد ذم اًم٘مدرة اًمٚمدٟمّٞم٦م ، وهق ُمٕمٜمك ىم

 ( وم٤مطمٗمظ.مل ي٘مـ فمٛمدهؿ وأفمْم٣مه َم٣مقمٚمٞمف اًمًالم : )
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 737.     .............................................ايمٖمِمؾ ايمٔم٣مذ : ىمت٣مب فمقم وَمِمحػ هم٣مؿمٚم٥م وَمغماث إٞمبٝم٣مء 

 

 هم٣مئدة وطمَلص٥م دم سمرسمٝم٤م ايمٔمقامل !!

ؿ أهؾ احلٙمٛم٦م وهمػم واطمد ُمـ همػمهؿ اًمٕمقامل إمم  ًّ صمالصم٦م ُمٕمرووم٦م ، هل قم٤ممل ىم

ٙمّؾ ٟمنده٤م هٞمٝمٜم٤م سم٤مًمٜمٔمر ًمًمٕمٛمقم اًمٗم٤مئدة ٓ سم٠مس أن اجلؼموت واعمٚمٙمقت واًمٜم٤مؾمقت ، ًمٙمـ 

 : يت هذا يم٤مٔاعميتقاوع  ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم يميت٤مسمٜم٤م

 إّول : فم٣ممل اْلػموت .

أو قم٤ممل اعمِمٞمت٦م ُم٤م ؿمت٧م ، أو قم٤ممل اًمروح ، اًمٜمقر ، أو قم٤ممل اًمٕم٘مؾ اًم٘مدس ، أو وهق قم٤ممل 

إمم اًمٜمقر صٕمقدًا ، هذا اًمٕم٤ممل يٌدأ ذم أدٟمك رشمٌف اًمقضمقدّي٦م ، مم٤ّم سمٕمد اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م ومٕمؼّم 

 ر ؾمٌح٤مٟمف .، صمّؿ إمم ٟمقر إٟمقاإّول اعمخٚمقق 

هذا اًمٕم٤ممل ُمٜمّزه قمـ اًميتٕمّٚمؼ سم٠مّي سمدن ، : طم٘مٞم٘م٦م هذا اًمٕم٤ممل : قمٚمٌؿ وىمدرٌة ًمدٟمٞملم ٓ همػم 

ؾمقا  أيم٤من ُمٚمٙمقشمّٞم٤ًم سم٤مىمٞم٤ًم يم٠مسمدان أهؾ اجلٜم٦ّم ، أو دٟمٞمقي٤ًم ظمًٞم٤ًًم وم٤مٟمٞم٤ًم يمام هق طم٤مل يمّؾ أسمدان 

 .أهؾ اًمدٟمٞم٤م 

رش ، وهق قم٤ممل اًمٖمٞم٥م اًم٤ٌمـمـ ذم رشمٌيت٤من : مه٤م قم٤ممل اًمٕم -ومٞمام دون اخل٤مًمؼ–ذم هذا اًمٕم٤ممل 

 .، أو قم٤ممل اًمٙمٞمٗمقومّٞم٦م واًميت٘مدير رشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ ، وييتٚمقه قم٤ممل اًمٙمرد ، وهق : قم٤ممل اًمٖمٞم٥م اًمٔم٤مهر 

 ايمث٣مين : فم٣ممل اظمٙم٘مقت .

سم٤مًمٌدن اعمٚمٙمقيت اًم٤ٌمىمل اًمذي ٓ قم٤ممل اًمٜمٗمقس ، أي قم٤ممل شمٕمّٚمؼ اًمروح أو اًمٕم٘مؾ وهق 

اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م ، طمٞم٨م يٌيتدى  هذا اًمٕم٤ممل ُمـ اًمًام   ذم، أذف ُم٤م ومٞمف ؾمدرة اعمٜميتٝمك يٗمٜمك 

 اًمث٤مٟمٞم٦م إمم اًم٤ًمسمٕم٦م أي إمم ؾمدرة اعمٜميتٝمك . 

قمـ قمٌداًمّمٛمد سمـ ، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٞمًك روى اًمّمّٗم٤مر ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ىم٤مل : 

 ،صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف إمم اًمًام  اًم٤ًمسمٕم٦م  ّل اٟميتٝمك اًمٜمٌ: ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل  أيبقمـ ، سمِمػم 
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( 8صُمؿا َدَٟم٤م وَميَتَدمما ) خمٚمقق ىمٌٚمؽ  وم٘م٤مًم٧م اًمًدرة ُم٤مضم٤موزين: ىم٤مل ، ٟميتٝمك إمم ؾمدرة اعمٜميتٝمك وا

 .(7)... وَمَٙم٤مَن ىَم٤مَب ىَمْقؾَملْمِ َأْو َأْدَٟمك

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح .

 ايمٔم٣ممل ايمث٣ميم٧م : فم٣ممل ايمٛم٣مؽمقت .

شمدور قمغم شمٕمّٚمؼ وطم٘مٞم٘ميتف أو قم٤ممل اعمقت واًمٗمٜم٤م  ، وهق قم٤ممل اعمٚمؽ ، أو قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ، 

 اًمٜمٗمس سم٤مًمٌدن اًمدٟمٞمقي اًمٗم٤مين اخلًٞمس .
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 588إَمقّي٥م زمكم اظمحتقم اظمْمٙمؼ واإلو٣مدم .............................................................. 

  591................. َمٔمٛمك َمٔم٣مر اإليًمن زمكم اظمحتقم اظمْمٙمؼ واإلو٣مدم ...................................

 599اْلٚمقم وايمتٖمسغمي  ...........................      : فمٙمؿ اظمٔمِمقم  ايمٖمِمؾ ايمث٣مَمـ

 613فمٙمؿ اَّلل زم٣مْلزئّٝم٣مت زمٔمد إجي٣مده٣م .............................................. هق سمقّهؿ أّن ايمتٖمِمٝمقم 

 619.. ........................................................َمرسمبت٣م فمٙمؿ اَّلل ايمتٖمِمٝمقم ................

 615 . ...........................اإلمج٣مرم هق ايمبسٝمط اظمٛمزه فمـ اْلد وايمؼمىمٝم٤م ..........................

 617....... ايمٛمّص أّن ايمتٖمِمٝمقم دم َمرسمب٥م ايمذات فمكم اإلمج٣مرم .............................................

 617فمٙمؿ اظمٔمِمقم إمج٣مل وسمٖمِمٝمؾ )=سمٖمسغم( ........................................................... 

 613دم ايمٙمقح اظمحٖمقظ إمج٣مٌل فمكم ايمتٖمِمٝمؾ ............................................................ 

 615....... .............................................اإلمج٣مل دم ايمٙمقح هق فمدم اْلد وايمٗمٝمد .........

 671َمث٣مل َم٣مدي ضمّز يمإلمج٣مرم وايمتٖمِمٝمقم .............................................................. 

 676.... اظم٣مدة اإلمج٣ميمّٝم٥م وايمتٖمِمٝمٙمّٝم٥م ، طمبزة أم ؽمٙمٝمؿ ٞمٚمقذصم٣ًم .............................................



 

 

 زمكم اْلتؿ وايمتٔمٙمٝمؼ  فمٙمؿ اظمٔمِمقم  ........................................................................................    799

 

 631 ايمقوم٦م اإلمج٣مرم وايمتٖمِمٝمقم ، فمرش زمٙمٗمٝمس ٞمٚمقذصم٣ًم ................................................  

 631ٞمص أّن اإلمج٣مرم حمتقم إو٣مدم َمٔمّٙمؼ فمعم ايمتٗمديؿ وايمتٟمطمغم ........................................... 

 639..................................................... ايمٛمص أّن فمٙمؿ ايمٛمبل زم٣ميمٗمرآن إمج٣مرم وسمٖمِمٝمقم ..

 697ؿمقيمّٝم٥م َمراسم٤م فمٙمؿ ايمٕمٝم٤م اْل٣مدث ايمثَلث ......................................................... 

 699 ؿمقيمّٝم٥م اظمُمٝم٥م واإلرادة وايمٗمدر وايمٗمّم٣مء ............................................................ 

  657زمٝم٣من َمٛمف ايمبداء وهمٝمف ايمبداء ........................................................................  

 653سمردد اظمَلئ٘م٥م زمكم اْلتٚمكم اإلمج٣مرم وايمتٖمِمٝمقم ...................................................... 

 657.... ...................................................ضم٘مٚم٥م ايمبداء ايمرمح٥م ورهمع ايمذاب ..........
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