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 الطبعُ الجانًُمقدمُ 

 :احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقًمف إُملم، وسمٕمد

٦م سم٠من ضمٕمٚمٝم٤م ظمػم أُّم٦ٍم ُأظمِرضم٧م ًمٚمٜم٤مس وم٢منَّ اهلل   .ىمد أيمرم هذه إُمَّ

 .حمٛمد سمـ قمٌداهلل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف: واصٓمٗمك هل٤م ظمػم رؾمقٍل هق

 .هق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: وأٟمزل قمٚمٞمف أومْمؾ يمت٤مب

 .اًمٌٚمد احلرام ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م: واظمت٤مر ًمف أطم٥م اًمٌ٘م٤مع

ومقا سمٛمراوم٘م٦م ظمػم اًمٌنم صٚمقات اهلل  وهٞم٠َّم ًمف أومْمؾ إصح٤مب ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر اًمذيـ شمنمَّ

ب  ومقا سمتٜمزل اًم٘مرآن ذم قمٍمهؿ يرقمك ظمٓمقاهتؿ، ويّمٗمل ظمٓمراهتؿ، وهيذِّ وؾمالُمف قمٚمٞمف، وشمنمَّ

أن   رسم٤مٟمٞم٤ًم حلٛمؾ هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل أراده٤م اهلل ٟمٗمقؾمٝمؿ، ويٜم٘مل ُمِم٤مقمرهؿ، وي١مؾمس ُمٜمٝمؿ ضمٞمالً 

شمٙمقن ظم٤ممت٦م اًمرؾم٤مٓت وأذومٝم٤م وأومْمٚمٝم٤م طمتك إذا ٟمْمج٧م هذه اًمٜمٌت٦م اعم١مُمٜم٦م وٟمْمج٧م صمامره٤م اظمت٤مر 

إمم ضمقاره، وأىم٤مم هذه اًمٗمئ٦م اعم١مُمٜم٦م ُم٘م٤مُمف طم٤مرؾم٦ًم ًمٚمديـ، وجم٤مهدًة ذم ؾمٌٞمٚمف،  رؾمقًمف  اهلل 

صمؿَّ اٟم٤ًمطمقا ذم إرض يٜمنمون اًمديـ ويٗمتحقن إُمّم٤مر، ومت٘مٝم٘مرت وم٠مقم٤مدوا ُمـ ارشمد قمٜمف ُمـ اًمٕمرب، 

 .هلؿ أُم٤مُمٝمؿ مجٞمع اجلٞمقش وشمْم٤مءًم٧م أُم٤مُمٝمؿ مجٞمع اًم٘مقى، وذًمؽ سمؼميم٦م إيامهنؿ وٟمٍمة اهلل 

ومل يٖم٤مدر ذًمؽ اجلٞمؾ اعم١مُمـ اعمج٤مهد هذه احلٞم٤مة طمتك رومٕمقا راي٦م اإلؾمالم قمغم رسمع اعمٕمٛمقرة 

 .، وسمٚمَّٖمقا  اًم٘مرآن، ورووا اًمًٜم٦َّم، وقمزَّ هبؿ اإلؾمالمشم٘مري٤ًٌم، وأرؾمقا ىمقاقمد اًمديـ

٦م ومٝمق قمـ ـمري٘مٝمؿ وصؾ، ومٝمؿ ذيم٤مء ُمع يمؾ ُمـ سمف قمٛمؾ، وهلؿ ُمثؾ أضمقر ُمـ  ومٙمؾ ظمػم ذم إُمَّ

 .شمٌٕمٝمؿ إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م

  ومٛمـ ذا اًمذي يٚمح٘مٝمؿ أو يداٟمٞمٝمؿ ذم اًمٗمْمؾ وإضمر؟

 .ظمػم اجلزاء ريض اهلل قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ وضمزاهؿ قمـ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم
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٦م سمدع ووالٓت واٟمحراف وظمالوم٤مت ٟمت٩م قمٜمٝم٤م اومؽماق وقمداوات سمٕمْمٝم٤م سم٥ًٌم  صمؿَّ فمٝمر ذم إُمَّ

 .اجلٝمؾ واهلقى، وسمٕمْمٝم٤م سم٥ًٌم اًمٙمره ًمٚمٝمدى

٧ٌم إمم رؾمقل اهلل  ًِ وآل سمٞمتف،  وىمد اؾمُتخدُم٧ْم ذم يمؾ ذًمؽ رواي٤مت وٕمٞمٗم٦م أو ُمٙمذوسم٦م وُٟم

٧م ذم رواي٤مت اعمًٚمٛملم واٟمخدع هب٤م يمثػم  نمـ ظمٗمل قمٚمٞمف أُمره٤م، ومٚمؿ يدىمؼ ذم ٟم٘مٚمٝم٤م، ومل يتثث٧ٌم ذم ُدؾمَّ

آؾمتدٓل هب٤م، وم٘م٤مُم٧م قمغم ذًمؽ ـمقائػ وٟمِم٠مت قمٚمٞمٝم٤م ومَِرق، ومث٤مرت سم٥ًٌم ذًمؽ أطم٘م٤مد، وىم٤مُم٧م 

٦م يم٤من ًمف أؾمقأ إصمر ذم شم٤مرخيٝم٤م  .قمداوات، وٟمت٩م قمٜمٝم٤م اٟم٘م٤ًمم ذم إُمَّ

وشمٞمنَّ اًمٚم٘م٤مء سملم اعمختٚمٗملم، وهتٞم٠َّمت  واًمٞمقم وىمد اشمًٕم٧م دائرة اًمث٘م٤موم٦م، وزال يمثػم ُمـ احلقاضمز،

احلقار ُمع اعمخ٤مًمػ داظمؾ اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، واحلقار ُمع اًمٙم٤مومر ُمـ ظم٤مرضمٝم٤مثث ... فمروف احلقار

ومٚمذًمؽ جي٥م أن ُيًتٗم٤مد ُمـ هذه اًمٗمرص٦م سم٤محلقار اهل٤مدئ واجلدال احلًـ واًمٕمٛمؾ قمغم ُمٕم٤مجل٦م اخلالف 

اهت٤مم اًمٜمٞم٤مت واعم٘م٤مصد، واًمؽميمٞمز قمغم ىمْم٤مي٤م اخلالف واًمدٓئؾ سمٕمٞمًدا قمـ اًم٤ًٌمب واًمِمت٤مئؿ، وسمٕمٞمًدا قمـ 

اًمتل ُيًتدل هب٤م دون إؿمخ٤مص، إذ ًمٙمؾ خم٤مًمػ ؿمٌٝم٦م ودًمٞمؾ يًتدل هب٤م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ صحتف أو 

 .وٕمٗمف

وقمغم يمؾ حُم٤مور أن يٙمقن ضم٤مًدا ذم طمقاره، طمريًّم٤م قمغم ُمٕمروم٦م ُم٤م ًمدى أظمر، ُمٚمتزًُم٤م سمٛمٜمٝمجٞم٦م 

ل قمٚمٞمف اًم٘مرآن، صمؿَّ احلرص  ٤مقمد اًمٚمٖم٦م اًمتل ٟمزل هبآؾمتدٓل قمغم وقء ىمقا اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وٟمٓمؼ هب٤م اعمٜمثزَّ

قمغم قمدم آؾمتدٓل سمام ٓ يّمح ُمـ اًمرواي٤مت، وقمدم آقمتامد قمغم يمت٥م اًمتقاريخ وإدب واًمتل 

 .ُُمٚمئ٧م سمام صحَّ وُم٤م ٓ يّمح

ًمدس واًمٙمذب رهمؿ اهتامم وآل سمٞمتف مل شمًٚمؿ ُمـ ا وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م اعمٜمًقسم٦م إمم رؾمقل اهلل 

 .اًمٕمٚمامء هب٤م، ومٙمٞمػ ُيقصَمؼ ومٞمام قمداه٤م سمدون متحٞمص وحت٘مٞمؼ

أصٚمف رؾم٤مًم٦م ىمد طم٤مورُت ومٞمٝم٤م أطمد قمٚمامء اعمذه٥م ( طمقار ه٤مدئ: )وهذا اًمٙمت٤مب اًمذي سملم أيديٜم٤م

اإلُم٤مُمل نمـ ًمف ُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم إوؾم٤مط اًمِمٞمٕمٞم٦م ذم إيران، وسمٞمٜمل وسمٞمٜمف صداىم٦م وشمقاصؾ، ويزورين 

ام ىمدم ًمٌٞم٧م اهلل احلرام، وًمق مل شمٙمـ هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمقوققم٦م ًم٘مْم٤مي٤م قم٘مدي٦م هيؿ يمؾ ُمًٚمؿ ُمٕمرومتٝم٤م ثث يمٚم

 .ؾمقاء يم٤من ؾمٜمّٞم٤ًم أو ؿمٞمٕمٞم٤ًم ثث عم٤م ٟمنمهُت٤م

أيب اعمٝمدي ًمٜمنمه٤م، وأقمتذر قمـ اًمٕم٤ٌمرات اًم٘م٤مؾمٞم٦م اًمتل وردت ذم اًمرؾم٤مًم٦م / وأقمتذر ًمألؾمت٤مذ

رُت يمثػًما ُمٜمٝم٤م ذم هذه اًمٓمٌ ، وًمٕمكم أؾمتدرك ُم٤م وم٤مت ذم ـمٌٕم٤مت أظمرى إن ؿم٤مء (اًمث٤مٟمٞم٦م)ٕم٦م واًمتل ىمد طمرَّ
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 .اهلل شمٕم٤ممم 

٤م ُمقوققم٤مت اًمرؾم٤مًم٦م وم٘مد راضمٕمتٝم٤م ُمراضمٕم٦م هيٕم٦م وأضمري٧م قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م يكم  :وأُمَّ

 .ث طمذوم٧م مجٞمع اًمٕمٜم٤مويـ اًمتل ووٕم٧م قمغم وم٘مرات اًمرؾم٤مًم٦م1

رُت سمٕمض قم٤ٌمراهت٤م2  .ث طمرَّ

ح٧ُم سمٕمض إضم٤مسم٤مهت٤م3  .ث ٟم٘مَّ

 .وم٤متث أوٗم٧ُم سمٕمض اإلو٤م4

٦م قمغم احلؼ واهلدى أؾم٠مل اهلل  وأظمػماً   .أن يٜمٗمع هب٤م وأن جيٛمع يمٚمٛم٦م إُمَّ

 .إٟمَّف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م

ر ذم  هث1/5/1427: طُمرِّ
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 املقــدمـــُ
 :احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقًمف إُملم، وسمٕمد

احلًٞمٜمل حمٛمد أسمق ُمٝمدي  اًمديمتقرزارين ذم ُمٜمززم ( هث1423)ومٗمل ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك ُمـ قم٤مم 

راهم٤ًٌم  ش-سمؾ يدرس ذم صمامن ضم٤مُمٕم٤مت يمام أظمؼمين سمٕمد ذًمؽ- أؾمت٤مذ ذم إطمدى ضم٤مُمٕم٤مت إيران»اًم٘مزويٜمل 

٧م ُمقاوم٘متل، ذم إضمراء طمقار سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ذم اًم٘مْم٤مي٤م اخلالومٞم٦م سملم أهؾ اًمًٜم٦َّم واًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م، وم٠مسمدي

واومتتح٧م اًمٚم٘م٤مء سمٙمٚمٛم٦م سملم يدي احلقار، ٓ أذيمره٤م سمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م أن: ٕٟمَّٜمل مل أيمـ أفمـ أنَّ آشمّم٤مل 

 .ؾمٞمًتٛمر سمٞمٜمل وسمٞمٜمف، وأٟم٤م أؾمجؾ هذا اًمٙمالم سمٕمد ُمرور ؾمٜمتلم شم٘مري٤ًٌم ُمـ اًمٚم٘م٤مء

 :ومؾخص ايمؽؾؿي ايمتل ذىمرهتو زمكم يدي احلقار مو يقم

 : يٌٕم٨م اًمرؾمؾ ًمٞم٘مٞمؿ هبؿ احلج٦م قمغم اخلٚمؼ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذيمرت أنَّ اهلل    

                    [165:اًمٜم٤ًمء]،  صمؿَّ ظمتٛمٝمؿ

، ومٝمق آظمر اًمرؾمؾ، ومل يٕمد سمٕمده رؾمقل ي٠ميت ًمٞمّمحح ًمٚمٜم٤مس أو جيدد هلؿ: ُم٤م قمدا سمٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 .وم٢مٟمف ؾمٞم٠ميت ذم آظمر اًمزُم٤من ُمتًٌٕم٤م ًمٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد  :قمٞمًك 

هلذا اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمج٤مح وإىم٤مُم٦م احلج٦م، ُم٤م ي٘مٓمع سمف قمذر  وهلذا ومال سمد أن هيٞمئ اهلل 

 .اًمٜم٤مس إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م

ٓا إذا سمقاهمرت فمدة أمقروٓ يتؿ ذيمؽ   :مـفو ،إ

 ًٓ  .أن يٙمقن يمت٤مسمف اًمذي يٜمزًمف قمٚمٞمف ؿم٤مُماًل ًمٙمؾ طم٤مضم٤مت اًمٜم٤مس اًمديٜمٞم٦م :أو

 .أن حيٗمٔمف ُمـ يمؾ ٟم٘مص أو زي٤مدة طمتَّك شم٘مقم سمف احلج٦م :شموكقًو

 .حيٗمٔمقن هذا اًمديـ ويٌٚمٖمقٟمف ًمٚمٜم٤مس أن هيٞمئ رضم٤مًٓ  :شمويمثًو

 همفؾ حتؼؼً هذه إمقر دم دفمقسمف أم ٓ؟

 .حت٘م٘م٧م: اًمًٜم٦مقمٜمد 
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 .مل شمتح٘مؼ: وقمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م

ىمد أٟمزل يمت٤مسًم٤م يم٤مومٞم٤ًم، قم٤مصاًم ًمألُم٦َّم، يٙمٗمٞمٝم٤م ذم ُمٕمروم٦م ديٜمٝم٤م، وٓ  إنَّ اهلل  :لهؾ ايمًـاي يؼقيمقنهم

 .حتت٤مج ُمٕمف إمم همػمه، وم٢منَّ اهلل شمٕم٤ممم ىمد سملمَّ ذًمؽ وأيمده ذم همػم ُم٤م آي٦م

 : ىم٤مل شمٕم٤ممم             [9:اإلهاء]. 

: وىم٤مل شمٕم٤ممم        [24:حمٛمد]. 

: وىم٤مل شمٕم٤ممم             [ قؾمقرة]. 

: وىم٤مل شمٕم٤ممم                        

                      [59:اًمٜم٤ًمء]. 

 .سمحٗمٔمف، ومال يزاد ومٞمف وٓ يٜم٘مص ُمٜمف واًم٘مرآن ىمد شمٕمٝمد اهلل 

ومآُمٜمقا سمف، وٟمٍموه، صمؿَّ محٚمقا اًمراي٦م  ،أذاف اًمٜم٤مس وظمٞم٤مرهؿ ىمد هٞم٠َّم ًمٚمٜمٌل  صمؿَّ إنَّ اهلل 

ُمـ سمٕمده ضمٝم٤مًدا ودقمقًة وشمٕمٚمٞماًم، وه٤م هق اًمديـ يٖمٓمل ىمراسم٦م رسمع اعمٕمٛمقرة، وٓ زال همًْم٤م ـمرًي٤م هيتدي سمف 

 .يمؾ ُمـ أراد احلؼ

 .هذا ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م

و ايمشقعي اإلمومقي ٤م شمزقمؿ أنَّ اًم٘مرآن همػم يم٤مٍف، ومال سمد ُمـ  :أما نَّ هذا أٚمٜم٤مس، ويٌٞمٜمف ًم (إُم٤مم)وم٢مهنَّ

ـ  !إُم٤مم ُمع إي٘م٤مف اًمتٜمٗمٞمذ: أي ،اإلُم٤مم مل ُيٛمٙمَّ

٤م ٓ ٟمدري  :وهم٤مًمٌٞم٦م قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م اًم٘مدُم٤مء يزقمٛمقن أنَّ اًم٘مرآن ٟم٤مىمص، وم٤مٟمتٝم٧م اًمث٘م٦م سمف ٕٟمَّ

 .ٌؾ اًمزي٤مدةٌؾ اًمٜم٘مص ىمَ ُم٤م ٟم٘مص ُمٜمف، وإذا ىمَ 

ردت أؾمامؤهؿ ذم اًمٙمت٥م سمٕمنمة ويمؾ اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م شمزقمؿ أنَّ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ي٘مدر قمدد ُمـ و

َّٓ أرسمٕم٦م أؿمخ٤مصيمٚمٝمؿ ىمد ارشمدوا وظم٤مٟمقا اًمرؾمقل -آٓف   . ، إ

 :وهبذا وم٘مد طمٙمٛمقا قمغم هذا اًمديـ سم٤مًمٗمِمؾ ُمٜمذ اًمٚمحٔم٦م إومم

 .ومِمؾ اًم٘مرآن ذم اًمت٠مصمػم -
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 .وومِمؾ اًمرؾمقل ذم اًمؽمسمٞم٦م -

 .شمٗم٤مصٞمٚمفهذا ُمٕمٜمك ُم٤م اومتتح٧م سمف اًمٚم٘م٤مء، صمؿَّ ضمرى طمقار ٓ أذيمر سم٘مٞم٦م 

مل ئمٝمر زم ظمالل ًم٘م٤مءآيت ًمٙمـ إؾمت٤مذ أسم٤م ُمٝمدي يم٤من ُم١مدسًم٤م أصمٜم٤مء احلقار، ويؽمىَّ قمـ اًمّمح٤مسم٦م، و

 . سمف همػم ذًمؽ

 صمؿَّ ضمرى طمدي٨م قمـ شمّمحٞمح إطم٤مدي٨م، وهؾ إذا صحح أطمد قمٚمامء اًمًٜم٦م طمديث٤ًم ُي٘مٌؾ؟

ه، وم٢مذا شمقاومرت أو ردِّ إنَّ قمٚمامء احلدي٨م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦َّم ىمد ووٕمقا وقاسمط ًم٘مٌقل احلدي٨م : همؼؾً

 .ذم احلدي٨م ىُمٌؾ، وإذا اظمتٚمٗم٧م شمٚمؽ اًمْمقاسمط طمٙمؿ قمغم احلدي٨م قمغم وقئٝم٤م

ُردَّ إمم شمٚمؽ اًمْمقاسمط، وهلذا ٟمرى اًمٕم٤ممل  ،٤مً د اًمٕمٚمامء هذه اًمْمقاسمط ومّمحح طمديثوم٢مذا ظم٤مًمػ أطم

 .يّمحح طمديث٤ًم ويرد قمٚمٞمف قم٤ممل آظمر، ُمٜمًٌٝم٤م إمم اظمتالل ذوط اًمّمح٦م ذم ذًمؽ احلدي٨م

 .ع قم٤ممل آظمر قمغم ٟم٘مص ذوط اًمتقصمٞمؼ ومٞمف، ومػمد قمغم اًمٕم٤ممل اًمذي وصم٘مف، ويٓمٚمِّ ٤مً ٤ممل راويؼ اًمٕمقصمِّ وىمد ي

وم٠مهؾ اًمًٜم٦َّم أهؾ ُمٜمٝم٩م حيٙمؿ هلؿ وقمٚمٞمٝمؿ
(5)

. 

 ...وشمٗمرع احلدي٨م ذم أُمقر أظمرى

واٟمتٝمك اًمٚم٘م٤مء، صمؿَّ أرؾمؾ إزمَّ ىمٌؾ ُمٖم٤مدرشمف ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م سمرؾم٤مًم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ صٗمحتلم، يًتٗمن ومٞمٝم٤م 

 .سمٕمض إطم٤مدي٨م وُم٤ًمئؾ أظمرىقمـ 

همػم ُم٘مٜمٕم٦م وىمد أضمٌتف إضم٤مسم٤مت خمتٍمة ريمزت ومٞمٝم٤م قمغم اجل٤مٟم٥م اًمٕم٘مكم: ٕنَّ أىمقال أهؾ اًمًٜم٦َّم 

 .قمٜمدهؿ

صقرهت٤م ُمع اًمٌح٨م  وم٤ميمس أروم٘م٧ُم  -وسمٕمد ؾمٜم٦م وصمالصم٦م أؿمٝمر شم٘مري٤ًٌم وصٚمتٜمل رؾم٤مًم٦م ه٤مشمٗمٞم٦م ظمٓمٞم٦م 

عمراضمٕم٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ  (مخًامئ٦م ؾم٤مقم٦م)اسم٦م يِمػم ومٞمٝم٤م إمم أٟمَّف ىمد قمٙمػ قمغم إضم٤مسم٤ميت اعمختٍمة ىمر -

 .يرد ومٞمف قمغم رؾم٤مًمتل شمٚمؽذم اصمٜمتلم ومخًلم صٗمح٦م،  ٤مً ِمٞمٕم٦م ويمت٥م اًمًٜم٦َّم، صمؿَّ يمت٥م سمحثيمت٥م اًم

، وقمٜمدُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف (هث1425)وىمد وصٚمٜمل هذا اًمٌح٨م ذم ُمٜمتّمػ ؿمٝمر رسمٞمع أظمر ُمـ قم٤مم 

 ..همري٤ًٌم ذم ُمٗم٤مهٞمٛمف ..همري٤ًٌم ذم أدًمتف.. همري٤ًٌم ذم ٟمت٤مئجف ..همري٤ًٌم ذم ُمٜمٝمجف :وضمدشمف سمحث٤ًم همري٤ًٌم

                                                
 .سمٞم٤من سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٌح٨م عمٜمٝمجٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦موؾمٞم٠ميت ُمزيد ( 1) 



 

  01 
 

ُمع ٟم٘مده٤م ويمِمػ  ،ومرأي٧م أٟمَّف يٚمزُمٜمل قمرض هذا اًمٌح٨م، وإفمٝم٤مر ُم٤م شمْمٛمٜمف ُمـ شمٚمؽ اًمٖمرائ٥م

 .ظمٓمئٝم٤م

ُمـ وىمتل، ويمت٧ٌم هذا اًمٌح٨م، واًمذي اؾمتٖمرق ىمراسم٦م اًمِمٝمريـ، يم٤من يمت٤مسم٦م ضمٚمف  اً وم٤مؾمت٘مٓمٕم٧م ضمزء

 ظم٤مرضمٝم٤مذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، صمؿَّ أيمٛمٚمتف 

وذًمؽ ٕٟمَّف مل يًٌؼ ختٓمٞمط وإقمداد، وإٟمَّام يم٤من  :وأقمتذر قمـ قمدم شمرشمٞم٥م اًمٌح٨م سم٤مًمّمقرة اجلٞمدة

اًمتٙمرار أو اإلطم٤مًم٦م وٟمحق  تٓمٚم٥م ضورة اًمٌح٨م أطمٞم٤مٟم٤مً شمىمد ورًدا قمغم سمح٨م اؿمتٛمؾ قمغم ُم٤ًمئؾ ُمتٜمققم٦م 

ُمع اعمٕمتٛمريـ ىمٌؾ  ذًمؽ، إو٤موم٦م إمم رهمٌتل ذم أن يٕمقد اجلقاب إمم إؾمت٤مذ أيب ُمٝمدي ذم أىمرب وىم٧م

 .ُمـ ذًمؽ اًمٕم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من

وىمد أوردت يمالم إؾمت٤مذ أيب ُمٝمدي ُمٗمرىًم٤م ذم أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م وؾمتلم وم٘مرة، أقم٘م٥م قمغم يمؾ وم٘مرة سمام 

 .يتٞمن ُمـ اجلقاب

وىمد أروم٘م٧م اًمرؾم٤مئؾ اًمتل ضمرت سمٞمٜمل وسمٞمٜمف سم٤مًمٌح٨م، وضمٕمٚمتٝم٤م سملم يديف ًمتٙمقن ُمدظماًل إمم 

 .اًمٌح٨م

إمم ظمٓمقرة قم٘م٤مئدهؿ  ٤مً وشمٜمٌٞمٝمًمف وًمٙمؾ ؿمٞمٕمل:  ٤مً فمؼ هذا اًمٌح٨م إي٘م٤ميمؾ ذًمؽ رهم٦ًٌم ذم أن حي٘م

طمقار ه٤مدئ ُمع اًمديمتقر اًم٘مزويٜمل »: وهِم٤مؿم٦م ىمقاقمدهؿ، ٓؾمتدراك أٟمٗمًٝمؿ ىمٌؾ اًمرطمٞمؾ، وؾمٛمٞمتف

 .شاًمِمٞمٕمل آصمٜمل قمنمي

 أن يريـو احلؼ ضمًؼو ويرزومـو اسمٌوفمف، هذا وأؽملل اهلل 

 .ويريـو ايمٌوؿمؾ زموؿمًًل ويرزومـو اصمتـوزمف

 ...وصعم اهلل وؽمؾؿ وزمورك فمعم كٌقـو حمؿد وفمعم آيمف وصحٌف أمجعكم
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 األوىل القصويين مهدٍ ٌأضئلُ أب 
 

 ؽمًلٌم فمؾقؽؿ أمحد ؽمعد محدان: إخ ايمػووؾ اظمحؼؼ إؽمتوذ ؽمامضمي ايمدىمتقر

ؾمامطمتٙمؿ، يمام أىمدم صمٜم٤مئل اًمٕم٤مـمر نم٤م ؿم٤مهدت ُمـ أظمالىمٙمؿ احلًٜم٦م  !إممأىمدم ؿمٙمري اًمقاومر 

 .وإيمراُمٙمؿ اجلٛمٞمؾ

وًم٘مد اؾمتٗمدت ُمـ ضمٜم٤مسمٙمؿ يمثػًما، وأرضمق أن يًتٛمر هذا اًمٚم٘م٤مء وٓ يٙمقن آظمر اًمٕمٝمد ُمـ 

 .زي٤مرشمٙمؿ

ُمٜمٙمؿ أضمقسم٦م ( ًمٕمٚمٝم٤م أزود: ومؾً)!وذم اخلت٤مم أىمدم إمم ؾمامطمتٙمؿ سمٕمض إؾمئٚم٦م، راضمٞم٤ًم أن أزور 

 .تدًم٦م شم٘مٜمع اًمٜمٗمس هب٤مُمً

سم٠من قمدة ُمـ إصح٤مب يدظمٚمقن اًمٜم٤مر يقم : ُم٤مذا شم٘مقل ؾمامطم٦م إؾمت٤مذ ومٞمام رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه

ُم٤م شمدري ُم٤م أطمدصمقا سمٕمدك، وم٢مهّنؿ : ومٞم٘م٤مل! أصح٤ميب أصح٤ميب !ي٤م رب: )اًم٘مٞم٤مُم٦م، وي٘مقل رؾمقل اهلل

 (.ارشمّدوا سمٕمدك قمغم أقم٘م٤مهبؿ

 ًمقصم٤مىم٦م إصح٤مب؟هؾ ُمْمٛمقن هذه اًمرواي٤مت مل شمٙمـ خم٤مًمٗم٦م 

 اًم٤ًمب أم ٓ؟!ُم٤مذا شم٘مقل ُم٤م ورد ُمـ ؾم٥م سمٕمض إصح٤مب سمٕمًْم٤م آظمر؟ هؾ يقضم٥م اًمٗمًؼ ذم 

أو يٕمّؿ همػمهؿ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء  ،أو آضمتٝم٤مد واخلٓم٠م واًمقصقل إمم أضمر واطمد خيتص سم٤مٕصح٤مب

 وأصح٤مب اًمٗمتٞم٤م؟

سم٠مهّنؿ اضمتٝمدوا ؟ هؾ حيٙمؿ ومٞمٝمؿ !أو ذك ذم ىمتٚمف !ُم٤مذا شم٘مقل ومٞمام ضمرى قمغم سمٕمض إصح٤مب

 وأظمٓمئقا وهلؿ أضمر واطمد أم ٓ؟

، وورد (وم٤مـمٛم٦م سمْمٕم٦م ُمٜمّل، ُمـ آذاه٤م وم٘مد آذاين: )ىم٤مل ورد ذم اًمرواي٤مت اعمتٕمددة سم٠مّن اًمٜمٌل 

 .أيًْم٤م سم٠مّن وم٤مـمٛم٦م هجرت أو همْم٧ٌم قمغم أيب سمٙمر، ومل شمٙمٚمٛمف طمتك ُم٤مشم٧م

 ويمام سطمتؿ ذم يمالُمٙمؿ سم٠مّن وم٤مـمٛم٦م ُم٤مشم٧م وهل همْم٤ٌمن قمغم أيب سمٙمر؟

  : ا ٓ يٜم٤مذم ىمقًمف شمٕم٤مممهذ       [57:إطمزاب]؟ 
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 .يمت٥م ًمٙمؿ يمت٤مسًم٤م ًمـ شمْمّٚمقا سمٕمده أسمًداأ ائتقين: )وورد ذم اًمرواي٤مت اًمٙمثػمة سم٠مّن اًمٜمٌل ىم٤مل قمٜمد ُمقشمف

 ىذآإّن اًمٜمٌل ىمد همٚم٥م قمٚمٞمف اًمقضمع، وقمٜمديمؿ اًم٘مرآن، طمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل، سمحٞم٨م : وُمٜمٕمف قمٛمر وىم٤مل

 (.ىمقُمقا قمٜمّل : رؾمقل اهلل وىم٤مل

هؾ يٙمقن قمٛمر أقمٚمؿ ُمـ اًمٜمٌل سمٛمّم٤مًمح إُم٦م؟ وهؾ ٓ يٕمٚمؿ رؾمقل اهلل سم٠مّن اًمٙمت٤مب يٙمٗمل 

: ًمٚمٜم٤مس؟ وهؾ هذا مل يٙمـ ُمٜم٤مومٞم٤ًم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم                 

    [ اًمٜمجؿؾمقرة]؟ 

: وؾمٛمٕم٧م ُمـ ؾمامطمتٙمؿ سم٠مّن ىمقًمف شمٕم٤ممم      [26:اًمٜمقر]  يدل قمغم أّن

 .قم٤مئِم٦م زوضم٦م يم٤مٟم٧م ـمٞم٦ٌم ًمٙمقن اًمٜمٌل ُمـ اًمٓمٞمٌلم

: ُم٤مذا ي٘مقل ؾمامطم٦م إؾمت٤مذ ذم شمقضمٞمف هذه أي٦م وُم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم    

                          

                              

    [اًمتحريؿ]؟ 

 هؾ ٟمقح اًمٜمٌل مل يٙمـ ـمٞم٤ًٌم ويمذًمؽ ًمقط؟

 .سم٤معم٤مئ٦م ُم٤م ذم اًمٙم٤مذم قمـ اًمّم٤مدق يمذب ! سم٠ميّن أقمت٘مد أّن شمًٕمقن: وىمد أذشمؿ ذم ُمٓم٤موي يمالُمٙمؿ

( اًمرواة اًمِمٞمٕم٦م)ومٚمق رّد طمدي٨م ه١مٓء : سملم يمالُمٙمؿ هذا ُمع ُم٤م ىم٤مل اًمذهٌل !ويمٞمػ يٛمٙمـ اًمقومؼ

: ، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء(1/56: )ُمٞمزان آقمتدال. ًمذه٥م مجٚم٦م ُمـ أصم٤مر اًمٜمٌقي٦م، وهذه ُمٗمًدة سمٞمّٜم٦م

 (.2: )، هتذي٥م اًمٙمامل(1/59)

ًٓ سم٠مدًم٦م ىم٤مـمٕم٦م ىم٤مٟمٕم٦م !ٟمِمٙمريمؿ ًمق يمٜم٧م أزور   .(ف زمـصفوهذه فمٌورسم) !.يمالُمٙمؿ هذا ُمًتد

 أزمق مفدي حمؿد احلًقـل ايمؼزويـل 
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 األوىل اإلجابُ علِ أضئلُ األضتاذ أبٌ مهدٍ
 

 

 : اجلقاب فمـ ضمديٌ ايمٌخوري دم رد إصحوب وذودهؿ فمـ احلقض* 

 ..حيت٤مج اجلقاب قمغم ذًمؽ إمم شمقـمئ٦م وهل سمٞم٤من ومْمٚمٝمؿ

 :سمقؿمئي دم ذىمر همضوئؾ ايمصحوزمي مـ ايمؼرآن وايمًـي* 

ىمد صم٧ٌم سم٤مٕدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦َّم اًمٜمٌقي٦م ومْمؾ إصح٤مب وشمزيمٞمتٝمؿ، ُمـ رب 

 :، وُمـ ذًمؽ ُم٤م يكماًمٕم٤معملم، وُمـ ٟمٌٞمف ؾمٞمد اعمرؾمٚملم 

 :مـ ايمؼرآن ايمؽريؿ (أ

: ىم٤مل شمٕم٤ممم -1               

                               

                      [ اًمتقسم٦مؾمقرة]. 

ًمٚمٕمٛمقم ومٞمام دظمٚم٧م قمٚمٞمف، ( لأ)قمغم مجٞمع اعمٝم٤مضمريـ ومجٞمع إٟمّم٤مر سمدون ىمٞمد: ٕنَّ  أصمٜمك اهلل 

ومال خيرج أطمد ُمـ اعمٝم٤مضمريـ  ،وهذا أصؾ ،ومجٞمع اًمذيـ اشمٌٕمقهؿ سم٢مطم٤ًمن، وم٤معمتٌٕمقن ىمٞمدهؿ سم٤مإلطم٤ًمن

َّٓ سمدًمٞمؾ ىمٓمٕمل، وأي٦م ذم هم٤مي٦م اًمقوقح يمٜم٧م أؾمتحي ذم ذهٜمل اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ هؿ ) .وإٟمّم٤مر إ

 (.شاًم٤ًمسم٘ملم»سمث  أؾم٤مس اعمجتٛمع اعمًٚمؿ إول اًمذيـ وصٗمٝمؿ اهلل 

قمغم اًمذيـ اشمٌٕمقهؿ سم٢مطم٤ًمن، واًمذيـ اشمٌٕمقهؿ هؿ أهؾ اًمًٜم٦َّم وًمٞمًقا اًمِمٞمٕم٦م: ٕنَّ  صمؿَّ أصمٜمك اهلل 

أي ُمـ أـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ ) ،أقمٜمل اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م اعمت٠مظمريـ سمدون اؾمتثٜم٤مء ،اًمِمٞمٕم٦م ُم٤م سملم ُمٙمٗمر هلؿ وذام هلؿ

 (.اًمراومْم٦م: ومٞمام سمٕمد

: وىم٤مل شمٕم٤ممم -2                   
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  [ اًمٗمتحؾمقرة]. 

أٟمَّف رسم٤مهؿ ورقم٤مهؿ يمام يرقمك اًمٜمٌت٦م اًمتل خترج ُمـ إرض، طمتَّك ٟمْمج٧م وايمتٛمٚم٧م، وأنَّ  ذيمر 

 .ذًمؽ ؾمٞمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٖمٞمظ اًمٙمٗم٤مر، ومٛمـ يمرهٝمؿ أو هم٤مفمٝمؿ حل٘مف اًمققمٞمد

  : وىم٤مل شمٕم٤ممم -3                    

                      [72:إٟمٗم٤مل]  إمم أن

 : ىم٤مل شمٕم٤ممم                       

                         

                           [ ؾمقرة

 .[إٟمٗم٤مل

ؿ ُم١مُمٜمقن طمً٘م٤م، ووقمدهؿ  طمٙمؿ  ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ اًمذيـ ضم٤مهدوا ذم ؾمٌٞمٚمف وإلظمقاهنؿ إٟمّم٤مر سم٠مهنَّ

 .ُمٖمٗمرة ورزىًم٤م يمرياًم 

ًٓ ًمٚمِمؽ  أًمٞمس هذا صمٜم٤مًء ُمـ اهلل  قمغم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، وشم٠ميمٞمًدا إليامهنؿ سمام ٓ يدع جم٤م

قم٤ممل اًمٖمٞم٥م أراد أن يرد قمغم يمؾ ُمـ ؾمٞم٠ميت سمٕمد  ، وًمٕمؾ اهلل ومٛمـ ؿمؽ ومٞمٝمؿ وم٘مد يمذب اهلل  ؟ومٞمٝمؿ

 .ومٞمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ

 : وىم٤مل شمٕم٤ممم -4                        

                           
 .[11:احلديد]

هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م متدح اًمذيـ آُمٜمقا ُمـ ىمٌؾ اًمٗمتح، وأٟمٗم٘مقا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وىم٤مشمٚمقا إلقمالء يمٚمٛم٦م 

 .، وأنَّ ُمـ حل٘مٝمؿ سمٕمد ذًمؽ ٓ يدرك ومْمٚمٝمؿ، وهذه ؿمٝم٤مدة قمٔمٞمٛم٦م ُمـ اهلل اهلل 
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 : وىم٤مل شمٕم٤ممم -5                 

                               

                         

                                 

                   [ احلنمؾمقرة]. 

ويدقمقن ُمتٌٕمقن حيٌقهنؿ .. أٟمّم٤مر.. ُمٝم٤مضمرون: أرأيً هذا ايمتؼًقؿ ايمعجقى يمطقائػ اظمممـكم

 .هلؿ وٓ يٙمرهقهنؿ

 أيـ ُمٙم٤من اإلُم٤مُمٞم٦م هٜم٤م؟ وأيـ ُمٙم٤من أهؾ اًمًٜم٦َّم؟

هذه سمٕمض أي٤مت اًمتل شمثٜمل قمغم ضمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ضم٤مهدوا ًمرومع راي٦م اإلؾمالم، وُم٤م شمراه ذم 

 .اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمـ ظمػم ومٝمق سمًٌٌٝمؿ

رض، وقمٚمٛم٧م اًمٜم٤مس صمؿَّ ضم٤مءت أضمٞم٤مل أهؾ اًمًٜم٦َّم ًمتٙمٛمؾ اعمًػمة، ومٜم٘مٚم٧م اًمديـ، وومتح٧م إ

 !!ديٜمٝمؿ

 !؟همليـ إرض ايمتل همتحفو أهؾ ايمتشقع

ظم٤مٟمقه ومل  إنَّ ُمٕمت٘مد أهؾ اًمتِمٞمع يٚمزم ُمٜمف أنَّ اًمديـ مل يٓمٌؼ: ٕنَّ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل 

ٜمقايٜمٗمذوا أُمره، وضم٤مء أئٛم٦م أهؾ اًمتِمٞمع سمٕمد قمكّم  ؿ مل ُيٛمٙمَّ  .ومل يتٛمٙمٜمقا ُمـ إسمالغ اًمديـ: ٕهنَّ

 .وإٟمَّام قمٛمٚم٧م سمف اًمِمٞمٕم٦م ذم اخلٗم٤مء، وهذا خي٤مًمػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ! حلؼ مل ئمٝمراًمديـ ا :إذن

  :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم                     

                          

                                

                     [ اًمٜمقرؾمقرة]. 

ـ هلؿ اًمديـ، وأُمـ اًمٜم٤مس ذم  أمل يتح٘مؼ هذا اًمققمد، وم٤مؾمتخٚمػ اهلل  ٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وُمٙمَّ إُمَّ



 

  07 
 

 !قمٝمقد احلٙمقُم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م؟

 :ومـ ايمًـاي (ب

همؾق أنا أضمدىمؿ  :ٓ سمًٌقا أصحويب: )ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  -1

 ([.2541:ح)وُمًٚمؿ ( 3673:ح)اًمٌخ٤مري ( ]أكػؼ مثؾ أضمد ذهًٌو مو زمؾغ مد أضمدهؿ وٓ كصقػف

وقمٌد اًمرمحـ ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم، وظم٤مًمد نمَـّ  ،خل٤مًمد قمٜمدُم٤م ؾم٥ّم قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف وهذا ىم٤مًمف 

 .أؾمٚمؿ سمٕمد

طمغم ايمـوس ومرين شمؿا ايمذيـ يؾقهنؿ شمؿا : )ىم٤مل ، قمـ اًمٜمٌل وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  -2

 ([.2533:ح: )وُمًٚمؿ( 2652:ح)اًمٌخ٤مري ( ]..ايمذيـ يؾقهنؿ

 .٤م يمثػم، ومراضمٕمٝم٤م إن ؿمئ٧محٞمحلم وهمػممهوومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م سم٠مؾمامئٝمؿ ذم اًمّم

وأٟم٧م شمٕمٚمؿ أنَّ اعمح٘م٘ملم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦َّم يتثٌتقن ذم اًمرواي٦م، ويدىم٘مقن ذم اًمرواة، ظم٤مص٦م اًمٌخ٤مري 

َّٓ ُم٤م صح قمٜمدهؿ  .وُمًٚماًم، ومال يقردون إ

 :ضمديٌ احلقض * 

 :سمٕمد هذه اعم٘مدُم٦م ٟمٜمٔمر ذم اًمرواي٦م اًمتل وردت ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ

وأؾمامء سمٜم٧م  ،وأٟمس ،وأسمق هريرة ،ُمٜمٝمؿ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ،مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م هذا احلدي٨م رواه

 .أيب سمٙمر، ويمٚمٝم٤م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري

 :ويمف أيمػوظ

 ..(.إٟمَّف ؾمٞمج٤مء سمرضم٤مل ُمـ أُمتل: )ومٗمل رواي٦م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس -

 ..(.أٓ ًمٞمذادن رضم٤مل قمـ طمقيض: )وذم رواي٦م ٕيب هريرة -

 :وهـو فمدة وومػوت

 ًٓ ، وذًمؽ ُمـ أُم٤مٟمتٝمؿ وصدق إيامهنؿ، وًمق هذه اًمرواي٤مت رواه٤م اًمّمح٤مسم٦م أٟمٗمًٝمؿ  :أو

 .يم٤مٟمقا ىمد ارشمدوا ُم٤م رووه٤م

٤م أٟمَّف ُيراد سمف اًمّمح٤مسم٦م أٟمٗمًٝمؿ مجٞمٕمٝمؿ، وهذا ُمردود سم٤مٔي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م وإطم٤مدي٨م : اعمٕمٜمك :شموكقًو إُمَّ
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 .اًمّمحٞمح٦م ذم ومْمٚمٝمؿ مجٞمًٕم٤م، وذم ومْم٤مئؾ أومرادهؿ

٤م أن ُيراد سم  .وهذا حيت٤مج إمم دًمٞمؾ ىمٓمٕمل، وهق همػم ُمقضمقد( أي اًمّمح٤مسم٦م)ف سمٕمْمٝمؿ وإُمَّ

٦م، وؾمامهؿ  ٤م أن ُيراد سمف سمٕمض أومراد إُمَّ تف أصح٤مسمف (أصح٤مسمف)وإُمَّ ذم ديٜمف  ؿعمِم٤مريمتٝم :ٕنَّ يمؾ أُمَّ

آصم٤مر )يّم٤مطمٌقٟمف ومٞمٝم٤م، ومٕمٜمدُم٤م ي٘مدم ه١مٓء قمغم طمقوف وقمٚمٞمٝمؿ قمالُم٦م اعمًٚمٛملم : وذم اجلٜم٦َّم، أي

أٓ : )أصح٤ميب، وإٟمَّام ي٘مقل: وذم سمٕمْمٝم٤م ٓ ي٘مقل.. أصح٤ميب: ويٛمٜمٕمقن قمـ احلقض، ي٘مقل ،(اًمقوقء

 .واًمذي ئمٝمر أنَّ هذا هق اعمراد، وهق اًمذي ٟمٕمت٘مده ،(أصٞمح٤ميب: )وذم سمٕمْمٝم٤م سم٤مًمتّمٖمػم ،(هٚمؿ

 (.إكاام هموؿمؿي زمضعي مـِّل، يريٌـل مو راهبو ويمذيـل مو آذاهو: ) ضمديٌ هموؿمؿي*

 .أراد أن يتزوج اسمٜم٦م أيب ضمٝمؾ أنَّ قمٚمٞم٤ًّم  -يمام هق ُمٕمروف- ؾم٥ٌم هذا احلدي٨م

      :وهـو وومػوت

ام  !طم٤مؿم٤مه ! هق اًمذي ورد ومٞمف احلدي٨م، ومٝمؾ ومٕمٚمف هذا يم٤من يمٗمًرا؟ أنَّ قمٚمٞم٤ًّم  -1 وإٟمَّ

ظمّمقصٞم٦م  أراد أُمًرا ُم٤ٌمطًم٤م ذم اًمنمع، وهق اًمتٕمدد ذم اًمزواج، ومل يٙمـ يٕمٚمؿ أنَّ ٓسمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 . ظم٤مص٦م، ومخٓم٥م قمٚمٞمٝم٤م

 :وهمعؾف هذا زمكم أمقر شمًلشمي

 .أٟمَّف أؾمٚمؿ ُمـ ضمديد ردْ وهذا مل ي٘مؾ سمف أطمد، ومل يَ  ،أن يٙمقن يمٗمًرا (أ

٤م أن يٙمقن ُمٕمّمٞم٦م ومت٤مب ُمٜمٝم٤م، وم٘مٌٚم٧م شمقسمتف، ومٛمحٞم٧م ُمٕمّمٞمتف (ب  .وإُمَّ

 . أو يٙمقن اضمتٝم٤مًدا ظم٤مـمئ٤ًم ُمٖمٗمقًرا ًمف (ج

 .ُمٕمّمقمأٟمَّف همػم قمغم يدل  هذا اًمٗمٕمؾ ُمـ قمكم  -2

مل يٗمٕمؾ ومٕماًل ُم٤ٌمطًم٤م ًمف أن يٗمٕمٚمف وأن ٓ يٗمٕمٚمف، وإٟمَّام ومٕمؾ ومٕماًل واضم٤ًٌم روى  أنَّ أسم٤م سمٙمر  -3

وظمقومف ُمـ رسمف، ُم٤م يم٤من ًمٞمٕمّمٞمف وىمد ؾمٛمٕمف  ، وهق ًمِمدة طمٌف ًمرؾمقل اهلل ومٞمف طمديث٤ًم قمـ ٟمٌٞمف 

 (.ٓ ٟمقرث ُم٤م شمريمٜم٤مه صدىم٦م: )ي٘مقل

ىمد أؿمٝمد قمٚمٞمف قمٛمر ُمـ طميه ُمـ هذا احلدي٨م رواه أسمق سمٙمر وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، و -4

وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص،  ،واًمزسمػم ،اًمرمحـ سمـ قمقف وقمٌد ،واًمٕم٤ٌمس ،وقمكم ،قمثامن :اًمّمح٤مسم٦م، ُمٜمٝمؿ
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ٓ ٟمقرث، وذم : سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل  ،وم٠مىمروا سمف يمام ذم اًمّمحٞمحلم، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اًمٗمرائض

 .اًمٗملءسم٤مب طمٙمؿ  ،اجلٝم٤مد واعمٖم٤مزي، ورواه ُمًٚمؿ ذم اجلٝم٤مد

 -هب٤م قمغم رؾمقل اهلل  أُمقال سمٜمل اًمٜمْمػم اًمتل يم٤مٟم٧م نم٤َّم أوم٤مء اهلل : أي-ٝم٤م قمٛمر وىمد ؾمٚمٛم

 .ًمٕمكّم واًمٕم٤ٌمس ًمٞمٚمٞم٤مه٤م وم٤مظمتٚمٗم٤م

ومٚمؿ ي٘مًؿ ُمػماصًم٤م،  سمٕمد أن شمقمم اخلالوم٦م، مل يٖمػم ؿمٞمئ٤ًم نم٤َّم يم٤من ذم قمٝمد اًمِمٞمخلم،  أنَّ قمٚمٞم٤ًّم  -5

 .ىمقل أيب سمٙمر  ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمف، نم٤َّم يدل قمغم أٟمَّف ىمد حت٘مؼ قمٜمده  ومل يٕمِط احلًـ واحلًلم 

، ُيقرث يمام ُيقرث سم٘مٞم٦م اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل ـم٤مًم٧ٌم سمٛمػماصمٝم٤م، فمٜم٤ًّم  وم٤مـمٛم٦م  -6

٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م ًمتخ٤مًمػ أسم٤مه٤م  ومال ٟمٔمـ هب٤م .. ومٚمامَّ ُأظمؼمت سم٤محلدي٨م ٤م اؾمتٛمرت قمغم ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م: ٕهنَّ أهنَّ

ع-ًمق ظم٤مًمٗم٧م ًمٙم٤من اشم٤ٌمع أُمر قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، و  .أومم ُمـ اشم٤ٌمع ىمقهل٤م -أسمٞمٝم٤م وهق اعُمنمِّ

ومٚمٞمس أىمؾ ُمـ ومٕمؾ قمكّم  -وهذا ومرض نمتٜمع ًمقضمقد اًمٜمص-ه٥م أنَّ أسم٤م سمٙمر اضمتٝمد وم٠مظمٓم٠م  -7

 .يم٤من اجلقاب سمف قمـ أيب سمٙمر  ، وُم٤م أضمٌتؿ سمف قمـ قمكّم 

 :امرأيت كقح ويمقططمقوكي وزمكم واجلؿع زمقـفو ( ايمطقٌوت يمؾطقٌكم)اجلقاب فمـ آيي * 

: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم                  

                          

    [ اًمٜمقرؾمقرة]. 

 :وهـو فمدة وومػوت مـفو

إًمخ:  ...نم٤َّم رُمٞم٧م سمف، وأظمؼم شمٕم٤ممم أنَّ اخلٌٞمث٤مت ًمٚمخٌٞمثلم و أي٦م ٟمزًم٧م ًمتؼمئ٦م قم٤مئِم٦م  -1

زوضم٦م ٕـمٞم٥م اًمٓمٞمٌلم رؾمقل اهلل  -وطم٤مؿم٤مه٤م ُمـ ذًمؽ-ُم٤م يم٤من ًمٞمدع اُمرأة ظمٌٞمث٦م  ًمٞمدل قمغم أٟمَّف 

. 

٤م زوضمت٤م ٟمقح وًمقط  وم٘مد يم٤مٟمت٤م يم٤مومرشملم، واًمزواج ُمـ اًمٙم٤مومرة ذم  واعمراد هٜم٤م سم٤مخل٨ٌم اًمزٟم٤م، أُمَّ

َّٓ ُمـ اًمٙمت٤مسمٞم٦م اعمحّمٜم٦م  ٤م ذم ذيٕمتٜم٤م ومال جيقز إ  (.زاٟمٞم٦ماًمهمػم : أي)ذيٕمتٝمؿ ضم٤مئز، أُمَّ

٤م اًمزواج ُمـ اًمزاٟمٞم٦م ومال جيقز ذم ذيٕمتٜم٤م وًمق يم٤مٟم٧م ُمًٚمٛم٦م عم٤م ي١مدي إًمٞمف ُمـ ُمٗم٤مؾمد واظمتالط  :وأُمَّ
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: إٟم٤ًمب وٟمحق ذًمؽ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم                 

          [ اًمٜمقرؾمقرة]. 

 .وم٤مًمٗمرق إذن واوح

٤م متقت قمغم اإليامن:  أي٦م سمرأت قم٤مئِم٦م  -2 ووقمدهت٤م سمٛمٖمٗمرة ورزق يمريؿ، ومدل هذا قمغم أهنَّ

 .ٓ يتٖمػم ٕنَّ طمٙمؿ اهلل 

 :أن يؽتى ىمتوزًمو دم مرض مقسمف شمؿ مل يؽتٌف ^ ايمـٌل  ضمديٌ إرادة  *

 :وومٞمف قمدة أُمقر، وُمٜمٝم٤م، وذًمؽ ىمد ضم٤مء ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 

، ومل يذيمر اًم٘مْمٞم٦م اًمتل أراد أن يٙمت٥م يمت٤مسًم٤م ًمئال خيتٚمػ اًمّمح٤مسم٦م  إرادة اًمٜمٌل  -1

سمؾ خيرضمٝمؿ  :أن يٙمتٌٝم٤م، وًمق يم٤مٟم٧م أُمًرا واضم٤ًٌم ُمـ واضم٤ٌمت اًمديـ عم٤م شمرك يمت٤مسمتٝم٤م ًمٚمٖمٓمٝمؿ 

يمام ذم ًمٗمظ  ،ٕنَّ هذا يم٤من يقم اخلٛمٞمس :ويًتدقمل ُمـ يٙمت٥م: ظم٤مص٦م وىمد قم٤مش سمٕمد ذًمؽ أرسمٕم٦م أي٤مم

 .صمٜملمإليقم ا شمقذم ىمد و( 4431:ح( )يقم اخلٛمٞمس وُم٤م يقم اخلٛمٞمس: )آظمر ًمٚمٌخ٤مري

 .أنَّ اعمقضمقديـ اظمتٚمٗمقا، وًمٞمس هذا ظم٤مًص٤م سمٕمٛمر  -2

كاف ومد ىمون همقام مه ومٌؾؽؿ مـ إمؿ حمدشمقن، إ: )سم٘مقًمف ىمد ؿمٝمد ًمف اًمٜمٌل  أنَّ قمٛمر  -3

ف فمؿر زمـ اخلطوب (وإكاف إن ىمون دم أمتل هذه مـفؿ، همنكا
(5)

. 

ٓا ؽمؾؽ همج  وايمذي كػز زمقده مو يمؼقؽ ايمشقطون ومط ؽمويمًؽو همج  : )وىمقًمف (ؽو نمغم همجِّ و إ
(0)

.  

: ىم٤مل قمـ حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م  :ُمٜمٝم٤م ،ومْم٤مئٚمف ؾمت٦م قمنم طمديث٤ًمذم وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ 

وظمِمٞم٧م . صمؿَّ قمٛمر: صمؿَّ ُمـ؟ ىم٤مل: ومؾًأسمق سمٙمر، : ؟ ىم٤ملأي اًمٜم٤مس ظمػم سمٕمد رؾمقل اهلل : ومؾً ٕيب)

َّٓ رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم: ىم٤مل. صمؿَّ أٟم٧م: ومؾًقمثامن، : أن ي٘مقل (ُم٤م أٟم٤م إ
( )

. 

ُوِوع قمٛمر قمغم هيره، ومتٙمٜمٗمف اًمٜم٤مس يدقمقن ويّمٚمقن ىمٌؾ أن : )ىم٤مل وروى اسمـ قم٤ٌمس 

                                                
 .(3469:ح)رواه اًمٌخ٤مري  (1) 

 (.2396:ح: )وُمًٚمؿ( 3294:ح)رواه اًمٌخ٤مري  (2) 

 .(3671:ح)رواه اًمٌخ٤مري  (3) 
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َّٓ رضمؾ  ُم٤م : ظمذ ُمٜمٙمٌل، وم٢مذا قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ومؽمطمؿ قمغم قمٛمر وىم٤ملآيرومع، وأٟم٤م ومٞمٝمؿ، ومٚمؿ يرقمٜمل إ

ظمٚمٗم٧م أطمًدا أطم٥م إزمَّ أن أًم٘مك اهلل سمٛمثؾ قمٛمٚمف ُمٜمؽ، وأيؿ اهلل إن يمٜم٧م ٕفمـ أن جيٕمٚمؽ اهلل ُمع 

ذه٧ٌم أٟم٤م وأسمق سمٙمر وقمٛمر، ودظمٚم٧م أٟم٤م وأسمق : ي٘مقل أينِّ يمثػًما أؾمٛمع اًمٜمٌل  ص٤مطمٌٞمؽ، وطم٧ًٌم

(سمٙمر وقمٛمر، وظمرضم٧م أٟم٤م وأسمق سمٙمر وقمٛمر
(5)

. 

 .وُمـ همػمهؿ هذه سمٕمض ؿمٝم٤مدات اًمّمح٤مسم٦م ُمـ آل سمٞم٧م رؾمقل اهلل 

، يمام ذم اخت٤مذ ُم٘م٤مم يم٤من ي٠مظمذ أطمٞم٤مًٟم٤م سم٘مقل قمٛمر، ويٜمزل اًم٘مرآن سمٛمقاوم٘متف  أنَّ اًمٜمٌل  -4

ىم٤مل  ، وًمٕمؾ قمٛمر إمم ىمقًمف  ؿ ُمّمغم، واحلج٤مب وهمػممه٤م: ومٚمٕمٚمف هٜم٤م ُم٤مل اًمٜمٌل إسمراهٞم

وهق  ،أو ٟمحق ذًمؽ، وٓ يتّمقر أٟمَّف أراد إيذاءه  ،ذًمؽ عم٤م رأى ُم٤م سمف ُمـ اًمقضمع، ومٙم٤من رأوم٦م سمف 

 .وومْم٤مئٚمف ذم اًمًٜم٦َّم يمام شم٘مدم. نمَـّ ؿمٝمد ًمف اًم٘مرآن: ٕٟمَّف ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم

 .هذه هل أهؿ ُم٤م ؾم٠مًم٧م قمٜمف

٤م اًمٌ٘مٞم٦م ومٝمل ىمْم٤مي٤م اضمتٝم٤مدي٦م  .وأُمَّ

  

                                                
 (.2389:ح)وُمًٚمؿ ( 3685:ح)رواه اًمٌخ٤مري  (1) 
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 نظسات يف اجتاهات أهل الطنَُّ والػًعُ ومناهجهه
 

 :اعمت٠مُمؾ ًمٚمٕم٘مٞمدشملم يًتٜمت٩م ُم٤م يكمإنَّ 

سمٕم٨م إمم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م، وأٟمَّف جي٥م أن َيٜم٘مؾ  ٗمٝمؿ ُمـ قم٘مٞمدهتؿ أنَّ اًمٜمٌل أنَّ أهؾ اًمًٜم٦َّم يُ  -1

 .أشم٤ٌمقمف ؾمٜمتف إمم ُمـ سمٕمدهؿ

وأقم٤مد ذم  ىىمد أسمد ، وأنَّ اهلل ٕم٨م إمم قمكّم سمُ  واًمِمٞمٕم٦م يٗمٝمؿ ُمـ قم٘مٞمدهتؿ أنَّ اًمٜمٌل 

َّٓ ُمٜمف  يمؾ : ، إذناًمقصٞم٦م ًمٕمكّم، وأنَّ إُمر سم٤مإلسمالغ ُمٕمٜم٤مه إسمالغ اًمقصٞم٦م، ومال جيقز أظمذ اًمٕمٚمؿ إ

 .اعمٌٚمغ ُمـ همػمه ًمٞمس ديٜم٤ًماًمديـ 

أنَّ أهؾ اًمًٜم٦َّم يٗمٝمؿ ُمـ قم٘مٞمدهتؿ أنَّ ومٝمؿ اًمديـ نمٙمـ ًمٙمؾ إٟم٤ًمن، وأنَّ سم٢مُمٙم٤من اإلٟم٤ًمن أن  -2

 .يٙمقن قم٤معم٤ًم ويتحٛمؾ إداء

٤م اًمِمٞمٕم٦م ومتِمؽمط وضمقد ُمٕمّمقم يُ  ف ٓ سمد أن يٙمقن ذم يمؾ سم٘مٕم٦م وأُمَّ رضمع إًمٞمف، وهذا يٕمٜمل أٟمَّ

 !ُمـ ُم٤ًمئؾ؟ د  ع ُمـ سم٤معمنمق أو سم٤معمٖمرب أن يٕمٛمؾ ومٞمام جَي إذ يمٞمػ يًتٓمٞم :ُمٕمّمقم ًمػمضمع إًمٞمف

 !سمدون إُم٤مم، ومام احل٤مضم٦م ًمٚمٛمٕمّمقم؟ -اًمٌٕمٞمد قمـ اإلُم٤مم: أي-وم٢مذا ضم٤مز ًمف آضمتٝم٤مد 

أهؾ اًمًٜم٦َّم يٕمٔمٛمقن اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ هؿ ٟم٘مٚم٦م اًمديـ واعمج٤مهدون ذم ؾمٌٞمٚمف، اًمذيـ ومتحقا  أنَّ  -3

 .٦م وسمٚمٖمقه٤م ًمٚمٕم٤مملإرض ذىًم٤م وهمرسًم٤م، وطمٗمٔمقا اًم٘مرآن واًمًٜمَّ 

٤م أهؾ اًمتِمٞمع ومٝمؿ يٓمٕمٜمقن ذم اًمّمح٤مسم٦م ويتٚمٛمًقن أظمٓم٤مءهؿ، ويتج٤مهٚمقن ومْمٚمٝمؿ وسمالءهؿ،  وأُمَّ

 .وخيّمّمقن قمٛمقُم٤مت اًم٘مرآن وي٘مٞمدوهن٤م سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م رؾمخ ذم أذه٤مهنؿ ُمـ ُمٕمت٘مدات

 .ئمٝمر ُمـ ُمٕمت٘مدات أهؾ اًمًٜم٦َّم أنَّ اًمديـ ىمد فمٝمر وقمٛمؾ سمف اًمٜم٤مس وومتح٧م قمٚمٞمف اًمٌٚمدان -4

٤م أهؾ اًمتِمٞمع وم٢منَّ اًمديـ قمٜمدهؿ مل ئمٝمر ومل يٕمٛمؾ سمفوأ  .ُمَّ

ؿ جُي  -5 ، ويٕمت٘مدون أٟمَّف يم٤من ؿمج٤مقًم٤م ذم ذات قن قمٚمٞم٤ًّم ٚمّ أنَّ ً أهؾ اًمًٜم٦َّم يٗمٝمؿ ُمـ ُمٕمت٘مدهؿ أهنَّ

، وهل ىمراسم٦م مخس ، وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن وصٞم٤ًم ويًٙم٧م ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل اهلل 

 .وقمنميـ ؾمٜم٦م

ذًمؽ ًمرواه رواة أهؾ اًمًٜم٦َّم، يمام رأيٜم٤م ـمروًم٤م ُمـ رواي٤مهتؿ، ومٝمؿ يروون يمؾ ُم٤م  وًمق شمٙمٚمؿ ذم رء ُمـ

رواي٤مت ًمٙمٜمَّٝم٤م ٓ شمّمح، وٟمحـ ٓ ٟمٜمٙمر أنَّ يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦َّم ىمد وردت ومٞمٝم٤م  دُ رِ وىمد شمَ . رأوه أو ؾمٛمٕمقه
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 .ىمد شمٕمرو٧م ًمٙمثػم ُمـ اًمٙمذب -يمام هق ُمٕمروف-رسمَّام ٕنَّ اًمرواي٦م  :رواي٤مت

٤م أهؾ اًمتِمٞمع ؿ جيٚمقن قمٚمٞم٤ًم  وأُمَّ ؿ زقمٛمقا أهنَّ ف مل ُئمِٝمر أٟمَّف ويص رؾمقل اهلل وم٢مهنَّ ، وزقمٛمقا أٟمَّ

ظمقوًم٤م قمغم ٟمٗمًف، وهذا ُمـ أىمٌح اًمتّمقرات، وإن يم٤مٟمقا ىمد أوردوا أظم٤ٌمًرا ٓ خيٗمك قمدم صحتٝم٤م  

 .قمغم اعمح٘م٘ملم

٦م أن ختت٤مر ُمـ -6 شمراه أهاًل  أنَّ أهؾ اًمًٜم٦َّم يٕمت٘مدون أنَّ اإلُم٤مُم٦م أُمر اصٓمالطمل ؿمقري، ًمألُمَّ

 .وٓ طمرج ذم آظمتالف ذم جم٤مٓت اًمٗمٝمؿ ،ًمذًمؽ: ًمٞمحٙمٛمٝم٤م سم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦َّم

٤م أهؾ اًمتِمٞمع وم٢مٟمَّف يٗمٝمؿ ُمـ قم٘مٞمدهتؿ أٟمَّف جي٥م قمغم اهلل أن يٜمّم٥م إُم٤مًُم٤م، وأنَّ هذا اإلُم٤مم هق  وأُمَّ

٤مي٦م، وإٟمَّام هل ذيمر اإلُم٤مُم٦م أو اًمقص ف: ُمع أٟمَّف مل يرد ذم اًم٘مرآن وٓ ذم اًمًٜم٦َّم أي ًمٗمظ ومٞمقمكّم 

 .قمٛمقُم٤مت ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمت٠مويؾ قمغم أوضمف

وىمْمٞم٦م اإلُم٤مُم٦م ىمْمٞم٦م يمٌػمة، ومٚمق يم٤مٟم٧م ُمٓمٚم٤ًٌم ديٜمٞم٤ًم حمدًدا ًمٜمزًم٧م آي٤مت سمٚمٗمٔمٝم٤م، وجل٤مءت أطم٤مدي٨م 

 .ٟمًؾ إئٛم٦م إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م سمٚمٗمٔمٝم٤م، ؾمقاء قمٛمؾ اًمٜم٤مس هب٤م أو مل يٕمٛمٚمقا، صمؿَّ ٕسم٘مك اهلل 

ح سم٠مىمؾ ُمـ ذًمؽ ذم ىمْمٞم٦م زيد وزوضمتف، وشمردد اًمٜمٌل  وم٢منَّ اهلل  ذم ُمّم٤مرطم٦م زيد  ىمد سَّ

 .سمذًمؽ

 !وم٠مي اًم٘مْمٞمتلم أهؿ ي٤م شمرى؟

، ُمع واًمذي قمٛمٚمف اًمِمٞمٕم٦م سمٕمد اٟم٘مٓم٤مع اًمٜمًؾ هق اًمذي قمٛمٚمف أهؾ اًمًٜم٦َّم سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل  -7

، أٓ ىم٤مًمقا هب٤م سمٕمد (ًمٗم٘مٞمفوٓي٦م ا)أنَّ أهؾ اًمتِمٞمع طم٤موًمقا اعمٖم٤مًمٓم٦م ومٌ٘مقا ُمدة سمدون دمٛمع، صمؿَّ اسمتدقمقا 

 !!وأهنقا ُمٕم٤مٟم٤مهتؿ إمم اًمٞمقم؟ ُمقت اًمٜمٌل 

ُمـ سمٕمض اًمرواة ُمـ سمٕمد  يٕمؽمف أهؾ اًمًٜم٦َّم سم٠مٟمَّف ىمد طمدث يمذب قمغم رؾمقل اهلل  -8

: ٕنَّ اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قمدول، ومل جيرب قمٚمٞمٝمؿ شمٕمٛمد اًمٙمذب، وقمدم اقمت٘م٤مد قمداًمتٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م 

 .هدم ًمٚمديـ

٤م أهؾ اًمتِمٞمع ومال   سمؾ يّمٗمقن يمثػًما ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمٙمذب، وهذا يِمٙمؽ ذم اًمديـ :يرون ذًمؽوأُمَّ

 .، إذ ٓ ديـ طمؼ يٛمٙمـ أن ٟمتٕمٌد اهلل سمف ُمـ رواة يمٗمرة يمذاسملميمٚمف

، ويٓمٕمـ ذم يمٚمف ؽ ذم ُم٘م٤مصد اًمِمٞمٕم٦م: إذ ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م هيدم اًمديـوهذا هق اًمذي ؿمٙمّ 
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 .، وذم ٟمٌٞمف ؾمٞمد اعمرؾمٚملم رب اًمٕم٤معملم 

اًمًٜم٦َّم سم٠منَّ أطم٤مدي٨م يمثػمة وآصم٤مًرا يمثػمة ىمد فمٝمر هلؿ سمٓمالهن٤م، أدظمٚمٝم٤م ىمقم أرادوا يٕمؽمف أهؾ  -9

 .هدم اًمديـ، أو ضمٝمٚم٦م ًمٞمٜمٍموا اًمديـ، وىمد يمِمٗمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ

ٕنَّ  :وإذا يم٤من ىمد ووع ذم يمت٥م اًمًٜم٦َّم أًمػ طمدي٨م ُمثاًل، وم٘مد ووع ذم يمت٥م اًمتِمٞمع اصمٜم٤م قمنم أًمًٗم٤م

َّٓ رؾمقل اهلل أيمثر اًمقوع قمغم اعمٕمّمقم قمٜمد أهؾ  ٤م أهؾ اًمتِمٞمع ومٕمٜمدهؿ اًمًٜم٦َّم، وٓ ُمٕمّمقم إ ، وأُمَّ

واعمٓمٚمع قمغم يمت٥م اًمٓم٤مئٗمتلم يتْمح ًمف  !ومٙمؿ ي٤م شمرى ؾمٞمٙمقن قمدد اعمقوققم٤مت؟. اصمٜم٤م قمنم ُمٕمّمقًُم٤م

 .صدق ذًمؽ

ؿ ٓ ي٘مقًمقن سمٕمّمٛم٦م أطمد سمٕمد رؾمقل اهلل  -11 ، وٓ أنَّ أهؾ اًمًٜم٦َّم يٗمٝمؿ ُمـ قم٘مٞمدهتؿ أهنَّ

 .إذا مل خي٤مًمػ ٟمًّم٤م وم٢مٟمَّف ُم٘مٌقل امهيوإن يم٤مٟمقا يرون أنَّ اضمتٝم٤مد! أيب سمٙمر وقمٛمرطمتك 

ؿ ي٘مقًمقن سمٕمّمٛم٦م أئٛمتٝمؿ، وإذا رأوا أطمدهؿ خي٤مًمػ ىمقاقمد ُمٕمت٘مدهؿ زقمٛمقا  ٤م أهؾ اًمتِمٞمع وم٢مهنَّ وأُمَّ

 !! ي٤م هل٤م ُمـ ضمراءة .(.شم٘مٞم٦م)أنَّ ذًمؽ 

طمٗم٤مفًم٤م قمغم طمٞم٤مشمف واحلًـ يتخغم قمـ اإلُم٤مُم٦م وهق ُمٕمّمقم، ويتخغم قمـ ريمـ ُمـ أريم٤من اإليامن 

 !!!يمام زقمٛمقا

ف ويص ُمـ اهلل  يتٜم٤مزل  أن -وهل ُمرشم٦ٌم ٟمٌقي٦م ًمق صح٧م- أيٚمٞمؼ سم٢مٟم٤ًمن ُمـ سمٞم٧م اًمٜمٌقة يٕمت٘مد أٟمَّ

طمٗم٤مفًم٤م قمغم طمٞم٤مشمف، وٟمحـ ٟمرى اًمت٤مريخ نمٚمقًءا سمٛمـ صم٧ٌم قمغم ديٜمف طمتَّك ىمتؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وهؿ ًمٞمًقا قمٜمٝم٤م 

 !!سم٠مٟمٌٞم٤مء وٓ سم٠موصٞم٤مء ُمٕمّمقُملم

اخلٛمٞمٜمل ظمػم ُمـ ويص : ٜمل صم٧ٌم قمغم قم٘مٞمدشمف وأوذي وأظمرج، صمؿَّ رضمع ُمٜمتًٍما، إذنومٝمذا اخلٛمٞم

 !!ُمٕم٤مذ اهلل ،رؾمقل اهلل 

ؿ ىمد دوٟمقا شمراضمؿ مجٞمع اًمرواة  -11 ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦َّم ذم ىمٌقل اًمرواي٤مت ُمٜمٝم٩م طم٤مزم، وم٢مهنَّ

ردوه، وهذه وطمٙمٛمقا قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ظمالل ُمروي٤مهتؿ، ومام ىمٌٚمف ُمٞمزان اجلرح واًمتٕمديؾ ىمٌٚمقه، وُم٤م ظم٤مًمٗمف 

 .ىم٤مقمدة ُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م أقم٤مدوه إًمٞمٝم٤م

 .وٓ يقضمد ًمدى أهؾ اًمتِمٞمع ُمثؾ ذًمؽ

وسم٢مُمٙم٤مٟمؽ أن شم٠مظمذ قمدًدا ُمـ أول أي يمت٤مب ُمـ يمت٥م اًمؽماضمؿ ًمدى أهؾ اًمًٜم٦َّم، وقمدًدا نم٤مصماًل ُمـ 
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 ..يمت٥م اًمؽماضمؿ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م، وشم٘م٤مرن سملم اعمٕمٚمقُم٤مت اعمدوٟم٦م قمٜمدمه٤م

 (.ُمتجرًدا)واسمح٨م ( حمدث)وأٟم٧م 

 :زمكم ىمتى ايمرصمول فمـد ايمًـي وىمتى ايمرصمول فمـد ايمشقعي ام يقم مؼوركيوهمق

  :هتذي٥م اًمٙمامل قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م (أ

 .سمٚمده.. يمٜمٞمتف.. أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اعمقصكم

 .أورد أيمثر ُمـ قمنميـ راوًي٤م: أؾمامء ؿمٞمقظمف

 .أؾمامء شمالُمٞمذه يمذًمؽ

 .صمؿَّ درضمتف

َّٓ اًمٜم٤مدر  .وهٙمذا يمؾ راٍو شم٘مري٤ًٌم إ

٤م ذم يمت٤مب  (ب  :جمٛمع اًمرضم٤مل قمٜمد اًمِمٞمٕم٦مأُمَّ

 :ومٞمف أول راوٍ 

 .آدم سمـ إؾمح٤مق سمـ آدم، ًمف يمت٤مب أظمؼمٟم٤م سمف قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م

 .......... قمـ

 .ومال ؿمٞمقخ وٓ شمالُمٞمذ وٓ درضم٦م

 .يمذًمؽ، وومٞمف أٟمَّف صم٘م٦م، ومل يذيمر ؿمٞمقظمف( آدم سمـ إؾمح٤مق: )ايمثوينو

 .واهلل اظمقهمؼ.٤مؾمًٕم٤موذم احل٘مٞم٘م٦م ُمـ يٓمٚمع قمغم اعمٜمٝمجلم سمٕملم اإلٟمّم٤مف يرى اًمٌقن ؿم
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  تطعن يف السضىل (5)نصىص من كتب اخلنًين

ًمق يم٤مٟم٧م ُم٠ًمًم٦م اإلُم٤مُم٦م ىمد شمؿ شمثٌٞمتٝم٤م ذم اًم٘مرآن، وم٢منَّ أوًمئؽ اًمذيـ ٓ يٕمٜمقن سم٤مإلؾمالم ) -1

َّٓ ٕهمراض اًمدٟمٞم٤م واًمرئ٤مؾم٦م، يم٤مٟمقا يتخذون ُمـ اًم٘مرآن وؾمٞمٚم٦م ًمتٜمٗمٞمذ أهمراوٝمؿ اعمِمٌقه٦م،  واًم٘مرآن إ

...(أي٤مت ُمـ صٗمح٤مشمف، ويً٘مٓمقن اًم٘مرآن ُمـ أٟمٔم٤مر اًمٕم٤معملم إمم إسمدوحيذومقن شمٚمؽ 
(0)

. 

وواوح أنا ايمـٌل يمق ىمون زمؾغ زملمر اإلمومي ؿمًٌؼو ظمو أمر زمف اهلل، وزمذل اظمًوفمل دم هذا اظمجول، ) -2

..(ظمو كشًٌ دم ايمٌؾدان اإلؽمًلمقي ىمؾ هذه آطمتًلهموت
( )

. 

ـافؿ مل يـجحقا ضمتاك ايمـٌل يمؼد صموء إكٌقوء مجقًعو مـ أصمؾ إرؽموء ) -3 ومقافمد ايمعدايمي دم ايمعومل: يمؽ

(حمؿد طموسمؿ إكٌقوء، ايمذي صموء إلصًلح ايمٌمميي وسمـػقذ ايمعدايمي وسمرزمقي ايمٌمم، مل يـجح دم ذيمؽ
(4)

.  

إنَّ اًمٜمٌل أطمجؿ قمـ اًمتٓمرق إمم اإلُم٤مُم٦م ذم اًم٘مرآن : خلِمٞمتف أن ُيّم٤مب اًم٘مرآن ُمـ سمٕمده ) -4

(وم٤مت سملم اعمًٚمٛملم، ومٞم١مصمر ذًمؽ قمغم اإلؾمالمسم٤مًمتحريػ، أو أن شمِمتد اخلال
(1)

. 

 !!!أرأي٧م ي٤م أؾمت٤مذ حمٛمد يمٞمػ شمٜمتٝمل اًمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕمٞم٦م

 وهؾ يًتٓمٞمع سمنم أن خيٗمل ؿمٞمئ٤ًم ُمـ يمت٤مب شمٕمٝمد ... اهت٤مم اًمّمح٤مسم٦م سم٢مظمٗم٤مء آي٤مت

 !سمحٗمٔمف، أًمٞمس هذا ـمٕمٜم٤ًم ذم اخل٤مًمؼ؟ اخل٤مًمؼ 

وهؾ  !!، سم٠مٟمَّف مل يٌٚمغ يمام أُمره رسمف٤مم ؾمٞمد اًمٌنم صمؿَّ أرأي٧م أٟمَّف اٟمت٘مؾ ُمـ اهت٤مم اًمّمح٤مسم٦م إمم اهت

 !، اًمذي يزقمؿ اخلٛمٞمٜمل أٟمَّف مل يٜمٗمذ أُمر ظم٤مًم٘مف؟يٌ٘مك سمٕمد هذا إيامن سمرؾمقل اهلل 

 !ومجٞمع إٟمٌٞم٤مء ذم ُمٞمزان اخلٛمٞمٜمل؟ حمٛمد ( سمرؾمقب)صمؿَّ أرأي٧م احلٙمؿ 

واًمرؾمقل  ؿ حي٤ميمٛمقن اخل٤مًمؼ صمهذه صمٛمرات اًمٕم٘م٤مئد اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمتل حيدد أصح٤مهب٤م ُم٘مّمًدا ُمٕمٞمٜم٤ًم، 

 .إًمٞمف 

                                                
ومٞمٝم٤م، وىمد أهمٗمٚمٝم٤م أسمق ُمٝمدي ومٚمؿ  سمٜمّمقص ُمـ يمالم اخلٛمٞمٜمل يٓمٕمـ ذم رؾمقل اهلل اًمتل أرؾمٚمتٝم٤م إمم أيب ُمٝمدي ذيٚم٧م اًمرؾم٤مًم٦م ( 1) 

 !!يٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ٓ سم٤مًم٘مٌقل وٓ سم٤مًمرد

 .(131:ص)يمِمػ إهار  (2) 

 .(155:ص)يمِمػ إهار  (3) 

 (.46:ص)هن٩م مخٞمٜمل  (4) 

 (.149:ص)يمِمػ إهار ( 5) 
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وإٟمام  سمدون شمٕمٔمٞمؿ وشمٕم٤ممم ، ومٝمق يذيمره ؾمٌح٤مٟمفوًمق شمتٌٕم٧م يمالم اخلٛمٞمٜمل عم٤م وضمدشمف يٕمٔمؿ اهلل 

 .ذم أيمثر صٗمح٤مت يمِمػ إهار( اهلل ىم٤مل:  )ي٘مقل 

هق ُمٌلم ذم هذه يمام وماليّمكم قمٚمٞمف(  ىم٤مل حمٛمد: )وإٟمام ي٘مقل وٓ يٕمٔمؿ رؾمقًمف 

 َّٓ  .ٟم٤مدًرااًمٜمّمقص إ

 !!ثث وريض  اهلل قمٜمٝمؿ  ثث ؾمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ وًمٙمٜمف إذا ذيمر أطمدًا ُمـ آل سمٞمتف

ؾمٞمد اًمٌنم وظمٚمٞمؾ  اًمٚمٝمؿ إينِّ أؾمتٖمٗمرك ي٤م رب ُمـ هذه اًمٜمّمقص، وأقمتذر إمم رؾمقًمؽ 

اًمرمحـ ُمـ ٟم٘مؾ هذه اًمٜمّمقص، وأقمتذر إمم ؾم٤مدات اعم١مُمٜملم اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ُمـ يمت٤مسم٦م هذه 

 .اًمٜمّمقص

 إلم ؽمقاء ايمًٌقؾ،،،واهلل اهلودي 

 ..هن٤مي٦م اإلضم٤مسم٦م إومم 
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 قبل وصىل زده علِ إجابيت الطابقُ (فاكظ)زضالُ هاتفًُ 

 

 وهمؼف اهلل سمعولم            أمحد ؽمعد محدان ايمغومدي: ضمية إخ اظمػضول ؽمامضمي ايمدىمتقر

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

سم٤مخلػم ذم ُم٤ًمقمٞمٙمؿ، وٟمِم٤مـم٤مشمٙمؿ اهل٤مدوم٦م إمم شمِمخٞمص احلؼ سمٕمد احلٛمد هلل واًمدقم٤مء ًمٙمؿ 

واًمّمقاب، وم٢ميّن أؿمٙمريمؿ قمغم ُم٤م ًم٘مٞمتف ُمٜمٙمؿ ُمـ طمٗم٤موة وشمٙمريؿ ظمالل اضمتامقم٤مشمٜم٤م وحم٤مدصم٤مشمٜم٤م، وٓ 

أيمتٛمٙمؿ شم٠مصمري سم٠مظمالىمٙمؿ اًمٙمريٛم٦م، ودم٤موسمٙمؿ ذم سمٞم٤مٟم٤مشمٙمؿ ورؾم٤مًمتٙمؿ: نم٤ّم محٚمٜمل قمغم اًمتحدث قمٜمٝم٤م 

ًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وٓ ؿمّؽ أّن اًمت٤ًمُمح واًمٚملم ذم ًمٓماليب ذم اجل٤مُمٕم٦م، وًمٓمالب ا

 .اعمراضمٕم٤مت واعمذايمرات شمئقل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم شمْمٞمٞمؼ ؿمّ٘م٦م اخلالف ذم يمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ اعمٓمروطم٦م ًمٚمٌح٨م

وىمد أوضم٧ٌم رؾم٤مًمتٙمؿ اًمٙمريٛم٦م أن أؾمؼم ذم اجلقاُمع اًمروائٞم٦م واًمرضم٤مًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ اًمٗمري٘ملم 

٤مقم٦م، زائًدا قمغم ُمٓم٤مًمٕمتل ـمٞمٚم٦م قمنميـ ؾمٜم٦م ذم يمت٥م اًمٗمري٘ملم، وىمٛم٧م سمت٘مرير وُمٜم٤مىمِم٦م زه٤مء مخًامئ٦م ؾم

واشمّمٚم٧م طمقهل٤م  ،سمٕمض ُم٤م أرؾمٚمتؿ إزّم وشمقوٞمح مجٚم٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ اعمِمتٌٝم٦م، وأردت إرؾم٤مهل٤م إمم ضمٜم٤مسمٙمؿ

يمثػًما، وًمٙمـ ُمـ اعم١مؾمػ أيّن مل أفمٗمر سمًامع صقشمٙمؿ، وم٤مًمرضم٤مء ُمـ ( ضم٤مسمر)سمٙمؿ وسم٤مٕخ اًمٗم٤موؾ 

ٙمؿ ًمق وصٚم٧م هذه اًمرؾم٤مًم٦م إًمٞمٙمؿ، إقمالُمٜم٤م رىمؿ ه٤مشمٗمٙمؿ أو اجلقال اًمذي يًٛمٕمٜمل يمالُمٙمؿ، ضمٜم٤مسم

وإرؾم٤مل قمٜمقاٟمٙمؿ اًمؼميدي وذم ُمقىمع إٟمؽمٟم٧م وإيٛمٞمؾ، سمحٞم٨م يٛمٙمٜمٜمل اؾمتٛمرار اًمٕمالىم٦م سمٙمؿ، وآًمت٘م٤مء 

 .وآؾمتٗم٤مدة ُمـ ضمٜم٤مسمٙمؿ ،ُمٕمٙمؿ

ٞم٦م إمم اجلقاُمع اًمروائٞم٦م واًمرضم٤مًمٞم٦م أّن ُمراضمٕم٤مشمٜم٤م ذم اعم٤ًمئؾ اًمديٜم: وم٢ميّن أقمٚمـ ُمع اًمٗمخر واًمنور

ك احلؼ وُمرو٤مة اهلل أيمثر ُمـ ذي ىمٌؾ، رواًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ ُم١مًمٗم٤مت قمٚمامء اًمٗمري٘ملم، ؾمتٙمًٌٜم٤م ُمٕمروم٦م ُمدا

 . وومقائده٤م شمتْم٤مقمػ يقًُم٤م سمٕمد يقم

 أزمق مفدي ايمؼزويـل/ أطمقك دم اهلل
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 مذكرة أبً مهديالرد على 

 

 

 وهمؼف اهلل                                         أزمق مفدي احلًقـل ايمؼزويـل/ ؽمعودة ايمدىمتقر

 :ايمًًلم فمؾقؽؿ ورمحي اهلل وزمرىموسمف وزمعد 

وم٘مد شمًٚمٛم٧م ُمذيمرشمٙمؿ اًمتل شمٕم٘مٌتؿ ومٞمٝم٤م إضم٤مسمتل قمغم أؾمئٚمتٙمؿ اًمتل سمٕمثتٝم٤م إًمٞمٙمؿ ىمٌؾ ؾمٜم٦م وٟمّمػ 

 .شم٘مري٤ًٌم

شم٘مري٤ًٌم، وعم٤َّم اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م ( هث1425)وىمد وصٚمتٜمل ُمذيمرشمٙمؿ ذم ُمٜمتّمػ ؿمٝمر رسمٞمع اًمث٤مين ًمٕم٤مم 

قمج٧ٌم ُمـ يمثرة اؾمتدٓٓشمٙمؿ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م قمغم أُمر هق ُمـ أظمٓمر إُمقر، وهق 

 .طمًٌام ومٝمٛم٧م ُمٜمٙمؿ قمٜمد آًمت٘م٤مء سمٙمؿش احلدي٨م ورضم٤مًمف»أُمر آقمت٘م٤مد، وأٟمتؿ ُمتخّمّمقن ذم 

نم٤َّم يم٤من  ،(اعمٜم٤مومؼ)و (اًمّمح٤ميب)، وقمدم اًمتٗمريؼ سملم يمام أذهٚمٜمل ُمقىمٗمٙمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

يمام ؾمؽمون سمٞم٤مٟمف سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم -وؾمٞمٙمقن ًمف أؾمقأ إصمر قمغم ديـ إُم٦م، ويٗمتح اًم٤ٌمب هلدم اإلؾمالم 

 .-وٛمـ اًمٌح٨م اعمرومؼ

وم٘مد اىمتٓمٕم٧م  :ٌٙمؿوحلريص اًمِمديد قمغم قمالىمتل سمٙمؿ، ويمِمػ ُم٤م ظمٗمل قمٚمٞمٙمؿ ُمـ ظمٓمقرة ُمذه

شم٘مري٤ًٌم ُمـ  ثث أي ؿمٝمريـ ثث ُمـ ُمٜمتّمػ رسمٞمع اًمث٤مين إمم ُمٜمتّمػ مج٤مدى أظمرة-ضمزًءا يمٌػًما ُمـ وىمتل 

ًمإلضم٤مسم٦م قمغم ُم٤م أوردمتقه ُمـ شم٤ًمؤٓت، واًمتٜمٌٞمف قمغم ُم٤م ذم سمحثٙمؿ ُمـ  -(هث1425)هذا اًمٕم٤مم 

ٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ُمـ إًمٖم٤مء ، وسمٞم٤من ُم٤م يٜمت٩م قمـ ُمٕمت٘مد اًمِمدم٤موزات، وظم٤مص٦م قمغم أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 .اء اًمًٌٞمؾواهلل اهل٤مدي إمم ؾمق. .ًمٚمٕم٘مٞمدة وإسمٓم٤مل ًمٚمديـ

 /حمى اخلغم يمؽؿ                           .               هـ88/6/8241: ضمرر دم  

 أمحد زمـ ؽمعد محدان ايمغومدي/ د.أ

 ايمدراؽموت ايمعؾقو -إؽمتوذ زمجومعي أم ايمؼرى 
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 غكس وتنبًه
 

 ًٓ أؿمٙمراإلظمقة اًمذيـ ىم٤مُمقا سم٢مقمداد اًمٌح٨م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م وُمراضمٕمتف وووع اًمٕمٜم٤مويـ اجل٤مٟمٌٞم٦م : أو

 .عمقوققم٤مشمف

 .ىمد أضمري٧م سمٕمض اًمتٕمديالت قمٜمد اًمٓم٤ٌمقم٦م زي٤مدة وطمذوًم٤م وحتريًرا :شموكقًو

 .أن يـػع زمف إكف ؽمؿقع جمقى أؽملل اهلل 

 

 : تنبًه إضايف

ذم اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م طمذوم٧م مجٞمع اًمٕمٜم٤مويـ اًمداظمٚمٞم٦م اًمتل ووٕم٧م  قمغم وم٘مرات اًمٌح٨م ذم اًمٓمٌٕم٦م  ــ8        

إومم  وايمتٗمٞم٧م سم٤مٕرىم٤مم اًمتل ووٕمتٝم٤م ًمٗم٘مرات اًمٌح٨م  ٕهن٤م أرىم٤مم صم٤مسمت٦م سمخالف اًمّمٗمح٤مت اعمتحريم٦م 

 .قمٜمد يمؾ ـمٌٕم٦م

اعمذيمقرة ُمع ذيمر ُمْمٛمقن ثث اؾمتٌدًم٧م ومٝم٤مرس اًمٕمٜم٤مويـ آظمر اًمٌح٨م  سمٗمٝم٤مرس أرىم٤مم اًمٗم٘مرات  2       

 .اًمٗم٘مرة

ٟمتٝمك ا ٤ًم صمؿ أىمٗمٚمف إذاصمؿ أومتح ىمقؾم :ومؾتؿ :ثث قمٜمد قمرض يمالم اًمديمتقر اًم٘مزويٜمل أؾمتٝمٚمف سم٘مقزم 3       

 .                                  واهلل اعمقومؼ: ومؾً :يمالُمف صمؿ أومتتح اًمرد قمٚمٞمف سم٘مقزم 
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 بـدايــُ الــسد علــِ املـــركـــسَ
 

ـل أرنمى دم حتؾقؾ مو ىمتًٌ ( 8 ذىمرسمؿ دم ايمٌدايي افمتذارىمؿ فمـ سملطمر اإلصموزمي، وإؾمورسمؽؿ زملكا

 (.إيمخ... اإلكصوف دم ايمؽًلم ضمكم يتؽؾؿ دم اخلًلف) :شمؿا فمـقكتؿ زمعـقان ،يمؽؿ

ومٞمٝم٤م قمغم أؾمئٚمتٙمؿ، واًمتل مل أيمـ أريد  أؿمٙمر ًمٙمؿ اهتامُمٙمؿ سم٤مإلضم٤مسم٦م اعمختٍمة اًمتل أضم٧ٌُم  :أوًٓ 

هب٤م إٓ إي٘م٤مظ اًمتٗمٙمر ذم شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ، ٓ آؾمتدٓل: ٕنَّ ُمّم٤مدر آؾمتدٓل همػم ُمتَّٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سمٞمٜمٜم٤م 

 .سمٞمٜمٙمؿو

اإلٟمّم٤مف ذم اعمٜم٤مفمرة أو ذم همػمه٤م ُمٌدأ ُمـ ُم٤ٌمدئ اًمديـ، وًمق اشمٌٕمٜم٤م اإلٟمّم٤مف عم٤م وىمع  :وً شموكق

 .اخلالف

٦م، واإلٟمّم٤مف ُمع أومراد إُم٦م، وًمٙمـ اًمٜمٔمري٦م ُم٤م مل شمٙمـ ؾمٚمقيًم٤م قمٛمٚمٞم٤ًم  اإلٟمّم٤مف ُمع قمٔمامء إُمَّ

٤م ٓ شمٗمٞمد  .وم٢مهنَّ

 .أن يرزىمٜم٤م وإي٤َّميمؿ اإلٟمّم٤مف ومٜم٠ًمل اهلل 

ـاي ؾمقئًو يعٌل زمف : ومماو ُيمؽمػ يمف صمًدا: )ومؾتؿ( 4 ـو مل كجد دم اظمؽتٌوت اخلوصي وايمعومي إلطمقاكـو ايمً أكا

 (.مـ ىمتى اإلمومقي

 :اجلقاب ُمـ قمدة أوضمف: ومؾً

 ًٓ  :إنَّ يمتٌٙمؿ قمغم ىمًٛملم :أو

تحؼ ىمًؿ يمٚمف رواي٤مت وآصم٤مر، وهذا اًم٘مًؿ قمٜمدُم٤م يٓمٚمع قمٚمٞمف اًمًٜمِّل ٓ يرى ومٞمف آصم٤مًرا قمٚمٛمٞم٦م شمً

وهلذا مل ُيِٕمره٤م  -ٚمح٘مٞم٘م٦م ٓ همػمًمومٝمذا سمٞم٤من ! أرضمق اعمٕمذرة-آهتامم، ومٝمل أؿمٌف ُم٤م شمٙمقن سم٤مٕؾم٤مـمػم 

ر ٓمَ اهتامًُم٤م، إو٤موم٦ًم إمم يمثرة اًمرواي٤مت اًمٖمري٦ٌم واًمٓم٤مقمٜم٦م اًمتل شمًٚمٚم٧م إمم هذه اًمٙمت٥م، واًمتل شم٠مسم٤مه٤م اًمٗمِ 

 .اًمًٚمٞمٛم٦م

 !ومام هل اًمٗم٤مئدة اعمرضمقة ُمـ اىمتٜم٤مء هذه اًمٙمت٥م ؟

 -إن مل يٙمـ يمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م-اًمٙمت٥م اعمت٠مظمرة اعمّمٜمَّٗم٦م ذم اعم٤ًمئؾ اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م، ضمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م  :قًوشموك

أطم٤مدي٨م ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦َّم، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ وٕمٗمٝم٤م أو ٟمٙم٤مرهت٤م، ومٚمامذا إذن حيرص قمغم ُمثؾ هذه اًمٙمت٥م 
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 !واؾمتدٓٓهت٤م وُمٕمٔمٛمٝم٤م ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦َّم؟

: ومٛمـ هب٤م إمم يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦َّم ًمالؾمتدٓل قمغم قم٘م٤مئدهؿوم٢مذا يم٤من أصح٤مهب٤م أقمروقا قمٜمٝم٤م، وادمٝمقا 

 .سم٤مب أومم أن يٕمرض قمٜمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦َّم

ٟم٦ًٌم إُمٙم٤من صح٦م قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦َّم رسمَّام شمٙمقن صٗمًرا ذم اعم٤مئ٦م، ومِٚمَؿ ي٤م شُمرى هُيتَؿ  :شمويمثًو

 !سمٌمء ٓ يرى أٟمَّف قمغم طمؼ؟

٤م سوم٧م أهؾ هومٝمذ  .اًمًٜم٦َّم قمـ يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل يٌدو أهنَّ

ل فمعم اإلمومقي، : )ومؾتؿ( 3 ًٓ زمام دم ىمتوبوايمغريى أنا زمعضفؿ يتؼقا  (.شمؿ يمؾتوريخ هلل: وضزمتؿ مثو

 :ومؾً

 ًٓ  !!هذا ًمٞمس يمت٤مسًم٤م ؾُمٜمٞم٤ًم، سمؾ هذا يمت٤مب ؿمٞمٕمل :أو

ًمٕمؾ اًمّمٗمح٦م اًمتل أذشمؿ إًمٞمٝم٤م ذم ـمٌٕم٦م أظمرى، وٓ أفمـ أٟمَّف خي٤مـم٥م إظمقاٟمف اًمِمٞمٕم٦م  :شموكقًو

ًمٞمّمحح هلؿ ُمٕمت٘مدهؿ صمؿ يٙمذب قمٚمٞمٝمؿ سمذيمر رواي٤مت همػم ُمقضمقدة: ٕنَّ ذًمؽ ؾمٞمٜمٙمِمػ وشمٌٓمؾ 

وإْن ومٕمؾ . .وأٟم٤م ٓ أداومع قمٜمف، ًمٙمـ هذا اًمذي ظمٓمر زم قمٜمدُم٤م ىمرأت يمالُمٙمؿ. .اًمٗم٤مئدة اًمتل ىمّمده٤م

 .أٟمَّف ظمٞم٤مٟم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمًتٜمٙمرة ذًمؽ ومال ؿمؽَّ 

يمي همًل أدري :شمويمثوً  رصمعً إلم ايمؽتوب اظمذىمقر همؾؿ يظفر رم أكف فمزا إلم ايمطوئػي فمؼوئد وأومقآً متؼقا

 !أي رء دم هذا ايمؽتوب مل سمؼؾ زمف ايمطوئػي؟

ىمثغًما مو اسمػؼ رم زمعد أن ؽمليمً زمعض فمؾامء أهؾ ايمًـي دم إيران وطمورصمفو فمـ زمعض : )ومؾتؿ( 4

 .شمؿ ذىمرسمؿ أكاؽؿ مل جتدوا مـ جيقٌؽؿ ،...(ت ايمعؼوئدييايمشٌفو

 :واجلقاب مـ فمدة أوصمف

 ًٓ إنَّ اًمٌح٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م سم٤مًمٓمريؼ اعم١مدب ؾِمَٛم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ، ويٜمٌٖمل قمغم يمؾ قم٤ممل أن جيٞم٥م قمغم  :أو

 .أؾمئٚم٦م واؾمتٗم٤ًمرات ُمـ يٌح٨م قمـ احلؼ

٤م أهؾ اًمًٜم٦َّم ذم داظمؾ إيران :شموكقًو وقن ًمٚمٛمْم٤مي٘م٤مت، ومٙمٞمػ يًتٓمٞمٕمقن  ومٜمحـ ٟمٕمٚمؿ أُمَّ ؿ يتٕمرَّ أهنَّ

 ! ؟أْن حي٤موروا
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٤م ظم٤مرج إيران وم٤مًمٜمٔمرة ًمٚمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م همػم ـمٞم٦ٌم :شمويمثًو ٓقمت٘م٤مدهؿ سم٠منَّ اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ومرىم٦م  :وأُمَّ

 .ظم٤مرضم٦م قمغم اًمديـ، وهلذا يّمٕم٥م ىمٌقل طمقاره٤م

ٌَف اًمتل أصم٤مره٤م اًمِمٞمٕم٦م ٓ شمٙم٤مد شمقضمد ؿمٌٝم٦م ُم :رازمًعو مل يتّمدَّ هل٤م قمٚمامء اًمًٜم٦َّم سم٤مًمٌٞم٤من، وم٘مد  ٜمٝم٤مإنَّ اًمِم 

ة: ًمٙمٜمَّٝم٤م ىم٤مسمٚم٧م إومراـًم٤م واقمتداًء ُمـ اعمخ٤مًمػ،  فمٝمر قمنمات اعم١مًمٗم٤مت، وإن يم٤من أؾمٚمقب سمٕمْمٝم٤م ومٞمف ؿمدَّ

 .اًمٕمٚمامء أٟمٗمًٝمؿ أصمٜم٤مء ردودهؿ قمٚمٞمٝم٤مُمٕمٝم٤م سمٕمض وجم٤مزوم٤مت ذم اًمدقم٤موى مل يتامًمؽ 

، وأفمـ أٟمَّٙمؿ ًمق ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  (ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م): وُمـ أوؾمع ُم٤م يُمت٥ِم ذم ذًمؽ يمت٤مب

 .ٟٓمٙمِمٗم٧م ًمٙمؿ طم٘م٤مئؼ يمثػمة :وىمٗمتؿ قمٚمٞمف وىمرأمتقه سمت٠مُم ؾ

وومد ذىمرت دم ىمتويب ايمذي زمعثتف إيمقؽؿ، زملينِّ أيمتؿس أصمقزمي سمؼـع ايمـػس هبو، وظماو أصمؾً : )ومؾتؿ( 1

 !(.ايمـظر همقام زمعثتف رم: مل أفمثر همقفو فمعم وويمتل اظمـشقدة

 .أن دمد ذم اإلضم٤مسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمْم٤مًم٦م اعمٜمِمقدة، ُمع أٟمَّٜمل ىمد طمرص٧م قمغم آظمتّم٤مرأرضمق : ومؾً

ـاي إكاام يتؿ همقام إذا هدت وموؿمًٌي : )ومؾتؿ( 6 إنا آؽمتدٓل فمعم مقوقع طموص زمويمؽتوب وايمً

ٕنا  :وأيوت اظمتعؾؼي أو ايمروايوت اظمتعؾؼي زمف، ٓ أن كـتؼل مو يػقدكو دم ايمٌحٌ وكغض ايمطرف فماما ييك

 (.همقف جموكػي فمـ روح ايمتحؼقؼ ايمعؾؿل

 :واجلقاب مـ فمدة أوصمف

 ًٓ ٌِع ُمـ يمؾ سم٤مطم٨م وُمـ يمؾ ـم٤مئٗم٦م: عم٤م طمدصم٧م  :أو هذا يمالم مجٞمؾ وشم٘مٕمٞمد قمٚمٛمل دىمٞمؼ، ًمق اشم 

 .اخلالوم٤مت، وًمْم٤مق يمثػم ُمـ اًمٗمجقات

 !هؾ اًمتزُمتؿ ؾمٕم٤مدشمٙمؿ هبذا اًمٙمالم اجلٛمٞمؾ ذم سمحثٙمؿ؟ :شموكقًو

٤م أٟم٤م ومال أسم٤م إٟمَّٜمل مل أضمد ذم سمحثٙمؿ أصمًرا هلذه اًم٘م٤مقمدة، وإَّٓ ًمق طمٙمٛمتٛمقه٤م ذم سمحثٙمؿ : ًمغ إذا ىمٚم٧مأُمَّ

 .ًمٙم٤من اعم٤ًمر همػم اعم٤ًمر

وم٘مد ادمٝمتؿ إمم يمت٥م اًمتقاريخ، وُمّم٤مدر شمٕمتؼم ُمـ اًمدرضم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦َّم، 

 .وشمريمتؿ اعمّم٤مدر اعمٕمتٛمدة وظم٤مص٦م اًمّمحٞمحلم

ل سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م، وأقمروتؿ قمـ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمتل شمثٜمل صمؿَّ شمقؾمٕمتؿ ذم آؾمتدٓ

 .قمغم أصح٤مب رؾمقل اهلل 
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 .أو ىمٞمدمتقه٤م: ًمتتٗمؼ ُمع ُمٕمت٘مداشمٙمؿ ،صمؿَّ أسمٓمٚمتؿ دٓٓت أي٤مت اًمتل شمثٜمل قمغم اًمّمح٤مسم٦م

 .ُمٜم٤موم٘مقن إن مل يٙمـ مجٞمٕمٝمؿ صمؿَّ أومهتؿ اًم٘م٤مرئ سم٠منَّ أيمثر أصح٤مب اًمٜمٌل 

إمم آظمر  ..صمؿَّ أومهتؿ اًم٘م٤مرئ سم٠مٟمَّف ٓ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م اعم١مُمٜملم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل 

 .شمٚمؽ آؾمتدٓٓت آٟمت٘م٤مئٞم٦م اًمتل ٓ شمتٗمؼ ُمع ُم٤م ذيمرمتقه ُمـ اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل

 :ٟمٛمقذج ُمـ ُمٜمٝمجٙمؿ ذم آٟمت٘م٤مء :شمويمثًو

وم٘مد شمريمتؿ اعمراضمع إصٞمٚم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦َّم . .اًمقاىمػ قمغم رؾم٤مًمتٙمؿ يرى ُمٜمٝمًج٤م همري٤ًٌم

، وطمٌف وإطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمتل شمثٜمل قمغم قمٔمامء اًمّمح٤مسم٦م وشمزيمٞمٝمؿ، وشم١ميمد ىمرهبؿ ُمـ اًمٜمٌل 

هلؿ، وشمٌِمػمهؿ سم٤مجلٜم٦َّم، ويمثرة ُمِم٤مورشمف هلؿ، واصٓمح٤مهبؿ ذم يمؾ ُمقىمع، ودمريد ؾمٞمقومٝمؿ ًمٜمٍمشمف، وهل 

 .أطمقال قمٔمٞمٛم٦م شم١ميمد إيامهنؿ وإظمالصٝمؿ

قمٛمدشمؿ إمم أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م أو ُمقوققم٦م، شمزقمؿ وضمقد وصٞم٦م ظم٤مهن٤م ه١مٓء واُمتٜمٕمقا قمـ  صمؿَّ 

 ذهومل شمٚمتٗمتقا هل ،إطم٤مدي٨م شمٚمؽ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م دًم٧م قمغم يمذب هذهشمٜمٗمٞمذه٤م، إذا ووٕم٧م أُم٤مم 

 !وشمزقمٛمقن اإلٟمّم٤مف ،إطم٤مدي٨م

أسمق هق صح٤ميب واطمد،شمٌلّم ومْم٤مئؾ وه٤م هق ٟمٛمقذج واطمد ُمـ شمٚمؽ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م 

 :ًمتقازن سملم أطم٤مديثؽ وهذا اًمٜمٛمقذج، ًمؽمى ُمدى اإلٟمّم٤مف وصح٦م اعمٜمٝم٩م سمٕمد ذًمؽسمٙمراًمّمديؼ 
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 :مناذج من أحاديح فطائل الصدِّيق

ضمٚمس قمغم اعمِٜمؼم  أنَّ رؾمقل اهلل  ،روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلُدري  -1

ٞمَف ُمـ زهرة اًمدٟمٞم٤م ُم٤م ؿم٤مء، وسملم ُم٤م قمٜمده، وم٤مظمت٤مر ُم٤م قمٜمده: )وم٘م٤مل
ه اهلل سملم أن ُي١مشمِ ومٌٙمك أسمق . إنَّ قمًٌدا ظمػمَّ

ٝم٤مشمٜم٤م: سمٙمر وىم٤مل خُيؼِم رؾمقل اهلل  اٟمٔمروا إمم هذا اًمِمٞمخ،: وىم٤مل اًمٜم٤مس !ومٕمجٌٜم٤م ًمف. ومديٜم٤مك سمآسم٤مئٜم٤م وأُمَّ

ه اهلل سملم أن ُي١م  ٞمَف ُمـ زهرة اًمدٟمٞم٤م وسملم ُم٤م قمٜمده، وهق ي٘مقلقمـ قمٌٍد ظمػمَّ
ٝم٤مشمٜم٤م: شمِ  !ومديٜم٤مك سمآسم٤مئٜم٤م وأُمَّ

، ويم٤من أسمق سمٙمر هق أقمٚمٛمٜم٤م سمف ومٙم٤من رؾمقل اهلل   (.هق اعُمخػمَّ

ِـّ اًمٜم٤مس قَمكَمَّ ذم ُصحٌتف وُم٤مًمف أسم٤م سمٙمر، وًمق يمٜم٧م ُُمتَّخًذا ظمٚمٞماًل : )وىم٤مل رؾمقل اهلل   إنَّ ُِمـ َأُم

تل ٓختذت أسم٤م سمٙمر،  َّٓ ظمقظم٦م أيب سمٙمرُمـ أُمَّ َّٓ ظُمٚم٦م اإلؾمالم، ٓ يٌ٘ملمَّ ذم اعمًجد ظمقظم٦ٌم إ (إ
(5)

. 

٤م قمٜمد اًمٜمٌل : )ىم٤مل قمـ أيب اًمدرداء  -2 ًً إِذ أىمٌؾ أسمق سمٙمر آظمًذا سمٓمرف صمقسمف،  يمٜم٧م ضم٤مًم

٤م ص٤مطمٌٙمؿ وم٘مد هم٤مُمر: طمتَّك أسمدى قمـ ريمٌتف، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  إينِّ يم٤من سمٞمٜمل وسملم اسمـ : ومًٚمَّؿ وىم٤مل. أُمَّ

، وم٠مىمٌٚم٧م إًمٞمؽ، وم٘م٤مل يٖمٗمر اهلل ًمؽ : اخلٓم٤َّمب رٌء وم٠مهقم٧ُم إًمٞمف صمؿَّ ٟمِدُم٧م، وم٠ًمًمتف أن يٖمٗمر زم وم٠مسمك قَمكَمَّ

وم٠مشمك إمم اًمٜمٌل  ٓ،: َأصَمؿَّ أسمق سمٙمر؟ وم٘م٤مًمقا: صمالصًم٤م، صمؿَّ إنَّ قمٛمر ٟمدم وم٠مشمك ُمٜمزل أيب سمٙمر، وم٠ًمل. ي٤م أسم٤م سمٙمر

ر، طمتَّك أؿمٗمؼ أسمق سمٙمر، ومجث٤م قمغم ريمٌتٞمف وم٘م٤مل ومًٚمَّؿ، ومجٕمؾ وضمف اًمٜمٌل   ! ي٤م رؾمقل اهلل: يتٛمٕمَّ

 ،صدق: يمذسم٧م، وىم٤مل أسمق سمٙمر: إنَّ اهلل سمٕمثٜمل إًمٞمٙمؿ وم٘مٚمتؿ: واهلل أٟم٤م يمٜم٧م أفمٚمؿ، ُمرشملم، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

(ومام ُأوِذي سمٕمده٤موواؾم٤مين سمٜمٗمًف وُم٤مًمف، ومٝمؾ أٟمتؿ شم٤مريمق زم ص٤مطمٌل؟ ُمرشملم، 
(0)

. 

ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف قم٤مص٤ًٌم رأؾمف سمِخرىم٦م، وم٘مٕمد  ظمرج رؾمقل اهلل : )قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل -3

َـّ قَمكَمَّ ذم ٟمٗمًف وُم٤مًمف ُمـ أيب سمٙمر سمـ : قمغم اعمٜمؼم، ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف، صمؿَّ ىم٤مل إٟمَّف ًمٞمس ُمـ اًمٜم٤مس أطمٌد َأَُم

وا أيب ىُمح٤موم٦م، وًمق يمٜم٧م ُُمتخًذا ُمـ اًمٜم٤مس ظمٚمٞماًل   ٓختذت أسم٤م سمٙمر ظمٚمٞماًل، وًمٙمـ ظُمٚم٦َّم اإلؾمالم أومْمؾ، ؾُمد 

(قمٜمِّل يمؾ ظمقظم٦ٍم ذم هذا اعمًجد، همػم ظمقظم٦م أيب سمٙمر
( )

. 

(وًمٙمـ أظمل وص٤مطمٌل: )وذم رواي٦م
(4)

. 

                                                
 (.2382:ح)وُمًٚمؿ ، (3914:ح)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 1)

 (.3661:ح)ٞمح اًمٌخ٤مري صح( 2)

 (.467:ح)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 3)

 (.3656:ح)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 4)
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 ٓختذت أسم٤م سمٙمر ًمق يمٜم٧م ُُمتَّخًذا ظمٚمٞماًل : )أٟمَّف ىم٤مل قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ اًمٜمٌل  -4

(ص٤مطمٌٙمؿ ظمٚمٞماًل  وىمد اختذ اهلل  ،وًمٙمٜمَّف أظمل وص٤مطمٌل ،ظمٚمٞماًل 
(5)

. 

ادقمل زم أسم٤م سمٙمر، وأظم٤مك، طمتَّك أيمت٥م : )ذم ُمروف ىم٤مل زم رؾمقل اهلل : قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م -5

ٍـّ وي٘مقل ىم٤مئؾ َّٓ أسم٤م سمٙمر: يمت٤مسًم٤م، وم٢مينِّ أظم٤مف أن يتٛمٜمَّك ُُمتَٛم (أٟم٤م أومم، وي٠مسمك اهلل واعم١مُمٜمقن إ
(0)

. 

أرأي٧م إن : وم٠مُمره٤م أن شمرضمع إًمٞمف، ىم٤مًم٧م  أشم٧م اُمرأة اًمٜمٌل: )قمـ ضُمٌػم سمـ ُُمٓمٕمؿ ىم٤مل -6

٤م شم٘مقل (إن مل دمديٜمل وم٠ميت أسم٤م سمٙمر: اعمقت، ىم٤مل : ضمئ٧م ومل أضمدك؟ يم٠مهنَّ
( )

. 

هذه ٟمامذج ُمـ رواي٤مت اًمّمحٞمحلم، أًمٞم٧ًم هذه أومم ُمـ شمٚمؽ اًمرواي٤مت اًمتل ذم يمت٥م اًمتقاريخ 

 ؟وإدب، وُمّم٤مدر ٓ ُيٕمتَٛمد قمٚمٞمٝم٤م إٓ سمٕمد دراؾم٦م أؾم٤مٟمٞمده٤م

إمم قمنمات  شمتٜمٌَّفأٟم٧م شمتّمٗمح يمت٤مب اعمًتدرك اًمذي اقمتٛمدت قمٚمٞمف ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من، أمل صمؿَّ و

 :صم٤مر وُمٜمٝم٤مصم٤مر اًمتل شُمثٜمل قمغم أيب سمٙمر وشُم١ميمد ظمالومتف؟ وم٘مد روى قمنمات إطم٤مدي٨م وأٔا

أنَّ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف يم٤من ُمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤َّمب : )اًمرمحـ سمـ قمقف قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد -1

: حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م يمن ؾمٞمػ اًمزسمػم، صمؿَّ ىم٤مم أسمق سمٙمر ومخٓم٥م اًمٜم٤مس واقمتذر إًمٞمٝمؿ وىم٤مل، وأنَّ 

ذم ه وٓ  وٓ ؾم٠مًمتٝم٤م اهلل  ،واهلل ُم٤م يمٜم٧م طمريًّم٤م قمغم اإلُم٤مرة يقًُم٤م وٓ ًمٞمٚم٦م ىمط، وٓ يمٜم٧م ومٞمٝم٤م راهم٤ًٌم

اًم ُم٤م زم سمف ُمـ زم ذم اإلُم٤مرة ُمـ راطم٦م، وًمٙمـ ىمٚمدت أُمًرا قمٔمٞم قمالٟمٞم٦م، وًمٙمٜمِّل أؿمٗم٘م٧م ُمـ اًمٗمتٜم٦م، وُم٤م

َّٓ سمت٘مقي٦م اهلل  رون ث٤مضمثؾ اعمٝمث٘مٌثوم. قمثٞمث٤مين اًمثٙمث٤م ُمثٚمٞمٝمث، وًمقددت أن أىمقى اًمٜم٤مس قمـم٤مىم٦م وٓ يد إ

 .ٜمف ُم٤م ىم٤مل وُم٤م اقمتذر سمفثُم

٤م ٟمرى أسم٤م سمٙمر أطمؼ اًمٜم٤مس هب٤م سمٕمد : واًمزسمػمأىم٤مل قمكم  ٤م ىمد ُأظمرٟم٤م قمـ اعمِم٤مورة، وإٟمَّ َّٓ ٕٟمَّ ُم٤م همْمٌٜم٤م إ

٤م ًمٜمٕمٚمؿ سمنمومف ويمؼمه، وًم٘مد أُمَّ  فإٟمَّ  ،^رؾمقل اهلل   ^ره رؾمقل اهلل ًمّم٤مطم٥م اًمٖم٤مر، وصم٤مين اصمٜملم، وإٟمَّ

 (.سم٤مًمّمالة سم٤مًمٜم٤مس وهق طمل

هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خُيرضم٤مه: صمؿَّ ىم٤مل احل٤ميمؿ
(4)

. 

                                                
 (.2383:ح)صحٞمح ُمًٚمؿ ( 1)

 (.2387:ح)صحٞمح ُمًٚمؿ ( 2) 

 (.2386:ح)، وُمًٚمؿ (3659:ح)اًمٌخ٤مري  صحٞمح( 3) 

 (.4422:ح)اعمًتدرك ( 4) 
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. ُمٜم٤َّم أُمػم وُمٜمٙمؿ أُمػم: ىم٤مًم٧م إٟمّم٤مر عم٤م ىُمٌِض رؾمقل اهلل : )ىم٤مل قمـ قمٌد اهلل  -2

ر أسم٤م سمٙمر ي١ُمم  أًمًتؿ شمٕمٚمٛمقن أنَّ رؾمقل اهلل ! ي٤م ُمٕمنم إٟمّم٤مر: وم٘م٤مل وم٠مشم٤مهؿ قمٛمر : ىم٤مل ىمد أُمَّ

م أسم٤م سمٙمر  م أسم٤م سمٙمر: ؟ وم٘م٤مًم٧م إٟمّم٤مراًمٜم٤مس، وم٠مي ٙمؿ شمٓمٞم٥م ٟمٗمًف أن يت٘مدَّ  (.ٟمٕمقذ سم٤مهلل أن ٟمت٘مدَّ

ومل خُيرضم٤مه هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد: صمؿَّ ىم٤مل
(5)

. 

اعمًجد وإطمدى يديف قمغم أيب سمٙمر وإظمرى  دظمؾ رؾمقل اهلل : )ىم٤مل قمـ اسمـ قمٛمر  -3

(هٙمذا ُٟمٌَٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: قمغم قمٛمر وم٘م٤مل
(0)

. 

أول ُمـ شمٜمِمؼ قمٜمف إرض أٟم٤م، صمؿَّ أسمق سمٙمر، : )ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل قمـ اسمـ قمٛمر  -4

هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل : صمؿَّ ىم٤مل(. سمٞمٜمٝمؿ صمؿَّ قمٛمر صمؿَّ آيت أهؾ اًمٌ٘مٞمع ومتٜمِمؼ قمٜمٝمؿ وم٠ُمسمٕم٨م

خُيرضم٤مه
( )

. 

ُمع أطمديمام ضمؼميؾ، وُمع أظمر : وٕيب سمٙمر ىم٤مل زم اًمٜمٌل : )ىم٤مل قمـ قمكم  -5

 (.ُمٞمٙم٤مئٞمؾ، وإهاومٞمؾ ُمَٚمؽ قمٔمٞمؿ يِمٝمد اًم٘مت٤مل ويٙمقن ذم اًمّمػ

هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد مل خُيرضم٤مه: صمؿَّ ىم٤مل
(4)

. 

ُأري اًمٚمٞمٚم٦م رضمؾ ص٤مًمح أنَّ أسم٤م سمٙمر : )ىم٤مل ؾمقل اهلل أنَّ ر قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  -6

ومٚمامَّ ىمٛمٜم٤م ُمـ قمٜمد اًمٜمٌل : ، وٟمٞمط قمٛمر سم٠ميب سمٙمر، وٟمٞمط قمثامن سمٕمٛمر، ىم٤مل ضم٤مسمرٟمٞمط سمرؾمقل اهلل  

٤م ِذيمر ُمـ ٟمقط سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م، ومٝمؿ وٓة هذا إُمر اًمذي اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح اًمٜمٌل : ىمٚمٜم٤م  ، وأُمَّ

 (.سمٕم٨م اهلل سمف ٟمٌٞمف 

وًمٕم٤مىم٦ٌم هذا احلدي٨م إؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ أيب هريرة ومل خُيرضم٤مه: لصمؿَّ ىم٤م
(1)

. 

 أمل شم٘مػ قمغم قمنمات إطم٤مدي٨م ذم أيب سمٙمر (جمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمل): صمؿَّ وأٟم٧م شمتّمٗمح يمت٤مب

 وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أيًْم٤م؟

                                                
 (.4423:ح)اعمًتدرك ( 1) 

 (.4428:ح)اعمًتدرك ( 2) 

 (.4429:ح)اعمًتدرك ( 3) 

 (.4431:ح)اعمًتدرك ( 4) 

 (.4439:ح)اعمًتدرك ( 5) 
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 :ومن تلك األحادٌث

ُمع أطمديمام ضمؼميؾ، وُمع أظمر : يقم سمدر وٕيب سمٙمر ىم٤مل زم رؾمقل اهلل : )قمـ قمكم ىم٤مل  -1

رواه أسمق يٕمغم واًمٌزار وأمحد سمٜمحقه (. ُمٞمٙم٤مئٞمؾ، وإهاومٞمؾ ُمَٚمؽ قمٔمٞمؿ يِمٝمد اًم٘مت٤مل أو يٙمقن ذم اًمّمػ

ار رضم٤مل اًمّمحٞمح ورضم٤مل أمحد واًمٌزَّ
(5)

إنَّ رضم٤مًمف رضم٤مل : وىمد شم٘مدم ذم اعمًتدرك، وىمد ىم٤مل اهلٞمثٛمل. 

 .اًمّمحٞمح

: ذات همداة سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس، وم٘م٤مل ظمرج قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل : )وقمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل  -2

٤م اعمقازيـ ومٝمذه اًمتل  ٤م اعم٘م٤مًمٞمد ومٝمذه اعمٗم٤مشمٞمح، وأُمَّ رأي٧م ىُمٌٞمؾ اًمٗمجر يم٠مينِّ ُأقمٓمٞم٧م اعم٘م٤مًمٞمد واعمقازيـ، وم٠مُمَّ

٦م وُوِوٕم٧ْم  ُيقزن هب٤م، ومُقوٕم٧ُم  ٦م ومقزٟم٧ُم  ذم يمٗمَّ تل ذم يمٗمَّ ن هبؿ زِ قُ ضملء سم٠ميب سمٙمر ومَ ، صمؿَّ هبؿ ومرضمح٧ُم  أُمَّ

َّٓ (. ن، صمؿَّ ضملء سمٕمثامن ومقزن هبؿ، صمؿَّ ُرومٕم٧ْم زَ قَ ن هبؿ ومَ زِ ومقزن، صمؿَّ ضملء سمُِٕمٛمر ومقُ  رواه أمحد واًمٓمؼماين إ

ح هبؿ ذم اجلٛمٞمع، وىم٤مل: )أٟمَّف ىم٤مل ح : ومرضمَّ ٦م، ومُرضمِّ تل ذم يمٗمَّ ٦م وُوِوٕم٧م أُمَّ صمؿَّ ضملء سمٕمثامن ومُقِوع ذم يمٗمَّ

ورضم٤مًمف صم٘م٤مت (.هبؿ، صمؿَّ ُرومِٕم٧م
(0)

. 

أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وم٠مؿم٤مروا قمٚمٞمف،  اؾمتِم٤مر رؾمقل اهلل : )قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي ىم٤مل  -3

رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ورضم٤مًمف (. اهلل يٙمره أن خُيٓمئ أسمق سمٙمر: وم٠مص٤مب أسمق سمٙمر، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

صمِ٘م٤مت
( )

. 

ذم اجلٜم٦َّم أهؾ دار وٓ يدظمؾ اجلٜم٦َّم رضمؾ ٓ يٌ٘مك : )ىم٤مل رؾمقل اهلل : قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل  -4

َّٓ ىم٤مًمقا ُم٤م صمقاب هذا اًمرضمؾ ذم ذًمؽ ! ي٤م رؾمقل اهلل: وم٘م٤مل أسمق سمٙمر .إًمٞمٜم٤م إًمٞمٜم٤م.. ُمرطم٤ًٌم ُمرطم٤ًٌم: همروم٦م إ

ورضم٤مًمف  ،رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط(. أٟم٧م هق ي٤م أسم٤م سمٙمر. أضمؾ: اًمٞمقم؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

صمِ٘م٦م رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم أمحد سمـ أيب سمٙمر اًم٤ًمعمل وهق
(4)

. 

ة وأظمر ي٠مُمر : إنَّ ذم اًمًامء ُمَٚمٙملم: )ىم٤مل قمـ أمِّ ؾَمَٚمَٛم٦م أنَّ اًمٜمٌل   -5 أطمدمه٤م ي٠مُمر سم٤مًمِمدَّ

ة وأظمر ي٠مُمر سم٤مًمٚملم، ويمٌؾ : ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ، وٟمٌٞم٤من: سم٤مًمٚملم، ويمٌؾ ُمّمٞم٥م أطمدمه٤م ي٠مُمر سم٤مًمِمدَّ

ة وأظمر ي٠مُمر سم٤مًمٚملم، ويمٌؾ ُمّمٞم٥م. ُمّمٞم٥م . وذيمر إسمراهٞمؿ وٟمقطًم٤م، وزم ص٤مطم٤ٌمن أطمدمه٤م ي٠مُمر سم٤مًمِمدَّ

                                                
 (.9/58)جمٛمع اًمزوائد ( 1) 

 (.9/58)جمٛمع اًمزوائد ( 2) 

 (.9/46)جمٛمع اًمزوائد ( 3) 

 (.9/46)جمٛمع اًمزوائد ( 4) 
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رواه اًمٓمؼماين ورضم٤مًمف صمِ٘م٤مت(. قمٛمروذيمر أسم٤م سمٙمر و
(5)

. 

وم٠مؾمتخٚمػ  ُم٤م اؾمتخٚمػ رؾمقل اهلل : أٓ شمًتخٚمػ؟ ىم٤مل: ىِمٞمؾ ًمٕمكمّ : )قمـ ؿم٘مٞمؼ ىم٤مل  -6

قمٚمٞمٙمؿ، وإن يرد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سم٤مًمٜم٤مس ظمػًما ومًٞمجٛمٕمٝمؿ قمغم ظمػمهؿ يمام مجٕمٝمؿ سمٕمد ٟمٌٞمٝمؿ قمغم 

ار(. ظمػمهؿ أيب احل٤مرث وهق صم٘م٦م ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم إؾمامقمٞمؾ سمـ ،رواه اًمٌزَّ
(0)

. 

! ي٤م ظمػم اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل اهلل : دظمٚم٧م قمغم قمكّم ذم سمٞمتف وم٘مٚم٧م: )قمـ أيب ضُمحٞمٗم٦م ىم٤مل  -7

وحيؽ  ،؟ أسمق سمٙمر وقمٛمرأٓ ُأظمؼمك سمخػم اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل اهلل ! وحيؽ ي٤م أسم٤م ضُمحٞمٗم٦م. ُمٝماًل : وم٘م٤مل

ه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط وومٞمف روا( ٓ جيتٛمع طمٌل وسمٖمض أيب سمٙمر وقمٛمر ذم ىمٚم٥م ُم١مُمـ! ي٤م أسم٤م ضُمحٞمٗم٦م

اًمٗمْمؾ سمـ اعمخت٤مر وهق وٕمٞمػ
( )

. 

 ، وصغمَّ أسمق سمٙمر، وصمٚم٨م قمٛمر، صمؿَّ ظمٌٓمتٜم٤م ومتٜم٦م ؾمٌؼ رؾمقل اهلل : )قمـ قمكّم ىم٤مل  -8

ـ يِم٤مء -أو أص٤مسمتٜم٤م ومتٜم٦م- (. يريد أْن يتقاوع سمذًمؽ شصمؿَّ ظمٌٓمتٜم٤م ومتٜم٦م»: )رواه أمحد وىم٤مل(. يٕمٗمق اهلل قمٛمَّ

ورضم٤مل أمحد صمِ٘م٤مت ،ورواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط
(4)

. 

د أمل شمٚمتٗمتقا إمم إطم٤مدي٨م واًمقىم٤مئع اًمث٤مسمت٦م اًمتل قم٤مش قمٚمٞمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م  :رازمًعو ، واًمتل شُم١ميمِّ

 حم٦ٌم اجلٛمٞمع ًمٌٕمْمٝمؿ وشمٕم٤موهنؿ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ نم٤َّم ٓ ئمٝمر ُمٕمٝم٤م أي أصمر ًمٗمٙمرة اإلُم٤مُم٦م؟

 :وهمقام يقم كامذج مـ ذيمؽ

 :ومؾًأسمق سمٙمر، : ؟ ىم٤ملأي  اًمٜم٤مس ظمػم سمٕمد اًمٜمٌل : ىمٚم٧م ٕيب: )قمـ حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مل  -1

(قمٛمر: صمؿَّ ُمـ؟ ىم٤مل
(1)

. 

ُم٤م ظمٚمَّٗم٧َم أطمًدا سمٕمدك ُأطم٥م أن أًم٘مك اهلل سمٛمثؾ : ىم٤مل ذم قمٛمر أن قمٚمٞم٤ًّم : )قمـ اسمـ قم٤ٌمس  -2

(قمٛمٚمف ُمٜمؽ
( )

. 

                                                
 (.9/51)جمٛمع اًمزوائد ( 1) 

 (.9/47)جمٛمع اًمزوائد ( 2) 

 (.9/53)جمٛمع اًمزوائد ( 3) 

 (.9/54)اًمزوائد جمٛمع ( 4) 

 (.3671:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 5) 

 (.2389:ح)، وُمًٚمؿ (3685:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 6) 
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ظمتالف طمتَّك يٙمقن ًمٚمٜم٤مس اىمْمقا يمام يمٜمتؿ شم٘مْمقن، وم٢مينِّ أيمره آ: )ىم٤مل قمـ قمكم   -3

(مج٤مقم٦م أو أُمقت يمام ُم٤مت أصح٤ميب
(5)

. 

اًمٕمٍم، صمؿَّ ظمرج يٛمٌم، ومرأى احلًـ يٚمٕم٥م  صغمَّ أسمق سمٙمر : )قمـ قُم٘م٦ٌم سمـ احل٤مرث ىم٤مل  -4

(وقمكّم يْمحؽ. سم٠ميب ؿمٌٞمف سم٤مًمٜمٌل، ٓ ؿمٌٞمف سمٕمكمّ : ُمع اًمّمٌٞم٤من، ومحٛمٚمف قمغم قم٤مشم٘مف، وىم٤مل
(0)

. 

قمغم اعمٜمؼم واحلًـ سمـ قمكّم إمم ضمٜمٌف، وهق ُي٘مٌِؾ  رأي٧م رؾمقل اهلل : )قمـ أيب سمٙمرة ىم٤مل  -5

إنَّ اسمٜمل هذا ؾمٞمد، وًمٕمؾ اهلل أْن ُيّمِٚمح سمف سملم ومئتلم قمٔمٞمٛمتلم ُمـ : قمغم اًمٜم٤مس ُمرة وقمٚمٞمف أظمرى، وي٘مقل

(اعمًٚمٛملم
( )

. 

: ُمـ اًمٕمراق، ىم٤مل: نمَـّ أٟم٧م؟ وم٘م٤مل: ؾم٠مًمف رضمؾ قمـ دم اًمٌٕمقض وم٘م٤ملو: )قمـ اسمـ قمٛمر  -6

مه٤م : ي٘مقل ، وؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل ٜمل قمـ دم اًمٌٕمقض وىمد ىمتٚمقا اسمـ اًمٜمٌل ي٠ًمًم! اٟمٔمروا إمم هذا

(رحي٤مٟمت٤مي ُمـ اًمدٟمٞم٤م
(4)

. 

 أمل ي٤ٌميع قمكّم اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م؟ -7

 ؟ـمقال ظمالومتٝمؿ أمل يٙمـ يّمكمِّ ظمٚمٗمٝمؿ -8

 ؟أيب سمٙمر أمل يتزوج ُمـ ؾمٌل -9

ج قمٛمر  -11  ؟أم يمٚمثقم اسمٜمتفُمـ أمل ُيزوِّ

 أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن؟: اًمثالصم٦ماخلٚمٗم٤مء سم٠مؾمامء صمالصم٦م ُمـ أسمٜم٤مئف أمل ُيًؿِّ  -11

 :ومـ ىمتٌؽؿ

ذم اإلؾمالم قمغم ُم٤م دظمؾ ومٞمف  إظمقاٟمٜم٤مأصٌحٜم٤م ٟم٘م٤مشمؾ : )أمل شم٘مرأ ذم هن٩م اًمٌالهم٦م ىمقل قَمكِمّ  -1

..(ُمـ اًمزيغ وآقمقضم٤مج
(1)

. 

                                                
 (.3717:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 1) 

 (.3542:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 2) 

 (.2714:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 3) 

 (.5994:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 4) 

 (.291)هن٩م اًمٌالهم٦م ( 5) 
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م  -ُأؾم٘مط اؾمٛمف وًمٙمـ اًمٔم٤مهر أٟمَّف أسمق سمٙمر أو قمٛمر-ومالن سمالء هلل : )ويمذًمؽ ىمقًمف -2 ًم٘مد ىمقَّ

...(اًمٕمٛمد، وأىم٤مم اًمًٜم٦َّم، وظَمَٚمَػ اًمٗمتٜم٦م، وذه٥م ٟم٘ملَّ اًمثقب ىمٚمٞمؾ اًمٕمٞم٥م إُمد، وداوى
(5)

. 

٤م سمٕمد: )وىمقًمف -3 ًمزُمتؽ وأٟم٧م سم٤مًمِم٤مم، وم٢مٟمَّف سم٤ميٕمٜمل اًم٘مقم اًمذيـ  -ي٤م ُمٕم٤موي٦م-وم٢منَّ سمٞمٕمتل : أُمَّ

قا وإٟمَّام اًمِمقرى ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وم٢من اضمتٛمٕم... سم٤ميٕمقا أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقمثامن قمغم ُم٤م سم٤ميٕمقهؿ قمٚمٞمف

قمغم رضمؾ وؾمٛمقه إُم٤مُم٤م يم٤من ذًمؽ هلل رى، وم٢من ظمرج قمـ أُمرهؿ ظم٤مرج سمٓمٕمـ أو سمدقم٦م ردوه إمم ُم٤م 

ومل حيت٩م سم٢مُم٤مُم٦م ( ظمرج ُمٜمف، وم٢من أسمك ىم٤مشمٚمقه قمغم اشم٤ٌمقمف همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم، ووَُّٓه اهلُل ُم٤م شمقمم

!ُمٜمّمقص٦م
(0)

. 

ىمد : )طمٚمٞم٦م اًمًٞمػ وم٘م٤ملقمـ أيب ضمٕمٗمر قمٜمدُم٤م ؾُمِئؾ قمـ اًمِمٞمٕمل اإلُم٤مُمل وُم٤م أورده إردسمٞمكم   -4

يؼ يؼ: أشم٘مقل هٙمذا؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل اًمراوي.. طمغم هب٤م اًمّمدِّ يؼ، ٟمٕمؿ اًمّمدِّ يؼ، ٟمٕمؿ اًمّمدِّ ومٛمـ مل ! ٟمٕمؿ اًمّمدِّ

يؼ، ومال صدق اهلل ىمقًمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة (ي٘مؾ ًمف اًمّمدِّ
( )

 . 

ـاي إكاام يتؿ همقام إذا: )همليـ ومقيمؽؿ هدت وموؿمًٌي  إنا آؽمتدٓل فمعم مقوقع طموص زمويمؽتوب وايمً

ٕنا  :أيوت اظمتعؾؼي أو ايمروايوت اظمتعؾؼي زمف، ٓ أن كـتؼل مو يػقدكو دم ايمٌحٌ وكغض ايمطرف فماما ييكو

 (.همقف جموكػي فمـ روح ايمتحؼقؼ ايمعؾؿل

هذه زمعض ايمروايوت ايمتل سمرىمتؿقهو دم ضمؼ صمقؾ ايمصحوزمي وأوردسمؿ ضمديثوً واضمدًا أردسمؿ  ايمطعـ  

 . زمف دم ضمؼفؿ 

 !تؿ أن آؽمتدٓل ٓ يتؿ إٓ إذا هدكو ايمروايوت وموؿمٌي همليـ مـفجؽ دم هذه اظمًليمي؟وومد زفمؿ

 !أم أكؽ إكام سمعض أطمريـ؟! أيمقس هذا مـؽ اكتؼوًء؟

وهؽذا يؾزم يمؾؿحؼؼ همقام إذا يـؼؾ ىمًلًمو فمـ رصمؾ أو همرومي، أن يذىمر مصدر ىمًلمف : )ومؾتؿ( 7

 (.وء وايمتؿققز زمكم مو هق احلؼ فمام هق ايمٌوؿمؾضمتاك يؿؽـ يممطمريـ مًلضمظي اظمصدر، شمؿا ايمؼض

 ًُ هذا أصؾ جي٥م قمغم يمؾ سم٤مطم٨م يٜمِمد احلؼ أن يٚمتزُمف، واًمٙمالم اًمذي ٓ ُيٕمزى إمم ص٤مطمٌف  :ومؾ

 .ُمـ ظمالل اعمراضمع ٓ ُي٘مٌَؾ

                                                
 (.515)هن٩م اًمٌالهم٦م ( 1) 

 (.526)اًمٌالهم٦م  هن٩م( 2) 

 (.2/147)ُمٕمروم٦م إئٛم٦م ذم يمِمػ اًمٖمٛم٦م ( 3) 
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ًمٙمـ هذا يٌلم ُمّمدر اًمٙمالم ٓ ىمٞمٛمتف، وم٢منَّ ىمٞمٛم٦م اًمٙمالم سمح٥ًم ُمّمدره، وٟمحـ وإي٤َّميمؿ همػم 

سمٛمِمٞمئ٦م اهلل   -يمام ؾمٞم٠ميت  -قمدا اًم٘مرآن، واًم٘مرآن ىمد ىمٞمدشمؿ ُمٓمٚم٘مف وشم٠موًمتؿ ُم٘مٞمده  ُم٤م! ُمتٗم٘ملم قمغم ُمّم٤مدر

 .- شمٕم٤ممم سمٞم٤مٟمف

 !صمؿ ُم٤م هل ُمّم٤مدرك اًمتل شمٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م؟

 !اًم٘مرآن ىمد ـمٕمـ ومٞمف قمٚمامؤك؟

 !واًمًٜم٦م رددمتقه٤م

 !ومٌامذا شمث٧ٌم قم٘مٞمدشمؽ ؟

ِذىمر أيوت ايمتل سمدل فمعم هق : واظمشفقد دم ىمتوزمؽؿ دم ومضقي ايمصحوزمي وايمًقدة فموئشي: )ومؾتؿ( 8

اظمدح، مع ايمتلويؾ وايمتػًغم زمام ُُيويمػ ايمًقوق ىمام كشغم إيمقف، مـ دون ِذىمر مو ورد دم ايمذم، شمؿا ايمتحؾقؾ 

 (.زمقـفو، ضمتك يؿؽـ يمؾُؿخوؿمى ايمقصقل إلم ايمـتوئٍ اظمػقدة

 :ومؾً

 ًٓ ٤م رؾمخ ذم عموًمٙمـ  طمٙمؿ همػم دىمٞمؼ، ..(مع ايمتلويؾ وايمتػًغم زمام ُُيويمػ ايمًقوق: )..ومقيمؽؿ: أو

أي سف ًمٚمٗمظ قمـ فم٤مهره، وًمٕمٚمَّف ي٠ميت ُمزيد سمٞم٤من إن ؿم٤مء  ششم٠مويؾ»: فذهٜمٙمؿ ُمـ اعمٕم٤مين فمٜمٜمتؿ أنَّ ُم٤م ىمٚمتُ 

 .اهلل

و ومقيمؽؿ: شموكقًو ىمد  ومٝمق يمالم همػم ؾمٚمٞمؿ، وم٢منَّ اًمّمح٤مسم٦م  (مـ دون ِذىمر مو ورد دم ايمذم: )وأما

ٝم٤مت اعم١مُمٜملم  ُمدطمٝمؿ اهلل   .ـ مل يرد ومٞمٝمـ ذماهلل قمٜمٝمريض ومل يذُمٝمؿ، وأُمَّ

وردت آي٤مت قمت٤مب ٓ شمٜم٘مص ُمـ ُمٙم٤مٟمتٝمؿ اًمتل صمٌت٧م ذم قمنمات أي٤مت اعم٤مدطم٦م، وشمًٛمٞم٦م  :ٟمٕمؿ

٤م ُمـ أقمج٥م اًمٙمالم  !ذًمؽ ذُمًّ

٤م  .ومٚمٞمس يمؾ قمت٤مب ذم اًم٘مرآن يٙمقن ذُمًّ

٤م: وم٘مد  وم٢منَّ اهلل  ٝم٤مت اعم١مُمٜملم، وُم٤م يم٤من ذًمؽ ذُمًّ ىمد قم٤مشم٥م ُمـ هق أومْمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وُمـ أُمَّ

٤م قم٤مشمٌف ذم إقمٛمك، : قم٤مشم٥م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمًدا صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ذم قمدة ُمقاـمـ ومل يٙمـ ذًمؽ ذُمًّ

٤م وقم٤مشمٌف ذم إهى، وقم٤مشمٌف ذم ُمقوقع ُمقٓه زيد، وقم٤مشمٌف ذم حتريؿ ُم٤م أطمؾ ؾمٌح٤مٟمف، ومل يٙمـ ذًمؽ ذُمًّ 

 .أو ُمٜم٘مًّم٤م ُمـ ُمٙم٤مٟمتف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف
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٤م ًمٞم٧ًم ومٞمٛمـ آُمـ وه٤مضمر وضم٤مهد،  ٤م آي٤مت اًمٜمٗم٤مق اًمتل شمذم ومئ٦م ُمٕمٞمٜم٦م ىمد يمِمٗمتٝم٤م إطمداث، وم٢مهنَّ أُمَّ

وص٤مطم٥م ٟمٌٞمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ـمقال طمٞم٤مشمف، واًمذي ٓ يٗمرق سملم ظمٞم٤مر اعم١مُمٜملم وأهؾ اًمٜمٗم٤مق: 

 !اًمّمح٤مسم٦م؟يمٞمػ يٛمٙمٜمف أن ي٘مرر إيامن 

يمٞمػ صمؿ !  سمؾ يمٞمػ يٛمٙمـ أن ي١مُمـ سمف وهق ُمـ رواي٤مهتؿ ؟سمؾ يمٞمػ يٛمٙمـ أن يٗمٝمؿ اًم٘مرآن؟ 

 !؟وهل ُمـ رواي٤مهتؿ  يًتٓمٞمع أن يًتدل سم٤مٕطم٤مدي٨م

و إخ ايمعزيز: )ومؾتؿ( 9 كظرات دم اجتوهوت أهؾ »: ومد ذىمرسمؿ دم ىمتوزمؽؿ هذا حتً فمـقان: أُّيه

: هؾ اظمراد: شمؿا سمًوءيمتؿ ..ط زمعؼوئد اإلمومقي دون ذىمر وموئؾفزمعض مو يرسمٌ شايمًـاي وايمشقعي ومـوهجفؿ

إكؽؿ يمق أطمذسمؿ رأي اإلمومقي فمـ ىمتٌفؿ : أومقل زمؽؾ شمؼي.. وأومًؿ زموهلل): إلم أن ومؾتؿ ..ايمشقعي ايمغًلة

 .(اظمدوكي ؿمقؾي أرزمعي فممم ومرًكو: يمؽون رأيؽؿ همقفؿ نمغم هذا ايمذي ومرأسمف دم صمقازموسمؽؿ

ٓ أفمـ أنَّ اعمٕمٜمك همػم واوح ُمـ يمالُمل، وم٢مٟمَّٜمل مل أٟم٥ًم اًمٙمالم إمم أطمد ُمـ قمٚمامئٙمؿ وٓ  :ومؾً

وًمٕمٚمَّٙمؿ ًمق . ىم٤مل ومالن: ومل أىمؾ (..ُيػفؿ مـ فمؼقدة ايمشقعي ىمذا): إمم يمت٤مب ُمـ يمتٌٙمؿ، وإٟمَّام ىمٚم٧م ًمٙمؿ

 .إن أردشمؿ أن شمٗمٝمٛمقا  رضمٕمتؿ إمم اًمٕم٤ٌمرة ًمتٌلمَّ ًمٙمؿ اعمراد

٤م ىمد  آصمٜمل قمنمي٦م قمغم وضمف اخلّمقص إلُم٤مُمٞم٦موأٟم٤م أقمٜمل سمذًمؽ ا ٓ اًمٗمرق اًمٖم٤مًمٞم٦م إظمرى، وم٢مهنَّ

صمؿَّ وخٛم٧م هذه اإلُم٤مُم٦م طمتَّك رومٕم٧م أصح٤مهب٤م ومقق إٟمٌٞم٤مء،  (اإلمومي) ادَّقم٧م ُم٠ًمًم٦م ذم اًمديـ وهل

ت اًم٘مرآن ظمٓم٤مسًم٤م ًمألئٛم٦م وؿمٞمٕمتٝمؿ، ومام يم٤من ُمـ ظمػم وإيامن ومٝمق ًمٚمِمٞمٕم٦م، وُم٤م يم٤من ُمـ يمٗمر ووالل  وومنَّ

 .وهٙمذا... وهٙمذا.. ومٝمق ًمٚمُٛمخ٤مًمػ، صمؿَّ اجلٜم٦َّم هلؿ واًمٜم٤مر ٕقمدائٝمؿ

 .وإذا أردت ُمزيد سمٞم٤من ومٗمل اًمٙمت٥م اًمت٤مًمٞم٦م ٟمامذج ُمـ ذًمؽ

 .اًمٙم٤مذم -1

 .شمٗمًػم اًمٕمًٙمري -2

 .شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر -3

 .شمٗمًػم اًمّم٤مذم -4

 .شمٗمًػم اًمٗمرات -5

 .يمت٤مب آظمتّم٤مص -6

 .سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت -7
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 .شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة -8

 .اإلُم٤مُمٞم٦موهمػمه٤م ُمـ يمت٥م 

٥م هذه اًمٙمت٥م إمم ديٜمف، وظم٤مص٦م  ًَ سمؾ واهلل إنَّ اعمًٚمؿ اًمذي شمرسمَّك قمغم اًمقطمٞملم، ًمٞمًتحل أن شُمٜم

 .(سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت)يمت٤مب 

 :ًمٚمدًٓم٦م قمغم ُم٤م ىمٚم٧ُم  ُمٜمٝم٤م وؾم٠مذيمر ٟمامذج

ر  ُمـ شمٗم٤مؾمػمهؿوذم قمدة شمٗم٤مؾمػم (اًمٙم٤مذم)وم٘مد ورد ذم أصح يمت٤مب قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م وهق  رواي٤مت شُم٘مرِّ

 .-وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ -ُمع أئٛمتٝمؿ  -أنَّ اًم٘مرآن ٟمزل ذم اًمِمٞمٕم٦م 

رسمع ومٞمٜم٤م، : ٟمزل اًم٘مرآن قمغم أرسمٕم٦م أرسم٤مع: )أٟمف ىم٤ملضمٕمٗمر اًمّم٤مدق  وم٘مد ٟم٧ًٌم شمٚمؽ اًمٙمت٥م إمم -1

ٟم٤م، ورسمع ؾمٜمـ وأُمث٤مل، ورسمع ومرائض وأطمٙم٤مم (ورسمع ذم قمدوِّ
(5)

. 

ٟم٤م، وصمٚم٨م : أصمالصًم٤مٟمزل اًم٘مرآن : )أٟمف ىم٤مل اًمّم٤مدق يمذًمؽ وٟم٧ًٌم إمم ضمٕمٗمر -2 صمٚم٨م ومٞمٜم٤م وذم قمدوِّ

(ؾمٜمـ وأُمث٤مل، وصمٚم٨م ومرائض وأطمٙم٤مم
(0)

. 

 !!ومٝم٤مشم٤من روايت٤من قمـ ؿمخص واطمد نمـ زقمٛمتؿ هلؿ اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م إطمدامه٤م  شمٜم٘مض إظمرى

 !!أرسم٤مقًم٤م أو أصمالصًم٤م؟! وٓ ٟمدري أي  اًمت٘مًٞمٛملم هق اعُمٕمتَٛمد؟

إئٛم٦م  :أي–ؾ اًم٘مرآن إٟمَّام ٟمزل ومٞمٝمؿ ضُم : )ومٞم٘مقلاًمّم٤مذم اًمٙم٤مؿم٤مين ذم شمٗمًػمه وُي١ميمد هذا اعمٕمٜمك 

(وذم أوًمٞم٤مئٝمؿ وأقمدائٝمؿ -قمنم لآصمٜم
( )

. 

ىم٤مل أسمق : هذه اًمرواي٤مت أورد رواي٦م قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ىم٤ملُمثؾ وسمٕمد أن أورد اًمٕمٞم٤مر  -3

٦م سمخػم ومٜمحـ، وإذا ؾمٛمٕم٧م اهلل ذيمر ! ي٤م حمٛمد)(: ع)ضمٕمٗمر  سمًقء إذا ؾمٛمٕم٧م اهلل ذيمر أطمًدا ُمـ هذه إُمَّ

(نمَـّ ُم٣م ومٝمؿ قمدّوٟم٤م
(4)

. 

إن إصؾ ذم شمٜمزيؾ آي٤مت اًم٘مرآن سمت٠مويٚمٝم٤م إٟمام هق اإلرؿم٤مد إمم وٓي٦م اًمٜمٌل : )ىم٤مل أسمق احلًلم اًمٕم٤مُمكم -4

                                                
 (.48، 1/46)شمٗمًػم اًمٗمرات  ،(1/9)شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر  ،(2/628)اًمٙم٤مذم ( 1) 

  (1/9.)وقمزاه إمم قمكّم ذم شمٗمًػمه ورواه اًمٕمٞم٤مر ، (2/627)اًمٙم٤مذم ( 2) 

 (.1/24)شمٗمًػم اًمّم٤مذم ( 3) 

 (.1/13)شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ( 4) 
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ٓ ظمػم ظُمؼمِّ سمف إٓ وهق ومٞمٝمؿ وذم وإقمالم قمزِّ ؿم٠مهنؿ وذل ؿم٤مٟمئٝمؿ، سمحٞم٨م  -صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ-وإئٛم٦م 

ش..إٓ وهق ص٤مدق قمغم أقمدائٝمؿ وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ أشم٤ٌمقمٝمؿ وقم٤مرومٞمٝمؿ، وٓ ؾمقء ذيمر ومٞمف
(5)

. 

 -إئٛم٦م: أي-سم٤مب شم٠مويؾ اعم١مُمٜملم واإليامن واعمًٚمٛملم واإلؾمالم هبؿ : )وىم٤مل اعمجٚمز -5

واًمٙمٗم٤مر واعمنميملم واًمٙمٗمر واًمنمك واجل٧ٌم واًمٓم٤مهمقت واًمالت واًمٕمزى وإصٜم٤مم ، وسمقٓيتٝمؿ 

وأورد ُم٤مئ٦م رواي٦م حت٧م هذا اًم٤ٌمب ،(سم٠مقمدائٝمؿ وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ
(0)

. 

 !إًمٖم٤مء جلٛمٞمع اعمدح ذم اعم١مُمٜملم اًم٤ًمسم٘ملم، وإًمٖم٤مء جلٛمٞمع اًمذم ذم اًمٙمٗم٤مر اًم٤ًمسم٘ملم! ؾمٌح٤من اهلل

وم٤مًمت٤مريخ اًمٌنمي سمدأ سم٤مًمِمٞمٕم٦م ومل يٌدأ سمآدم صمؿ إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ سمٚمٖمقا ُمئ٤مت ويم٤من هلؿ أُمؿ أـم٤مع 

 !!ومذُمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف  سمٕمْمٝمؿ وم٠مصمٜمك اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٝمؿ وقم٤مٟمد سمٕمْمٝمؿ

أنَّ اًم٘مرآن ُأٟمِزل ذم اًمِمٞمٕم٦م  زقمؿشم -وهمػمه٤م يمثػم ذم اًمتٗم٤مؾمػم اًمِمٞمٕمٞم٦م-أًمٞم٧ًم هذه اًمرواي٤مت 

٤م ٕقمدائٝمؿ   .-ـمًٌٕم٤م أقمداؤهؿ أهؾ اًمًٜم٦م-وطمدهؿ: ُمدطًم٤م هلؿ وذُمًّ

ُيٗمٝمؿ أنَّ اًم٘مرآن ٟمزل ذم اًمِمٞمٕم٦م وأقمدائٝمؿ، وهذه ٟمّمقص : يمٞمػ شُمٜمٙمر قمكمَّ قمٜمدُم٤م ىمٚم٧م: إذن

 !ُمـ يمتٌٙمؿ؟ فم٤مهرة اعمٕمٜمك

كي ؿمقؾي  :أومقل زمؽؾ شمؼي..وأومًؿ زموهلل: )شمؿا سمؼقل زملكاؽؿ يمق أطمذسمؿ رأي اإلمومقي فمـ ىمتٌفؿ اظمدوا

 (.أرزمعي فممم ومرًكو: يمؽون رأيؽؿ همقفؿ نمغم هذا ايمذي ومرأسمف دم صمقازموسمؽؿ

 !وهذه اًمٙمت٥م اًمتل ُٟمِ٘مٚم٧م ُمٜمٝم٤م هذه اًمٜمّمقص أًمٞم٧ًم ُمـ يمتٌٙمؿ؟

إٟمَّٜمل قمٜمدُم٤م ىمرأت ذم يمتٌٙمؿ، يم٠مٟمَّٜمل أىمرأ ذم ظمراوم٤مت قم٘مقل ٓ شمٕمرف صٗم٤مء  واهلل ي٤م أسم٤م ُمٝمدي

 !!قمغم اهلداي٦م وصٗم٤مء اعمٕمت٘مد اإلؾمالم وٟم٘م٤مءه، وأمحد اهلل 

 شمرى أنَّ ىمًٛمٙمؿ هذا ىمد طمٜمثتؿ ومٞمف؟أومال 

 .وأرضمق أن شمٕمذرين، وم٢مٟمَّٜمل أطم٥م أن شمٕمرف ُمِم٤مقمري قمٜمدُم٤م وىمٗم٧م قمغم شمٚمؽ اًمٙمت٥م

ن ُأومورن زمكم ىمتٌؽؿ وىمتٌـو: همًل زملس زمويمٌدء زملصح ىمتوب فمـدىمؿ وأصح شمؿا سمطؾى مـِّل أ( 81

 .ىمتوب فمـدكو زمعد ىمتوب اهلل 

 :ايمشقعل آشمـل فمممي( ايمؽودم)وىمتوب ( صحقح ايمٌخوري: )وهذه مؼوركي خمتٌمة زمكم: ومؾً

                                                
 .إٟمقار وُمِمٙم٤مة إهارُمرآة ( 1) 

 .(391-23/354)سمح٤مر إٟمقار ( 2) 
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 :اومتتح يمت٤مسمف سم٘مقًمف :صحقح ايمٌخوري (أ

: وىمقل اهلل ضمؾَّ ِذيمره يمٞمػ يم٤من سمدء اًمقطمل إمم رؾمقل اهلل »: سم٤مب :زمدء ايمقضمل  

                          [163:اًمٜم٤ًمء]ش. 

إٟمَّام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت وإٟمَّام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى، ومٛمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف إمم دٟمٞم٤م : )صمؿَّ أورد طمديث٤ًم سمًٜمده

 .(ومٝمجرشمف إمم ُم٤م ه٤مضمر إًمٞمفيّمٞمٌٝم٤م أو اُمرأة يٜمٙمحٝم٤م 

 .وهذا احلدي٨م اومتت٤مح ًمٙمت٤مسمف

يمٞمػ ي٠مشمٞمؽ ): أنَّ احل٤مرث سمـ هِم٤مم ؾم٠مل رؾمقل اهلل : صمؿَّ أورد طمديث٤ًم آظمر سمًٜمده وومٞمف

 .سمذًمؽ وم٠مظمؼمه اًمٜمٌل  (؟اًمقطمل

 .وهٙمذا اؾمتٛمر يذيمر ٟمزول اًمقطمل قمغم رؾمقل اهلل 

سُمٜمِل : )أورد ومٞمف آي٤مت وآصم٤مًرا، صمؿَّ سمدأ إطم٤مدي٨م سم٢ميراد طمدي٨م سمًٜمده وومٞمف (يمت٤مب اإليامن): صمؿَّ ىم٤مل

َّٓ اهلل وأنَّ حمٛمًدا رؾمقل اهلل، وإىم٤مم اًمّمالة، وإيت٤مء اًمزيم٤مة، واحل٩م، : اإلؾمالم قمغم مخس ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إ

 (.وصقم رُمْم٤من

 .اٟمٔمر يمٞمػ شمتجغمَّ أٟمقار اًمٜمٌقة ذم هذا اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ صمؿ ىم٤مرن

 .(يمت٤مب اًمٕم٘مؾ واجلٝمؾ): اومتتح يمت٤مسمف سم٘مقًمف: ايمؽودم (ب

أىمٌِؾ وم٠مىمٌَؾ، صمؿَّ ىم٤مل : عم٤َّم ظمٚمؼ اهلل اًمٕم٘مؾ اؾمتٜمٓم٘مف، صمؿَّ ىم٤مل ًمف: )صمؿَّ أورد أصمًرا قمـ أيب ضمٕمٗمر ىم٤مل ومٞمف

َّٓ ومٞمٛمـ ُأطم٥م، : أدسمِر وم٠مدسَمر، صمؿ ىم٤مل: ًمف يت وضمالزم ُم٤م ظمٚم٘م٧م ظمٚمً٘م٤م هق َأطم٥م إزمَّ ُمٜمؽ وٓ أيمٛمٚمتؽ إ وقمزَّ

 (.إي٤َّمك آُمر، وإي٤َّمك أهنك، وإي٤َّمك ُأقم٤مىم٥م، وإي٤َّمك ُأصمٞم٥م أُم٤م إينِّ 

ك ! ي٤م آدم: هٌط ضمؼميؾ قمغم آدم وم٘م٤مل: )ىم٤مل وأورد سمٕمده أصمًرا آظمر قمـ قمكم  ُأُِمرت أن ُأظمػمِّ

اًمٕم٘مؾ واحلٞم٤مء : وُم٤م اًمثالث؟ وم٘م٤مل! ي٤م ضمؼميؾ: وم٘م٤مل ًمف آدم. واطمدة ُمـ صمالث، وم٤مظمؽمه٤م ودع اصمٜمتلم

إٟم٤َّم ُأُِمرٟم٤م أن : اٟمٍموم٤م ودقم٤مه، وم٘م٤مٓ: وم٘م٤مل ضمؼميؾ ًمٚمحٞم٤مء واًمديـ.  اظمؽمت اًمٕم٘مؾإينِّ : وم٘م٤مل آدم. واًمديـ

 (.وقمرج! ومِم٠مٟمٙمام: ىم٤مل. ٟمٙمقن ُمع اًمٕم٘مؾ طمٞم٨م يم٤من

وهٙمذا اؾمتٛمر ذم ذيمر رواي٤مت قمـ اًمٕم٘مؾ، صمؿَّ أورد سمٕمده ومْمؾ اًمٕمٚمؿ، ويمٚمٝم٤م أو ضمٚمٝم٤م ًمٞم٧ًم قمـ 

 !!، وأفمـ أنَّ إئٛم٦م ٟمًخقا اًمٜمٌقة، ومل يًتٗمتح ٓ سم٤مًم٘مرآن وٓ سمٙمالم رؾمقل اهلل اًمٜمٌل 
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 :زمكم آهمتتوضمقتكم اظمؼوركي

ًٓ سمٙمالم اهلل   .ويمالم رؾمقًمف  اًمٌخ٤مري سمدأ سمِذيمر سمداي٦م اإلؾمالم، ُمًتد

ؾمقًمف أو يمالم ر ، ويم٤من يٜمٌٖمل أن يٌدأ سمٙمالم اهلل واًمٙمٚمٞمٜمل سمدأ سمِذيمر آصم٤مر قمـ همػم اًمٜمٌل 

. 

٥م وظُمػمِّ سملم اًمٕم٘مؾ واحلٞم٤مء واًمديـ
 .صمؿَّ اًمٙم٤مذم ذيمر أنَّ آدم ظُمقـمِ

 ًُ  !هؾ يم٤من ُمٕمف قم٘مؾ أم ٓ؟: ومٕمٜمدُم٤م ظُمقـم٥ِم آدم :ومؾ

 !وم٢من يم٤من ُمٕمف قم٘مؾ، ومٙمٞمػ خُيػمَّ سملم رء هق ُمٕمف وسملم ُمثٞمٚمف؟

 !وإن يم٤من ًمٞمس ُمٕمف قم٘مؾ: ومٙمٞمػ خُي٤مـَم٥م ُمـ ٓ قم٘مؾ ًمف؟

 !!ٟمزول ضمؼميؾ سمدون قم٘مؾ وٓ طمٞم٤مء وٓ ديـ؟صمؿ يمؿ ُمـ اًمزُمـ سم٘مل آدم ىمٌؾ 

 !آدم سملم أُمقر يمٚمٝم٤م ٓيًتٖمٜمل قمٜمٝم٤م اإلٟم٤ًمن؟ صمؿ يمٞمػ خيػم اهلل 

 !ومٝمؾ احلٞم٤مء يًتٖمٜمل قمٜمف اإلٟم٤ًمن؟

 !وهؾ اًمديـ يًتٖمٜمل قمٜمف اإلٟم٤ًمن؟

 !ٓ يريد ًمإلٟم٤ًمن أن جيٛمع سملم اًمٕم٘مؾ واحلٞم٤مء واًمديـ؟ هؾ اهلل 

 !ؿمٞمئ إذا مجع ٔدم سملم اًمٕم٘مؾ واًمديـ واحلٞم٤مء ؟ وهؾ يٜم٘مص ُمـ ُمٚمؽ اهلل 

 !!ؾمثثٌثحث٤مٟمثؽ هثذا هبتثثثثث٤من قمٔمٞمثثثؿ

أُم٤م ٟمحـ ومٜمٕمت٘مد أن ! أم يمٞمػ قمرف ذًمؽ؟ !؟ي٠مشمٞمف اًمقطمل سم٤مًمٖمٞم٥مأ! صمؿَّ ُمـ أظمؼم أسم٤م ضمٕمٗمر سمذًمؽ؟

٧ٌم ُم٤م ٓ قمٚمؿ ًمف سمف وأنَّ ذًمؽ ُمـ اًمرواي٤مت اعمٙمذوسم٦م  أسم٤م ضمٕمٗمر أشم٘مك هلل ُمـ أن ي٘مقل قمغم اهلل ًِ اًمتل ُٟم

 .إًمٞمف 

ىم٦م، سمٚمٖم٧م ىمراسم٦م ؾمٌٕم٦م آٓف طمدي٨موؾمٌٕمامئ٦م طمدي٨م  صمؿَّ اًمٌخ٤مري أورد ىمراسم٦م أًمَٗملم - ُمٗمرَّ

 .٦م، إٓ أطم٤مدي٨م اٟمت٘مده٤م قمٚمٞمف سمٕمض اًمٕمٚمامء ٓ شمٙم٤مد شمتٕمدى قمدد أص٤مسمع اًمٞمديمٚمٝم٤م صحٞمح -سم٤معمٙمرر

ىمراسم٦م مخ٦ًم آٔف  إٓقمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ُمٜمٝم٤م  مل يّمححواًمٙمٚمٞمٜمل أورد أيمثر ُمـ ؾمت٦م قمنم أًمػ طمدي٨م،

وًمق ـُمٌِّ٘م٧م وقاسمط أهؾ اًمًٜم٦َّم ذم اًمرواي٦م ًمٕمٚمَّف خيتٗمل هذا اًمٙمت٤مب ُمـ اًمقضمقد، وشمرك اًم٤ٌمىمل  طمدي٨م ،

 .أو يّمٗمق ُمٜمف اًم٘مٚمٞمؾ

 !!ومام رأيٙمؿ ذم اًمٙمت٤مسملم سمٕمد ذًمؽ؟؟
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 :  ومن أبىاب البخازٍ

 «شاعمًٚمؿ ُمـ ؾمِٚمؿ اعمًٚمٛمقن ُمـ ًم٤ًمٟمف ويده. 

 «شطم٥م اًمرؾمقل ُمـ اإليامن.    

 «شاًمديـ ين.    

 «شاجلٝم٤مد ُمـ اإليامن. 

 «شومْمؾ اًمٕمٚمؿ. 

 «ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :                [ ؾمقرة

 .ش[اجلـ

 :  ومن أبىاب الكايف

 «شأنَّ إئٛم٦م يٕمٚمٛمقن مجٞمع اًمٕمٚمقم اًمتل ظمرضم٧م إمم اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ: سم٤مب. 

 «شأنَّ إئٛم٦م إذا ؿم٤مءوا أن يٕمٚمٛمقا قمٚمٛمقا: سم٤مب. 

 «ؿ ٓ يٛمقشمقن إٓ سم٤مظمتٞم٤مرهؿ: سم٤مب  .شأنَّ إئٛم٦م يٕمٚمٛمقن ُمتك يٛمقشمقن وأهنَّ

 ًُ عم٤مذا هرب اعمٝمدي ظمقوًم٤م ُمـ اعمقت؟ أًمٞمس إومم أن يٌ٘مك ي٘مقد اًمٜم٤مس ويٛمتٜمع قمـ : إذن :همؼؾ

 !؟ٕٟمَّف ٓ يٛمقت إٓ سم٤مظمتٞم٤مره اعمقت

 ف ٓ خيٗمك قمٚمٞمٝمؿ رءأنَّ : سم٤مب»: وومٞمف يمذًمؽ  .شإئٛم٦م يٕمٚمٛمقن قمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن وأٟمَّ

: سم٠من ي٘مقلٟمٌٞمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف  اهلل ي٠مُمر  :ومؾً        

       [188:إقمراف]. 

: وىم٤مل شمٕم٤ممم                   

     [ اجلـؾمقرة]. 

 .ي٤م حمٛمد سمٚمِّغ اًمٜم٤مس أٟمَّؽ ٓ شمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م: ي٘مقل اهلل 
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َّٓ إذا ! إٟمَّف قم٤ممل اًمٖمٞم٥م ٓ ي٠مذن سمٌٕمْمف إٓ ًمٚمرؾمؾ، ومل يذيمر ُمـ ؾمٛمٞمتٛمقهؿ سم٤مٕئٛم٦م: وي٘مقل شمٕم٤ممم إ

 !!قمغم طم٥ًم اعمٜمٝم٩م اًمِمٞمٕمل يمام ؾمٞم٠ميت اؾمتدريمتؿ قمغم اهلل 

 ..ؾمتٖمٗمر اهللأ! ومٛمـ اًمّم٤مدق ي٤م شُمرى؟!! ويمت٤مب اًمٙم٤مذم ي٘مقل ظمالف ذًمؽ

اًمتل شمتحدث قمـ ( اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م)يمت٤مب ُم٤مدشمف اًمقطمل اإلهلل ! وم٠مهيام أومْمؾ ي٤م شُمرى؟

 .ُم٤ًمئؾ اإليامن واإلؾمالم واجلٝم٤مد وٟمحق ذًمؽ

ومال  وٟم٥ًم إًمٞمٝمؿ ُم٤م مل ي٘مقًمقه؟ قمٓمقا صٗم٤مت اإلًمفٛم٦م، وأُ أو يمت٤مب ُم٤مدشمف قمـ أؿمخ٤مص ُٟمّمٌقا أئ

َّٓ احلدي٨م قمـ اإلُم٤مُم٦م وإئٛم٦م -همػم اعم٤ًمئؾ اًمٗمرقمٞم٦م  - فشمٙم٤مد دمد ومٞم  !واهلل اعمًتٕم٤من!! ؟إ

م : )ومؾتؿ( 88 همًل يصح آفمتامد دم كؼؾ زمعض ايمدواهل وكًٌتفو إلم ايمشقعي، اؽمتـوًدا فمعم مـ سمؼدا

دم معرهمي أومقال اإلمومقي إلم فمؾامئفؿ، وأطمذ مذهٌفؿ دم إصقل  مـ خمويمػقفؿ، مـ دون ايمرصمقع

 (.وايمػروع مـ مميمػوهتؿ

 ٟمحـ ُٟم١ميمد قمغم هذا اعمٜمٝم٩م، وه٤م ٟمحـ يمام شمرى مل وًمـ ٟمٜم٘مؾ قمـ همػم ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمٕم٦م. ٟمٕمؿ :ومؾً

 !ذم سمٞم٤من قم٘مٞمدهت٤م

أنا ايمتشقهع : (33: ص) ومـ ايمغرائى أمحد أمكم اظمٌمي ىمتى دم ىمتوزمف همجر اإلؽمًلم: )ومؾتؿ( 84

سمٕمد اٟمتِم٤مر يمت٤مسمف قُمقشم٥م وم٤مقمتذر سمٕمدم صمؿ ذيمرشمؿ أٟمف (. ىمون ملوى يؾجل إيمقف ىمؾ مـ أراد هدم اإلؽمًلم

 .آـمالع وىمٚم٦م اعمّم٤مدر

وذًمؽ ٕنَّ ُمٜمٝم٩م شمٕم٤مُمؾ  :إنَّ ىمقل أمحد أُملم هذا ي٘مقل سمٛمٕمٜم٤مه يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ىمدياًم وطمديث٤ًم :ومؾً

-سمٌٞم٤من ُمقىمػ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ رواة اًمديـ  ء اإلؾمالم، ويتٌلمَّ ذًمؽاًمِمٞمٕم٦م ُمع اإلؾمالم ُي١مدي إمم إًمٖم٤م

وُمـ اًم٘مرآن وُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، وومٞمام يكم إؿم٤مرة إمم ُمقىمٗمٝمؿ، وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من  -اًمّمح٤مسم٦م 

 :سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم

َّٓ أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص وٟمحقهؿ (أ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل سمٞم٤مٟمف يمام ؾمٞم٠ميت - ـمٕمـ اًمِمٞمٕم٦م ذم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م إ

 .وهذا اًمٓمٕمـ ُيِمٙمِّؽ ذم أُم٤مٟم٦م اًمّمح٤مسم٦م، وهلذا ومٙمؾ ُم٤م رووه همػم ُمقصمقق سمف سمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ -شمٕم٤ممم

ف وم :اًم٘مرآنوـمٕمـ اًمِمٞمٕم٦م ذم  (ب ح ىمراسم٦م صمالصملم قم٤معم٤ًم ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م سم٠مٟمَّف حُمرَّ ٘مد سَّ

 :ء سمٕمْمٝمؿوهذه أؾمام ،وٟم٤مىمص، وذًمؽ يٕمٜمل أنَّ اًم٘مرآن همػم ُمقصمقق سمف

-112)اإليْم٤مح ]ىم٤مل ذم يمت٤مسمف ( هث261)قم٤مم  اًمٜمٞم٤ًمسمقري اعمتقرماًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان  -1
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 .ِذيمر ُم٤م ذه٥م ُمـ اًم٘مرآن: سم٤مب :([114

د اًمٜمقري اًمٓمؼمد ىمد ىمرر هب٤م ٟم٘مّم٤من اًم٘مرآن، و -أؾم٤مء ومٝمٛمٝم٤م-وأورد رواي٤مت ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦َّم  أيمَّ

 .ي٘مقل سمتحريػ اًم٘مرآن اًمٗمْمؾ هذا أنَّ 

 أٟمف ضمٕمٗمر إمم أيبذم شمٗمًػمه  ٟم٥ًموم٘مد  ،ًمث٤مًم٨مُمـ قمٚمامء اًم٘مرن ا ،ومرات سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمقذم -2

وأورد قمدة ( قمغم اًمٕم٤معملم [وآل حمؿد]إنَّ اهلل اصٓمٗمك آدم وٟمقطًم٤م وآل إسمراهٞمؿ : )هٙمذا ي٘مرأ هذه أي٦م

 (.1/78)آي٤مت قمغم هذا اعمٜمقال 

 (.48، 47، 13، 1/12)ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م ذم شمٗمًػمه  ،اًمٕمٞم٤مر -3

ومٌدل اًمذيـ فمٚمٛمقا آل : )ٟمزل ضمؼميؾ هبذه أي٦م هٙمذا»: ضمٕمٗمر ىم٤ملأؾمٜمد اًمٕمٞم٤مر وهمػمه قمـ أيب 

فمٚمٛمقا آل حمٛمد طم٘مٝمؿ رضمزًا ُمـ اًمًامء سمام يم٤مٟمقا  حمٛمد طم٘مٝمؿ همػم اًمذي ىمٞمؾ هلؿ وم٠مٟمزًمٜم٤م قمغم اًمذيـ

 .(8)شيٗمً٘مقن

 (.9،11، 1/5)اًم٘مٛمل ؿمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل ذم شمٗمًػمه  -4

: -ٛمل حت٧م قمٜمقان حتريػ اًم٘مرآنذم ُمٕمرض صمٜم٤مئف قمغم شمٗمًػم اًم٘م-ي٘مقل ـمٞم٥م اعمقؾمقي اجلزائري 

هذا اًمتٗمًػم يمٖمػمه ُمـ اًمتٗم٤مؾمػم اًم٘مديٛم٦م يِمتٛمؾ قمغم رواي٤مت سم٘مل رء هيٛمٜم٤م ذيمره وهق أن »

 .(0) (ُمٗم٤مده٤م أن اعمّمحػ اًمذي سملم أيديٜم٤م مل يًٚمؿ ُمـ اًمتحريػ واًمتٖمٞمػم

 (.8،23،25،26،27)ُمٜمٝم٤م رواي٤مت يمثػمة ( 1/413)اًمٙمٚمٞمٜمل ذم أصقل اًمٙم٤مذم  -5

وم٤مًمٔم٤مهر ُمـ صم٘م٦م اإلؾمالم حمٛمد : )اًمِمٞمٕمل حمٛمد سمـ ُمرشم٣م اعمٚم٘م٥م سم٤مًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤ميناعمٗمن ىم٤مل 

 ( ) ( سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل ـم٤مب صمراه أٟمف يم٤من يٕمت٘مد اًمتحريػ واًمٜم٘مّم٤من ذم اًم٘مرآن

اهتؿ أسم٤م سمٙمر سمٕمدم مجٕمف يمؾ اًم٘مرآن، ظمقوًم٤م ُمـ ( 352:ت)أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ أمحد اًمٙمقذم  -6

 (.53-1/51( )آؾمتٖم٤مصم٦م ُمـ سمدع اًمثالصم٦م)ر ذًمؽ ذم يمت٤مب فمٝمقر ُم٤م يٗمًد قمٚمٞمٝمؿ أُمرهؿ، ذيم

 (.اًمٖمٞم٦ٌم)حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمٕمامين ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس ذيمر ذًمؽ ذم يمت٤مب  -7

                                                
 (. 1/45)شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ( 1) 

 (. 1/22)ُم٘مدُم٦م ـمٞم٥م اعمقؾمقي قمغم شمٗمًػم اًم٘مٛمل ( 2) 

 (. 1/52)اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ( 3) 
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(: أوائؾ اعم٘م٤مٓت)، ىم٤مل ذم يمت٤مسمف (413:ت)أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن اعمٚم٘م٥م سم٤معمٗمٞمد  -8

، سم٤مظمتالف اًم٘مرآن، وُم٤م آل حمٛمد إنَّ إظم٤ٌمر ىمد ضم٤مءت ُمًتٗمٞمْم٦م قمـ أئٛم٦م اهلدى ُمـ : أىمقل)

 ...(.أطمدصمف سمٕمض اًمٔم٤معملم ومٞمف ُمـ احلذف واًمٜم٘مّم٤من

( آطمتج٤مج)ذم يمت٤مسمف  ،ُمـ اًم٘مرن اًم٤ًمدس ،أسمق ُمٜمّمقر أمحد سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمٓمؼمد -9

(1/241،245،249.) 

( يمِمػ اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م)ذم يمت٤مسمف ( 692:ت)أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٞمًك اإلرسمكم  -11

(1/319.) 

وأُم٤م فمٝمقرك قمغم : )، ىم٤مل ذم أول اًمتٗمًػمذم شمٗمًػمه اًمّم٤مذم( 1191:ت)اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين  -11

: شمٜم٤ميمر ىمقًمف                       

   [3:اًمٜم٤ًمء] ،نم٤م ىمدُم٧م ذيمره ُمـ إؾم٘م٤مط  ومٝمق، وًمٞمس يِمٌف اًم٘مًط ذم اًمٞمت٤مُمك ٟمٙم٤مح اًمٜم٤ًمء

، (اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ اًم٘مرآن ذم اًمٞمت٤مُمك وسملم ٟمٙم٤مح اًمٜم٤ًمء ُمـ اخلٓم٤مب واًم٘مّمص أيمثر ُمـ صمٚم٨م اًم٘مرآن

 (.18-17:ورىم٦م)قمغم هذا اًمٜمٛمط  ويًتٛمر ذم اًمٙمذب قمغم اهلل 

 (.18/145) (وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م)ذم يمت٤مسمف ( 1114:ت)حمٛمد سمـ احلًـ احلر اًمٕم٤مُمكم -12

 وأُم٤م ُم٤م هق قمغم : )، ىم٤ملذم شمٗمًػمه اًمؼمه٤من( 1117:ت) ه٤مؿمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٌحراين -13

: ظمالف ُم٤م أٟمزل اهلل ومٝمق ىمقًمف -14              [آل 
 [(!!ذم قمكم]ًمٙمـ اهلل يِمٝمد سمام أٟمزل اهلل إًمٞمؽ : )وأُم٤م ُم٤م هق حمرف ُمٜمف ىمقًمف[... 111:قمٛمران

ر اًمٜم٘مص،  (سمح٤مر إٟمقار)ُمأل يمت٤مسمف ( هث1111:ت)حمٛمد سم٤مىمر اعمجٚمز  -15 سم٤مًمرواي٤مت اًمتل شُم٘مرِّ

 (.12/525) (ُمرآة اًمٕم٘مقل)ويمذًمؽ ذم يمت٤مسمف 

ٟمزل ضمؼميؾ هبذه أي٦م قمغم : )ٟم٘مؾ قمـ اًمٙم٤مذم رواي٤مت شم٘مرر اًمتحريػ، وُمٜمٝم٤م قمـ أيب ضمٕمٗمر ىم٤مل 

: ^حمٛمد                     

: ذم قمكم [ 91:اًمٌ٘مرة]   (23/372-373.) 

 (.364-2/361) (إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م)ذم يمت٤مسمف ( 1112:ت)ٟمٕمٛم٦م اهلل اعمقؾمقي اجلزائري  -16
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 (.296-294) (اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م)ذم يمت٤مسمف ( 1186:ت)يقؾمػ سمـ أمحد اًمٌحراين  -17

وىمد أورد اًمٜمقري  ،همػمهؿ اًمٕمنماتهذه سمٕمض أؾمامء اًم٘م٤مئٚملم سمٜم٘مص اًم٘مرآن وحتريٗمف، وهٜم٤مك 

ـِ ُمـ  (ومّمؾ اخلٓم٤مب)اًمٓمؼمد ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مب  ىمراسم٦م أرسمٕملم اؾماًم نمَـّ ي٘مقل هبذا اًم٘مقل، ومل يًتث

 (.51:ص)(( شم٘مِٞم٦م: ))صمؿ قم٘م٥م ذًمؽ سم٠مهنؿ إٟمام ٟمٗمقا اًمتحريػ اًم٘مدُم٤مء إٓ أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص 

ريػ اًم٘مرآن وًمٙمٜمٝمؿ مل يتؼمؤا نمـ ٟمٕمؿ هٜم٤مك أومراد ذم اًمٕمٍم احل٤مض زقمٛمقا أهنؿ ٓ ي٘مقًمقن سمتح

ـمٕمـ ذم اًم٘مرآن  سمؾ جيّٚمقهنؿ ويٕمٔمٛمقهنؿ وذًمؽ يِمٙمؽ ذم ُمّمداىمٞمتٝمؿ إذ ًمق ـمٕمـ ؿمخص ذم أسمٞمؽ 

 ! وم٘مط( إٟمف خمٓمئ)وًمتؼمأت ُمٜمف ومل شم٘مؾوأُمؽ ًمٙمذسمتف

سمف أهنؿ  هنؿ ّمٗمقيّمدق ذم طمٗمظ يمت٤مسمف وم٢من أىمَم ُم٤م يوأُم٤م اًمذيـ يٓمٕمٜمقن ذم رب اًمٕم٤معملم سم٠مٟمف مل 

ومٝمؾ يٛمٙمـ أن يقصمؼ ذم دقمقى اعمٕم٤مسيـ أهنؿ  هذم أقمغم صقر صمؿ يٌ٘مك اًمتٕمٔمٞمؿ واًمتٌجٞمؾ هلؿ خمٓمئقن

!يٜمٙمرون قمغم ه١مٓء وهذا طم٤مهلؿ ُمٕمٝمؿ؟

و دم ايمًـاي( ج سمؾ ـمٕمٜمقا ذم اًمّمح٤مسم٦م  :وم٢منَّ اًمِمٞمٕم٦م إذا ضم٤مء طمدي٨م خُي٤مًمػ ُمٕمت٘مدهؿ ـمٕمٜمقا ومٞمف :أما

َّٓ أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص ؼ إ ًَ ر أو ُيٗم أًمٞمس هذا سم٤مسًم٤م ي٠موي إًمٞمف  ..اًمذيـ ٟم٘مٚمقا اًمًٜم٦َّم، ومل يٌَؼ ُمٜمٝمؿ أطمد مل ُيٙمٗمَّ

 !يمؾ زٟمديؼ حُي٤مرب اإلؾمالم؟

 !اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦َّم، ورواة هلام، وهؿ اًمّمح٤مسم٦م؟: ُم٤م هق اإلؾمالم؟ أًمٞمس هق

 ومٙمٞمػ يقصمؼ ومٞمام ٟم٘مٚمقه؟ ٙمؽ ذم إيامهنؿ،ٕمـ ذم اًمرواة وؿُم وم٢مذا ـمُ 

 !؟صمؿَّ ُم٤مذا يًتٓمٞمع اًمزٟم٤مدىم٦م أيمثر ُمـ ذًمؽ

(ومـ اإلمومقي مـ جيقز كؽوح سمًع كًقة: )إنا ازمـ ضمزم ومول: ومؾتؿ( 83
(5)

وطمطلسمف دم دفمقاه، شمؿا  ،

 (.همقؼرأ ايمػوحتي فمعم ورع ازمـ ضمزم: )ومؾً

سمؾ يتحرون ذم ٟم٘مٚمٝمؿ وقمزوهؿ،  :ٓ يًتٌٞمحقن اًمٙمذب -يمٖمػمه ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦َّم- اسمـ طمزم  :ومؾً

ام ي٘مقل هبذا اًم٘مقل إطمدى ومرق اإلُم٤مُمٞم٦م واًمتل شمٌٚمغ اًمٕمنمات  .ومل شمٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م ورسمَّ

قمل اإلُم٤مُم٦م ذم آل اًمٌٞم٧م جيٛمٕمٝم٤م اؾمؿ ، صمؿَّ شمٜمٗمرد شاإلُم٤مُمٞم٦م»: وم٢منَّ مجٞمع اًمٓمقائػ واًمٗمرق اًمتل شمدَّ

٤مئد يمٗمر وإحل٤مد  وُمٜمٝم٤م ومرىم٦م اًم٠ًٌمي٦م اًمتل ويمثػم ُمـ هذه اًمٗمرق ًمف قم٘م ،اإلُم٤مُمٞم٦م اإلصمٜم٤م قمنمي٦م هبذا آؾمؿ

                                                
 (.4/182)اًمٗمّمؾ ( 1)
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ادقم٧م إًمقهٞم٦م ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف وإذا دمرأت قمغم هذه اًمدقمقى ومٚمـ يٙمقن اًم٘مقل سمٜمٙم٤مح 

 ... إم همري٤ًٌم قمٚمٞمٝم٤م وهٜم٤مك ومرق اإلسم٤مطمٞم٦م وُمٜمٝم٤م ومرىم٦م 

 ..ورسمام اقمتٛمد قمغم ٟم٘مؾ ظم٤مـمئ، ورسمام وهؿ 

 !ام مل ٟمًٚمؿ ٓ أٟم٤م وٓ أٟم٧موًمق أن يمؾ ؿمخص وهؿ ؾم٘مٓم٧م قمداًمتف رسم 

زملنا ايمشقعي سمعتؼد زملنا كؽوح إم هق مـ ايمػم : )إنا ايمدىمتقر فمٌد اهلل حمؿد ايمغريى ومول: ومؾتؿ( 82

(زمويمقايمديـ
(5)

. 

 :اجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ ومٚمؿ أضمد ومٞمٝم٤م هذا اًمٙمالم، ومٚمٕمٚمَّٙمؿ ( 222:ص)ضمٕم٧م اًمّمٗمح٦م اعمذيمقرة وهل ار ىمد: أو

.٤مقمزا إًمٞمف يمذسمً  اقمتٛمدشمؿ قمغم يمت٤مب آظمر
 (0)

 

وإٟمَّام ذيمر اًمِمٞمٕم٦م، وهذا اؾمؿ يٕمؿ  -طم٥ًم قم٤ٌمرشمٙمؿ- مل يذيمر اإلُم٤مُمٞم٦م قمغم وضمف اخلّمقص :شموكقًو

 .يمام شم٘مدم وًمٕمٚمَّف ىمقل إلطمدى شمٚمؽ اًمٗمرق اًمٖم٤مًمٞم٦م ،قمنمات اًمٗمرق

 .ٓ جيقز ًمف أن يٕمٛمؿ إن يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ :شمويمثًو

هذا ُمـ اعمحرُم٤مت اًمٔم٤مهرة اًمتل ٓ جيرؤ ُمًٚمؿ قمغم اًم٘مقل هب٤م، وٓ أدري هؾ ذيمر ُمرضمًٕم٤م  :رازمًعو

 .: وم٢مٟمؽ مل شمذيمر ذًمؽًمٙمالُمف أم أٟمَّف أـمٚم٘مف سمدون قمزو

و ًً  .هذا ؿمخص همػم ُمٕمروف وٓ ٟمدري ُمـ هق، وم٤مهلل أقمٚمؿ سمح٤مًمف :طموم

شمؿا سمًوءيمتؿ فمـ . أة يمقزين هبوإنا أزمو ضمـقػي يرى أكاف ٓ جيى احلد زمقطء مـ اؽمتلصمر امر: ومؾتؿ( 81

 (.إلم مجقع أهؾ ايمًـاي)صمقاز كًٌي هذا ايمؼقل 

 :ايمرد مـ وصمقه  :ومؾً

إذا اضمتٝمد اًمٕم٤ممل وم٠مظمٓم٠م ذم اضمتٝم٤مده ومٝمق ُمٖمٗمقر ًمف ظمٓم١مه، ُم٠مضمقر قمغم اضمتٝم٤مده، وم٢مٟمَّف ُم٤م ُمـ  : أوًٓ 

َّٓ وًمف ظمٓم٠م أو أظمٓم٤مء ذم اضمتٝم٤مده إظمقاٟمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  ٕنَّ اًمٕم٤ممل همػم ُمٕمّمقم، وًمٙمـ :قم٤ممِل إ

                                                
 (.222:ص)وضم٤مء دور اعمجقس ( 1)

 !!ومٞمف ومٚمؿ أضمد هذه اًمٕم٤ٌمرة (ىمرص ُمدُم٩م: )وىمد ىمٛم٧م سمٛمراضمٕم٦م اًمٙمت٤مب  ُمـ ظمالل سمح٨م ذم (2)
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ه٤م اًمٕمٚمامء َّٓ وىمد ردَّ  .يّمححقن ًمف ظمٓم٠مه، ومٚمٞمس هٜم٤مك ومتقى ظم٤مـمئ٦م إ

هذه اعم٠ًمًم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م إسم٤مطم٦م اًمٗمٕمؾ وإٟمام ومٞمٝم٤م درء احلد قمـ اًمٗم٤مقمٚملم وإٓ ومٝمل يمٌػمة ُمـ : شموكقوً 

 .اًمٙم٤ٌمئر 

ضمٝم٦م ٟمٔمر اًم٘م٤مئٚملم وهق يٌلم و( هث686:ت)ىم٤مل اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل أسمق حمٛمد قمغم سمـ زيمري٤م اعمَٜمٌَْجل 

يٚم٘مك اهلل شمٕم٤ممم سمٙمٌػمة اًمزٟم٤م إن مل يت٥م وًمٙمـ  اُمرأة ًمٞمٓم٠مه٤م ٓ حتؾ ًمف وهق زانٍ  إذا اؾمت٠مضمر:)هبذه اعم٠ًمًم٦م 

( وآشمقهـ أضمقرهـ )يً٘مط احلد قمٜمف ًمٚمِمٌٝم٦م ٕن إضمرة واعمٝمر قم٤ٌمرشم٤من قمـ ُمٕمٜمك واطمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

(٤مأي ُمٝمقرهـ ومقضمدت ؿمٌٝم٦م اًمٜمٙم٤مح واُمتٜمع احلد ٕضمٚمٝم
 (5)

   

يٌدوا أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل أراد أن يرومع احلد قمـ اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م قمغم وضمف :  شمويمثوً 

وم٠مراد رمحف اهلل (  اظمتعي: ) اًمٓم٤مئٗم٦م اًمقطمٞمدة اًمتل شمًت٠مضمر اًمٜم٤ًمء هلذا اًمٕمٛمؾ سم٤مؾمؿ  هل اخلّمقص ٕهن٤م

 !! ه١مٓء وُمـ قمٛمؾ ُمثؾ قمٛمٚمٝمؿ هلؿ ؿمٌٝم٦م متٜمع إىم٤مُم٦م احلد قمٚمٞمٝمؿ: أن ي٘مقل 

أرأي٧م ي٤م أخ حمٛمد سم٤مرك اهلل ومٞمؽ يمٞمػ يريد أن حيٛمٞمؽ وإظمقاٟمؽ ُمـ احلد صمؿ يٙمقن ضمزاؤه هذا 

 !!اعمقىمػ ُمٜمؽ أم أٟمؽ ٟمًٞم٧م أن هذا ُمذهٌؽ ؟؟

 !!ومام رأيؽ أٟم٧م إذن ذم اًمذي يًت٠مضمر اُمرأة هلذا اًمٕمٛمؾ ؟؟

 !!؟؟أم ٓهؾ شم٘مٞمؿ قمٚمٞمف احلد 

أة هلذا اًمٕمٛمؾ ومام هل اعمحّمٚم٦م ذم صٗمقف أن شم٘مٞمؿ احلد قمغم يمؾ ُمـ اؾمت٠مضمر اُمرأرأي٧م ًمقأردت 

 !!اًمِمٞمٕم٦م ؟؟

 .إذن اؿمٙمر هذا اإلُم٤مم اًمذي درأ قمٜمٙمؿ احلد ومرمحف اهلل وأؾمٙمٜمف ومًٞمح ضمٜم٤مشمف 

إمم ىمقهلام حمٛمد سمـ احلًـ وأسمق يقؾمػ، وذه٥م : ومٞمٝم٤م شمٚمٛمٞمذاه فهذه اعم٠ًمًم٦م ىمد ظم٤مًمٗم:  رازمعوً 

، (4/29)واسمـ قم٤مسمديـ ذم طم٤مؿمٞمتف ( اًمدر اعمخت٤مر)يمام سمٞمٜمف ص٤مطم٥م  ،اعمح٘م٘مقن ُمـ قمٚمامء اعمذه٥م

 (.3/377) (إقمالم اعمقىمٕملم)ذم  وأوم٤مض ذم رد هذه احلٞمؾ اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ًمٞم٧ًم سم٠مهمرب ُمـ يمثػم ُمـ اًمٗمت٤موى اًمِمٞمٕمٞم٦م،  هذه اًمٗمتقى اًمٖمري٦ٌم ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م : طمومًوً 

 .همػمه٤مذم اعمتٕم٦م و واًمتل أـمٚم٘مٝم٤م قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ىمدياًم وطمديث٤ًم

                                                
 .(2/741)اًمٚم٤ٌمب ذم اجلٛمع سملم اًمًٜم٦م واًمٙمت٤مب  (1)
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 : همؿـ ايمػتووى ايمؼديؿي (أ

اًمرضمؾ حُيؾ ٕظمٞمف ومرج ضم٤مريتف؟ : )ىمٚم٧م: ىم٤مل( ع)روى اًمٓمقد قمـ حمٛمد سمـ أيب ضمٕمٗمر   -1

(ٓ سم٠مس سمف، ًمف ُم٤م أطمؾ ُمٜمٝم٤م .ٟمٕمؿ: ىم٤مل
(5)

. 

ظمذ هذه ! ي٤م حمٛمد(: )ع)ىم٤مل زم أسمق قمٌد اهلل : وروى اًمٙمٚمٞمٜمل واًمٓمقد قمـ حمٛمد سمـ ُمْم٤مرب ىم٤مل

(وم٢مذا ظمرضم٧م وم٤مردده٤م إًمٞمٜم٤م اجل٤مري٦م ختدُمؽ وشمّمٞم٥م ُمٜمٝم٤م،
(0)

.    

ُمع ي٘مٞمٜمٜم٤م سمٕمدم صح٦م ٟم٦ًٌم هذيـ اًم٘مقًملم !! ٤م سمدون قم٘مد أو متٚمؽومٝم٤مشم٤من اًمروايت٤من ىمد أسم٤مطمت٤م ومرضمً 

 .إمم أطمد ُمـ آل اًمٌٞم٧م

 : ومـ ايمػتووى احلديثي (ب

ذم : أي-ونم٤م ي١مؾمػ ًمف أن اًم٤ًمدة هٜم٤م (: )اعمتٕم٦م: )ىم٤مل اًمًٞمد طمًلم اعمقؾمقي ذم رؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان -1

وهٜم٤مك يمثػم ُمـ اًمٕمقائؾ ذم ضمٜمقب اًمٕمراق وذم سمٖمداد ذم ُمٜمٓم٘م٦م  !!أومتقا سمجقاز إقم٤مرة اًمٗمروج -اًمٕمراق

اًمّمدر واًمِمػمازي اًمًٞمًت٤مين و: اًمثقرة نمـ يامرس هذا اًمٗمٕمؾ سمٜم٤مًء قمغم ومت٤موى يمثػم ُمـ اًم٤ًمدة، ُمٜمٝمؿ

٤م قمٜمد أطمد ُمٜمٝمؿ اؾمتٕم٤مر اُمرأشمف إذا رآه٤م مجٞمٚم٦م واًمٓمٌٓم٤ٌمئل واًمؼمضمردي وهمػمهؿ، ويمثػم ُمٜمٝمؿ إذا طمؾ وٞمٗمً 

 (!!!وشمٌ٘مك ُمًتٕم٤مرة قمٜمده طمتك ُمٖم٤مدرشمف

ُمع اإلصمٜمل قمنمي٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ذم : )أورد هذه اًمرؾم٤مًم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م اًمديمتقرقمكم أمحد اًم٤ًمًمقس ذم يمت٤مسمف 

 .(1113:إصقل واًمٗمروع

ٓ جيقز وطء اًمزوضم٦م ىمٌؾ إيمامل شمًع ؾمٜملم، دواًُم٤م يم٤من اًمٜمٙم٤مح أو : )ومتقى اخلٛمٞمٜمل ىم٤مل -2

 !ُمٜم٘مٓمًٕم٤م

٤م ؾم٤مئر آؾمتٛمت٤مقم٤مت: يم٤مًمٚمٛمس سمِمٝمقة واًمْمؿ واًمتٗمخٞمذ،  ومال سم٠مس هب٤م طمتك ذم وأُمَّ

!!!(اًمروٞمٕم٦م
( )

. 

ٓ يٌٓمؾ اًمّمقم إذا ىمّمد اًمتٗمخٞمذ ومدظمؾ ذم أطمد اًمٗمرضملم ُمـ دون : )ومتقى اخلقئل ىم٤مل -3

                                                
 

 (.3/136)آؾمتٌّم٤مر ( 1) 

 (.3/136)آؾمتٌّم٤مر ( 2/211)اًمٗمروع / اًمٙم٤مذم( 2) 

 (.2/241)حترير اًمقؾمٞمٚم٦م ًمٚمخٛمٞمٜمل ( 3)
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!!(ىمّمد
(5)

. 

 !!وم٠ميـ ومتقى أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمِم٤مذة ُمع هذه اًمٜمامذج ُمـ ومت٤موى اًمِمٞمٕم٦م اًمِم٤مذة ؟؟

ؽمتؾطػ كظرىمؿ ايمًومل إلم آراء زمعض فمؾامء إزهر ايممميػ ضمقل ايمشقعي أوهـو : )ومؾتؿ( 86

يمقس مـ ؾمؽ »: ؼقل إؽمتوذ فمٌد اهلودي مًعقد إزمقوريياإلمومقي، ايمتل صدرت زمعد ومراءة ىمتٌفؿ، 

 (.ش...دم أنا اظمذهى ايمشقعل هق همرع مـ أهؿ همروع اظمذاهى اإلؽمًلمقي ايمعومي

وومع ىمثغم مـ ايمٌوضمثكم، ؽمقاء دم ايمممق أو دم ): وٟم٘مٚمتؿ قمـ اًمديمتقر أيب اًمقوم٤مء اًمتٗمت٤مزاين ىمقًمف

 ٓ سمًتـد إلم أديمي أو ؾمقاهد كؼؾقي صمديرة زمويمثؼي،ي، ايمغرب، ومدياًم وضمديثًو دم أضمؽوم طموؿمئي فمـ ايمشقع

ومماو ٓ .. وسمداول زمعض ايمـوس هذه إضمؽوم همقام زمقـفؿ دون أن يًليمقا أكػًفؿ فمـ صحتفو وطمطئفو

زمد يمف مـ آفمتامد ؾمؽا همقف أنا أي زموضمٌ يتصدى يمؾٌحٌ فمـ سموريخ ايمشقعي أو فمؼوئدهؿ أو همؼففؿ، ٓ 

ًٓ وومٌؾ ىمؾ رء فمعم سمرا إنا مدى اخلًلف اظمقصمقد : إلم أن ومول. .ث ايمشقعي أكػًفؿ دم هذه اظمجوٓتأو

ـاي  وايمشقعي يمقس همقام يٌدو يمـو زملزمعد مماو هق مقصمقد مثًًل زمكم مذهٌل اإلموم مويمؽ وأسمٌوفمف مـ أهؾ زمكم ايمً

 (.ايمرأي وايمؼقوس

 [يمألؽمتوذ ايمًقد مرسمه ايمروقي( 8/448)مع رصمول ايمػؽر دم ايمؼوهرة ]

 :اجلقاب قمغم هذه إىمقال ُمـ أوضمف :ومؾً

أن ٓ يٙمقن سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمِمٞمٕم٦م ظمالف، وٟمتٛمٜمك أن يٜمحٍم  -واهلل-ٟمحـ ٟمح٥م  :ايمقصمف إول

 .وإطمٜم٤مف، أو أي ُمذهٌلم ُمـ ُمذاه٥م اًمًٜم٦َّم اعم٤مًمٙمٞم٦ماخلالف ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ًمٞمٙمقن ُمثؾ ُم٤م سملم 

إنَّ أي سم٤مطم٨م : )-همػم اعمٕمروف ذم إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م- اًمتٗمت٤مزاين اعمذيمقر قمزويمؿ إمم :ايمقصمف ايمثوين

ًٓ وىمٌؾ يمؾ رء  يتّمدى ًمٚمٌح٨م قمـ شم٤مريخ اًمِمٞمٕم٦م أو قم٘م٤مئدهؿ أو وم٘مٝمٝمؿ، ٓ سمد ًمف ُمـ آقمتامد أو

 (.قمغم شمراث اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ ذم هذه اعمج٤مٓت

٤م، وًمٙمـ هذا ُمٜمٝم٩م واضم٥م آشم٤ٌمع ًمٙمؾ ُمـ يريد أن ي٘مػ قمغم قم٘مٞمدة ـم٤مئٗم٦م أو وم٘مٝمٝم٤م أو رأهي :ومؾً

 شمراث اًمِمٞمٕم٦م  وإٓ مل ي٘مؾ هذا اًمٙمالم وىمقًمف هذا ُمقوع هتٛم٦م عمخ٤مًمٗمتف يٌدو أنَّ هذا اًمٙم٤مشم٥م مل ي٘مػ قمغم

 !!اًمٍمحي٦م عم٤م ذم يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م

                                                
 (.1/263) ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم ًمٚمخقئل( 1)
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سمؾ يرى  :واعمٓمٚمع قمغم يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م اًم٘مديٛم٦م يرى أنَّ هٜم٤مك ومرىًم٤م يمٌػًما سملم اًمِمٞمٕم٦م وأهؾ اًمًٜم٦َّم

 .ادم٤مهلم ٓ يٚمت٘مٞم٤من أسمًدا

ِمٞمٕم٦م إصقل نمٚمقءة سمام ي٘مرر قمدة قم٘م٤مئد، يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م يم٤مومٞم٦م جلٕمؾ اًمِمٞمٕم٦م ُمذه٤ًٌم ويمت٥م اًم

واعمحدصملم ظم٤مرضًم٤م ذم ٟمٔمر اًمًٜم٦َّم قمـ اإلؾمالم، ومل حتَظ هذه اًمٙمت٥م سمٕمٜم٤مي٦م قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اًم٘مدُم٤مء 

ومٞمٛمٞمزون اًمّمحٞمح ُمـ اًمْمٕمٞمػ، نم٤َّم ضمٕمؾ يمؾ ُم٤م ذم هذه اًمٙمت٥م ُمـ صحٞمح ووٕمٞمػ وُمقوقع دًمٞماًل 

دل سمف قمغم قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م، ؾمقاء ُمـ أشم٤ٌمع اعمذه٥م أو ُمـ اعُمخ٤مًمٗملم، وظم٤مص٦م اًمٙمت٥م إرسمٕم٦م اًمتل ُيًت

ك قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م سم٤مٕصقل  : وهل ،شُمًٛمَّ

وم٘مد أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م يمثػم ُمـ  ،(آؾمتٌّم٤مر)، و(اًمتٝمذي٥م)، و(ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف)، و(يمت٤مب اًمٙم٤مذم)

 .ًمٗمٞمٝم٤م سمّمٗم٤مت اعمجتٝمديـ اعمقصمقىملمقمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ووصٗمقه٤م سم٤مًمّمح٦م، ووصٗمقا ُم١م

 .وُمٜمٝمؿ ُمـ جيٕمؾ اًمٙمت٥م اعمٕمتٛمدة صمامٟمٞم٦م

 .(اًمٙم٤مذم)وذم ُم٘مدُم٦م هذه اًمٙمت٥م يمت٤مب 

م ٟمامذج ُمـ رواي٤مت وأىمقال قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ اًمٙم٤مذم وهمػمه  .وىمد شم٘مدَّ

 ،ويمٗمر اًمّمح٤مسم٦م سمؽميمٝم٤م اًمتل شم٘مرر إُم٤مُم٦م قمكم  اًمٙم٤مذم ُمـ رواي٤مت آظمر هٜم٤م وٟمذيمر ٟمٛمقذضًم٤م

 .وومٞمف شم٘مرير ردة اًمّمح٤مسم٦م إٓ صمالصم٦م أو أرسمٕم٦م أو ٟمحقهؿ

 .شسم٤مب ومٞمف ٟمٙم٧م وٟمتػ ُمـ اًمتٜمزيؾ ذم اًمقٓي٦م»: وم٘مد قم٘مد سم٤مسًم٤م سمٕمٜمقان

ر اًمقٓي٦م  .صمؿَّ أورد حتتف اصمٜمتلم وشمًٕملم رواي٦م شمٗمًػًما ٔي٤مت ُمـ اًم٘مرآن شُم٘مرِّ

: أظمؼمين قمـ ىمقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم(: ع)يب ضمٕمٗمر ىمٚم٧م ٕ»: أول رواي٦م ومٞمٝم٤م قمـ ؾم٤ممل احلٜم٤مط ىم٤مل

                           

   [ اًمِمٕمراءؾمقرة] ش(ع)هل اًمقٓي٦م ُٕمػم اعم١مُمٜملم : ىم٤مل. 

وٓي٦م »: واًمث٤مٟمٞم٦م ذم شمٗمًػم إُم٤مٟم٦م اًمتل قمرو٧م قمغم اًمًٛمقات وإرض قمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق أهن٤م

 .ش(ع)لم ٜمأُمػم اعم١مُم

 : واًمث٤مًمث٦م ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم                 
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س ُمـ اًمقٓي٦م، ومل خيٚمٓمقه٤م سمقٓي٦م ومالن وومالن ومٝمق اعمٚمٌَّ  سمام ضم٤مء حمٛمد »: ىم٤مل [82:إٟمٕم٤مم]

 .أسمق سمٙمر وقمٛمر : سمٗمالن وومالن ـمًٌٕم٤م اعمراد ،شسم٤مًمٔمٚمؿ

داظمؾ ذم وٓي٦م قمكم  واؾمتٛمر ُيٗمنِّ أي٤مت سمٙمالم همري٥م قمجٞم٥م، وإقمج٥م زقمٛمف أن اًمٜمٌل 

. 

: أوطمك اهلل إمم ٟمٌٞمف »: قمـ أيب ضمٕمٗمر ىم٤مل( 24)ومٗمل اًمرواي٦م        

                [43:اًمزظمرف] إٟمَّؽ قمغم وٓي٦م قمكّم، : ىم٤مل

 !شوقمكّم هق اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ

سمئًام ) :هٙمذا ٟمزل ضمؼميؾ هبذه أي٦م قمغم حمٛمد »: قمـ أيب ضمٕمٗمر ىم٤مل( 25)وسمٕمده٤م رواي٦م 

 .(سمام أٟمزل اهلل ذم قمكّم سمٖمٞم٤ًماؿمؽموا سمف أٟمٗمًٝمؿ أن يٙمٗمروا 

 .وقمغم آل اًمٌٞم٧م  ورؾمقًمف وهٙمذا قمغم هذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمٙمذب قمغم اهلل 

ر وٓي٦م قمكّم  وذم سمٕمْمٝم٤م دقمقى  وإُم٤مُمتف، ويمٗمر اًمّمح٤مسم٦م هب٤م ومجٛمٞمع هذه اًمرواي٤مت شُم٘مرِّ

 .حتريػ اًم٘مرآن

 .ؿمٞمٕملوهذا ٟمزر يًػم ُمـ شمٚمؽ اًمرواي٤مت اًمتل ٓ خيٚمق ُمٜمٝم٤م أو ُمـ ُمثٚمٝم٤م يمت٤مب 

وم٘مد  :مل ي١مُمٜمقا هبذه اًمقٓي٦م وإذا يم٤من اًمّمح٤مسم٦م مجٞمٕمٝمؿ وُمـ ؾم٤مر قمغم ُمٜمٝم٤مضمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦َّم

 .يمٗمروا قمغم طم٥ًم هذه اًمرواي٤مت

٧ٌم إمم آل اًمٌٞم٧م، ورسمَّام يقضمد ُمـ اًمِمٞمٕم٦م 
ًِ وٟمحـ ٟمٕمت٘مد اقمت٘م٤مًدا ضم٤مزًُم٤م أهّن٤م رواي٤مت يم٤مذسم٦م ُٟم

هب٤م  . اإلُم٤مُمٞم٦م ُمـ ُيٙمذِّ

٤م  ر ذم أذه٤مهنؿ أنَّ قمٚمٞمًّ إُم٤مم ُمـ اهلل،  ًمٙمـ ُم٤مذا ُيّمٜمع وىمد ٟمِم٠مت قمغم هذه اًمرواي٤مت أضمٞم٤مل، وشم٘مرَّ

ذوا هذه اًمقصٞم٦م، سمؾ وىمٕمقا ذم اًمٙمٗمر يمام ذم شمٚمؽ وأُمر رؾمقًمف  وأنَّ اًمّمح٤مسم٦م قمّمقا أُمر اهلل  ، ومل ُيٜمٗمِّ

َّٓ قمدًدا ي اًمرواي٤مت، وقمنمات همػمه٤م شُم٘مرر أنَّ   !؟ًػًما ُمٜمٝمؿاًمّمح٤مسم٦م ارشمدوا إ

إنَّ اًمٗمرق سملم اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦َّم يم٤مًمٗمرق سملم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ أهؾ : ومٙمٞمػ ُي٘م٤مل سمٕمد هذا

ًٓ سم٤مـماًل ! اًمًٜم٦َّم؟  ؟؟ أًمٞمس هذا ىمق

 !!أًمٞمس هذا دًمٞمالً يٗمْمح ذًمؽ اًمٙم٤مشم٥م سم٠مٟمف مل ي٘مرأ يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م أو ىمرأه٤م وشمٕمٛمد اعمٖم٤مًمٓم٦م ُٕمٍرُم٤م 
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َّٓ إذا  ،ؾمٜمٞم٤ًم، يٕمرف يمؾ ُمٜمٝمام ُمذهٌف: يقاومؼ قمغم ىمقل هذيـ اًمِمخّملموٓ أفمـ أنَّ ؿمٞمٕمٞم٤ًم أو  إ

 !ومٚمرسمَّام.. اؾمتٕمٛمؾ أطمدمه٤م اًمت٘مٞم٦م

وحتذير ، إنَّ ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م حتت٤مج إمم ضمٝمد ص٤مدق ُمـ أشم٤ٌمقمٝم٤م ًمتٜم٘مٞمتٝم٤م ُمـ اعمقوققم٤مت واعمٜمٙمرات

 .ر اًمّمحٞمح٦مإشم٤ٌمع ُمـ أظمذ يمؾ ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م، ًمٞمُٕم٤مد شمِمٙمٞمؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م وومؼ أصم٤م

ُمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وُمع سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض، ىمد شمٜمٌَّف ًمف يمثػم ُمـ أشم٤ٌمع نم٤م يتٜم٤مىمض وم٢منَّ يمثرة ُم٤م ومٞمٝم٤م 

ره أطمد أقمالم اعمذه٥م وهق اًمٓمقد  اعمذه٥م، ويم٤من ؾم٤ًٌٌم هلجر اعمذه٥م وشمريمف ُمـ سمٕمْمٝمؿ، يمام ُي٘مرِّ

 (.هث461)قم٤مم  اعمتقرم

نمَـّ أوضم٥م طم٘مف قمٚمٞمٜم٤م،  -أيده اهلل-ٕمض إصدىم٤مء ذايمرين سم: )(اًمتٝمذي٥م): وم٘مد ىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف

سم٠مطم٤مدي٨م أصح٤مسمٜم٤م أيدهؿ اهلل ورطمؿ اًمًٚمػ ُمٜمٝمؿ، وُم٤م وىمع ومٞمٝم٤م ُمـ آظمتالف واًمت٤ٌميـ واعمٜم٤موم٤مة 

َّٓ وذم ُم٘م٤مسمٚمتف ُم٤م يٜم٤مومٞمف، طمتَّك  َّٓ وسم٢مزائف ُم٤م ُيْم٤مده، وٓ يًٚمؿ طمدي٨م إ واًمتْم٤مد: طمتَّك ٓ يٙم٤مد يتٗمؼ ظمؼم إ

طمتَّك دظمؾ قمغم مج٤مقم٦م نمَـّ ًمٞمس هلؿ ىمقة ذم : إمم أن ىم٤مل.. ُمـ أقمٔمؿ اًمٓمٕمقن ذم ُمذهٌٜم٤م ضمٕمؾ خم٤مًمٗمقٟم٤م ذًمؽ

اًمٕمٚمؿ وٓ سمّمػمة سمقضمقه اًمٜمٔمر وُمٕم٤مين إًمٗم٤مظ ؿمٌٝم٦م، ويمثػم ُمٜمٝمؿ رضمع قمـ اقمت٘م٤مد احلؼ عم٤م اؿمتٌف قمٚمٞمف 

 .اًمقضمف ذم ذًمؽ وقمجز قمـ طمؾ اًمِمٌٝم٦م ومٞمف

ن أسم٤م احلًلم اهل٤مروين اًمٕمٚمقي، يم٤من يٕمت٘مد احلؼ أ: يذيمر -أيَّده اهلل-ؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخٜم٤م أسم٤م قمٌد اهلل 

..(ويديـ سم٤مإلُم٤مُم٦م، ومرضمع قمٜمٝم٤م عم٤م اًمتٌس قمٚمٞمف إُمر، وشمرك اعمذه٥م ودان سمٖمػمه
( )

. 

 .وُمـ أراد اهلل سمف ظمػًما وومَّ٘مف.. إنَّ اًمٕم٤مىمؾ يٜمٗمٕمف قم٘مٚمف. ٟمٕمؿ

َّٓ هذا اقمؽماف ُمـ أطمد أئٛم٦م اعمذه٥م سم٠منَّ اًمرواي٤مت ُمتٜم٤مىمْم٦م، ومال شمٙم٤مد شمقضمد رواي ٦م أو ىمقل إ

 .سمؾ مج٤مقم٤مت وإمم اًمٞمقم شمقومؼ إمم إدراك احل٘مٞم٘م٦م ومتٝمتدي ..وي٘م٤مسمٚمٝم٤م ُم٤م يٜم٤مىمْمٝم٤م، وأنَّ مج٤مقم٦م

 !! وأن اًم٥ًٌم وضمقد رواي٤مت شمٜم٘مض اًمديـ وشمزء إٔ رب اًمٕم٤معملم

 .يًػماً  وهذا ُي١ميمد أن آظمتالف سملم اعمذهٌلم ًمٞمس اظمتالوم٤مً 

أهؾ اًمًٜم٦َّم وأهؾ اًمتِمٞمع يم٤مًمٗمرق سملم اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م وهبذا يتٌلم سمٓمالن دقمقى أنَّ اخلالف سملم 

 .قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦َّم

                                                
 .اعم٘مدُم٦م - اًمتٝمذي٥م( 1) 
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ٟمٛمقذج ُمـ أىمقاهلؿ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ودقمقى اًمتحريػ، ودقمقى ردة اًمّمح٤مسم٦م، أ وىمد شم٘مدم

 !إنَّ اخلالف ًمٞمس أسمٕمد نم٤َّم سملم ُمذاه٥م أهؾ اًمًٜم٦َّم؟: وذًمؽ ُمـ يمتٌٝمؿ: ومٙمٞمػ ي٘م٤مل سمٕمد هذا

 قل سمٌمء ُمـ هذه إىمقال؟أيـ ذم أهؾ اًمًٜم٦َّم ُمـ ي٘م

صمؿ عم٤مذا جيٜمد اًمِمٞمٕم٦م اجلٜمقد ويرصدون إُمقال ًمتّمدير اًمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕمٞم٦م إمم سمالد أهؾ اًمًٜم٦م إذا 

 !يم٤مٟم٧م قم٘مٞمدهتؿ إٟمام هل ُمذه٥م يمٌ٘مٞم٦م ُمذاه٥م اعمًٚمٛملم؟

 !ومٝمؾ رأيتؿ طمٜمٗمٞم٤ًم أو ؿم٤مومٕمٞم٤ًم يدقمق طمٜمٌٚمٞم٤مً أو ُم٤مًمٙمٞم٤مً ًمٞمؽمك ُمذهٌف ويتٛمذه٥م سمٛمذه٥م آظمر؟

اًمِمٞمٕم٦م جيٜمدون اجلٜمقد ويرصدون إُمقال ًمتّمدير اًمتِمٞمٞمع ًمق مل يٙمـ ديٜم٤ًم آظمر همػم ديـ  إذن عم٤مذا

 !أصح٤مب اعمذاه٥م إظمرى؟

يٌدو أنَّ هذا احل٤مل اًمذي قمٚمٞمف اعمذه٥م ُمـ اًمتٜم٤مىمْم٤مت هق ؾم٥ٌم اؾمتحداث : ايمقصمف ايمثويمٌ

 .قم٘مٞمديت اًمت٘مٞم٦م واًمٌداء قمغم اهلل 

٤م أظم٤ٌمر، : وم٢منَّ اًمديـ ٤م أطمٙم٤مم وإُمَّ ، وشمٜم٤مىمض إظم٤ٌمر حُيؾ  شسم٤مًمت٘مٞم٦م» ومتٜم٤مىمض إطمٙم٤مم حُيؾ  إُمَّ

 .وهب٤مشملم اًمٕم٘مٞمدشملم ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مع ظمٓم٠م ذم اًمقضمقد ،شسم٤مًمٌداء»

قمٛمر سمـ ري٤مح ًمٞم٠ًمل إُم٤مُمف، ومٚمام أومت٤مه قم٤مد إًمٞمف ُمـ ىم٤مسمؾ  واؾمتٛمع إمم ؿمٝم٤مدة أطمد أشم٤ٌمع اًمٓم٤مئٗم٦م 

أضمٌتٜمل ذم  هذا ظمالف ُم٤م: وىم٤مل ،وم٠ًمًمف قمـ ٟمٗمس اعم٠ًمًم٦م وم٠مومت٤مه سمخالف اجلقاب إول، وم٤مؾمتٜمٙمر ذًمؽ

 .إن ضمقاسمٜم٤م ظمرج قمغم اًمت٘مٞم٦م، ومتِمٙمؽ ذم أُمره وإُم٤مُمتف(: اإلُم٤مم: أي)هذه اعم٠ًمًم٦م اًمٕم٤مم اعم٤ميض، وم٘م٤مل ًمف 

: وىمص قمٚمٞمف ُم٤م طمدث، وىم٤مل ًمف( حمٛمد سمـ ىمٞمس: ويدقمك)ًم٘مل أطمد اًمِمٞمٕم٦م صمؿ ظمرج ُمـ قمٜمده و

ؾم٠مًمتف قمٜمٝم٤م إٓ وأٟم٤م صحٞمح اًمٕمزم قمغم اًمتديـ سمام يٗمتٞمٜمل سمف وىمٌقًمف واًمٕمٛمؾ سمف، ومال وىمد قمٚمؿ اهلل أين ُم٤م 

ُم٤م طمي جمٚمًف : ومٚمٕمٚمف طميك ُمـ اشم٘م٤مه؟ وم٘م٤مل: وم٘م٤مل ًمف حمٛمد سمـ ىمٞمس وضمف ٓشم٘م٤مئف إي٤مي وهذه طم٤مزم،

ومل  -قمغم احلظ : أي -ذم واطمدة ُمـ اعم٠ًمًمتلم همػمي، وًمٙمـ ضمقاسمٞمف مجٞمًٕم٤م ظمرضم٤م قمغم وضمف اًمتٌخٞم٧م 

ٓ يٙمقن إُم٤مًُم٤م ُمـ يٗمتل : ومرضمع قمـ إُم٤مُمتف، وىم٤مل حيٗمظ ُم٤م أضم٤مب سمف ذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض ومٞمجٞم٥م سمٛمثٚمف،

سم٤مًم٤ٌمـمؾ
(5)

. 

                                                
، (2/225)، ضمث٤مُمع اًمثرواة (2/516)، اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضمث٤مل (69/171( )37/33)، اًمٌح٤مر (61-59: ص)ومرق اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 (.14/41)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 
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 .قاىمػ قمغم اًمرواي٤مت يرى اًمتٜم٤مىمض واوًح٤مواًم

ف ؾم٠مل أسم٤م ضمٕمٗمر قمـ ُم٠ًمًم٦م، وم٠مضم٤مسمف، صمؿَّ ضم٤مءه رضمؾ وم٠ًمًمف : وم٘مد روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ زرارة سمـ أقملم أٟمَّ

قمٜمٝم٤م، وم٠مضم٤مسمف سمخالف ُم٤م أضم٤مسمف، صمؿَّ ضم٤مءه رضمؾ صم٤مًم٨م، وم٠مضم٤مسمف سمخالف ُم٤م أضم٤مب سمف أظمَريـ، ومتٕمج٥م زرارة 

إنَّ هذا ظمػم ًمٜم٤م وأسم٘مك ًمٜم٤م وًمٙمؿ، وًمق اضمتٛمٕمتؿ قمغم  !ي٤م زرارة: )ٕمٗمروؾم٠مًمف قمـ هذا اًمتٜم٤مىمض، وم٘م٤مل أسمق ضم

 !!؟..(أُمر واطمد ًمّمدىمٙمؿ اًمٜم٤مس قمٚمٞمٜم٤م، وًمٙم٤من أىمؾ ًمٌ٘م٤مئٜم٤م وسم٘م٤مئٙمؿ

 !طم٤مؿم٤مه ُمـ ذًمؽ ششم٘مٞم٦م».. يٙمذب ويٗمتل سمٖمػم احلؼ طمٗم٤مفًم٤م قمغم ٟمٗمًف: اًم٤ٌمىمر ضمٕمٗمرأسمق 

 .شاًمت٘مٞم٦م» ومٝمذا اًمتٜم٤مىمض ذم اًمٗمت٤موى حُيؾ  سمث

٤م ذم  :وم٘مد أورد اًمٙمٌم آصم٤مًرا ُمتْم٤مرسم٦م ذم أيمثر ُمـ ؿمخص قمـ أيب قمٌد اهلل ُمٜمٝمؿ: إؿمخ٤مص وأُمَّ

سمريد سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمٕمجكم، : سمنم اعمخٌتلم سم٤مجلٜم٦َّم: )شضمٕمٗمر اًمّم٤مدق»ىم٤مل ومٞمف أسمق قمٌد اهلل  شزرارة سمـ أقملم»

ف وطمراُمف، ًمٞم٨م سمـ اًمٌخؽمي، وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ، وزرارة، أرسمٕم٦م ٟمج٤ٌمء أُمٜم٤مء اهلل قمغم طمالًم وأسمق سمّمػم

 (.ًمقٓ ه١مٓء اٟم٘مٓمٕم٧م آصم٤مر اًمٜمٌقة واٟمدرؾم٧م

.. زرارة: إنَّ أصح٤مب أيب يم٤مٟمقا زيٜم٤ًم أطمٞم٤مء وأُمقاشًم٤م أقمٜمل: )ىم٤مل ومٞمٝم٤م اهللورواي٦م سمٕمده٤م قمـ أيب قمٌد

..(ه١مٓء اًم٘مقاُمقن سم٤مًم٘مًط
(5)

. 

!(!ًمٕمـ اهلل زرارة، ًمٕمـ اهلل زرارة، ًمٕمـ اهلل زرارة: )وذم رواي٦م أظمرى ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل
(0)

. 

(ًمٕمـ اهلل سمريًدا، وًمٕمـ اهلل زرارة: )وذم أظمرى
( )

سمريد سمـ ُمٕم٤موي٦م : سمريد أي اعمت٘مدم ؾم٤مسمً٘م٤م- 

 . -اًمٕمجكم

 !وأهي٤م شم٘مٞم٦م؟ وم٠مي هذه إىمقال طمؼ

، صمؿَّ مل َيّمُدِق اخلؼم، وم٤مخلٓم٠م ًمٞمس واًمتٜم٤مىمض ذم إظم٤ٌمر إذا أظمؼم اإلُم٤مم سمخؼم زقمؿ أٟمَّف ُمـ اهلل 

صمؿَّ سمدا ًمف أن يٖمػمه،  سمزقمٛمٝمؿ أظمؼم اإلُم٤مم سمخؼمٕنَّ اهلل  -!أؾمتٖمٗمر اهلل-  ُمـ اإلُم٤مم: ًمٙمٜمَّف ُمـ اهلل

 شسم٤مًمٌداء» وهذا حُيؾ  سمث... يٖمػم اخلؼم ، صمؿَّ ومقضمئ أنَّ اهلل واإلُم٤مم أظمؼم سم٤مخلؼم إول يمام أظمؼمه اهلل 

                                                
 (.1/171)رضم٤مل اًمٙمٌم ( 1) 

 (.1/147)رضم٤مل اًمٙمٌم ( 2) 

 (.1/148)رضم٤مل اًمٙمٌم ( 3) 
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 !!ومل يٕمٚمؿ اإلُم٤مم سمدا ًمف وم٠مًمٖمك اخلؼم إول أنَّ اهلل  :أي

صمؿَّ ُم٤مت ىمٌؾ أسمٞمف، وم٤مٟمت٘مٚم٧م اإلُم٤مُم٦م إمم  ،إُم٤مُم٦م إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ورد ذموُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م 

إذ أظمؼم سم٢مُم٤مُم٦م ؿمخص ٓ يٕمٞمش، صمؿَّ همػّم ومجٕمؾ اإلُم٤مُم٦م ذم  ،وهذا ـمٕمـ ذم قمٚمؿ اهلل . ُمقؾمك: أظمٞمف

أظمٞمف
 ( )

  .، ُمع أنَّ اًمِمٞمٕم٦م أوردت ذم يمتٌٝم٤م أنَّ اإلُم٤مُم٦م ٓ شمٜمت٘مؾ إمم إخ سمٕمد احلًلم 

قمـ أيب (: سم٤مب يمراه٦م اًمتقىمٞم٧م: )ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل ذم أول اًمٙم٤مذم حت٧م يمت٤مب احلج٦م ذم: وُمث٤مل آظمر

إن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ىمد يم٤من وىم٧َّم هذا إُمر ذم : ) ضمٕمٗمر أٟمف ىم٤مل قمـ ؾم٥ٌم ـمقل ُمدة همٞم٤مب اعمٝمدي 

 وُم٤مئ٦م، اًمًٌٕملم، ومٚمام أن ىمتؾ احلًلم اؿمتد همْم٥م اهلل شمٕم٤ممم قمغم أهؾ إرض وم٠مظمره إمم أرسمٕملم

٤م قمٜمدٟم٤م، ويٛمحق اهلل ُم٤م ومل جيٕمؾ اهلل ًمف سمٕمد ذًمؽ وىمتً ، ومحدصمٜم٤ميمؿ وم٠مذقمتؿ احلدي٨م ومٙمِمٗمتؿ ىمٜم٤مع اًمًؽم

(يِم٤مء ويث٧ٌم وقمٜمده أم اًمٙمت٤مب
 (0)

.!!!  

وعم٤م يم٤من ُمثؾ هذا اًمٙمالم ٓ شم٘مٌٚمف اًمٕم٘مقل، ومال سمد ُمـ رواي٦م أظمرى شمرهمٛمٝم٤م قمغم آٟمّمٞم٤مع واًم٘مٌقل 

هذه اًمرواي٦م قمـ أيب  -ُمـ روى قمٜمف اًمٙمٚمٞمٜمل اهلل أقمٚمؿ أهيام اًمذي ووٕمٝم٤مأو-اًم٘مني، وم٤مظمؽمع اًمٙمٚمٞمٜمل 

وإذا طمدصمتٙمؿ !! صدق اهلل : إذا طمدصمتٙمؿ احلدي٨م ومج٤مء قمغم ُم٤مطمدصمتٙمؿ سمف، وم٘مقًمقا: ) ضمٕمٗمر أٟمف ىم٤مل 

 !!!( ) (صدق اهلل: شم١مضمروا ُمرشملم: ومج٤مء قمغم ظمالف ُم٤مطمدصمتٙمؿ سمف وم٘مقًمقا

 !!!مجٞمؾ هذه اإلُم٤مُم٦م

 !!صدق اهلل: صدق اهلل، وإن يمذب اخلؼم وم٘مقًمقا: وم٘مقًمقاإن صدق اخلؼم 

 !!وم٤مًمٙمذب ضم٤مء ُمـ اهلل ٓ ُمـ اإلُم٤مم 

 !!ومٝمؾ يٛمٙمـ أن يٜمٙمِمػ يمذب ُمدقمل قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ُمع هذه اًم٘م٤مقمدة؟؟

 .وىمد يم٤من هذا اعمٕمت٘مد ؾم٤ًٌٌم ذم شمرك سمٕمض إشم٤ٌمع اًم٘مقل سم٢مُم٤مُم٦م إئٛم٦م 

( ؾمٚمٞمامن سمـ ضمرير) وىمد ذيمرت يمت٥م اًمٓم٤مئٗم٦م ُمقىمٗم٤ًم ٕطمد يم٤ٌمرأصح٤مب ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق اؾمٛمف 

رضمع قمـ اًم٘مقل سم٢مُم٤مُم٦م ضمٕمٗمر ٕٟمف ثث يمام شمزقمؿ ثث  ىمد أظمؼمهؿ سم٠من اسمٜمف إؾمامقمٞمؾ هق اإلُم٤مم ُمـ سمٕمده ومامت 

                                                
 (64ص ) :ًمٚمٜمقسمختل اًمِمٞمٕم٦م ومرق (78ص): ًمٚم٘مٛمل واًمٗمرق اعم٘م٤مٓت (1)

 341شمقذم ؾمٜم٦م )حمٛمد سمـ أيب زيٜم٥م اًمٜمٕمامين  : ًمٚمٜمٕمامين اًمٖمٞم٦ٌم ،1/368: اًمٙم٤مذم أصقل]"سم٤مب يمراهٞم٦م اًمتقىمٞم٧م  "ذم رواه اًمٙمٚمٞمٜمل  (2) 

 .[. 52/117: إٟمقار سمح٤مر ،263ص: ًمٚمٓمقد اًمٖمٞم٦ٌم ،197ص:: ذم يمت٤مسمف اًمٖمٞم٦ٌم( هث

 (. 1/369)اًمٙم٤مذم   (3)
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سم٢مرادة اهلل إؾمامقمٞمؾ ذم طمٞم٤مة أسمٞمف ومزقمؿ أن اهلل قمز ةضمؾ همػم ُم٤م أراد سمٕمد أن أراد وأظمؼم ضمٕمٗمر اًمٜم٤مس 

 !!! إومم ومل خيؼمه ؾمٌح٤مٟمف أٟمف همػم وم٤مخلٓم٠م إذن ًمٞمس ُمـ ضمٕمٗمر

وعم٤م يم٤من هذا اىمقل نم٤م شمرومْمف اًمٕم٘مقل وم٘مد شمرك ؾمٚمٞمامن هذا قم٘مٞمد ة اإلُم٤مُم٦م واهتؿ اًمٓم٤مئٗم٦م وم٘م٤مل يمام 

 أئؿتفؿ مـ معفام يظفرون ٓ مؼويمتكم، يمشقعتفؿ ووعقا ايمراهمضي أئؿي إن: )  يرويف قمٜمف ُم١مرظمقا اًمِمٞمٕم٦م 

( ايمتؼقي وإصموزة زمويمٌداء ايمؼقل ومهو أزمًدا ىمذب فمعم
 ( )

 

، وًمٕمٜم٦م اهلل قمغم ُمـ يمذب قمٚمٞمٝمؿ  إٟم٤م واهلل ٟمٕمت٘مد سمراءة أهؾ اًمٌٞم٧م ُمـ هذا اًمٙمذب قمغم اهلل 

 .وىمقهلؿ ُم٤م مل ي٘مقًمقه

إذا ىمون اظمدفمك أمًرا نمريًٌو فمعم ايمعؼقل، همنشمٌوسمف حيتوج إلم ديمقؾ واوح، شمؿ ضزمتؿ : )ومؾتؿ( 87

، شمؿ ومؾتؿ ًٓ ؽموفمًي أو يقًمو أو  همنن ىمؾ مـ رأى ايمـٌل ! ومو أؾمٌفف زمـظريي فمدايمي ايمصحوزمي: مثو

، همويمؼقل زمعدايمتفؿ مـ أوهلؿ إلم آطمرهؿ، وأهنؿ رصمول مثويمققن: مـ أنمرب  ًٓ أؽمٌقفًمو أو ؾمفًرا صور فمد

 (.ايمغرائى اظمؿؽـي، ايمتل ٓ سمثًٌ إٓ زمديمقؾ يؼطع مجقع ايمشٌفوت ضمقل فمدايمتفؿ

 :واجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ يـ ُأـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ هذا اًمٚمٗمظ، ؾمقاء ُمـ اخلالف سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ ًمٞمس ذم قمداًم٦م مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م اًمذ :أو

 .يم٤من ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم أو يم٤من ُمـ اعمًٚمٛملم اعمت٠مظمريـ

وإٟمَّام ظمالومٜم٤م ُمٕمٙمؿ ذم قمٔمامء اًمّمح٤مسم٦م وأوم٤موٚمٝمؿ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، وظم٤مص٦م اخلٚمٗم٤مء 

٤م ُمـ أؾمٚمؿ ُمت٠مظمًرا هؾ هق قمدل أم ٓ؟ وم٤مخلٓم٥م ومٞمف  اًمراؿمديـ أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وإظمقاهنؿ، وأُمَّ

 .يًػم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمخالف اًم٤ًمسمؼ

، ومل وًمٕمٚمامء اًمًٜم٦َّم أٟمٗمًٝمؿ شمٗمّمٞمالت وشمٗمريٕم٤مت ذم اًمّمح٤ميب اًمذي ىمّٚم٧م صحٌتف ًمٚمٜمٌل 

 .خيرضمٝمؿ هذا اًمتٗمّمٞمؾ قمـ أهؾ اًمًٜم٦َّم

سمٕمد إؾمالُمف، ومٝمق  ًمٙمـ اعمح٘م٘ملم ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦َّم يرون أنَّ يمؾ ُمـ أؾمٚمؿ وصِح٥م اًمٜمٌل 

 .قمدل، طمتك يث٧ٌم ظمالف ذًمؽ

وشمرك ديٜمف اًم٤ًمسمؼ، وأقمٚمـ اًمدظمقل ذم اإلؾمالم،  ا ُمقىمػ ؾمٚمٞمؿ، وم٢منَّ ُمـ أشمك إمم اًمٜمٌل وهذ

                                                
 (64ص ) :ًمٚمٜمقسمختل اًمِمٞمٕم٦م ومرق (78ص): ًمٚم٘مٛمل واًمٗمرق اعم٘م٤مٓت (1)
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م اًمٙمذب واًمٗمقاطمش: وم٤مٕصؾ أٟمَّف ُمتٌع ًمف: ٕٟمَّف ىمد أقمٚمـ اًمتزاُمف سمف،  وريض سمف ديٜم٤ًم، واإلؾمالم حيرِّ

صح٦ٌم  : وم٢منطمتك يث٧ٌم ظمالومف، ظم٤مص٦م وىمد أذىم٧م قمٚمٞمف أٟمقار اًمٜمٌقة، وٟم٤مًمتف سمريم٦م صح٦ٌم اًمٜمٌل 

 .ذف وشمزيمٞم٦م، وًمٞم٧ًم يمّمح٦ٌم همػمه ُمٝمام يم٤من ذًمؽ اًمٖمػم اًمٜمٌل 

 .صمؿ ًمٞمس هذا هق ظمالومٜم٤م ُمع اإلُم٤مُمٞم٦م

 -ُم٤م قمدا أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص-إنَّ ادقم٤مء يمٗمر اًمّمح٤مسم٦م أو ومً٘مٝمؿ أو ظمٞم٤مٟمتٝمؿ قمـ سمٙمرة أسمٞمٝمؿ  :شموكقًو

 !أؿمد همراسم٦م ُمـ اًم٘مقل سمٕمداًمتٝمؿ

آن ىمراسم٦م صمالث وقمنميـ ؾمٜم٦م شم٘مري٤ًٌم، أو قمنميـ ؾمٜم٦م، أو وم٢منَّ اقمت٘م٤مد أنَّ اًمذيـ شمرسمقا قمغم ُم٤مئدة اًم٘مر

أو ٟمحقه٤م: أؾمٚمٛمقا ٟمٗم٤مىًم٤م، أو ـمٚم٤ًٌم عمٜمّم٥م، أو رهم٦ٌم ذم اًمدٟمٞم٤م ُمع قمدم  ،قمنم ؾمٜملم، أو مخس ؾمٜملم

 ..وضمقده٤م أصمٜم٤مء اًمدظمقل ذم اإلؾمالم

ُمـ همػم ؾم٥ٌم فم٤مهر سم٠موه٤مم همري٦ٌم، صمؿَّ هؿ  ذم إُم٤مُم٦م قمكم  قمـ شمٜمٗمٞمذ أُمر اًمٜمٌل  قاأو اُمتٜمٕم

 ..ي٘م٤مشمٚمقن ٕضمؾ إىم٤مُم٦م اًمديـ، ويٗمتحقن إرض سم٤مإلؾمالم، وقمكم ُمٕمٝمؿ ذم يمؾ ذًمؽ

 ..صمؿَّ يٕمٞمِمقن طمٞم٤مة اًمزهد واًمٕمٗم٦م وهؿ ظمٚمٗم٤مء، ويٓمٞمٕمٝمؿ آٓف اًمّمح٤مسم٦م، وٓ يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمٙمر

ُمع  ا ظمالف وم٤مـمٛم٦م ، ويٜم٘مٚمقن ُم٤م حيدث ُمـ ظمالف، طمتَّك ٟم٘مٚمقصمؿَّ يروون ومْم٤مئؾ قمكّم 

.. إمم آظمر ُم٤م هٜم٤مًمؽ ُمـ أطمقاهلؿ. ..أيب سمٙمر ذم أُمر دٟمٞمقي، ومل يٜم٘مٚمقا قمٜمٝم٤م وٓ قمـ قمكّم ظمالوًم٤م ذم إُم٤مُم٦م

ؿ ُمرشمدون أو رادون ُٕمر رؾمقل اهلل   !!أقمٔمؿ همراسم٦م ..صمؿَّ يزقمؿ أهنَّ

 .ئمٝمر ًمؽ احلؼ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم :وم٘م٤مرن سملم اًمدقمقيلم سم٘مٚم٥م ؾمٚمٞمؿ وقم٘مؾ ُمًت٘مٞمؿ

 :وعمزيد ُمـ اًمٌٞم٤من ٟمْمٞمػ متٝمٞمًدا ذم اًمقضمف أيت

إمه٤مًٓ ُمتٕمٛمدًا طمٞم٨م ٓ  حُيت٤مج إًمٞمف هٜم٤م: ٕن يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ىمد أمهٚمتف متفقد دم ايمًغمة :شمويمثًو

وٓ ٟمدري قمـ ُمقىمػ أيب ُمٝمدي  وُمٕم٤مٟم٤مة اعم١مُمٜملم ومٞمفايمعفد اظمؽل  يقضمد ذم يمت٤مب ؿمٞمٕمل ذيمر ٕطمداث

 !!اًمت٤مريخ قمٜمد اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل؟ ُمـ هذا آٟمت٘م٤مء ذم رواي٦م

واًمتذيمػم هبذه احل٘مٞم٘م٦م ُمـ اًمت٤مريخ ضوري ًمٙمؾ ؿمٞمٕمل طمرُمف قمٚمامؤه اًمقىمقف  هذا اًمتٛمٝمٞمدوذم 

وُم٤م  ،ويمٞمػ دظمٚمقا اإلؾمالم ،(سمذىمغم زمؿعوكوة ايمصحوزمي دم زمدايي اإلؽمًلم): قمغم سمداي٦م فمٝمقر اإلؾمالم

 .ٓىمقه ُمـ اسمتالء وأذى ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ
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، وأُمره سم٠من يٕمٚمـ اًمدقمقة سم٤مإلؾمالم ذم جمتٛمع ُمنمك قم٤مش قمٜمدُم٤م سمٕم٨م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمًدا  وم٢منَّ اهلل 

قمغم اًمنمك هق وآسم٤مؤه: وم٢من ذًمؽ يٕمٜمل شمٖمٞمػم قم٘مٞمدة اعمجتٛمع وإسمٓم٤مهل٤م، واإلىمرار سمٗم٤ًمده٤م، وهل قم٘مٞمدة 

 .قم٤مش قمٚمٞمٝم٤م أسم٤مء وإضمداد

، صمؿ : سمٙم٤مُمٚمف ف اعمجتٛمعصمؿَّ إنَّ اًمذي ي٘مٌؾ اإلؾمالم ويٕمؽمف سمتٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م يٕمٜمل أٟمف يقاضم ًٓ أهشمف أو

ىمٌٞمٚمتف صم٤مٟمٞم٤ًم، صمؿ اعمجتٛمع اعمِمتٛمؾ قمغم قمدة ىم٤ٌمئؾ صم٤مًمث٤ًم، صمؿ مجٞمع ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب راسمًٕم٤م، وهق ُمقىمػ قمٔمٞمؿ ٓ 

 .ي٘مدم قمٚمٞمف إٓ ُمـ ظم٤مًمط ىمٚمٌف سمِم٤مؿم٦م اإليامن

يدل قمغم قمٔمٛم٦م اًمّمح٤مسم٦م وقمٔمؿ  وسمٛمراضمٕم٦م شمٚمؽ اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م وُمٕمروم٦م أطمداصمٝم٤م ٟمرى أُمًرا قمج٤ًٌم

 ..وومٞمام يكم إؿم٤مرة إمم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م سم٢مجي٤مز !اًمٌالء اًمذي واضمٝمقه قمٜمد إؾمالُمٝمؿ

 : املسحلُ املكًُ* 

ل، واضمٝم قمٜمدُم٤م سمدأ اًمٜمٌل  اعمجتٛمع ُمقاضمٝم٦ًم ؿمديدة، وآذوه أؿمد  فدقمقشمف داظمؾ اعمجتٛمع اعمٙمِّ

 .وآذوا يمؾ ُمـ اشمٌٕمف ،إذى

 .لم هجر وضب وىمتؾوىمد شمٜمقع إذى وشم٤ٌميـ ُم٤م سم

ويمت٥م اًمًػم واًمتقاريخ نمٚمقءة سم٠مٟمقاع اًم٘مّمص اًمتل شمٙمِمػ قمـ ُمدى ُم٤م قم٤مٟمك ُمٜمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ 

ة ويمرب قمٜمدُم٤م دظمٚمقا ذم اإلؾمالم  .ؿمدَّ

، وأسمق سمٙمر، وقمامر سمـ رؾمقل اهلل : ر إؾمالُمف ؾمٌٕم٦مثٝمثـ أفمثأول ُم: )قدثٕمثًثـ ُمث٤مل اسمثىم

٤م رؾمقل اهلل . ٦م، وصٝمٞم٥م، وسمالل، واعم٘مدادثٞمثٛمثف ؾمثر، وأُمث٤مؾمثي ٥م، ث٤مًمثومٛمٜمٕمف اهلل سمٕمٛمف أيب ـم وم٠مُمَّ

َّٓ سمالل ٤م ؾم٤مئرهؿ ومام ُمٜمٝمؿ إٟم٤ًمن إٓ وىمد واشم٤مهؿ قمغم ُم٤م أرادوا إ ٤م أسمق سمٙمر ومٛمٜمٕمف اهلل سم٘مقُمف، وأُمَّ  :وأُمَّ

ٕم٤مب ُمٙم٦م وهق وم٠مقمٓمقه اًمقًمدان وأظمذوا يٓمقومقن سمف ذم ؿم ،وم٢مٟمف ه٤مٟم٧م قمٚمٞمف ٟمٗمًف ذم اهلل وه٤من قمغم ىمقُمف

(أطمد أطمد: ي٘مقل
(5)

 . 

ي٤مه واسمٜمف قمامر وأُمف : وم٘مد ُمرَّ قمغم آل ي٤مه ،إذا ُمرَّ قمغم اعمٕمذسملم يثٌتٝمؿ ويٌنمهؿ ويم٤من اًمٜمٌل 

(سمنموا آل ي٤مه ُمققمديمؿ اجلٜم٦مأ: )ل هلؿ٤موم٘م
(0)

. 

                                                
وهمثػمهؿ، ( 1/414)وأمحثد  ،(3/384)واحلث٤ميمؿ  ،(7182:ح)اإلطم٤ًمن  –واسمـ طم٤ٌمن  ،(151:ح)ذم اعم٘مدُم٦م فرواه اسمـ ُم٤مضم( 1) 

 .إؾمٜم٤مد رضم٤مل صم٘م٤مت: ُم٤مضمفىم٤مل اًمٌقصػمي ذم زوائد اسمـ 

 (.1/456)اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م ( 2)
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٦م إؾمالم أيب ذر أٟمَّف أقمٚمـ سم٢مؾمالُمف ذم اعمًجد احلرام  ،وم٘م٤مُمقا إًمٞمف وميسمقه طمتك أوضمٕمقه ،وذم ىمّمَّ

إٓ اًمٕم٤ٌمس ؿومٚمؿ يٛمٜمٕمف ُمٜمٝم
(5)

. 

 واهلل ًم٘مد رأيتٜمل وإن قمٛمر عمقصم٘مل قمغم اإلؾمالم ىمٌؾ أن يًٚمؿ: )وقمـ ؾمٕمٞمد سمـ زيد ىم٤مل

(قمٛمر
(0)

. 

ومقوع  ،وهق يّمكم رأي٧م قم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞمط ضم٤مء إمم اًمٜمٌل : )وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل

: ومج٤مء أسمق سمٙمر طمتك دومٕمف قمٜمف وم٘م٤مل ،٤م ؿمديًدارداًء ذم قمٜم٘مف ومخٜم٘مف سمف ظمٜم٘مً       

                     [28:هم٤مومر]
( )

. 

(ومؽميمقه وأىمٌٚمقا قمغم أيب سمٙمر: )وزاد اًمٌزار
(4)

. 

ٝمٝمؿ اًمٜمٌل  ة ُم٤م ًم٘مٞمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٌالء وإذى، وضمَّ إمم احلٌِم٦م، ومذه٥م يمثػم ُمـ  وًمِمدَّ

يـ سمديٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م  إمم احلٌِم٦م، وشمريمقا أروٝمؿ وأهٚمٞمٝمؿ وم٤مرِّ
(1)

. 

وىمد ه٤مضمر اًمّمح٤مسم٦م إمم احلٌِم٦م هجرشملم، يم٤من قمدد اعمٝم٤مضمريـ ذم اًمث٤مٟمٞم٦م أيمثر ُمـ صمامٟملم رضماًل 

واُمرأة
( )

. 

ديٜم٦م ذهٌقا إمم ُمٙم٦م أنَّ وومًدا ُمـ اخلزرج ُمـ اعم: وٕصح٤مسمف ًمٜمٌٞمف  صمؿَّ يم٤من ُمـ شمرشمٞم٥م اهلل 

ؿ يًتٜمٍموهنؿ قمغم إوس، ومٚم٘مٞمٝمؿ اًمٜمٌل  ، ومٕمرض قمٚمٞمٝمؿ اإلؾمالم، وم٠مقمجٌٝمؿ ُم٤م ؾمٛمٕمقا، صمؿَّ إهنَّ

ومٕمروقه قمغم ىمقُمٝمؿ، ومج٤مء ُمٜمٝمؿ ذم احل٩م ُمـ اًمٕم٤مم اًم٘م٤مسمؾ اصمٜم٤م قمنم ، وقمدوه سم٠من يٕمروقه قمغم ىمقُمٝمؿ

رضماًل، وم٤ٌميٕمقه قمغم اإلؾمالم
(8)

. 

                                                
 (.3446:ح)اًمٌخ٤مري  رواه( 1)

 (.3862:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 2)

 (.3678:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 3)

 .ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح: وىم٤مل اهلٞمثٛمل ،(6/17)جمٛمع اًمزوائد ( 4)

 (.7/179)وطمًٜمف اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح  ،(2/67)واًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة  ،(225-21/224)اًمٗمتح اًمرسم٤مين - رواه أمحد( 5)

 (.298-2/297)أورده٤م اًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة ( 6)

، وُم٘مدُم٤مت اإلؾمالم ذيمرهث٤م اًمٌٞمٝم٘مثل ذم دٓئثؾ اًمٜمٌثقة (1719:ح)، وُمًٚمؿ (3893:ح)روى اًمٌخ٤مري ُم٤ٌميٕمتٝمؿ قمغم اإلؾمالم ( 7)

 .سمًٜمد طمًـ( 2/433-435)
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 . قمٛمػم يٕمٚمٛمٝمؿ اًمديـ وي١مُمٝمؿ ذم اًمّمالةُمٕمٝمؿ ُمّمٕم٥م سمـ  صمؿ أرؾمؾ اًمٜمٌل

 .وسمٕمد أن وصؾ إمم اعمديٜم٦م ىم٤مم سم٤مٓشمّم٤مل سم٤مًمٜم٤مس، وم٠مؾمٚمؿ قمغم يديف ظمٚمٌؼ يمثػم

أؾمٞمد سمـ طمْمػم، وؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ، وعم٤َّم أؾمٚمؿ : وىمد أؾمٚمؿ قمغم يديف زقمٞماَم سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ ومه٤م

م يمالُمف قمٚمٞمٝمؿ إْن مل ي١مُمٜمقا ٠مؾمٚمٛمقا مجٞمًٕم٤م، وأظمذ ُمّمٕم٥م يٕمٚمٛمٝمؿ وم :ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ورضمع إمم ىمقُمف وطمرَّ

َّٓ سمٕمد اخلٜمدق اًمديـ، ُم٤م قمدا سمٕمض اًمٌٓمقن مل شُمًِٚمؿ إ
(5)

. 

طمتك ُمتك ٟمؽمك رؾمقل : وم٘مٚمٜم٤م: )صمؿَّ ومِم٤م اإلؾمالم ذم اعمديٜم٦م، ىم٤مل ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ذم طمدي٨م ـمقيؾ

ذم اعمقؾمؿ، ٤م، طمتك ىمدُمقا قمٚمٞمف ُيٓمرد ذم ضم٤ٌمل ُمٙم٦م وخي٤مف، ومرطمٚمٜم٤م إًمٞمف ؾمٌٕمقن رضماًل ُمٜمَّ  اهلل 

قمالم ! ي٤م رؾمقل اهلل: وم٘مٚمٜم٤م ،ومقاقمدٟم٤مه ؿمٕم٥م اًمٕم٘م٦ٌم، وم٤مضمتٛمٕمٜم٤م قمٜمده٤م ُمـ رضمؾ ورضمٚملم طمتك شمقاومٞمٜم٤م

ل قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٜمِمط واًمٙمًؾ، وقمغم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ ٜمشم٤ٌميٕمقٟم: ٟم٤ٌميٕمؽ؟ ىم٤مل

وين ومتٛمٜمٕمقين نم٤َّم متٜمٕمقن ُمٜمف أٟمٗمًٙمؿ اعمٜمٙمر، وأن شم٘مقًمقا ذم اهلل ٓ خت٤مومقا ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ، وقمغم أن شمٜمٍم

 .وًمٙمؿ اجلٜم٦َّم ،وأزواضمٙمؿ وأسمٜم٤مءيمؿ

رويًدا ي٤م أهؾ : وم٘م٤مل -وهق أصٖمرهؿ-وأظمذ سمٞمده أؾمٕمد سمـ زرارة ، وم٘مٛمٜم٤م إًمٞمف وم٤ٌميٕمٜم٤مه: ىم٤مل

َّٓ وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أٟمَّف رؾمقل اهلل، وأنَّ إظمراضمف اًمٞمقم ُمٗم٤مرىم٦م اًمٕمرب! يثرب ٤م مل ٟميب إًمٞمف أيم٤ٌمد اإلسمؾ إ  وم٢مٟمَّ

٤م  ٤م أٟمتؿ ىمقم شمّمؼمون قمغم ذًمؽ وأضمريمؿ قمغم اهلل، وإُمَّ يم٤موم٦م، وىمتؾ ظمٞم٤مريمؿ، وأن شمٕمْمٙمؿ اًمًٞمقف، إُمَّ

 !أٟمتؿ خت٤مومقن ُمـ أٟمٗمًٙمؿ ضمٌٜم٦م ومتٌٞمٜمقا ذًمؽ ومٝمق أقمذر ًمٙمؿ قمٜمد اهلل

 .أُمط قمٜم٤َّم ي٤م أؾمٕمد، ومقاهلل ٓ ٟمدع هذه اًمٌٞمٕم٦م أسمًدا، وٓ ٟمًٚمٌٝم٤م أسمًدا: ىم٤مًمقا

(ويٕمٓمٞمٜم٤م قمغم ذًمؽ اجلٜم٦م وم٠مظمذ قمٚمٞمٜم٤م وذط.. وم٤ٌميٕمٜم٤مه
(0)

. 

 .ومل َيٕمْدهؿ سمخالوم٦م وٓ وزارة وٓ دٟمٞم٤م

 .أذن ذم اهلجرة إمم اعمديٜم٦م صمؿ إنَّ اًمٜمٌل 

ل ُمـ ىمدم قمٚمٞمٜم٤م ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل : )ىم٤مل اًمؼماء سمـ قم٤مزب ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم، واسمـ أمِّ  أوَّ

                                                
 .مه٤موهمػم( 2/438)دٓئؾ اًمٜمٌقة -، واًمٌٞمٝم٘مل (2/357)شم٤مريخ اًمٓمؼمي : ورد ُمـ ـمرق قمدة( 1)

اًمٗمثتح / إؾمثٜم٤مد ضمٞمثد قمثغم ذط ُمًثٚمؿ: ، ورضم٤مًمثف صم٘مث٤مت، وىمث٤مل اسمثـ طمجثر(9/9)، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًثٜمـ (3/322)رواه أمحد ( 2) 

(7/221.) 
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ر، وسمالل، وؾمٕمد، صمؿ ضم٤مء قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم قمنميـ، صمؿ  ُمٙمتقم، ومجٕمال ُي٘مرئ٤مٟمٜم٤م اًم٘مرآن، صمؿ ضم٤مء قمامَّ

...(ضم٤مء اًمٜمٌل 
(5)

. 

وم٢مينِّ أرضمق ! قمغم ِرؾمٚمؽ: )سم٤مهلجرة ُمع إظمقاٟمف اعمٝم٤مضمريـ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  وىمد هؿَّ أسمق سمٙمر 

(ٟمٕمؿ: وهؾ شمرضمق ذًمؽ سم٠ميب وأُمِّل؟ ىم٤مل: ١مذن زم: وم٘م٤مل أسمق سمٙمرأن يُ 
(0)

. 

ز أسمق سمٙمر  قمٜمدُم٤م ُأذن ًمف ذم اهلجرة،  راطمٚمتلم ُمدة ُمـ اًمزُمـ، صمؿ ضم٤مءه اًمٜمٌل  ومجٝمَّ

٤مم، وأهة أيب سمٙمر . ٟمٕمؿ: وـمٚم٥م أسمق سمٙمر اًمّمح٦ٌم وم٘م٤مل شمرقمك  ومخرضم٤م واظمتٗمٞم٤م ذم هم٤مر صمقر صمالصم٦م أيَّ

 :هذه اهلجرة

 .قمٌد اهلل سمـ أيب سمٙمر ي٠مشمٞمٝمام ًمٞماًل سم٠مظم٤ٌمر أهؾ ُمٙم٦م

 .وأهؾ أيب سمٙمر يٕمدون هلام ـمٕم٤مُمٝمام يقُمٞم٤ًم

ٖمٜمؿ أيب سمٙمر ينمسم٤من ُمـ ًمٌٜمٝم٤موقم٤مُمر سمـ ومٝمػمة ُمقمم أيب سمٙمر ي٠مشمٞمٝمام سم
( )

. 

صمؿَّ مت٧َّم اهلجرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمًٞمد اًمٌنم ُمع أومْمؾ اًمٜم٤َّمس سمٕمد إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ، ًمتٙمقن سمداي٦م فمٝمقر 

 .اإلؾمالم وإقمزازه

روج اًمٜمٌل خلىمريش شمتٜمٌَّف ذم ُمٙم٦م ًمٞمٜم٤مم ذم ومراؿمف، طمتَّك ٓ  قمٚمٞم٤ًّم  وظمٚمَّػ اًمٜمٌل 
(4)

. 

 : املسحلُ املدنًُ* 

أقمٔمؿ اؾمت٘م٤ٌمل، وأطم٤مـمقا سمف ُمـ ضمقاٟمٌف يمٌؾ يقد ًمق يٜمزل ذم  وىمد اؾمت٘مٌؾ أهؾ اعمديٜم٦م رؾمقل اهلل 

صمؿَّ أرؾمؾ إمم  ،أرسمع قمنمة ًمٞمٚم٦م( دار سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف)سم٘مل ذم  داره ًمٞمنَمف سمذًمؽ اًمٜمزول، وًمٙمٜمَّف 

٤مر ومج٤مءوا ُمت٘مٚمدي اًمًٞمقف ٤مر ُمٙم٤من  ،سمٜمل اًمٜمجَّ وهٜم٤مك سمدأ  ،ُمًجده اًمنميػصمؿَّ ؾم٤مر طمتك ٟمزل ذم سمٜمل اًمٜمجَّ

سمٌٜم٤مء اعمًجد وؿم٤مريمف اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر ذم سمٜم٤مء اعمًجد
(1)

. 

ويت٠مٟمًقا  ،ًمٞمُذه٥م قمـ اعمٝم٤مضمريـ وطمِم٦م اًمٖمرسم٦م :آظمك سملم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر صمؿَّ إنَّ اًمٜمٌل 

                                                
 (.3924:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 1) 

 (.3915:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 2) 

 (.3915:ح)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 3) 

 .ؿم٤ميمر، وصححف أمحد (21/279)اًمٗمتح اًمرسم٤مين -رواه أمحد ( 4) 

 (.524:ح)، وُمًٚمؿ (3932:ح)ذيمره اًمٌخ٤مري ( 5) 
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 .ُمٗم٤مرىم٦م إهؾ واًمٕمِمػمة قمـ

اعمٝم٤مضمريـ اًمذيـ ظمرضمقا ُمـ : سمت٠مؾمٞمس اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ُمـ ًمٌٜم٤مت اإليامن صمؿَّ سمدأ اًمٜمٌل 

 .دي٤مرهؿ وأُمقاهلؿ يٜمٍمون اهلل ورؾمقًمف، وإٟمّم٤مر اًمذيـ حيٌ قن ُمـ ه٤مضمر إًمٞمٝمؿ

، ي٠ممترون سم٠مُمره ويٜمتٝمقن يٕمٞمِمقن ُمع رؾمقل اهلل  وسمدأت ُمًػمة اجلٝم٤مد، واًمّمح٤مسم٦م 

 .قمـ هنٞمف

همزوة طمدى وقمنميـسمٜمٗمًف اًمنميٗم٦م إ وىمد ىم٤مد اًمٜمٌل 
(5)

، وىمٞمؾ شمًع قمنمة همزوة
(0)

، ورضّمح 

اسمـ طمجر اًم٘مقل إول
( )

. 

ر قمٚمٞمٝم٤م أطمًدا ُمـ أصح٤مسمف وم٘مد سمٚمٖم٧م ؾمت٤ًّم وصمالصملم، وىمٞمؾ أيمثر ُمـ ذًمؽ ٤م اًمناي٤م اًمتل أُمَّ وأُمَّ
(4)

. 

 .يمؾ شمٚمؽ اًمٖمزوات واًمناي٤م ًمٜمٍُمة ديـ اهلل 

 .وم٤مٟمتنم اإلؾمالم وذًم٧َّم اجلزيرة سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ًمإلؾمالم

آُمٜمقا سمف، وٟمٍموه، وواؾمقه سم٠مٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ، وهجروا : ه١مٓء هؿ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 .اًمدي٤مر وإهؾ ومِراًرا سمديٜمٝمؿ، وإقمزاًزا ًمديـ اهلل 

ُم٤مٌل يدومٕمف إًمٞمٝمؿ، أو يٓمٛمٕمقن ذم احلّمقل  وهق يدقمقهؿ إمم اهلل  ومل يٙمـ ُمع رؾمقل اهلل 

 .ٕهؾ اعمديٜم٦م ذم سمٞمٕمتفيمام شم٘مدم  اجلٜم٦م قمٚمٞمف، وإٟمَّام يم٤من وقْمده هلؿ

ؿ ُمٕمروقن ًمٚمٛمقت وهؿ ي٘م٤مشمٚمقن ُمٕمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف، وىُمتِؾ  وىمد يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن أهنَّ

 .يمثػم ُمٜمٝمؿ

 !اجلٜم٦َّم ومام هق؟: إن مل يٙمـ ُم٘مّمدهؿ!! ومٚمامذا ي٤م شُمرى روقا سمذًمؽ؟

  

                                                
 (.1813:ح)رواه ُمًٚمؿ ( 1) 

 (.3949:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 2) 

 (.281-7/281)ومتح اًم٤ٌمري ( 3) 

 (.7/281)ذيمر ذًمؽ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح ( 4) 
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 : تسبًُ الصخابُ يف العهد املكٌِّ* 

ل قمغم رؾمقل اهلل  ٤مه، وىمد ٟمزل قمغم اًمّمح٤مسم٦م ه ؤٙم٤من ي٘مروم، يم٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يتٜمزَّ ٜمٝمؿ إيَّ ويٚم٘مِّ

ل أيمثر ُمـ صمامٟملم ؾمقرة، وهذا يٛمثِّؾ أيمثر ُمـ صمٚمثل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  .ذم اًمٕمٝمد اعمٙمِّ

ر اًمٕم٘مٞمدة، وظم٤مص٦م قم٘مٞمدة اًمٞمقم أظمر واًمٌٕم٨م واحل٤ًمب، وشمّمػ  وىمد يم٤مٟم٧م هذه اًمًقر شُم٘مرِّ

ه٤م اجلٜمَّ  ه٤م اهلل ٦م واًمٜم٤مر وأطمقال أهٚمٝمام، وصٜمقف اًمٕمذاب اًمتل أقمدَّ ٕهؾ اًمٜم٤مر، وأٟمقاع اًمٜمٕمٞمؿ اًمتل أقمدَّ

قن شمٚمؽ أي٤مت آٟم٤مء اًمٚمٞمؾ وآٟم٤مء اًمٜمٝم٤مر، اهلل  ًمٚمٛم١مُمٜملم، يمؾ ذًمؽ ُيتغم ذم ُمئ٤مت أي٤مت، واًمّمح٤مسم٦م يتٚم٘مَّ

 .يرقمك ظُمٓم٤مهؿ ويقضمف ُمًػمهؿ واًمرؾمقل 

ة، وقمذاب وومتٜم٦م، وًمقٓ ِصدق اإليامن ورقم٤مي٦م  وًم٘مد قم٤مش اًمّمح٤مسم٦م  ٦م ذم قمٜم٤مء وؿمدَّ ذم ُمٙمَّ

ٚمقا شمٚمؽ اعمٕم٤مٟم٤مة اًمِمديدة اهلل   .هلؿ سم٤مًمتثٌٞم٧م واًمتقومٞمؼ: عم٤م حتٛمَّ

ٚمقا هذه اعمٕم٤مٟم٤مة ـمٛمًٕم٤م ذم ُم٤مل، أو رهم٦ًٌم ذم ضم٤مه، أو ٟمٗم٤مىًم٤م وري٤مًء؟  !أه١مٓء حتٛمَّ

 :  سمرزمقي ايمصحوزمي دم ايمعفد اظمدين* 

ل ذم شمرسمٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م  اًمٕمٝمد اعمدين ، ورقم٤مي٦م إيامهنؿ، واًمتدرج هبؿ إمم ُمراىمل اُمتداد ًمٚمٕمٝمد اعمٙمِّ

 .اًمٙمامل

اإلؾمالم، ٓ يٕمٜمل أٟمَّف أصٌح ُمَٚمًٙم٤م ٓ يّمدر ُمٜمف أظمٓم٤مء وٓ ي٘مع ُمٜمف  ذموم٢منَّ اإلٟم٤ًمن سمدظمقًمف 

 .هٗمقات

 .وم٤مًمّمح٤مسم٦م سمنم هلؿ رهم٤ٌمت وهلؿ أظمٓم٤مء، وًمٞمًقا ُمٕمّمقُملم

ن اهلل ورؾمقًمف، ويتٛمًٙمقن سمديٜمٝمؿ، ويداومٕمقن قمٜمف، وجي٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ ًمٙمٜمَّٝمؿ ُم١مُمٜمقن حيٌ ق

 .إقمزازه وٟمنمه

يمقن حت٧م ؾمٛمع اهلل  عمدة صمالصم٦م  وسمٍمه، وحت٧م إذاف رؾمقل اهلل  وىمد يم٤مٟمقا يتحرَّ

 .يٜمٝمٚمقن ُمـ قمٚمقُمٝم٤م وحيٗمٔمقن دروؾمٝم٤م، ويؽمسمَّقن ذم ومّمقهل٤م ،وقمنميـ قم٤مًُم٤م، ذم ُمدرؾم٦م واطمدة

 !وٟمِٕمؿ اًمدارؾمقنومٜمِْٕمَٛم٧م اعمدرؾم٦م 

 .هل أقمٔمؿ ُمدرؾم٦م ذم اًمت٤مريخ وأٟمجحٝم٤م وأسمريمٝم٤م: هذه اعمدرؾم٦م

ضم٧م ضمٞماًل قمٔمٞماًم محؾ ُِمِمٕمؾ اهلداي٦م وومتَح إرض ذم ومؽمة زُمٜمٞم٦م مل يٕمرف اًمت٤مريخ هل٤م ُمثٞماًل   .ظمرَّ
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 : مسحلُ ما بعد مىت النيب* 

 .سمف اًمديـ وأشمؿَّ سمف اًمٜمٕمٛم٦م سمٕمد أن أيمٛمؾ اهلل  شمقذم اًمٜمٌل 

صمؿ إنَّ اًمٜم٤مس اًمذيـ مل يؽمسمقا قمغم ُم٤مئدة اًمٜمٌقة نمَـّ أؾمٚمؿ ُمـ أهؾ اًم٘مرى واًمٌقادي اًمٌٕمٞمدة، اهتز 

ة قمـ ديـ اهلل  ُمـ سمٕمْمٝمؿ، واُمتٜم٤مع  إيامن يمثػم ُمٜمٝمؿ، وضَمِٝمؾ يمثػم ُمٜمٝمؿ ومرائض اًمديـ، ومحدصم٧م ِردَّ

٦م، واًمٓم٤مئػاعمديٜم): قمـ دومع اًمزيم٤مة ُمـ اًمٌٕمض أظمر، ومل يٌَؼ قمغم اًمديـ ؾمقى صمالث ُمدن ، (٦م، وُمٙمَّ

 .وُم٤م قمداه٤م وم٘مد أقمٚمٜمقا قمّمٞم٤مهنؿ

ىمٌؾ  اًمراي٦م، ووضمٝمف إمم اًمِم٤مم، صمؿَّ ُم٤مت اًمٜمٌل ىمد قم٘مد ٕؾم٤مُم٦م سمـ زيد  ويم٤من اًمٜمٌل 

يؼ أن يٖم٤مدر أؾم٤مُم٦م اعمديٜم٦م، وم٤مٟمتٔمر طمتَّك ُدومِـ   .ضمٞمش أؾم٤مُم٦م ، صمؿَّ أٟمٗمذ اًمّمدِّ

عم٤َّم سُمقيع أسمق سمٙمر، ومجع : وة قمـ أسمٞمف ىم٤ملقمـ هِم٤مم سمـ قمر: ىم٤مل ؾمٞمػ سمـ قمٛمر: )ىم٤مل اسمـ يمثػم 

٤م ظم٤مص٦م، . ًمٞمتؿ سمٕم٨م أؾم٤مُم٦م: إٟمّم٤مر ذم إُمر اًمذي اومؽمىمقا ومٞمف، ىم٤مل ٤م قم٤مُم٦م وإُمَّ ت اًمٕمرب إُمَّ وىمد ارشمدَّ

ذم يمؾ ىمٌٞمٚم٦م، وٟمجؿ اًمٜمٗم٤مق واذأسم٧م اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م، واعمًٚمٛمقن يم٤مًمٖمٜمؿ اعمٓمػمة ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمِم٤مشمٞم٦م: 

اعمًٚمٛملم، واًمٕمرب قمغم ُم٤م  إنَّ ه١مٓء ضُمؾ  : ٚمَّتٝمؿ ويمثرة قمدّوهؿ، وم٘م٤مل ًمف اًمٜم٤مس، وىمِ ًمِٗم٘مد ٟمٌٞمٝمؿ 

واًمذي ٟمٗمس أيب سمٙمر : شمرى ىمد اٟمت٘مّم٧م سمؽ، وًمٞمس يٜمٌٖمل ًمؽ أن شمٗمرق قمٜمؽ مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم، وم٘م٤مل

، وًمق ملْ يٌَؼ ذم ًمق فمٜمٜم٧م أن اًم٤ًٌمع ختٓمٗمٜمل، ٕٟمٗمذت سمٕم٨م أؾم٤مُم٦م يمام أُمر سمف رؾمقل اهلل ! سمٞمده

(همػمي ٕٟمٗمذشمفاًم٘مرى 
(5)

 .وىمد روي هذا قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف قمـ قم٤مئِم٦م ،

يؼ  يـ، وأظمْمع اجلزيرة سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ًمإلؾمالم، صمؿَّ  صمؿَّ إنَّ اًمّمدِّ ز اجلٞمقش حلرب اعمرشمدِّ أظمذ جيٝمِّ

يمثػًما ُمـ شمٚمؽ اًمٌٚمدان، صمؿَّ أيمٛمؾ  أرؾمؾ اجلٞمقش إمم ظم٤مرج اجلزيرة ًمدقمقة وم٤مرس واًمروم، ومٗمتح اهلل 

وم٤مشمًٕم٧م دائرة اإلؾمالم، وشمقىمػ  ُمًػمة اجلٝم٤مد وومتح اًمٌٚمدان، صمؿَّ ؾم٤مر سمٕمدمه٤م قمثامن  قمٛمر 

، صمؿ قم٤مد اًمٗمتح سمٕمد ذًمؽ: ًمٚمخالف اًمذي وىمع سمٞمٜمف وسملم ُمٕم٤موي٦م اجلٝم٤مد ذم قمٝمد قمكم 
(0)

. 

 :ويمـو هـو وومػوت،  هذه كٌذة يًغمة فمـ مراضمؾ ايمدفمقة وـمفقر صمقؾ ايمصحوزمي

اعمنميملم، وشمًٗمٞمف قم٘مقهلؿ، وشمٖمٞمػم ُمٕم٤مُمالهتؿ، وٓ ؿمؽَّ أنَّ هذا اإلؾمالم ضم٤مء سم٢مسمٓم٤مل قم٘م٤مئد  -1

 ٓ ي٘مٌؾ  شمٖمٞمػم قم٘مٞمدشمف وآقمؽماف سم٤مخلٓم٠ماًمٌنمي٦م  وم٢من اإلٟم٤ًمن  ُمـ أؿمدِّ اعمقاىمػ وأؿم٘مٝم٤م قمغم اًمٜمٗمس

                                                
 (.6/314)اًمٌداي٦م ( 1) 

 .هذه اًمٜمٌذة شمقضمد ذم مجٞمع يمت٥م شمقاريخ أهؾ اًمًٜم٦م واًمًػم( 2) 
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 .إٓ إذا شمٌلم ًمف أن اًمٕم٘مٞمدة اجلديدة هل احلؼ ومٞمٝم٤م

ذم أٟمٗمًٝمؿ، قم٘مالء ذم ىمراراهتؿ:  نَّ اًمذيـ شمريمقا ديٜمٝمؿ واقمتٜم٘مقا اإلؾمالم، يم٤مٟمقا قمٔمامءإ -2

ًمدظمقهلؿ ذم اإلؾمالم رهمؿ ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ شمٙم٤مًمٞمػ ؿم٤مىم٦م، وشمْمحٞم٤مت وقمداوات، ًمق مل يٙمـ اًمٌديؾ 

 .قمٔمٞماًم ذم ٟمٔمرهؿ عم٤ََم أىمدُمقا قمٚمٞمف

 :سمؾ واإليذاء اًمِمديد سم٤مًمٚم٤ًمن واًمٞمد :اإلؾمالم ُم٘م٤مـمٕم٦م ُمـ أىمقاُمٝمؿ ٝمؿىمد شمرشم٥َّم قمغم اقمتٜم٤مىمو -3

 .سمؾ واًم٘متؾ أطمٞم٤مًٟم٤م

إنَّ يمثػًما نمَـّ أؾمٚمؿ هجر وـمٜمف وظمرج إمم سمالد احلٌِم٦م، سمالد ختتٚمػ قمـ سمالدهؿ قم٘مٞمدة وًمٖم٦م  -4

 .وقم٤مدات، يمؾ ذًمؽ ًمٚمحٗم٤مظ قمغم ديٜمٝمؿ اجلديد

ل قمغم رؾمقل اهلل  -5 ، يرقمك ُمًػمة اإليامن، ويٖمرس قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد صمؿَّ إنَّ اًم٘مرآن يم٤من يتٜمزَّ

ٔظمر، وصقًرا ُمـ أطمقال اعمٕمذسملم ذم اًمٜم٤مر، وصقًرا ُمـ واًمٞمقم أظمر، قم٤مرًو٤م ٟمامذج ُمـ أطمداث اًمٞمقم ا

 .ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦َّم، نم٤َّم ُيٕمٛمؼ اإليامن ويرؾمخف ذم اًم٘مٚمقب

ل قمغم رؾمقل اهلل  -6 ، يقضمف إومراد واعمجتٛمع، واؾمتٛمر اًم٘مرآن يمذًمؽ ذم اًمٕمٝمد اعمدين يتٜمزَّ

ُُم١ميدة أو ُُمّمحح٦م  :صم٦مويرقمك ظمقاـمرهؿ وأىمقاهلؿ وأقمامهلؿ، ومال شمٙم٤مد شمٜمزل آي٦م إٓ وهل ُمرشمٌٓم٦م سمح٤مد

رة، ومٕم٤مش اًمّمح٤مسم٦م ُمٙمِمقذم اًمْمامئر واحلريم٤مت، واهلل   .يرقمك وامئرهؿ وطمريم٤مهتؿ أو حُمذِّ

سمٜمٗمًف شمرسمٞم٦م أصح٤مسمف، وشمقضمٞمٝمٝمؿ، وشمزيمٞمتٝمؿ، وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ اًمٙمت٤مب  وشمقممَّ رؾمقل اهلل  -7

طمٝمؿ، وُيٌنمِّ واحلٙمٛم٦م، يتخذ ُمٜمٝمؿ اًمقزراء وإُمراء، وُيزوضمٝمؿ ويتزوج ُمٜمٝمؿ، وُيثٜمل قمٚمٞمٝمؿ، ويٛمد

 .سمٕمْمٝمؿ سم٤مجلٜم٦َّم، وهٙمذا يم٤من ُمٕمٝمؿ إمم أن ًم٘مل اهلل 

أًمٞم٧ًم هذه إُمقر جمتٛمٕم٦م يم٤مومٞم٦م إلظمراج ضمٞمؾ رسم٤َّمين ٓ يٚمح٘مف ضمٞمؾ، وٓ ي٤ًمويف ذم إيامٟمف 

 وأظمالىمف وقمٚمٛمف؟

٤مٟمٞم٦م سم٢مذاف حمٛمد  ذم شمرسمٞم٦م اإلٟم٤ًمن، ومال ظمػم ذم إرض سمٕمد  إذا مل شمٜمجح هذه اعمدرؾم٦م اًمرسمَّ

 .ذًمؽ وٓ ىمٌٚمف

وإذا مل يٜمجح اإلؾمالم ذم سمدايتف وىمد هتٞم٠َّمت ًمف شمٚمؽ إؾم٤ٌمب واًمٔمروف، ومال أُمؾ ذم ٟمج٤مطمف سمٕمد 

 .ذًمؽ

٤مٟمٞم٦م سم٢مذاف حمٛمد  ، ىمد ٟمجح٧م ذم شمرسمٞم٦م إصح٤مب، واًمت٤مريخ وٟمحـ ٟمِمٝمد أنَّ اعمدرؾم٦م اًمرسمَّ
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 .يِمٝمد

ة ه١مٓء أو ظمٞم٤مٟمتٝمؿ  اًم٘م٤مئؾإنَّ  رهمؿ يمؾ هذه إؾم٤ٌمب، اًمتل ٓسمد أن يٙمقن صمامره٤م ظمػم -سمردَّ

 .ٟم٠ًمل اهلل ًمف اًمِمٗم٤مء ،ُمدقمل ذًمؽ ص٤مطم٥م ىمٚم٥م ُمريضو -اًمثامر

مـ  ، همٌعضفؿ َصِحى ايمـٌل إنا ايمصحوزمي اطمتؾػً مؼدار ُصحٌتفؿ يمؾـٌل : )ومؾتؿ( 88

 .حٌي ايمـٌل إيمخ مو أذسمؿ إيمقف مـ سمػووت دم زمـ ُص  ،...(أول ؽموفمي

 .إيمخ...( إنا ُصحٌي ؽموفموت أو أيوم ومؾعً مو دم كػقؽمفؿ: همفؾ يصح أن ُيؼول: )شمؿا ومؾتؿ

وُمؾِعً مو دم كػقؽمفؿ ) ىمد هؾ يٕمٜمل أنَّ اًمِمٞمٕم٦م ُي٘مرون سم٠منَّ اًمذيـ َصِحٌقه ُمـ أول أُمره  :ومؾً

كً مـفؿ ؾمخصقوت ممتوزة ؿ ،(مـ صمذور نمغم صوحلي ومؾؽوت رديئي، وىمقا هؿ واًمذيـ أؾمٚمٛمقا  أم أهنَّ

 !آظمر اًمٌٕمث٦م ؾمقاء؟

وهؾ أسمق سمٙمر، وقمٛمر، وقمثامن، وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف، وأسمق قمٌٞمدة، وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، 

 !أم ٓ؟ -قمٜمديمؿ- واًمزسمػم سمـ اًمٕمقام، وإظمقاهنؿ اًمذيـ أؾمٚمٛمقا ذم أول اًمٌٕمث٦م، ىمد هتذسم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ 

 .ُمـ أول اإلؾمالم ومٝمؿ ىمد َصِحٌقا اًمٜمٌل 

ٓ يرى  -اًمتل شمتحدث قمـ اإلُم٤مُم٦م واًمّمح٤مسم٦م–اإلصمٜمل قمنمي٦م إنَّ اعمٓمٚمع قمغم مجٞمع يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م 

َّٓ اًمتٙمٗمػم أو اًمتٗمًٞمؼ   .هل١مٓء اًمٕمٔمامءأو آهت٤مم إ

 !إذن ُم٤م اًمٗم٤مئدة ذم اًمتٗمريؼ سملم ُمـ أؾمٚمؿ ىمدياًم وُمـ أؾمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ قمٜمديمؿ؟

(ٜمٌقة وضمحده٤م ؾمقاءودومع اإلُم٤مُم٦م وضمحده٤م يمدومع اًم: )ىم٤مل اًمٓمقد اإلُم٤مُمل
(5)

. 

ؿ دومٕمقه قمٜمٝم٤م، واًمِمٞمٕم٦م يٕمت٘مدون : واًمّمح٤مسم٦م إوائؾ مل يٕمرومقا اإلُم٤مُم٦م: ومْماًل قمـ أْن ُي٘م٤مل إهنَّ

ؿ دومٕمقه قمٜمٝم٤م، ومام طمٙمٛمٝمؿ إذن؟  !أهنَّ

سمٕمد اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمذيـ أول أئٛم٦م اعم١مُمٜملم ووٓة اعمًٚمٛملم وظمٚمٗم٤مء : )وي٘مقل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد اإلُم٤مُمل

...(قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م... أظمقه واسمـ قمٛمف ووزيره قمغم أُمره... ق إُملمرؾمقل اهلل اًمّم٤مد
(0)

. 

إًمخ هق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف وم٠ميـ إظمقاٟمف ...ومٝمذا اعمٗمٞمد يزقمؿ أن أول أئٛم٦م اعم١مُمٜملم

                                                
 (.358)ٓىمتّم٤مد ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٓقمت٘م٤مد ا( 1) 

 (.1/5)اإلرؿم٤مد ( 2) 
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 !اًمذيـ ؾمٌ٘مقه قمغم إُمرة اعم١مُمٜملم؟

 !أًمٞمًقا ُم١مُمٜملم يم٤مٟمقا أئٛم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم؟؟ أم أهنؿ يم٤مٟمقا أئٛم٦م ًمٚمٙم٤مومريـ؟

 !أًمٞمس هم٤مًمٌٞمتٝمؿ ىمد أؾمٚمٛمقا ذم أول اإلؾمالم أو يمثػم ُمٜمٝمؿ وم٠ميـ إيامهنؿ قمـ اًمٓمقد؟

ؿ إصحوب إلم أصـوف، يؿدح صـًػو مـفؿ ىمام يذم ايمصـػ : )ومؾتؿ( 89 ًِّ همؾفذا كرى ايمؼرآن يؼ

 (.أطمر

 !!ؽمٌحون اهلل ٓ زال ايمػؽر ايمشقعل يؼقد ومؾؿ أيب اظمفدي رنمؿ حموويمتف اإلكصوف :ومؾً

 !إلم ممدوضمكم ومذمقمكم؟ ؼرآن سمؼًقؿ أصحوب ايمـٌلأيـ دم ايم

واظمـوهمؼقن يمقًقا مـ . ايمؼرآن مدح مجقع إصحوب وذم مـ اكتًى إيمقفؿ مـ اظمـوهمؼكم

 !!إصحوب

وهؿ ُم١مُمٜمقن سمف، وُم٤مشمقا قمغم ذًمؽ، واعمٜم٤موم٘مقن  هؿ اًمذيـ رأوا اًمٜمٌل : وم٢منَّ شمٕمريػ اًمّمح٤مسم٦م

 !إٟمَّف ي٘مًؿ إصح٤مب إمم ىمًٛملم؟ :، ومٙمٞمػ ُي٘م٤ململ ي١مُمٜمقا سمف أصاًل وًمٙمٜمٝمؿ  رأوا اًمٜمٌل 

وشمًٛمٞمتؽ اعمٜم٤موم٘ملم سم٠مصح٤مب ًمٚمٜمٌل ُمـ أقمٔمؿ اًمذٟمقب اًمتل  واعمٜم٤موم٘مقن ًمٞمًقا أصح٤مسم٤ًم ًمٚمٜمٌل 

 !!يٜمٌٖمل أن شمًتٖمٗمر ُمٜمٝم٤م

 !إن ٟمّمػ أصح٤مسمؽ ُمٜم٤موم٘مقن؟: ومٝمؾ يٛمٙمـ أن شم٘مقل ًمٚمخٛمٞمٜمل

 !سمؾ أٟم٧م ًمق ىم٤مل ًمؽ ؿمخص إٟمؽ ص٤مطم٥م اعمٜم٤موم٘ملم أشمرى سمذًمؽ؟

 !!أٓ ىم٤مشمؾ اهلل اجلٝمؾ!!! ؟ إن ه١مٓء أصح٤مب ًمٚمٜمٌل: ومٙمٞمػ ي٘م٤مل

و اظمؿدضمقن همفؿ ىمام ذىمرسمؿ: )ومؾتؿ( 41 همويمًوزمؼقن مـ اظمفوصمريـ وإكصور، واظمٌويعقن حتً : أما

جيد  :همويمـوـمر اظمتجرد فمـ ىمؾ رأي مًٌؼ، وايمػميء ومؾٌف مـ ىمؾ مرض... ايمشجرة، وأصحوب ايمػتح

 (.ء ايمصحوزميدم كػًف سمؽرياًم هلمٓ

هذا اًم٘مقل اًمذي ذيمرشمف أن طمؼ وووم٤مء هلذه اًمٕمّم٦ٌم اعم١مُمٜم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ؾم٤ًٌٌم ذم إؾمالُمل  :ومؾً

وم٘مد آُمٜمقا وه٤مضمروا وضم٤مهدوا، وٟمنموا اًمديـ، وأزاًمقا اًمنمك، ودظمؾ اًمٜم٤مس سم٥ًٌم  :وإؾمالُمؽ

أومقاضًم٤م، ومٚمٝمؿ قمٚمٞمٜم٤م طمؼ أن ٟمدقمق هلؿ وأن ٟمؽمى قمٜمٝمؿ، ومجزاهؿ اهلل قمـ ٟمٌٞمف  ضمٝم٤مدهؿ ذم ديـ اهلل 

 .وديٜمف وقمٜم٤َّم أومْمؾ اجلزاء



 

  65 
 

٤م ُمـ اهلل اإلُم٤مُمٞم٦م ، اًمتل شمزقمؿ اًمِمٞمٕم٦م (اًمقصٞم٦م)وًمٙمـ هؾ يًت٘مٞمؿ هذا آطمؽمام ودقمقى  ، أهنَّ

يمام ؾمٞم٠ميت سمٛمِمٞمئ٦م اهلل -٤م قمٜمد آظمريـ أن يٌٚمٖمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس، صمؿَّ إٟمَّف سمٚمَّٖمٝم٤م قمٜمد ىمقم ومل يٌٚمِّٖمٝم رؾمقًمف  رَ وأُمَ 

 !!ٓ أفمـ ذًمؽ! صمؿَّ إنَّ اًمّمح٤مسم٦م رومْمقه٤م وأظمٗمقه٤م قمغم طمد زقمٛمٝمؿ؟ -شمٕم٤ممم

 !صمؿَّ هؾ شمًتٓمٞمع أن شمذيمر ًمٜم٤م ُمـ هؿ أوًمئؽ اعمٛمدطمقن اًمذيـ دمد هلؿ شمٙمرياًم؟

٦م ًمف إٟمؽ ٓ شمًتٓمٞمع وًمـ شمذيمر اؾماًم واطمدًا ُمـ ه١مٓء اًمٕمٔمامء سمؾ ؾمٞم٠ميت أن ىمقًمؽ هذا ٓ طم٘مٞم٘م

 .وأٟمؽ ؾمتقضمف ؾمٝم٤مُمؽ ٕوًمئؽ اًمٕمٔمامء نم٤م ي١ميمد أٟمؽ ٓ شمريد طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م شم٘مقل

ث فمـفؿ، شمؿا ومؾً( 48 شمتؿ فمـ ايمـػوق واظمـوهمؼكم، وأنا ايمؼرآن ايمؽريؿ حتدا وهذا يدل فمعم : )شمؿا حتدا

 (.وسملشمغمهؿ يقم ذاك دم اظمجتؿع اإلؽمًلمل ىمثرة أصحوب ايمـػوق

ويم٤من ًمف ُم٤م ذيمرت، وًمٙمـ ٓ يٕمٜمل ذًمؽ أنَّ اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا  إنَّ اًمٜمٗم٤مق يم٤من ُمقضمقًدا، :ومؾً

هؿ شمٞم٤َّمر آظمر ُمٕم٤مرض ًمتٞم٤َّمر اإليامن، ويم٤من ًمٔمٝمقره أؾم٤ٌمب وُمراطمؾ ٟمقضمزه٤م ومٞمام سمؾ إن اًمٜمٗم٤مق  :ُمٜم٤موم٘ملم

 :يكم

 ًٓ  : أسباب النفاق  : أو

وىمد ؾمٌ٘مف أصح٤مسمف اعمٝم٤مضمرون، وداٟم٧م اعمديٜم٦م حلٙمٛمف، يم٤من هٜم٤مك رضمؾ  قمٜمدُم٤م ه٤مضمر اًمٜمٌل 

ؾم٤ًٌٌم  ؿ ًمف اخلرز ًمٞمتقضمقه قمغم اعمديٜم٦م، ومٙم٤من ىمدوم اًمٜمٌل ٜمٔمَ يم٤من يُ  (اهلل سمـ ُأيب اسمـ ؾمٚمقل قمٌد)اؾمٛمف 

ذم سف ذًمؽ قمٜمف، ومٙم٤من ؾم٥ٌم اًمٕمداء ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم
(5)

. 

ومٞمٝم٤م اإلؾمالم  وهل اًمٖمزوة اًمتل أقمز اهلل -ويم٤من أول أُمره ُئمِٝمر يمٗمره، وًمٙمٜمف سمٕمد همزوة سمدر 

اًمٙمٗمر،  إسمٓم٤منرأى أٟمَّف مل يٕمد يًتٓمٞمع أن ُئمِٝمر يمٗمره، وم٠مفمٝمر اإلؾمالم ُمع  -قمغم أيدي أصح٤مسمف اًمؼمرة

 .وسم٘مل ُمٕمف قمغم ذًمؽ مج٤مقم٦م همػم ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ أشم٤ٌمقمف

ليم٤من ذم إوس واخل -إذن-وم٤مًمٜمٗم٤مق  ٤م) :زرج، طمٞم٨م إن ُمـ أؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ؾُمٛمِّ ، وُمـ مل (أٟمّم٤مريًّ

 .يًٚمؿ أو شمٔم٤مهر سم٤مًمٜمٗم٤مق ٓ يًتحؼ ذًمؽ آؾمؿ

ومل ُيٕمَرف اًمٜمٗم٤مق ذم اعمِمٝمقريـ اعمٕمرووملم ُمـ إوس واخلزرج وهلل احلٛمد، وإٟمَّام يم٤من ذم أومراد 

 .ُمٖمٛمقريـ ُم٘مٝمقريـ، ىُمّم٤مرى ضمٝمدهؿ اعمٙمر واخلديٕم٦م

                                                
 .وؾمٞم٠ميت سمٕمض أًمٗم٤مفمف سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم ،(4566:ح)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 1) 
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د ُمـ اعمٝم٤مضمريـ: ٕنَّ اعمٝم٤مضمر أصاًل ظمرج ُمـ أروف وُم٤مًمف سم٤مظمتٞم٤مره، يمام ٓ ُيٕمرف أصاًل ذم أطم

 !ومٙمٞمػ يٜم٤مومؼ؟

٤م أهؾ اعمديٜم٦م وم٢منَّ اًمِمخص إذا مل يًٚمؿ ذم اًمٔم٤مهر، وم٢مٟمَّف يٌ٘مك ُمًتٝمجٜم٤ًم ُمًتٜمٙمًرا ذًمٞماًل، ومرأى أنَّ  أُمَّ

 .إقمالن اإلؾمالم يرومع قمٜمف هذه اًمقصٛم٦م ُمـ اًمٕم٤مر

: ىم٤مل شمٕم٤ممم                          

                 [ ؾمقرة

 .[اعمٜم٤موم٘مقن

ة ًمٚمٛم١مُمٜملم، وأنَّ اعمٜم٤موم٘ملم أذًم٦َّم، واًمقاىمػ قمغم طم٤مل اًمّمح٤مسم٦م يرى أن  أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم أنَّ اًمٕمزَّ

 .يم٤مٟمقا أقمزة سملم اعم١مُمٜملم، وظم٤مص٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ  -سمؾ مجٞمٕمٝمؿ-ؾم٤مدهتؿ 

ا ًٌ  : مراحل النفاق:  ثان

 

اعمًٚمٛملم سمٙمثػم، إذ ًمق يم٤من اًمٜمٗم٤مق ذم أول أُمره ذا ؿمقيم٦م وقمدد، ًمٙمـ أهٚمف يم٤مٟمقا أىمؾ قمدًدا ُمـ 

إذ ٓ يٛمٙمـ أن يٜم٤مومؼ قمدد يمٌػم يٛمٚمٙمقن ٟمٗمس إؾمٚمح٦م ! يم٤مٟمقا أيمثر ومام اًمذي يٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ اعمقاضمٝم٦م؟

 .اًم٘مت٤مًمٞم٦م صمؿ يروقن سم٤مًمذل واًم٘مٝمر قمٚمٞمٝمؿ

  : كشف المنافقٌن: ثالًثا
 

وأصح٤مسمف  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمقمم يمِمػ اعمٜم٤موم٘ملم سمذيمر أقمامهلؿ وُمقاىمٗمٝمؿ، طمتَّك ًمٙم٠منَّ اًمٜمٌل 

 :يروهنؿ، سمؾ ويٕمرومقهنؿ

 : ىم٤مل شمٕم٤ممم -1                  
 .[83:اًمتقسم٦م]

 : وىم٤مل شمٕم٤ممم -2                [84:اًمتقسم٦م]. 

: وىم٤مل شمٕم٤ممم -3                         

                        [94:اًمتقسم٦م]. 
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ومٙمٞمػ ٓ ي٠مذن : ذم ُمـ ٓ يٕمرومف هذه أي٤مت شمدل قمغم أٟمَّف يٕمرومٝمؿ، وإَّٓ ومٙمٞمػ يٜمٗمذ أواُمر اهلل 

 ًمـ ٟم١مُمـ ًمٙمؿ؟: عمـ ٓ يٕمرومف؟ ويمٞمػ يٛمتٜمع قمـ اًمّمالة قمغم ُمـ ٓ يٕمرومف؟ ويمٞمػ ي٘مقل عمـ ٓ يٕمرومف

 : وىم٤مل شمٕم٤ممم -4         [117:اًمتقسم٦م]. 

: وىم٤مل شمٕم٤ممم -5                      

                     [ اًمتقسم٦مؾمقرة] 

 وهذه أي٤مت ذم ؾمقرة اًمتقسم٦م، وهل ُمـ أواظمر ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وم٘مد شمققمدهؿ اهلل 

 .سم٢مفمٝم٤مر ٟمٗم٤مىمٝمؿ وأقمامهلؿ اًمتل خيٗمقهن٤م

 : ىم٤مل شمٕم٤ممم -6               

                          

                     [ إطمزابؾمقرة]. 

سم٢مظمراضمٝمؿ أو سم٘متٚمٝمؿ، : هبؿ وهذا هتديد هلؿ سم٤مٟٓمتٝم٤مء قمـ اًمٜمٗم٤مق، وإَّٓ وم٢مٟمَّف ؾمُٞمٖمري رؾمقًمف 

 .ومٚمامَّ مل يٖمره سمذًمؽ دلَّ قمغم اٟمتٝم٤مئٝمؿ

وصمقد جمؿقفموت مـ ايمصحوزمي إنا دم ايمؼرآن ايمؽريؿ آيوت سمدل زمقوقح فمعم (: )6:ص)ومؾتؿ ( 44

 ...(.وهمؼكمىموظمـ... سمضود إصـوف ايمًوزمؼي

سمِمٝم٤مدة اهلل قمز وضمؾ  وهذا إـمالق ظم٤مـمئ ،اعمٜم٤موم٘مقن ًمٞمًقا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وًمٙمٜمَّٝمؿ ُمٕمٝمؿ :ومؾً

 .اًمتل شمٌٓمؾ ؿمٝم٤مدشمؽ وؿمٝم٤مدة إظمقاٟمؽ ومٞمٝمؿ

 .[56:اًمتقسم٦م]        : ىم٤مل شمٕم٤ممم

ؿ همػمهؿي٘مرر ذم ٟمٗم٤مىمٝمؿ، و وم٤مهلل شمٕم٤ممم يؼمِّئ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ُمِم٤مريمتٝمؿ  .أهنَّ

ًمٞمًقا نمَـّ ُيقصٗمقن : واًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم يمؾ آي٤مشمف يٌلمِّ أنَّ اعمٜم٤موم٘ملم ًمٞمًقا ُمـ اعم١مُمٜملم، أي

َّٓ اعم١مُمـ  .سم٤مًمُّمح٦ٌم، وم٢منَّ اًمُّمح٦ٌم اإليامٟمٞم٦م ٓ ُيقصػ هب٤م إ

 !!وٓ ٟمدري قمـ هذا اإلسار ذم شمًٛمٞم٦م اعمٜم٤موم٘ملم صح٤مسم٦م
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 ....(ـوهمؼكم ىموكقا مجوفمي هوئؾي دم اظمجتؿع اإلؽمًلملإن اظم: )...ومؾتؿ( 43

ؿ ًمق يم٤مٟمقا ٓ يُ  :ومؾً  :ًمقاضمٝمقا اعمًٚمٛملم -يمام زقمٛم٧م-مج٤مقم٦م ه٤مئٚم٦م ًٚمَّؿ هذا آدقم٤مء، وم٢مهنَّ

 .وًمٙمٜمَّٝمؿ يم٤مٟمقا ىمٚمٞمٚملم ُمٖمٛمقريـ ُم٘مٝمقريـ

٤م يمثرة ورود أي٤مت ومٞمٝمؿ، ومٝمل ًمٙمثرة أذاهؿ وّذهؿ قمغم اعمًٚمٛملم ت ىمد وم٢منَّ اإلؿم٤مقم٤م :وأُمَّ

ُيٓمٚم٘مٝم٤م ؿمخص واطمد، ومٞمٙمقن هل٤م آصم٤مره٤م اًمًٞمئ٦م سمام يٕم٤مدل ضمٞمًِم٤م ضمراًرا يقاضمف اعمًٚمٛملم، وهلذا ومدقمقى 

 .اًمٙمثرة ُمردود، وًمٞمس ذم اًم٘مرآن وٓ ذم اًمًٜم٦َّم ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ

َؿي ايمـػوق، ونمغم معروف زمذيمؽ، مؼـع زمؼـوع ايمتظوهر : )...ومؾتؿ( 42 ًِ زمكم معروف فُمِرف زمِ

 ...(.ؾـٌل زموإليامن واحلى يم

، وذم أّي يمت٤مب هذه دقمقى يٜم٘مّمٝم٤م اًمدًمٞمؾ، وم٠ميـ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ زقمؿ أٟمَّف حي٥م اًمٜمٌل  :ومؾً

 !!وأٟم٧م شم٘مرر أٟمَّف ٓسمد ُمـ ذيمر اعمّمدر! وضمدت ذًمؽ؟

 . هؾ شمًتٓمٞمع أن شمذيمر ًمٜم٤م واطمدًا ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم زقمؿ أٟمف حي٥م اًمٜمٌل

ُيوف فمعم كػًف أن سمـزل همقف آيي سمػضحف زمؿرأى  زمحقٌ ىمون ىمؾ مـ ضمقل ايمـٌل : )ومؾتؿ( 41

 (!مـ اظمًؾؿكم ومًؿعفؿ

ون، ويؽمىمٌَّقن ! قمج٤ًٌم هلذا اخلٞم٤مل اًمٕمجٞم٥م :ومؾً ؿ مجٞمًٕم٤م ُمٜم٤موم٘مقن ُمتًؽمِّ إنَّ هذا اًمٙمالم ُيقطمل سم٠مهنَّ

 !أن يٜمزل ومٞمٝمؿ ىمرآن يٙمِمػ ٟمٗم٤مىمٝمؿ

 !وهذا ظمٞم٤مل قمجٞم٥م

سم٢مسم٘م٤مء اعمٜم٤موم٘ملم طمقًمف  أو شمٖمريًرا سم٤مًمٜمٌل ومٚمؿ يٜمزل ُم٤م شمقمهتف، ومٝمؾ يٕمٜمل ذًمؽ إىمرار اًمٜمٗم٤مق 

٦م أن يٌ٘مك أؿمخ٤مص حيٞمٓمقن سم٤مًمٜمٌل  وهؿ  خيدقمقٟمف سم٤مإليامن وهؿ همػم ُم١مُمٜملم، صمؿَّ هذا ظمداع ًمألُمَّ

٦م ُم١مُمٜملم ومتتٚم٘مك قمٜمٝمؿ اًمديـ وهؿ ُمٜم٤موم٘مقن  .ُمٜم٤موم٘مقن، وحتًٌٝمؿ إُمَّ

وقمثامن وقمكّم وهمػمهؿ ُمـ أيب سمٙمر وقمٛمر : إنَّ هذا اًمٙمالم يٗم٘مد اًمث٘م٦م ذم يمؾ ُمـ طمقل اًمٜمٌل 

 !!!وأهنؿ خي٤مومقن أن شمٜمزل ومٞمٝمؿ آي٦م شمٗمْمحٝمؿ ؾم٤مدات اعم١مُمٜملم

 وم٠مٟم٧م شمدرضم٧م ُمـ اًمزقمؿ سم٠من اًمّمح٤مسم٦م ومٞمٝمؿ ُمٜم٤موم٘مقن صمؿ اٟمتٝمٞم٧م إمم أن يمؾ ُمـ طمقل اًمٜمٌل

 .ُمٜم٤مومؼ 
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 !وم٠مي ديـ هذا اًمذي شمدقمٞمف؟ 

 لي٘مقحي٤مرب اًمديـ أن وهؾ يًتٓمٞمع اًمذي ! ومٛمـ ُمـ إُم٦م ؾمٚمؿ ُمـ ىمٚمٛمؽ أهي٤م اعمٜمّمػ اعمح٤ميد؟

 !أيمثر نم٤م ىمٚم٧م؟

ُيوف فمعم كػًف أن سمـزل همقف آيي سمػضحف زمؿرأى مـ اظمًؾؿكم  ضمقل ايمـٌل إن يمؾ ُمـ )

 ( !!! ومًؿعفؿ

ًٓ فمزي إلم فمؿر ( 46 مو همرغ مـ سمـزيؾ زمراءة ضمتك ـمــاو أن يمـ يٌؼك مـاو : )وهق أوردسمؿ ومق

ٓا يـزل همقف رء  (.3/316)وفمزوسمف إلم زاد اظمًغم ( أضمد إ

ؿ ُمٜم٤موم٘مقن، وإٟمَّام أراد  ٜم٤م مجٞمًٕم٤م أصح٤مب ذٟمقب وظمٓم٤مي٤م إنَّ ذًمؽ ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أهنَّ  . أٟمَّ

ن ٓ شمؽمك أطمًدا ًمف ظمٓم٠م أو وعم٤َّم ٟمزًم٧م اًمًقرة شمٙمِمػ أظمٓم٤مء اعمٜم٤موم٘ملم سمّمقرة ُمٗمّمٚم٦م، ظمِمٞمٜم٤م أ

َّٓ يمِمٗمتف، وهؾ يٛمٙمـ أن يٕمؽمف اعمٜم٤مومؼ سم٤مًمٜمٗم٤مق؟ إنَّ طم٤ًمؾمٞم٦م اًم٘مٚم٥م اعم١مُمـ وآقمؽماف ! أظمٓم٤مء إ

 .رومٞمٕم٦م ٓ شمٕمرومٝم٤م اًم٘مٚمقب اعمريْم٦م ٦مسم٤مًمت٘مّمػم درضم

ؾ ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ  صمؿَّ عم٤مذا ُيٜم٤مومؼ قمٛمر  وهق اًمذي آُمـ سم٤مظمتٞم٤مره، وه٤مضمر سم٤مظمتٞم٤مره، وىمد حتٛمَّ

 !أٟمقاع إذى وآسمتالء، ووم٤مرق اًمقـمـ واًمٕمِمػمة، أيم٤من يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م؟

 !صمؿَّ عم٤مذا يًتٛمر قمغم اإليامن ويٕمٞمش طمٞم٤مة اًمزهد واًمٕمٗم٦م ويٜمنم اًمديـ وجي٤مهد اًمٙمٗم٤مر؟

 ...(.أيـ ذهى همٓء اظمـوهمؼقن(: )7:ص)ومؾتؿ ( 47-48

 :اجلقاب مـ وصمقه: ومؾً

أو أن ُي٘متٚمقا، وعم٤َّم مل ي٘مع  ىمد هددهؿ إن مل يٜمتٝمقا أْن ُيٖمري هبؿ رؾمقًمف  ُمرَّ ُمٕمٜم٤م أنَّ اهلل  :أوًٓ 

ؿ شم٤مسمقا أو هٚمٙمقا أو ذًمقا  .هذا اإلهمراء واًمت٘متٞمؾ، قمرف أهنَّ

قمنم  ذم أصح٤ميب اصمٜم٤م: )ىم٤مل اًمٜمٌل : أٟمَّف ىم٤مل ورد ذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ طُمذيٗم٦م  :شموكقًو

ومٞمٝمؿ صمامٟمٞم٦م ٓ يدظمٚمقن اجلٜم٦َّم وٓ جيدون رحيٝم٤م طمتك يٚم٩م اجلٛمؾ ذم ؾَمّؿ اخلٞم٤مط، وصمامٟمٞم٦م ُمٜمٝمؿ : ُمٜم٤مومً٘م٤م

سمٞمٚم٦م (هاج ُمـ ٟم٤مر ئمٝمر ذم أيمت٤مومٝمؿ طمتك يٜمجؿ ُمـ صدورهؿ: شمٙمٗمٞمٙمٛمقهؿ اًمد 
(5)

. 

                                                
 (.2779:ح)صحٞمح ُمًٚمؿ ( 1) 
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 (ُمـ أصح٤ميب) ومل ي٘مؾ ( ذم أصح٤ميب ) وم٘م٤مل 

 ؟هؾ هٜم٤مك دًمٞمؾ قمغم أنَّ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم ىمد سم٘مقا إمم ووم٤مة اًمٜمٌل  :شمويمثًو

ؿ ُٟمِ٘مّمقا طمتك وٕمٗمقا، إُم٤َّم  :رازمًعو ٤م شم٤مسمقا واٟمتٝمقا ُمـ ٟمٗم٤مىمٝمؿ، أو أهنَّ ؿ إُمَّ إنَّ اًمدٓئؾ شمدل قمغم أهنَّ

ؿ دظمٚمقا اإلؾمالم، وظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م ُم٤مت زقمٞمٛمٝمؿ  ٤م أهنَّ م ذم احلدي٨م، وإُمَّ اًمذي ُٟمِ٘مّمقا سم٤معمقت يمام شم٘مدَّ

 .مل يٌَؼ هلؿ ُمٓمٛمع ذم اًمٔمٗمر واًمٜمٍم طمٞم٨ميم٤مٟمقا يقاًمقٟمف، 

سمتًوءيمقن همقفو فمـ اظمـوهمؼكم ايمذيـ ىموكقا دم اظمديـي، ( 9-6)أوردسمؿ شمًلث صػحوت سمؼريًٌو ( 49

 .إيمخ...وسمشغمون إلم ىمثرهتؿ، وىمقػ اكتفك احلديٌ فمـفؿ

ًٓ وسمػصقًًل   :واجلقاب كذىمره إمجو

 :اظمـوهمؼكماجلقاب اإلمجورم فمـ مصغم 

 ًٓ  :ُمٜمٝم٤م ،اًمٜم٤مفمر ذم قمروٙمؿ ًمٚمّمح٤مسم٦م واعمٜم٤موم٘ملم يٚمحظ قمدة أُمقر: أو

٤م  -1 أٟمَّٙمؿ قمٜمد قمروٙمؿ ًمٚمّمح٤مسم٦م طم٤موًمتؿ أن شُم٘مٚمِّٚمقا ُمـ قمددهؿ، وأن حتٛمٚمقا أي٤مت قمغم أهنَّ

َّٓ إمم أومراد ك سم٤مًمّمح٤مسم٦م، نم٤َّم ُيقطِمل سم٠منَّ أي٤مت ٓ شمِمػم إ ٤م حُتٛمؾ قمغم :أرادت سمٕمض ُمـ ُيًٛمَّ  اًمٌٕمض ٕهنَّ

َّٓ أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص أو ٟمحقهؿ  ،ٓ قمغم اًمٙمؾ، وعم٤َّم يم٤من ُمٕمت٘مد اًمِمٞمٕم٦م أنَّ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م يمٗمروا أو ومً٘مقا إ

َّٓ ذًمؽ اًمٕمدد -إذن-ومٚمؿ يٞمَؼ   .إ

همفق ُيرج اظمتلطمريـ،  ،يمؾتٌعقض شمـ اظمفوصمريـ»دم  شمـ»: وزمام أنا يمػظي) :ومًٞم٠ميت ىمقًمٙمؿ

 (.48:ص

ف : ُيًلضمظ فمؾقف: )وومؾتؿ ؽمٌحوكف ٓ ُيثـل، ٓ فمعم فمومي اظمفوصمريـ وٓ فمعم فمومي إكصور، زمؾ أكا

 (.49:صـػ طموص مـفؿ، ص

ًمٙمٜمَّٝم٤م ُمِمقسم٦م هبذه اًمتِمٙمٙم٤مت، وقمٜمد اًمتح٘مٞمؼ ٓ نمدوح قمٜمد  :وإن يم٤من يمالُمٙمؿ ومٞمف اؾمتدرايم٤مت

ع أنَّ وىمد يقصٚمٝمؿ اًمٌٕمض إمم أيمثر ُمـ ذًمؽ سم٠مؾمامء ُمٖمٛمقرة ًمزي٤مدة اًمٕمدد ُم اًمِمٞمٕم٦م ؾمقى قمكّم وإرسمٕم٦م

 .ذًمؽ يتّم٤مدم ُمع اًمرواي٤مت اإلُم٤مُمٞم٦م

 .ًمٞمس ومٞمٝم٤م اًمت٘مٞمٞمد سم٤مًمٌٕمض -يمام ؾمٞم٠ميت-ُمع أنَّ سمٕمض أي٤مت 

اظمراد مـ )سمؾ ٟمٚمٛمح أنَّ اًمت٠مصمر سم٤مًمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م يٙم٤مد حيٍم اعمٛمدوطملم ذم أي٤مت قمغم أنَّ 
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 .يمتٛمقه سمٕمد ذًمؽًمقٓ ُم٤م اؾمتدر ،يمام ؾمٞم٠ميت ُمـ ىمقًمٙمؿ (38:، ص...ايمًوزمؼكم هق فمقّم زمـ أيب ؿمويمى

ًمٙمٜمٙمؿ أٟمتؿ رسمَّام متثِّٚمقن هبذا آؾمتدٓل ومئ٦م ىمٚمٞمٚم٦م ٓ متثؾ اعمذه٥م، وإٟمَّام ًمٙمثرة دراؾمتٝم٤م وحت٘مٞم٘م٤مهت٤م 

 قمٜمدُم٤م ٟمرى  (اًمت٘مٞم٦م) :شمقصٚم٧م إمم هذه اًمٜمتٞمج٦م، وإن يم٤من ذًمؽ ىمد حيٛمؾ قمغم

 .يمام ؾمٞم٠ميت( اًمقصٞم٦م) ىمٜم٤مقمتٙمؿ سمٜمٔمري٦م

قمقن يمثرهتؿ، طمتَّك ًمُٞمخٞمَّؾ إمم اًم٘م٤مرئ أنَّ  ٛمقهنؿ،صمؿَّ إذا ذيمرشمؿ اعمٜم٤موم٘ملم وإذا سمٙمؿ شمْمخ -2 وشمدَّ

همؾق ىمون اظمـوهمؼقن مجوفمي ومؾقؾي نمغم ممشمرة، ظمو رأيً ): اعمٜم٤موم٘ملم يٛمثِّٚمقن أيمثري٦م اعمجتٛمع، وم٘مد ىمٚمتؿ

وهذا يدل فمعم ىمثرة أصحوب ايمـػوق وسملشمغمهؿ يقم ذاك ): إمم أن ىمٚمتؿ (هذه ايمعـويي ايمٌويمغي دم ايمؼرآن

ايمدايمي فمعم أنا اظمـوهمؼكم ىموكقا مجوفمي هوئؾي دم اظمجتؿع ): إمم أن ىمٚمتؿ (إلؽمًلملدم اظمجتؿع ا

 .(6:ص) (اإلؽمًلمل

يًٚمؿ ُمـ ٓ يٙم٤مد  قمٜمد قمروٙمؿ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم أوردشمؿ آصم٤مًرا شُمقطمل سم٠من يمؾ ُمـ طمقل اًمٜمٌل  -3

 .اًمٜمٗم٤مق

وهذا يدل دًٓم٦م واوح٦م قمغم ىمقة شم٠مصمػم اًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م اًمتل ٓ شمًتثٜمل أطمًدا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

همػم إرسمٕم٦م أو ٟمحقهؿ، ُمـ اًمٕمدول قمـ ضم٤مدة اًمّمقاب، ُمع أنَّ مجٞمع شمٚمؽ اًمرواي٤مت نم٤َّم اسمتكُم سمف  

 .اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل، يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل

 :قمروٙمؿ هذا ٟمحـ ٟمت٤ًمءل قمدة أؾمئٚم٦م قمغم وقء: شموكقًو

 أو يمؿ يم٤مٟم٧م ٟمًٌتٝمؿ ومٞمف؟ يمؿ يم٤من قمدد اعمٜم٤موم٘ملم ذم اعمجتٛمع اعمدين؟ -1

 وهؾ هذه احلٛمٚم٦م قمٚمٞمٝمؿ ذم اًم٘مرآن شمدل قمغم يمثرهتؿ؟ -2

 ؟وهؾ سم٘مل أطمٌد ُمٜمٝمؿ سمٕمد ُمقشمف  -3

 ؟قمغم اًمّمح٤مسم٦م و وهؾ يم٤مٟمقا خَيٗمقن قمغم اًمرؾمقل  -4

 :هذه اًمت٤ًمؤٓت ٟمح٤مول أن ٟمجٞم٥م قمٜمٝم٤م سم٤مظمتّم٤مر

٤م قمدد اعمٜم٤موم -1  -ًمٙمٜمٝمؿ مل يٙمقٟمقا أيمثر ُمـ اعم١مُمٜملم- ومال ؿمؽَّ أٟمَّف يم٤من ذم اًمٌداي٦م يمثػًما: ٘ملمأُمَّ

س ُمٜمٝم٤م ـمقال طمٞم٤مشمف، وًمٕمؾَّ ُمـ يم٤من ٠موذًمؽ ٕنَّ رئٞمًٝمؿ قمٌد اهلل سمـ ُأيب يم٤من يتقق إمم اًمزقم٤مُم٦م، مل يٞم

 .حيٛمؾ ٟمٗمس إُمؾيم٤من ُمٕمف 
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ٝمؿ ظم٤مص٦م وأن اًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا ُمٕمٝمؿ ذم إذ ًمق يم٤مٟمقا أيمثر ُمٜمٝمؿ عم٤م شمرددوا ذم إقمالن احلرب اعمًٚمح٦م قمٚمٞم

 .صػ واطمد

ًمٙمـ ٓ ٟمتّمقر أْن يًتٛمر اًمت٤مسمٕمقن ًمف سمٜمٗمس اًمٕمدد، وهؿ يًٛمٕمقن اًم٘مرآن ُيتغم ذم أروٝمؿ وسمٞمقهتؿ 

 .وأؾمقاىمٝمؿ وُم٤ًمضمدهؿ، ومال سمد أْن يت٠مصمَّر سمٕمْمٝمؿ سمام يًٛمع

٘مٓمع سمٛمقت قمٌد اهلل سمـ صمؿَّ ٓ ؿمؽَّ أنَّ اًمٓمٛمع ذم اًمٕمقدة إمم اجل٤مهٚمٞم٦م واًمقصقل إمم اًمزقم٤مُم٦م ىمد اٟم

 .ُأيب اسمـ ؾمٚمقل، وأنَّ اعمٜم٤موم٘ملم ىمد وُٕمٗمقا سمٕمد ذًمؽ

ُمرَّ قمغم جمٚمس ومٞمف قمٌد اهلل سمـ ُأيب اسمـ ؾمٚمقل،  أنَّ اًمٜمٌل : )وىمد روى اًمٌخ٤مري ىمّم٦م ومٞمٝم٤م

٤م! أهي٤م اعمرء: ، وم٘م٤مل اسمـ ؾمٚمقلومدقم٤مهؿ إمم اهلل  ومال شم١مذٟم٤م سمف ذم  !إٟمَّف ٓ أطمًـ نم٤َّم شم٘مقل، إْن يم٤من طم٘مًّ

ويم٤من اعمجٚمس ومٞمف ظمٚمٞمط ُمـ اعمًٚمٛملم واًمٞمٝمقد  .(جم٤مًمًٜم٤م، ارضمع إمم رطمٚمؽ ومٛمـ ضم٤مءك وم٤مىمّمص قمٚمٞمف

طمتك ؾمٙمٜمقا، صمؿَّ ريم٥م  واعمنميملم، ومقىمع سمٞمٜمٝمؿ اخلالف طمتك يم٤مدوا أن ي٘متتٚمقا، ومخٗمْمٝمؿ اًمٜمٌل 

 - شمًٛمع إمم ُم٤م ىم٤مل أسمق طم٤ٌمب أمل! ي٤م ؾمٕمد: ومٚمامَّ دظمؾ قمٚمٞمف ىم٤مل ،داسمتف وم٤ًمر إمم ؾمٕمد سمـ قُم٤ٌمدة يزوره

 .ىم٤مل يمذا ويمذا -يريد قمٌد اهلل سمـ ُأيب 

اقمُػ قمٜمف واصٗمح قمٜمف، ومقاًمذي أٟمزل قمٚمٞمؽ اًمٙمت٤مب ًم٘مد ضم٤مء ! ي٤م رؾمقل اهلل: ىم٤مل ؾمٕمد سمـ قُم٤ٌمدة

ٌُحػمة  قمغم أن يتقضمقه ومٞمٕمّمٌقٟمف  -أي اًمٌٚمد-اهلل سم٤محلؼ اًمذي ُأٟمِزل قمٚمٞمؽ، وًم٘مد اصٓمٚمح أهؾ هذه اًم

يمٜم٤مي٦م قمـ  ، همص :أي–ومٚمامَّ أسمك اهلل ذًمؽ سم٤محلؼ اًمذي أقمٓم٤مك ِذق  -ف قمٚمٞمٝمؿٟمل يرئًقيٕمٜم-سم٤مًمٕمّم٤مسم٦م 

...(سمذًمؽ -احلًد
(5)

. 

 .وهذه اًمقاىمٕم٦م يم٤مٟم٧م ىمٌؾ أن يتٔم٤مهر سم٤مإلؾمالم

ر قمٌد اهلل سمـ ُأيب أن يدظمؾ ذم  صمؿَّ سمٕمد همزوة سمدر قمٜمدُم٤م اٟمتٍم اعمًٚمٛمقن وفمٝمرت ىمقهتؿ، ىمرَّ

 .اإلؾمالم

اًمٕم٤مم اًمت٤مؾمعذم   قمٝمد اًمٜمٌل صمؿَّ شُمقذم اسمـ ؾمٚمقل ذم
(0)

وٓ ؿمؽَّ أنَّ هذا ؾم٥ٌم يمٌػم ًمْمٕمػ . 

 . اًمٜمٗم٤مق

                                                
 (.4566:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 1) 

 (.5/34)اًمٌداي٦م  -ذيمره اسمـ يمثػم قمـ اسمـ إؾمح٤مق ( 2) 
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٤م هذه احلٛمٚم٦م قمغم اعمٜم٤موم٘ملم -2 ومٚمٞمس ًمٙمثرهتؿ، وإٟمَّام ًمٙمثرة ذهؿ، وُم٤م ي٘مقُمقن سمف ُمـ  :أُمَّ

 .إؿم٤مقم٤مت وختذيؾ ذم صٗمقف اعم١مُمٜملم

 .إٓ قمددًا ىمٚمٞمالً وصٗمقا سم٤مًمٜمٗم٤مقوإذا رضمٕمٜم٤م إمم يمت٥م اًمًػم واًمتقاريخ، 

صمامٟمٞم٦م ُمٜمٝمؿ ... ذم أصح٤ميب اصمٜم٤م قمنم ُمٜم٤مومً٘م٤م: )ىم٤مل وىمد شم٘مدم قمـ طُمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن أنَّ اًمٜمٌل 

(هاج ُمـ اًمٜم٤مر ئمٝمر ذم أيمت٤مومٝمؿ طمتك يٜمجؿ ُمـ صدورهؿ: شمٙمٗمٞمٙمٛمقهؿ اًمُدسمٞمٚم٦م
(5)

ومدل هذا احلدي٨م  ،

 .ؿشمٙمٗمَّؾ سم٢مهاليمٝم وأنَّ اهلل  ،أنَّ قمددهؿ ذم أواظمر أُمرهؿ مل يزد قمغم هذا اًمٕمدد

 ؟وهؾ سم٘مل أطمد ُمٜمٝمؿ سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل  -3

 :إن سم٘مل أطمد ومال يتج٤موز قمددهؿ أص٤مسمع اًمٞمد، وذًمؽ ًمٕمدة أدًم٦م

 .ُم٤م شم٘مدم ُمـ احلدي٨م( أ

 .قمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم مل يذيمر أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل ( ب

ة ُمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس مل يًٛمع هلؿ ظمؼم، ومل حيدث ذم داظمؾ اعمديٜم٦م أي ( ج قمٜمدُم٤م طمدصم٧م اًمردَّ

ة وآذوا اعمًٚمٛملم طم٤مد ث يدل قمغم وضمقد أطمد ُمٜمٝمؿ، وًمق يم٤مٟمقا ُمقضمقديـ ٓؾمتٖمٚمقا طم٤مدصم٦م اًمردَّ

 .يمٕم٤مدهتؿ

، وًمٌٞم٤من : ٕٟمَّف ؾمٞمتقمم ومْمح خمٓمٓم٤مهتؿ سمٜمٗمًف مل هيٚمٙمٝمؿ ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل  إنَّ اهلل ( د

جي٥م أْن ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜم٤مس  فوأكا أطمٙم٤مم ُمـ ؾمٞم٠ميت ذم اعمًت٘مٌؾ نمـ هق قمغم ؿم٤ميمٚمتٝمؿ ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ، 

 .سمح٥ًم اًمٔم٤مهر ُمٜمٝمؿ، وًمق يم٤مٟمقا ذم اًم٤ٌمـمـ قمغم ظمالف ذًمؽ

أٟمَّف مل يٌَؼ : ، واًمذي هق اخلٌػم سم٤معمٜم٤موم٘ملمُم٤م صم٧ٌم ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري قمـ طمذيٗم٦م : وأظمػًما( هث

َّٓ أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص  .ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم إ

: وم٘مد أورد اًمٌخ٤مري سمًٜمده قمٜمد هذه أي٦م            

   [12:اًمتقسم٦م] ُم٤م سم٘مل ُمـ أصح٤مب هذه أي٦م : يمٜم٤َّم قمٜمد طمذيٗم٦م وم٘م٤مل: )قمـ زيد سمـ وه٥م ىم٤مل

َّٓ أرسمٕم٦م َّٓ صمالصم٦م وٓ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم إ إٟمَّٙمؿ ي٤م أصح٤مب حمٛمد ختؼموٟمٜم٤م ومال ٟمدري ومام سم٤مل : وم٘م٤مل أقمرايب ،إ

َّٓ أرسمٕم٦م !أضمؾ ،أوًمئؽ اًمٗم٤ًمق: ه١مٓء اًمذيـ يٌ٘مرون سمٞمقشمٜم٤م وينىمقن؟ ىم٤مل أطمدهؿ : مل يٌَؼ ُمٜمٝمؿ إ

                                                
 (.2779:ح)صحٞمح ُمًٚمؿ ( 1) 
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(ؿمٞمخ يمٌػم ًمق ذب اعم٤مء اًم٤ٌمرد عم٤م وضمد سمرده
( )

. 

 .وطمذيٗم٦م هق أقمرف اًمٜم٤مس سم٤معمٜم٤موم٘ملم

 ؟وهؾ يم٤مٟمقا خيٗمقن قمغم أصح٤مب اًمٜمٌل  -4

يم٤مٟمقا ُمـ أذيمك اًمٜم٤مس وأقمٔمٛمٝمؿ ٟم٤ٌمه٦م، ومل يٙمقٟمقا ُمٖمٗمٚملم ختٗمك قمٚمٞمٝمؿ ُمثؾ  إنَّ اًمّمح٤مسم٦م 

 .هذه اًمِمخّمٞم٤مت اخلٌٞمث٦م

يم٤مومٞم٦م  صمؿ ًمق مل يٙمـ هلؿ ٟم٤ٌمه٦م ومٓمري٦م ًمٙم٤مٟم٧م صحٌتٝمؿ ًمًٞمد اًمٜمٌٝم٤مء وأذيمك اًمٌنم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 .ًمّم٘مؾ قم٘مقهلؿ وإره٤مف ُمِم٤مقمرهؿ

٤م سمّمٗم٤مهتؿ وحلـ ىمقهلؿ، ٤م اًمٜمٌل أُمَّ  ٤م سمخؼم اهلل  وم٘مد قمرومٝمؿ سم٤مًمقطمل، إُمَّ ًمف ذم أواظمر  وإُمَّ

 .طمٞم٤مشمف 

ؾ ومٞمٝمؿ ومذيمر ٤م يمثػم ُمٜمٝمؿ وم٘مد يم٤مٟم٧م أقمامهلؿ شمٙمِمٗمٝمؿ، واًم٘مرآن ومّمَّ  ،إًمخ.. وُمٜمٝمؿ ..ُمٜمٝمؿ: وأُمَّ

 .يروهنؿ طمتك ًمٙم٠من اًمّمح٤مسم٦م 

 .اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م طم٥ًم قمروٙمؿ ًمٚمٛمقوقعوسمٕمد هذه اإلضم٤مسم٦م اإلمج٤مًمٞم٦م ٟمٕمقد إمم اإلضم٤مسم٦م 

فمـ ازمـ  فوأطمرج أزمق فمقاكي وازمـ اظمـذر وأزمق ايمشقخ وازمـ مردوي: ومول ايمًققؿمل: )ومؾتؿ( 31

مو أومؾعً فمـ ايمـوس ! هل إلم ايمعذاب أومرب: ومول .ؽمقرة ايمتقزمي: ومقؾ يمف أنا فمؿر : )فمٌوس 

 ([.3/418)ايمدر اظمـثقر ] (ضمتاك مو ىمودت سمدع مـفؿ أضمًدا

 : قاب مـ فمدة أوصمفاجل ومؾً

 ًٓ  .سمٛمٕمٜمك واطمد[ 26]وم٘مرة هذا اًم٘مقل واًمذي ىمٌٚمف  :أو

يمتٗمًػم اًمٓمؼمي واسمـ أيب طم٤مشمؿ، ومه٤م أصؾ جلٛمٞمع  ،مل أضمد هذا اًم٘مقل ذم اعمّم٤مدر اعمقضمقدة :شموكقًو

يمت٥م اًمتٗم٤مؾمػم، واًمٙمت٥م اعمذيمقرة ىمد وُمِ٘مدت وهلذا ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمحٙمؿ قمٚمٞمف، وًمٙمـ هم٤مًم٥م اًمٔمـ أٟمَّف ٓ 

 .يّمح: ٕنَّ قمدم وضمقده ذم أىمدم ُمقؾمققم٦م ًمٚمتٗمًػم يدل قمغم اظمتالىمف

 !ه٥م أٟمَّف ىم٤مل ومام هق اعمٕمٜمك ي٤م شُمرى؟ :شمويمثًو

إذن قمغم  ! سمام ومٞمٝمؿ آل سمٞمتف وصح٤مسمتف اًمٙم٤ٌمر ؟ !!؟ُمٜم٤مومؼ نَّ مجٞمع ُمـ طمقل اًمٜمٌل هؾ اعمراد أ

                                                
 (4658:ح)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 1) 
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٦م اًمًالم  .إُمَّ

٤م إٟمَّام حتدصم٧م (اعمٜم٤موم٘مقن) ىمد ُيراد سم٤مًمٜم٤مس :رازمًعو ٤م يمِمٗم٧م قمٜمٝمؿ طمتَّك مل يٌَؼ ُمٜمٝمؿ أطمد، وم٢مهنَّ ، أي أهنَّ

٧م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم، وم٠ميـ ذم اًمًقرة إؿم٤مرة قمـ اًمٜمٗم٤مق وأهٚمف، ومجٞمع إومٕم٤مل اًمتل أوردهت٤م اًمًقرة إٟمَّام طمدصم

 ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اعمِمٝمقريـ؟ إمم أطمد نمَـّ طمقل اًمرؾمقل 

و ًً سم٤معمٜم٤موم٘ملم صمؿ شمٙمتٗمل اًمًقرة هبذه إًمٗم٤مظ اًمٕم٤مُم٦م اًمتل  صمؿ هؾ يٛمٙمـ أن حُي٤مط اًمٜمٌل  :طموم

 .ٓ شمٙمِمػ اخلٓمر اعمحدق سم٤مًمٜمٌل 

ويم٤مٟمقا ُمٜمٕمزًملم ذم اعمديٜم٦م،  صمؿ إنَّ اعمٜم٤موم٘ملم مل يٙمقٟمقا يًتٓمٞمٕمقن أن ي٘مؽمسمقا ُمـ اًمٜمٌل  :ؽمودؽًمو

وإذا ظمرضمقا ذم ضمٞمِمف يٜمزًمقن سمٕمٞمًدا قمٜمف ومل يث٧ٌم أنَّ أطمًدا ُمٜمٝمؿ يم٤من يٕمٞمش ذم ُمٕمٞمتف ٕنَّ ُمـ خيٗمل 

 .اًمٜمٗم٤مق ئمٝمر قمغم وضمٝمف وومٚمت٤مت ًم٤ًمٟمف ُم٤م يٙمِمػ ظمٗم٤مي٤مه 

 :ؾيفمدة أؽمئ( 7:ص)أوردسمؿ ( 38

 .يم٤مومٞم٦م ًمٌٞم٤من ضمقاهب٤م اًم٤ًمسم٘م٦م أفمـ أنَّ اإلضم٤مسم٦م اإلمج٤مًمٞم٦م

، ىموكقا يقمئٍذ إنا اظمـوهمؼكم ايمققم ذ مـفؿ فمعم فمفد ايمـٌل : )أوردسمؿ ضمديٌ ضُمذيػي ومول( 34

ون وايمققم جيفرون (ُينه
(5)

. 

 :يمؾحديٌ أضمد معـقكم: ومؾً

قمغم ظمالف ُم٤م  ،ضم٤مهروا سمٜمٗم٤مىمٝمؿ أنَّ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ فمٝمروا ذم قمٍم طُمذيٗم٦م  :اظمعـك إول

 .اعمٜم٤موم٘مقن اًم٤ًمسم٘مقنقمٚمٞمف يم٤من 

ؿ مل ُيٍِمطمقا سم٤مًمٙمٗمر، وإٟمَّام : )ىم٤مل اسمـ اًمتلم ؿ أفمٝمروا ُمـ اًمنّم ُم٤م مل ُئمِٝمر أوًمئؽ، همػم أهنَّ أراد أهنَّ

(هق اًمٜمٗم٨م يٚم٘مقٟمف سم٠مومقاهٝمؿ ومٙم٤مٟمقا ُيٕمرومقن سمف
(0)

. 

عم٤م ذم ًمٗمظ آظمر أورده اًمٗمري٤ميب سمًٜمده قمـ  :ومٝمذا اًمذي ومٝمؿ اًمٕمٚمامء ُمـ هذا اًمٜمص، وهق اًمراضمح

، اعمٜم٤موم٘مقن اًمذيـ ومٞمٙمؿ اًمٞمقم ذٌّ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل : )طُمذيٗم٦م أٟمَّف ىم٤مل

ون ٟمٗم٤مىمٝمؿ وإنَّ ه١مٓء يٕمٚمٜمقن: ويمٞمػ ذاك؟ ىم٤مل! ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل: وم٘مٚمٜم٤م (إنَّ أوًمئؽ يم٤مٟمقا ُين 
( )

وذم  ،

 .ىمد اٟمتٝمقا هذا إؿم٤مرة إمم أنَّ اعمٜم٤موم٘ملم ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

                                                
 (.7113:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 1) 

 (.13/74)أورده اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح ( 2) 

 (.15/119)واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ( 53:ح)صٗم٦م اعمٜم٤مومؼ ( 3) 
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ون اًمٜمٗم٤مق  أنَّ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم قمٝمد اًمٜمٌل : اظمعـك ايمثوين سمف أن ضمٝمروا ين 

٘مؾ ًمٜم٤م أي ظمؼم يدل قمغم أنَّ اعمراد هبؿ أوًمئؽ سم٠مقمٞم٤مهنؿ، صمؿَّ ًمق ٜمْ وم٢مٟمَّف مل يُ  :وأقمٚمٜمقه، وهذا اعمٕمٜمك همػم واوح

ؿ اٟمٙمِمٗمقا وفمٝمر ٟمٗم٤مىمٝمؿيم٤م روا طمديث٤ًم أو أن  ،ن هذا هق اعمراد ًمٙم٤من يٕمٜمل أهنَّ ومٚمؿ يٕمد خُيِمك ُمٜمٝمؿ أن يزوِّ

ؿ   .ضمٝمروا سمٜمٗم٤مىمٝمؿ وم٤مٟمٙمِمٗمقايٜمًٌقا إمم اًمديـ ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف: ٕهنَّ

و ايمققم همنكاام هقإكاام ىمون ايمـػوق فمعم فمفد ايمـٌل : )شمؿا أوردسمؿ ضمديثًو آطمر فمـ ضُمذيػي( 33  ، هملما

(ايمؽػر زمعد اإليامن
(5)

 [.ىمتوب ايمػتـ -( 8/811)صحقح ايمٌخوري ]

 .هذا احلدي٨م سمٜمٗمس اعمٕمٜمك اًم٤ًمسمؼ :ومؾً

آُمٜمقا سم٠مًمًٜمتٝمؿ ومل شُم١مُمـ ىمٚمقهبؿ، وأُم٤َّم  يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل : )ىم٤مل اسمـ اًمتلم

، وًمذًمؽ اظمتٚمٗم٧م أطمٙم٤مم ُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ، وم٢مٟمَّف ُوًمِد ذم اإلؾمالم وقمغم ومٓمرشمف، ومٛمـ يمٗمر ُمٜمٝمؿ ومٝمق ُمرشمد

يـ (اعمٜم٤موم٘ملم واعمرشمدِّ
(0)

. 

٤م اًمٞمقم وم٢مٟمَّام هق اًمٙمٗمر سمٕمد اإليامن: )وٟمص احلدي٨م واوح، ومٝمق ي٘مقل أي أنَّ ُأٟم٤مؾًم٤م آُمٜمقا صمؿَّ  ،(وم٠مُمَّ

وا، وهذا ٓ يٙم٤مد خيٚمق ُمٜمف زُمـ  .همػمَّ

ومذًمؽ ظمػم: ٕٟمَّف  أقمٚمٜمقا اًمٙمٗمر، صمؿَّ ًمق يم٤من اعمراد أن اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 

 .يٙمِمػ قمـ قم٘م٤مئدهؿ اًمٙم٤مذسم٦م اًمتل اؾمتؽموا وراءه٤م ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

ٓ أسمق سمٙمر وٓ قمٛمر وٓ قمثامن وٓ : همػم ُم٘مّمقديـ هبذا اخلؼم وٓ ؿمؽَّ أنَّ أصح٤مب اًمٜمٌل 

 .مجٞمًٕم٤م  قمكّم، وٓ إظمقاهنؿ

مل يؽـ ُيصقمِّ فمعم أضمٍد  موذا كؼقل زمام ورد زملنا فمؿر زمـ اخلطوب: وزمعد ذيمؽ ىمؾف -ز: )ومؾتؿ( 32

ٓا زمعد ؾمفودة ضُمذيػي زملكاف مل يؽـ مـ اظمـوهمؼكم وُذىمر يمـو أنا فمؿر زمـ : ىمام ومول ازمـ ىمثغم: )شمؿ ومؾتؿ( ؟موت إ

سمػًغم ( ]ىمون إذا موت رصمؾ ممـا يرى أكاف مـفؿ، كظر إلم ضُمَذيػي، همنن صعما فمؾقف وإٓا سمرىمفاخلطوب 

 ([.4/399)ازمـ ىمثغم 

 :اب مـ أوصمفاجلق ومؾً

                                                
 (.7114:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 1) 

 (.13/74)أورده اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح ( 2) 
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 ًٓ وإَٟمام أورده  ،هذا اًم٘مقل اعمٜمًقب إمم قمٛمر مل يقرده اسمـ يمثػم سمًٜمد أو يٕمزوه إمم يمت٤مب ُُمًٜمد :أو

 .وهذه اًمّمٞمٖم٦م شمدل قمغم شمْمٕمٞمػ إصمر( وُذيِمر ًمٜم٤م: )سمّمٞمٖم٦م اًمتْمٕمٞمػ ًمف، طمٞم٨م ىم٤مل

وهذا ُمـ ُمٜمٝمجٜم٤م اًمذي ٟمديَّـ اهلل سمف أن ٓ ٟمًتدل قمغم رء ُمـ  ال طمج٦م ذم طمدي٨م أو أصمر ٓ يّمحوم

 .اًمديـ إٓ سمٜمص صم٤مسم٧م

يٕمرف اعمٜم٤موم٘ملم، وهبذا ومال يًتٓمٞمع ُُمٜم٤مومؼ أن  يدل قمغم أنَّ طُمَذيٗم٦م  -إْن صحَّ -هذا  :شموكقًو

ي٘مقل ذم اًمديـ ؿمٞمئ٤ًم: ٕٟمَّف ُمٙمِمقف، وىمد قم٤مش طُمذيٗم٦م إمم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم ًمٚمٝمجرة
(5)

. 

أي  -واًمٞمقم  ،يم٤مٟمقا يًتؽمون: )صمؿَّ إن هذا ُمٜمٙمؿ شمٜم٤مىُمض، ومٗمل اًم٤ًمسمؼ شم١ميمدون أنَّ اعمٜم٤موم٘ملم :شمويمثًو

 (.جيٝمرون -ذم قمٝمد طُمَذيٗم٦م 

ؿ قُمِرومقا ؿ ُمًتؽمون همػم ُمٕمرووملم ،وهذا يٕمٜمل أهنَّ وم٠مي  اًم٘مقًملم ُمـ ىمقًَمٞمْؽ  صمؿَّ هٜم٤مك شمزقُمؿ أهنَّ

 !شمرضمح؟

هلل قمٜمف إذ يمقٟمف ٓ يّمكم قمغم أطمد إٓ سمٕمد شمقصم٘مف ُمـ صمؿ هذا شمزيمٞم٦م ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض ا: رازمعوً 

 !! قمدم ٟمٗم٤مىمف دًمٞمؾ قمغم إيامٟمف ويمراهتف ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم

أنا أمر ايمـػوق وفمدم سمغؾغؾ : وىمقػ كجقى ايمطويمى إذا اؽمتػن فمـ مديمقل مو ورد: )ومؾتؿ( 31

هق مـفؿ أم  ايمقفمل اإليامين دم كػقس ايمصحوزمي، زمؾغ زمويمدرصمي ايمتل يشؽ اخلؾقػي فمؿر زمـ اخلطوب هؾ

ر يمـو أنا فمؿر ومول حُلَذيػي: ٓ؟ ىمام ذىمر ازمـ ىمثغم وايمطػمي
ٓ، وٓ : أمـفؿ أكو؟ ومول! أكشدك اهلل: وُذىمِ

 ([.88/86)صمومع ايمٌقون يمؾطػمي (4/499)سمػًغم ازمـ ىمثغم ( ]أومـ مـفو أضمًدا زمعدك

صحتف قمٜمده، صمؿَّ  هذا اًم٘مقل يم٤ًمسم٘مف أورده اسمـ يمثػم سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض، وهذا إؿم٤مرة إمم قمدم :ومؾً

 .ه إمم يمت٤مب ُمًٜمد ًمٞمٕمرف ؾمٜمده وحيٙمؿ قمٚمٞمفمل يذيمر ًمف ؾمٜمًدا أو يٕمزُ 

أٓ خيِمك أن ! أيم٤من ي٠ًمل طمذيٗم٦م أُم٤مم اًمٜم٤مس قمـ ٟمٗمًف؟ -طم٤مؿم٤مه -٤م صمؿ ًمق يم٤من قمٛمر ُمٜم٤موم٘مً 

 !!يٗمْمحف ًمق يم٤من يمذًمؽ؟

إن طم٤ًمؾمٞم٦م اإليامن ذم ىمٚم٥م اًمٗم٤مروق دمٕمٚمف خيِمك أن خيٗمك قمٚمٞمف رء ُمـ ٟمٗمًف يٕمٚمٛمف رؾمقل اهلل 

 !!قمٜمف وهق ٓ يٕمٚمٛمف، وم٠ًمل ًمٞمٓمٛمئـ ^ 

                                                
 (.3/342)هتذي٥م اًمٙمامل ( 1) 
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 !وًمٙمـ أطم٤مؾمٞمس اًم٘مٚمقب احلٞم٦م ختٗمك قمغم اًم٘مٚمقب اعمٞمت٦م

 (.إنا اظمـوهمؼكم ىموكقا معروهمكم، همًل كخؾطفؿ زمويمصحوزمي؟: هؾ كؼٌؾ زملن ُيؼول: )ومؾتؿ( 36

م شم٘مرير ذًمؽ :إنَّ اعمٜم٤موم٘ملم مل يٙمقٟمقا جمٝمقًملم يمام شم٘مدم. ٟمٕمؿ :ومؾً . سمؾ يم٤مٟمقا ُمٕمرووملم، وىمد شم٘مدَّ

وأصمر قمٛمر اًم٤ًمسمؼ إن صحَّ دًمٞمؾ قمغم قمٚمؿ طُمذيٗم٦م، سمؾ طُمذيٗم٦م يٕمٚمؿ  وُم٤م أوردمتقه ُمـ أصم٤مر ٓ شمّمح

 .أؾمامء اعمٜم٤موم٘ملم يمام شم٘مدم

ل مو ورد دم صحقح: ومؾتؿ( 37 ر وُكموِّ : ايمٌخوري فمـ فمؿر زمـ اخلطوب ضمكم وموم وومول شمؿا ىمقػ كػُمِّ

ث ! دفمف: همؼول ايمـٌل  شأراد فمٌد اهلل زمـ ُأيب»دفمـل أضب فمـؼ هذا اظمـوهمؼ  !يورؽمقل اهلل) ٓ يتحدا

(ايمـوس أنا حمؿًدا يؼتؾ أصحوزمف
(5)

 ([.8/89)ومًؾؿ ( 6/66)صحقح ايمٌخوري ] 

 :اجلقاب ُمـ وضمقه :ومؾً

 ًٓ ، واؾمتٕمدادهؿ ًم٘متؾ اعمٜم٤موم٘ملم، قمغم رؾمقل اهلل  هذا دًمٞمؾ قمغم همػمة اًمّمح٤مسم٦م  :أو

 .وهذا دًمٞمؾ إيامهنؿ، وإَّٓ ًمق مل يٙمقٟمقا يمذًمؽ ًمروقا سم٘مقل اعمٜم٤موم٘ملم

ذ ُم٤م ي٠مُمره سمف، ويٜمتٝمل قمامَّ ُمـ اًمٜمٌل  يدًمٜم٤م قمغم ىمرب قمٛمر  :شموكقًو ، ووىمقومف ُمٕمف ضُمٜمدًي٤م ُيٜمٗمِّ

 .يٜمٝم٤مه قمٜمف

وأٟم٧م ي٤م قمٛمر ُمثٚمف ومل ٟم٘متٚمؽ، : ًمف ُمٜم٤مومً٘م٤م، ًم٘م٤مل اًمٜمٌل  -وطم٤مؿم٤مه- ن قمٛمر ًمق يم٤م :شمويمثًو

َّٓ إذا ىمٚمتؿ سم٠منَّ اًمٜمٌل   !!(اًمت٘مٞم٦م)يٕمٛمؾ سمث أو ٟمحق ذًمؽ، إ

همػم اعمًٚمٛملم اًمذيـ ٓ يٕمرومقن طم٘مٞم٘م٦م إُمر، ومال : يٜم٥ًم اًم٘مقل إمم اًمٜم٤مس، أي اًمٜمٌل  :رازمًعو

ىمقن سملم ُمًٚمؿ وُمٜم٤مومؼ، ويٕمت٘مدون أنَّ يمؾ ُمـ ُمع اًمٜمٌل  ُمًٚمؿ، ومٚمق ىمتؾ واطمًدا سمحج٦م قمدم  ُيٗمرِّ

 :: ٕؿم٤مع اًمٜم٤مس أنَّ حمٛمًدا ي٘متؾ أصح٤مسمف، أياإلؾمالم، وىمد أقمٚمـ اإلؾمالم اًمذي يٚمح٘مف سم٤مًمٜمٌل 

 .طم٥ًم اًمٔم٤مهرأشم٤ٌمقمف 

 .اًمتل هل صٗم٦م شمٙمريؿاإليامٟمٞم٦م يّمٗمٝمؿ سمّمٗم٦م اًمُّمح٦ٌم  وًمٞمس اعم٘مّمقد أنَّ اًمٜمٌل 

 .ا سم٠مٟمف ُمـ أصح٤مسمف، ، وسملم أن خيؼم قمـ ىمقل اًمٜم٤مسأطمدً ^ وومرق سملم أن يّمػ هق 

ذم ٟمٔمر اًمٜم٤مس، : أي (فمردم)أو ( يمغقي)واًمقصػ اًمث٤مين وصػ ( إيامين)وم٤مًمقصػ إول وصػ 

                                                
 (.2941:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 1) 
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...(ٓ شمًٌقا أصح٤ميب): ^وُمـ إول ىمقًمف 
(5)

ذم ىمّم٦م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وقمٌد اًمرمحـ اسمـ قمقف،  

يمام شم٘مدم( ومٝمؾ أٟمتؿ شم٤مريمق زم ص٤مطمٌل؟: )ويمذًمؽ ىمقًمف ذم أيب سمٙمر 
(0)

. 

ٓ : )^ومام ذيمر هٜم٤م، طمٞم٨م ىم٤مل ومٞمف  (اًمٕمرذم: )وأُم٤م اًمقصػ اًمٚمٖمقي أو ذم أقملم اًمٜم٤مس أي

!سمٞمٜمٝمام واوح عمـ ؾمٚمؿ ىمٚمٌف، واًمٗمرق (ا ي٘متؾ أصح٤مسمفيتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً 

 (اعمٜم٤موم٘ملم)وٓ ُمـ اًمت٤مسمٕملم وٓ ُمـ مجٞمع اعمًٚمٛملم ُيٓمِٚمؼ قمغم  ومل يٙمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

ؿ  .(صح٤مسم٦م): أهنَّ

سم٤مقمت٤ٌمر  (أصح٤ميب) :، و(أصح٤مسمف) وهٙمذا يمؾ إطم٤مدي٨م اًمتل أوردمتقه٤م، إٟمَّام أـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م

 !!اعمتحدصملم ُمـ همػم اعمًٚمٛملم، وٓ خيٗمك هذا قمغم ص٤مطم٥م ىمٚم٥م ؾمٚمٞمؿ

زملكاف مـوهمؼ،  ىمقػ ُيطؾِؼ فمؿر فمعم صحويب رؽمقل اهلل : وهفـو وومػي أطمرى: )ومؾتؿ( 38

ويطؾى ضب فمـؼف وهق صمويز ٓ ؿمعـ همقف، ويمؽـ مـ ومول همقف زملكاف صحويب نمغم فمودل همقحؽؿ فمؾقف 

 !(.زمويمزكدومي؟

 :مـ وصمقهايمرد  :ومؾً

 ًٓ ٦م، اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد :أو ة  اًمذي أصمٜمك قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م  ،قمٛمر هق قمٛمر، وم٤مروق إُمَّ واُمتدطمف ذم قمدَّ

 .ُمقاىمػ، ويٜمٌٖمل أن ُيذيَمر سمٙمؾ اطمؽمام وشم٘مدير

 :إو٤موم٦م إمم ُم٤م شم٘مدم وهذه سمٕمض أطم٤مدي٨م وردت ذم ومْمٚمف 

سمنمه سم٤مجلٜم٦َّم اًمٌخ٤مري أنَّ اًمٜمٌل  ىرو
( )

. 

سمدر ذم اجلٜم٦َّم، وقمٛمر ُمـ أهؾ سمدر وروى اًمٌخ٤مري أنَّ أهؾ
(4)

. 

سمٕمد أيب سمٙمر وروى اًمٌخ٤مري أٟمَّف أطم٥م اًمٜم٤مس إمم اًمٜمٌل 
(1)

. 

                                                
 .(6439:ح: )، وُمًٚمؿ(3591:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 1) 

 (.3661:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 2) 

 (.3613:ح)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 3) 

 (.3895:ح)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 4) 

 (.4252:ح)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 5) 
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ًمٕمٛمر، وأٟمَّف ومنه  -ُمـ اًمنماب-رأى رؤي٤م وأقمٓمك ومْمٚمف  وروى اًمٌخ٤مري أنَّ اًمٜمٌل 

سم٤مًمٕمٚمؿ
(5)

. 

ر هق اًمذي ومتح قمٛم.. صمؿَّ إنَّ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ًمٞمس ُُمزارقًم٤م ذم ُمزرقم٦م أطمدٟم٤م أو طم٤مرؾًم٤م ًمٕمامرشمٜم٤م

ًٓ قمٔمٞمؿ، ويٜمٌٖمل أن  اًمٕم٤ممل، وٟمنم اإلؾمالم، وأدظمؾ آسم٤مءك وأضمدادك ذم اإلؾمالم، ومح٘مف قمٚمٞمؽ أو

 ..شمًتحي هذا اعمٕمٜمك وأٟم٧م شمذيمره

ىمٞمَّْمف وأقم٤مٟمف ًمرسمَّام  شمًتحي ضمٞمقؿمف وهل حتٛمؾ اهلداي٦م إمم آسم٤مئؽ وأضمدادك، وًمقٓ أنَّ اهلل 

 .ؼيم٤مٟم٧م سمالد وم٤مرس اًمٞمقم قمغم ديٜمٝم٤م اًم٤ًمسم

 .ومتًتحي هذا إُمر ذم ذهٜمؽ وأٟم٧م شمذيمر هذا اإلُم٤مم اًمٕمٔمٞمؿ

واًمذي ُيٙمت٥م ُمثُؾ أقمامل هذه اًمٌالد اًمتل وُمتَِح٧م ذم قمٝمده ذم صحٞمٗمتف، ومٙمؿ ُمـ ُمًٚمؿ قمٌد اهلل 

 ُمـ دقم٤م إمم هدًى : )^ىم٤مل  !أًمٞمس ًمٕمٛمر ُمثؾ قمٛمؾ ه١مٓء؟! يم٤من قمٛمر ؾم٤ًٌٌم إلؾمالُمف وإؾمالم آسم٤مئف

٤م، وُمـ دقم٤م إمم والًم٦م يم٤من قمٚمٞمف ر ُمـ شمٌٕمف: ٓ يٜم٘مص ذًمؽ ُمـ أضمقرهؿ ؿمٞمئً يم٤من ًمف ُمـ إضمر ُمثؾ أضمق

(٤مُمـ اإلصمؿ ُمثؾ آصم٤مم ُمـ شمٌٕمف: ٓ يٜم٘مص ذًمؽ ُمـ آصم٤مُمٝمؿ ؿمٞمئً 
(0)

ضمزه قمـ ديٜمؽ ااًمٚمٝمؿ ارَض قمٜمف و. 

٦م ٟمٌٞمؽ ظمػم ُم٤م جُيْزى وم٤مشمح قمٔمٞمؿ  .وأُمَّ

 .اًمذي ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمقومٞمف طم٘مف ُمـ اًمدقم٤مء واًمثٜم٤مء قمٛمر 

ومٚمؿ يٕم٤مشمٌف: ًمٕمٚمٛمف  أـمٚمؼ هذا آؾمؿ ذم طمية ؾمٞمد اًمٌنم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  قمٛمر  :شموكقًو

إٟمَّف أـمٚم٘مف سم٥ًٌم قمٛمؾ طمدث ُمـ ذًمؽ اًمّمح٤ميب، وهق يمِمػ .. سمُحًـ ىمّمده وهق يّمػ صح٤مسمٞم٤ًم آظمر

ٕقمدائف، وهق قمٛمؾ يمٌػم ُمـ هذا اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ اًمذي ؿمٗمع ًمف طمًـ ىمّمده،  ظمؼم رؾمقل اهلل 

ومٞمٝم٤م  اًمٖمزوة اًمتل أقمز اهلل .. ، أول همزوة همزاه٤م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد (سمدر)رصٞمد ًمف ُمـ رصٞمد قمٔمٞمؿ:  وُم٤م

ة ذم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ اًمرصٞمد اًمٕمٔمٞمؿ  .اإلؾمالم، ومٙمؾ قمٛمؾ ظم٤مـمئ ي٘مع سمٕمده٤م ومٝمق ذرَّ

طمٙمؿ قمغم اًمّمح٤ميب سمح٥ًم اًمٔم٤مهر، ومل يٙمـ يٕمٚمؿ ُمٙم٤مٟم٦م أهؾ سمدر، وٓ يٕمٚمؿ ُم٤م  قمٛمر  :شمويمثًو

إٟمَّف : )وسملمَّ ًمف أٟمَّف صدق ذم قمذره، وم٘م٤مل  ، ومردَّ قمٚمٞمف اًمٜمٌل وًمرؾمقًمف  يٙمٜمّف ُمـ طم٥م هلل 

                                                
 (.6854:ح)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 1) 

 (.6755:ح) ُمًٚمؿرواه ( 2) 
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(صدىمٙمؿ
(5)

أٟمَّف ص٤مدق ذم قمذره، وأنَّ سم٤مـمٜمف وفم٤مهره ؾمقاء، صمؿَّ ىم٤مل  وم٘مد قمٚمؿ . قمٜمدُم٤م ذيمر قمذره 

 .ًمٕمٛمر ُم٤م ىم٤مل، ويم٤من ىمقل قمٛمر هذا ؾم٤ًٌٌم عمٕمروم٦م ُمٙم٤مٟم٦م أهؾ سمدر

 .ٕمٛمر ٕٟمَّف يمذًمؽ ُمـ أهؾ سمدرحل٤مـم٥م هل ؿمٝم٤مدة ًم إنَّ ؿمٝم٤مدة اًمٜمٌل  :رازمعوً 

و ًً ٦م، سم٥ًٌم رواي٤مت يم٤مذسم٦م ذم طم٘مٝمؿ، نَّ همػم قمٛمر نمَـّ اُمتأل ىمٚمٌف همالًّ إ :طموم  قمغم قمٔمامء إُمَّ

٦م اخلؼم اًمذي حيٙمٛمقن سمف قمغم  وقم٘م٤مئد سم٤مـمٚم٦م، ه١مٓء ٓ يِم٤مريمقن قمٛمر  ذم ؾمالُم٦م اعم٘مّمد، وصحَّ

 .اًمّمح٤ميب اًمذي يريدون

قمٛمر ؿمٝمد قمغم طمدث رآه وأٟمتؿ شمِمٝمدون قمغم اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمٜمٗم٤مق سمٜم٤مًء قمغم رواي٤مت  :ؽمودؽًمو

 .ُمٙمذوسم٦م وهل آطم٤مد ومحٙمٛمتؿ قمغم آٓف اًمّمح٤مسم٦م سمرواي٤مت أومراد يمذاسملم

٤م إـمالق اًمِمٞمٕم٦م وم٠مصمره ديٜمل  :ؽموزمًعو أي  -إـمالق قمثٛمثر اًمٜمٗمث٤مق قمغم طمث٤مـمث٥م أصمثره ؿمخيص وأُمَّ

 .يـ ووصٗمٝمؿ سم٤مًمٜمٗم٤مق إسمٓم٤مل عم٤م رووا، وهذا إسمٓم٤مل اًمديـٕنَّ اًمّمح٤مسم٦م هؿ رواة اًمد -يٗمًد اًمديـ

 .وؿمت٤َّمن سملم ُم٤م ضره ؿمخيص وُم٤م ضره ديٜمل

 .سملم إُمريـ، وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم -إذن-ومِمت٤َّمن 

هذه اًمرواي٤مت اًمًٜمٞم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞم٧ًم هل اًمٕمٛمدة اًمتل شمٕمتٛمدون قمٚمٞمٝم٤م وإٟمام ًمٙمؿ ُمّم٤مدر : شمومـوً 

 .دمرؤن قمغم آؾمتدٓل هب٤مأظمرى ٓ 

وهذه اًمرواي٤مت ذم يمت٥م مل يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦م هذه اعمٗمٝمقم اًمِمٞمٕمل ٕٟمف ًمٞمس ًمدهيؿ رواي٤مت 

 .خمٗمٞم٦م شمٗمنه٤م سمٖمػم طم٘مٞم٘متٝم٤م

وًمٙمـ اًمرواي٤مت اعمخٗمٞم٦م هل اًمتل أومًدت شمّمقراشمٙمؿ وُم٤م مل شمتخٚمّمقا ُمٜمٝم٤م ومٚمـ شمروا إُمقر قمغم 

 .طم٘مٞم٘متٝم٤م

ًٓ  وإذا ىمون(: )8:ص)ومؾتؿ ( 39 ًل اؽمتثـوء، همام معـك احلدود ايمممفمقي زم إصحوب ىمؾفؿ فمدو

اق وؾموريب اخلؿر مـ ايمصحوزميايمتل أومومفو أزمق زمؽر وفمؿر وفمثامن وفمقم   (.؟، زمحؼ ايمُزكوة وايمنه

 : ايمرد مـ وصمقه :ومؾً

                                                
 (.3315:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 1) 
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 ًٓ ٦م وظمٚمٗم٤مءه٤م اًمراؿمديـ ومل شمؽمَض قمٚمٞمٝمؿ، وأومردت قمٚمٞم٤ًّم  :أو سم٤مًمًالم،  ذيمرت قمٔمامء إُمَّ

وم٤مًمٜم٤مفمر اعمتجرد قمـ يمؾ رأي ُمًٌؼ، واًمؼميء ىمٚمٌف ُمـ يمؾ ُمرض جيد ذم : )ُمع أٟمَّؽ ىمٚم٧م ذم اًم٤ًمسمؼ

 !وم٠ميـ اًمتٙمريؿ؟( ٟمٗمًف شمٙمرياًم هل١مٓء اًمّمح٤مسم٦م

٤مق  ًَّ ٤م وُم ٤مر قمغم ىمقل، وإُمَّ ٤م يُمٗمَّ وٓ ؿمؽَّ أنَّ هذا ُمـ آصم٤مر قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م اًمتل شمٕمت٘مد أنَّ ه١مٓء إُمَّ

ٝم٤مت اعم١مُمٜملم،  ل آظمر، وطم٤مؿم٤مهؿ وزراء رؾمقل اهلل فَمَٚمَٛم٦م قمغم ىمق وأٟمّم٤مره، وآسم٤مء زوضم٤مشمف أُمَّ

 .وٟم٤مذي اإلؾمالم ،ووم٤محتل اًمٕم٤ممل

ُمـ اخلٓم٠م، وم٢منَّ اًمٕمّمٛم٦م ُمـ اخلٓم٠م  (اًمٕمّمٛم٦م) ًم٘مد ُمرَّ ُمٕمٜم٤م أنَّ اًمٕمداًم٦م ًمٞمس اًم٘مّمد ُمٜمٝم٤م :شموكقًو

ون قمغم ظمٓم٠م ذم همػم ومٞمام يٌٚمِّٖمقن ُمـ ذع اهلل  ًمٞم٧ًم ٕطمد ُمـ اًمٌنم إٓ إٟمٌٞم٤مء  ، صمؿَّ ٓ ُي٘مر 

 .ذًمؽ

 .أن ٓ ي٘مع ُمٜمٝمؿ اخلٓم٠م وًمٞمس ُمـ ذط أوًمٞم٤مء اهلل 

ؿ ٓ خُيٓمئقن،   همؾؿ يؼؾ أضمد مـ أهؾ ايمًـي زمذيمؽ وإكام ايمؼصدوًمٞمس اًم٘مّمد ُمـ ىمقًمٜم٤م سمٕمداًمتٝمؿ أهنَّ

ؿ ُأُمٜم٤مء قمغم ذع اهلل  طمدهؿ ظمٓم٠م، ، وًمق وىمع ُمـ أ، وٓ يٙمذسمقن ذم طمديثٝمؿ قمـ رؾمقل اهلل أهنَّ

َّٓ طم٤مٓت ؿم٤مذة ٓ شمٙم٤مد شُمذيَمر ذم ضم٤مٟم٥م أٓف ُمـ اعم١مُمٜملم اًمّم٤مدىملم ،وم٢مٟمَّف ُي٤ًمرع إمم اًمتقسم٦م  .إ

٤م اخلٓم٠م ذم آضمتٝم٤مد ومٝمق وارد، وًمٙمٜمَّٝمؿ ُم٠مضمقرون قمغم صقاهبؿ وقمغم  ىمغغمهؿ مـ : ظمٓمئٝمؿأُمَّ

 .ًمٙمـ إضمر ذم اخلٓم٠م أىمؾ إمي

تٝمؿ صمٌقت اًمٕمّمٛم٦م هلؿ ٓؾمتح٤مًم٦م اعمٕمّمٞم٦م ُمٜمٝمؿ، وإٟمَّام اعمُراد وًمٞمس اعمُراد سمٕمداًم: )ىم٤مل اسمـ إٟم٤ٌمري

َّٓ إْن صم٧ٌم ارشمٙم٤مب ىم٤مدح، ومل  ىمٌقل رواي٤مهتؿ ُمـ همػم شمٙمٚم ػ سمح٨م قمـ أؾم٤ٌمب اًمٕمداًم٦م وـمٚم٥م اًمتزيمٞم٦م، إ

(يث٧ٌم وهلل احلٛمد
(5)

. 

ك اًمٕمداًم٦م، ومُٞمٔمـ أنَّ اعمُراد سم٤مًمٕمدل ُمـ ٓ ذٟم: )وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمِّؿ ٥م ًمف، وًمٞمس ىمد ُيٖمٚمط ذم ُُمًٛمَّ

يمذًمؽ، سمؾ هق قمدل ُم١ممتـ قمغم اًمديـ وإن يم٤من ُمٜمف نم٤َّم يتقب إمم اهلل ُمٜمف، وم٢منَّ هذا ٓ ُيٜم٤مذم اًمٕمداًم٦م، يمام 

(ٓ ُيٜم٤مذم اإليامن واًمقٓي٦م
(0)

. 

                                                
 (.219:ص)اعمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل ذم اجلرح واًمتٕمديؾ أورده ص٤مطم٥م ( 1) 

 (.1/163)ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة ( 2) 
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 يمؿ قمدد اًمذيـ زٟمقا ذم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء وأىم٤مُمقا قمٚمٞمٝمؿ احلد؟ :شمويمثًو

 ويمؿ ُمٜمٝمؿ ي٤م شُمرى ذب اخلٛمر وهق؟

 !!ُيقطمل سم٠منَّ اًمُزٟم٤مة واًمناق وؿم٤مريب اخلٛمر يم٤مٟمقا سم٤معمئ٤متإنَّ هذا اًمٙمالم 

 !سم٤ٌمطم٨م حم٘مؼ زمؿًؾؿ فمودي همؽقػ وهذا أؾمٚمقب ٓ يٚمٞمؼ

 .إنَّ اًمٕمدد ٓ يتج٤موز أص٤مسمع اًمٞمد! هؾ شمًتٓمٞمع أْن حُتيص ًمٜم٤م اًمٕمدد؟

ُم٤م  اًمتقسم٦م دم٥م  إنَّ ُمـ وىمع ذم ُمٕمّمٞم٦م صمؿَّ شم٤مب ُمٜمٝم٤م، شم٤مب اهلل قمٚمٞمف، وٓ ُيَٕمػمَّ سمٛمٕمّمٞمتف: وم٢منَّ  :رازمًعو

 .ىمٌٚمٝم٤م

٤م إْن مل يت٥م، ومال ؿمؽَّ أنَّ هذا جمروح اًمٕمداًم٦م: ًمٙمـ يٌ٘مك أؾمٚمقب اًمتْمخٞمؿ أؾمٚمقسًم٤م همػم ُمرَ   يضأُمَّ

 .قمٜمد اعمح٘م٘ملم

ر صوضمٌف همقام يرسمؽى مـ (: )8:ص)ومؾتؿ ( 21 مو هق اظمراد مـ آصمتفود وايمتلويؾ ايمذي يػمِّ

طمويمد زمـ ايمقيمقد دم ومتؾ مويمؽ زمـ كقيرة، وأيب ايمغوديي دم ومتؾ اظمخويمػوت يمؾؽتوب أو ايمًـاي: ىمام دم ومضقي 

 (.؟فمامر

 : اجلقاب مـ وصمقه :ومؾً

 ًٓ  .قمغم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد، ووصٗمف سم٠مٟمَّف ؾمٞمػ ُمـ ؾمٞمقف اهلل ًم٘مد أصمٜمك اًمٜمٌل  :أو

وهق يروي ُم٤م طمدث ذم  طمودم رؽمقل اهلل  وم٘مد روى اًمٌخ٤مري قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

أظمذ اًمراي٦م : ٟمٕمك زيًدا وضمٕمٗمًرا واسمـ رواطم٦م ًمٚمٜم٤مس ىمٌؾ أن ي٠مشمٞمٝمؿ ظمؼمهؿ، وم٘م٤مل أنَّ اًمٜمٌل : )ُم١مشم٦م

طمتك أظمذ اًمراي٦م  -وقمٞمٜم٤مه شمذروم٤من-زيد وم٠مصٞم٥م، صمؿ أظمذ ضمٕمٗمر وم٠مصٞم٥م، صمؿ أظمذ اسمـ رواطم٦م وم٠مصٞم٥م 

(ؾمٞمػ ُمـ ؾمٞمقف اهلل طمتك ومتح اهلل قمٚمٞمٝمؿ
(5)

. 

اؾمؿ أـمٚم٘مف أصدق اًمٜم٤مس، وأقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٠مطمقال اًمٜم٤مس، وأطمرص اًمٜم٤مس قمغم  ..هٜمٞمئ٤ًم ًمًٞمػ اهلل

 .ديـ اهلل 

ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ؾمٞمػ اهلل اعمًٚمقل هق اًمذي طم٤مرب اعمرشمديـ طمتك أقم٤مدهؿ إمم اإلؾمالم،  :شموكقًو

                                                
 (.4262:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 1) 
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ي٘مقد يمت٤مئ٥م اإليامن، وؾمػمشمف ُمـ أقمج٥م اًمًػم، وهق اًمذي ومتح  وهمورسوسمٕمد ذًمؽ اٟمٓمٚمؼ إمم اًمٕمراق 

 .وأرو٤مه، وضمزاه قمـ اإلؾمالم ظمػم اجلزاء ومريض اهلل قمٜمف ٌٚمدان وأدظمٚمٝم٤م ذم اإلؾمالم،شمٚمؽ اًم

وم٘مد ومتح أروؽ وأدظمؾ آسم٤مءك اإلؾمالم ومٝمؾ هذا اًمٗمٕمؾ أهمْمٌؽ وأهمْم٥م إظمقاٟمؽ اعم١مُمٜملم 

 !طمتك شمقضمف ؾمٝم٤مُمؽ إًمٞمف وإمم قمٛمر اًمٗم٤مروق ىمٌٚمف إذ يمالمه٤م مه٤م ؾم٥ٌم إؾمالُمؽ ؟

ٟمٞمقي٤ًم ًمقضم٥م قمٚمٞمؽ أن شمِمٙمره ومٙمٞمػ وهذا ًمٞمس أُمرًا دٟمٞمقي٤مً وًمق أن إٟم٤ًمٟم٤ًم أؾمدى إًمٞمؽ ُمٕمرووم٤ًم د

 !! سمؾ أقمٔمؿ ٟمٕمٛم٦م قمٚمٞمؽ ؟؟

 .ًمػمى ىم٤مئًدا قمٔمٞماًم ٟمٗمع اهلل سمف اإلؾمالم واعمًٚمٛملم :وإنَّ أي إٟم٤ًمن ؾمٚمٞمؿ اًم٘مٚم٥م ي٘مرأ ؾمػمشمف

ٜم٤م أىمزام ٟم٘مػ أُم٤مم قمٛمالق: ٟمًتحل أْن ٟمثػم ىمّم ؽَمَ ًمِ  :اىمرأ ىمٞم٤مدشمف ًمٚمجٞمقش وومتقطم٤مشمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ٦م أٟمَّ

 .وىمٕم٧م ٟمٕمت٘مد أٟمَّف أظمٓم٠م ومٞمٝم٤م إن صح٧م قمٜمف

اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م خمتٚمٗم٦م ذم سمٞم٤من احل٘مٞم٘م٦م، وًمذًمؽ ٓ يٜمٌٖمل اًمتٕمقيؾ قمغم شمٚمؽ اًمرواي٤مت  :شمويمثًو

 :اًمتل شمِمٜمع قمٚمٞمف، دون اًمرواي٤مت اًمتل شمؼمر قمٛمٚمف، وم٘مد ورد ذم اًمرواي٤مت اًمتل شمؼمر قمٛمٚمف ُم٤م يكم

 ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة وم٠مٟمٌَّف قمغم ُم٤م صدر ُمٜمف ُمـ ُمت٤مسمٕم٦م ؾمج٤مح سمؾ اؾمتدقمك ظم٤مًمد: وي٘م٤مل: )ىم٤مل اسمـ يمثػم

٤م ىمريٜم٦م اًمّمالة؟ ىم٤مل ُم٤مًمؽ: ، وقمغم ُمٜمٕمف اًمزيم٤مة، وىم٤مل-اًمتل ادقم٧م اًمٜمٌقة  – إنَّ ص٤مطمٌٙمؿ : أمل شمٕمٚمؿ أهنَّ

اضب ! ي٤م ضار! أهق ص٤مطمٌٜم٤م وًمٞمس سمّم٤مطمٌؽ؟: وم٘م٤مل! يم٤من يزقمؿ ذًمؽ - أي رؾمقل اهلل -

(وميسم٧م قمٜم٘مف. قمٜم٘مف
(5)

 . 

ره اًمٜمٌل  :رازمًعو ، ذم طمٞم٤مشمف، وىمد وىمع ُمٜمف ظمٓم٠م ذم قمٝمد اًمٜمٌل  ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ىم٤مئد أُمَّ

ُمـ ومٕمٚمف ومل يٕمزًمف، وذًمؽ ىمريٜم٦م قمغم أنَّ اًم٘م٤مئد ىمد خيٓمئ، وٓ يًتقضم٥م ذًمؽ قمزًمف إذا  ومتؼمأ اًمٜمٌل 

 .يم٤من حيت٤مضمف اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل 

سمٕم٨م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد إمم سمٜمل  اًمٜمٌل  أنَّ : )روى اًمٌخ٤مري سمًٜمده قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 

ومجٕمؾ . ص٠ٌمٟم٤م ص٠ٌمٟم٤م: أؾمٚمٛمٜم٤م، ومجٕمٚمقا ي٘مقًمقن: ضُمذيٛم٦م، ومدقم٤مهؿ إمم اإلؾمالم، ومٚمؿ حيًٜمقا أن ي٘مقًمقا

ظم٤مًمد ي٘متؾ ُمٜمٝمؿ وي٠مه، ودومع إمم يمؾ رضمؾ ُمٜم٤َّم أؾمػمه، طمتك إذا يم٤من يقم أُمر ظم٤مًمد أْن ي٘متؾ يمؾ رضمؾ 

 ي وٓ ي٘متؾ رضمؾ ُمـ أصح٤ميب أؾمػمه، طمتك ىمدُمٜم٤م قمغم اًمٜمٌل واهلل ٓ أىمتؾ أؾمػم: ُمٜم٤َّم أؾمػمه، وم٘مٚم٧م

                                                
 (.6/322)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( 1) 
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(ُمرشملم. اًمٚمٝمؿ إينِّ أسمرأ إًمٞمؽ نم٤َّم صٜمع ظم٤مًمد: يديف وم٘م٤مل ومذيمرٟم٤مه، ومرومع اًمٜمٌل 
(5)

. 

مل يرَض  ومخ٤مًمد هٜم٤م ىمتؾ ىمقًُم٤م أقمٚمٜمقا إؾمالُمٝمؿ سمٚمٗمظ همػم ًمٗمظ اإلؾمالم، وقمٜمدُم٤م قمٚمؿ اًمٜمٌل 

أ ُمـ قمٛمٚمف، وُمع ذًمؽ مل  سمؾ يم٤من يقًمٞمف سمٕمد ذًمؽ :يٕمزًمفصٜمٞمٕمف، وشمؼمَّ
(0)

. 

 يمذًمؽ، أم شمًٙم٧م، أم شم١مُمـ سم٠مٟمَّف  ومام هق ىمقًمؽ ذم قمدم قم٘م٤مسمف وقمدم قمزًمف، أشمٜمت٘مد اًمٜمٌل 

 !مل يٕم٤مىم٥م ظم٤مًمًدا ٕٟمف اضمتٝمد وم٠مظمٓم٠م؟

صمؿَّ ُم٤م اًمٗمرق سملم ُمـ ىمتٚمٝمؿ ذم اعمرة إومم وُمـ ىمتٚمٝمؿ ذم اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م؟ أًمٞمس اعم٘متقًمقن ذم اعمرة 

يـ، صمؿَّ أقمٚمٜمقا اإلؾمالم ذم يمال احل٤مًملم؟اًم٤ًمسم٘م٦م   !يم٤مٟمقا يمٗم٤مًرا وذم اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مٟمقا ُمرشمدِّ

قمغم ؾمالُم٦م اًمّمدر ًمًٞمػ اإلؾمالم، اًمذي طمٓمَّؿ دول اًمٙمٗمر وأدظمؾ أهٚمٝم٤م ذم  ٟمحٛمد اهلل 

 .اإلؾمالم، وهمٗمر اهلل ًمف ُم٤م أظمٓم٠م ذم ضم٤مٟم٥م سمحر طمًٜم٤مشمف

و ًً أؾم٤مُم٦م سمـ زيد سمـ طم٤مرصم٦م،  ـ طم٥م اًمٜمٌل ىمد وىمع ُمثؾ هذا آضمتٝم٤مد اخل٤مـمئ ُمـ اسم :طموم

قمغم ذًمؽ ومل يٕم٤مىمٌف ٓ إًمف إٓ اهلل، ومٕم٤مشمٌف اًمٜمٌل : طمٞم٨م ىمتؾ رضماًل سمٕمد أن ىم٤مل
( )

. 

ًمف، سمدقمقى أٟمَّف اضمتٝم٤مد خي٤مًمػ اًمٙمت٤مب  أشمٕمؽمض قمغم قمدم قم٘م٤مب رؾمقل اهلل : ومام رأيؽ

  !واًمًٜم٦َّم؟

 .، شمؿا أفمد ايمـظر زمؼؾى ؽمؾقؿيؼ امجع زمكم هذه اظمقاومػ ايمـٌقيي، واؽمتحي مقومػ ايمصدِّ 

سمـ قمٗم٤من اقمثامن اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد : وم٢مٟمَّف مل ي٘متؾ ىمتٚم٦م وىمع ُمثؾ ذًمؽ ًمٕمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  :ؽمودؽًمو

إرض ُمـ ُم٤مًمؽ سمـ  ء، وىمد ىُمتِؾ ُمٔمٚمقًُم٤م، وهق أقمٔمؿ وأومْمؾ ُمـ ُمؾزوج سمٜمتل رؾمقل اهلل  

يؼ ٟمقيرة، ومل ُٟمِٕم٥م قمٚمٞمف  اًمٚمٝمؿ ؾمٚمِّؿ ىمٚمقسمٜم٤م ٕطم٤ٌمسمؽ . : ٕٟمَّف يم٤من جمتٝمًدا يم٠مظمٞمف اًمّمدِّ

 .، اًمذيـ ٟمٍموا ديٜمؽ وضم٤مهدوا ُمع رؾمقًمؽ وأصح٤مب رؾمقًمؽ 

َّٓ ُم٤م يم٤من ُمـ أمل حيدث هذا اًمٗمٕمؾ ذم طمٞم٤مة اًمّمح٤مسم٦م  :ؽموزمًعو ، ومل حيدث ُمٜمٝمؿ اقمؽماض إ

أٟمَّف أٟمٙمر ذًمؽ، أشمٔمـ أٟمَّٙمؿ أهْمػَم قمغم ديـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ همػمه  ، ومٚمؿ ٟمًٛمع ُمـ قمكّم قمٛمر 

، واجلٝم٤مد ًمرومع راي٦م اإلؾمالم، وٟم٘مؾ اًمديـ إمم ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞمف  اهلل ُمـ ضمٞمؾ اًم٘مرآن اًمذي اظمت٤مره اهلل 

                                                
 (.4339:ح)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 1) 

 .(1/83)، وإقمالم اعمقىمٕملم  (28/254)راضمع اًمٗمت٤موى ( 2) 

 (.96: ح)رواه ُمًٚمؿ ( 3) 
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٦م يمام أٟمزًمف اهلل   !؟إُمَّ

 إنا ايمروايوت ايمتورُيقي ايمتل سمُغصه هبو ىمتى ايمشقعي زموإلزراء فمعم ايمصحوزمي، وإضمداث فمؼوئد صمديدة،

ي، ىمام ؽمقليت زمقوكف زمؿشقئي اهلل سمعولم  .هق ايمًٌى دم هذا آزدراء وآهتوم يمعظامء إما

٤م  وم٢مٟمَّف يم٤من ي٘م٤مشمؾ ُمع ضمٞمش ُمٕم٤موي٦م، وىمد ىُمتؾ  -إْن يم٤من هق أو همػمه-( ىمتؾ أيب اًمٖم٤مدي٦م ًمٕمامر)أُمَّ

ويمؾ ُمـ ىم٤مشمؾ  ،وضمٞمش ُمٕم٤موي٦م  ضمٞمش قمكّم : قمامر وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم يمال اجلٞمِملم

ؿ ُمت٠موًمقن، وٓ ؿمؽ أنَّ احلؼ يم٤من سمت ٠مويؾ ومػمضمك ًمف اعمٖمٗمرة، ٓ ٟمدري قمامَّ ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ، ًمٙمٜم٤ّم ٟمٕمت٘مد أهنَّ

 (.شم٘متؾ قمامًرا اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م: )، ويِمٝمد ًمذًمؽ طمدي٨مُمع قمكّم 

شم٘متٚمف اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م، يدقمقهؿ ! ويح قمامر: )ي٘مقل^ أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

( اًمٜم٤مرإمم اجلٜم٦م ويدقمقٟمف إمم
(5)

. 

٤م يم٤مومرةاًمٗمئ٦م اًم٘م٤مشمٚم٦م سم٠مهنَّ  وصػ اًمٜمٌل ىمد و ومٝمؾ جيقز ًمٙمؿ أن شمٙمقٟمقا  :٤م سم٤مهمٞم٦م، ومل يّمٗمٝم٤م سم٠مهنَّ

٤م يم٤مومرة، وشمٙمٗمرون أسم٤م ا اًمتل شم٘متؾ قمامرً ، وختٓمئقه ًمٕمدم وصػ اًمٓم٤مئٗم٦م أيمثر همػمة ُمـ رؾمقل اهلل  سم٠مهنَّ

 !اًمٖم٤مدي٦م؟

: إنَّ اًمٌٖمل ُمـ إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم ٓ خيرضمٝم٤م ُمـ اإلؾمالم، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم       

                             

     [9:احلجرات] صمؿ ىم٤مل ، :             

              [ احلجراتؾمقرة]،  وم٤مهلل  ك اعم١مُمٜملم ؾمٛمَّ

ة اإليامن وًمٙمٜمَّف طم٨مَّ قمغم ىمت٤مل اًم٤ٌمهمل  .اعمت٘م٤مشمٚملم إظمقة ُمع وصٗمف إطمدامه٤م سم٤مًمٌٖمل وأـمٚمؼ قمٚمٞمٝمام إظمقَّ

وم٘م٤مشمؾ اعم١مُمـ قمـ قمٛمد ُمتققمد سم٤مًمٜم٤مر إذا يم٤من ًمٞمس ًمف ذم ذًمؽ ؿمٌٝم٦م، وه١مٓء أفمٝمروا اعمٓم٤مًم٦ٌم سمدم 

، وم٢من يم٤من سم٤مـمـ أُمرهؿ يمٔم٤مهره ومٝمؿ ُمت٠موًمقن، وٟمحـ ًمٞمس ًمٜم٤م اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد اًمذي ىُمتِؾ ُمٔمٚمقًُم٤م 

ٌْغم اًمنائر  .إٓ اًمٔم٤مهر، وإْن يم٤من همػم ذًمؽ: وم٤مهلل يتقمم اًمنائر يقم شُم

(وأُم٤م ُم٤م وىمع سمٞمٜمٝمؿ ُمـ احلروب واًمٗمتـ ومتٚمؽ أُمقر ُمٌٜمٞم٦م قمغم آضمتٝم٤مد: )اًمٓمؼمي ىم٤مل اًمٙمٞم٤م
(0)

. 

                                                
 (.442:ح) رواه اًمٌخ٤مري( 1) 

 (.127:ص)ذيمره قمٜمف اًمِمقيم٤مين ذم إرؿم٤مد اًمٗمحقل ( 2) 
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يرد قمغم مج٤مقم٦م ُمـ اعمٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م و يتحدث قمـ ىمت٤مل اًمّمح٤مسم٦م ًمٌٕمْمٝمؿ وىم٤مل اًمِمقيم٤مين وهق

َّٓ ُمـ ىم٤مشمؾ قمٚمٞم٤ًّم ُمـ وجي٤مب قمٜمف سم٠منَّ متًٙمٝمؿ سمام متًٙمقا سمف : )اًمذيـ زقمٛمقا أنَّ اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قمدول إ

ؿ مل ي٘مدُمقا قمغم ذًمؽ ضمراءة قمغم اهلل وهت٤موًٟم٤م سمديٜمف  .اًمِمٌف يدل قمغم أهنَّ

(وضمٜم٤مب اًمّمح٦ٌم قمٔمٞمؿ: ومٛمـ اٟمتٝمؽ أقمراض سمٕمْمٝمؿ وم٘مد وىمع ذم هقة ٓ يٜمجق ُمٜمٝم٤م ؾم٤معم٤ًم
(5)

. 

وهؾ يصح سمػمير فمؿؾ ايمصحوزمي حتً ـمؾ آصمتفود دم ىمؾ مو صدر فمـفؿ ) :(8:ص)ومؾتؿ ( 28

ؿ جموزون دم ارسمؽوب ىمؾ ضمرام وسمرك ىمؾ واصمى ،يمـ خمويمػوت إضمؽوم ايمؼطعق  (.وأهنا

 :ايمرد مـ وصمقه: ومؾً

 ًٓ هذا اًمتٕمٛمٞمؿ هبذا  !(ارسمؽوب ىمؾ ضمرام وسمرك ىمؾ واصمى): قمج٤ًٌم هلذا اًمٙمالم اًمٖمري٥م :أو

٤مر أو٤مقمقا اًمديـ، واٟمتٝمٙمقا اعمحرُم٤مت، ومٝمؾ ٟمت٠مول هلؿ؟ ؿ ىمقم وُمجَّ وهذا صمٛمرة ! إؾمٚمقب يقطمل سم٠مهنَّ

 .ومٝمؿ قمغم ظمٓمر قمٔمٞمؿىمٚمقهبؿ ًمٚمحؼ  ـمٚم٦م اًمتل شمرسمك قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م، وإن مل يٗمتح اهلل اًمرواي٤مت اًم٤ٌم

قمٚمٞمٝمؿ ذم قمنمات أي٤مت، واظمت٤مرهؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمّمح٦ٌم  ىمقم أصمٜمك اهلل  اًمّمح٤مسم٦م  :شموكقًو

٦م هلؿ ُمثٚمف إمم ىمٞم٤مم ٟمٌٞمف  ، وهؿ اًمذيـ ٟمٍموا اًمديـ، وهؿ اًمذيـ رووا ًمٜم٤م اًمديـ، ويمؾ ظمػم ذم إُمَّ

 .اًم٤ًمقم٦م، وُم٤م ىمد حيدث ُمٜمٝمؿ ُمـ أقمامل ذم فمؾ آضمتٝم٤مد وم٢مٟمَّف ُمٖمٗمقر هلؿ إن ؿم٤مء اهلل

: اعم١مُمٜملم أن ي٘مقًمقا ذم شمٗمًػم آظمر آي٦م ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة، واًمتل قمٚمَّؿ اهلل ^ وم٘مد أظمؼم اًمٜمٌل 

                  [286:اًمٌ٘مرة ] (ومٕمٚم٧مىمد : )صمؿ ىم٤مل
(0)

: أي 

 .رومع ؾمٌح٤مٟمف قمٜمٝمؿ اعم١ماظمذة ذم يمؾ ظمٓم٠م وىمٕمقا ومٞمف مل يتٕمٛمدوه

٤م آومؽماض اخل٤مـمئ ذم طم٘مٝمؿ، ومٝمق اومؽماض ؾمٌٌف شمٚمؽ اًمرواي٤مت اًمتل شمٙم٤مصمرت قمغم ُمدى  وأُمَّ

٤م وم٤مؾم٘م٦م، ومٚمٞمًتٕمد أهؾ : ىمرون، طمتك أصٌح٧م شمّمقر أومْمؾ ضمٞمؾ سمنمي ذم صقرة ؾمٞمئ٦م ٤م يم٤مومرة وإُمَّ إُمَّ

 .ؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦ماًمتِمٞمع عمخ٤مصٛمتٝمؿ هل

٤م ٟمحـ ، وٟمدقمق هلؿ ضمزاء طمٗمٔمٝمؿ وُٟمثٜمل قمٚمٞمٝمؿ يمام أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ رهبؿ  ،ٟمؽمى قمٜمٝمؿوم٢مٟمٜم٤م : أُمَّ

 ، وٟم٠ًمل اهلل أن يٖمٗمر هلؿ ظمٓم٠مهؿ ًمديٜمٜم٤م وٟمٍمهتؿ ًمرؾمقًمٜم٤م       

                                                
 (.128:ص)إرؿم٤مد اًمٗمحقل ( 1) 

 (.289:ح)ُمًٚمؿ رواه ( 2) 



 99 
 

 

88 
 

                           

                     [ احلنمؾمقرة]. 

 !ُم٤م هل اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمتل ظم٤مًمٗمقا هب٤م إطمٙم٤مم اًم٘مٓمٕمٞم٦م؟ :شمويمثًو

 !إن يم٤مٟم٧م إطمٙم٤مم وردت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومام هل؟

٤م ىمٓمٕمٞم٦م اعمٕمٜمك؟! اعمٕمٜمك؟وهؾ هل ىمٓمٕمٞم٦م   !وُمـ هق اًمذي طمٙمؿ سم٠مهنَّ

٤م ىمٓمٕمٞم٦م؟  !وإن يم٤مٟم٧م ذم اًمًٜم٦َّم ومام هل يمذًمؽ؟ وُمـ اًمذي طمٙمؿ سم٠مهنَّ

، شمثٜمل قمٚمٞمٝمؿ سمٚمٗمظ قم٤مم وسمٚمٗمظ ظم٤مص، وىمد ىمد وردت قمنمات أي٤مت ذم يمت٤مب اهلل  :رازمًعو

ًمتٛمقه٤م وأظمرضمتٛمقه٤م قمـ ُمٕمٜم٤مه٤م سمِمتَّك اًمت٠مويالت، ومام اًمذي أسم٤مح ًمٙم  !ؿ اًمت٠مويؾ وطمرُمف قمغم همػميمؿ؟أوَّ

و ًً وإن يم٤من ورد ذم اًمًٜم٦َّم: ومٝمؿ ىمد رووا اًمًٜم٦َّم، ومٝمؾ يروون ؿمٞمئ٤ًم يٕمت٘مدون صحتف صمؿَّ  :طموم

 خي٤مًمٗمقٟمف؟

هؾ شم١مُمٜمقن سم٤مًمًٜم٦َّم اًمتل صح٧م ذم يمت٥م اعمحدصملم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦َّم وأٟمتؿ شمٜمت٘مقن ُمٜمٝم٤م ُم٤م : صمؿَّ أٟمتؿ

 !!؟وشمردون ُم٤م خي٤مًمٗمف وًمق يم٤من صحٞمًح٤مشمريدون نم٤م يقاومؼ ُمذهٌٙمؿ وًمق يم٤من وٕمٞمًٗم٤م، 

ضمتك دم اخلروج فمعم إموم زموهنؿ، وإزهوق أرواح ىمثغمة، وؽمػؽ دموء (: )8:ص)ومؾتؿ ( 24

 (.نمزيرة

ؿ مل خيرضمقا سم٘مّمد اخلروج، وإٟمَّام ًمٚمٛمٓم٤مًم٦ٌم سمدم ظمٚمٞمٗم٦م ُم٘متقل وم٘مد أورد اسمـ  :شم٘مدم سمٞم٤من ذًمؽ، وأهنَّ

قمالم شم٘م٤مشمؾ هذا اًمرضمؾ؟ ومقاهلل إٟمَّف أىمدم :  ُمٕم٤موي٦م، وم٘م٤مٓ ًمفأنَّ أسم٤م اًمدرداء وأسم٤م أُم٤مُم٦م دظمال قمغم: )يمثػم

أىم٤مشمٚمف قمغم : ، وأطمؼ هبذا إُمر ُمٜمؽ؟ وم٘م٤ملُمٜمؽ وُمـ أسمٞمؽ إؾمالًُم٤م، وأىمرب ُمٜمؽ إمم رؾمقل اهلل 

ومٚمٞم٘مدٟم٤م ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن، صمؿَّ أٟم٤م أول ُمـ سم٤ميٕمف ُمـ أهؾ : دم قمثامن، وأٟمَّف آوى ىمتٚمتف، وم٤مذه٤ٌم إًمٞمف وم٘مقٓ ًمف

يمٚمٜم٤م : ه١مٓء اًمذيـ شمري٤من، ومخرج ظمٚمؼ يمثػم وم٘م٤مًمقا: وم٘م٤مٓ ًمف ذًمؽ، وم٘م٤مل ومذه٤ٌم إمم قمكّم . اًمِم٤مم

(ومرضمع أسمق اًمدرداء وأسمق أُم٤مُم٦م ومٚمؿ يِمٝمدا طمرسًم٤م: ىم٤مل. ىمتٚم٦م قمثامن، ومٛمـ ؿم٤مء ومٚمػمُمٜم٤م
(5)

. 

٤م هائرهؿ وم٤مهلل يٕمٚمؿ هب٤م  .ومٝمذا فم٤مهرهؿ، وأُمَّ

ًٓ قمغم ؿمٌٝم٦م؟  !ومٝمؾ هذا يم٤من ظمروضًم٤م، أم يم٤من ىمت٤م

                                                
 (.7/261)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( 1) 



 

  011 
 

وهؾ هذا آصمتفود ُيتص زمٌعضفؿ، أو يعؿفؿ ويشؿؾ مـ يليت مـ (: )8:ص)ومؾتؿ ( 23

 ((.؟أصحويب ىمويمـجقم زملُّيؿ اومتديتؿ اهتديتؿ: )وفمؿًًل زمؼقل ايمـٌل  ،زمعدهؿ، اومتداًء زمًغمهتؿ

 :ايمرد مـ وصمقه: ومؾً

 ًٓ اًمتل  أٟم٧م أوردت هذا ُمـ سم٤مب اًمتٝمٙمؿ ٓ ُمـ سم٤مب آؾمتٗم٤ًمر، وهذا ُمـ صمامر اًمرواي٤مت :أو

 .قمـ هذا اجلٞمؾ اًم٘م٤مقمدة ًمألُم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ص٤مهم٧م هذه اعمٗم٤مهٞمؿ

اخلٓم٠م ُمـ صٗم٤مت اًمٌنم، وىمد أسم٤من قمـ شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦َّم اًمٜمٌقي٦م إو٤موم٦م  :شموكقًو

م ُمـ ٟمّمقص  .إمم ُم٤م شم٘مدَّ

م ىمقل اهلل : شمٕم٤ممم وهق يٕمٚمِّٛمٜم٤م أن ٟمدقمقه أن ٓ ي١ماظمذٟم٤م سمخٓمئٜم٤م وىمد شم٘مدَّ       

           [286:اًمٌ٘مرة]،  (ىمد ومٕمٚم٧م: )أٟمَّف شمٕم٤ممم ىم٤مل وأظمؼم اًمٜمٌل
(5)

ومٝمق  ،

 !قمٚمَّٛمٜم٤م أن ٟمدقمقه إذا أظمٓم٠مٟم٤م وأن ٟمٕمتذر، وىمٌؾ ُِمٜم٤َّم قمذرٟم٤م، ومٝمؾ يٚمٖمل اًمِمٞمٕم٦م صٗم٦م اخلٓم٠م ُمـ اًمٌنم؟

 !إٟمَّف ُي٘متَدى سم٤معمخٓمئ ذم ظمٓمئف؟: صمؿَّ ُمـ ىم٤مل

٤م احلدي٨م اًمذي ذيمرمتقه وهق :شمويمثًو وم٘مد أوردشمف قمغم همػم قم٤مدشمؽ سمٖمػم  ...(أصحويب ىمويمـجقم): أُمَّ

 !!قمٚمٞمؽ أٟمَّف طمدي٨م ُمٙمذوب، وأٟم٧م رضمؾ حمدث كقمزو، وٓ أفمـ أٟمَّف خيٗم

اًمؼم ٤محلدي٨م أورده اسمـ قمٌدوم
(0)

، واسمـ طمزم
( )

أو اسمـ ؾمٚمٞمامن قمغم -ُمـ ـمريؼ ؾمالم سمـ ؾمٚمٞمؿ  

م سمـ ؾمٚمٞمامن يروي إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م، وهذا وؾمال.. ٦م ؾم٤مىمٓم٦مهذه رواي: )ىم٤مل اسمـ طمزم -ظمالف

، ومٝمؾ يّمح أن شمًتِمٝمد سمف وأٟم٧م حمدث وٓ (يمذاب: )هذاؾمالم  وىم٤مل اسمـ ظمراش ذم ،(ُمٜمٝم٤م سمال ؿمؽ

 !شمذيمر ُمّمدرك؟

أيوت ايمؼرآكقي دم ضمؼ مرى ايمؼؾقب ايمذيـ يتؾقن اظمـوهمؼكم دم ايمروضمقوت : ايمثويمٌ: )ومؾتؿ( 22

 .واظمؾؽوت

                                                
 (.289:ح)صحٞمح ُمًٚمؿ ( 1) 

 (.2/91)اًمٕمٚمؿ  سمٞم٤من ضم٤مُمع( 2) 

 (.6/82)اإلطمٙم٤مم ( 3) 
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: ومول ؽمٌحوكف زمحؼفؿ                     

               [ إضمزابؽمقرة]. 

زمويمتؼقى  همؽقػ يؿؽـ أن يقصػ ايمذيـ يـًٌقن طمؾػ ايمقفمد إلم اهلل وإلم ايمرؽمقل 

 وايمعدايمي؟

فمكم هلؿ: ايمرازمع : أيوت ايمقاردة دم ذوي ايمتشؽقؽ واإلشمورة يمؾػتـي وايمًاما       

                             

     [ ايمتقزميؽمقرة]. 

: ، ويًتحؼقن زمذيمؽ فمذازًمو أيمقاًم أيوت ايمـوزيمي دم ايمذيـ يمذون اهلل ورؽمقيمف : اخلومس

                 [68:ايمتقزمي]. 

 : وهؾ حيؽؿ ايمعؼؾ ايمًؾقؿ زمعدايمي مـ أوفمده اهلل ايمعذاب ويمعـف       

                               [ ؽمقرة

 .[إضمزاب

: أوردسمؿ ومقيمف سمعولم... :ايمًودس                    

           [812:فمؿران آل] هؾ يؿؽـ أن يعد ايمذيـ هؿ أهؾ ايمشؽ ): شمؿا ومؾتؿ

 .!(مـ ايمعدول ايمثؼوت؟ وايمريى دم اهلل 

 :واجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ وًمٞم٧ًم سمحٛمد اهلل ذم اعم١مُمٜملم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ  ،هذه أي٤مت ذم ـمقائػ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم :أو

ي٨م وأصم٤مر ومٞمٝم٤م وإٟمّم٤مر، وىمد اُمتألت يمت٥م اًمًػم سم٠مؾمامء اًمّمح٤مسم٦م اعم١مُمٜملم، ووردت سمٕمض إطم٤مد

 .سم٤مًمٜمٗم٤مق أؾمامء سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم، ومل شَمًْؿ أطمًدا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اعم١مُمٜملم 

شمذيمر أيًْم٤م مل و !؟ٓ ٟمدري ُمـ هؿ ه١مٓء اًمذيـ وصٗمقا ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمت٘مقى واًمٕمداًم٦م :شموكقًو

 !قمداًم٦م وشم٘مقى؟ وذو ؿأهؾ اًمًٜم٦َّم سم٠مهنَّ  ؿأـمٚمؼ قمٚمٞمٝماًمذيـ ًمٜم٤م أطمًدا ُمـ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم 
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وهٙمذا مجٞمع أىمقاًمؽ يمٚمٝم٤م شمٕمٛمٞمؿ دون ختّمٞمص ٕٟمؽ ٓ دمرؤ قمغم اعمّم٤مرطم٦م نم٤م جيٕمؾ يمالُمؽ 

 .يٜم٘مض سمٕمْمف سمٕمْم٤ًمى وٓ يتْمح ُمٜمف ُمرادك

اًمتل طمرُم٧م اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًمقوقح واعمّم٤مرطم٦م ودومٕم٧م هبؿ  "اًمت٘مٞم٦م "وهذا أؾمٚمقب ؾمٌٌف قم٘مٞمدة 

 . ؾ اعمٌٝمٛم٦مإمم اًمتخٗمل واًمتًؽم ظمٚمػ اًمٕم٤ٌمرات اعمقمه٦م واجلٛم

َّٓ قمـ ـمريؼ إطم٤مدي٨م  :شمويمثًو ٟمحـ مل ٟمٕمرف إيامن أقمٞم٤من اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وإظمقاهنؿ اعم١مُمٜملم إ

َّٓ  ،ٓ اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمٙمذوسم٦م وأصم٤مر اًمّمحٞمح٦م ومٚمؿ ٟمٕمرف إيامن أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكّم وإظمقاهنؿ إ

عم١مُمٜملم واعمٜم٤موم٘ملم، وإن مل يٙمـ إيامهنؿ صم٤مسمت٤ًم قمـ ـمري٘مٝمؿ هؿ، وم٢من يم٤من إيامهنؿ صم٤مسمت٤ًم اؾمتٓمٕمٜم٤م أن ٟمٗمرق سملم ا

 .مل ٟمًتٓمع أن ٟمث٧ٌم إيامهنؿ

مل  :ٚم٥م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م أن يٗمرىمقا سملم اعم١مُمٜملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يٕمٞمِمقن ُمٕمٝمؿًمق ـمُ  :رازمًعو

 .وهذا هق ؾم٥ٌم ظمٚمٓمٝمؿ سملم صٗمقة اخلٚمؼ ورذاًم٦م اخلٚمؼ واًمذي ٓ خيٗمك قمغم ـم٤مًم٥م طمؼ. يًتٓمٞمٕمقا

٤م أه ؾ اًمًٜم٦َّم ومٝمؿ يٕمرومقن أقمٞم٤من اعم١مُمٜملم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، وأهؾ سمدر، وأهؾ سمٞمٕم٦م أُمَّ

 .اًمروقان ُمـ ظمالل ذيمر أؾمامئٝمؿ ذم يمت٥م اًمًػم، طمتَّك يرد دًمٞمؾ يٜم٘مض ذًمؽ أو يٌٓمٚمف

و ًً مجٞمع هذه أي٤مت ذيمر اعمٗمنون هل٤م أؾم٤ٌمسًم٤م ُمـ أهؾ اًمٜمٗم٤مق، ومجٞمع اعمٗمنيـ يذيمرون أنَّ  :طموم

ٜم٤موم٘ملم، ومل يذيمر ؿمخص واطمد أنَّ ذًمؽ ُمـ اعم١مُمٜملم، وًمق رضمٕم٧م إمم أىمقاهلؿ ًمرأي٧م أنَّ ذًمؽ ُمـ اعم

وذًمؽ ُمـ  ،شمٚمؽ إىمقال وإقمامل مل شمٜم٥ًم إمم صح٤ميب واطمد، ومل يتِمٙمؽ ُمٗمن ذم رء ُمـ ذًمؽ

 .ظمالل رواي٤مت اًمتٗمًػم

 :وكذىمر كؿقذصًمو مـ ذيمؽ

ٜمٕم٤مس وٟمحـ ذم ُمّم٤مومٜم٤م يقم ُأطمد، ومجٕمؾ همِمٞمٜم٤م اًم: )اًمٌٞمٝم٘مل سمًٜمده قمـ أيب ـمٚمح٦م أٟمَّف ىم٤مل ىرو

َّٓ  -اعمٜم٤موم٘مقن– واًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى: ىم٤مل. ؾمٞمٗمل يً٘مط ُمـ يدي وآظمذه، ويً٘مط وآظمذه ًمٞمس هلؿ هؿ إ

: أٟمٗمًٝمؿ، أضمٌـ ىمقم وأرقمٜمف وأظمذًمف ًمٚمحؼ                 
(أهؾ ؿمؽ وري٦ٌم ذم اهلل  [154:قمٛمران آل]

وهذه اًمرواي٦م أورده٤م اسمـ يمثػم، ومِٚمَؿ مَلْ شمذيمره٤م أو  ،(5)

 !شمتذيمره٤م ُمع أٟمَّؽ قمزوت إًمٞمف؟

                                                
 (.4168:ح)وأصٚمف ذم اًمٌخ٤مري  ،وؾمٜمده طمًـ( 274-3/273)دٓئؾ اًمٜمٌقة ( 1) 
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 ًم٘مد رأيتٜمل ُمع رؾمقل اهلل : )وأورد يمذًمؽ طمديث٤ًم قمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمًٜمد صحٞمح ىم٤مل ومٞمف

اهلل إينِّ ومق: طملم اؿمتد اخلقف قمٚمٞمٜم٤م، أرؾمؾ اهلل قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمقم، ومام ُمٜم٤َّم ُمـ رضمؾ إٓ ذىمٜمف ذم صدره، ىم٤مل

ومحٗمٔمتٝم٤م . ًمق يم٤من ًمٜم٤م ُمـ إُمر رء ُم٤م ىمتٚمٜم٤م ه٤مهٜم٤م: ٕؾمٛمع ىمقل ُُمٕمت٥م سمـ ىمِمػم، ُم٤م أؾمٛمع إٓ يم٤محلٚمؿ

: ُمٜمف، وذم ذًمؽ أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم                         
(ًم٘مقل ُمٕمت٥م [154:قمٛمران آل]

(5)
. 

 !اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ٟم٘مقل سمٕمداًمتٝمؿ؟ومٝمؾ ه١مٓء ُمـ 

ُمـ ^ هؾ شمًتٓمٞمع أن شمذيمر ًمٜم٤م ٟمًّم٤م واطمًدا وم٘مط أن أطمد اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ آُمٜمقا سم٤مًمٜمٌل : وؽمودؽًم 

 !اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر أريد سمٌمء ُمـ شمٚمؽ أي٤مت اًمتل أوردهت٤م؟

وأي٤مت سحي٦م ذم اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ مل خي٤مًمط ىمٚمقهبؿ سمِم٤مؿم٦م اإليامن ومام قمالىم٦م هذه أي٤مت سم٤معم١مُمٜملم 

 ! ؟^  اًمذيـ ؿمٝمد هلؿ رب اًمٕم٤معملم قمز وضمؾ وؿمٝمد هلؿ ؾمٞمد اعمرؾمٚملم

وم٠مهؾ !؟^ إٟمٜم٤م ًمٜمٕمج٥م يمٞمػ ٓ زال إؾمٚمقب يٍم قمغم إدظم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ذم أصح٤مب اًمٜمٌل 

ُم١مُمٜم٤ًم سمف وأهٚمف ُمٕمروومقن ذم إُم٦م ٓ خيٗمقن قمغم أطمد ^  هق ُمـ ًم٘مل اًمٜمٌل اًمًٜم٦م ي٘مررون أن اًمّمح٤ميب

 . صمؿ ي٠ميت اًمِمٞمٕم٦م ًمٞمٍموا قمغم إدظم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ذم صٗمقومٝمؿ صمؿ يِمٙمٙمقن ذم إيامهنؿ

أنا دم إصحوب : همحصقؾي مو يًلضمظ دم هذه أيوت: )شمؿ طمتؿً هذا اظمٌحٌ زمؼقيمؽ( 21

ًٓ وشمؼوت مـ نمغم ؾمؽ وريى، ومـفؿ  (.أيًضو نمغم فمدول ووعوف فمدو

 : اجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ ؿ ُم٤م  :أو ا قمغم شمًٛمٞم٦م مجٞمع ُمـ ذم اعمديٜم٦م ُمـ اعم١مُمٜملم واعمٜم٤موم٘ملم سم٠مهنَّ ، وهذا (أصح٤مب)زًم٧م ُمٍمًّ

ٍـّ قمغم رؾمقل اهلل  ، طمٞم٨م ضمٕمٚم٧م اعمٜم٤موم٘ملم أصح٤مسًم٤م ًمف يٜمًٌقن إًمٞمف ويٕمرف هبؿ، وم٢من ذم احل٘مٞم٘م٦م دَم

 .أصح٤مسمف وُمْمالء يم٤من وم٤مواًل، وُمـ يم٤مٟمقا همػم ذًمؽ يم٤من همػم ذًمؽاًمِمخص يقزن سم٠مصح٤مسمف، ومٛمـ يم٤من 

قمقا أن يٜمًٌقا اعمٜم٤موم٘ملم إمم رؾمقل اهلل اإلصمٜم٤م قمنمي٦م واًمِمٞمٕم٦م   .، وهذا هم٤مي٦م اخلذٓنمل يتقرَّ

طمٞم٨م يٍمون أن يًٛمقا اعمٜم٤موم٘ملم اعمٕم٤مديـ هلل  وهذا ُمـ أؿمد أٟمقاع اإليذاء ًمرؾمقل اهلل 

ى أي ُمًٚمؿ أن يٜم٥ًم إًمٞمف اعمٜم٤موم٘مقن ومٙمٞمػ سمًٞمد اًمٌنم أمجٕملمومٝمؾ ير!! ورؾمقًمف أصح٤مسم٤ًم ًمف 

                                                
 (.2/131)، وذيمره اسمـ هِم٤مم ذم اًمًػمة (2/162)شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( 1) 
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 !! ؟؟

٦م وٓ ُمـ ضمٝمٚمتٝم٤م أنَّ اعمٜم٤موم٘ملم أصح٤مب ًمٚمٜمٌل  :شموكقًو ، وًمق ىمٚم٧م هذا مل ي٘مؾ أطمد ُمـ قمٚمامء إُمَّ

٦م وأوم٤موٚمٝم٤م، وىمد ُمرَّ ُمٕمٜم٤م يمالم  اًمٙمالم قمٜمد سمٕمض اًم٘مقم ًمرسمَّام ٓ شمًٚمؿ ُمـ قم٘م٤مب، ومٙمٞمػ قمٜمد قمٚمامء إُمَّ

 !أيب ـمٚمح٦م واًمزسمػم أنَّ ذًمؽ اًم٘مقل صدر ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم: ّمح٤مسمٞمَّلم اجلٚمٞمٚملماًم

ًٓ ونمغم فمدول): ىمقًمؽ :شمويمثًو هؾ شمًتٓمٞمع أن شمذيمر ًمٜم٤م أؾمامء اًمٕمدول  ،(إنا دم إصحوب فمدو

ديـ ظمتؿ اهلل سمف إدي٤من، وأٟمزل ُمـ ! قمٜمديمؿ؟ (إرسمٕم٦م)ُمٜمٝمؿ وهمػم اًمٕمدول؟ وهؾ هٜم٤مك قمدول همػم 

ي٤م هل٤م ُمـ ُمٝمزًم٦م يًتحل ُمـ ذيمره٤م ! مل يٜمتٗمع سمف ذم وىم٧م ٟمزوًمف إٓ أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص؟أضمٚمف اًم٘مرآن، 

 !!اًمٕم٘مالء

 !!ُُمٜم٤موم٘مقن أو وُم٤ًمق ُمرشمٙمٌقن ًمٚمحرام أصح٤مب اًمٜمٌل 

 !!-يمام ؾمٞم٠ميت-زوضم٤مشمف يم٤مومرات أو وم٤مؾم٘م٤مت 

 !!مجٞمع آل سمٞمتف يُمٗم٤مر أو وُم٤ًمق إٓ قمٚمٞم٤ًّم وسمٕمض ذريتف

ف أو ٟم٤مىمص  !!اًم٘مرآن حُمرَّ

 !ِِمؾ ُمٜمذ اًمٚمحٔم٦م إومم؟ٗمَ أن هيدي سمف اًمٌنمي٦م وم أراد اهلل  !؟هذا أي  ديـ

 .احلٛمد هلل اًمذي قم٤موم٤مٟم٤م 

 (.، وٓ أرهمع مـ مؼومفـمؼوم ايمصحوزمي مل يؽـ أىمثر امتقوًزا مـ أزواج ايمـٌل  -2: )ومؾتؿ( 26

ٝم٤مت اعم١مُمٜملم! ؾمٌح٤من اهلل :ومؾً  ـريض اهلل قمٜمٝم سمٕمد أْن ؿمٙمٙم٧م ذم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م اٟمت٘مٚم٧م إمم أُمَّ

أن حت٘م٘مٝم٤م هبذه  اًمِمٞمٕم٦م صمؿ ُم٤م هل اًمثٛمرة اًمتل شمريد! ضمرأة قمجٞم٦ٌم ...ًمتِمٙمِّؽ ذم ـمٝم٤مرهتـ وإيامهنـ

يمام  ،زقمٛمقن، سمٜم٤مًء قمغم رواي٤مت حمدصم٦مييمام  (وصٞمف)ًمٕمدم ٟمٍمة  اعمٓم٤مقمـ إٓ اًمٓمٕمـ ذم ذات اًمٜمٌل 

 .ؾمٞم٠ميت سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم سمٞم٤مٟمف

ايمـٌل مل يؽـ أىمثر امتقوًزا وسملشمغًما مـ ايمتممف زمويمزواج مـ ايمـٌل، إنا ايمتممف زمصحٌي : )ومؾتؿ( 27

: وومد ومول ؽمٌحوكف دم ؾملن أزواصمف                       

                             [ ؽمقرة

 .[(إضمزاب
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 : اجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ مل شمّمؾ وأكً  إذا ُذيمر أن ُيّمغمَّ قمٚمٞمف، شمٕمٔمٞماًم عمٙم٤مٟمتف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم إدب ُمع اًمٜمٌل  :أو

وًمٞمس ذم اًمتًٚمٞمؿ قمغم قمكم !وًمق ذيمرت قمٚمٞم٤ًم ريض اهلل ًمًٚمٛم٧م قمٚمٞمف  قمٚمٞمف

اًمذي مل ينمف أهؾ سمٞمتف إٓ سمًٌٌف ومتٕمٔمٛمٝمؿ دوٟمف  سمٛمٜمٙمر وإٟمام اعمٜمٙمر أن هتٛمؾ ؾمٞمد اًمٌنم

 !! 

ذم طمس اًمِمٞمٕمل شمٚمؽ اعمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٙمثرة ُم٤م أؾم٤مءوا إًمٞمف سم٤مًمٓمٕمـ ذم أصح٤مسمف  ومٚمؿ يٕمد ًمرؾمقًمف 

 .وأزواضمف طمتك وٕمٗم٧م ُمٙم٤مٟمتف ذم طمس اًمِمٞمٕمل وطمؾ حمٚمف آل سمٞمتف

واًمزواج ُمٜمف ٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م، نم٤َّم جي٥م قمٚمٞمؽ أن شمًتٖمٗمر  دقمقاك أن اًمتنمف سمّمح٦ٌم اًمٜمٌل :شموكقًو

 .ُمٜمف اهلل 

ذف يرومع ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م اًمّم٤مطم٥م، ٓ يٕمدًمف صح٦ٌم سمنم، وهلذا وم٢من  وم٢منَّ ُمّم٤مطم٦ٌم اًمٜمٌل 

 .أصح٤مب إظمٞم٤مر يٚمح٘مٝمؿ ُمـ ظمػمهؿ وسمريمتٝمؿ، وأصح٤مب إذار يٚمح٘مٝمؿ ُمـ ذهؿ ووم٤ًمدهؿ

ُمـ يتٕمٌد ومٞمٝم٤م ُمـ سمريم٤مشمف ؾمٌح٤مٟمف، وضمٕمؾ ًمٌٕمض  ىمد ضمٕمؾ ًمٌٕمض إُم٤ميمـ ومْماًل، يٜم٤مل واهلل 

 .ػ ومٞمٝم٤م أضمقر إقماملإزُم٤من ومْماًل ُيْم٤مقمِ 

وم٧م سمٜمٌٞمٜم٤م   .، وىمٚمقب اعم١مُمٜملم شُمٕمٔمِّٛمٝم٤م شمٕمٔمٞماًم عمـ قم٤مش هب٤م وُدومِـوم٤معمديٜم٦م شمنمَّ

 ! عم٤م قُمروَم٧ْم وٓ يم٤مٟم٧م هل٤م شمٚمؽ اعمٙم٤مٟم٦م ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم ؟ وًمق مل يٙمـ هب٤م ىمؼمه

 ! وعم٤مذا ؟! ديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ؟ومٝمؾ حت٥م اعم

 !وعم٤مذا أىم٤مم اًمِمٞمٕم٦م اًم٘م٤ٌمب قمغم ىمٌقر سمٕمض آل اًمٌٞم٧م صمؿ هؿ يتؼميمقن هب٤م ؟ 

 !ٓ يرىمك إمم ذف أوًمئؽ ؟ أم أن ذف رؾمقل  اهلل

 !! وم٤مًمؼميم٦م ظم٤مص٦م هبؿ 

وم٧م سمٌٞم٧م اهلل احلرام، واًمّمالة ذم ُمًجَدي اعمديٜمتلم ُُمْم٤مقَمٗم٦م إضمقر ٦م شمنمَّ  .وُمٙمَّ

: ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ           [92:إٟمٕم٤مم]. 

 : وىم٤مل شمٕم٤ممم                    

 [ قمٛمران آلؾمقرة.] 
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 : ىم٤مل شمٕم٤مممو                     

                  [1:اإلهاء]. 

: قمـ ٟمٗمًف وىم٤مل قمٞمًك               [31:ُمريؿ.] 

: وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ًمٞمٚم٦م إٟمزال اًم٘مرآن            [3:اًمدظم٤من.] 

 وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف، ومٝمق إٟم٤ًمن ُم٤ٌمرك، ويم٤من اًمّمح٤مسم٦م 

يتؼميمقن سمقوقئف وسمِمٕمره وُمالسمًف، ويم٤من صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف إذا ووع يده ذم اعم٤مء أو اًمٓمٕم٤مم 

شم٤ٌمرك ويمثر، وم٢مذا شم٤ٌمرك اًمٓمٕم٤مم واعم٤مء سمٛمالُمًتف ًمف أٓ يت٤ٌمرك ُمـ يّم٤مطمٌف أو يتزوج سمف نمـ ُٓمس 

 !ُمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم؟  ضمًده اًمنميػ

٤مطمٌؽ وُمـ يّم٤مطم٥م إسمٚمٞمس ؾمقاء، أو ُمـ ُمـ يّم: أرأي٧م ًمق وىمٗم٧م أُم٤مم اخلٛمٞمٜمل وىمٚم٧م ًمف

 يّم٤مطمٌؽ ويّم٤مطم٥م ومرقمقن ؾمقاء، ومامذا ؾمٞمٙمقن اًمرد قمٚمٞمؽ؟

أًمٞمس ٓقمت٘م٤مد  !وعم٤مذا إذن يم٤من سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م يٗمرح سم٤مؾمتٛمت٤مع اخلٛمٞمٜمل سمٓمٗمٚمتف اًمّمٖمػمة ي٤م شُمرى؟

 !سمريمتف؟

 :اؾمتٛمع إمم اًم٘مّم٦م اًمتل يروهي٤م اًمًٞمد طمًلم اعمقؾمقي وىمد يم٤من هق ؿم٤مهده٤م

٤م يم٤من ُم٘مٞماًم ذم اًمٕمراق وضمٝم٧م إًمٞمف دقمقة ُمـ إطمدى ُمدهن٤م، ومٓمٚم٥م ُمـ اعمقؾمقي أنَّ اخلٛمٞمٜمل عم

ُمراوم٘متف، ومت٧م اًمرطمٚم٦م، وذم ـمريؼ اًمٕمقدة أرادوا أن يرشم٤مطمقا ُمـ قمٜم٤مء اًمًٗمر، وم٠مُمر اخلٛمٞمٜمل سم٤مًمتقضمف إمم 

يم٤مٟم٧م سمٞمٜمف وسملم اإلُم٤مم  (ؾمٞمد ص٤مطم٥م): ُمٜمٓم٘م٦م اًمٕمٓمٞمٗمٞم٦م طمٞم٨م يًٙمـ هٜم٤مك رضمؾ إيراين إصؾ اؾمٛمف

 :ىمقي٦م، ىم٤مل اعمقؾمقي ُمٕمروم٦م

... وـمٚم٥م ؾمٞمد ص٤مطم٥م اعمٌٞم٧م قمٜمده شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م، ومقاومؼ اإلُم٤مم... ومرح ؾمٞمد ص٤مطم٥م سمٛمجٞمئٜم٤م)

أسمٍم اخلٛمٞمٜمل صٌٞم٦م سمٕمٛمر أرسمع ؾمٜمقات أو مخس، وًمٙمٜمَّٝم٤م مجٞمٚم٦م ضمًدا، ومٓمٚم٥م .. وعم٤م طم٤من وىم٧م اًمٜمقم

اخلٛمٞمٜمل واًمّمٌٞم٦م ذم طمْمٜمف اإلُم٤مم ُمـ أسمٞمٝم٤م ؾمٞمد إطمْم٤مره٤م ًمٚمتٛمتع هب٤م، ومقاومؼ أسمقه٤م سمٗمرح سم٤مًمغ، وم٤ٌمت 

!(وٟمحـ ٟمًٛمع سمٙم٤مءه٤م وسخيٝم٤م
(5)

. 

                                                
أٟمٙمر سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م هذه  اًم٘مّم٦م وًمٙمٜمٜمل ٟم٘مٚمتٝم٤م قمـ يمت٤مب ي١ميمد أٟمثف يمث٤من ؿمث٤مهدًا هلث٤م وإذا شم٠ميمثد زم (.36-35:ص)هلل صمؿ ًمٚمت٤مريخ ( 1) 

 .يمذهب٤م طمذومتٝم٤م وًمٙمـ قمٝمدهت٤م قمغم ُمـ رواه٤م 
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ومام رأيٙمؿ ذم ومرح إب سمٛمس ضمًد اخلٛمٞمٜمل جلًد اسمٜمتف اًمّمٖمػمة قمـ ـمريؼ اعمتٕم٦م، ًمٔمٜمف أنَّ ىمرب 

 !؟ذف، وًمق هبذه اًمّمقرة اعمزري٦م (اإلُم٤مم)

و نمغم مػقدة كًتغػر اهلل   .مـ أن كحتؼر صحٌتف صؾقات اهلل وؽمًلمف فمؾقف، شمؿا كحؽؿ فمؾقفو زملهنا

ذف ورومٕم٦م يرشمٗمع هب٤م يمؾ ُمـ طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م، وٟمحـ ٟمٕمٔمِّؿ يمؾ ُم١مُمـ  إنَّ ُصح٦ٌم اًمٜمٌل 

ص٤مطمٌف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف، وٟمٖمٌٓمف قمغم شمٚمؽ اًمّمح٦ٌم اًمتل يم٤مٟم٧م ىم٤مقمدة اإلؾمالم وأؾم٤مس اخلػم 

 .هلؿ وًمٚمٌنمي٦م

 .يمام ُمرَّ ُمٕمٜم٤م( وضمٜم٤مب اًمّمح٦ٌم أُمر قمٔمٞمؿ: )ىم٤مل اًمِمقيم٤مين

 .وىمد دمٚم٧َّم سمريم٦م صحٌتف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ذم أصم٤مر اعم٤ٌمريم٦م اًمتل أذىم٧م قمغم إرض

إنَّ اًمزواج ُمٜمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ذف ورومٕم٦م، ويمؾ اُمرأة شمزوضم٧م سمف وم٘مد ارشمٗمٕم٧م  :شمويمثًو

 .٤م ُمـ اعمٙم٤مٟم٦م ُم٤م ًمٞمس ًمٖمػمه٤مُمٙم٤مٟمتٝم٤م وزاد ذومٝم٤م، وم٠مصٌح٧م هل

: ىم٤مل شمٕم٤ممم                             

                            

                               

               [32:إطمزاب] إمم أن ىم٤مل شمٕم٤ممم :   

                     [ ؾمقرة

 .[إطمزاب

ـ ًمًـ يم٠مطمد ُمـ اًمٜم٤ًمء إن اشم٘ملم، ويمٞمػ وقمدهـ سمٛمْم٤مقمٗم٦م إضمر  أرأي٧م يمٞمػ سملمَّ ؾمٌح٤مٟمف أهنَّ

أًمًـ ٟم٤ًمًء ُمـ طمٞم٨م إٟمقصم٦م يمٖمػمهـ، وسمنًما ُمـ طمٞم٨م : وشمققمدهـ سمٛمْم٤مقمٗم٦م اًمٕم٘مقسم٦م؟ عم٤مذا ي٤م شُمرى

: اًمٌنمي٦م يمٖمػمهـ؟ ومام اعم٘مّمقد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم           [32:إطمزاب] 

 !أًمٞمس سم٥ًٌم شمنمومٝمـ سم٤مًمزواج ُمـ ؾمٞمد اًمٌنم صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف؟

ام يريد هبذه اًمتنميٕم٤مت أن ُيذه٥م قمٜمٝمـ اًمرضمس : صمؿَّ أًمٞمس اهلل شمٕم٤ممم ىمد أسم٤من هلـ قمـ إرادشمف سم٠مٟمَّف إٟمَّ

 .ويٓمٝمرهـ شمٓمٝمػًما؟ وٟمحـ ٟمٕمت٘مد أنَّ ذًمؽ ىمد حت٘مؼ ومٞمٝمـ
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سمح٤مل اُمرأيَت ٟمقح وًمقط متثٞمؾ ظم٤مـمئ، ؾمٌٌف ُم٤م اؾمت٘مر ذم  لكًوء ايمـٌإنَّ متثٞمؾ طم٤مل  :رازمًعو

سم٤مًمٙمٗمر واخلٞم٤مٟم٦م، يمام أنَّ ه٤مشملم اًمزوضمتلم عم٤م ظم٤مٟمت٤م زوضمٞمٝمام طمٙمؿ  كًوء ايمـٌل ذهـ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اهت٤مم 

 .سمٙمٗمرمه٤م

و ًً ٤م اإلؾمالم إذا ؿم٤مسمف ُمٕمّمٞم٦م ومال حيرُمف آؾمتٗم٤مدة، :طموم  إنَّ اًمٙمٗمر حيرم آؾمتٗم٤مدة ُمـ إٟمٌٞم٤مء، أُمَّ

قمـ أؾمٕمد اًمٜم٤مس  ، وم٘مد ؾم٠مل أسمق هريرة اًمٜمٌل ٜم٤مًمف سمريم٦م ُمت٤مسمٕمتف ًمٚمٜمٌل شموم٢منَّ اعمًٚمؿ اًمٕم٤ميص 

َّٓ اهلل ظم٤مًمًّم٤م ُمـ ىمٚمٌف: أؾمٕمد اًمٜم٤مس سمِمٗم٤مقمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ىم٤مل: )سمِمٗم٤مقمتف وم٘م٤مل (ٓ إًمف إ
(5)

٤م  ، وأُمَّ

 .اخلقارج واعمٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م، ومٝمؿ حمروُمقن ُمـ هذه اًمِمٗم٤مقم٦م إلٟمٙم٤مرهؿ هل٤م

تف، ومٞمخرضمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر، ويِمٗمع ىمٌؾ  ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يِمٗمع صٚمقات اهلل وؾمالُمف ذم اعمقطمديـ ُمـ أُمَّ

ذًمؽ ٕهؾ اعمقىمػ مجٞمًٕم٤م، وهٙمذا شمٜم٤مل سمريمتف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف طمتك همػم اعمًٚمٛملم، وهذا 

: ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم              [ اإلهاءؾمقرة] . 

ودمٕمؾ ُمـ مل يقاهلؿ ! ًمف وًمق قمَم اهلل  ايمتٌٙمؿ دمٕمؾ يمؾ ُمـ اٟمت٥ًم إمم إئٛم٦م ُمٖمٗمقرً  :ؽمودؽًمو

 !؟، ومٝمؾ هؿ أومْمؾ ُمـ رؾمقل اهلل ذم اًمٜم٤مر وًمق قمٌد اهلل 

قمٛمره أي٤مم اًمدٟمٞم٤م،  ومٚمق أنَّ اًمرضمؾ ُمـ أُمتل قَمٌََد اهلل : )..أٟمَّف ىم٤مل اًمٜمٌل  إلماًمٙمٚمٞمٜمل  كًى 

َّٓ قمـ اًمٜمٗم٤مق صمؿَّ ًم٘مل اهلل  (ُمٌٖمًْم٤م ٕهؾ سمٞمتل وؿمٞمٕمتل، ُم٤م ومرج اهلل صدره إ
(0)

. 

ومام يم٤من هلؿ ! قمٚمٞمٜم٤م إي٤مب هذا اخلٚمؼ وقمٚمٞمٜم٤م طم٤ًمهبؿ: ) اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ أٟمف ىم٤مل إلماًمٙمٚمٞمٜمل   وكًى

وم٠مضمٌٜم٤م إمم ذًمؽ، وُم٤م يم٤من سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٜم٤مس !! طمتٛمٜم٤م قمغم اهلل ذم شمريمف ُمـ ذٟم٥م سمٞمٜمٝمؿ وسملم اهلل 

!!!(وقمقوٝمؿ اهلل !! اؾمتقهٌٜم٤مه ُمٜمٝمؿ وأضم٤مسمقا إمم ذًمؽ
( )

. 

 !!!رطمؿ اهلل أهؾ اًمٌٞم٧م يمؿ ًم٘مقا ُمـ ه١مٓء اًمٙمذاسملم ُمـ اإلومؽماء

ك سمف ًمٚمتؼم  ٟمحـ ٟمرى اًمِمٞمٕم٦م يٍمون قمغم اًمتٛمًح سم٤محلديد اًمذي قمغم سم٤مب طمجرشمف  :ؽموزمًعو

ومٙمٞمػ يٙمقن  ، وإٟمَّام يتؼميمقن سمف ًم٘مرسمف ُمـ ضمًده اًمٓم٤مهر  وهق طمديد مل يٛمس ضمًد اًمٜمٌل 

                                                
 (.6423:ح)اًمٌخ٤مري صحٞمح ( 1)

 (.2/46)اًمروو٦م /اًمٙم٤مذم( 2)

 .(162:1: )اًمٙم٤مذم (3)
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ذًمؽ احلديد ُم٤ٌمريًم٤م ًم٘مرسمف ُمـ ضمًده اًمنميػ وٓ يٙمقن اجلًد اًمذي اًمتّمؼ سمجًده اًمنميػ 

 !ُم٤ٌمريًم٤م؟

٤م، سمؾ ٟمحـ ٟمرى اًمِمٞمٕم٦م يت٤ًمسم٘مقن إمم اًمتٛمًح سم٘مٌقر ُمـ وصٗمقهؿ سم٤مٕئٛم٦م ويتؼميمقن هب  :شمومـًو

٤م شمِمٗمل اعمرى ومٚمامذا ومٕمٚمقا ذًمؽ؟  !ويزقمٛمقن أهنَّ

ؿ ومٕمٚمقه ٓقمت٘م٤مدهؿ سمؼميم٦م ص٤مطم٥م اًم٘مؼم اًمذي شم٤ٌمرك ُم٤م جي٤موره   .ضمًى معتؼدهؿإهنَّ

  وم٢مذا يم٤من اًمؽماب اًمذي سمجقار ىمؼم اإلُم٤مم ُم٤ٌمريًم٤م ومل يت٤ٌمرك اإلُم٤مم إٓ ٟٓمت٤ًمسمف ًمًٞمد اًمٌنم 

أومم ُمـ اًمؽماب اًمذي مل يٛمس ضمًد اإلُم٤مم   أٓ يٙمقن اجلًد اًمذي اًمتّمؼ سمجًد ؾمٞمد اًمٌنم

 .أصالً 

ر اًمٜم٤مس ُمـ اًمتؼمك سمف ومامذا  كجسإنَّ صمقسمؽ ي٤م رؾمقل اهلل : أرأي٧م ًمق ىم٤مل ؿمخص :سموؽمًعو وطمذَّ

 !يّمٜمع سمف اعمًٚمٛمقن؟

زوضم٦ًم ًمف وقم٤مذه٤م طمتك ُم٤مت، وريض  اًمذي روٞمٝم٤م  إنَّ اقمت٘م٤مد اًمًقء ذم زوج اًمٜمٌل 

 زمويمـجس هلق أقمٔمؿ ُمـ وصػ صمقب اًمٜمٌل  –سم٠من شمٌ٘مك زوضم٦م ًمف وشمدظمؾ وٛمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم 

٦م  .اًمذي ىمد متزق وومٜمل ومل يّمٌح ضمزًءا ُمـ ديـ إُمَّ

 .وأُم٤م ٟم٤ًمؤه ريض اهلل قمٜمٝمـ ومٝمـ أُمٝم٤مت ًمٚمٛم١مُمٜملم وشمٕمٔمٞمٛمٝمـ ضمزء ُمـ ديـ إُم٦م 

ومول ازمـ : طمل مو ورد فمـ أىموزمر فمؾامء ايمًـاي دم سمػًغم هذه أيي ايممميػيكؼرأ معؽ يو أ: )ومؾتؿ( 28

 :ومقيمف : اجلقزي                 [81:ايمتحريؿ]  أي همؾؿ يدهمعو فمـفام

مـ فمذاب اهلل ؾمقئًو، وهذه أيي سمؼطع ؿمؿع مـ رىمى اظمعصقي ورصمو أن يـػعف صًلح نمغمه، شمؿا أطمػم أنا 

: معصقي ايمغغم ٓ سمي اظمطقع زمؼقيمف سمعولم              

     [88:ايمتحريؿ]،  وهل آؽمقي زمـً مزاضمؿ. 

، شمؿا ضب هلام هذا ضب اهلل اظمثؾ إول حيذر زمف فموئشي وضمػصي : وومول حيقك زمـ ؽمًلم

زاد اظمًغم ٓزمـ اجلقزي ( ]اظمثؾ يرنمٌفام دم ايمتؿًؽ زمويمطوفمي، وىموكً آؽمقي ومد آمـً زمؿقؽمك

(8/16]). 
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 .وهق يمىمد معـك ىمًلم ازمـ اجلقزي ،شمؿا كؼؾتؿ ىمًلم ايمطػمي

 : واجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ : هٜم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ييب إُمث٤مل ًمٚمؽمسمٞم٦م، وىمد ىم٤مل  :أو    

   [11:اًمتحريؿ] وىم٤مل سمٕمده٤م :          
ومٝمام ُمثالن ًمٚمٙم٤مومريـ واًمٙم٤مومرات وًمٚمٛم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت، حيذر ُمـ اعمٕمّمٞم٦م ويرهم٥م ذم  [11:اًمتحريؿ]

 سم٤مًمٙمٗمر أو يّمٗمٝمام سم٤معمٕمّمٞم٦م، وإٟمَّام حيذر  اًمٓم٤مقم٦م، وًمٞمس ذم اعمثؾ ُم٤م يّمػ قم٤مئِم٦م وطمٗمّم٦م 

 .ويرهم٥م، وهذا أؾمٚمقب ىمرآين ذم اًمؽمسمٞم٦م

أطمدمه٤م ًمٚمٙمٗم٤مر واًمث٤مين ًمٚمٛم١مُمٜملم ويمالمه٤م ذم ؾمٞم٤مق واطمد وذم طم٤مدصم٦م : ُمثٚملم ضب اهلل  :شموكقًو

 !واطمدة، ومِٚمَؿ دمٕمؾ ُمثؾ اًمٙمٗم٤مر ُٕمٝم٤مت اعم١مُمٜملم وشمتٖم٤مومؾ قمـ ُمثؾ اعم١مُمٜملم؟

ُب اعمثؾ هبذيـ اعمثٚملم يٕمٜمل وصػ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم هبام أو سم٠مطمدمه٤م، أم ُيراد هبام احل٨م  صمؿ هؾ َضْ

 !وده؟قمغم اخلػم واًمتحذير ُمـ 

شم٘مٓمع ـمٛمع ُمـ ريم٥م اعمٕمّمٞم٦م ورضم٤م أن يٜمٗمٕمف صالح ): أنَّ أي٦م ىمقل اسمـ اجلقزي  :شمويمثًو

 ، وأنَّ اعمًئقًمٞم٦م أُم٤مم اهلل صحٞمح، وهق اؾمتٜم٤ٌمط ُمٕمتٛمد، وٟمحـ ٟمٕمتٛمد هذا اًمٗمٝمؿ ُمٜمف  (..همػمه

ٛمف ومردي٦م، وىمد أيمد ذًمؽ ٟمٌٞمٜم٤م صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ُمـ أول يقم سمٕم٨م، طمٞم٨م ظم٤مـم٥م ىمقُمف وقم

أٟم٘مذوا أٟمٗمًٙمؿ ُمـ اًمٜم٤مر، وم٢مينِّ ٓ أُمٚمؽ ًمٙمؿ ُمـ اهلل : )اًمٕم٤ٌمس وقمٛمتف صٗمٞم٦م وسمٜمتف وم٤مـمٛم٦م ىم٤مئاًل 

..(ؿمٞمئ٤ًم
(5)

. 

يمام شمدل  (اًمٙمٗمر)وهذا ٓ يٜم٤مذم ُم٤م شم٘مرر ُمـ ؿمٗم٤مقمتف ذم قمّم٤مة اعمقطمديـ: ٕنَّ قمدم آٟمتٗم٤مع ؾمٌٌف 

شمٜم٤مًمف اًمِمٗم٤مقم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمؼميم٦م ُمت٤مسمٕمتف  هذااًمذي يٙمقن ُمٕمف ُمٕمّمٞم٦م، وم٢منَّ  (اإليامن)ٓ  ،قمٚمٞمف أي٦م

 .يمام شم٘مدم، وومْمؾ اًمّمح٦ٌم واًمزواج أقمٔمؿ  اهلل ًمرؾمقل

ٝم٤مت اعم١مُمٜملم ٓ خيرضمـ قمـ دائرة اًمٌنمي٦م، ومٝمـ حيتجـ إمم شمرسمٞم٦م وشمقضمٞمف، وٓ يٕمٜمل  :رازمًعو -أُمَّ

ـ سمٛمجرد اًمزواج ُمٜمف  ٓسمد  ، سمؾ٤مأنَّ ـم٤ٌمقمٝمـ وُمِم٤مقمرهـ اًمٌنمي٦م شمتٖمػم سملم قمِمٞم٦م ووح٤مه - أهنَّ

 .ُمـ اًمؽمسمٞم٦م

                                                
 .سم٤مب اًمتٗمًػم، وأٟمذر قمِمػمشمؽ إىمرسملم( 5/382)وأظمرج اًمٌخ٤مري سمٜمحقه ( 214:ح)رواه ُمًٚمؿ ( 1) 
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 :وذيمؽ ٕمريـ

 .: حتت٤مج إمم شمرسمٞم٦م وشمقضمٞمف وشمذيمػماًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م هٙمذا ظمٚم٘مٝم٤م اهلل ٕن  :إول

 .يمٚمٝم٤م شمنميع، ومالسمد أن ئمٝمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن دروؾًم٤م وُمٜمٝم٤مضًم٤م ُٕمتف أنَّ طمٞم٤مة اًمٜمٌل  :ايمثـوين

 .صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمفُٕمتف طمٞم٤مشمف إؾمقة  دم وإَّٓ ًمق يم٤من يمؾ رء يتؿ سم٤مخلقارق عم٤م حت٘م٘م٧م

ٜم٤م ٟمٕمت٘مد أنَّ هذا اًمدرس ىمد طم٘مؼ ٟمت٤مئجف، وآشمك صمامره ذم طمٞم٤مهتـ ، يمام ريض اهلل قمٜمٝمـ وهلذا وم٢مٟمَّ

 .ؾمٞم٠ميت ُمـ ىمقل اًمِمقيم٤مين 

و ًً أنَّ  ، وإٟمَّام ي٘مرر أنَّ يمالم اسمـ اجلقزي مل يٜمِػ طمّمقل اًمتنميػ سم٤مًمزواج ُمٜمف  :طموم

ٚمٝمـ قمغم همػمهـ ُمـ اًمٜم٤ًمء ٥م قمغم قمٛمٚمف إن ظمػًما وإن ًذا، وًمٙمـ اهلل اإلٟم٤ًمن حم٤مؾم  .ومْمَّ

ذم ؾمقرة إطمزاب قمٜمد آي٦م ختٞمػمهـ ذم اًمٓمالق أو اًمّمؼم ُمٕمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف  ىم٤مل 

ـ اظمؽمن اهلل ورؾمقًمف واًمدار أظمرة: ىم٤مل   ومٚمامَّ اظمؽمٟمف أصم٤مهبـ اهلل : ىم٤مل اعمٗمنون: )قمٚمٞمف، وأهنَّ

 :٤مءصمالصم٦م أؿمٞم

 .اًمتٗمْمٞمؾ قمغم ؾم٤مئر اًمٜم٤ًمء: أضمدهو

 .أن ضمٕمٚمٝمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم: وايمثوين

..(أن طمٔمر قمٚمٞمف ـمالىمٝمـ: وايمثويمٌ
(5)

. 

هلـ مجٞمٕمٝمـ سم٠من  إؿم٤مرة إمم شمٙمريؿ اهلل ( ضمٕمٚمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم)ىمقل اسمـ اجلقزي : ؽمودؽًمو

ـ  وذًمؽ وصػ شمٙمريؿ وُم٤م يم٤من اهلل (( أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم: ))رومٕمٝمـ إمم درضم٦م وصٗمـ ومٞمٝم٤م سم٠مهنَّ

 .يّمٗمٝمـ هبذا اًمقصػ وهـ أو إطمداهـ قمغم ظمالف ذًمؽ

٤م أن ُي٘م٤مل  .إٟمَّف وصػ شمٙمريؿ أو وصػ إه٤مٟم٦م أو وصػ سمٞمٜمٝمام ٓ شمٙمريؿ وٓ إه٤مٟم٦م: ومٝمذا اًمقصػ إُمَّ

وأروم٘متٝم٤م   ؿ هذا هق اًمالئؼ سمدًٓم٦م أي٦م اًمتل ٟمقه٧م سمٛمٙم٤مٟم٦م اًمٜمٌل وم٤مًم٘مقل سم٠مٟمَّف وصػ شمٙمري

  (0) چ.... ۋ  ۋ  ٴۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ ٹ ٹ طمٞم٨م  سمٛمٙم٤مٟمتٝمـ ُمٕمف 

                                                
 .ؾمقرة إطمزاب/ زاد اعمًػم( 1) 

 [.6:ؾمقرة إطمزاب] (2) 
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٤م آطمتامل اًمث٤مين  ومال ي٘مقل سمف ُمًٚمؿ : ايمذي هق وصػ كًوئف زملمفوت اظمممـكم زملكف وصػ أهوكيوأُمَّ

 .ٓ ؾمٜمِّل وٓ ؿمٞمٕمل

٤م آطمتامل اًمث٤مًم٨م  .وهق أٟمَّف وصٌػ ٓ اقمت٤ٌمر ًمف ومٝمذا ُم٘مت٣م ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م: وأُمَّ

٤م وٓ ُمدطًم٤م نم٤َّم يؽمومع قمٜمف  وهذا اًم٘مقل ـمٕمـ ذم رب اًمٕم٤معملم اًمذي يزقمؿ أٟمَّف يّمػ ًمٖمػم ُمٕمٜمك ٓ ذُمًّ

 .همػم احلؼ ُمـ أن ٟم٘مقل قمغم اهلل  قم٘مالء اًمٌنم، ٟمًتٖمٗمر اهلل 

ذه إمثول مـ إهار ايمٌديعي مو يـوؽمى ؽمقوق ايمًقرة، شمؿا دم ه»: ايمؼقؿومول ازمـ : )شمؿا ومؾتؿ( 29

و ؽمقؼً دم ذىمر أزواج ايمـٌل  ـ إن مل يطعـ اهلل ورؽمقيمف همنهنا  ، وايمتحذير مـ سمظوهرهـ، وأهنا

شمؿا أوردت ىمًلم حيقك زمـ ؽمًلم ايمًوزمؼ  (ش..مل يـػعفـ اسمصوهلـ زمرؽمقل اهلل  :ويردن ايمدار أطمرة

 (.17:ص)دم ايمؼرآن إمثول  .اجلقزيفمـد ازمـ 

همنن ذىمر امرأيَت كٌل زمعد : ومو أضمًـ مـ ومول: وأووح مـف مو أورده ايمشقىموين زمؼقيمف: )شمؿا ومؾتؿ

، يرؾمد أسمؿ إرؾمود ويؾقح أزمؾغ سمؾقيح إلم أنا اظمراد ختقيػفام ذىمر ومصتفام ومظوهرهتام فمعم رؽمقل اهلل 

ام وإن ىموكتو حتً فوت اظمممـكم، وزمقون أهنا فمصؿي طمغم طمؾؼ اهلل وطموسمؿ رؽمؾف، همننا ذيمؽ ٓ  مع ؽموئر أما

 .([1/411)همتح ايمؼدير ( ]يغـل فمـفام مـ اهلل ؾمقئًو

 : واجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ ٝم٤مت اعم١مُمٜملم :أو َـّ  ،ٓ خيرج هذا اًمٙمالم قمـ ُم٠ًمًم٦م شمرسمٞم٦م أُمَّ وحتذيرهـ ُمـ دم٤موز اًمٖمػمة اًمتل ُه

ٓ يٙمٗمل ذم  إمم اًمٜمٌل  وضمده قمٚمٞمٝم٤م إمم إيذاء اًمرؾمقل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف، وأنَّ آٟمت٤ًمب

اًمٜمج٤مة ُمـ قمذاب أظمرة، ًمٙمـ ٓ يٕمٜمل ذًمؽ إًمٖم٤مء ومْمٞمٚم٦م اًمزواج ُمٜمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف يمام 

 .شم٘مدم

وم٘مد طمذوم٧م ُمٜمف ُم٤م ٓ شمريد ُمع أٟمؽ قم٧ٌم قمغم ُمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ يمام مل شمٙمـ أُمٞمٜم٤ًم ذم ٟم٘مؾ اًمٜمص : شموكقًو

 .شم٘مدم

 : وأُم٤م اعمحذوف ومٝمق ُم٤م يكم

وذم ضب اعمثؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم سمٛمريؿ أيًْم٤م اقمت٤ٌمر : )ماسمـ اًم٘مٞمؿ سمٕمد إيراد يمالم حيٞمك سمـ ؾمال ىم٤مل -1

٤م مل ييه٤م قمٜمد اهلل ؿمٞمئ٤ًم ىمذف أقمداء اهلل اًمٞمٝمقد هل٤م، وٟمًٌتٝمؿ إي٤مه٤م واسمٜمٝم٤م إمم ُم٤م سمرأمه٤م اهلل : آظمر وهق أهنَّ
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ي٘م٦م اًمٙمؼمى اعمّمٓمٗم٤مة قمغم ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم، ومال يي اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ىمدح اًمٗمج٤مر  ُمٜمف، ُمع يمقهن٤م اًمّمدِّ

ىمّم٦م اإلومؽ، سمٕمد وذم هذا أيًْم٤م شمًٚمٞم٦م ًمٕم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم إن يم٤مٟم٧م اًمًقرة ٟمزًم٧م واًمٗم٤ًمق ومٞمف، 

(ىمٌٚمٝم٤موشمقـملم ٟمٗمًٝم٤م قمغم ُم٤م ىم٤مل اًمٙم٤مذسمقن إن يم٤مٟم٧م 
(5)

. 

وىمد ؿمٜمَّٕم٧م أٟم٧م قمغم ُمـ يٜمت٘مل ذم ! أًمٞمس هذا اٟمت٘م٤مًء ذم آؾمتدٓل؟! ومِٚمَؿ شمريم٧م سم٘مٞم٦م اًمٜمص؟ 

 !آؾمتدٓل؟

 .وًمٞمس هذا ُمـ ُمٜمٝم٩م اعمٜمّمٗملم ،ٟم٘مٚم٧م قمـ اًمِمقيم٤مين ٟمًّم٤م سمؽمشمف -2

: وسمٕمده ُم٤ٌمذة ،(وم٢من ذًمؽ ٓ يٖمٜمل قمٜمٝمام ُمـ اهلل ؿمٞمئ٤ًم: )...وم٤مًمٜمص اًمذي ٟم٘مٚمتف يٜمتٝمل إمم ىمقًمف

ومِٚمَؿ مل شمٜم٘مؾ هذا  ،(وىمد قمّمٛمٝمام اهلل ُمـ ذٟم٥م شمٚمؽ اعمٔم٤مهرة سمام وىمع ُمٜمٝمام ُمـ اًمتقسم٦م اًمّمحٞمح٦م اخل٤مًمّم٦م)

إمم احلؼ،  أنَّ اًمِمقيم٤مين يم٤من ؿمٞمٕمٞم٤ًم زيدًي٤م، صمؿ هداه اهلل  اًمٜمص اًمذي ي٘مرر ومٞمف هذا اًمٕم٤ممل شمزيمٞمتٝمام، ُمع

، وهق هٜم٤م يرد قمغم اإلُم٤مُمٞم٦م ذم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ وهق يًتحي ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م قمٜمدُم٤م يٗمن أي٤مت 

ٝم٤مت اعم١مُمٜملم   .وأرو٤مهـ ريض اهلل قمٜمٝمـأُمَّ

 أًمٞمس صٜمٞمٕمؽ هذا اٟمت٘م٤مًء ذم آؾمتدٓل يمذًمؽ؟

   !ومٚمامذا أىمدُم٧م قمغم طمذف هذه اجلٛمؾ ؟

 ! وأومًدت يمالم هذيـ اإلُم٤مُملم سمذًمؽ احلذف ؟

 !!وم٠ميـ إُم٤مٟم٦م واعمٜمٝمجٞم٦م ؟؟

 :(أومقال ايمعؾامء دم فمدايمي ايمصحوزمي -1: )ومؾتؿ( 11

وايمذيـ اسمٌعقهؿ هؿ أهؾ ايمًـاي ويمقًقا ايمشقعي: ٕنا ايمشقعي مو زمكم مؽػر هلؿ : )أوردسمؿ زمعدهو ومقرم

 .(زمدون اؽمتثـوءوذام هلؿ، أفمـل ايمشقعي اإلمومقي اظمتلطمريـ 

... يمؼد ىمـً فمزيًزا فمـدي إلم ايمغويي ظمو ؾموهدت مـؽؿ مـ اإلكصوف !أومقل أُّيو إخ ايمعزيز): شمؿ ومؾتؿ

ـاي وايمشقعي دم فمدايمي ايمصحوزمي؟: إلم أْن ومؾتؿ  (ىمقػ طمػل فمؾقؽ ىمًلم ايمؼقم مـ ايمً

 :اجلقاب

                                                
 (.228-1/255)إقمالم اعمقىمٕملم ، (58-57:ص)إُمث٤مل ذم اًم٘مرآن ( 1) 
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سمؾ  :يمالم اًمًٜم٦َّم وٓ يمالم اًمِمٞمٕم٦م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م، وُم٤م ىمٚمتف ًمؽ قمٚمٞمف أيمثري٦م أهؾ اًمًٜم٦َّم مل خيَػ قمكمَّ 

ف إمج٤مع، وذيمروا أٟمَّف مل يِمذ قمٜمف إٓ اعمٌتدقم٦م، وهق ُم٤م ذيمره اسمـ طمجر   ذيمر اعمح٘م٘مقن ُمـ اًمٕمٚمامء أٟمَّ

(ذ ُمـ اعمٌتدقم٦ماشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦َّم قمغم أنَّ اجلٛمٞمع قمدول، ومل خي٤مًمػ ذم ذًمؽ إٓ ؿمذو: )طمٞم٨م ىم٤مل
(5)

. 

أمجٕمقا قمغم أنَّ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م قمدول جي٥م  -إٓ ُمـ ؿمذ-اقمٚمؿ أنَّ أهؾ اًمًٜم٦َّم : )وىم٤مل إًمقد

٦م شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ (قمغم إُمَّ
(0)

. 

٤م خم٤مًمٗم٦م عمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦َّم ومٚمٞمس يمذًمؽ ٤م ُم٤م أوردمُتقه ُمـ أىمقال ىمد ُئمـ ُمٜمٝم٤م أهنَّ  .وأُمَّ

إمم : يمٖمػمهؿ، وىمٞمؾ: وىمٞمؾ: )طمٞم٨م ىم٤مل ،اًمتٛمريضوم٤مسمـ احل٤مضم٥م يقرد إىمقال اعمخ٤مًمٗم٦م سمّمٞمٖم٦م 

 .ومل يٜم٥ًم اًم٘مقل إمم أطمد ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦َّم ،...(طملم اًمٗمتـ

ًمقرود أىمقال وٕمٞمٗم٦م ظمروضًم٤م ُمـ طمرج ..( وإيمثر: )ويمذًمؽ رواي٦م ص٤مطم٥م مجع اجلقاُمع ىم٤مل

 .وإىمقال اًمْمٕمٞمٗم٦م ٓ يٕمتد هب٤م ذم اخلالف. ذيمر اإلمج٤مع

ىمٌقل رواي٤مهتؿ ُمـ همػم سمح٨م قمٜمٝمؿ، وهذا ىمد أمجع قمٚمٞمف مجٞمع  واًم٘مّمد ُمـ قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م هق

اعمحدصملم، ومل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ ُمـ ردَّ رواي٦م صح٤ميب صمٌت٧م صح٤مسمتف سمدقمقى ضمٝم٤مًمتف أو قمدم قمداًمتف، 

ويمذًمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞمقن واعمٗمنون مل يرد قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ مجٞمًٕم٤م أٟمَّف ردَّ رواي٦م صح٤ميب أو شمقىمػ 

 .داًم٦مومٞمٝم٤م سمِمٌٝم٦م قمدم اًمٕم

 .واعمٓمٚمع قمغم يمت٥م اًمؽماضمؿ يرى ذًمؽ واوًح٤م ضمٚمٞم٤ًم

اقمٚمؿ أنَّ ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ وضمقب شم٘مديؿ اًمٌح٨م قمـ قمداًم٦م اًمراوي إٟمَّام هق ذم همػم : )ىم٤مل اًمِمقيم٤مين

٤م ومٞمٝمؿ ومال طمٙم٤مه . ٕنَّ إصؾ ومٞمٝمؿ اًمٕمداًم٦م، ومُت٘مٌؾ روايتٝمؿ ُمـ همػم سمح٨م قمـ أطمقاهلؿ :اًمّمح٤ميب، وم٠مُمَّ

: هق ىمقل اًمًٚمػ ومجٝمقر اخلٚمػ، وىم٤مل اجلقيٜمل: ٦م، ىم٤مل اًم٘م٤ميضاسمـ احل٤مضم٥م قمـ إيمثري

...(سم٤مإلمج٤مع
( )

. 

ؿ َٟمَ٘مٚم٦م اًمنميٕم٦م، وًمق صم٧ٌم : وًمٕمؾ اًم٥ًٌم ذم ىمٌقهلؿ ُمـ همػم سمح٨م قمـ أطمقاهلؿ: )ىم٤مل اجلقيٜمل أهنَّ

، وعم٤م اؾمؽمؾمٚم٧م قمغم ؾم٤مئر اًمتقىمػ ذم روايتٝمؿ ٟٓمحٍمت اًمنميٕم٦م قمغم قمٍم اًمرؾمقل 

                                                
 (.1/11)اإلص٤مسم٦م ( 1) 

 (.2/471)إضمقسم٦م اًمقاومٞم٦م ( 2) 

 (126:ص)إرؿم٤مد اًمٗمحقل ( 3) 
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(إقمّم٤مر
(5)

. 

18 ) ًٓ إنا مو وومع مـ : )وؽمقليت، ومـف ومقيمف( 81،88:ص)أوردسمؿ ومقل ايمتػتوزاين خمتًٌما ومطق

ايمصحوزمي مـ اظمحورزموت واظمشوصمرات فمعم ايمقصمف اظمًطقر دم ىمتى ايمتقاريخ، واظمذىمقر فمعم أيمًـي 

ٌ ايمثؼوت، يدل زمظوهره فمعم أنا زمعضفؿ ومد ضمود فمـ ؿمريؼ احلؼ، وزمؾغ ضمد ايمظؾؿ وايمػًؼ، وىمون ايمٌوفم

 (.يمف احلؼد وايمعـود واحلًد وايمؾداد، وؿمؾى اظمُؾؽ وايمرئوؽمي

يمقس ىمؾ مـ يمؼل ايمـٌل زموخلغم مقؽمقًمو، إٓ أنا ايمعؾامء حلًـ ـمـِّفؿ زملصحوب رؽمقل : )شمؿ يؼقل

، ذىمروا حمومؾ وسملويًلت هبو سمؾقؼ، وذهٌقا إلم أهنؿ حمدودون فماما يقصِمى ايمتضؾقؾ وايمتػًقؼ، اهلل 

ؿكم مـ ايمزيمؾ وايمضًليمي دم ضمؼ ىمٌور ايمصحوزمي، ؽمقام اظمفوصمريـ مـفؿ وإكصور، صقًكو يمعؼوئد اظمًؾ

 ([.1/381)ذح اظمؼوصد ( ]واظمٌمميـ زمويمثقاب دم دار ايمؼرار

 :اجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ ًم٘مد ىمٛم٧م سمحذف آول اًمٜمص وآظمره وهذا اعمٜمٝم٩م قمغم ٟمحق ُم٤م ؾمٌؼ ًمؽ ذم ٟم٘مؾ اًمٜمّمقص : أو

 .وهق ُمٜمٝم٩م ٓ يٚمٞمؼ سم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ

اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع قمغم قمٚمق ؿم٠مهنؿ، وؿمٝمد سمذًمؽ ) حذوف ُمـ أول اًمٜمص هق ىمقل اًمتٗمت٤مزاين  وم٤معم

وًمٚمرواومض ؾمٞمام اًمٖمالة : ) واعمحذوف ُمـ آظمره ىمقل رمحف اهلل...( أي٤مت اًمٍماح وإظم٤ٌمر اًمّمح٤مح

واًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ، سمٜم٤مًء قمغم طمٙم٤مي٤مت واومؽماءات مل شمٙمـ ذم اًم٘مرن  ُمٜمٝمؿ ُم٤ٌمًمٖم٤مت ذم سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م 

، وهذا يٌلم قم٘مٞمدشمف ذم اًمّمح٤مسم٦م ...(اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م وم٢مي٤مك واإلصٖم٤مء إًمٞمٝمؿ
( )

. 

أىمقال أهؾ اًمًٜم٦َّم اًمتل شم١ميمد قمداًم٦م مجٞمع  ذم اًمٜمص اًمذي ذيمرمتقه ظم٤مًمػاًمتٗمت٤مزاين ىمد  :وشموكقً 

َّٓ أهؾ اًمٌ  .دع، يمام شم٘مدم ُمـ ىمقل اسمـ طمجر وإًمقداًمّمح٤مسم٦م، ومل يِمذ قمـ ذًمؽ إ

أهؿ يمام هق واوح  :اًمتٗمت٤مزاين مل يرد سمٙمالُمف اًمٓمٕمـ ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ُمـ إصح٤مب :وويمثً شم سمؾ سمرَّ

 .ذم يمالُمف، وًمٙمـ أراد ُم٤م وىمع سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اخلالف واًم٘مت٤مل سمٕمد قمٍم اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م

، وحيتٛمؾ يمالُمف يمالُمف ذم اًمٓمٕمـ يِمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م اعمت٘م٤مشمٚملم ذم قمٝمد قمكم وُمٕم٤موي٦م  :ورازمعً 

                                                
 (.127:ص)إرؿم٤مد اًمٗمحقل  -ذيمره اًمِمقيم٤مين ( 1) 

 (.531-3/531)ذح اعم٘م٤مصد  (2) 
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هق اعمحؼ ذم هذا  اًمٓمٕمـ ذم يمؾ ُمٜمٝمام، وٟمحـ ٟمؼمئ يماًل ُمٜمٝمام قمـ ىمقًمف، وإن يمٜم٤َّم ٟمٕمت٘مد أنَّ قمٚمٞم٤ًّم 

 .خمٓمئ، وٓ ٟمتج٤موز هذا اعم٘مدار اًم٘مت٤مل وأنَّ ُمٕم٤موي٦م 

 ًً ُمـ يمت٥م احلدي٨م اعمٕمتٛمدة،  يًتدل زملي ىمتوبومل اريخ، اقمتٛمد ذم طمٙمٛمف قمغم يمت٥م اًمتق :وطموم

سمؾ سمٕمض اًمرواي٤مت يٕم٤مرض  :نمٚمقءة سم٤مًمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمٙمذوسم٦م -يمام هق ُمٕمروف-ويمت٥م اًمتقاريخ 

 .اًمٌٕمض أظمر

واًم٘مقل اًمذي ٓ يٕمتٛمد قمغم إدًم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م ٓ  يٕمتد سمف وًمق يم٤من ُمـ أيمؼم اًمٕمٚمامء وهذا 

 .ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦َّم

إنا فمدايمتفؿ معؾقمي زمتعديؾ : )زمعد أن ومول( هـ111) وهذا أزمق ضمومد ايمغزارم اظمتقذم: )ومؾتؿ( 14

ومد كؼؾ اطمتًلف ايمعؾامء دم ضمؽؿ ايمصحوزمي ( إيوهؿ وشمـوئف فمؾقفؿ دم ىمتوزمف، همفق معتؼدكو همقفؿ اهلل 

ضموهلؿ ايمعدايمي دم زمدايي إمر : وومد زفمؿ ومقم أنا ضموهلؿ ىمحول نمغمهؿ دم يمزوم ايمٌحٌ، وومول ومقم: )زمؼقيمف

ول مجوهغم إلم ـمفقر احلرب واخلصقموت، شمؿ سمغغم احلول وؽُمِػؽً ايمدموء، همًل زمد مـ ايمٌحٌ، ووم

وق زمؼتول اإلموم احلؼ: اظمعتزيمي ًا  .فموئشي وؿمؾحي وايمززمغم ومجقع أهؾ ايمعراق وايمشوم هُم

( إيمخ... جيى رد ؾمفودة فمقم وؿمؾحي وايمززمغم جمتؿعكم ومػؼمومكم: وومول ومقم مـ ؽمؾػ ايمؼدريي

 .[ايمػصؾ ايمرازمع دم فمدايمي ايمصحوزمي -ايمٌوب ايمثويمٌ دم اجلرح وايمتعديؾ (831)اظمًتصػك ]

 : ايمرد مـ وصمقه :ومؾً

 ًٓ ًٓ ٓ  :أو اًمٖمزازم ذيمر ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦َّم اًمذي قمٚمٞمف قمٚمامؤهؿ واعمح٘م٘مقن ُمٜمٝمؿ، صمؿَّ ذيمر أىمقا

ذيمر ًمتْمٕمٞمػ اًم٘مقل ورده، وذيمر وهذا يُ ، ..(وىمد زقمؿ ىمقم: )ًرا هل٤م سم٘مقًمفّمدِّ ُيدرى ُمـ أصح٤مهب٤م ُمُ 

 .ىمقل اعمٕمتزًم٦م وهق ىمقل ظم٤مرج قمـ ىمقل أهؾ اًمًٜم٦َّم

ىمقال مل حتظ سم٤مًم٘مٌقل ًمدى مجٞمع اعمحدصملم اًمٜم٤مىمٚملم ًمٚمحدي٨م، وٓ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًتٜمٌٓملم هذه إ :شموكقًو

، وإٟمَّام هل أىمقال شُمذيمر ًمتحذير اًم٘م٤مرئ ُمـ أىمقال ؿمذَّ أصح٤مهب٤م ًمألطمٙم٤مم، وٓ اعمٗمنيـ ًمٙمت٤مب اهلل 

 !ظمالومٝم٤م؟قمـ مج٤مهػم إُم٦َّم، وم٠مي  وم٤مئدة ذم أىمقال ٓ ٟمرى هل٤م أصمًرا ذم اًمتٓمٌٞمؼ، واًمٕمٛمُؾ قمغم 

 !وهؾ شمٕم٤مرض أىمقال آٓف اًمٕمٚمامء سم٠مىمقال ؿم٤مذة ُمٗمردة؟

قمكّم وـمٚمح٦م واًمزسمػم، ومٝمؾ : سمٕمض هذه إىمقال شمٓمٕمـ ذم مجٞمع اعمت٘م٤مشمٚملم وشمرد ؿمٝم٤مداهتؿ :شمويمثًو

 !يٛمٙمـ أن ٟمٕمتؼمه٤م أو ٟمحؽمُمٝم٤م؟
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إنَّ اًمِمذوذ ٓ ختٚمق ُمٜمف ـم٤مئٗم٦م، واًمٕمؼمة سمٛمذه٥م اًمٓم٤مئٗم٦م اًمذي يتقارد قمٚمٞمف قمٚمامؤه٤م وحم٘م٘مقه٤م ٓ 

طمٞم٨م  ،واًمذي يٕمتؼم إُم٤مم قمٍمه إىمقال اًمِم٤مذة، وم٘مد ُمرَّ ُمٕمٜم٤م ىمقل احل٤مومظ اعمقؾمققم٦م اسمـ طمجر 

(دقم٦متاشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦َّم قمغم أنَّ اجلٛمٞمع قمدول، ومل خي٤مًمػ ذم ذًمؽ إٓ ؿمذوذ ُمـ اعمٌ: )ىم٤مل
(5)

ومٝمذا . 

 .ُمٚمخص اعم٠ًمًم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦َّم

همؼد سح مجوفمي مـ أىموزمر فمؾامء أهؾ ايمًـاي مـ اظمتؼدمكم واظمتلطمريـ زملنا (: )88:ص)ومؾتؿ ( 13

شمؿا ذىمرسمؿ ..زمعضفؿ :ومؾً.. ايمصحوزمي نمغم معصقمكم، وهمقفؿ ايمعدل ونمغم ايمعدل، وإيمقؽ كص ىمؾامت

 ...(إومقال

 :ومؾً

 ًٓ يمالُمؽ يقطمل سم٠منَّ ُمـ ذيمرهتؿ يٓمٕمٜمقن ذم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م، وهذا ًمٞمس صحٞمًح٤م، وم٢منَّ أيمثر  :أو

ُمـ أوردت أؾمامءهؿ يتحدصمقن قمـ قمدم قمّمٛمتٝمؿ وقمدم وضمقب ُمت٤مسمٕمتٝمؿ ذم ومت٤مواهؿ، وم٠ميـ هذا ُمـ 

 !ُمقوقع اًمٕمداًم٦م؟

 .وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم

راء أقمدائف، آنمَـّ أؾم٤مءوا إمم اًمديـ ورددوا  أوردت أؿمخ٤مًص٤م ُمـ أذٟم٤مب اعمًتنمىملم، :شموكقًو

ؿ ُمـ أيم٤مسمر قمٚمامء اًمًٜم٦َّم، وهذا ومٞمف  ـٍ فمعم ايمديـ أوًٓ شمؿ فمعم أهؾ ايمًـي شموكقوً ووصٗمتٝمؿ سم٠مهنَّ وٓ أدري  ،جت

ؿ ُمـ   !؟(أيم٤مسمر قمٚمامء اًمًٜم٦َّم)ُمـ أظمؼمك أهنَّ

 !!ؾمٌح٤من اهلل يمٞمػ يٕمٛمؾ اهلقى سمّمح٤مسمف ؟؟

زموسمٌِّوع ىمؾ وموئؾ  همؿـ اظمحول أن يلمر ايمـٌل : )وهق( 88:ص)شمؿ أوردسمؿ ىمًلم ازمـ ضمزم ( 12

وومد ىمون ايمصحوزمي يؼقيمقن  :إلم أن ومول ...، وهمقفؿ مـ حيؾؾ ايمًمء ونمغمه حيرمفمـ ايمصحوزمي 

 ([.6/881)اإلضمؽوم ( ]إيمخ... ، همقٌؾغف ذيمؽ همقصقب اظمصقى وُيطئ اظمخطئزمآرائفؿ دم فمٌمه 

 :مـفو اجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ  !و ذم سم٘مٞم٦م ىمقًمف؟أذم ىمقل اسمـ طمزم ٟمٗمل قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م ذم هذا اًمٜمص، أيـ  :أو

أم  إنَّ اسمـ طمزم يتٙمٚمؿ قمـ ىمْمٞم٦م آشم٤ٌمع، ومٝمؾ ٟمحـ ُم٠مُمقرون سم٤مشم٤ٌمع اًمّمح٤مسم٦م ذم يمؾ ُم٤م ي٘مقًمقن

                                                
 (.1/11)اإلص٤مسم٦م ( 1) 
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، وهذه ُم٠ًمًم٦م ظمالومٞم٦م ومٞمٝم٤م ًمٚمٕمٚمامء شمٗمّمٞمالت ٓ قمالىم٦م هل٤م سمٛمقوقع ؟ هذا هق ُمقوقع يمالُمف ٓ

 .اًمٕمداًم٦م

قمل اًمٕمّمٛم٦م  :شموكقًو طمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، واًمّمح٤ميب ىمد جيتٝمد ذم آؾمتٜم٤ٌمط أو ٕٟمحـ ٓ ٟمدَّ

 .آؾمتدٓل ومٞمخٓمئ ويرده أظمقه اًمّمح٤ميب، وهذا واىمع

 .وم٤مًمٕمؼمة قمٜمدٟم٤م سمرواي٦م اًمّمح٤ميب ٓ سمرأيف إذا ظم٤مًمػ اًمٜمص: ًمٕمدم سمٚمقهمف إي٤مه أو ٕي ؾم٥ٌم آظمر

 ىمؾ مـ رآه  ،ايمصحوزمي فمدول :ويمًـو كعـل زمؼقيمـ: )وهق( 88:ص)أوردسمؿ ومقل اظموزري ( 11

يقًمو مو، أو زاره ظموًمو، أو اصمتؿع زمف يمغرض واكٌمف فمـ ىمثى، وإكاام كعـل ايمذيـ ٓزمقه وفمزروه 

 ([.8/863)اإلصوزمي ( ]وكٌموه، واسمٌعقا ايمـقر ايمذي أكزل معف، أويمئؽ هؿ اظمػؾحقن

 : اجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ ٥م قمٚمٞمف سم٘مقًمف :أو ٤م يمالم اعم٤مزري ومٚمؿ يُ : )قمٜمدُم٤م أورد اسمـ طمجر هذا اًم٘مقل قم٘مَّ قاومؼ قمٚمٞمف، سمؾ وأُمَّ

(اقمؽموف مج٤مقم٦م ُمـ اًمٗمْمالء
(5)

ه اًمٕمٚمامء. .  .ومٝمق ىمقل ردَّ

ٜم٤م يمذًمؽ أهؾ اًمًٜم٦م وُم٤م ذيمره اعم٤مزري ٓ خيرج ُمـ طمٞم٨م اعمْمٛمقن قمـ ُمذه٥م  :شموكقًو اجلامقم٦م، وم٢مٟمَّ

 .ٓزُمقه وقمزروه وٟمٍموه واشمٌٕمقا اًمٜمقر اًمذي أٟمزل ُمٕمف إٟمَّام اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ: ٟم٘مقل

 .وم٠مي  صح٤ميب مل يٚمزُمف أو مل يٜمٍمه أو مل يتٌع اًمٜمقر اًمذي أٟمزل ُمٕمف ومٚمٞمس صح٤مسمٞم٤ًم

 .واخلالف ذم ُمدة اعمالزُم٦م ٓ ذم سم٘مٞم٦م اًم٘مٞمقد

ُمع  هذه ىمْمٞم٦م سملم أهؾ اًمًٜم٦َّم، ويمٚمٝمؿ يٕمٔمؿ قمٔمامء اًمّمح٤مسم٦م ويٕمؽمف سمٗمْمٚمٝمؿ، وٓ يتٗم٘مقن :شمويمثًو

 .اإلُم٤مُمٞم٦م ذم ُمٕمت٘مدهؿ ذم قمٔمامء اًمّمح٤مسم٦م

ومٝمؾ شمقاوم٘مف قمغم أول يمالُمف ...( وإٟمَّام ٟمٕمٜمل اًمذيـ ٓزُمقه وقمزروه وٟمٍموه: )ىم٤مل اعم٤مزري: رازمًعو

 !وآظمره أم شمٜمت٘مل ُم٤م يقاومؼ ُمذهٌؽ وم٘مط؟

وإلم : ومول ايمًقد إيمقد: )ايمًوزمؼ شمؿ أوردسمؿ ىمًلم ازمـ فمؼقؾ أكاف ومول زمعد كؼؾ ىمًلم اظموزري( 16

 ([.868)ايمـصوئح ايمؽوهمقي ( ]كحق هذا ذهى ازمـ ايمعامد دم ؾمذرات ايمذهى
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 : همقف وومػوت :ومؾً

 ًٓ ًمٞمس هق اسمـ قم٘مٞمؾ اًمٕم٤ممل احلٜمٌكم اعمٕمروف، ومذًمؽ قم٤ممل ىمديؿ، ( اسمـ قم٘مٞمؾ)هذا اًمِمخص  :أو

 .وهذا ؿمخص ُمٕم٤مس جمٝمقل همػم ُمٕمروف ًمدى أهؾ اًمًٜم٦َّم، وىمد اؾمتدًمٚم٧م سمٙمالُمف ُمرشملم

وشمٕم٘مٌف اًمِمٞمخ : )ٟم٘مؾ يمالم إًمقد وشمرك إؿم٤مرشمف إمم أٟمَّف ُمتٕم٘م٥م: وم٘مد ىم٤مل إًمقد  :شموكقًو

...(صالح اًمديـ اًمٕمالئل
(5)

اسمـ قم٘مٞمؾ هذه اًمتٙمٛمٚم٦م، وهذا يدل قمغم  ومٝمق إذن ىمقل ُمتٕم٘م٥م، ومل يذيمر ،

 .، وقمدم أُم٤مٟمتف ذم اًمٜم٘مؾ- يمام ؾمٞم٠ميت - ُمذهٌف

٤م اسمـ اًمٕمامد وم٘مد أورد صمالصم٦م أؿمخ :شمويمثًو ُمروان، واًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم، واحلٙمؿ سمـ أيب : ٤مص هؿأُمَّ

: وم٠مىمقل: )وإمم ه١مٓء اعمذيمقريـ وٟمحقهؿ اإلؿم٤مرة سمام ورد ذم طمدي٨م اعمحنم، وومٞمف: )صمؿ ىم٤مل. اًمٕم٤مص

وٓ يرد قمغم ذًمؽ ُم٤م ذيمره اًمٕمٚمامء ُمـ  ،(إٟمَّؽ ٓ شمدري ُم٤م أطمدصمقا سمٕمدك: ومٞم٘م٤مل .أصح٤ميب! ي٤م رب

اعمراد سمف اًمٖم٤مًم٥م، وقمدم آقمتداد سم٤مًمٜم٤مدر واًمذيـ ؾم٤مءت أطمقاهلؿ اإلمج٤مع قمغم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م، وأنَّ 

(وٓسمًقا اًمٗمتـ سمٖمػم شم٠مويؾ وٓ ؿمٌٝم٦م
(0)

. 

 ًُ ٤م ُمروان ومٚمٞمس صح٤مسمٞم٤ًم :ومؾ  .وم٠مُمَّ

٤م احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص ومام ورد ذم طم٘مف ُمـ رواي٤مت شم٤مرخيٞم٦م همػم ُمقصمقىم٦م  .وأُمَّ

٤م اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد طمٙمؿ ومٞمف، طمٞم٨م ٟمزًم٧م ومٞمف آي٦م : وأُمَّ        

               [6:احلجرات] ٓوىمد صم٧ٌم ومً٘مف سمرواي٤مت صحٞمح٦م، و ،

 .سمف ٟمدري قمامَّ ًم٘مل اهلل 

ومٙمٞمػ هتدر حم٤مؾمـ أٓف أو يتقىمػ ذم . واًمٜم٤مدر ٓ طمٙمؿ ًمفواسمـ اًمٕمامد ي٘مرر أنَّ هذا ٟم٤مدر، 

 .أومراد؟ ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس هذا ُمٜمٝم٩م اعمٜمّمٗملم اًمذيـ يريدون احل٘مٞم٘م٦م همرد واضمد أو أٓف ٕضمؾ

اسمـ اًمٕمامد يٗمرق سملم ُمـ وىمع ذم اخلٓم٠م قمٛمًدا، وسملم ُمـ وىمع ومٞمف قمـ شم٠مويؾ أو ؿمٌٝم٦م، وهذا  :رازمًعو

 .هق ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦َّم يمام أيمده همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء

وعم٤َّم وىمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م سملم قمكم وُمٕم٤موي٦م، وهل ُم٘مت٣م اًمٕمّمٌٞم٦م، يم٤من ـمري٘مٝمؿ ومٞمٝم٤م : )ىم٤مل اسمـ ظمٚمدون

ٝمؿ ًمٖمرض دٟمٞمقي، أو إليث٤مر سم٤مـمؾ، أو ٓؾمتِمٕم٤مر طم٘مد، يمام ىمد احلؼ وآضمتٝم٤مد، ومل يٙمقٟمقا ذم حم٤مرسمت

                                                
 (.2/474)إضمقسم٦م اًمقاومٞم٦م ( 1) 

 (.1/279)ؿمذرات اًمذه٥م ( 2) 



 

  011 
 

ف يمؾ واطمد ٟمٔمر ص٤مطمٌف سم٤مضمتٝم٤مده وؾمٗمَّ  ،يتقهؿ ُمتقهؿ ويٜمزع إًمٞمف ُمٚمحد، وإٟمَّام اظمتٚمػ اضمتٝم٤مدهؿ ذم احلؼ

وإن يم٤من اعمّمٞم٥م قمٚمٞم٤ًّم، ومٚمؿ يٙمـ ُمٕم٤موي٦م ىم٤مئاًم ومٞمٝم٤م سم٘مّمد اًم٤ٌمـمؾ، إٟمَّام ىمّمد احلؼ . ذم احلؼ، وم٤مىمتتٚمقا قمٚمٞمف

(ٓم٠م، واًمٙمؾ يم٤مٟمقا ذم ُم٘م٤مصدهؿ قمغم احلؼوأظم
( )

. 

 ًً  .اسمـ اًمٕمامد أورد ه١مٓء اًمثالصم٦م وأؿم٤مر سمٙمالُمف إًمٞمٝمؿ، وم٠ميـ ذم يمالُمف ُم٤م يدل قمغم اًمٕمٛمقم: وطموم

 .وأُم٤م ه١مٓء وم٘مد شمٌلم ًمؽ طم٤مهلؿ

 .ومٝمذا ُمٚمخص ُمٕمت٘مد هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦َّم

يمدطمؾ  :فمعم كػقؽمـو -اجلرح وايمتعديؾ  :أي –ويمق همتحـو هذا ايمٌوب : )أوردسمؿ ومقل ايمذهٌل( 17

ر زمعضفؿ زمعًضو زمتلويؾ مو واهلل يرى !! همقف فمدة مـ ايمصحوزمي وايمتوزمعكم وإئؿي، همٌعض ايمصحوزمي ىمػا

أوقاء فمعم ...( ]هؿ زمؿعصقمكم، ومو اطمتًلهمفؿ وحمورزمتفؿ زمويمتل سمؾقـفؿ فمـدكو فمـ ايمؽؾ ويغػر هلؿ، همام

 ([.3/48)ايمثؼوت : ؽمويمتففمـ ايمذهٌل دم ر(324:ص)ايمًـي اظمحؿديي 

 :  هـو وومػوت

 ًٓ ٤م ًمق ومتحٜم٤م سم٤مب اًمٜم٘مد ًمٙمؾ قمٛمؾ ظم٤مـمئ سم٤مًمت٠مويؾ أو سمٖمػمه :أو عم٤م ؾمٚمؿ أطمد ُمـ  :اًمذهٌل ي٘مّمد أٟمَّ

ر سمٕمْمٝمؿ : )ٓ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ ُمـ همػمهؿ، وهذا صحٞمح يمام يٌٞمٜمف ىمقًمف: اًمٌنم ومٌٕمض اًمّمح٤مسم٦م يمٗمَّ

 .وهذا حيدث سملم اًمٜم٤مس إوم٤موؾ وهمػمهؿ ،(سمٕمًْم٤م سمت٠مويؾ

اضمتٝم٤مًدا ُمٜمف، وطمٙماًم سمٔم٤مهر اًمٗمٕمؾ، ( وم٘مد ٟم٤مومؼ: )قمـ طم٤مـم٥مقمٜمدُم٤م ىم٤مل  أٓ شمرى إمم قمٛمر 

ذم أهؾ سمدر طمتَّك سمٞمَّٜمف ًمف  ٕٟمَّف ىم٤مًمف قمـ ؿمٌٝم٦م وظمٗمل قمٚمٞمف طمٙمؿ اهلل  أو يٕم٤مشمٌف ومل يٕم٤مىمٌف اًمٜمٌل 

 .اًمٜمٌل 

، وًمٙمٜم٤َّم ٟمٕمؽمف سمًٌ٘مٝمؿ وصحٌتٝمؿ وضمٝم٤مدهؿ ًمٜمٍُمة سم٦م ٟمحـ ٓ ٟمٜمٙمر سمنمي٦م اًمّمح٤م :شموكقًو

 .اًمديـ، وهذه يمٚمٝم٤م أقمامل وأطمقال شمرومٕمٝمؿ

أٓ شمرى إمم طم٤مـم٥م وىمد ارشمٙم٥م أُمًرا يمٌػًما، ؿمٗمع ًمف ُم٤م ؾمٌؼ ًمف ُمـ ومْمؾ قمٔمٞمؿ ذم سمدر وذم سمٞمٕم٦م 

 .اًمروقان

وهذا . ُمـ اًمرواي٤مت :أي ،(سم٠منَّ اًمٕمٛمؾ قمغم قمداًمتٝمؿ وىمٌقل ُم٤م ٟم٘مٚمقا): يمالُمف سم٘مقًمفاًمذهٌل ظمتؿ  :شمويمًثو
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٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ىَمٌَِٚم٧م رواي٤مهتؿ ُمـ همػم شمقىمػ أو سمح٨م  .هق صمٛمرة اخلالف، وم٤مُٕمَّ

٤م اخلٓم٠م ومٚمؿ ي٘مؾ أطمد ُمـ أهؾ اًمًٜم٦َّم سمٕمّمٛمتٝمؿ ُمٜمف  .وأُمَّ

 !!وم٢مذن  مل شمًتٗمد ُمـ هذه اًمٜم٘مقٓت إٓ شمًقيد اًمّمٗمح٤مت سمٙمالم ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤معمقوقع 

شمًٚمٙمف ًمٞمس ُمٜمٝم٩م ُمـ يريد قمرض احل٘مٞم٘م٦م يمام هل وإٟمام ُمرادك شمٙمثػم  وًمٙمـ هذا اعمٜمٝم٩م اًمذي

 !!اًمٙمالم ًمإلهي٤مم سمٙمثرة إدًم٦م ُمع أهن٤م ٓ قمالىم٦م هل٤م سم٠مصؾ اعم٠ًمًم٦م 

زملكاؽؿ : ويميده مو ورد فمـ أيب زمؽر طمطوزًمو يمؾؿفوصمريـ: )ومؾتؿ زمعد إيراد ىمًلم ايمتػتوزاين( 18

ايمديٌوج، وسمريدون ايمرئوؽمي، وىمؾؽؿ يريدهو يمـػًف، وىمؾؽؿ ورم سمريدون ايمدكقو وؽمتقر احلرير، وكضوئد 

 ([.8/64)معجؿ ايمطػماين ايمؽٌغم (1/414)جمؿع ايمزوائد ] أكػف

 : اجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ رواه اًمٓمؼماين، وومٞمف قمٚمقان سمـ داود اًمٌجكم وهق : )ىمد قم٘م٥م اهلٞمثٛمل قمغم احلدي٨م وم٘م٤مل :أو

وإُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م شم٘متيض أن شمذيمر شمْمٕمٞمػ احلدي٨م، سمؾ ومل شمٜم٘مٚمف  (وٕمٞمػ، وهذا إصمر نم٤َّم أٟمٙمر قمٚمٞمف

 !!شم٘متيض أن ٓ شمًتِمٝمد سمف وهق وٕمٞمػ وأٟم٧م حمدث

وضمٕمٚم٧م ًمٙمؿ قمٝمًدا ُمـ سمٕمدي، واظمؽمت : )... ومٚمٗمٔمف ،شمٍموم٧م ذم ًمٗمظ احلدي٨م اعمٜم٘مقل :شموكقًو

٤م أىمٌٚم٧م وعم٤م شم٘مٌؾ ًمٙمؿ ظمػميمؿ ذم ٟمٗمز، ومٙمٚمٙمؿ ورم ًمذًمؽ أٟمٗمف رضم٤مء أن يٙمقن إُمر ًمف، ورأي٧م اًمدٟمٞم

 ...(.وهل ظم٤مئٜم٦م، وؾمتجدون سمٞمقشمٙمؿ سمًتقر احلرير

أًمٞمس هذا ظمٚمالً ذم  (شمريدون)ومٛمـ أيـ أشمٞم٧م سمث...( شمريدون اًمدٟمٞم٤م وؾمتقر احلرير: )ومٚمؿ ي٘مؾ

 !؟...إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ويمذًمؽ ىم٤مل أسمق  ،(ُمٜمٙمر احلدي٨م: )ىم٤مل ومٞمف اًمٌخ٤مري( قمٚمقان سمـ داود)احلدي٨م ذم ؾمٜمده  :شمويمثًو

 .سمـ يقٟمسؾمٕمٞمد 

(ٓ يت٤مسمع قمغم طمديثف وٓ يٕمرف إٓ سمف: )وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم
(5)

. 

 !ومٙمٞمػ جيقز آؾمتدٓل سمرواي٦م ُمـ هذا طم٤مًمف ذم طمؼ قمٔمامء اًمّمح٤مسم٦م؟

                                                
 (.3/118)، ُمٞمزان آقمتدال (3/419)اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ( 1) 
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يؼ  :رازمًعو ، وي٘مػ قمغم ظمٓم٤مسمف ُمع اًمٜم٤مس ُمـ اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م: يدرك اًمذي يٕمرف اًمّمدِّ

أنَّ هذا احلدي٨م ًمٞمس ُمـ يمالُمف، وم٢منَّ ًمٗمظ احلدي٨م ومٞمف ُمـ اخلِمقٟم٦م واًمِمدة وآهت٤مم ُم٤م ٓ يٕمرف ُمثٚمف 

 . أطمريـ سمؾ ٓ يٕمرف هذا إؾمٚمقب ذم أىمقال ومْمالء اًمّمح٤مسم٦م :قمٜمف 

ؾفؿ مل يؽقكقا أهؾ هُمتْقو، وٓ ىمون ايمديـ إنا ايمصحوزمي ىم: )أوردسمؿ ىمًلم ازمـ طمؾدون وهق( 19

ُيمطمذ فمـ مجقعفؿ، وإكاام ىمون ذيمؽ خُمتًصو زموحلومؾكم يمؾؼرآن، ايمعورهمكم زمـوؽمخف ومـًقطمف ومتشوهبف 

 ([.8/226)سموريخ ازمـ طمؾدون ...( ]وحُمؽؿف

 ًُ ٓ زًمتؿ شمٙمثرون ُمـ اًمٜم٘مقٓت ذم ُمقوقع همػم ُمقوقع اًمٕمداًم٦م ُمقمهلم أن ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م : ومؾ

ُمـ يٜمٙمر قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م ُمع أن هذه اًمٜم٘مقٓت ذم أُمر همػم اًمٕمداًم٦م وإٟمام هل ذم اًمٕمّمٛم٦م واًمٕمّمٛم٦م مل ي٘مؾ 

 .هب٤م أطمد ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ًمٚمّمح٤مسم٦م وٓ ٕطمد همػم اًمرؾمؾ

وإُم٤م ذم دقمقى أن مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م يٗمتقن وهذه مل ي٘مؾ هب٤م أطمد ُمـ قمٚمامء وٓ أدري عم٤مذا حترص قمغم 

 ! هذه اًمٜم٘مقٓت ذم همػم اعمقوقع ؟

 . ًمٞمس ذم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م، وإٟمَّام ذم اًمُٗمتْٞم٤َم وىمًلم ازمـ طمؾدون هـو

ؿ مجٞمٕم :صحٞمح: ومٚمٞمًقا يمٚمٝمؿ قمٚمامء، ومل ي٘مؾ أطمد ُمـ أهؾ اًمًٜم٦َّم يمالُمفو ٝمؿ وم٘مٝم٤مء ُمٗمتقن، إهنَّ

إٓ قمدد ىمٚمٞمؾٓ ُيذيمر اًمّمح٤مسم٦م قمٜمدُم٤م يذيمر اعُمٗمتقن ُمـ وهلذا 
(5)

 .وهذا ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مًمٕمداًم٦م. 

 !؟همػم قمكم ( إًمخ...احل٤مُمٚمقن ًمٚم٘مرآن اًمٕم٤مرومقن سمٜم٤مؾمخف وُمٜمًقظمف)صمؿَّ ُمـ هؿ قمٜمديمؿ 

ًلف، وٓ يرى أؾمور همقف إلم مو وومع زمقـفؿ مـ همتـ وطم( ؿمف ضمًكم)أوردسمؿ ىمًلًمو ىمثغًما فمـ ( 61

زمدفمقى أنا ذيمؽ يمشمر فمعم زمؼقي روايوهتؿ دم اجلقاكى ايمتورُيقي  :سمؽذيى رء مماو صموء مـ إطمٌور

 ([.873-871)ايمػتـي ايمؽػمى ( ]إيمخ...إطمرى

  :ومؾً

ب اًم٘مرآن، واهتٛمف سم٤مٓطمتٞم٤مل: ومٙمٞمػ ُيًتدل   ـمف طمًلم رضمؾ ُمٚمحد ـمٕمـ ذم اًمديـ يمٚمف، ويمذَّ

 !؟ديٜمٞم٦م سم٘مقًمف سمٕمد ذًمؽ ذم أي ىمْمٞم٦م

                                                
ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب، وم٘مد ذيمر اعمٗمتلم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وأن اعمٙمثريـ ُمٜمٝمؿ ؾمٌٕم٦م وم٘مط، واعمتقؾمثٓملم صمالصمث٦م  -يمت٤مب إقمالم اعمقىمٕملم : يٜمٔمر( 1) 

 .قمنم، ومج٤مقم٦م أيمثر ٓ يروى قمٜمٝمؿ إٓ اعم٠ًمًم٦م واعم٠ًمًمت٤من
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وإحل٤مده ئمٝمر ذم قمدة يمت٥م ُمـ يمتٌف، ُمـ أؿمٝمره٤م يمت٤مسمف ذم اًمِمٕمر اجل٤مهكم، اًمذي ـمٌع ؾمٜم٦م 

وىمد أصم٤مر وج٦م يمٌػمة، وطُمقيِمؿ أُم٤مم اًمٜمٞم٤مسم٦م ذم ُمٍم، ومُجِٕم٧م ٟمًخف ُمـ إؾمقاق، ي٘مقل ذم ( م1926)

أيًْم٤م، وًمٙمـ ورود ًمٚمتقراة أْن حتدصمٜم٤م قمـ إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ، وًمٚم٘مرآن أن حيدصمٜم٤م قمٜمٝمام : )هذا اًمٙمت٤مب

هذيـ آؾمٛملم ذم اًمتقراة واًم٘مرآن ٓ يٙمٗمل إلصم٤ٌمت وضمقدمه٤م اًمت٤مرخيل: ومْماًل قمـ إصم٤ٌمت هذه اًم٘مّم٦م 

٦م، وٟمِم٠مة اًمٕمرب اعمًتٕمرسم٦م ومٞمٝم٤م، وٟمحـ ُمْمٓمرون إمم أن  اًمتل حتدصمٜم٤م هبجرة إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ إمم ُمٙمَّ

لم اًمٕمرب واًمٞمٝمقد ُمـ ضمٝم٦م ديـ اإلؾمالم سم ٟمرى أنَّ ذم هذه اًم٘مّم٦م ٟمققًم٤م ُمـ احلٞمٚم٦م ذم إصم٤ٌمت اًمّمٚم٦م

(واًمٞمٝمقدي٦م، واًم٘مرآن واًمتقراة ُمـ ضمٝم٦م أظمرى
( )

. 

 !؟مـ هذا ىمًلمف سمٚمف أن يٙمقن قم٤معم٤ًم يًتٗمتك ذم ديـ اهلل  :ومٝمؾ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمًٚماًم 

 !وإذا يم٤من هذا يمالُمف ذم اًم٘مرآن، ومام قمًك أن ي٘مقل ذم أشم٤ٌمقمف؟

ـي واكتؼؾ إلم نمغمهو مـ ايمعؼوئد اظمخويمػي وإٓ هلون اخلطى ويمؽـف ومد همؾقس طمًلهمـو معف أكف سمرك فمؼقدة أهؾ ايمً

 !!طمرج فمعم ايمديـ زمؽومؾف ىمام سمرى دم هذه ايمـصقص 

ف واهمؼؽؿ فمعم مذهٌؽؿ  !!وايمعجى أنا ىمًلم مـ اهتؿ دم ديـف ممـ يـتًى إلم اإلؽمًلم يـوؽمٌؽؿ: ٕكا

 .ايمديـ مـ ايمشقعي فمعم ايمشقعي أمو كحـ همًل كرى وهلل احلؿد أن كًتدل زمؽًلم مـ طمرج مـ 

ٕن ضمقاركو مع مـ ىمون داطمؾ دائرة اإلؽمًلم وأمو مـ طمرج مـو ومـؽؿ فمـ دائرسمف همًل يؾقؼ زمـو وٓ زمؽؿ 

 .آؽمتدٓل زمؽًلمف 

و رأيـو ايمصحوزمي (: هـ8373)ومول ايمدىمتقر أمحد أمكم اظمتقذم ؽمـي )(: 83:ص)ومؾتؿ ( 68 إكا

 ([.3/71)وحك اإلؽمًلم ] إيمخ..زمؾ يؾعـ زمعضفؿ زمعًضو :أكػًفؿ يـؼد زمعضفؿ زمعًضو

 :واجلقاب

 .طم٥ًم ُمٜمٝمجٙمؿ اًم٤ًمسمؼًم٘مد ىمٛمتؿ سمٌؽم اًمٜمص وىمٓمٕمف  :أوًٓ  

ام هق حيٙمل قمـ اعمٕمتزًم٦م، وأول اًمٜمص : شموكقًو  ىمٌؾ اًمٗم٘مرة اًمتل -اًمٜمص ًمٞمس ُمـ ىمقل أمحد أُملم، وإٟمَّ

سمٕمد ذًمؽ آراء ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ذم اإلُم٤مُم٦م وذم أطمداث وًمٚمٛمٕمتزًم٦م : )أمحد أُملم  ىم٤مل -ٟم٘مٚمتٛمقه٤م سمخٛم٦ًم أؾمٓمر وم٘مط

ؿ ووٕمقا اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُمقوع اًمٜم٤مس: إمم أن ىم٤مل. ..اًمت٤مريخ ... وذم يمالُمٝمؿ ُم٤م يدل دًٓم٦م واوح٦م قمغم أهنَّ

                                                
 (.2/299)حمٛمد حمٛمد طمًلم ذم آدم٤مه٤مت إدسمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم إدب اعمٕم٤مس / د: أورد اًمٜمص وٟمّمقًص٤م أظمرى( 1) 
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٤م رأيٜم٤م اًمّمح٤مسم٦م أٟمٗمًٝمؿ يٜم٘مد سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م: سمؾ ىم٤مًمقا ...(سمؾ ويٚمٕمـ سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م :إٟمَّ
(5)

. 

خمتٚمٗمقن  -يمام شم٘مدم ويمام هق ُمٕمروف ُمـ ُمٜمٝمجٝمؿ-ومٝمق يمام شمرى يٜم٘مؾ ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م، واعمٕمتزًم٦م 

ُم٤م سملم اًمٓمٕمـ ذم سمٕمض اعمت٘م٤مشمٚملم، واًمٓمٕمـ ذم مجٞمٕمٝمؿ، وُمذاه٥م : ذم اًمّمح٤مسم٦م قمغم ُمذاه٥م ؿمتك

ام أراد إطمٞم٤مءه٤م ضمٞمؾ شم٠مصمر سم٤معمًتنمىملم، وُمٜمٝمؿ أمحد أُملم:  اعمٕمتزًم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦َّم ُمٝمجقرة ُمٖمٛمقرة، وإٟمَّ

(ومجر اإلؾمالم)ومٝمق صديؼ ًمٓمف طمًلم واًمذي ىمدم ًمٙمت٤مسمف 
(0)

. 

وىمد أيمد ـمف طمًلم أٟمَّف هق وأمحد أُملم وقمٌد احلٛمٞمد اًمٕم٤ٌمدي ذيم٤مء ذم اًمٗمٙمر واعمٜمٝم٩م
( )

. 

وإْن يم٤من أمحد أُملم أظمػ ُمـ ـمف طمًلم: ٕنَّ ٟمزقم٦م أمحد أُملم إمم اعمٕمتزًم٦م أىمرب ُمٜمٝم٤م إمم 

 .اعمًتنمىملم

 .مل َيُ٘مؾ ُم٤م ٟمًٌتف إًمٞمف، وإٟمَّام ٟم٘مٚمف وهق يتحدث قمـ اعمٕمتزًم٦م -ذنإ-وم٠ممحد أُملم 

 !ومٝمؾ شمقاوم٘مٝمؿ قمغم ذًمؽ أم شمٜمت٘مل؟ اعمٕمتزًم٦م هل٤م آراء خمتٚمٗم٦م يٓمٕمـ سمٕمْمٝم٤م طمتك ذم قمكم  :شمويمثوً 

 .نم٤م وصٗمٝمؿ سمف اعمٕمتزًم٦م  أُم٤م ٟمحـ ومٜمؼميء مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م وُمٜمٝمؿ قمكم

قه زمذيمؽ : )أكف ومول( هـ8311)كؼؾتؿ فمـ ازمـ فمؼقؾ اظمتقذم ؽمـي ( 64 وأمو سمعديؾفؿ ىمؾ مـ ؽمؿه

إذ ايمصحٌي مع  :آصطًلح صحوزمقًو وإن همعؾ مو همعؾ مـ ايمؽٌوئر، ووصمقب سملويؾفو، همغغم مًؾؿ

اإلؽمًلم ٓ سمؼتيض ايمعصؿي اسمػووًمو ضمتك يثًٌ ايمتعديؾ، وجيى ايمتلويؾ فمعم أهنؿ اطمتؾػقا دم ذيمؽ ايمتعديؾ 

(ايمؼوئؾقن زمويمعدايمي اطمتًلهًمو ىمثغًما، واجلؿفقر هؿ
(4)

. 

 : اجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ هذا اًمِمخص همػم ُمٕمروف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م، وشمرمجتف شمدل قمغم أٟمف ؿمٞمٕمل، طمٞم٨م أورد  :أو

، وأهؾ اًمًٜم٦م ٓ يتؼمءون ُمـ ُمٕم٤موي٦م  ،(اًمٜمّم٤مئح اًمٙم٤مومٞم٦م عمـ شمقمم ُمٕم٤موي٦م: )اًمزريمكم ُمـ يمتٌف يمت٤مب

ل يزيد وومٞمام ومٕمؾ ذم شمقًمٞم٦م اسمٜمف، ومٝمق صح٤ميب، وإٟمَّام خيٓمئقٟمف ومٞمام ومٕمؾ ُمع قمكم   ،ًمٚمحٙمؿ، وًمٙمٜمف ُمت٠موِّ

 . واهلل يتقمم اًمنائر

ًمٞمس ُمذه٤ًٌم ٕهؾ اًمًٜم٦م ومٙمٞمػ يٜم٥ًم  ،اؾمتٜمٙم٤مره شمًٛمٞم٦م ُمـ ارشمٙم٥م ُمٕمّمٞم٦م سم٠مٟمَّف صح٤ميب :وكقوً شم

                                                
 (.1/75)وحك اإلؾمالم ( 1) 

 (.ل) ُم٘مدُم٦م ومجر اإلؾمالم( 2) 

 (.ل) ُم٘مدُم٦م ومجر اإلؾمالم( 3) 

 (.166:ص)اًمٜمّم٤مئح اًمٙم٤مومٞم٦م ( 4) 
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وم٢من اًمّمح٦ٌم ٓ شُمٚمٖمك سمٛمجرد اًمذٟم٥م، وم٤مًمّمح٦ٌم سم٤مىمٞم٦م: ًمٙمـ اًمذٟم٥م إذا يم٤من ُمتٕمٛمًدا وم٢مٟمف يٜم٘مص  !إًمٞمٝمؿ؟

 .، وهلذا وم٢من اًمّمح٤مسم٦م قمغم ُمراشم٥م قمٜمد أهؾ اًمًٜم ٦مُمـ مل يٗمٕمؾ ذًمؽ٦م ص٤مطمٌف قمـ ُمٙم٤مٟم٦م ُمـ ُمٙم٤مٟم

ًمقن ُم٤م ومٕمؾ اًمّمح٤ميب ُمـ اًمٙم٤ٌمئر :شمويمثوً  وم٢من أطمًدا ُمـ اًمٕمٚمامء  :مـ ايمؽذب فمؾقفؿ ،زقمٛمف أهنؿ يت٠موَّ

يقضمد ٓ  -سمحٛمد اهلل-٠مول ٕطمد ارشمٙم٥م يمٌػمة ُمـ اًمذٟمقب يم٤مًمزٟم٤م وذب اخلٛمر وٟمحقمه٤م، ُمع أٟمف ثمل يت

 .ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ إٓ أىمؾ ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ ٓ يتج٤موز أطم٤مد

ومٙمؿ قمدد اًمذيـ ارشمٙمٌقا هذه اًمٙم٤ٌمئر؟ وُمـ هق اًمذي شم٠مول هلؿ؟ وم٢منَّ اًمدقمقى ُم٤م مل ي١ميده٤م دًمٞمؾ 

 .ُمردودة

٤م إن يم٤من اًم٘مّمد سم٤مًمٙم٤ٌمئر اًم٘مت٤مل اًمذي وىمع سمٞمٜمٝمؿ، ومٝمذا وىمع سمت٠مويؾ ف قمغم  ،أُمَّ يمؾ ومريؼ يزقمؿ أٟمَّ

م طم٥ًم فم٤مهرهؿ طمؼ، وًم  .-يمام ُمر ُمٕمٜم٤م أيمثر ُمـ ُمرة-ٞمًقا ىم٤مصديـ ٓرشمٙم٤مب اعمحرَّ

 .واهلل قمزوضمؾ مل يٙمٗمر اعمًٚمٛملم اعمت٘م٤مشمٚملم سم٤مًمت٠مويؾ يمام شم٘مدم

ؿ  :رازمعوً  ؿ، وم٤مًمًٚمػ ىم٤مـم٦ٌم همػم ُمًٚمَّ ، اظمتٚمٗمقا ذم اًمتٕمديؾ اظمتالوًم٤م يمثػًما -أي أهؾ اًمًٜم٦َّم-زقمؿ أهنَّ

ومٙمٞمػ ُيٕم٤مرض ُم٤م . اعمت٠مظمريـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًم٤ًمدس، وهؿ أومرادقمغم اًمتٕمديؾ، وإٟمَّام ظم٤مًمػ سمٕمض 

٤م أصح٤مب يمالم ٓ : وقمٜمد اًمت٠مُم ؾ ذم اعمذيمقريـ ٟمجدهؿ !؟أـمٌ٘م٧م قمٚمٞمف مج٤مهػم اًمٕمٚمامء سم٠مىمقال أومراد إُمَّ

٤م أؿمخ٤مص شم٠مصمروا سمٛمٜم٤مه٩م أهؾ اًمٌدع، وىمد ُمرَّ ُمٕمٜم٤م يمالم اسمـ طمجر   ذم ذًمؽ صٚم٦م هلؿ سم٤مٔصم٤مر، وإُمَّ

 .ٞمًٕم٤م قمغم شمٕمٔمٞمؿ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦مُمع امج٤مقمٝمؿ مج

ىمقػ يًقغ يمـو أن كتصقر أن ايمـٌل : )أوردسمؿ ىمًلم ايمشقخ حمؿد كوس ايمديـ إيمٌوين وهق( 63

جيقز يمـو أن كؼتدي زمؽؾ رصمؾ مـ ايمصحوزمي، مع أن همقفؿ ايمعومل واظمتقؽمط دم ايمعؾؿ ومـ هق دون  

 ([.8/84)ؽمؾًؾي إضموديٌ ايمضعقػي ...( ]ذيمؽ

 :اجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ ؿ ٓ ي٘مقًمقن اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين  :أو إٟمَّف جيقز أن ٟم٘متدي : ي٘مرر ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦َّم واجلامقم٦م، وم٢مهنَّ

 .سمٙمؾ صح٤ميب، وٓ ٟمٕمرف أطمًدا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مل سمجقاز آىمتداء سمٙمؾ صح٤ميب

يؼ :قمٔمامء اًمّمح٤مسم٦م :شموكقًو وأيب اًمًٌٓملم، وُمـ يم٤من ىمري٤ًٌم ُمٜمٝمؿ  ،وذي اًمٜمقريـ ،واًمٗم٤مروق ،يم٤مًمّمدِّ

 .ًمٕمٚمٛمٝمؿ وومْمٚمٝمؿ :ذم اًمٗمْمؾ واًمٕمٚمؿ ُي٘متدى هبؿ وُيرضمع إمم ومت٤مواهؿ

أٟمَّف ُي٘متدى سمف، وإٟمَّام اًمٕمداًم٦م  (قمدل)ُم٠ًمًم٦م اًمٕمداًم٦م ٓ قمالىم٦م هل٤م هبذا اعمقوقع، ومٚمٞمس ُمٕمٜمك  :شمويمثًو

 .ُم٠ًمًم٦م ؿمخّمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمًٚمقك واعمٕم٤مُمٚم٦م، وًمٞمس ُمـ ذـمف أن يٙمقن قم٤معم٤ًم ُمٗمتٞم٤ًم
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: ، وٓ أدري ُمـ أيـ ومٝمٛمتؿ أنَّ اًمٕمداًم٦م شمٕمٜمل(ىمدوة)أٟمَّف  :يٕمٜمل (قمدل)إٟمَّف  :ومٚمٞمس ُمـ ىمٞمؾ ومٞمف

٤م احلدي٨م اًمذي أوردمتقه وم٘مد شمٌلم ًمٙمؿ سمٓمالٟمف ،(آىمتداء)  .وأُمَّ

 .ومل شمذيمروا ًمٜم٤م أي قم٤ممل ىم٤مل سمام ىمٚمتؿ سمف

ام ُيراد هب٤م ٤م اًمٕمداًم٦م اعمذيمقرة وم٢مٟمَّ  .اًمث٘م٦م ذم رواي٤مهتؿ ٓ شمّمقي٥م آرائٝمؿ: وأُمَّ

 ومٚمام إذن هذا اًمتٙمثػم ًمٚمٜم٘مقٓت اًمتل ٓ قمالىم٦م هل٤م سمٛمقوقع اًمٕمداًم٦م ؟

يمػحقل إرؾمود ا( ]هـ8411)وومريى مـ ذيمؽ فمـ ايمشقىموين : )ومؾتؿ زمعد ايمؽًلم ايمًوزمؼ( 62

، ([316)أوقاء فمعم ايمًـي اظمحؿديي ] ،(هـ8371)، وايمشقخ حمؿقد أزمق ريي اظمتقذم ؽمـي ([818)

سمػًغم ( ]هـ8312)وايمًقد حمؿد رؾمقد روو اظمتقذم ؽمـي  ،(هـ8344)وايمشقخ حمؿد فمٌده اظمتقذم ؽمـي 

 ([.828)إفمجوز ايمؼرآن ] ((هـ8316)، وايمراهمعل اظمتقذم ؽمـي ([81/371)اظمـور 

 : اجلقاب مـ وصمقه :ومؾً

 ًٓ سملم رضم٤مل يداومٕمقن قمـ اًمًٜم٦َّم أو حيرصقن قمغم اشم٤ٌمقمٝم٤م، وسملم رضمؾ : مجٕم٧م سملم اعمتٜم٤مىمْم٤مت :أو

 !طم٤مرهب٤م وظمرج قمٚمٞمٝم٤م يمام ؾمٞم٠ميت، ووصٗمتف سم٤مًمِمٞمخ، وٓ أدري هؾ شمٕمرف قمٜمف ذًمؽ أم ٓ؟

٤م اًمِمقيم٤مين وم٤مًمذي ذيمره قمغم ظمالف ُم٤م شمذيمر، وم٘مد ىم٤مل  :شموكقًو ٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اقمٚمؿ أن ُم: )أُمَّ

٤م ومٞمٝمؿ ومال إصؾ ومٞمٝمؿ ٕن  :وضمقب شم٘مديؿ اًمٌح٨م قمـ قمداًم٦م اًمراوي، إٟمَّام هق ذم همػم اًمّمح٤مسم٦م، وم٠مُمَّ

هق ىمقل : ، طمٙم٤مه اسمـ احل٤مضم٥م قمـ إيمثريـ، ىم٤مل اًم٘م٤ميضاًمٕمداًم٦م، ومُت٘مٌؾ رواي٤مهتؿ ُمـ همػم سمح٨م

...(سم٤مإلمج٤مع: اًمًٚمػ ومجٝمقر اخلٚمػ، وىم٤مل اجلقيٜمل
(5)

. 

 .أىمقال أظمرى ورده٤مصمؿ ذيمر صمالصم٦م 

قاء ثأو: )أسمق ري٦م ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمًٜم٦َّم، سمؾ هق رضمؾ ظم٤مرج قمٚمٞمٝمؿ، وىمد يمت٥م يمت٤مسًم٤م سمٕمٜمقان :شمويمثًو

اًمديمتقر حمٛمد أسمق ؿمٝم٦ٌم، : ُمٜمٝمؿوٚمٞمف اًمٕمٚمامء ثوردَّ قم ،(م1958)٤مم ثر قمثِمثٟم( ٦مثديثٛمثحثٛمث٦م اًمثٜمثًثغم اًمثقم

حم٥م اًمديـ اًمٕمالَُّم٦م ؾمٚمٞمامن اًمٜمدوي، واًمديمتقر اًم٤ًٌمقمل، واًمديمتقر حمٛمد اًمًامطمل، واًمديمتقر و

 .اخلٓمٞم٥م، وهمػمهؿ، رمحٝمؿ اهلل مجٞمًٕم٤م

ًمٕمٌد اًمرزاق ( فمٚمامت أيب ري٦م أُم٤مم أوقاء اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م: )وُمـ أؿمٝمر اًمٙمت٥م اًمتل ردَّت قمٚمٞمف

                                                
 (.26:ص)إرؿم٤مد اًمٗمحقل ( 1) 
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 (.إٟمقار اًمٙم٤مؿمٗم٦م عم٤م ذم أوقاء اًمًٜم٦َّم ُمـ اًمزًمؾ واًمتْمٚمٞمؾ واعمج٤مزوم٦م)و ،محزة

ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمردود ( اًمًٜم٦َّم وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل)وىمد وٛمـ اًمديمتقر اًم٤ًٌمقمل يمت٤مسمف 

٤م شمٜمحٍم ذم اعمّم٤مدر أشمٞم٦م  : قمٚمٞمف، وذيمر ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف ُمّم٤مدر أيب ري٦م ذم يمت٤مسمف، وأهنَّ

 .آراء أئٛم٦م آقمتزال -1

 .آراء همالة اًمِمٞمٕم٦م -2

 .آراء اعمًتنمىملم -3

 .طمٙم٤مي٤مت شمذيمر ذم سمٕمض يمت٥م إدب -4

ذم صدره ؾمٜملم ـمقيٚم٦م حت٤مكقاء دومٞمٜم٦م ًمٚمٛم١مًمػ فمٚم٧َّم أه -5
(5)

. 

 !ومٝمؾ يّمٚمح ُمثؾ هذا أن يًتِمٝمد سمٙمالُمف؟

مل أضمد ذم هذا اعمجٚمد ُم٤م ًمف وم٢مٟمٜمل  اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌده ورؿمٞمد رو٤م أُم٤م اًمٙمالم اعمٜمًقب إمم: رازمًعو

اًمِمٞمٕم٦م، وشم٠ميمٞمد قمدم ٓ ذم هذه اًمّمٗمح٦م وٓ ذم همػمه٤م، وإٟمَّام اًمذي وضمدشمف هق ذم : قمالىم٦م هبذا اعمقوقع

 (.11/135):إًمخ ... ؾمالُم٦م ُمذهٌٝمؿ

 (.وهذا زمعقـف هق رأي ايمشقعي اإلمومقي: )ومؾتؿ( 61

 !؟سمفٓ أدري ُم٤م اعم٘مّمقد  قههذا اًمٙمالم اًمذي ذيمرمت: ىمٚم٧م

سمٕمْمف ُمـ ظم٤مرضملم قمغم اإلؾمالم، وسمٕمْمف ُمـ أئٛم٦م اإلؾمالم، وهذا  ،ومٝمق إطم٤مًم٦م قمغم يمالم شم٘مدم

 .ووح٧م ُم٤م شمريد: ٕٟمَّؽ أطمٚم٧م قمغم أىمقال ُمتٜم٤مىمْم٦ممجع سملم ُمتٜم٤مىمْم٤مت، وًمٞمتؽ أ

سمٕمْمٝم٤م يٕمٔمؿ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م ويتقىمػ ومٞمٛمـ قمداهؿ، وسمٕمْمٝمؿ يتحدث قمـ آراء اًمّمح٤مسم٦م وقمدم 

 !أًمخ، ومٝمؾ شم٘مقل سمٙمؾ ذًمؽ؟...وضمقب إظمذ هب٤م

٤م دقمقاك أنَّ هذا رأي اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ومٞمحت٤مج إمم سمٞم٤من ًمٞمٕمرف ُمرادك  .وأُمَّ

 !ٌقل قمٜمديمؿ وُمٜمف ُمردود ومٝمؾ شم٘مقل سمٙمؾ ذًمؽ؟وم٢منَّ ُم٤م أوردشمف ُمٜمف ُم٘م

 .ٓ أفمـ

ذهى زمعض إلم أن مـ يليت زمعد ايمصحوزمي يؽقن أهمضؾ مـفؿ ىمام ومول ايمؼرؿمٌل، : )ومؾتؿ( 66

                                                
 (.18 :ص)ذم اًمتنميع  اًمًٜم٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م( 1) 
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إلم أكف ومد يؽقن همقؿـ يليت زمعد ايمصحوزمي أهمضؾ ممـ ىمون دم ( هـ263)ايمػم اظمتقذم ؽمـي  وذهى ازمـ فمٌد

يمقس فمعم فمؿقمف، زمديمقؾ مو جيؿع ايمؼرن مـ ...( ومرينطمغم ايمـوس : )مجؾي ايمصحوزمي، وأن ومقيمف 

ايمػووؾ واظمػضقل، وومد مجع ومركف مجوفمي مـ اظمـوهمؼكم اظمظفريـ يمإليامن، وأهؾ ايمؽٌوئر ايمذيـ أوموم فمؾقفؿ 

...(أو فمعم زمعضفؿ احلدود
(5)

 ([.2/878)سمػًغم ايمؼرؿمٌل ] 

 : واجلقاب

 :ي٘مًؿ اًمّمح٤مسم٦م ىمًٛملم اًمؼم  اسمـ قمٌد 

 .اًم٤ًمسم٘مقن إوًمقن اًمذيـ أؾمٚمٛمقا وه٤مضمروا وؿمٝمدوا سمدًرا واحلديٌٞم٦م: ايمؼًؿ إول

 .ُمـ يم٤من سمٕمدهؿ: ايمؼًؿ ايمثوين

ٓ ذم  -ويرى أن اًم٘مًؿ إول ٓ يٚمح٘مقن، وًمٙمـ اًم٘مًؿ اًمث٤مين يٛمٙمـ أن يٚمح٘مقا ذم اًمٕمٛمؾ 

 .وذًمؽ قمٜمدُم٤م يٗمًد اًمزُم٤من -اًمّمح٦ٌم 

ىمد قم٤مرض ىمقم هذه : )ٜمٌل سمٕمد إيراده أطم٤مدي٨م ذم اًمثٜم٤مء قمغم ُمـ ي٠ميت سمٕمد اًم ىم٤مل 

٨م طمًـ ثديثوهق طم ،(ظمػم اًمٜم٤مس ىمرين صمؿَّ اًمذيـ يٚمقهنؿ صمؿَّ اًمذيـ يٚمقهنؿ: )إطم٤مدي٨م سمام ضم٤مء قمٜمف 

 ،فثقُمثٛمثغم قمثس قمثٞمثًم( ظمػم اًمٜم٤مس ىمرين: )ٕن ىمقًمف : اعمخرج ضمٞمد، وًمٞمس ذًمؽ قمٜمدي سمٛمٕم٤مرض

: وآي٦م( ٓ شمًٌقا أصح٤ميب: )٨مثذيمر طمديؿ صمؼ، ث٤مسمثًثالم اًمثٙمثخ اًمثإًم (...عثٛمثجث٤م يثؾ ُمثٞمثدًمثسم  

            [111:قمٛمران آل] ًمٕمٛمر ًٓ وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف : )صمؿ ىم٤مل ،وىمق

: شمٕم٤ممم              [111:قمٛمران آل] : هؿ اًمذيـ ه٤مضمروا ُمـ ُمٙم٦م

ظمػم اًمٜم٤مس : وأن ىمقًمف ،وهذا يشفد أن طمغم ومركف همضًًل أصحوزمف. سمدًرا واحلديٌٞم٦مإمم اعمديٜم٦م، وؿمٝمدوا 

(ومعـوه اخلصقصأٟمف ًمٗمظ ظمرج قمغم اًمٕمٛمقم  ىمرين
(0)

. 

أصح٤ميب، وهق ًمٗمظ قم٤مم واعمراد سمف اخلّمقص، ًمٞمخرج اعمٜم٤موم٘ملم ( ىمرين)أن يٌلم أن اعمراد سمث أراد 

 .وهمػمهؿ

ؿ يْم٤مقمػ هلؿ  وًمٕمٚمف يِمػم يمذًمؽ إمم أٟمَّف قمٜمدُم٤م يٗمًد اًمزُم٤من ويٕمقد آسمتالء قمغم اعم١مُمٜملم، وم٢مهنَّ

                                                
 (.4/119)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( 1) 

 (.315-2/314( )سمؽمشمٞم٥م ومتح اًمؼم)اًمتٛمٝمٞمد ( 2) 
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 .إضمقر يمام وققمٗم٧م ًمٚمّمح٤مسم٦م ذم سمداي٦م اإلؾمالم: ُم٤م قمدا أهؾ سمدر واحلديٌٞم٦م

ومٞمًتقي طمٞمٜمئذ أول هذه إُم٦م سمآظمره٤م ذم ومْمؾ اًمٕمٛمؾ: إٓ أهؾ : )وم٘مد ىم٤مل سمٕمد ذم أواظمر يمالُمف

(واهلل أقمٚمؿ ،سمدر واحلديٌٞم٦م
(5)

. 

وذًمؽ سم٥ًٌم سمؽم اًمٜمص قمغم قم٤مدشمٙمؿ ذم ُمثؾ هذه قم٤ٌمرشمٙمؿ ٓ شمٜمٓمٌؼ قمغم يمالُمف وُمذهٌف : إذن

 .اًمٜمّمقص

، ([3/838)ذح مًؾؿ ]ايمػم  وهؽذا كؼؾ ايمـقوي فمـ ايمؼويض فمقوض فمـ ازمـ فمٌد: )ومؾتؿ( 67

واظمـووي دم همقض ايمؼدير، واظمٌورىمػقري دم حتػي إضمقذي، وازمـ ضمجر دم همتح ايمٌوري، شمؿ كوومش 

 ([.7/6)، همتح ايمٌوري (8/337)، حتػي إضمقذي (2/368)همقض ايمؼدير ...( ]فهمق

 :  هـو وومػوت :ومؾً

 ًٓ أوًمًٜم٤م : ىم٤مًمقا .وددت أٟم٤م ىمد رأيٜم٤م إظمقاٟمٜم٤م: )اًمؼم سمٕمد طمدي٨م أؿم٤مر اًمٜمقوي إمم يمالم اسمـ قمٌد :أو

(وإظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ مل ي٠مشمقا سمٕمد ،سمؾ أٟمتؿ أصح٤ميب: ىم٤مل! إظمقاٟمؽ ي٤م رؾمقل اهلل؟
(0)

ومل يقرده سمٜمّمف،  ،

هتؿ، وًمٙمـ ذيمر ُمرشمٌتٝمؿ  ًمٞمس ٟمٗمٞم٤مً : )وم٘م٤مل( سمؾ أٟمتؿ أصح٤ميب: )وأورد يمالم اًم٤ٌمضمل ذم شمٗمًػم ٕظُمقَّ

: اًمزائدة سم٤مًمّمح٦ٌم، ومٝم١مٓء إظمقة صح٤مسم٦م، واًمذيـ مل ي٠مشمقا إظمقة وًمٞمًقا سمّمح٤مسم٦م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  

       [11:احلجرات)]. 

اًمؼم ذم هذا احلدي٨م  ذه٥م اسمـ قمٌد: ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: )يمالم اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض وم٘م٤ملصمؿ أورد 

إمم أٟمف ىمد يٙمقن ومٞمٛمـ ي٠ميت سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م ُمـ هق : وهمػمه ُمـ إطم٤مدي٨م ذم ومْمؾ ُمـ ي٠ميت آظمر اًمزُم٤من

ظمػم اًمٜم٤مس ىمرين : قمغم اخلّمقص ُمٕمٜم٤مه( ظمػميمؿ ىمرين: )أومْمؾ نمـ يم٤من ُمـ مجٚم٦م اًمّمح٤مسم٦م، وأن ىمقًمف

٦م، وهؿ اًم٤ًمسم :أي ٘مقن إوًمقن ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وُمـ ؾمٚمؽ ُمًٚمٙمٝمؿ، ومٝم١مٓء أومْمؾ إُمَّ

 .اعمرادون سم٤محلدي٨م

٤م ُمـ ظمٚمَّط ذم زُمٜمف وإن رآه وصحٌف، أو مل يٙمـ ًمف ؾم٤مسم٘م٦م وٓ أصمر ذم اًمديـ، وم٘مد يٙمقن ذم  وأُمَّ

 .قمغم ُم٤م دًم٧َّم قمٚمٞمف أصم٤مر ،اًم٘مرون اًمتل شم٠ميت سمٕمد اًم٘مرن إول ُمـ يٗمْمٚمٝمؿ

                                                
 (.2/321)اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ( 1) 

 (.141:ح)ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ( 2) 
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 .وىمد ذه٥م إمم هذا أيًْم٤م همػمه ُمـ اعمتٙمٚمٛملم قمغم اعمٕم٤مين: ًم٘م٤ميضىم٤مل ا

ًة ُمـ قمٛمره،  وذه٥م ُمٕمٔمؿ اًمٕمٚمامء إمم ظمالف هذا، وأنَّ ُمـ صح٥م اًمٜمٌل : ىم٤مل ورآه ُمرَّ

: وطمّمٚم٧م ًمف ُمزي٦م اًمّمح٦ٌم: أومْمؾ ُمـ يمؾ ُمـ ي٠ميت سمٕمد، وم٢منَّ ومْمٞمٚم٦م اًمّمح٦ٌم ٓ يٕمدهل٤م قمٛمؾ، ىم٤مًمقا

ًمق أٟمٗمؼ أطمديمؿ ُمثؾ أطمد ذه٤ًٌم ُم٤م سمٚمغ ُمد : )واطمتجقا سم٘مقًمف  ،(وذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مء)

(أطمدهؿ وٓ ٟمّمٞمٗمف
(5)

. 

 :شمٗمًػم ًمٙمالم اسمـ قمٌد اًمؼم، وىمد ىمًؿ اًمّمح٤مسم٦م إمم ـمٌ٘متلم -يمام شمرى-ومٙمالم اًم٘م٤ميض

 .ٚمح٘مقنوه١مٓء ٓ يُ ..( وُمـ ؾمٚمؽ ُمًٚمٙمٝمؿ.. اًم٤ًمسم٘مقن: )إولم

 .ُمـ ظمٚمَّط ومل يٙمـ ًمف ؾم٤مسم٘م٦م: ايمثوكقي

إنَّ أطمًدا ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم  :اهلل ذم اًم٤ًمسم٘ملم ُمـ ظمٚمط، ومل ي٘مؾ أطمد ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦َّم وًمٞمس سمحٛمد

 .(راسمٕم٤مً )ٚمحؼ يمام ؾمٞم٠ميت ذم يٛمٙمـ أن يُ 

وددت أين ًم٘مٞم٧م : )اًمؼم وٓ همػمه قمٜمد طمدي٨م مل أضمد اعمٜم٤موي ٟم٘مؾ ؿمٞمئ٤ًم قمـ اسمـ قمٌد :شموكقًو

(إظمقاين
(0)

 .واًمٜمًخ٦م اًمتل اقمتٛمدشمؿ قمٚمٞمٝم٤م همػم ُمٕمرووم٦م ًمدي ،

ؿ طم٤مزوا ومْمٞمٚم٦م : )ًمذي ذيمره هٜم٤م ىمقًمفوا وىمد دل إصم٤ٌمت إظمقة هل١مٓء قمغم قمٚمق ُمرشمٌتٝمؿ، وأهنَّ

...(ومْمٞمٚم٦م إوًمٞم٦م، وهؿ اًمٖمرسم٤مء إظمروي٦م يمام طم٤مز اعمّمٓمٗمك 
( )

. 

: اًمؼم قمٜمد آي٦م أُم٤م حتٗم٦م إطمقذي ومٚمؿ أضمد ومٞمف ٟم٘ماًل ًمٙمالم اسمـ قمٌد :شمويمثًو     

       [111:قمٛمران آل]، وٓ ذم اعمٙم٤من اًمذي أذشمؿ إًمٞمف. 

ومٞمف ومْمؾ اًم٘مرن إول روإٟمَّام وضمدشمف ٟم٘مؾ ُمـ شمٗمًػم اسمـ يمثػم هلذه أي٦م، واًمذي ُيِ٘مرِّ 
(4)

. 

، وم٘مد أؿم٤مر إمم ىمقل اسمـ قمٌد اًمؼم، وشمٕم٘مٌف ذم شمْمٕمٞمٗمف سمٕمض إطم٤مدي٨م وأُم٤م اسمـ طمجر  :رازمًعو

واًمذي ذه٥م إًمٞمف اجلٛمٝمقر أن ومْمٞمٚم٦م اًمّمح٦ٌم ٓ . ٟمٕمؿ: )اًمتل أورده٤م ذم اًمتٛمٝمٞمد ًمت٘مقي٦م ُمذهٌف، صمؿ ىم٤مل

 .يٕمدهل٤م قمٛمؾ: عمِم٤مهدة رؾمقل اهلل 

                                                
 (.3/141)ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ ( 1) 

 (.961:ح)ومٞمض اًم٘مدير ( 2) 

 (.6/468)ومٞمض اًم٘مدير ( 3) 

 (.8/278)حتٗم٦م إطمقذي ( 4) 
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ع اعمتٚم٘مك قمٜمف وشمٌٚمٞمٖمف وأُم٤م ُمـ اشمَّٗمؼ ًمف اًمذب قمٜمف، واًمًٌؼ إًمٞمف سم٤مهلجرة أو اًمٜمٍمة، ووٌط اًمنم

: ٕٟمف ُم٤م ُمـ ظمّمٚم٦م ُمـ اخلّم٤مل اعمذيمقرة إٓ وًمٚمذي ؾمٌؼ هب٤م عمـ سمٕمده: وم٢مٟمف ٓ يٕمدًمف أطمد نمَـّ ي٠ميت سمٕمده

 .ُمثؾ أضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م سمٕمده، ومٔمٝمر ومْمٚمٝمؿ

ؾ اًمٜمزاع يتٛمحض ومٞمٛمـ مل حيّمؾ ًمف إٓ جمرد اعمِم٤مهدة يمام شم٘مدم  (.وحُمّمِّ

و ًً ، ُمع أٟمف اًمؼم قمغم ىمقًمف أؾمامءهؿ مل يقاوم٘مقا اسمـ قمٌد ؿأوردسمء اًمذيـ شمٌلم سمام شم٘مدم أن اًمٕمٚمام :طموم

ُمـ : اًمّمح٤مسم٦م، أي( مجٚم٦م: )ىمد ىمٞمد إُمٙم٤مٟمٞم٦م جملء ؿمخص أو أؿمخ٤مص يٙمقٟمقن أومْمؾ نمـ هق ذم

اعمٕمدوديـ ُمٜمٝمؿ، ٓ ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم، يمام هق واوح ذم قم٤ٌمرشمف اًمتل ذيمره٤م اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض وأورده٤م 

 .اًمٜمقوي يمام شم٘مدم

يمؾ قمٛمؾ شمٕمٛمٚمف إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ومٚمٚمّمح٤مسم٦م ُمثؾ أضمقرهؿ: ٕنَّ :  ؽمودؽًمو 

 !اًمّمح٤مسم٦م هؿ اًم٥ًٌم ذم ٟمٍمة اإلؾمالم وطمٗمٔمف وٟمنمه، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن يٚمح٘مٝمؿ همػمهؿ؟

 .ًمٞمس اخلالف ُمٕمٙمؿ ذم إُمٙم٤مٟمٞم٦م جملء ومْمالء ذم إُم٦م يٙمقٟمقن أومْمؾ ُمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م : ؽموزمعوً 

وقمداًمتٝمؿ وهلذا  ٞمؾ اعم١مُمـ اًمذي شمنمف سمّمح٦ٌم ظمػم اًمٌنم وإٟمام اخلالف ذم ومْمؾ ذًمؽ اجل

 .ومٙمثرة ٟم٘مقٓشمؽ ظم٤مرضم٦م قمـ اعمقوقع

، جيد همقف صػحوت ٓ ؾمؽ أن مـ ؽمػم سموريخ ايمصحوزمي زمعد رضمقؾ ايمرؽمقل : )ومؾتؿ( 68

زمؾ جتووز إمر هبؿ إلم ايمتؼوسمؾ وؽمػؽ  :مؾقئي زمليمقان ايمٌماع وايمـزاع زمقـفؿ، ضموهمؾي زمتٌودل ايمًى وايمشتؿ

ايمدموء: همؽؿ مـ زَمدرّي وأضمدّي اكتفؽً ضمرمتف أو ُأريؼ دمف زمقد صحويب آطمر، وهذا مماو ٓ ُيتؾػ همقف 

 (.اشمـون

  : اجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ ومٞمف صٗمح٤مت ُمٚمٞمئ٦م سم٠مًمقان اًمٍماع واًمٜمزاع سمٞمٜمٝمؿ طم٤مومٚم٦م : )ىمقًمؽ قمـ شم٤مريخ اًمّمح٤مسم٦م أن   :أو

 ..(.اًمِمتؿ سمت٤ٌمدل اًم٥ًم و

اومؽماء ٓ يٚمٞمؼ ُمثٚمف سمرضمؾ يزقمؿ أٟمف جيؾ اًمّمح٤مسم٦م ويتٔم٤مهر سم٤مطمؽماُمٝمؿ وإٓ وم٠ميـ ذًمؽ اًمت٤مريخ 

  !اعمٛمٚمقء ؟

ًم٘مد آذيتؿ ضمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م وؿمقهتؿ ؾمٛمٕمتٝمؿ سمدقم٤موى ٓ شمّمح  ُمع أٟمٙمؿ  طم٤موًمتؿ يمام ذم اًمٌداي٦م أن 
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ىمذومتؿ إًمٞمف هبذه اًمدقم٤موى  ختدروا اًمٕم٘مؾ اعمًٚمؿ سم٠مٟمٙمؿ دمٚمقن اًمّمح٤مسم٦م طمتك إذا صدق شمٚمؽ اًمدقمقى

 .اعمٜمٙمرة

وًمق يم٤من اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م يّم٤مرطمقن ُمـ اًمٌداي٦م سمٕم٘مٞمدهتؿ ًمٙم٤من اخلٓم٥م أهقن وًمٙمٜمٝمؿ 

ًمٞمِمٝمد هلؿ صمؿ !!  يتٔم٤مهرون سم٤مًمؼماءة ويًتٜمجدون سمٙمالم ُمـ جيٝمؾ طم٘مٞم٘متٝمؿ أونمـ ًمف ُمآرب أظمرى

 .يٜم٘مْمقن سمٕمد ذًمؽ قمغم هذا اجلٞمؾ اعم١مُمـ اعمج٤مهد ًمتِمقيف شم٤مرخيف

 .واًم٘م٤مرئ يٕمج٥م ُمـ هذا اًم٘مقل سمٕمد شمٚمؽ اًمدقم٤موى اًم٤ًمسم٘م٦م ذم شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م

٦مشم٤مريخ ُمنمق وُميضء ًمٚمّمح٤مسم٦م  : شموكقوً  سمؾ ذم طمٞم٤مة : ، يٕمتؼم أومْمؾ شم٤مريخ ذم طمٞم٤مة إُمَّ

 .اًمٌنمي٦م

وٟم٘مٚمقه  قمغم أيدهيؿ أومقاضًم٤م، وطمٗمٔمقا ًمٜم٤م ديـ اهلل  وم٘مد ومتحقا إرض، ودظمؾ اًمٜم٤مس ذم ديـ اهلل 

 ، إمم أواظمر ظمالوم٦م قمثامنيمام أٟمزل، وقم٤مؿمقا إظمقة ُمتح٤مسملم ـمقال ظمالوم٦م اًمِمٞمخلم أيب سمٙمر وقمٛمر 

اء :إولسمـ قمٗم٤من  وىمد يم٤مٟمقا شمًٕم٦م أو قمنمة ذم اًمٙمقوم٦م، وآظمرون ذم اًمٌٍمة، سم٥ًٌم قمزل : سمٕمض اًم٘مرَّ

يِمٜمٕمقن قمٚمٞمف، وأظمذوا  -هذا ذم اًمٔم٤مهر  -سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمقٓي٤مت وشمقًمٞم٦م أصح٤مسمف  قمثامن 

.وهٜم٤مك اًمت٘مك هبؿ ُمـ ًمف ُمٙمر ي٤مُٕم٦م ُمًتٖمالً ظمالومٝمؿ ُمع قمثامن  ومًػمَّ سمٕمْمٝمؿ إمم اًمِم٤مم وُمٍم

يمام ذيمر اسمـ يمثػم  ،مجٞمًٕم٤م، وذًمؽ إمم قم٤مم صمالصم٦م وصمالصملم أو أرسمع وصمالصملم، صمؿ سمدأت ذارة اًمٗمتٜم٦م

. 

 :ؽمٌٌكم يمٌدايي هذه ايمػتـي ذىمر ازمـ ىمثغم همؼد 

: أن ؾم٥ٌم شم٠مًم٥م إطمزاب قمغم قمثامن : ) وهق  ؾمٞمػ سمـ قمٛمر قمـ اسمـ يمثػم ٟم٘مٚمفُم٤م  :ايمًٌى إول

٤م، وم٠مفمٝمر اإلؾمالم وص٤مر إمم ُمٍم، وم٠موطمك إمم ـم٤مئٗم٦م ُمـ  (اهلل سمـ ؾم٠ٌم قمٌد)أن رضماًل ي٘م٤مل ًمف  يم٤من هيقديًّ

 وىمد يم٤من ُأويص إمم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ومٛمحٛمد»: ومذيمر ُمٜمف أن ىم٤مل. اًمٜم٤مس يمالًُم٤م اظمؽمقمف ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف

ومٝمق أطمؼ سم٤مإلُمرة ُمـ قمثامن، وقمثامن ُمٕمتد ذم : صمؿ ي٘مقل. ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء، وقمكّم ظم٤مشمؿ إوصٞم٤مء

(وٓيتف
(5)

. 

اء :ايمثوين وىمد يم٤مٟمقا شمًٕم٦م أو قمنمة ذم اًمٙمقوم٦م، وآظمرون ذم اًمٌٍمة، سم٥ًٌم قمزل قمثامن : سمٕمض اًم٘مرَّ

                                                
 (.168-7/166)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( 1) 
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وأظمذوا يِمٜمٕمقن قمٚمٞمف، ومًػمَّ  -هذا ذم اًمٔم٤مهر  -سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمقٓي٤مت وشمقًمٞم٦م أصح٤مسمف  

.وهٜم٤مك اًمت٘مك هبؿ ُمـ ًمف ُمٙمر سم٤مُٕم٦م ُمًتٖمالً ظمالومٝمؿ ُمع قمثامن  سمٕمْمٝمؿ إمم اًمِم٤مم وُمٍم

قمغم أيدي ه١مٓء  يمثػًما ُمـ اًمٜم٤مس، ومقىمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م، وىُمتِؾ قمثامن  اسمـ ؾم٠ٌم اؾمتاملوىمد

 .وىمتٝم٤م سمدأت اًمٗمتٜم٦م ذم إُم٦م اخلقارج، وُمـ

سمتٜم٤مد اًمٗمؽمة اعمْمٞمئ٦م اًمتل يم٤من ُمـ سمريمتٝم٤م -إـمالق اًم٘مقل سم٠من شم٤مريخ اًمّمح٤مسم٦م ُمكمء سم٤مًمٍماع : إذن

 .ومٞمف دم٤موز -طمٗمظ اًمديـ وومتح اًمٕم٤ممل، إمم أن وصؾ اًمٗمتح إمم سمالد اهلٜمد وؿمامل اجلزيرة وؿمامل أومري٘مٞم٤م

همنن ومتؾ  !ل وومعً همقفو ايمػتـي زمؿؽر أفمداء اإلؽمًلم؟وسمػمز ايمػؼمة ايمت ،أسمـًك هذه ايمػؼمة اظمضقئي

 . ىمون زمقازمي يمؽؾ ايممم ايمذي زمعده فمثامن 

ُم٤م طمدث ُمـ آىمتت٤مل يم٤من اىمتت٤مل ومتٜم٦م أذيم٤مه٤م اخلقارج قمغم قمثامن، إمم اضمتٝم٤مد ظم٤مـمئ ُمـ  :يمثوً شمو

: ، وأـمٚمؼ قمغم اًمٔم٤معم٦م أهن٤مىمد أسم٤من أن اعم١مُمٜملم ىمد ي٘متتٚمقن ومل حيٙمؿ سمٙمٗمرهؿ  ، واهلل ُمٕم٤موي٦م 

 .ومل يٜمػ قمٜمٝم٤م ُأظمقة اإليامن (سم٤مهمٞم٦م)

: يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم                      

                               

                             

       [11:احلجرات]. 

 .-إن ؿم٤مء اهلل  -وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من ذم اًمٗم٘مرة أشمٞم٦م 

ايمصحويب يعتؼد أن طمصؿف ايمصحويب أطمر مـحرف فمـ احلؼ، همنذا ىمون (: )81:ص)ومؾتؿ ( 69

وجموكى ذيعي اهلل ورؽمقيمف، وأكف زموغ يًتحؼ ايمؼتؾ، وهق فمعم هذا إؽموس يٌقح ؽمؾ ايمًقػ فمؾقف وومتؾف: 

همؽقػ جيقز أن كحؽؿ زمعدايمتفؿ وكزاهتفؿ مجقًعو، واحلول أن ايمصحوزمي أفمرف مـاو زمـقازع أكػًفؿ، 

 (.!؟ؾ ؽمؿعً ـمئًرا أفمطػ زمويمطػؾ مـ أمفوزمـػًقوت أزمـوء صمقؾفؿ، وه

 :  لنا هنا وقفات

 ًٓ  سمتٕمٛمد اًمتٝمقيؾ واًمتِمقيف وإسمراز اخلالف اًمذي وىمع ذم ظمالوم٦م قمكم هذا اًمٙمالم يم٤ًمسم٘مف  :أو
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 .اًمخ... قمغم أٟمف هق شم٤مريخ اًمّمح٤مسم٦م وأهنؿ اؾمت٤ٌمطمقا اًم٘متؾ 

اًمٗمريد اًمذي ٟمٍم اًمديـ شمٚمؽ إوص٤مف اًمتل شمٕمتؼم جم٤مزوم٦م ُمذُمقُم٦م ذم طمؼ هذا اجلٞمؾ اًمرسم٤مين 

 .وومتح اًمٕم٤ممل

هؾ شمًتٓمٞمع أن ! يًتحؼ اًم٘متؾ؟! أيـ ذم طمٞم٤مة اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يرى ظمّمٛمف ظمّماًم ضمٝمٜمٛمٞم٤ًم :شموكقًو

 !ُُمدًماًل قمغم ذًمؽ ُمـ يمالُمٝمؿ؟! شمذيمر أُمثٚم٦م سم٤مٓؾمؿ؟

٤م ُم٤م طمدث ُمـ ظمالف أدَّى إمم اًمت٘م٤مشمؾ، ومٝمق أُمر ظم٤مرج قمـ إرادهتؿ، ومل ي٘مّمدوا اًم٘مت٤مل، :شمويمثًو  أُمَّ

 :وهمقام يقم فمرض مقصمز يمؾحقادث ايمتل وومعً زمقـفؿ

سمٕمد ىَمتؾ قمثامن مُحؾ ىمٛمٞمّمف ُمٚمٓمًخ٤م سمدُمف إمم اًمِم٤مم، وأص٤مسمع زوضمتف ٟم٤مئٚم٦م اًمتل ىُمٓمٕم٧م وهل  -1

 .، ومقوٕمف ُمٕم٤موي٦م قمغم اعمٜمؼم وٟمدب اًمٜم٤مس إمم إظمذ سمث٠مره حت٤مضمػ قمٜمف 

وـمٚم٤ٌم ُمٜمف إىم٤مُم٦م  قمغم قمكم  ، دظمؾ ـمٚمح٦م واًمزسمػم وعم٤م اؾمت٘مر إُمر ًمٕمكم  -2

 – احلدود، وإظمذ سمدم قمثامن: وم٤مقمتذر إًمٞمٝمام سم٠من ه١مٓء هلؿ ُمدد وأقمقان، وأٟمف ٓ يٛمٙمٜمف ذًمؽ يقُمف هذا

 .-يمام شم٘مدم 

 .طمدث ذم مجٞمع إُمّم٤مر اوٓمراب سم٥ًٌم ُم٘متؾ قمثامن، ويمٚمٝمؿ يٓم٤مًم٥م سم٘متؾ ىمتٚمتف -3

 .يم٤من هٜم٤مك شم٤ٌمدل ٟمّم٤مئح سملم قمكم واسمٜمف احلًـ  -4

 .إمم اًمٌٍمة ًمتحريض اًمٜم٤مس قمغم ىمتٚم٦م قمثامن ظمرج ـمٚمح٦م واًمزسمػم وُمٕمٝمام قم٤مئِم٦م  -5

قمٚمٞمٝم٤م، أدى إمم ىمت٤مل سملم  قمٜمد وصقهلؿ إمم اًمٌٍمة وىمع اظمتالف سمٞمٜمٝمؿ وسملم قم٤مُمؾ قمكم  -6

 .اًمٓمروملم

 ًمٌٍمةيريد أن يتجف إمم اًمِم٤مم، ومٚمام قمٚمؿ سمذه٤مب ـمٚمح٦م واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م إمم ا يم٤من قمكم  -7

 .ف إمم اًمٌٍمةهمػمَّ وضمٝمتف وادم

 .شمراؾمؾ اًمٓمروم٤من قمكم وـمٚمح٦م وُمـ ُمٕمف، واشمٗم٘م٤م قمغم اًمّمٚمح -8

وأدريمقا أن إُمْم٤مء اًمّمٚمح يٕمٜمل  - ويم٤مٟمقا وٛمـ ضمٞمش قمكم -قمٜمدُم٤م قمٚمؿ ىمتٚم٦م قمثامن  -9

أهؾ اًمٌٍمة  سم٠من يثػموا احلرب ُمـ أواظمر اًمٚمٞمؾ، ويِمٞمٕمقا سم٠منَّ : إظمذ سم٤مًمث٠مر ُمٜمٝمؿ، قمٛمدوا إمم طمٞمٚم٦م

 .ريم٦مومٗمٕمٚمقا ووىمٕم٧م اعمٕم. ظمدقمقهؿ
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مع ؿمؾحي ومـ معف ىمام فمروفو ازمـ ىمثغم  هذا مؾخص ومتول فمقم 
(5)

. 

 !وم٠ميـ ذم هذه احل٤مدصم٦م اؾمتحالل اًمدُم٤مء وهل ومتٜم٦م مل ي٘مّمده٤م يمال اًمٓمروملم؟

ُمـ وىمٕم٦م اجلٛمؾ، وم٘مد أرؾمؾ إمم ُمٕم٤موي٦م وـمٚم٥م  وىمٕم٦م صٗملم يم٤مٟم٧م سمٕمد أن اٟمتٝمك قمكم  :رازمًعو

ز قمكّم ضمٞمًِم٤م وادمف سمف إمم اًمِم٤مم، وضمٝمز ُمٕم٤موي٦م  ُمٜمف أن ي٤ٌميع، وم٤مُمتٜمع إٓ إذا ؾمٚمَّؿ ًمف ىمتٚم٦م قمثامن، ومجٝمَّ

ضمٞمًِم٤م، وم٤مًمت٘مقا ذم صٗملم، وسمٕمد ُمراؾمالت مل شمثٛمر ؿمٞمئ٤ًم ُمٗمٞمًدا وىمع اًم٘مت٤مل
(0)

. 

 !؟وم٠ميـ ذم هذه احل٤مدصم٦م ي٤م شُمرى اؾمتحالل اًمدُم٤مء

وأنَّ اىمتت٤مهلؿ يم٤من ًم٘مْمٞم٦م ٓ ًم٘متؾ ؿمخص ! أًمٞمس فم٤مهر إُمر أنَّ يمؾ ـمرف يرى أنَّ احلؼ ُمٕمف؟

 !سمٕمٞمٜمف؟

و ًً ُم٤م يقضمد ذم رواي٤مت اًمت٤مريخ يمثػم ُمٜمف ٓ يّمح، واًمذي يريد أن يًتؼمئ ًمديٜمف، ومال يٜمٌٖمل  :طموم

 .ًمف أن يّمٖمل إمم شمٚمؽ اًمرواي٤مت: ًمٙمثرة ُم٤م ؿم٤مهب٤م ُمـ إيم٤مذي٥م

 .وصػ ايمصحوزمي زمتؾؽ إوصوف ممو ٓ يؾقؼ زمٌوضمٌ صمومعلقضمز يتٌلم أنَّ وهبذا اًمٕمرض اعم

قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م سمٛمثؾ هذه اًمدقم٤موى، ًمف آصم٤مره اًمًٞمئ٦م اًمتل شمٗم٘مد  ضإنَّ احلرص قمغم ٟم٘م :ؽمودؽًمو

سم٠مٟمَّف ظمٚمَّػ ضمٞماًل اٟمت٘مض قمغم  سمؾ دمرح رؾمقل اهلل  :اًمث٘م٦م ذم هذا اجلٞمؾ، وومٞمام ٟم٘مٚمف إًمٞمٜم٤م ُمـ ديـ

 !..اًمديـ واؾمت٤ٌمح احلرُم٤مت

 .وهذه هل اًمٜمتٞمج٦م اًمتل يريده٤م اًمٓم٤مقمٜمقن ذم صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل

ومد أكؽركو فمعم ايمشقعي دفمقاهؿ ايمعصؿي  -أهؾ ايمًـي-إكـو : )أوردسمؿ فمـ ازمـ فمؼقؾ أكف ومول( 71

ىمؾفؿ ... و ضموضهؿ وزمودُّيؿ وفممميـ أيمػً  أهمٌعد ذيمؽ جيؿؾ زمـو أن كدفمل أن موئي: إلم أن ومول ... يمألئؿي

 ....(.معصقمقن

 ًُ  ..ازمـ فمؼقؾ هذا رصمؾ جمفقل ومتحومؾ، وىمثغم مـ دفموواه ىموذزمي: ومؾ

، وٓ يقضمد ذم أي ، وهذا يمذبايمصحوزمي سمٕمّمٛم٦م أٟمَّف زقمؿ أنَّ أهؾ اًمًٜم٦َّم ي٘مقًمقن: ومٛمـ اًمٙمذب

 .يمت٤مب ُمـ يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م ُمثؾ هذا اًم٘مقل

                                                
 .(هث36): واًمٓمؼمي ذم شم٤مرخيف ذم طمقادث ؾمٜم٦م ،(245-7/231)اًمٌداي٦م ( 1) 

 (.276-7/253)اًمٌداي٦م ( 2) 
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 .ٕٟمَّف ًمق يم٤من ؾمٜمٞم٤ًّم ًمٕمرف ُمذهٌفوهذا ي١ميمد قمدم ؾمٜمٞمتف 

 .صمؿ ي١ميمد ىمٚم٦م أُم٤مٟمتف ذم اًمٜم٘مؾ واًمٕمزو إذ ٓ يقضمد ذم أي يمت٤مب ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م اًم٘مقل سمٕمّمٛمتٝمؿ

أهؾ اًمًٜم٦َّم ي٘مقًمقن سم٠منَّ إصؾ ومٞمٝمؿ اخلػم: ًمٙمقهنؿ دظمٚمقا اإلؾمالم ـم٤مئٕملم خمت٤مريـ، طمتك يتٌلم 

 .ًمنمف صحٌتٝمؿ ًمرؾمقل اهلل  :ًمٜم٤م ظمالف ذًمؽ

زمؾ ومو سمقاسمر مـ ارسمؽوب زمعضفؿ مو ُيرم ) :يمرر ُم٤م أوردمتقه ؾم٤مسمً٘م٤م سمٜمٗمس اًمٜمؼمة، طمٞم٨م ىم٤مل صمؿ إٟمَّف

 ....(مـ ايمٌغل، وايمؽذب، وايمؼتؾ زمغغم ضمؼ، وذب اخلؿر، ونمغم ذيمؽ مع اإلسار: ايمعدايمي ويـوهمقفو

وهذا ُمـ اًمٙمذب قمغم ذًمؽ اجلٞمؾ اًمذي اظمت٤مره اهلل قمزوضمؾ ًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وًمديٜمف 

 .وزيم٤مهؿ اًمت٤مريخ وزيم٤مهؿ اًمٕم٘مؾ  وىمد زيم٤مهؿ رهبؿ ؾمٌح٤مٟمف وزيم٤مهؿ رؾمقًمف 

 .إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم( 84)وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من ذم اًمٗم٘مرة 

 .إنا رومي ايمديـ ومرض ايمؼؾى ؽمٌٌون فمظقامن يمؼقل ايمزور واجلراءة فمؾقف

اخلروج مـ ايمديـ كرى أنا زمعضفؿ يتافؿ مـ يـتؼد ايمصحوزمي زمويمزكدومي و: ومع هذا ىمؾف: )ومؾتؿ( 78

 شمـ ؿمعـ همقفؿ همفق مؾحد ُمـوزمذ يمإلؽمًلم، دواؤه ايمًقػ إن مل يتى»: واإلحلود، ىمام ومول ايمنطمز

 ([.4/842)أصقل ايمنطمز ]

إذا رأيً ايمرصمؾ يـتؼص أضمًدا مـ ) :وأوردشمؿ رواي٦م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي قمـ أيب زرقم٦م أٟمَّف ىم٤مل

فمـدكو ضمؼ، وايمؼرآن ضمؼ، وإكاام  نا ايمرؽمقل وذيمؽ أ ،، هموفمؾؿ أكاف زكديؼأصحوب رؽمقل اهلل 

، وإكاام يريدون أن جيرضمقا ؾمفقدكو يمقٌطؾقا أدى إيمقـو هذا ايمؼرآن وايمًـاي أصحوب رؽمقل اهلل 

 ([.67)اًمٙمٗم٤مي٦م ( ]واجلرح هبؿ أولم، وهؿ زكودومي ،ايمؽتوب وايمًـاي

 : واجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ  عم٤مذا جيرح اًمِمٞمٕم٦م اًمّمح٤مسم٦م ويرومْمقن قمداًمتٝمؿ؟ ُم٤م هق اعم٘مّمد ُمـ ذًمؽ؟  :أو

 !أًمٞمس اعم٘مّمد هق إوم٘م٤مد اًمث٘م٦م ذم ُمروي٤مهتؿ، واًمتِمٙمٞمؽ ذم إيامهنؿ وإظمالصٝمؿ؟

 .ٓ ٟمٗمٝمؿ ُمـ ُمقاىمػ اًمِمٞمٕم٦م إٓ هذه اعم٘م٤مصد

 ُم٤مذا يؽمشم٥م قمغم ضمرح اًمّمح٤مسم٦م واًمتِمٙمٞمؽ ذم قمداًمتٝمؿ؟ :شموكقًو
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 :يؼمسمى فمؾقف مو يقم

ؿ ىمتٚم٦م، ؿم٤مرسمق مخر، زٟم٤مة، هاق، وظمقٟم٦م ًمديٜمٝمؿ  أنَّ  -1  -اًمّمح٤مسم٦م همػم ُأُمٜم٤مء قمغم اًمنميٕم٦م: ٕهنَّ

 .-يمام زقمٛمتٛمقه أٟمتؿ وُمـ ٟم٘مٚمتؿ يمالُمف 

 .وهذا ي١مدي إمم إسمٓم٤مل اًمنميٕم٦م

 .وًمق أراد أقمداء اًمنميٕم٦م أن يٌٓمٚمقا اًمديـ، عم٤م وضمدوا ـمريً٘م٤م أُم٣م ُمـ هذه اًمٓمريؼ اًمِمٞمٕمٞم٦م

ٕٟمَّف مل يًتٓمع أن يريب اجلٞمؾ إول شمرسمٞم٦م إيامٟمٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م، ومام إن ُم٤مت هذا اًمديـ همػم صحٞمح:  -2

 .طمتَّك اٟم٘مْمقا قمغم ديٜمٝمؿ وارشمٙمٌقا يمؾ حمرم رؾمقل اهلل 

ؿ  أنَّ رؾمقل اهلل  -3 يم٤من يريب ضمٞماًل جمرًُم٤م ىمراسم٦م صمالث وقمنميـ ؾمٜم٦م وهق ٓ يدري أهنَّ

أو ىمون  جمرُمقن وخم٤مدقمقن، يم٤مٟمقا ُمٕمف قمغم اًمٜمٗم٤مق واخلداع، ومٚمامَّ ُم٤مت اٟمٙمِمٗم٧م اًمٜمقاي٤م وفمٝمر اعمًتقر

 !!يدري ويمؽـف فموصمز فمـ ايمتخؾص مـفؿ

ٞمًتٌدل ثسمف ًم  رؾمقًمف ذًمؽ اجلٞمؾ، وأٟمَّف ضمٞمؾ ذير، ومل خيؼمطم٘مٞم٘م٦م أنَّ اهلل شمٕم٤ممم يم٤من يٕمٚمؿ  -4

 قل اهلل ثسمف همػمه، وهذا إىمرار ًمٚم٤ٌمـمؾ وشمٖمرير سم٤مًمٜم٤مس: ّٕن اًمٜم٤مس يرون ه١مٓء يراوم٘مقن رؾم

ف، واًمرؾمقل يٕم٤مذهؿ ويًتِمػمهؿ، ويزوضمٝمؿ ُمـ سمٜم٤مشمف، ويتزوج ُمـ سمٜم٤مهتؿ، وُيثٜمل ثقن سمثوحيٞمٓم

ًٓ  ،وهذا اهت٤مم هلل . ويذيمر ُمـ ومْم٤مئٚمٝمؿ ،قمٚمٞمٝمؿ ٦م ًمئال يٜمخدقمقا ف سمٕمدم يمِمٗمٝمؿ ًمٜمٌٞم: أو ، وًمألُمَّ

 .شموكقًوهبؿ 

٤م وصمٜم٤مًء ظم٤مًص٤م، وذًمؽ ومٞمف شمٖمرير ًمٚمٜم٤مس سمذًمؽ اًمثٜم٤مء صمٜم٤مًء أيمثر ُمـ اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ  سمؾ اهلل  -قم٤مُمًّ

 .-طم٥ًم زقمٛمٙمؿ

 .رح اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ًمٚمّمح٤مسم٦م هذه هل ٟمتٞمج٦م ضَم 

مل يٌلم اًمٌٞم٤من اًمٙم٤مذم عمٕمروم٦م إظمٞم٤مر ُمـ إذار، نم٤َّم  أنَّ اهلل : ذم دقم٤موى اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م -5

٤م أن ُيتَّٝمؿ إظمٞم٤مر، ًمٕمدم اًمقوقح واًمٌٞم٤من ك إذار وإُمَّ ٤م أن ُيزيمَّ  .جيٕمؾ إُمر خمتٚمًٗم٤م، وم٢مُمَّ

ٜم٤م ٟمِمؽ ومٞمٝمؿ وٟمخِمك أن يٙمذسمقا قمٚمٞمٜم٤م  .صمؿَّ يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ قمدم اًمث٘م٦م ذم ُمروي٤مهتؿ: ٕٟمَّ

وم٢منَّ إُمر خمتٚمط، واًم٘مرآن  :ومٜم٘مٌؾ روايتف، وُمـ هق اعمٜم٤مومؼ ومٜمرد روايتفأو ٓ ٟمدري ُمـ هق اعم١مُمـ 

 .د، واًمًٜم٦َّم ٟم٘مٚمٝم٤م ه١مٓءمل حُيدِّ 
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 .وهبذا ٟمٗم٘مد اًمث٘م٦م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦َّم، ٕنَّ ٟم٘مَٚمتٝم٤م ُمِمٙمقك ومٞمٝمؿ

 .ًمق أردٟم٤م أن ٟمث٧ٌم إيامن اًمّمح٤مسم٦م قمغم هذا اعمٜمٝم٩م اًمِمٞمٕمل عم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م :شمويمثًو

 !إصم٤ٌمت إيامن أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم وهمػمهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م؟وم٠ميـ اًمدًمٞمؾ قمغم 

 ،(اًمٕمٞمٜمٞم٦م)دًٓمتٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م وم٢مٟمف أورد آي٤مت يمثػمة قم٤مُم٦م وآي٤مت ظم٤مص٦م، ويمٚمٝم٤م أسمٓمؾ  :هملمو ايمؼرآن  (أ

٤م شمدل قمغم ومالن وومالن، وىم٤مًمقا :أي –ٕمكم سمُم٤م قمدا ُم٤م ومنوه  ٤م قم٤مُم٦م ٓ يٛمٙمـ شمٗمًػمه٤م ذم  :أسمٓمٚمقا أهنَّ إهنَّ

٤م ُم٘مٞمدة، وٓ ٟمدري ُمـ هق اًمذي شمقاومر ومٞمف اًم٘مٞمد اًمِمٞمٕمل ٤م قم٤مُم٦م وإُمَّ ٤م إُمَّ  !!أقمٞم٤من ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وم٢مهنَّ

أٟم٤م أؿمؽ ذم إيامن ه١مٓء اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م: وم٢منَّ آي٤مت اًمٜمٗم٤مق يم٤مٟم٧م : ُمـ أقمداء اًمديـ ومٚمق ىم٤مل ىم٤مئؾ

إنَّ أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقمثامن اهمتّمٌقا اخلالوم٦م، ويم٤من اعمٕملمَّ هل٤م : شم٘مقل اًمِمٞمٕم٦مواًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن  :ومٞمٝمؿ

، وه١مٓء ظم٤مٟمقا اًمقصٞم٦م واُمتٜمٕمقا وُمـ رؾمقًمف  شمٕمٞمٞمٜم٤ًم قمٞمٜمٞم٤ًّم ُمـ اهلل  هق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 .ُمـ شمٜمٗمٞمذه٤م، وقمكّم أو٤مع اًمقصٞم٦م طمٗم٤مفًم٤م قمغم طمٞم٤مشمف

خُيُٗمقن ٟمٗم٤مىمٝمؿ  ُمع رؾمقل اهلل يم٤مٟمقا وم٘مد وهذا دًمٞمؾ ٟمٗم٤مىمٝمؿ، وهلذا وم٢مينِّ أؿمؽ ذم إيامهنؿ، 

 !وأن فمٝمر اًمٜمٗم٤مق، ومٙمٞمػ شمرد قمٚمٞمف؟

 : صمؿ اؾمتٓمرد ىم٤مئاًل 

سم٤مإليامن، ووصٗمٝمؿ ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م سم٤مًمٜمٗم٤مق، ومل خيؼمٟم٤م  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وصػ ُمـ ُمع اًمٜمٌل 

 !شمدل قمغم اًمٜمٗم٤مق؟ فمٝمرت ُمٜمٝمؿ ضمٞمٛمًٕم٤م وهذه إقمامل ،ُمـ هق اعم١مُمـ وُمـ هق اعمٜم٤مومؼ

 !!شقعي همام هق ردهؿ فمؾقف هذا فمعم مـفٍ ايم

 :كحوىمؿؽ إلم ايمًـي: همنن ومؾً يمف (ب

ومٝمؿ يِمٝمدون  :ٓ ٟم٘مٌٚمٝم٤موهلذا  اًمًٜم٦َّم رواه٤م ه١مٓء إؿمخ٤مص اًمذيـ ٟمِمؽ ذم إيامهنؿ،: ىم٤مل

 .ًمٌٕمْمٝمؿ، وهذه ؿمٝم٤مدة ُمردودة

ق، وم٤مًمديـ سم٤مـمؾ: وقمغم هذا: ىم٤مل صمؿ (ج ق وٓ اًمًٜم٦َّم ُٟمّمدِّ  .ومال اًم٘مرآن ُٟمّمدِّ

 ًُ إكاام يريدون أن جيرضمقا ؾمفقدكو يمقٌطؾقا ايمؽتوب وايمًـاي، : )ايمؼوئؾ زرفميرضمؿ اهلل أزمو : ومؾ

 (.واجلرح هبؿ أولم، وهؿ زكودومي

د  أنَّ ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م سمقاسم٦م هدم اًمديـ، ويٚمتحؼ سمف يمؾ ُمـ أراد : ٚمٕمٚمامءًمهذا هق اًم٥ًٌم اًمذي أيمَّ
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 .هدم اًمديـ

صم٤مر اعمروي٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد أو اًمتٗم٤مؾمػم أو ٓ يٙم٤مد خيٚمق يمت٤مب ُمـ يمت٥م أ: يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م اًمروائٞم٦م :رازمًعو

َّٓ أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص  .اًمرضم٤مل ُمـ شمْمٚمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م أو شمٙمٗمػمهؿ إ

 ُمن كتب اإلمامًُ اإلثين عػسيُ  مناذج من الطعن يف الصخاب: 

 :وكقرد هـو كامذج مـ ىمتى ايمروايوت

 :  ىمتوب ايمؽودم -أ

: عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م: روى سمًٜمده قمـ أيب ضمٕمٗمر ىم٤مل -1        

   [71:اإلهاء] وم٘م٤مل : أًم٧ًم إُم٤مم اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ؟ ىم٤مل! ي٤م رؾمقل اهلل): ىم٤مل اعمًٚمٛمقن

أٟم٤م رؾمقل اهلل إمم اًمٜم٤مس أمجٕملم، وًمٙمـ ؾمٞمٙمقن ُمـ سمٕمدي أئٛم٦م قمغم اًمٜم٤مس ُمـ اهلل ُمـ : رؾمقل اهلل 

سمقن، وئمٚمٛمٝمؿ أئٛم٦م  اًمٙمٗمر واًمْمالل وأؿمٞم٤مقمٝمؿ، ومٛمـ وآهؿ أهؾ سمٞمتل: ي٘مقُمقن ذم اًمٜم٤مس ومُٞمٙمذَّ

...(واشمٌٕمٝمؿ وصدىمٝمؿ ومٝمق ُمٜمل وُمٕمل وؾمٞمٚم٘م٤مين
(5)

. 

وا ؾمٜم٦َّم رؾمقل اهلل : )وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ىم٤مل -2 !(، وقمدًمقا قمـ وصٞمف؟ُم٤م سم٤مل أىمقام همػمَّ
(0)

. 

: وروى طمديث٤ًم ُمرومققًم٤م ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم -3             
  ....(؟أسم٤ِمًمٜمٌل أم سم٤مًمقيص شمٙمذسم٤من) [اًمرمحـؾمقرة ]

 !ضمتك ايمؼرآن أووهمقا إيمقف ايمقصقي

 :اهلل ذم شمٗمًػم ىمقل اهلل  قمـ أيب قمٌد -4             

 [28:إسمراهٞمؿ] احلرب،  ، وٟمّمٌقا ًمفاًمذيـ قم٤مدوا رؾمقل اهلل : قمٜمك هب٤م ىمريًِم٤م ىم٤مـم٦ٌم: )ىم٤مل

(وضمحدوا وصٞمف
( )

. 

                                                
 (.1/216)اًمٙم٤مذم ( 1) 

 (.1/217)اًمٙم٤مذم ( 2) 

 (.1/217)اًمٙم٤مذم ( 3) 
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وهٙمذا اؾمتٛمر ذم إيراد إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ذم شم٘مرير اًمقصٞم٦م واإلُم٤مُم٦م، واًمتل مل يٕمرومٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م 

 .-طم٥ًم زقمٛمف- !!ومل يٕمٛمٚمقا هب٤م ومْمٚم قا

ٜم٤م: )ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر : ٛمران سمـ أقملم ىم٤ملثثـ طمثف قمثٞمثووم -5 ًمق ! ضمٕمٚم٧م ومداك ُم٤م أىمٚمَّ

َّٓ : أٓ أطمدصمؽ سم٠مقمج٥م ُمـ ذًمؽ: وم٘م٤مل !اضمتٛمٕمٜم٤م قمغم ؿم٤مة ُم٤م أومٜمٞمٜم٤مه٤م -اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر ذهٌقا إ

(صمالصم٦م -وأؿم٤مر سمٞمده
(5)

َّٓ صمالصم٦م :أي ،  !!ارشمدوا إ

 :رصمول ايمؽًمىمتوب -ب

َّٓ  يم٤من اًمٜم٤مس أهؾ ردة سمٕمد اًمٜمٌل : )ىم٤مل قمـ طمٜم٤من سمـ ؾمدير قمـ أسمٞمف قمـ أيب ضمٕمٗمر  إ

...(اعم٘مداد سمـ إؾمقد، وأسمق ذر، وؾمٚمامن اًمٗم٤مرد: وُمـ اًمثالصم٦م؟ وم٘م٤مل: صمالصم٦م، وم٘مٚم٧م
(0)

. 

َّٓ صمالصم٦م(: )ع)ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل : وقمـ أيب سمّمػم ىم٤مل  ؟أسمق ذر، وؾمٚمامن، واعم٘مداد: ارشمد اًمٜم٤مس إ

(وم٠ميـ أسمق ؾم٤مؾم٤من وأسمق قمٛمرة إٟمّم٤مري؟(: ع)اهلل  وم٘م٤مل أسمق قمٌد: ىم٤مل
( )

. 

ق؟! صمالصم٦م، وأسمق قمٌداهلل يزيد اصمٜملم: ٗمر ي٘مقلأسمق ضمٕم  !ومٛمـ ُيّمدَّ

 :سمػًغم ايمصودم وايمؼؿل-ج

أسمق سمٙمر : يقم همدير ظمؿ، يم٤من سمحذائف ؾمٌٕم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم عم٤َّم أىم٤مم رؾمقل اهلل : )قمـ اًمّم٤مدق

وأسمق قمٌٞمدة، وؾم٤ممل  وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف، وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، -وقمٜمد اًم٘مٛمل إول واًمث٤مين-وقمٛمر 

 .ُمقمم أيب طمذيٗم٦م، واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم

- !وأؾمتٖمٗمر اهلل ُمـ هذا اًمٙمذب. يٕمٜمل اًمٜمٌل -أُم٤م شمرون قمٞمٜمف يم٠مٟمَّام قملم جمٜمقن : ىم٤مل قمٛمر

اهلل : ُمـ أومم سمٙمؿ ُمـ أٟمٗمًٙمؿ؟ ىم٤مًمقا! أهي٤م اًمٜم٤مس: ومٚمام ىم٤مم ىم٤مل. ىم٤مل زم ريب: اًم٤ًمقم٦م ي٘مقم وي٘مقل

 .قٓه ومٕمكم ُمقٓه، وؾمٚمٛمقا قمٚمٞمف سم٢مُمرة اعمًٚمٛملمأٓ ُمـ يمٜم٧م ُم: صمؿ ىم٤مل. اًمٚمٝمؿ وم٤مؿمٝمد: ىم٤مل. ورؾمقًمف

: ومٜمزل ضمؼميؾ وأقمٚمؿ رؾمقل اهلل سمٛم٘م٤مًم٦م اًم٘مقم، ومدقم٤مهؿ وؾم٠مهلؿ، وم٠مٟمٙمروا وطمٚمٗمقا، وم٠مٟمزل اهلل

                   [74:اًمتقسم٦م)]
(4)

. 

                                                
 (.2/244)اًمٙم٤مذم ( 1)

 .ُمع ذح ضم٤مُمع ًمٚمامزٟمدراين( 12/321)ورواه٤م اًمٙم٤مذم  ،(1/6)رضم٤مل اًمٙمٌم ( 2) 

 (.1/7)رضم٤مل اًمٙمٌم ( 3) 

 (.1/311)وشمٗمًػم اًم٘مٛمل  ،(2/359) شمٗمًػم اًمّم٤مذم( 4) 
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وموسمؾ .. ايمقداع، ايمتل ىمون نمدير طمؿ زمعدهو زمنمجوع اظمػنيـوهذه ايمًقرة زمؽومؾفو كزيمً ومٌؾ ضمجي 

 !!اهلل ايمؽذب مو أومٌم ضمٌؾف

وهذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم اعمٜم٤موم٘ملم ذم همزوة شمٌقك، أو ذم همزوة ىمٌٚمٝم٤م، ومل يٜمزل سمٕمد طمج٦م اًمقداع إٓ آي٦م 

 .واطمدة

شمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م اًمتل وًمق ذهٌٜم٤م ٟمٌح٨م ذم هذه اًمٙمت٥م ًمرأيٜم٤م قمنمات وُمئ٤مت اًمرواي٤مت 

 :وهذا زمكم أمريـ، ؾمٞمئوشمّمٗمٝمؿ سمٙمؾ وصػ 

 .أن شمٙمقن رواي٤مت ُمٕمتٛمدة قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م :إول

 .أن ٓ شمٙمقن ُمٕمتٛمدة :ايمثوين

 .ومٝمذا يم٤مٍف ًمٌٞم٤من ؾمقء هذا اعمٕمت٘مد :وم٢مْن يم٤مٟم٧م ُمٕمتٛمدة

وإْن يم٤مٟم٧م همػم ُمٕمتٛمدة، ومٝمل يمذًمؽ دًمٞمؾ قمغم أنَّ هذا اعمذه٥م اؾمتٖمٚمف اًمزٟم٤مدىم٦م ًمٚمٓمٕمـ ذم 

وهذا يدل قمغم ىم٤مسمٚمٞم٦م هذا اعمذه٥م ًمدس اًمزٟم٤مدىم٦م ومٞمف، . سمؾ واًمٓمٕمـ ذم اًم٘مرآن :ب رؾمقل اهلل أصح٤م

 .وهبذا يتٌلم صح٦م يمالم قمٚمامء اًمًٜم٦َّم ذم ذًمؽ

و ًً ٟمحـ ٟمٕمت٘مد أنَّ هذه أصم٤مر يمٚمٝم٤م ُمٙمذوسم٦م قمغم آل اًمٌٞم٧م، وم٘مد طمذروا ذم أيمثر ُمـ رواي٦م ُمـ  :طموم

٤م أهؾ سمٞم٧م ص٤مدىمقن، ٓ ٟمخٚمق ُمـ يمذاب : ) أٟمَّف ىم٤ملاًمٙمذاسملم، وم٘مد روى اًمٙمٌم قمـ أيب قمٌد اهلل إٟمَّ

 :صمؿَّ ذيمر اًمٙمذاسملم قمغم آل اًمٌٞم٧م وهؿ ،..(يٙمذب قمٚمٞمٜم٤م، ويً٘مط صدىمٜم٤م سمَِٙمِذسمف قمٚمٞمٜم٤م قمٜمد اًمٜم٤مس

 .ُمًٚمٛم٦م -1

 .اهلل سمـ ؾم٠ٌم قمٌد -2

 .اعمخت٤مر -3

 .احل٤مرث اًمِم٤مُمل -4

 .سمٜم٤من -5

 .اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد -6

 .سمزيغ -7

 .اًمني -8

 .أسمق اخلٓم٤مب -9

 .ُمٕمٛمر -11
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 .سمِم٤مر اًمِمٕمػمي -11

 .محزة اًمؼمسمري -12

ص٤ميد اًمٜمٝمدي -13
(5)

. 

يٙمِمػ قمـ شمٚمؽ اعم١ماُمرة ُمـ ه١مٓء اًمٙمذاسملم اًمذيـ ىمذومقا يمر همػمهؿ ذم رواي٤مت أظمرى، وهذا وذُ 

سمتٚمؽ اًمرواي٤مت اعمٙمذوسم٦م إمم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م وم٘مٌٚمقه٤م وطمٙمٛمقا هب٤م قمغم قمنمة آٓف صح٤ميب سم٤مًمردة وٓ 

 !!طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل 

 ([.8/81)اإلصوزمي ...( ]اهلل اهلل دم أصحويب: )يمػظفأوردسمؿ ضمديثًو مرهمقفًمو ( 74

، وإًم٤ٌمين ذم (5/358)اًمؽمُمذي ] :وقمزوشمف ًمث صمؿ ذيمرت ُمـ وٕمٗمف، وأوردت ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذطمف

 (...[.465)حت٘مٞم٘مف ًمٚمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ 

 !ٓ أدري ُم٤مذا شم٘مّمد ُمـ إيراد هذا احلدي٨م وشمْمٕمٞمٗمف؟ :ومؾً

قمـ إيذاء اًمّمح٤مسم٦م وٕمٞمػ، ومٞمجقز إيذاؤهؿ: ٕٟمَّف ًمٞمس ٢من يمٜم٧م شمريد أنَّ احلدي٨م اًمذي يٜمٝمك ثوم

 .وم٢مٟمَّؽ مل شُمِّم٥م :هٜم٤مك أطم٤مدي٨م أظمرى ذم هذا اًم٤ٌمب

: ومٜمحـ ٓ ٟمحت٤مج إمم أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م وإْن أردت أْن شمٕمتٛمد قمٚمٞمف عم٤م ذيمرشمف سمٕمد ذًمؽ ذم قمكم 

 . ذم آؾمتدٓل

اطمف، ومٙم٤من واًمٕمج٥م أٟمَّؽ شمقرد شمْمٕمٞمػ اًمٕمٚمامء ًمٚمحدي٨م، صمؿَّ شمًتٓمرد  ًمالؾمتِمٝم٤مد سمف وُمٜم٤مفمرة ُذَّ

 .ًمٕمدم صحتف :إومم اإلقمراض قمٜمف

، وزمغض ىمؾ صحويب همتدل ايمروايي فمعم وصمقب ضمى ىمؾ صحويب حيٌف ايمـٌل : )ومؾتؿ( 73

 (.يٌغضف ايمـٌل 

 ًُ  :ومؾ

 ؟ ويمٞمػ شمث٧ٌم طمٌف هلؿ؟ًمٙمـ ُمـ هؿ اًمذيـ حيٌٝمؿ اًمٜمٌل  :هذا يمالم طمؼ أوًٓ  

 .ظمالل إطم٤مدي٨مإنَّ ذًمؽ ٓ يتؿ إٓ ُمـ 

                                                
 (.5/113)جمٛمع اًمرضم٤مل ( 1) 
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، وم٢مْن يم٤مٟمقا صم٘م٤مت، وم٘مد رووا أطم٤مدي٨م ذم ومْمؾ ُمـ يمٗمَّرمتقهؿ وإطم٤مدي٨م ٟم٘مٚمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م 

روا أو ُوٚمِّٚمقا هؿ اًمذيـ رووا ًمٜم٤م شمٚمؽ إطم٤مدي٨م :أو وٚمَّٚمتٛمقهؿ  .سمؾ اًمذيـ يُمٗمِّ

 .ومال يًت٘مٞمؿ ًمٙمؿ آؾمتدٓل سمٛمروي٤َّمهتؿ إٓ إذا قمدًمتٛمقهؿ

ىمقل خم٤مًمػ ًمٚمح٘مٞم٘م٦م إذ ٓ يقضمد وٓ ... ( صح٤ميب يٌٖمْمف اًمٜمٌل وسمٕمض يمؾ )إن ىمقًمؽ : شموكقوً 

 .يٌٖمض أطمدًا ُمـ أصح٤مسمف طمدي٨م واطمد أن رؾمقل اهلل

 !!ومٝمذا اًم٘مقل إذن ًمٞمس ًمف طم٘مٞم٘م٦م

، أو أنمضٌف، وٓ ريى أنا ضمى مجقع ايمصحوزمي، ويمق ىمون همقفؿ مـ يٌغضف ايمـٌل : )ومؾتؿ( 72

 .دم رء إيوه، همؾقس مـ ضمى ايمـٌل  أو يمعـ 

يٜم٤مسمٞمع ( 19/211)ذح هن٩م اًمٌالهم٦م ] (ش...أصدوموؤك شمًلشمي»: ىمام ورد فمـ فمقم زمـ أيب ؿمويمى 

 ([.2/247)اعمقدة 

 :اجلقاب مـ وصمقه :ومؾً

 ًٓ  !هذا يمالم قم٤مم ومل شمٌلم اعم٘مّمقد سمف :أو

ف  :شموكقًو ومل يث٧ٌم قمٜمدٟم٤م أٟمَّف يٌٖمْمٝمؿ: وظم٤مص٦م أهؾ سمدر  ،حي٥م أصح٤مسمف مجٞمًٕم٤م صم٧ٌم قمٜمدٟم٤م أٟمَّ

صمٌت٧م ومٞمٝمؿ إدًم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمٜمٌقي٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمتل ٓ ٟمِمؽ ذم صحتٝم٤م، ومٛمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م وم٘مد  ،اًمروقان وسمٞمٕم٦م

 .قمغم اًمٜمٌل  ، رادٌّ قمٜمدٟم٤م ومٝمق ُمٌتدع ُمٕم٤مرض ًمٙمالم اهلل 

 .وًمٕمٚمَّف ي٠ميت سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم ُمزيد سمٞم٤من

ذم دواويـ اإلؾمالم، واهلل أقمٚمؿ  ٦مهمػم ُمٕمرووم رواي٦م اعمٜمًقسم٦م إمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥ماًم :شمويمثًو

ىمراسم٦م أرسمٕمامئ٦م ؾمٜم٦م ومٙمٞمػ شمقصمؼ ذم  وم٢منَّ هن٩م اًمٌالهم٦م يمت٤مب ٓ ؾمٜمد ًمف وسمٞمٜمف وسملم قمكم  سمقاوٕمف

 .وؾمٞم٠ميت ىمري٤ًٌم اًمتٕمريػ سمف إن ؿم٤مء اهلل!يمت٤مب هذا طم٤مًمف؟

وزمعض آل  ، وأوردسمؿ ومقل فمقم (آراء ايمشقعي اإلمومقي دم ايمصحوزمي: )فمـقكتؿ زمعـقان( 71

 .قًايمٌ

٤م إيرادك ًمٕمكم  :ومؾً ًمٞمس ُمـ  حت٧م هذا اًمٕمٜمقان، ومدقمقى ُمردودة: ٕنَّ قمٚمٞم٤ًّم  أُمَّ

ؿ  :اًمِمٞمٕم٦م، وٓ ٟمٕمت٘مد أنَّ ًمف هبؿ صٚم٦م أصاًل   ٟمًٌقا إًمٞمف ُم٤مسمؾ ٟمٕمت٘مد أنَّ أىمقاهلؿ ومٞمف ىمد ؿم٤مٟمتف ومل شمزٟمف، ٕهنَّ
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ِع، يمام أٟمَّف يٚمزم ُمـ ُمذهٌٝمؿ أن يقصػ  طمقا سمذًمؽُمقُم٦مسمٙمؾ صٗم٦م ُمذمل ي٘مؾ وسمام مل يدَّ ًمٙمـ  ،، وإن مل يٍمِّ

 .هذا ٓزم ىمقهلؿ

 :وهمقام يقم زمقون ذيمؽ

 ًٓ ف  :أو ، وأنَّ ذًمؽ سمٜمص ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦َّم، وُمـ رؾمقًمف  ُمـ اهلل  (ويص)اّدقمقا أٟمَّ

تف، صمؿ إٟمَّف مل ي٘مؿ سمحؼ اًمقص٤مي٦م سمدقمقى  ًمٞمخٚمػ اًمٜمٌل   (ختغم قمـ)، وهذا يٕمٜمل أٟمَّف ىمد (اًمت٘مٞم٦م)ذم أُمَّ

  .قمـ اًم٘مٞم٤مم هب٤مووٕمػ اًمقصٞم٦م 

همفؾ ؽمؿعً أن كٌقوً اصطػوه اهلل فمزوصمؾ يمؾـٌقة همومتـع فمـ إزمًلنمفو  (اًمٜمٌقة) :ُمث٤مل ذًمؽ ُمث٤مل

 !وايمؼقوم زمحؼقومفو وفمؿؾ زمويمتؼقِّي طمقهموً فمعم كػًف ؟

شمؿ مو هموئدة ! أحيوهمظ فمعم ضمقوسمف وُيوف مـ اظمقت؟! زمقاصمى ايمقصويي؟ ظموذا مل يؼؿ فمقم: شموكقو

 زمًٌٌف؟ ؼص ديـ اهلل ضمقوسمف إذا اكت

ف اطمتور إكًوًكو يمإلمومي ٓ يًتطقع أن يؼقم هبو شمؿ أيمقس هذا ؿمعـًو دم اخلويمؼ  شمؿا مو هل  !؟أكا

شمؿا أٓ سمرى أنا ىمثغميـ ! مو هل ايمػوئدة يمؾٌمميي مـ ذيمؽ؟! ايمػوئدة مـ إمومي مع ايمتخقمِّ فمـ ايمؼقوم هبو؟

 !زمؾ مـ صغور إسمٌوع؟! يمتحقو فمؼوئدهؿ؟يضحقن زملكػًفؿ عؾامء مـ أهؾ ايمًـي مـ ايم

 !ذم ىمّم٦م إظمدود ىمد ريض أن يٛمقت ًمٞمحٞم٤م ديٜمف؟ (اًمٖمالم)أًمٞمس هذا  شمؿ

 !هذا اخلٛمٞمٜمل ىمد ضم٤مهد طمتك حت٘مؼ ًمف إىم٤مُم٦م دوًم٦م عمذهٌف؟و

ـَ سمٕمٛمٚمٞم٤مت اؾمتِمٝم٤مد ًمٜمٍُمة ىمْم٤مي٤مهؿ؟ واًمٕمراق ٟم٤ًمء ذم ومٚمًٓملم واًمِمٞمِم٤منهٜم٤مك و  !يُ٘مْٛم

 :أُمريـإنَّ هذا يدل قمغم أطمد 

٤م أْن شمٙمقن هذه اًمدقمقى سم٤مًمقص٤مي٦م يم٤مذسم٦م  .وهق اًمّمحٞمح. إُمَّ

٤م أْن يٙمقن قمكمٌّ   .-طم٤مؿم٤مه ُمـ ذًمؽ- وٕمٞمًٗم٤م وإُمَّ

أمو واهلل : مـ ىمـً مقٓه همعقّم مقٓه؟ ومول: أمل يؼؾ ايمرؽمقل يمعقمّ : )ومقؾ يمؾحًـ زمـ احلًـ زمـ فمقمّ 

زمويمصًلة وايمزىموة وايمصقوم يمق يعـل زمذيمؽ اإلمرة وايمًؾطون ٕهمصح يمؽؿ زمذيمؽ، ىمام أهمصح يمؽؿ 

ٕفمظؿ ايمـوس دم ذيمؽ طمطقئي وصمرًمو: إذ سمرك  -أي فمقمّ -ويمق ىمون إمر ىمام سمؼقيمقن إن ىمون ... واحلٍ

(مو أمره زمف رؽمقل اهلل 
(5)

. 

                                                
 (.151:ص)سمقاؾمٓم٦م اًمتِمٞمع سملم ُمٗمٝمقم إئٛم٦م واعمٗمٝمقم اًمٗم٤مرد ( 5/235)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ( 1) 
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 ده٤م قمٛمر ىمد ُأوذي٧م وُُمٜمِٕم٧م طم٘مٝم٤م، وُضسم٧م وَهدّ  أنَّ وم٤مـمٛم٦م  ادَّقم٧م اًمِمٞمٕم٦م :شموكقًو

 .سم٢مطمراق سمٞمتٝم٤م

سُممذى وسُمعذب ضمتك سُمًؼط صمـقـًو هلو وهق  : أن يرى زوصمتف أيمقس هذا اكتؼوًصو يمعقّم 

 !يشوهد؟

 ! ؟أيـ ايمغغمة فمعم زوصمتف ! ؟ هبو فُمِرفأيـ ايمشجوفمي ايمتل 

 !يشوهد؟ هُتون وسُميب وفمقم  زمـً رؽمقل اهلل 

 !ٓ يغور فمعم زوصمتف؟ َأفَمقِمٌّ 

 !!دم أهؾف مو زفمؿتؿ، همفق واهلل أفمظؿ مـ أن يرى ضموؾموه 

يمق وومع فمؾقفو مو يًقؤهو أو يدكس فمروفو، ظمو ريض همورس احلروب، وؾمجوع زمـل هوؾمؿ، وأول 

أن هُتون وسُميب وهق ؾموهد يرى ذيمؽ ىمؾف، واظمقت طمغم مـ ضمقوة رطمقصي مثؾ : ؾموب آمـ هبذا ايمديـ

 .احلقوة ايمتل  صقرهتو ىمتٌؽؿ يمف ريض اهلل فمـف هذه

ؿ ىم٤مًمقا (جي٥م أن يٙمقن اإلُم٤مم أؿمجع رقمٞمتفو: )واًمٕمج٥م أهنَّ
(5)

صمؿ يزقمٛمقن أٟمَّف يم٤من قمغم ظمالف  ،

 !!ذًمؽ

٤م ىمْمٞم٦م  ٤م ىمْمٞم٦م اضمتٝم٤مدي٦م ُمٜمٝم٤م  (اعمػماث)أُمَّ  :، ىمد قم٤مروٝم٤م ٟمص ُمـ اًمٜمٌل ومٚمق مل يٕمٚمؿ أهنَّ

، ومٚمق يم٤من يٕمت٘مد ومل يغغم ضمؽامً  ومٚمؿ ي٘مًؿ ُمػماصًم٤م هق سمٕمد ذًمؽ ًمٙم٤من أول ُمـ يٓم٤مًم٥م سمف، وىمد وزم إُمر

 !يقرث، ومٚمامذا مل ي٘مًؿ ُمػماصمف قمٜمدُم٤م أصٌح ظمٚمٞمٗم٦م؟ أنَّ اًمٜمٌل 

زمـصقٌفو مـ اظمغماث وسمغضى يمف، وهق أمر دكققي، ويـؼؾ ذيمؽ فمـفو، وٓ  شمؿا ىمقػ سمطويمى 

ومل سمتؽؾؿ زمف مطؾًؼو: ضمتاك  (اإلمومي)وهق  -زمزفمؿؽؿ-سمغضى ٕمر ديـل أفمظؿ مـ مول يػـك ومد فمطؾ 

 !مِلَ مَلْ ختػ مـ مطويمٌتفو زمؿغماشمفو؟! وختوف؟ (ايمتؼقي) هل ىمذيمؽ سمؼقل زمـ

ج قمكم  :شمويمثًو ، وقمٛمر ذم ٟمٔمريمؿ يم٤مومر أو وم٤مؾمؼ، وزقمٛمتؿ أن سمٜمتف أم يمٚمثقم ًمُٕمَٛمر  زوَّ

تحؾَّ ومرضمٝم٤م سمٖم ، ومل يداومع قمكم هذا يم٤من همّم٤ًٌم ُمـ قمكم  ًْ ػم طم٘مف، قمـ سمٜمتف، وريض أْن ُي

 !!وهذا ُمـ أقمٔمؿ اًمذم

                                                
 .د اإلُم٤مُملاًمِمٞمخ اعمٗمٞم: ُم١مًمٗمف( 312:ص)آىمتّم٤مد ( 1) 



 

  035 
 

 !وطم٤مؿم٤مه ُمـ أْن يرى سمذًمؽ (ضمٌٜم٤ًم): إنَّ اًمرى سمٛمثؾ هذا يًٛمك

 .ضمٝم٤م ُمٜمفُم١مُمٜم٤ًم عم٤م زوّ  وًمق مل يٙمـ قمٛمر 

سمؾ أىمدم قمغم شمًٛمٞم٦م أوٓده  -طم٥ًم زقمٛمٙمؿ- سمٙمؾ شمٚمؽ اًمتٜم٤مزٓت مل يٙمتِػ قمكّم  :رازمًعو

 !ٓ سم٤مهللٓ طمقل وٓ ىمقة إ !؟(شم٘مٞم٦م): سم٠مؾمامء اًمٙمٗم٤مر أو اًمٗم٤ًمق

أٓ يٙمٗمٞمف أْن ؾمٙم٧م قمغم إًمٖم٤مء اًمقصٞم٦م، واٟمتٝم٤مك قمرض وم٤مـمٛم٦م وهق يرى، وقمجزه قمـ مح٤مي٦م اسمٜمتف 

أيب سمٙمر، : ُمـ اًمزواج ُمـ همػم اعم١مُمٜملم أو اًمّم٤محللم: طمتك يًٛمل أوٓده سم٠مؾمامء اًمٙمٗم٤مر أو اًمٗم٤ًمق

 !وقمثامن؟ ،وقمٛمر

سم٠مؾمامء اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م ومٝمؾ يًٛمل وم٘مد ورد ذم ُمّم٤مدر اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م أٟمف ؾمٛمك صمالصم٦م ُمـ أوٓده 

 !سمٛمـ اهمتّم٥م اخلالوم٦م ؟

 !موذا دهو همٓء ايمؼقم؟

 !؟أهذه صػوت سمؾقؼ زملمغم اظمممكم فمقم زمـ أيب ؿمويمى 

ف ىمون أسمؼك هلل  ـو كشفد أكا وأكؼك مـ هذه ايمصقرة ايمتل سمرسمًؿ دم ذهـ ىمؾ مـ يطؾع فمعم هذه  إكا

 .ايمعؼوئد ايمشقعقي اإلمومقيوأشمور 

! يو أهؾ ايمعراق: )أكاف ومول  -زيـ ايمعوزمديـ-روى ايمًليمؽوئل مـ ؿمريؼكم فمـ فمقم زمـ احلًكم 

(أضمٌقكو ضمى اإلؽمًلم، همقاهلل مو زال ضمٌؽؿ ضمتاك صور فمؾقـو ؾمقـًو
(5)

. 

و ًً ذم أرض ُيذل ومٞمٝم٤م وهُي٤من طمتَّك ذم قمروف وديٜمف، ومل هي٤مضمر وخيرج  عم٤مذا يٌ٘مك قمكّم  :طموم

   : ُمـ هذه إرض، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم            

                               

                               

                       
 .[اًمٜم٤ًمءؾمقرة ]

                                                
 (.2684، 2683:ح)ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ( 1) 
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ويٙمقن إُم٤مًُم٤م ُمقًص سمف ُمـ رب اًمٕم٤معملم، وهق يٕمٚمؿ قمدم ! ُمـ ه١مٓء اعمٕمذوريـ؟ ومٝمؾ قمكّم 

 !ىمدرشمف قمغم حت٘مٞمؼ اًمقصٞم٦م؟

ر رضماًل قم٤مضمًزا قمـ اًم٘مٞم٤مم سم٤مإلُم٤مرة؟  !وهؾ رأي٧م ُمٚمًٙم٤م ي١مُمِّ

وٟمحـ ٟمٕمت٘مد أٟمَّف ًمق يم٤من يٕمٚمؿ أٟمَّف إُم٤مم ُمٜمّمقب ُمـ اهلل واهللِ ٓ يرى سمٙمؾ ذًمؽ وًمٙم٤من ًمف ُمقاىمػ 

ثث  سمٞمٜم٦م نمَـّ ظم٤مًمػ اإلُم٤مُم٦م وًمق وىمع اقمتداء قمغم قمروف ًمداومع قمٜمف ثث ظم٤مص٦م وأهن٤م سمٜم٧م رؾمقل اهلل 

 ثث(.ام يمٚمثقم ريض اهلل قمٜمٝم٤م: ) ثث أقمٜمل  أوسمٜم٧م سمٜم٧م رؾمقل اهلل( وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: )أقمٜمل 

 !ايمؽوذزمي ايمتل سمشقـف وٓ سمزيـف ؼد أوذي هبذه ايمدفمووىيموأرووه، ريض اهلل فمـف 

مـ أراد أن يؼػ فمعم رأي ايمشقعي دم ايمصحوزمي، همعؾقف زمام يؼقيمف إموم (: )87:ص)ومؾتؿ ( 76

 (.دم ضمؼفؿ اظمًؾؿكم فمقم 

، ومٙمؾ ((أُمػم اعم١مُمٜملم: ))اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف أنَّ اخلٚمٗم٤مء سمٕمد أيب سمٙمر يم٤من يٓمٚمؼ قمغم أطمدهؿ أٟمف :ومؾً

 .يم٤من أُمػًما ذم قمٍمه  واطمد ُمٜمٝمؿ 

٤م إـمالق إُم٤مم ُمٗمروض  (( قمٚمٞم٤ًّم: ))ومٗمٞمف إهي٤مم ورسمَّام يم٤من ُمتٕمٛمًدا سم٠منَّ ((  لمإُم٤مم اعمًٚمٛم: ))أُمَّ

 .اًمٓم٤مقم٦م جلٛمٞمع اعمًٚمٛملم سمام ومٞمٝمؿ ُمـ ؾمٌ٘مف ُمـ إظمقاٟمف اخلٚمٗم٤مء وهذا ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م

٤م ٟمحـ ومٜمٕمت٘مد أٟمَّف  ف إُم٤مم ُمٗمروض اًمٓم٤مقم٦م ٓ هق (( إُم٤مم: ))أُمَّ يم٢مظمقاٟمف اخلٚمٗم٤مء وٓ ٟمٕمت٘مد أٟمَّ

 .وأرو٤مهؿ ٚمٗم٤مء أظمريـ وٓ إظمقاٟمف اخل

 .ٓ يٕمت٘مد أٟمَّف إُم٤مم يمام ُمر ويمام ؾمٞم٠ميت ُمـ أىمقاًمف  سمؾ هق ٟمٗمًف 

٤م و  .إُم٤مم اعمًٚمٛملم قمغم اإلـمالق هق واطمد، وهق رؾمقل اهلل أُمَّ

 .وجيقز أن ُيًٛمك ُمـ حيٙمؿ اعمًٚمٛملم ُمٜمٝمؿ إُم٤مًُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم قمٍمه

أيـ إطمقاين ايمذيـ رىمٌقا ايمطريؼ ومضقا فمعم : )دم هنٍ ايمًٌلنمي، وهق أوردسمؿ ومقل فمقّم ( 77

وأيـ كظراؤهؿ مـ إطمقاهنؿ ايمذيـ سمعوومدوا  ؟وأيـ ذو ايمشفودسمكم ؟وأيـ ازمـ ايمتقفون ؟أيـ فمامر ؟احلؼ

ه فمعم إطمقاين ايمذيـ سمؾقا ايمؼرآن هملضمؽؿقه، وسمدزمروا ايمػرض  !؟فمعم اظمـقي، وأزمرد زمرءوؽمفؿ ايمػجرة أوا

هنٍ ايمًٌلنمي ( ]وأضمققا ايمًـي وأموسمقا ايمٌدفمي، ُدفمقا يمؾجفود هملصموزمقا، ووشمؼقا زمويمؼوئد هموسمٌعقههملومومقه، 

(884.]) 
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 :واجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ يمت٤مب ُم٘مٓمقع اًمّمٚم٦م ٓ ؾمٜمد ًمف وٓ أؾم٤مس، يمتٌف ؿم٤مقمر ؿمٞمٕمل ذم  (هن٩م اًمٌالهم٦م): يمت٤مب :أو

ٚمف، وم٠ميـ اًمًٜمد اًمذي وصؾ سمف هذا سمٙم٤مُم سمٕمد ىمراسم٦م أرسمٕم٦م ىمرون، وٟمًٌف إمم قمكّم : اًم٘مرن اًمراسمع، أي

 .-أقمٜمل ُم٤م ومٞمف ُمـ أىمقال-اًمٙمت٤مب 

 .ًمق ومتح هذا اًم٤ٌمب ًمُ٘ميض قمغم ديـ اهلل 

وىمٌقل اًمِمٞمٕم٦م عمثؾ هذا اًمٙمت٤مب سمدون ؾمٜمد، هق ُمـ أقمٔمؿ إدًم٦م قمغم قمدم وضمقد اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل 

 .اًمذي ُي١َمؾمس قمٚمٞمف اًمٕمٚمؿ قمٜمدهؿ

اهلل أقمٚمؿ سم٤معم١مًمػ ُمٜمٝمام، وهذا ٓ - (اعمرشم٣م): أو أظمقه (اًمنميػ اًمريض): ومٝمؾ هذا اعم١مًمػ

 !ىم٤مل هذا اًمٙمالم؟ هؾ ضم٤مءه وطمل ُمـ اًمًامء سم٠من قمٚمٞم٤ًّم  -هيٛمٜم٤م يمثػًما

 !مِلَ مَلْ يذيمر إؾم٤مٟمٞمد اًمتل ٟم٘مؾ هب٤م أو اًمٙمت٥م اًمتل ٟم٘مؾ ُمٜمٝم٤م؟

ا ه٤مت اًمًٜمد، ومل يروق: ، ًم٘م٤مًمقاىم٤مل رؾمقل اهلل : إنَّ أهؾ اًمًٜم٦َّم ًمق ىم٤مل أقمٔمؿ قم٤ممل قمٜمدهؿ

 .ُمٜمف احلدي٨م دون إؾمٜم٤مد

 وذيمؽ ٕنا ايمؽذب فمعم رؽمقل اهلل  :وهذا اظمـفٍ ايمشقعل اإلشمـو فمممي يمدي إلم وقوع ايمديـ

ر مـفٍ ظمعرهمي صحقح احلديٌ  ومد ـمفر مـ وومً مٌؽر، وووع ايمؽذازمقن أضموديٌ زموؿمؾي، ويمق مل ُيَؼرا

 .مـ وعقػف يمػًد ايمديـ

اًمتّمحٞمح واًمتْمٕمٞمػ إٓ سمٕمد اًم٘مرن اًم٤ًمدس  ي٦م ومٚمؿ شمٕمرف ُمٜمٝم٩موأُم٤م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنم

 .اهلجري

وإن يم٤مٟم٧م يمت٥م اًمرضم٤مل ىمد فمٝمرت ذم وىم٧م ُمٌٙمر وًمٙمٜمٝم٤م مل شمِمتٛمؾ قمغم اًمتٕمريػ سمدرضم٤مت 

 .اًمتقصمٞمؼ واًمتْمٕمٞمػ طم٥ًم اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اًمذي قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م 

وٓ  شمقصمٞم٘م٤مً  ٓ يٙم٤مد يذيمر درضم٦م اًمراوي ٓ( هث341: رضم٤مل اًمٙمٌم ت)وم٠مىمدم يمت٤مب ًمٚمِمٞمٕم٦م هق 

رد اًمتقصمٞمؼ ذم يمت٤مسمف إٓ ذم قمدد ىمٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ، سمؾ طمتك اعمِم٤مهػم ُمـ قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م مل يقصمؼ أطمدًا دمرحي٤ًم، ومل يَ 

 (.رضم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مئري: )ُمٜمٝمؿ يمام ي٘مرر ذًمؽ حم٘مؼ

 : (ش  1324ت) ىم٤مل حم٘مؼ رضم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مئر اًمًٞمد حمٛمد رو٤م احلًٞمٜمل اجلالزم
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مع مجقعويمثؼوت ضمتك  ششمؼي»: قخ ايمطقؽمقؾؿ يٌمضمقا زمؼقلكًلضمظ أن ايمؼدموء إلم فمٌم ايمش -1)

ايمتل سمؽقن دايمي فمعم  شمـ أصحوزمـو»: وىمثغمًا مو كجد اومتصورهؿ دم وصػ اظمشوهغم زمؼقهلؿ... اظمشوهغم

(ايمتقشمقؼ، ضمًى اظمـفٍ اظمذىمقر
 (5)

. 

وأُم٤م اًمت٘مٕمٞمد هلذا اًمٗمـ اًمذي ووٕمف أهؾ اًمًٜم٦م  ومٚمؿ يٜم٘مؾ إمم اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل إٓ ذم قمٝمد اسمـ  

ؿ احلدي٨م ( اًمٕمالَُّم٦م احلكمِّ :)وأول ُمـ أؾمتٕمٛمؾ ذًمؽ آصٓمالح: )اعمٓمٝمر احلكم ، ىم٤مل حمًـ اًمٕم٤مُمكم ًَّ وم٘م

...(.اًمّمحٞمح واحلًـ واعمقصمؼ واًمْمٕمٞمػ واعمرؾمؾ: إمم
( ) 

ح واًمتّمٕمٞمػ ـمقال شمٚمؽ اعمدة طمٞم٨م يم٤من قمٚمامؤهؿ يًتدًمقن سمٙمؾ أي مل يٕمرف ُمٜمٝم٩م اًمتّمحٞم

رواي٦م ًمٕمدم وضمقد اًمْمقاسمط ذم اٟمت٘م٤مء إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ُمـ اًمْمٕمٞمٗم٦م  وهذا ُم٤ميدل قمٚمٞمف اًمٙمالم 

 .اًم٤ًمسمؼ

إذن ٓسمدُمـ ُمراضمٕم٦م يمؾ ُم٤ميمت٥م ىمٌؾ هذه اعمرطمٚم٦م ًمٕمروف قمغم هذه اًم٘مقاقمد اجلديدة إسمراًء ًمٚمذُم٦م 

  .    ومٝمؾ أٟمتؿ وم٤مقمٚمقن؟؟

، سمؾ ومٞمٝم٤م ذم هلؿ: وم٢مٟمَّف مل يذيمر ُمـ إظمقاٟمف هذه اخلٓم٦ٌم ًمٞمس ومٞمٝم٤م صمٜم٤مء قمغم أصح٤مب اًمٜمٌل  :شموكقًو

ف ، ومٚمؿ أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقمثامن: إٓ قمامًرا وؿمخّملم آظمَريـ، وشمرك قمٔمامء إظمقاٟمف يذيمرهؿ، وهذا يٕمٜمل أٟمَّ

اظمممـكم فمقم زمـ أيب  وهل مـ ووع ايمؽذازمكم ويمقًً مـ ىمًلم أمغم همػم راٍض قمٜمٝمؿ وًمٞمًقا سم٢مظمقاٟمف

 .ؿمويمى ريض اهلل فمـف

 .همؼوسمؾ اهلل مـ ىمذب فمؾقف، وووع فمؾقف هذه اخلطى اظمتؽؾػي، ايمؽثغمة ايمًجع، ايمٌوؿمؾي اظمعوين

 !طم٘مف؟ هوهؿ ىمد ُمٜمٕمق -قمغم ُمذهٌٙمؿ-ويمٞمػ يٛمدح اًمّمح٤مسم٦م 

 !؟ًمًٜم٦َّمسم٤مًم٘مرآن وا -طم٥ًم زقمٛمٙمؿ-ومِٚمَؿ يٛمٜمٕمقٟمف طمً٘م٤م صم٧ٌم  -وهؿ يمذًمؽ واهلل-إْن يم٤مٟمقا أظمٞم٤مًرا 

 !ومٙمٞمػ يٛمدطمٝمؿ؟ -ُمـ ذًمؽوطم٤مؿم٤مهؿ -وإْن يم٤مٟمقا أذاًرا 

( هث679)اعمتقرم قم٤مم  (سمـ قمكم اًمٌحراين قثؿم): إنَّ هذا يٙمِمػ قمٜمف ؿم٤مرح هن٩م اًمٌالهم٦م اًمِمٞمٕمل

قمٜمدُم٤م رأى أنَّ ذم هن٩م اًمٌالهم٦م ُمدطًم٤م ٕيب سمٙمر وقمٛمر، وهذا ٓ يتٗمؼ ُمع اًمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕمٞم٦م، ويقضمد ومٞمف 

ًٓ وم٘م٤مًمقا: )وم٘م٤مل! ػ هذا اًمتٜم٤مىمض؟يمذًمؽ ذم هلام، ومٙمٞم إنَّ هذه : واقمٚمؿ أنَّ اًمِمٞمٕم٦م ىمد أوردوا هٜم٤م ؾم١ما

                                                
 (. 27-26: ص)رضم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مئري  (1)

 (.5/114: )أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م( 2)
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 :اعمامدح اًمتل ذيمره٤م ذم طمؼ اًمرضمٚملم، شمٜم٤مذم ُم٤م أمجٕمٜم٤م قمٚمٞمف ُمـ ختٓمئتٝمؿ وأظمذمه٤م عمٜمّم٥م اخلالوم٦م

٤م أن ٓ يٙمقن هذا اًمٙمالم ُمـ يمالُمف   .وم٢مُمَّ

٤م أن يٙمقن إمج٤مقمٜم٤م ظمٓم٠م  !!(وإُمَّ

ُمـ أضمؾ اؾمتّمالح ُمـ يٕمت٘مد صح٦م ظمالوم٦م : )ن اجلقاب أٟمَّف ىم٤مل ذًمؽصمؿَّ ارشم٣م أن يٙمق

(اًمِمٞمخلم، واؾمتجالب ىمٚمقهبؿ سمٛمثؾ هذا اًمٙمالم
(5)

!! 

-! ًمٞمجٛمع اًمٜم٤مس قمغم ظمالومتف وًمق سم٤مًمٙمذب -أي يمذسًم٤م-طم٥ًم زقمٛمف  (شم٘مٞم٦م) هذه ىم٤مهل٤م قمكّم 

 !أرأي٧م اإلسار قمغم اًم٤ٌمـمؾ؟ -طم٤مؿم٤مه 

 !سمؼقي؟ ا زملسمٌوفمف يمقىمونأيمقس هذا همقف سمغريرً 

اعمًٚمقب احلؼ، وأنَّ  (اًمقيص)أًمٞمس ذم أشم٤ٌمقمف ُمـ ي١مُمـ سم٠مٟمَّف : قمٜمدُم٤م ىم٤مل هذا اًمٙمالم: ومٜم٘مقل

ام فم٤معم٤من ًمف  : وي٘مقل ٘مؿ أطمد أشم٤ٌمقمفومٚمامذا مل ي -طم٥ًم زقمؿ اًمِمٞمٕم٦م-اًمِمٞمخلم ىمد دومٕم٤مه قمـ طم٘مف، وأهنَّ

 يمٞمػ شم٘مقل هذا ومه٤م ىمد فمٚمامك وظم٤مٟم٤م اًمقصٞم٦م؟

 !ؾمٌح٤مٟمؽ هذا هبت٤من قمٔمٞمؿ!! أيمؾ إشم٤ٌمع قمغم اًمت٘مٞم٦م؟؟

، طموصي ايمؾفؿ وأصحوب حمؿد : )أوردسمؿ دفموء فمقم زمـ احلًكم مـ ايمصحقػي ايمًجوديي( 78

إيمخ مو ..( ايمذيـ أضمًـقا ايمُصحٌي، وايمذيـ أزمؾقا ايمًٌلء احلًـ دم كٌمه وىموسمػقه، وأهفمقا إلم ِوهمودسمف

 [.ايمدفموء ايمرازمع: ايمصحقػي ايمًجوديي..( ]ذىمر مـ طمصوئصفؿ ايمصحقحي

 :اجلقاب مـ وصمقه 

 ًٓ  .هذه اخلٓم٦ٌم مُجِٕم٧م ُمـ يمت٥م اًمتقاريخ يمام ُذيمر ذم ُمّم٤مدره٤م، وٓ ُيدرى قمـ صح٦م ؾمٜمده٤م :أو

ر قمٚمٞمٝم٤م  :شموكقًو يمام -ٓ ؿمؽَّ أنَّ هذه اخلٓم٦ٌم ظمٓم٦ٌم مجٞمٚم٦م إؾمٚمقب صحٞمح٦م اعمٕم٤مين، ًمٙمـ ُيٕمٙمِّ

م  .طمدمه٤م طمؼ٠مٓ يتٗمؼ ُمٕمٝم٤م، وم -يمام ىم٤مل اًمٌحراين-أنَّ ُمٕمت٘مد اًمِمٞمٕم٦م  -شم٘مدَّ

يٛمٙمـ أن شمٗمنه٤م اًمِمٞمٕم٦م قمغم ُمٕمت٘مده٤م، ويٛمٙمـ أن شمٗمنه٤م اًمًٜم٦َّم قمغم ُمٕمت٘مده٤م، وم٘مد ورد  :شمويمثًو

 .وهل حتتٛمؾ اعمذهٌلم( اًمذيـ أطمًٜمقا اًمُّمح٦ٌم: )ومٞمٝم٤م ىمقًمف

مـ ؽمىا كٌق و وُمتِؾ، ومـ : )أوردسمؿ فمـ فمقم زمـ مقؽمك ايمروو فمـ آزموئف فمـ رؽمقل اهلل ( 79

                                                
 (.98-4/97)ذح هن٩م اًمٌالهم٦م ًمٚمٌحراين ( 1) 
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 ([.76/444)، زمحور إكقار (262:ص)صحقػي ايمروو ومًـد زيد زمـ فمقم ( ]ؽمىا صوضمًٌو صُمؾِد

ًمق ـُمٌِّؼ هذا احلدي٨م ًمُ٘متِؾ يمثػم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م وضُمِٚمد أيمثر، وم٢منَّ قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م شمٜمتٝمل إمم اهت٤مم  :ومؾً

 . سم٠مٟمَّف مل ُيٌٚمِّغ اًمٌالغ اعمٌلم ذم وٓي٦م قمكّم، وًمٞمس هٜم٤مك ؾم٥م أقمٔمؿ ُمـ هذا اًمٜمٌل 

غ زملمر اإلمومي يمق ىمون ومد زمؾّ  وواوح زملنا ايمـٌل ): ىم٤مل ىم٤مئد اًمثقرة اإليراٟمٞم٦م روح اهلل اخلٛمٞمٜمل

ؿمًٌؼو ظمو أمر زمف اهلل، وزمذل اظمًوفمل دم هذا اظمجول: ظمو كشًٌ دم ايمٌؾدان اإلؽمًلمقي ىمؾ هذه آطمتًلهموت 

(واظمشوضمـوت واظمعورك، وظمو ـمفرت شمؿي طمًلهموت دم أصقل ايمديـ وهمروفمف
(5)

. 

 !همام رأيؽ هبذا آهتوم يمـٌقـو حمؿد فمؾقف ايمصًلة وايمًًلم؟

وطمِمدوا هل٤م قمنمات إدًم٦م اًمتل ٓ شمٜمص قمٚمٞمٝم٤م  (قم٘مٞمدة اًمقصٞم٦م) أو ُأطمِدث هلؿ وم٤مًمِمٞمٕم٦م أطمدصمقا

ُم٤ٌمذة، وٓ ُيٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م يريدون إٓ سمتٙمٚمػ، وهؿ ىمد ىمرروا أنَّ اإلُم٤مُم٦م صمٌت٧م سم٤مًمٜمص، ومٚمامَّ مل جيدوا 

٤م  ٕٟمَّف مل حي٘مؼ ُمٓمٚمٌٝمؿ، وًمٞمس ُمٓمٚم٥م -سحًي٤م اهتٛمقا ؾمٞمد اًمٌنم صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف  صحٞمًح٤مٟمّمًّ

، زمؾ سمتعداه إلم اهلل يو هلو مـ همريي فمظقؿي ٓ سمتقومػ فمـد اهتوم رؽمقل اهلل  ..اهتٛمقه سم٤مًمت٘مّمػم -اهلل 

!  يٌٚمغ اًمٌالغ اعمٌلم، صمؿَّ ٓ يٕم٤مىمٌف وىمد ىمٍمَّ ذم شمٌٚمٞمغ أُمره  -وطم٤مؿم٤مه- إذ يمٞمػ يرى رؾمقًمف ٓ

 ،وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم :                     

             [ احل٤مىم٦مؾمقرة]. 

: وىم٤مل شمٕم٤ممم                          

      [67:اعم٤مئدة]. 

 !هؾ شمًتحؼ اًمٕم٘م٤مب أم ٓ؟: ُم٤م قمًك أن شم٘مقل ذم هذه اًمٗمري٦م

 .شمؿا إنا فمؼوئد ايمشقعي ىمؾفو سمـتفل إلم ؽمٌِّف 

ـ ثإُمَّ : فث٤مشمثزوضمثوم ٟمٕمقذ -يم٤مومرات أو وم٤مؾم٘م٤مت، أو أنَّ سمٕمْمٝمـ ارشمٙم٧ٌم اًمٗم٤مطمِم٦م أو طم٤موًم٧م ٤م أهنَّ

 !هملي ؽمى أفمظؿ مـ أن ُيتافؿ ايمرصمؾ دم فمروف؟-! سم٤مهلل

                                                
ومل يرد قمٚمٞمٝم٤م هل٤م سم٤مًم٘مٌقل وٓ سم٤مًمرد ، وىمد ؾمجٚم٧م هذه اًمٕم٤ٌمرة آظمر اعمذيمرة اًمتل رد قمٚمٞمٝم٤م أسمق اعمٝمدي (155:ص)يمِمػ إهار ( 1) 

 !وٓ أدري عم٤مذا دم٤مهٚمٝم٤م ُمع أٟمف رد قمغم يم٤مُمؾ اعمذيمرة ؟
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 .-!ُمٕم٤مذ اهلل-وهذادًمٞمؾ قمغم قمدم ؾمالُم٦م اًمؽمسمٞم٦م 

٤م ؾم٥مَّ اًمّمح٤مسم٦م  .وم٘مد اقمت٘مدوا ومٞمٝمؿ اًمٙمٗمر أو اًمٗمًؼ: وأُمَّ

٤م اًمٙمٗمر  .وم٤مًمٙمت٥م اًمروائٞم٦م نمٚمقءة سمذيمره: أُمَّ

 .ت٥م اًمٕم٘م٤مئد ٓ شمٙم٤مد ختٚمق ُمـ شمٍميح أو شمٚمقيحويم

و ايمطعـ دم فمروف  : وم٘مد روى اعمجٚمز قمـ اًم٘مٛمل ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم :أما   

                             

           [11:اًمتحريؿ] إٓ اًمٗم٤مطمِم٦م، ( ومخ٤مٟمت٤ممه٤م: )واهلل ُم٤م قمٜمك سم٘مقًمف: ىم٤مل

، ويم٤من ومالن حيٌٝم٤م، ومٚمامَّ أرادت أن خترج إمم اًمٌٍمة ٛمـ احلد قمغم ومالٟم٦م ومٞمام أشم٧م ذم ـمريؼ اًمٌٍمةٞموًمٞم٘م

ُمـ همػم حمرم، ومزوضم٧م ٟمٗمًٝم٤م ُمـ ومالن -هٙمذا-ٓ حيؾ ًمؽ أن خترضملم : ىم٤مل هل٤م ومالن
(5)

. 

 !!ـمٚمح٦م: : واعمراد سمٗمالنقم٤مئِم٦م : وم٤معمراد سمٗمالٟم٦م 

 !!ايمطعـ دم فمرض ؽمقد ايمٌمم صؾقات وؽمًلمف فمؾقف وومٌحفؿ فمعم هذااهلل وموسمؾفؿ 

ذم شمٚمؽ  ٓخيٗمك قمغم اًمٜم٤مىمد اًمٌّمػم واًمٗمٓمـ اخلٌػم ُم٤م: )وىم٤مل اعمجٚمز سمٕمد إيراد أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

 .(أي٤مت ُمـ اًمتٕمريض سمٜمٗم٤مق قم٤مئِم٦م وطمٗمّم٦م ويمٗمرمه٤م

  : ىم٤مل شمٕم٤ممم             [11:اًمٜمقر] إمم أن ىم٤مل شمٕم٤ممم :

                      

                         
 سمٕمد شمؼمئتٝم٤م وإصم٤ٌمت إيامهن٤م سمٛمٖمٗمرة وأضمر يمريؿ، ومٝمؾ َيِٕمُد اهلل  وم٘مد وقمد قم٤مئِم٦م . [اًمٜمقرؾمقرة ]

إذا مل : )ومٞم٘مقل د وقمد اهلل وهؾ جيقز عمًٚمؿ أن ي٘مٞمّ  !ؿمخًّم٤م سمٕمٞمٜمف سم٤مٕضمر اًمٙمريؿ صمؿَّ ٓ يتح٘مؼ؟

 !!؟ٓ يدري قمـ اعمًت٘مٌؾ يٕمٜمل أنَّ اهلل ( حيدث ُمٜمف ُم٤م خي٤مًمػ

وهل شمٕمٚمؿ وومالن يٕمٚمؿ وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يٕمٚمؿ ويمؾ (( ومالن: ))صمؿَّ يمٞمػ شمزوج ٟمٗمًٝم٤م ُمـ

                                                
شمٗمًػم اًم٘مٛمل  -ح اعمجٚمزٌٕمض إًمٗم٤مظ يمام سَّ سموهق ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل، وًمٙمٜمف مل جيرؤ قمغم اًمتٍميح  ،(22/241)سمح٤مر إٟمقار ( 1) 

(2/377.) 
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َوَُم٤م يَم٤مَن ...  :أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم حيرم اًمزواج ُمٜمٝمـ ىم٤مل شمٕم٤ممم  اًمّمح٤مسم٦م يٕمٚمٛمقن أنَّ أزواج اًمٜمٌل 

ـْ سَمْٕمِدِه َأسَمًدا إِنَّ َذًمُِٙمْؿ يَم٤مَن قِمٜمَْد اهللَِّ قَمٔمِ  ًَمُٙمؿْ  َٓ َأْن شَمٜمِْٙمُحقا َأْزَواضَمُف ُِم   (53)ٞماًم َأْن شُم١ْمُذوا َرؾُمقَل اهللَِّ َو

 [ؾمقرة إطمزاب ]

 !يًتٜمٙمر ذًمؽ؟ –وٓ همػمه  ٓ قمكم  –صمؿَّ مل ُيٜمَ٘مؾ ًمٜم٤م قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  

 !وم٠ميـ اإلٟمٙم٤مر؟وم٢من يم٤من زواضمٝم٤م ُمٜمف قمالٟمٞم٦م 

ا ومٙمٞمػ قمرومتؿ؟  !وإن يم٤من هًّ

 .هبذا  آومؽماء ىم٤مشمؾ اهلل اًمٙمذب وىم٤مشمؾ ُمـ دٟمَّس قمرض رؾمقل اهلل 

 .ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م

ـ مل ي٘مٚمـ سم٢مُم٤مُم٦م قمكم  ٤م سم٘مٞم٦م أُمَّٝم٤مت اعم١مُمٜملم، وم٢مهنَّ يمٖمػمهـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ويمؾ ُمـ مل ي٘مؾ  وأُمَّ

٤م وم٤مؾمؼ: سملم طمٙمٛملم قمٜمديمؿسمقٓي٦م قمكّم ومٝمق ٤م يم٤مومر وإُمَّ  .إُمَّ

اشمٗم٘م٧م اإلُم٤مُمٞم٦م ويمثػم ُمـ اًمزيدي٦م قمغم أنَّ اعمت٘مدُملم قمغم (: )هث413) ىم٤مل اعمٗمٞمد اإلُم٤مُمل اعمتقرم

قمّم٤مة  قمـ ُم٘م٤مم رؾمقل اهلل ( ع)والل وم٤مؾم٘مقن، وأهنؿ سمت٠مظمػمهؿ أُمػم اعم١مُمٜملم ( ع)أُمػم اعم١مُمٜملم 

(وذم اًمٜم٤مر هؿ ظم٤مًمدونفم٤معمقن، 
( )

. 

فم٤مهر ُمذه٥م اإلُم٤مُم٦م أنَّ اخل٤مرج قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم واعم٘م٤مشمؾ ًمف : )عمٗمٞمد يمذًمؽ ذم يمت٤مب آظمروىم٤مل ا

ودومع اإلُم٤مُم٦م وضمحده٤م يمدومع اًمٜمٌقة وضمحده٤م ؾمقاء سمدًٓم٦م ... ، سمدًمٞمؾ إمج٤مع اًمٗمرىم٦م اعمح٘م٦م ذم ذًمؽيم٤مومر

(ُمـ ُم٤مت وهق ٓ يٕمرف إُم٤مم زُم٤مٟمف ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م: )ىمقًمف 
( )

. 

 !٤مهره اًمٙمذب، وٓ ُيٕمَرف ذم دواويـ اإلؾمالم اعمِمٝمقرة؟وهذا احلدي٨م فم: ىمٚم٧م

ٜم٤م هٜم٤م ٓ ؿم٠من ًمٜم٤م سم٤مًمِمٞمخلم، : )وىم٤مل اخلٛمٞمٜمل وُم٤م ىم٤مُم٤م سمف ُمـ خم٤مًمٗم٤مت ًمٚم٘مرآن، وُمـ شمالقم٥م إٟمَّ

وود  ، وُم٤م ُم٤مرؾم٤مه ُمـ فمٚمؿ ود وم٤مـمٛم٦م اسمٜم٦م اًمٜمٌل سم٠مطمٙم٤مم اإلًمف، وُم٤م طمٚماله وطمرُم٤مه ُمـ قمٜمدمه٤م

...(أوٓده
( )

. 

                                                
 (.1/41) أوائؾ اعم٘م٤مٓت( 1) 

 (.358:ص)آىمتّم٤مد ذم آقمت٘م٤مد ( 2) 

 .ي٘مرر ذم ُمٙم٤من ىمْمٞم٦م ويٜم٘مْمٝم٤م ذم ُمٙم٤من آظمرومٝمق ويمت٤مسمف نمٚمقء سم٤مًمتٜم٤مىمْم٤مت، ( 126: ص)يمِمػ إهار ( 3) 
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، ومٛمـ ذا اًمذي يْمٛمـ قمدم ٟمِمقب ك ًمق يم٤من ذيمر اإلُم٤مم ىمد ورد ذم اًم٘مرآنطمتَّ : )وىم٤مل يمذًمؽ

 اخلالوم٤مت سملم اعمًٚمٛملم؟

إذ إنَّ أوًمئؽ اًمذيـ أًمّم٘مقا أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمديـ واًمٜمٌل، وأىم٤مُمقا اًمتٙمتالت، ُم٤م يم٤من قمٜمد ذًمؽ يٚمتزُمقن 

(سم٠مىمقال اًم٘مرآن
(5)

. 

 !!أهٚمفومٝمؿ ُمتالقمٌقن سم٠مطمٙم٤مم اإلًمف وأًمّم٘مقا أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمديـ وًمٞمًقا ُمـ 

ٚمق ـمٌؼ احلدي٨م اعمٙمذوب اًم٤ًمسمؼ ًمٙم٤مٟمقا وموأزواضمف وأصح٤مسمف،  قم٘مٞمدة اإلُم٤مُمٞم٦م ذم اًمٜمٌل  هذه

 .أول ُمـ يًتحؼ هذا احلٙمؿ

 :أرأيً يمق فمرض فمعم ؾمخص طمورم ايمذهـ فمـ ؾمخص 

 .أصدوموؤه طمٌثوء مـوهمؼقن أو ىمػور وهموؽمؼقن

 .وزوصموسمف مـوهمؼوت أو ىموهمرات

 !!رون زملىمثر مـ فمممة أٓف ؾمخص مل يـجح مـفؿ إٓ أرزمعيوهق هموؾمؾ دم سمرزمقي أسمٌوفمي ايمذيـ يؼد

 مو رأيؽ دم هذه ايمشخصقي؟ : شمؿ ومول

 !!!همامذا سمتقومع أن يؽقن صمقازمف؟؟؟

ف يمقس دم مذهى ايمشقعي وصمقب ؽمى ايمصحوزمي: أوردسمؿ ومقل ايمعومقم( 81 إنا : )إلم أن ومول.. إكا

أ مـ أفمدائفؿ، ومل  ،زمؿذهى أهؾ ايمٌقً ايمشخص يمق فموش أيمػ ؽمـي وهق يتدياـ  ويتقٓهؿ ويتػما

اظمـوـمرات ظمؼوسمؾ زمـ فمطقي حتؼقؼ ايمقرداين ( ]يًى ايمصحوزمي ومط: مل يؽـ خمطئًو وٓ دم إيامكف ومصقر

 ([.77:ص)

 .اًمِمٞمٕم٦م جيٞمدون اًمٚمٕم٥م سم٤مًٕمٗم٤مظ، وهؿ ئمٜمقن أنَّ ذًمؽ يٜمٓمكم قمغم أهؾ اًمًٜم٦َّم إنَّ  :ومؾً

ومل يقًمقا  اًمذيـ ظمٚمٗمقا اًمٜمٌل : واعمراد واوح، أي. اءأهؾ اًمٌٞم٧م هلؿ أقمد: إنَّ اًمٚمٗمظ ي٘مرر أنَّ 

، وه١مٓء هؿ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م ُم٤م قمدا أرسمٕم٦م يمام يزقمٛمقن: ومٝم١مٓء هؿ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م أقمداء آل قمٚمٞم٤ًّم 

 .اًمٌٞم٧م

                                                
 (.131:ص)يمِمػ إهار ( 1) 
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ُمث٤مًمٜم٤م ُمع اًمِمٞمٓم٤من، وومرقمقن، وأيب هل٥م، وأيب  :وم٤مًمتؼمؤ ُمٜمٝمؿ يم٤مٍف ذم إصم٤ٌمت اإليامن، ُمث٤مل ذًمؽ

ومام . ومٜمحـ ًمق قمِمٜم٤م أًمػ ؾمٜم٦م ومل ٟم٥ًم واطمًدا ُمٜمٝمؿ وم٢ميامٟمٜم٤م يم٤مُمؾ: ًمٙمـ ٓ سمدَّ ُمـ اًمتؼمؤ ُمٜمٝمؿ :ضمٝمؾ

 !اًمٗمرق ي٤م شُمرى؟

٤م إصم٤ٌمت وٓء آل اًمٌٞم٧م ): اإلُم٤مُمل اًمٌحراين مقثؿإنَّ اًم٘مْمٞم٦م شمٕمقد إمم ُم٤م ىم٤مًمف  ٤م إصم٤ٌمت اإلُم٤مُم٦م وإُمَّ إُمَّ

وزمي وهؿ متفؿقن زمونمتصوب اإلمومي  ضمقٌ ىمام سمؼدم دم صمقازمف فمعم اؽمتشؽول مدح فمقم يمؾصح( ًمٚمّمح٤مسم٦م

٤م أن ٓ يٙمقن هذا اًمٙمالم ُمـ يمالُمف : )ومول  ٤م أن يٙمقن إمج٤مقمٜم٤م ظمٓم٠م،   وم٢مُمَّ  !!(وإُمَّ

 ( .سمٛمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م وهق يتدياـ : )وأمو ومقل ايمعومقم 

 !!هؾ ٕهؾ اًمٌٞم٧م ُمذه٥م ؟؟: ىمٚم٧ُم 

ُمٕمّمقُمقن وُم٤م ي٘مقًمقٟمف ذم طمٙمؿ اًمقطمل أٟمتؿ شمزقمٛمقن أن آل اًمٌٞم٧م اًمذيـ ادقمٞمتؿ أٟمٙمؿ أشم٤ٌمع هلؿ 

 .ٓ جيقز قمٚمٞمف اخلٓم٠م 

 !!ومٝمل اصٓمالح وم٘مٝمل يدل قمغم اًم٘مقل اًمذي  ي٘مٌؾ اًمّمقاب واخلٓم٠م ( ُمذه٥م ) وأُم٤م يمٚمٛم٦م 

 !!إن أىمقال آل اًمٌٞم٧م ىم٤مسمؾ ًمٚمّمقاب واخلٓم٠م ؟؟: ومٝمؾ شم٘مقًمقن

 .وهلذا ومٝمق ُمذه٥م 

 !!هق صقاب ٓ حم٤مًم٦م ؟؟ أم إٟمٙمؿ شمزقمٛمقن أن ُم٤م ي٘مقًمقٟمف همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمّمقاب واخلٓم٠م سمؾ

 !!ٓ ؿمؽ أن ديٜمٙمؿ ي٘مقل إن ُم٤م ي٘مقًمقٟمف صقاب ٓ حم٤مًم٦م وهمػم ىم٤مسمؾ ًمٚمخٓم٠م 

 !!؟؟( ُمذه٤ًٌم : ) إذن يمٞمػ شمًٛمقٟمف 

 !!!أًمٞمس هذا ظمداقم٤ًم ٕشم٤ٌمقمٙمؿ وًمٙم٤موم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ؟؟؟؟

فمـدكو  ضمؽؿ ايمصحوزمي: )وهق( هـ8831)شمؿا أوردسمؿ ومقل ايمًقد فمقم طمون ايمشغمازي اظمتقذم ( 88

دم ايمعدايمي ضمؽؿ نمغمهؿ، وٓ يتحتاؿ احلؽؿ زموإليامن وايمعدايمي زمؿجرد ايمُصحٌي، وٓ حيصؾ هبو ايمـجوة مـ 

ٓا أن يؽقن مع يؼكم اإليامن وطمؾقص اجلـون،  ،فمؼوب ايمـور ونمضى اجلٌور همؿـ فمؾؿـو فمدايمتف وإيامكف، إ

ف موت فمعم ذيمؽ وضمػظف وصقي رؽمقل اهلل دم أهؾ زمقتف، زمـو إلم اهلل سمعولم ىمًؾام :وأكا ن وأيب ذر، وايمقـوه وسمؼرا

 ([.88:ص)ايمدرصموت ايمرهمقعي .]إيمخ مو كؼؾً...( زمحٌف

وم٘مط، ( ...ىمًؾامن وأيب ذر)، (مـ ضمػظ ايمقصقي): هٜم٤م يتَّْمح اعمذه٥م ويؼمز وضمٝمف واوًح٤م :ومؾً
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٤م أسمق سمٙمر وقمٛمر ويم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م وم٘مد قم٤مٟمدوا احلؼ، يمام يتَّْمح ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٙمالم  .وأُمَّ

ة وايمضًلل هذا  !هق اظمعقور احلؼقؼل فمـد ايمشقعي، وهق اهتوم ايمصحوزمي زمويمردا

 وم٠ميـ ذم هذا اًمٜمص صمٜم٤مء قمغم اًمّمح٤مسم٦م؟

وأيـ ُم٤م ذيمرت ُمـ ُمقاوم٘متؽ ًمٌٕمض قمٚمامء اًمًٜم٦م ! صمؿ أيـ ُم٤م ذيمرت ؾم٤مسمً٘م٤م ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اًم٤ًمسم٘ملم؟

 !ًمتٕمٔمٞمؿ قمٔمامء اًمّمح٤مسم٦م؟

مـ  ون ممـا ؾمفد صػكم مع فمقّم ىم: )وهق (مروج ايمذهى)أوردسمؿ ومقل اظمًعقدي دم ( 84

وؾمفد معف ممـا . مـفؿ ؽمٌعي مـ اظمفوصمريـ وؽمٌعقن مـ إكصور ،أصحوب زمدر ؽمٌعي وشمامكقن رصمًًل 

(إيمخ...زمويع حتً ايمشجرة وهل زمقعي ايمروقان مـ اظمفوصمريـ وإكصور ومـ ؽموئر ايمصحوزمي سمًعامئي
(5)

. 

 :اجلقاب مـ وصمقه :ومؾً

 ًٓ ال ُيٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم إصم٤ٌمت ىمْم٤مي٤م ُمتٜم٤مزع وم ٓ ؽمـد يمف يمت٤مب شم٤مريخ (مروج ايمذهى): يمت٤مب :أو

 .قمٚمٞمٝم٤م، وإٟمَّام ُيرضمع إمم اًمٙمت٥م اعمًٜمدة

..(ويمتٌف ـم٤مومح٦م سم٠مٟمَّف يم٤من ؿمٞمٕمٞم٤ًم ُمٕمتزًمٞم٤ًم: )ىم٤مل ومٞمف اسمـ طمجر ُم١مًمػ اًمٙمت٤مب اعمًٕمقدي :شموكقًو
(0)

. 

، وإٟمَّام يم٤مٟمقا ٕم٤مدون قمٚمٞم٤ًّم إن صح هذا إصمر وم٢مٟمَّف يدل قمغم أنَّ اًمّمح٤مسم٦م مل يٙمقٟمقا يُ  :شمويمثًو

ًمٙم٤من هلؿ صقت ُمًٛمقع ىمٌؾ ذًمؽ، صمؿَّ مل ُيٜمَ٘مؾ قمـ أطمٍد ُمٜمٝمؿ  (ويص)يقاًمقٟمف، وًمق يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن أٟمَّف 

ٚمف قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر   .أٟمَّف يم٤من ُيٗمْمِّ

فمدد ايمصحوزمي ايمذيـ ؾمفد وصػكم زمويمـًٌي ظمجؿقع ايمصحوزمي ومؾقؾ ُم٤م أورده اعمًٕمقدي ُمـ  :رازمًعو

ون سم٤مٔٓف صمؿَّ يذيمر  ّمح٤مسم٦ماًم همنن وٓ ٟمدري ُمـ هؿ !! وم٠ميـ اًم٤ٌمىمل؟ !!وم٘مط  رضماًل ؾمٌٕم٦م وصمامٟملم ُيٕمد 

 !أم ُُمٕم٤مروقن هل٤م؟ (اًمقصٞم٦م)وهؾ هؿ ىم٤مئٚمقن سمث، اًمذيـ ذيمرهؿ

و ًً ٟمٍم اًمّمح٤مسم٦م ًمٕمكم وىمد سم٤ميٕمقه ًمٞمس ومٞمف ُم٤م يدل قمغم همػم اخلالوم٦م اًمنمقمٞم٦م، وم٠مي دًٓم٦م ذم : طموم

 !ذًمؽ؟

مع فمقم ٕكف هق اخلؾقػي ايمممفمل ومل يًؿع هلؿ ومقل ومٌؾ ذيمؽ يمعدم  همشفقدهؿ ضمرب صػكم

                                                
 (.39:ص) (اًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦م)أوردشمف ُمـ يمت٤مب ( 1) 

 (.4/225)ًم٤ًمن اعمٞمزان ( 2) 



 157 
 

 

046 
 

 .فمؾؿفؿ زمويمقصقي

دًمٞمؾ طمٌٝمؿ ًمف، وًمق يم٤من قمٜمدهؿ قمٚمؿ سم٤مًمقصٞم٦م ٕقمٚمٜمقه٤م  صمؿ ٟمٍم اًمّمح٤مسم٦م ًمٕمكم  :ؽمودؽًمو

 .ىمٌؾ ذًمؽ

 !وم٢من يم٤مٟمقا ُمـ اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمقصٞم٦م ومٚمامذا مل يٜمٍموه ىمٌؾ ذًمؽ؟

أُمٞم٦م سمـ ظم٤مًمد ىم٤مل ي هذا وهق ُم٤مرواه اًمٌٖمدادي سمًٜمده قمـ ىمد ورد ُم٤م يٌٓمؾ ىمقل اعمًٕمقد: ؽموزمعوً 

ن أسم٤م ؿمٞم٦ٌم طمدصمٜم٤م قمـ احلٙمؿ قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم أٟمف ىم٤مل ؿمٝمد صٗملم ُمـ أهؾ إ: )ىمٚم٧م ًمِمٕم٦ٌم 

سمدر ؾمٌٕمقن رضمال ىم٤مل يمذب واهلل ًم٘مد ذايمرت احلٙمؿ ذاك وذيمرٟم٤مه ذم سمٞمتف ومام وضمدٟم٤م ؿمٝمد صٗملم أطمد 

( سم٧مُمـ أهؾ سمدر همػم ظمزيٛم٦م سمـ صم٤م
 (5)

 

 .وهذه اًمرواي٦م ُمًٜمدة وهل أصح ُمـ ىمقل ذيمره اعمًٕمقدي ُمرؾمالً  ومل يذيمر ًمف ؾمٜمداً 

ضمؽؿ : مو يؿثؾ فمؼقدة ايمشقعي( هـ8378)ومول ايمًقد حمًـ إمكم ايمعومقم اظمتقدم : )ومؾتؿ( 83

ايمتعظقؿ همؿـ فمؾؿـو فمدايمتف ضمؽؿـو هبو وومٌؾـو روايتف، ويمزمـو يمف مـ ... ايمصحوزمي دم ايمعدايمي ضمؽؿ نمغمهؿ

 .واجلفود دم ؽمٌقؾ اهلل، مو هق أهؾف ،وكٌمة اإلؽمًلم ،وايمتقومغم زمًٌى ذف ايمصحٌي

ومـ فمؾؿـو مـف طمًلف ذيمؽ مل سُمؼٌؾ روايتف، أمثول مروان زمـ احلؽؿ، واظمغغمة زمـ ؾمعٌي، وايمقيمقد زمـ 

 .فمؼٌي، وزمن زمـ أرؿملة، وزمعض زمـل أمقي وأفمقاهنؿ

أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م . ]إلم آطمر ىمًلمف ...(ٌقل روايتفومـ صمفؾـو ضمويمف دم ايمعدايمي سمقومػـو دم وم

(1/113]). 

 :هـو وومػوت

 ًٓ  !يمٞمػ ٟمٕمرف قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م قمغم ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م؟ :أو

وم٘مد وردت أطم٤مدي٨م شمزيمٞمٝمؿ وظم٤مص٦م ! أًمٞمس ُمـ ظمالل إطم٤مدي٨م اًمتل شمِمٝمد هلؿ سم٤مًمٗمْمؾ؟

 اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ، ومٝمؾ ه١مٓء يٕمٔمٛمقن قمٜمديمؿ؟

ىمد ُمثؾ اًمٕم٤مُمكم ًمٚمّمٜمػ اًمذي وصٗمف سم٠مٟمَّف قمٚمؿ قمدم قمداًمتف سم٠مؾمامء أؿمخ٤مص، ومل يٛمثؾ عمـ  :شموكقًو

                                                
 . 1/113/شم٤مريخ سمٖمداد  (1) 



 

  047 
 

٦م، وإٟمَّام ؾمٞمٛمثؾ سمًٚمامن وقمامر واعم٘مداد وأيب ذر، ! شُمرى؟ صمٌت٧م قمداًمتف، ومٚمامذا ي٤م ٕٟمَّف ًمـ يٛمثؾ سمٕمٔمامء إُمَّ

 !!خيدع سمف أهؾ اًمًٜم٦َّمأٟمف وهذا يٙمِمػ ُمراده هبذا اًم٘مقل اًمذي ئمـ 

 !مل يٛمثؾ سم٠مطمد! ؟ؿقمداًمتٝم ٧مُمـ هؿ اًمذيـ ضمٝمٚم :شمويمثًو

َّٓ قمـ ـمريؼ اًمت٘مٞم٦م ٓ يٛمٙمـ أن جيتٛمع ذم ىمٚم٥ٍم  :رازمًعو  !!اًم٘مقل سم٤مًمقصٞم٦م وشمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م إ

و ًً وىمد ـمٕمٜمتؿ ذم أصح٤مسمف وزوضم٤مشمف، وم٠مي ذف ًمٚمّمح٦ٌم ! أي صح٦ٌم هذه اًمتل هل٤م ذف؟: طموم

 !؟زفمؿتؿ أكف ٓ ذف هلو ىمام سمؼدموومد ضمّؼرسمؿ مصوضمٌي ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ وقمٜمديمؿ 

وُمـ هؿ ه١مٓء ! ؟^وىمد زقمٛمتؿ أهنؿ ظم٤مٟمقا اًمديـ سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل ! أي ديـ ٟمٍم؟: ؽمودؽًمو

 !اًمذيـ ٟمٍموا اًمديـ قمٜمديمؿ؟

دم احلؼقؼي أن مجقع ايمعٌورات ايمشقعقي سمؼقم فمعم وموفمدة ايمغؿقض وفمدم ايمقوقح وذيمؽ يمقؼقـفؿ 

ؿ همفؿ يًتدرصمقن ايمـوس زمؿؼدموت فمـ سمعظقؿ ايمصحوزمي ايمذيـ أهنؿ يمق سضمقا زموحلؼقؼي ظمو وُمٌؾ مـف

 .كٌموا ايمديـ وفمـد ايمتػصقؾ ٓ جتد إٓ ؽمؾامن وأزمو ذر واشمـكم أو شمًلشمي آطمريـ

 !! وأمو فمظامء إمي همًل ذىمر هلؿ إٓ زمويمطعـ وايمتجريح

هذا مع مو : )ىمثغٌم مـف مؼٌقل، ويمؽـ آطمره نمريى، وهق :فمؾاؼتؿ فمعم ىمًلم ايمعومقم ىمًلًمو( 82

ىموخلروج فمعم أئؿي ايمعدل، وؾمؼ فمصو : ؾمقهد مـ صدور أمقر مـ زمعضفؿ ٓ سمتػؼ مع ايمعدايمي

اظمًؾؿكم، وومتؾ إكػس اظمحؼممي، وؽمؾى إمقال اظمعصقمي، وايمًى وايمشتؿ، وضمرب اظمًؾؿكم 

اضمؿ فمعم اإلمورة وايمرئوؽمي، ونمغم ذيمؽ مماو سمؽػؾً زمف ونمشفؿ، وإوموم ايمػتـ، وايمرنمٌي دم ايمدكقو، وايمتز

(أفمقون ايمشقعي): شمؿا أضمؾً إلم ىمتوب ،(ىمتى أشمور وايمتقاريخ ومأل اخلوهمؼكم
(5)

وٓ أدري هؾ هذا مـ  ،

 !ومقيمؽؿ أو أكاف مـؼقل؟

دم احلؼقؼي أن ايمؼومقس ايمشقعل ومومقس ىمؾف إيذاء يمصػقة اخلؾؼ زمعد ايمرؽمؾ وسمصقير : أوًٓ 

 .فمعم نمغم ضمؼقؼقفواومعفؿ 

وفمـدمو سمـظر دم ومومقس ايمشقعي همنكـو ٓ كجد هـوك صمقًًل هبذه  اظمقاصػوت ايمًقئي وٓ كدري مـ هق 

 .هذا اجلقؾ ايمذي يتحدشمقن فمـف

                                                
 (.1/113)ٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م أقم( 1) 
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 .وزىموه ايمتوريخ وزىموه ايمعؼؾ ^كحـ كعرف اجلقؾ ايمذي زىموه رزمف فمزوصمؾ وزىموه رؽمقيمف

 .وزمف ويمـؼتطػ مجؾف مـفوهملمو سمزىمقي اهلل فمزوصمؾ همفل دم فمممات أيوت مـ ىمت

ـِ اظمُْـَؽِر َوسُمْمِمـُقَن زمِوهللِّ  چ: ومول سمعولم ًْ يمِؾـاوِس سَملُْمُروَن زمِوظمَْْعُروِف َوسَمـَْفْقَن فَم ٍي ُأطْمِرصَم ىُمـتُْؿ طَمغْمَ ُأما

ـُْفُؿ اظمُْْمِمـُقَن َوَأىْمثَُرُهُؿ ايمَْػوؽِمُؼقَن  ؿ مِّ تَوِب يمََؽوَن طَمغْمًا هلاُ
ـَ َأْهُؾ ايمْؽِ  881آل فمؿران چَويمَْق آَم

ؽُمقُل اهللاِ  چ :وومول سمعولم ٌد را َؿا داً حمه عوً ؽُمجا وء زَمقْـَُفْؿ سَمَراُهْؿ ُرىما وِر ُرمَحَ اء فَمعَم ايمُْؽػا ـَ َمَعُف َأؾِمدا َوايماِذي

ُجقِد َذيمَِؽ َمثَُؾُفْؿ دِم ايمتاقْ  ًه ـْ َأشَمِر ايم ـَ اهللاِ َوِرْوَقاكوً ؽِمقاَمُهْؿ دِم ُوصُمقِهِفؿ مِّ َوَمثَُؾُفْؿ دِم  َراةِ َيٌْتَُغقَن هَمْضًلً مِّ

اَع يمِقَِغقَظ هِبِؿُ  را كِجقِؾ ىَمَزْرٍع َأطْمَرَج ؾَمطْلَُه هَمآَزَرُه هَموؽْمتَْغَؾَظ هَموؽْمتََقى فَمعَم ؽُمقومِِف ُيْعِجُى ايمزه ورَ  اإْلِ َوفَمَد  ايمُْؽػا

ْغِػَرًة َوَأصْمرًا فَمظِقاًم  وِت ِمـُْفؿ ما وحِلَ ـَ آَمـُقا َوفَمِؿُؾقا ايمصا  49ايمػتح چاهللاُ ايماِذي

ـا اهللاَ  چ: وومول سمعولم
َْمِر يمََعـِتهْؿ َويمَؽِ ْٕ ـَ ا ضَمٌاَى َوافْمَؾُؿقا َأنا همِقُؽْؿ َرؽُمقَل اهللاِ يمَْق ُيطِقُعُؽْؿ دِم ىَمثغٍِم مِّ

قَق َوايمِْعْصقَونَ  ًُ َه إيِمَْقُؽُؿ ايمُْؽْػَر َوايمُْػ ـَُف دِم وُمُؾقزمُِؽْؿ َوىَمرا ياَمَن َوَزيا اؾِمُدوَن  إيِمَقُْؽُؿ اإْلِ َؽ ُهُؿ ايمرا
 چُأْويمَئِ

 7احلجرات

 : همفل دم فمممات إضموديٌ كؽتػل زمـامذج ممو ورد دم إكصور !؟^وأمو سمزىمقي كٌقف 

ـْ َأَكٍس َأنا ايمـاٌِكا  ـْ فُمْرٍس هَمَؼوَم َكٌِكه اهللاِ  -^-فَم كَم ِم
وًء ُمْؼٌِؾِ ًَ

صعم اهلل فمؾقف -َرَأى ِصٌْقَوًكو َوكِ

ـْ َأضَمىِّ ايمـاوِس إلَِما » مُمْثًِلً هَمَؼوَل  -وؽمؾؿ ُفؿا َأْكتُْؿ ِم ـْ َأضَمىِّ ايمـاوِس إلَِما ايمؾا ُفؿا َأْكتُْؿ ِم ح : )رواه مًؾؿ .شايمؾا

:375 ) 

ٍؽ َأنا َرؽُمقَل اهللاِ 
ـِ َمويمِ ـْ َأَكِس زْم َوفَمقٌَْتِك َوإِنا إِنا إَْكَصوَر ىَمِرؾِمك » وَموَل  -صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ-فَم

قئِِفْؿ  ًِ ـْ ُم ـِِفْؿ َوافْمُػقا فَم
ًِ
ـْ حُمْ  (3753 :ح : )رواه مًؾؿ  .شايمـاوَس ؽَمقَْؽثُُروَن َوَيِؼؾهقَن هَمووْمٌَُؾقا ِم

إكصور ٓ حيٌفؿ إٓ مممـ وٓ يٌغضفؿ )    ^أو ومول ومول ايمـٌل ^ؽمؿعً ايمـٌل: ومول  ايمػماء 

 57م   75   خ(إٓ مـوهمؼ همؿـ أضمٌفؿ أضمٌف اهلل ومـ أزمغضفؿ أزمغضف اهلل 

 .وأُم٤م شمزيمٞم٦م اًمت٤مريخ ومتتٛمثؾ ذم قمنمات اعمِم٤مهد

 :وُمٜمٝم٤م

 :إيامهنؿ سم٤مهلل وُم٤م شمٕمروقا ًمف ُمـ آذى سم٥ًٌم ذًمؽ اإليامن  -1
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 .هجرهتؿ إهؾ وإوـم٤من -أ

 .^ ؿ ٟمٍمهتؿ ًمرؾمقهل -ب

 .طمٗمٔمٝمؿ ًمٙمت٤مب اهلل قمزوضمؾ -ج

 .^  طمٗمٔمٝمؿ ًمًٜم٦م رؾمقًمف -د

 .ومتقطم٤مهتؿ ًمرسمع اًمٙمرة إروٞم٦م -هث

 .ٟمٍمة اهلل قمزوضمؾ هلؿ -و

 :وأُم٤م ؿمٝم٤مدة اًمٕم٘مؾ ومتتْمح سمام يكم

 .ىمقم شمرسمق قمغم ُم٤مئدة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صمالصم٤م ً وقمنميـ ؾمٜم٦م -1

 .طمٚمامً قمٚماًم وديٜم٤ًم وقم٘مالً وؿمج٤مقم٦م و^ ىمقم ىم٤مدهؿ ؾمٞمد اًمٌنم  -2

شمٕمريْمٝمؿ ٕٟمٗمًٝمؿ ًمٚمٛمقت ذم يمؾ اعمِم٤مهد وٓ يتٕمرض ًمٚمٛمقت إٓ حم٥م هلل قمزوضمؾ  -3

 . وًمرؾمقًمف 

هجرهؿ ًمديٜمٝمؿ اًمذي يم٤مٟمقا قمٚمٞمف واؾمتٛم٤ًميمٝمؿ سم٤مًمديـ اجلديد صالة وزيم٤مة وصٞم٤مُم٤ًم وطمج٤ًم  -4

 .وشمقطمٞمداً 

 . ديٜمفٟمٍمة اهلل قمزوضمؾ هلؿ قمغم يمؾ ىمقى إرض وهؿ يتٙمٚمٛمقن سم٤مؾمٛمف ويدقمقن اًمٜم٤مس إمم -5

وم٠مي اًمِمٝم٤مدشملم ؿمٝم٤مدة اًمرواي٤مت اعمٙمذوسم٦م ذم طمؼ هذا اجلٞمؾ اًمٗمريد اعمزيمل . . وهٙمذا... وهٙمذا 

 ! واًمت٤مريخ واًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ أم شمٚمؽ اًمرواي٤مت اعمٗمؽماة ؟^  ُمـ رسمف قمزوضمؾ وُمـ ٟمٌٞمف 

إًمٞمٝمؿ   صمؿ اٟمٔمر سمٕمد ذًمؽ ًمتٚمؽ إًمٗم٤مظ أصمٛم٦م ذم طمؼ هذا اجلٞمؾ اًمرسم٤مين اًمٗمريد طمٞم٨م ٟمًٌقا: صم٤مٟمٞم٤مً 

وىمتؾ إٟمٗمس اعمحؽمُم٦م، وؾمٚم٥م إُمقال اعمٕمّمقُم٦م، واًم٥ًم واًمِمتؿ، وطمرب  ؿمؼ قمّم٤م اعمًٚمٛملم)

 ( .اعمًٚمٛملم وهمِمٝمؿ، وإىم٤مم اًمٗمتـ، واًمرهم٦ٌم ذم اًمدٟمٞم٤م، واًمتزاطمؿ قمغم اإلُم٤مرة واًمرئ٤مؾم٦م

 !! ُم٤م أفمٚمٛمف ُمـ وصٍػ وأيمذسمف ُمـ ىمقل 

اطمؽمام اًمّمح٤مسم٦م اًم٤ًمسم٘ملم واعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ىم٤مرن سملم هذا اًمٙمالم اًمٔم٤ممل وسملم دقم٤موى : صم٤مًمث٤مً 

 .يمٞمػ دمد أن شمٚمؽ اًمدقم٤موى ٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م قمٜمد اًمٓم٤مئٗم٦م
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إنا : مـ أىموزمر فمؾامء ايمشقعي زمؾٌـون( هـ8377)ومول ايمًقد ذف ايمديـ ايمعومقم اظمتقذم : )ومؾتؿ( 81

ف أوؽمط أراء: إذ ٓ كػّرط همقف سمػريط ايمغًلة ايمذيـ ىمػروهؿ  مـ وومػ فمعم رأيـو دم ايمصحوزمي فمؾؿ أكا

 ..مجقًعو، وٓ أهمرؿمـو إهمراط اجلؿفقر ايمذيـ وشمؼقهؿ أمجعكم

 ..فمظامؤهؿ وفمؾامؤهؿ: همقفؿ ايمعدول، وهؿ ،همويمصحوزمي ىمغغمهؿ مـ ايمرصمول

 .وهمقفؿ ايمٌغوة

 .وهمقفؿ أهؾ اجلرائؿ مـ اظمـوهمؼكم

 .وهمقفؿ جمفقل احلول

 .همـحـ كحتٍ زمعدوهلؿ وكتقٓهؿ دم ايمدكقو وأطمرة

و ايمٌغوة فمعم ايمقيص وأطمل ايمـٌل، وؽموئر أهؾ اجلرائؿ وايمعظوئؿ، ىموزمـ هـد وازمـ ايمـوزمغي .. وأما

رد ـو كـــروكـومو أؾمد إكؽورهؿ فمؾقـو ضمكم ي: إلم أن ومول ...وأمثوهلؿ، همًل ىمرامي وٓ وزن حلديثفؿ

زمويمقاصمى ايمممفمل صحوزمي، مٌمضمكم زمجرضمفؿ أو زمؽقهنؿ جمفقرم احلول، فمؿًًل ــ ايمـغم مـثـٌ ىمـديـضم

 ..دم متحقص احلؼوئؼ ايمديـقي، وايمٌحٌ فمـ ايمصحقح مـ أشمور ايمـٌقيي

يمعؾؿقا أنا أصويمي ايمعدايمي دم ايمصحوزمي ممو ٓ  :ويمق شموزمً إيمقفؿ أضمًلمفؿ ورصمعقا إلم ومقافمد ايمعؾؿ

مـ ؽمقرة ايمتقزمي  ، وضمًٌؽويمق سمدزمروا ايمؼرآن يمقصمدوه مشحقًكو زمذىمر اظمـوهمؼكم مـفؿديمقؾ فمؾقف، 

 : ويؽػقؽ مـ آيوسمف اظمحؽؿي، [8:اظمـوهمؼقن]     : إضمزابو

          [97:ايمتقزمي].) 

ي واًمدقم٤موى، إمم أن ذيمر  واؾمتٛمر قمغم هذا إؾمٚمقب ذم اهت٤مم اًمّمح٤مسم٦م  مًتغـقي أنا إما

فمعم أكاو : إلم أن ومول.. ، وٓ ؽمقام فمؾامؤهؿ وفمظامؤهؿإىمثريي ايمًوضمؼيوهمقفؿ )زملهؾ ايمًقازمؼ واظمـوومى 

و ايمتجل إلم مًويرة أهؾ فمـ ايمقيص، أ -دم ـموهر احلول-كتقلم مـ ايمصحوزمي ىمؾ مـ اوطر إلم احلقود 

 .[(82:ص)اهلل  أصمقزمي مًوئؾ صمور] ...(وهؿ ايمًقاد إفمظؿ مـ ايمصحوزمي...ايمًؾطي

 . إلم جمؾدات دضمضفو وزمقون زمطًلهنويمحتتوج  -واهلل-ىمؾ همؼرة : اجلقاب

 :ويمؽــو كختٌم اجلقاب
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زقمٛمف أن ُمذهٌف ُمذه٥م وؾمط سملم شمٗمريط اًمٖمالة اًمذيـ يمٗمروهؿ مجٞمٕم٤ًم وإومراط اجلٛمٝمقر : أوًٓ 

 .اًمذيـ وصم٘مقهؿ أمجٕملم

 !؟ ( يمٗمروهؿ مجٞمٕم٤ًم )ٓ ٟمدري ُم٤م ُمراده سم٤مًمٖمالة اًمذيـ 

 ! اًمّمح٤مسم٦م مجٞمٕم٤ًم ؟وهؾ هٜم٤مك همػم اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م يمٗمروا 

إن رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م مل شمًتثـ قمغم احل٘مٞم٘م٦م إٓ رضمالً واطمدا ُمـ اصمٜمل قمنم أًمػ صح٤ميب مل يدظمؾ 

 ((.اعم٘مداد))ىمٚمٌف ؿمؽ ذم إُم٤مُم٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف طم٥ًم زقمٛمٝمؿ هق 

 !! وم٘مد اؾمتثٜم٧م رواي٤مهتؿ صمالصم٦م أؿمخ٤مص أو أرسمٕم٦م صمؿ رضمٕم٧م وأؾم٘مٓمتٝمؿ ُمـ اعمٞمزان 

 ! ًمٖمٚمق ؟وم٠مي همٚمق أؿمد ُمـ هذا ا

 :واؾمتٛمع إمم ـمرف ُمـ رواي٤مهتؿ

ضمتك همورق ايمدكقو ^ هملمو ايمذي مل يتغغم مـذ ومٌض رؽمقل اهلل  »: اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل وم٘مد ٟمًٌقا إمم (1

: مل يزل ىم٤مئاًم ىم٤مسمْم٤ًم قمغم ىم٤مئؿ اًمًٞمػ قمٞمٜم٤مه ذم قمٞمٜمل أُمػم اعم١مُمٜملم يٜمتٔمر ؿمرهمي فمكم هموظمؼداد زمـ إؽمقد

شُمتك ي٠مُمره ومٞمٛميض
(5)

. 

 .شإن أردت ايمذي مل يشؽ ومل يدطمؾف رء هموظمؼداد»: إمم اًم٤ٌمىمر أٟمف ىم٤مل وٟمًٌقا( 2

: وم٢من ىمٚمٌف يم٤من ُمثؾ زسمر مو زمؼل أضمد إٓ وومد صمول صمقيمي، إٓ اظمؼداد زمـ إؽمقد»: وذم رواي٦م

شاحلديد
(0)

 . 

ؾمٌح٤مد اهلل اًمٕمٔمٞمؿ يمٞمػ شم٘مٌؾ هذه اًمرواي٤مت اعمٗمؽماة ُمـ رواي٤مت آطم٤مد قمغم أيمثر ُمـ قمنمة أف 

 !!^  ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  صح٤ميب

 !!إذًا  أيـ دقمقى اًمقؾمٓمٞم٦م قمٜمد آصمٜمل قمنمي٦م ؟؟

ؿ ظم٤مًمٗمقا قمٛمقم اعمًٚمٛملم ذم  :شموكقوً  يمؾ ُمـ اقمت٘مد قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م ٓ يًتٓمٞمع أن يٙمقن وؾمًٓم٤م: ٕهنَّ

 :ذم اًمٗم٘مرات أشمٞم٦مدقمقى اًمقصٞم٦م، ويمؾ ُمـ ادقمك اًمقصٞم٦م ومٞمًتحٞمؾ أن يتقؾمط، وؾمٞمتَّْمح ذًمؽ 

 (.همقفؿ ايمعدول، وهؿ فمظامؤهؿ وفمؾامؤهؿ: همويمصحوزمي ىمغغمهؿ مـ ايمرصمول): ىم٤مل :يمثوً شمو

  !؟اًمذيـ هؿ قمٔمامؤهؿ وقمٚمامؤهؿ ُمـ هؿ ه١مٓء  :ومؾً

                                                
 (.9:ص)، آظمتّم٤مص (97:ص)، جمٛمع اًمٜمقريـ (28/261)سمح٤مر إٟمقار ( 1)

 (.22/441: )، اًمٌح٤مر(11، 11، 9: )، آظمتّم٤مص(1/46)، اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل (19/341)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م ( 2)
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 .وزاد سمٕمْمٝمؿ قمدًدا يًػًما خم٤مًمًٗم٤م ٟمّمقصٝمؿ! ؟قمكّم، وؾمٚمامن، وأسمق ذر، واعم٘مداد، وقمامر

اًمٕمٔمامء اًمذيـ هؿ أقمٔمؿ نمَـّ وٓ يًتٓمٞمع أن يدظمؾ ُمٕمٝمؿ أطمًدا ُمـ  ٓ،: ـمًٌٕم٤م!هؾ هٜم٤مك همػمهؿ؟

 .ُذيِمر ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر، وقمٜمد مجٞمع اعمًٚمٛملم ُم٤م قمدا َُمـ ؿمذ

 ! صمؿ ٓ زال اعمٜمٝم٩م اًمِمٞمٕمل هق اًم٤ٌمرز قمغم هذا اًمٙمالم 

وٟمحـ ٓ ٟمدري عم٤مذا هذا اإلسار قمغم ( أهؾ ضمرائؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم )وم٘مد زقمؿ أن ذم اًمّمح٤مسم٦م 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمزيمٞم٦م وضمؾ هلؿ وشمزيمٞم٦م رؾمقًمفوصػ اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمٜمٗم٤مق سمٕمد شمزيمٞم٦م اهلل قمز

 ! اًمت٤مريخ وشمزيمٞم٦م اًمٕم٘مؾ؟

( ُم١مُمٜم٤ًم سمفيمؾ ُمـ ًم٘مل اًمٜمٌل : )وسمٕمد أن طمددٟم٤م اعمراد سم٤مًمّمح٤مسم٦م ذم ُمٞمزان اإلؾمالم وهؿ 

 !! واعمٜم٤موم٘مقن ًم٘مقا اًمٜمٌل وًمٙمٜمٝمؿ مل ي١مُمٜمقا سمف 

 !!وم٢مذن يمٞمػ ُيٍم قمغم هذا اخلٚمط سمٞمٜمٝم٤م ؟؟

أنا أصويمي ايمعدايمي دم ايمصحوزمي مماو ٓ ديمقؾ فمؾقف، ويمق سمدزماروا ايمؼرآن احلؽقؿ )ؿ صمؿَّ زقم :رازمًعو

 .(..اظمـوهمؼكم): يمقصمدوه مشحقًكو زمِذىمر

 !!ٓ ُمـ اًم٘مرآن وٓ ُمـ اًمًٜم٦َّم ٤مٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم (قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م): قمج٤ًٌم هلذه اًمدقمقى اًم٤ٌمـمٚم٦م

 .ٓ !؟..أيمقًً ىموهمقيوفمممات أيوت، وفمممات أو مئوت إضموديٌ ايمصحقحي: 

 مو ايمذي يعرهمف فمـ ايمصحوزمي؟

ومٝمؿ : وهؾ ي٘مقل ُمًٚمؿ شايمؼرآن مشحقن زمذىمر اظمـوهمؼكم» إنَّ اعمٜم٤موم٘ملم هؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ يٕمرِّ

ؿ  ومٝمؾ اعمٜم٤موم٘مقن ًم٘مقا اًمٜمٌل  .وُم٤مت قمغم ذًمؽ ُم١مُمٜم٤ًم سمف يمؾ ُمـ ًم٘مل اًمٜمٌل : قمٚمامء اإلؾمالم سم٠مهنَّ

 !ُم١مُمٜملم سمف؟

ن وهؿ ي٘مقًمقن ويٕمٛمٚمقن ُم٤م خُي٤مًمػ اإلؾمالم، ويراهؿ اعم١مُمٜمقن: إذ ٓ ئمٝمر وهؾ خيٗمك اعمٜم٤موم٘مق

 !اًمٜمٗم٤مق إٓ سم٘مقل أو قمٛمؾ، وإَّٓ ومٙمٞمػ ُيٕمرف اعمٜم٤مومؼ ُمـ همػمه؟

ي  !!فمجًٌو هلذه ايمعؼقدة احلوومدة فمعم فمظامء إما

ؿ :طمومًوً  َّٓ ومٝم٤م هل اًمٕم٘مٞمدة  (ايمٌغوة فمعم ايمقيص وأطمل ايمـٌل): صمؿَّ ومنَّ اًمٌٖم٤مة سم٠مهنَّ اًمِمٞمٕمٞم٦م شم٠مسمك إ

أًمٞمس هؿ اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م، ومجٞمع ! طم٥ًم زقمؿ اًمِمٞمٕم٦م؟ (اًمقيص)أن شَمٔمٝمر، ومٛمـ هؿ اًمذيـ سمٖمقا قمغم 

 !اًمّمح٤مسم٦م ذم قمٝمدهؿ يمام يزقمٛمقن؟
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 !ُمـ سم٘مل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يًتحؼ أن ُيقصػ سم٤مًمٕمدل قمغم ُمٞمزان اعمٕمتدًملم؟: إذن

ّمح٤مسم٦م، ثـ اًمثػم ُمثثث٨م يمثديثرد طمثٟم٤م ثٜمثروٟمثوُم٤م أؿمد إٟمٙم٤مرهؿ قمٚمٞمٜم٤م طملم ي: )ىمقًمف: ؽمودؽموً 

ُمٍمطملم سمجرطمٝمؿ أو سمٙمقهنؿ جمٝمقزم احل٤مل قمٛماًل سم٤مًمقاضم٥م اًمنمقمل ذم متحٞمص احل٘م٤مئؼ اًمديٜمٞم٦م، 

 (.   ..واًمٌح٨م قمـ اًمّمحٞمح ُمـ أصم٤مر اًمٜمٌقي٦م

 ...(قمٛمالً سم٤مًمقاضم٥م: )ىمقًمف 

 ! ٌقي٦م ؟وُمـ ُمتك اًمِمٞمٕم٦م متحص احل٘م٤مئؼ اًمديٜمٞم٦م وشمٌح٨م قمـ اًمّمحٞمح ذم أصم٤مر اًمٜم:  ومؾً

ورواهت٤م يمذاسمقن جمٝمقًمقن سمِمٝم٤مدة (( اًمت٘مٞم٦م))مجٞمع رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م يمت٧ٌم ذم اًمٔمالم ذم فمؾ دقمقى 

 .رواي٤مت اًمٓم٤مئٗم٦م ٟمٗمًٝم٤م وؿمٝم٤مدة قمٚمامئٝم٤م

ومِٚمَؿ مل يتجف ؾمامطمتف إمم رواشمف أوًٓ ىمٌؾ أن شمّمؾ اًمًٚمًٚم٦م إمم اًمّمح٤مسم٦م وم٢من صح٧م شمٚمؽ اًمًٚمًٚم٦م 

 .ومال سم٠مس سمٕمد ُمـ متحٞمص اًمّمح٤مسم٦م

 ؽ حمّم٧م اًمّمح٤مسم٦م ومٛمـ روى قمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رواة اًمِمٞمٕم٦م ؟هٌؽ أٟم

 !؟..وُمـ روى قمـ أوًمئؽ اًمرواة

 .يمؾ هذه اًمًٚمًٚم٦م إُم٤م يمذاسمقن وإُم٤م ُمٚمٕمقٟمقن وإُم٤م جمٝمقًمقن

.وىمد شم٘مدم ـمرف ُمـ ذًمؽ قمـ أيب قمٌد اهلل ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق 

 :دفمقى ايمعؿؾ زمويمقاصمى ايمممفمل: ؽموزمعوً 

اًمِمٞمٕم٦م ٓ شمٕمٛمؾ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اعمٜم٘مقًم٦م قمـ همػم آل اًمٌٞم٧م طم٥ًم زقمٛمٝمؿ ومام احل٤مضم٦م إذن إمم         

 ! اًمٌح٨م قمـ أطمقال اًمّمح٤مسم٦م ؟

وم٤مًمِمٞمٕم٦م شمٕمت٘مد أٟمف جي٥م قمغم اهلل قمزوضمؾ أن يٜمّم٥م إُم٤مُم٤ًم ٓ ي١مظمذ اًمديـ إٓ ُمٜمف صمؿ إٟمف ؾمٌح٤مٟمف ىمد 

وه١مٓء اعمٜمّمقسمقن ىمد شمقارصمقا اإلُم٤مُم٦م إمم هن٤مي٦م  ٟمّم٥م قمٚمٞم٤ًم وسمٕمض آل سمٞمتف ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم

 .اًمٜمًؾ اعمٜمّمقب ذم ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م

وم٤مًمديـ ذم هذه اًمٗمؽمة قمغم طم٥ًم قم٘مٞمدهتؿ ٓ ي١مظمذ إٓ ُمٜمٝمؿ ومال طم٤مضم٦م إذن إمم اًمّمح٤مسم٦م ٕهنؿ 

 !! همػم ُمٕمّمقُملم قمٜمدهؿ وهمػم اعمٕمّمقم ٓ يقصمؼ ذم يمالُمف وٓ ذم روايتف 
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 !! طم٤مضم٦م إمم اًمّمح٤مسم٦م وم٢مُم٤م هذه اًمٕم٘مٞمدة ومال 

 !! وإُم٤م اًمّمح٤مسم٦م ومال طم٤مضم٦م إمم اإلُم٤مُم٦م 

 (!وايمٌحٌ فمـ ايمصحقح مـ أشمور ايمـٌقيي: ) ىمقًمف :  شمومـوً  

 !اًمّمحٞمح ُمـ أصم٤مر اًمٜمٌقي٦م قمٜمديمؿ أو قمٜمدٟم٤م؟ :ومؾً

 .قمٜمديمؿ: وم٢من ىمٚمتؿ

ـِ اًم :همـؼقل ٕمٚمامء سمٙمتٌٙمؿ أي يمت٤مب شمٕمتٛمدون ُمـ يمتٌٙمؿ وىمد يُمت٧ٌِم مجٞمع رواي٤مشمٙمؿ ذم اًمن ومل يٕمت

وأيـ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم ! دراؾم٦م وُمراضمٕم٦م وحت٘مٞمً٘م٤م ىمراسم٦م أًمػ ؾمٜم٦م، ومٙمٞمػ ُيقصمؼ سمرواي٤مت أو يمت٥م هذا طم٤مهل٤م؟

 .وىمد ُمر ُمٕمٜم٤م اقمؽماف أئٛمتٙمؿ سمقضمقد يمذاسملم يمذسمقا قمٚمٞمٝمؿ! ُمثؾ هذه اًمٙمت٥م؟

٤م مجٞمًٕم٤م يُمت٧ٌِم ذم اخلٗم٤مء  .وُمٕمروم٦م إطم٤مدي٨م اعمٙمذوسم٦م ُمـ همػمه٤م ُمتٕمذر ٕهنَّ

رف ىمدُم٤مؤيمؿ إمم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع ؿمٞمئ٤ًم قمـ هذا اًمتّمحٞمح واًمتْمٕمٞمػ، وإٟمَّام هذا قمٚمؿ صمؿ مل يٕم

يمام شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف ويمام ؾمٞم٠ميت    –اؾمتحدصمتٛمقه ًمدومع شمٕمٞمػم اًمٕم٤مُم٦م يمام ىم٤مل قمٚمامؤيمؿ اعمت٠مظمرون 

 .-سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم

ومٞمف اًمتٍميح سم٤مًمقصٞم٦م  يمؾ ُم٤م أوردمتقه نم٤َّم: ومُٞم٘م٤مل ًمٙمؿ –ٟمحـ أهؾ اًمًٜم٦م  –وإن ىمٚمتؿ ُمـ يمتٌٜم٤م 

وٕمٞمػ أو ُمٙمذوب قمٜمدٟم٤م، وٟمحـ ىمد اقمتٜمٞمٜم٤م سم٤مًمرواي٤مت ُمـ قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م إمم اًمٞمقم، وىمد يُمت٧ٌَم 

 .رواي٤مشمٜم٤م ذم ووح اًمٜمٝم٤مر رواه٤م اًمّمح٤مسم٦م قمالٟمٞم٦م ورواه٤م اًمت٤مسمٕمقن قمالٟمٞم٦م وهٙمذا إمم قمٍمٟم٤م احل٤مض

ُمـ إدظم٤مل اًمْمٕمٞمػ ويمؾ ُمـ أراد إدظم٤مل رء ومٞمٝم٤م يمِمٗمقه، وُمع ذًمؽ مل شمًٚمؿ رواي٤مشمٜم٤م 

 .واعمقوقع ومٞمٝم٤م، وًمٙمـ اًمٕمٚمامء قمرومقه٤م ويمِمٗمقه٤م

ومٙمٞمػ شمًتدًمقن سمام صم٧ٌم قمٜمدٟم٤م وٕمٗمف أو يمذسمف وشمؽميمقن اًمّمحٞمح اًمذي يٌٓمؾ ُمٕمت٘مديمؿ وهق 

 !أوٕم٤مف أوٕم٤مف ُم٤م أوردمتقه ؟

 !أًمٞمس هذا اٟمت٘م٤مًءا ٓ يٚمٞمؼ سمٛمـ يريد احلؼ؟

 !ُم٤م قمالىم٦م اًمِمٞمٕم٦م سم٤مٔصم٤مر اًمٜمٌقي٦م ؟:  سموؽمعوً 

وأُم٤م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ومٝمل ٕهؾ اًمًٜم٦م وهلذا  اًمِمٞمٕم٦م ىمد اؾمتحدصم٧م ؾمٜم٦م أظمرى همػم ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

 (.ايمشقعي)وأُم٤م أٟم٧م وـم٤مئٗمتؽ وم٤مؾمٛمٙمؿ ( أهؾ ايمًـي)وم٤مؾمٛمٝمؿ 
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وم٘مد اٟمٗمّمٚمتؿ قمـ اًمًٜم٦م أصالً ومٚمَِؿ شمريد أن متحص اًمًٜم٦م وأٟم٧م  -طم٥ًم زقمٛمٙمؿ –أي ؿمٞمٕم٦م قمكم 

 .ىمد اؾمتٌدًمتٝم٤م سمٖمػمه٤م

 !وم٠ميـ ذيمر اًمًٜم٦م ؟( يمت٤مب اهلل وقمؽميت... ٧م ومٞمٙمؿ شمريم)أًمًتؿ شم٘مقًمقن 

 !  "قمؽميت "وم٘مد اؾمتٌدًمتٛمقهب٤م  سمث

 .إٟمام هق ًمٚمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م وإًمٖم٤مئٝم٤م ٓ ًمٜمٍمهت٤م وآقمتامد قمٚمٞمٝم٤مإذن سمحثؽ قمـ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل

اًمِمٞمٕم٦م ًمٞمس ُمـ ُمٜمٝمجٝم٤م اًمتّمحٞمح واًمتْمٕمٞمػ ـمقال اًم٘مرون وىمد شمقاًم٧م قمٚمٞمٝمؿ أيمثر ُمـ : فموذاً 

ومٞمٝم٤م يمتٌٝمؿ ورواي٤مهتؿ سمدون ُمٜمٝم٩م ومل يًتحدصمقا ُمٜمٝم٩م اًمتّمحٞمح واًمتْمٕمٞمػ إ ٓ ذم ؾمت٦م ىمرون  دوٟم٧م 

 !اًم٘مرن اًم٤ًمسمع أو اًمث٤مُمـ ومٙمٞمػ شمًتٓمٞمع شمّمحٞمح رواي٤مت يمت٧ٌم قمغم همػم ُمٜمٝم٩م ؟

وهلذا وم٢من قمٚمامءك ي٘مررون أن شمٓمٌؼ اعمٜمٝم٩م اًمذي أظمذمتقه ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ؾمٞم١مدي إمم اظمتٗم٤مء ديٜمٙمؿ 

 .اًمِمٞمٕمل هلذا اعمٜمٝم٩موهذا ي١ميمد قمدم شم٘مٌؾ اًمديـ 

إمو إطمذ هبذه : وايمقاصمى: )(ثه1186: ت)ىم٤مل اًمٕم٤ممل اًمِمٞمٕمل آصمٜم٤م قمنمي يقؾمػ اًمٌحراين 

حتصقؾ ديـ نمغم هذا ايمديـ، وذيعي أطمرى نمغم هذه  إطمٌور، ىمام هق فمؾقف متؼدمق فمؾامئـو إزمرار، أو

وٓ أراهؿ يؾتزمقن ؾمقئوً مـ إمريـ، ، يمـؼصوهنو وفمدم متومفو، يمعدم ايمديمقؾ فمعم مجؾي أضمؽومفو، ايممميعي

(، وهذا سمحٛمد اهلل فم٤مهر ًمٙمؾ ٟم٤مفمر، همػم ُمتٕمًػ وٓ ُمٙم٤مسمرمع أكف ٓ شمويمٌ هلام دم ايمٌكم
 (5)

. 

 .إذن دقمقى أٟمؽ شمريد متحٞمص احل٘م٤مئؼ اًمديٜمٞم٦م دقمقى يٌٓمٚمٝم٤م واىمع اعمذه٥م

ًمٕمدم حتٛمؾ وهلذا وم٢من اًمِمٞمٕم٦م إمم أن ًمٞمس هلؿ يمت٤مب صحٞمح اًمرواي٤مت ووٕمٞمٗمٝم٤م وذًمؽ 

 .اًمرواي٤مت هلذا اعمٜمٝم٩م ٕهن٤م رواي٤مت يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م

 . وم٤مًم٘مٗمز إذن إمم اًمّمح٤مسم٦م ورواشمؽ إًمٞمٝمؿ جمٝمقًمقن  ىمٗمز سم٤مـمؾ

 .ىمد شمت٤مسمع إئٛم٦م قمٜمديمؿ إمم ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مين وىمد يُمت٧ٌَم أطم٤مدي٨م ىمٌؾ يمؾ إُم٤مم :ضمودي فممم

 .٤م ٕنَّ هذا ُم٘مت٣م اإلُم٤مُم٦موم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتل ُروَي٧م ىمٌؾ يمؾ إُم٤مم يٚمزُمف أن يٌٓمٚمٝم٤م أو يّمححٝم

٤م أٟمَّف مل يٕمٚمؿ قمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم وهذا يٜم٤مذم ُم٤م ضمٕمؾ إُم٤مًُم٤م ُمـ أضمٚمف: أو  وم٢مذا مل ُيٜمٌَّف قمٚمٞمٝم٤م أو ي١ميمده٤م وم٢مُمَّ

 .أو أٟمَّف ًمٞمس إُم٤مًُم٤م ُيرضَمع إًمٞمف!! يٌٓمؾ زقمٛمٙمؿ سم٠مٟمَّف يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م وىمد يُمذب قمغم اًمديـ ىمٌٚمف ومل يٕمٚمؿ

ومٝمؿ سمذًمؽ اًمٙمذب؟ وم٠مي وم٤مئدة ذم إُم٤مم يتٜم٤مىمؾ أشم٤ٌمقمف  !اًمٙمذب إمم قمٍمه صمؿ ٓ ُيٕمرِّ

                                                
 (. 2/396)ـمرائػ اعم٘م٤مل : ، واٟمٔمر(47: ص)ًم١مًم١مة اًمٌحريـ  (1)
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 !أٓ شمرى أنَّ شمّمحٞمحٙمؿ اؾمتدراك قمغم اإلُم٤مم؟

وهبذا يتٌلم أنَّ دقمقايمؿ اًم٘مدرة قمغم اًمتّمحٞمح دقمقى ُمردودة وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم 

 .ذم اًمٗم٘مرة اًمت٤مًمٞم٦م

وىمد  !اًمذي يٛمحص سمف احل٘م٤مئؼ اًمديٜمٞم٦م، ويّمحح سمف أصم٤مر؟ ٜمٝم٩م اًمنمقملٓ أدري ُم٤م هق اعمصمؿ 

همؽقػ يًتطقع  -يمام ؾمٞم٠ميت-اقمؽمف اًمًٞمد حمٛمد اًمّمدر أنَّ رضم٤مل اًمٕم٘مٞمدة واًمت٤مريخ اًمِمٞمٕمل جمٝمقًمقن 

 !؟دم مذهى رواة فمؼوئده جمفقيمقن  أن يصؾ إلم ايمصحقح

و ايمروايوت ايمتل افمتؿد فمؾقفو ايمشقعي دم ىمتى ايمًـاي، همًل يؽود  همليـ  -ىمام مرا معـو-يًؾؿ مـفو روايي وأما

 اظمـفٍ ايمعؾؿل؟ اهلل اظمًتعون

 :اًمٙمالم يٜم٘مض سمٕمْمف سمٕمًْم٤م :شموين فممم 

 ..(.فمظامؤهؿ وفمؾامؤهؿ: )ذيمر أنَّ أهؾ اًمٕمدل هؿ

هؿ أهؾ ايمًقازمؼ واظمـوومى، وهمقفؿ إىمثريي ايمًوضمؼي، وٓ ) :وىم٤مل قمـ اعمًت٘مٞمٛملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 (.ايمـٌقيي ؽمقام فمؾامؤهؿ ومحؾي أشمور

و ايمٌغوة فمعم ايمقيص وأطمل ايمـٌل): وىم٤مسمؾ هذا سم٘مقًمف  (.همًل وٓ ىمرامي، وٓ وزن حلديثفؿ ..أما

و كتقلم مـ ايمصحوزمي ىمؾ مـ اوطر إلم احلقود ): وىم٤مل فمـ ايمقيص، أو  -دم ـموهر احلول  -فمعم أكا

ًؾؿكم، وهؿ ايمًقاد ايمتجل إلم مًويرة أهؾ ايمًؾطي زمؼصد آضمتقوط فمعم ايمديـ وآضمتػوظ زمشقىمي اظم

 ...(إفمظؿ مـ ايمصحوزمي

 ...(.إىمثريي ايمًوضمؼي): زقمؿ أنَّ أهؾ اًمًقاسمؼ واعمٜم٤مىم٥م :ومؾً

 (.وهؿ ايمًقاد إفمظؿ): صمؿَّ ذيمر هٜم٤مك ُمـ ؾم٤مير أهؾ اًمًٚمٓم٦م

هؿ اًمًقاد ( أي اًمًٞمئقن) أيمثري٦م ؾم٤مطم٘م٦م واًمذيـ ؾم٤ميروا اًمًٚمٓم٦م ( أي اًمٗمْمالء ) وم٠مهؾ اًمًقاسمؼ  

 !! ٦م ؾم٤مطم٘م٦مإقمٔمؿ أي أيمثري

 ! أيمثري٦م: اًمٗمْمالء 

 !واًمًٞمئقن أيمثري٦م 
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 .يمالم يٜم٘مض سمٕمْمف سمٕمْم٤مً 

وإذا يم٤مٟم٧م إيمثري٦م اًم٤ًمطم٘م٦م هل أصح٤مب اًمًقاسمؼ واعمٜم٤مىم٥م ومٛمٜمٝمؿ اًمذيـ ؾم٤ميروا اًمًٚمٓم٦م ود 

 ! إذن ؟ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 اًمٕمٔمامء؟ وُمـ هؿ أهؾ احلٞم٤مد؟ وُمـ هؿ أهؾ اًمًٚمٓم٦م؟ -إذن-ومٛمـ هؿ 

 !!إمم اهت٤مم اجلٛمٞمعومٕم٤مد إُمر ومٞمٝمؿ 

 .أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن: أهؾ اًمًٚمٓم٦م

 .-ُم٤م قمدا إرسمٕم٦م  -سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م : وأهؾ احلٞم٤مد

 ..وإرسمٕم٦م واًمٕمٔمامء واًمٕمٚمامء هؿ قمكّم 

 !!سمطقيؾ وحتويؾ فمعم ايمعٌورات يـتفل إلم كػس فمؼقدة ايمؼقم.. وهؽذا

ظمممب، ويمؽـف زاد ايمدفمقى أوردسمؿ ومقل ؽمامضمي ايمشقخ ايمًٌحوين، وهق ىمًوزمؼف فمعم كػس ا( 86

ايمعؼقدة ] (أيوت ايمؼرآكقي، وإضموديٌ ايمصحقحي، وايمتوريخ ايمؼطعل، وايمعؼؾ اظمحويد): أكاف افمتؿد فمعم

 ([.498:ص)اإلؽمًلمقي 

٤م آؾمتدٓل سم٤مًم٘مرآن: ومٝمق قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م :ومؾً  .إظمراضمف قمـ ُمدًمقًمف سم٠مٟمقاع اًمت٠مويالت: أُمَّ

٤م آؾمتدٓل سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م: ومٜمحـ ٓ ٟمٕمرف ُمّمدًرا ؿمٞمٕمٞم٤ًّم ىمدياًم صحٞمًح٤م، ومٝمذا  وأُمَّ

، وإن اًمٙم٤مذم أصح يمت٤مب قمٜمدهؿ، نمٚمقء سمٖمرائ٥م إطم٤مدي٨م اًمتل ُيًتحك ُمـ إو٤مومتٝم٤م إمم ديـ اهلل 

٤م سم٤مـمٚم٦م ٤م سم٤مـمٚم٦م، ويمذًمؽ يٕمت٘مد يمثػم ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م أهنَّ  .يمٜم٤َّم ٟمٕمت٘مد أهنَّ

ومل ي٘مؿ إمم أن ُمـ خيرج ًمٚمِمٞمٕم٦م ٞمٞمز صحٞمحٝم٤م ُمـ سم٤مـمٚمٝم٤م ًمدى يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، ًمٙمـ يّمٕم٥م مت

إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ُمـ اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم ُم١مًمػ ُمًت٘مؾ وقمٜمدُم٤م طم٤مول أطمد اعمٕم٤مسيـ وهق اًمٌٝمٌقدي أن ي٘مقم 

 .سمتّمحٞمح اًمٙم٤مذم ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مُم٦م

٤م اًمت٤مريخ اعمُح٤ميد، ومال ٟمدري أيـ يقضمد هذا اًمت٤مريخ  وأي يمت٤مب شم٤مريخ يٛمٙمـ أن  !اعُمح٤ميد؟وأُمَّ

 واًمت٤مريخ ىمد اُمتأل سم٤مًم٘مّمص اًمٙم٤مذسم٦م واًمرواي٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م؟! يٙمقن طمج٦م؟

 .وأيمثر اًمٙمت٥م اًمت٤مرخيٞم٦م اًم٘مديٛم٦م دمٛمع سملم اًم٘مْمٞم٦م ووده٤م

شمؿا إنا روايوت ايمعؼقدة وروايوت ايمتوريخ فمـد ايمشقعي، سمؼقم فمعم رصمول جمفقيمكم، همؽقػ يؿؽـ أن 
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 !!؟؟مـفو مـ طمًلل رواة جمفقيمكم، ىمام افمؼمف اظمحؼؼقن مـفؿيتقصؾ إلم ايمصحقح 

ث قمـ  (متٝمٞمد): ىم٤مل اًمًٞمد حمٛمد اًمّمدر ذم ُم٘مدُمتف ًمت٤مريخ اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى حت٧م قمٜمقان وهق يتحدَّ

: ومذيمر قمدة ٟم٘م٤مط ىم٤مل ذم اخل٤مُم٦ًم ُمٜمٝم٤م -أي اًمِمٞمٕمل-أؾم٤ٌمب اًمٖمٛمقض ذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل 

ٟم٘مٓم٦م إؾمٜم٤مد اًمرواي٤مت، طمٞم٨م إنَّ اعمّمٜمٗملم اإلُم٤مُمٞم٦م مجٕمقا ذم يمتٌٝمؿ يمؾ ُم٤م وصؾ إًمٞمٝمؿ ُمـ : اخلومًي)

 .اًمٜمٔمر قمـ صحتٝم٤م أو وٕمٗمٝم٤م أو قمـ أصح٤مهبؿ، سمِٖمّض  اًمرواي٤مت قمـ إئٛم٦م 

وقمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م اًمذيـ أًمٗمقا ذم اًمرضم٤مل اىمتٍموا ذم يمتٌٝمؿ قمغم اًمؽممج٦م ًمرواة إطم٤مدي٨م 

 .٦م، وَأْوًَمْقه٤م اًمٕمٜم٤مي٦م اخل٤مص٦م سمّمٗمتٝم٤م حمؾ احل٤مضم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مساًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتنميٕمٞم

ًْ مْهَ يمؽـ هذه ايمؽتى أَ  ًٓ سموًمو ذِ  ؾ ر ايمرصمول ايمذيـ ُوصِمدت هلؿ روايوت دم ضمؼقل أطمرى مـ ىمْ إمهو

 !!اظمعورف اإلؽمًلمقي، ىمويمعؼوئد وايمتوريخ واظمًلضمؿ، مماو ومد يرزمق فمعم رواة ايمؽتى ايمػؼفقي

٤م إذا  وم٢مذا وومؼ ُمـ طمًـ احلظ أن روى اًمراوي ذم اًمت٤مريخ واًمٗم٘مف ُمًٕم٤م، وضمدٟم٤م ًمف ذيمًرا ذم يمتٌٝمؿ، أُمَّ

 ًٓ (مل يرو ؿمٞمئ٤ًم ذم اًمٗم٘مف، وم٢مٟمَّف يٙمقن جمٝمق
(5)

. 

قىمظ اًم٘مٚمقب شمأرأي٧م هذا آقمؽماف اخلٓمػم يمٞمػ يٙمِمػ قمـ طم٘مٞم٘م٦م هتدم اعمذه٥م ُمـ أؾم٤مؾمف، و

 .قمٜمف إمم قم٘مٞمدة احلؼ اًمتخكم -يمام أقمٚمـ اًمٕمنمات ُمـ قمٚمامء اعمذه٥م-احلٞم٦م اًم٤ٌمطمث٦م قمـ احلؼ ًمتٕمٚمـ 

ؿمٞمخ اعمحدصملم، وأومْمؾ : )اًمذي ىم٤مل ومٞمف قم٤ٌمس اًم٘مٛمل( هث1114)وي٘مرر احلر اًمٕم٤مُمكم اعمتقرم قم٤مم 

(إًمخ.. اعمتٌحريـ
(0)

دقمق إمم إظمْم٤مع اًمرواي٤مت ىم٤مل وهق يٕمؽمض قمغم اًمتٓمقر اجلديد ذم اعمذه٥م اًمذي ي. 

اًمِمٞمٕمٞم٦م ًمٚمٜم٘مد، وزقمٛمف سم٠من إيراد اًمرواي٤مت ذم اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م يم٤مٍف ذم صحتٝم٤م، وأٟمف ًمق ـمٌ٘م٧م ىمقاقمد 

 .ًمْمٕمػ مجٞمع رواة اعمذه٥م، وهذا طمٙمؿ ي١ميد يمالم اًمّمدر اًم٤ًمسمؼ -وم٘مط-اجلرح واًمتٕمديؾ اإلُم٤مُمل 

٥م إرسمٕم٦م، وأُمث٤مهل٤م ُمـ اًمٙمت٥م وهذا اًمٙمالم يًتٚمزم احلٙمؿ سمّمح٦م أطم٤مدي٨م اًمٙمت: )ىم٤مل اًمٕم٤مُمكم

اعمٕمتٛمدة، اًمتل سح ُم١مًمٗمقه٤م وهمػمهؿ سمّمحتٝم٤م، واهتٛمقا سمٜم٘مٚمٝم٤م ورواي٤مهت٤م، واقمتٛمدوا ذم ديٜمٝمؿ قمغم ُم٤م 

 .ومٞمٝم٤م

قمـ اًمْمٕمٗم٤مء واًمٙمذاسملم  -يم٠مصح٤مب اإلمج٤مع وٟمحقهؿ-وُمثٚمف ي٠ميت ذم رواي٦م اًمث٘م٤مت إضمالء 

                                                
 .(اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى): ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ يمت٤مب( 1) 

 .(2/176)اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب، ًمٕم٤ٌمس اًم٘مٛمل ( 2) 
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٤م ن سمحديثٝمؿ، ويِمٝمدون سمّمحتف، وظمّمقًص واعمج٤مهٞمؾ، طمٞم٨م يٕمٚمٛمقن طم٤مهلؿ، ويروون قمٜمٝمؿ، ويٕمٛمٚمق

ومتٙمٜمٝمؿ ُمـ اًمٕمرض قمٚمٞمٝم٤م سمؾ قمغم إئٛم٦م ! ُمع اًمٕمٚمؿ سمٙمثرة ـمرىمٝمؿ، ويمثرة إصقل اًمّمحٞمح٦م قمٜمدهؿ

. 

ومال سمد ُمـ محؾ ومٕمٚمٝمؿ وؿمٝم٤مدهتؿ سم٤مًمّمح٦م قمغم وضمف صحٞمح، ٓ يتٓمرق سمف اًمٓمٕمـ إًمٞمٝمؿ، وإٓ ًمزم 

وئمٝمر ُمـ ذًمؽ وٕمػ !! صٓمالح اجلديدوٕمػ مجٞمع رواي٤مهتؿ ًمٔمٝمقر وٕمٗمٝمؿ ويمذهبؿ، ومال يتؿ آ

آصٓمالح اجلديد قمغم شم٘مًٞمؿ احلدي٨م إمم صحٞمح وطمًـ وُمقصمقق ووٕمٞمػ، اًمذي دمدد ذم زُمـ 

..(اًمٕمالُم٦م وؿمٞمخف أمحد سمـ ـم٤موس
(5)

. 

ٕدى إلم وعػ مجقع  -همؼط-أكف يمق ؿمٌؼ مـفٍ ايمـؼد ايمشقعل اإلمومل : أرأيً يو أؽمتوذ حمؿد

 .كؼمك يمؽ أكً احلؽؿ ويمؽؾ فموومؾ حيؼمم ديـف وفمؼؾف!! ذاب ووعقػ؟؟ايمروايوت: ٕن ايمرواة مو زمكم ىم

واؾمتٛمع إمم آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك أيب اًمٗمْمؾ اًمؼمىمٕمل، وهق يتحدث قمـ ٟمِم٠مة اًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م، 

وًمٙمـ سمٕمد ُُميض ىمرن أو ىمرٟملم ُمـ اًمزُم٤من، فمٝمرت أظم٤ٌمر سم٤ِمؾمؿ اًمديـ، ووضمد أؿمخ٤مص : )طمٞم٨م ي٘مقل

يـ اًمذيـ ضم٤مءوا سم٠مطم٤مدي٨م ُمًٜمدة قمـ اًمٜمٌل  صملم أو اعمٗمنِّ ووعً ): إمم أن ىم٤مل..( سم٤ِمؾمؿ اعمحدِّ

أنا هذه اخلًلهموت إكاام كشلت زمًٌى إطمٌور اظمػؼماة ايمقاردة دم ىمتٌـو اظمعتػمة كحـ : تويب هذا مقوًحو همقفىم

ويم٤من اًمقو٤مقمقن ُمـ أؿم٤ٌمه اعمتٕمٚمٛملم وأصح٤مب اخلراوم٤مت، ىمد أطمدصمقا : )إمم أن ىم٤مل ،...(شايمشقعي»

اًمِمٞمخ : )صمؿَّ سملمَّ أنَّ  ،...(ٚمٛمٞم٦مطمٞم٨م مل شمٙمـ هٜم٤مك طمقزة قم :أيمثر هذه إظم٤ٌمر ذم اًم٘مرن اًمث٤مين أو اًمث٤مًم٨م

اؾًم٤م مجع ومٞمف يمؾ ُم٤م ؾمٛمٕمف قمٛمـ رآه طمًٜم٤ًم وٟم٘مٚمف، اًمّمدوق يم٤من إٟم٤ًمًٟم٤م حمؽموًم٤م يٌٞمع إرز ذم ىمؿ ، يمت٥م يمرَّ

ن ـمقال قمنميـ قم٤مًُم٤م يمؾ ُم٤م ؾمٛمٕمف  وحمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل ًٓ ذم سمٖمداد، وىمد مجع ودوَّ أيًْم٤م يم٤من سم٘م٤م

: إمم أن ىم٤مل ،..(شمٚمؽ اًمٗمؽمة مل يٙمـ ومٞمٝم٤م رضم٤مل ديـ سم٤معمٕمٜمك اعمٕمروف ُمـ أهؾ ُمذهٌف، واقمتٛمد قمٚمٞمف: ٕنَّ 

ضمقٌ اؽمتؼك مئوت ايمروايوت واظمقوقفموت اخلراهمقي ًمٞم٧م ؿمٕمري يمٞمػ يٙمقن يمت٤مب اًمٙم٤مذم يم٤مومٞم٤ًم هلؿ، )

ومٗمل يمت٤مب اًمٙم٤مذم قمٞمقب يمثػمة: ؾمقاء ُمـ : )إمم أن ىم٤مل (...يمام ؾمٜمٗمّمؾ ذًمؽ ،مـ أفمداء ايمديـ، وأشمٌتفو

٤م ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمد ومٛمٕمٔمؿ رواشمف ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمد و رواشمف يم٤مٟم٧م، أم ُمـ طمٞم٨م اعمتـ وُمقوققم٤مشمف: وأُمَّ

اًمْمٕمٗم٤مء واعمجٝمقًملم، وُمـ اًمٜم٤مس اعمٝمٛمٚملم، وأصح٤مب اًمٕم٘م٤مئد اًمزائٗم٦م، وهذا ُم٤م ي٘مقل سمف قمٚمامء اًمرضم٤مل 

 (.ُمـ اًمِمٞمٕم٦م

                                                
 .(251-3/251)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ( 1) 
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 : همؼول شىمن ايمصـؿ»: شمؿا ضمدد هدهمف مـ سمليمقػ ىمتوزمف

 ...سم٤ِمؾمؿ اًمديـًم٘مد دظمٚم٧م إمم اإلؾمالم ظمراوم٤مت  -1

٧ًم ُمٕمٔمؿ ـمقائػ اًمِمٞمٕم٦م اًمتل شمٌٚمغ ىمري٤ًٌم ُمـ ُمئ٦م ومرىم٦م قمغم هذه إظم٤ٌمر -2   ...ىمد ُأؾمِّ

ومقه٤م قمـ وضمقهٝم٤م قمـ ـمريؼ هذه إظم٤ٌمر -3  ...وىمد شمالقمٌقا سمآي٤مت اًم٘مرآن وطمرَّ

 .!(؟فمظامء ايمصحوزمي أم ؾمققطمف: يمقًتؿع اخلؿقـل يمقعرف مـ هؿ ايمذيـ سمًلفمٌقا زمؤيوت): ومؾً

إظم٤ٌمر اعمختٚمٗم٦م، يم٤مٟم٧م ؾم٤ًٌٌم ًمًقء فمـ مجٝمقر قمٚمامء اعمًٚمٛملم وـمٕمٜمٝمؿ  يمام أنَّ هذه -4

(سم٤مًمِمٞمٕم٦م
(5)

. 

و ؽمٌى افمتؼود فمؾامء اظمًؾؿكم زملنا ايمذي ووع هذه إضموديٌ هؿ مـ ايمزكودومي !واهلل.. صدق  .إهنا

 .سمؾ يتديَّـ قمـ ضمٝمؾ سمام ومٞمٝم٤م :وإن يم٤من يمثػم ُمـ إشم٤ٌمع ٓ يْمٛمر اًمنم ًمٚمديـ وأهٚمف

إنَّ : وذم طمقار ُمع أطمد اعمجتٝمديـ ىم٤مل: )ٟمٛمقذضًم٤م ُمـ ه١مٓء وم٘م٤مل وىمد أورد اًمؼمىمٕمل 

 .أطم٤مدي٨م اًمٙم٤مذم يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م، وٓ حُيتَٛمؾ اًمِمؽ ومٞمٝم٤م أسمًدا، وإذا ىم٤مل أطمد همػم هذا ومٝمق ُمٖمرض

ذًمؽ  :إذا يمٜم٧م شم٘مقل سمّمح٦م مجٞمع أطم٤مديثف، ومِٚمؿ ٓ شمٕمت٘مد سمثالصم٦م قمنم إُم٤مًُم٤م: وم٘مٚم٧م هلذا اعمجتٝمد

ف روى ذم اعمجٚمد إول ُمـ اًمٙم٤مذم ذم سم٤مب قمدد إئٛم٦م أرسمع رواي٤مت قمغم أنَّ إئٛم٦م صمالصم٦م قمنم ٕٟمَّ 

 !إُم٤مًُم٤م؟

(!ُم٤م رأي٧م ذًمؽ ىمٌؾ: أرين ذًمؽ، وم٠مريتف، ومتٕمج٥م وىم٤مل: ىم٤مل
(0)

. 

ػ هلذا اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ذم اًمٌح٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م وم٤ًمد هذه  -ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤َّمك-أرأي٧م  يمٞمػ شمٙمِمَّ

٦م؟اًمرواي٤مت اًمتل  ىم٧م إُمَّ  !!ومرَّ

  

                                                
 (.39-31:ص) يمن اًمّمٜمؿ( 1) 

 (.38:ص)يمن اًمّمٜمؿ ( 2) 



 

  061 
 

 : مناذج من جهالُ السواَ يف أحاديح االعتقاد

ٜم٤م ٟمزيد هذا اعمٕمٜمك اًمذي هق  ..ووقطًم٤م زمقون صمفويمي روايوت ىمتى ايمعؼوئد وايمتقاريخ: وًمٕمٚمَّ

َّٓ سمٜمص ُمـ اإلُم٤مم اًم٤ًمسمؼ  .اعُمٕمتَٛمد قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م أنَّ اإلُم٤مُم٦م ٓ شمث٧ٌم ٕطمد إ

، وأورد ومٞمف صمالث (اعمٕمدوم: )احلًـ اًمٕمًٙمري واًمد اعمٝمديوىمد قم٘مد اًمٙمٚمٞمٜمل سم٤مسًم٤م إلصم٤ٌمت إُم٤مُم٦م 

قمنمة رواي٦م
(5)

مل يّمح ُمٜمٝم٤م وٓ رواي٦م واطمدة قمغم وقء ،
 

يمالم أئٛم٦م اجلرح ُمـ اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ، وإًمٞمؽ 

 .اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م سم٢مجي٤مز

(جمٝمقل): ، ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم(حيٞمك سمـ ي٤ًمر اًم٘مٜمؼمي: )ومٞمف ش853» :احلديٌ إول
(0)

ومل يٕمرف  ،

ل هذا اًمراوياخلقئ
( )

. 

قمـ  ،قمـ سمِم٤مر سمـ أمحد اًمٌٍمي ،ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمٙمقذم)رواه سمًٜمده قمـ ( 854) :احلديٌ ايمثوين

 .(قمكم سمـ قمٛمر اًمٜمقومكم

ُأمِهؾ : مل يٕمرف طم٤مًمف إٓ سمٙمثرة ُمـ روى قمٜمف، وسمِم٤مر سمـ أمحد: ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمٙمقذم: )ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم

(ؾمقى أن ُذيمِر ًمف هذه اًمرواي٦م: اًمٜمقومكمومل ُيذيمر اؾمٛمف ذم يمت٥م اعمؽممجلم، ويمذًمؽ 
(4)

. 

 (.اهلل سمـ حمٛمد إصٗمٝم٤مين قمٌد) ،ذم ؾمٜمده (855) :احلديٌ ايمثويمٌ

قمٌد اهلل سمـ حمٛمد إصٗمٝم٤مين ًمٞمس ًمف ذيمر ذم يمت٥م  -جمٝمقل :أي–ؾمٜمده يمام ؾمٌؼ : )ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم

َّٓ هبذه اًمرواي٦م  (.اًمرضم٤مل إ

د أٟمَّف جمٝمقل واًمًٞمد اخلقئل قمٜمدُم٤م شمرضمؿ ًمف أطم٤مل قمغم هذه  .اًمرواي٦م ومل يزد، نم٤َّم ُي١ميمِّ

 .(جمٝمقل: )ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم (ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ وه٥م)ذم ؾمٜمده  (856) :احلديٌ ايمرازمع

 .(أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمروان إٟم٤ٌمري)وومٞمف  (857) :احلديٌ اخلومس

 .((جمٝمقل)وهق  ،احلًـإٟم٤ٌمري ُمـ أصح٤مب أيب ضمٕمٗمر وأيب : وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده: )ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم

                                                
 (.1/325)اًمٙم٤مذم ( 1) 

 (.3/371)اًمِم٤مذم ذح اًمٙم٤مذم ( 2) 

 (.21/116)ُمٕمجؿ اًمرضم٤مل ( 3) 

 (.3/371)اًمِم٤مذم ( 4) 
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 .(قمكم سمـ احلًلم سمـ قمٛمرو)و( حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مالٟمز)ومٞمف  (858) :احلديٌ ايمًودس

اًم٘مالٟمز مل ُيذيمر ًمف قمٜمقان ذم يمت٥م اًمرضم٤مل، واسمـ  -وٕمٞمػ: يٕمٜمل-ؾمٜمده يم٤ًمسم٘مف : )ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم

ه اًمِمٞمخ ذم ،قمكم سمـ احلًلم: قمٛمرو هق  (.لجمٝمق: هبذا اًمٕمٜمقان، وطم٤مًمف (رضم٤مًمف) قمدَّ

 يم٤ًمسم٘مف : )ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم. (أسمق حمٛمد اإلؾم٤ٌمرىمٞمٜمل)ذم ؾمٜمده  (859) :احلديٌ ايمًوزمع

ن ًمف اؾمؿ ذم يمت٥م اعمؽممجلم -جمٝمقل: يٕمٜمل-  .(واإلؾم٤ٌمرىمٞمٜمل مل ُيدوَّ

قمـ مج٤مقم٦م ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ ُمٜمٝمؿ احلًـ سمـ  ،اهلل ؾمٕمد سمـ قمٌد)ذم ؾمٜمده  (861) :احلديٌ ايمثومـ

 .(احلًـ إومٓمس

اهلل سمـ ظمٚمػ اًم٘مٛمل ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر، ويم٤من ُيٕمد ُمـ  ؾمٕمد سمـ قمٌد: جمٝمقل يم٤مًمّمحٞمح) :ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم

وإومٓمس مل ُيذيمر ذم ... ؿمٞمقخ اًمٓم٤مئٗم٦م، وسمٕمض إصح٤مب وٕمَّػ ًم٘م٤مءه ٕيب حمٛمد، واظمتٚمٗمقا ذم ووم٤مشمف

 (.شمرمجتف ؾمقى هذه اًمرواي٦م

 !احلؿد هلل فمعم ايمعوهمقي! جمفقل ىمويمصحقح !فمجًٌو: ومؾً

 .(قمكم سمـ حمٛمد، وإؾمح٤مق سمـ حمٛمد: )وومٞمف (861) :احلديٌ ايمتوؽمع

 (-جمٝمقل  :أي –وهق يم٤ًمسم٘مف : )ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم

٤م اخلقئل وم٘مد ىم٤مل هق ُمٕمدن : وٟم٘مؾ أىمقال اعمؽممجلم ومٞمف وُمٜمٝم٤م ،هق إؾمح٤مق سمـ حمٛمد اًمٜمخٕمل: وأُمَّ

٤مقًم٤م ًمٚمحدي٨م اسًم٤م ذم اًمرواي٦م، ووَّ (خإًم... اًمتخٚمٞمط، ًمف يمت٥م ذم اًمتخٚمٞمط، يم٤من وم٤مؾمد اعمذه٥م، يمذَّ
(5)

. 

 .(قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد ،قمكم سمـ حمٛمد: )وومٞمف (862) :احلديٌ ايمعوذ

م آٟمًٗم٤م ذيمر يِمال آؾمٛملم ،(-يٕمٜمل جمٝمقل  -ؾمٜمده يمام ُم٣م : )ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم  .وىمد شم٘مدَّ

 .(قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد ،قمكم سمـ حمٛمد: )وومٞمف (863): احلديٌ احلودي فممم

 .(حمٛمدؾمٜمده يم٤ًمسم٘مف قمٚمَّتف إؾمح٤مق سمـ : )ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم

 .(قمـ ؿم٤مهقيف ،قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد ،قمكم سمـ حمٛمد: )وومٞمف (864) :احلديٌ ايمثوين فممم

: وطم٤مًمف ،ؿم٤مهقيف مل ُيؽمضَمؿ، ؾمقى أٟمَّف ُذيِمر ذم هذه اًمرواي٦م: ؾمٜمده يم٤ًمسم٘مف: )ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم

                                                
 (.71-3/71)ُمٕمجؿ اخلقئل ( 1) 



 

  063 
 

 .(جمٝمقل

ـ ذيمره ،قمكم سمـ حمٛمد: )وومٞمف (865) احلديٌ ايمثويمٌ فممم   .(قمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٕمٚمقي ،قمٛمَّ

ه اًمِمٞمخ نمَـّ مل يرو قمٜمٝمؿ، وىم٤مل :ؾمٜمده يمام ُم٣م: )ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم روى : حمٛمد سمـ أمحد اًمٕمٚمقي قمدَّ

 (.وداود ُم٣م همػم ُمرة. ُم٦م احلدي٨م قمٜمفصحح اًمٕمالَّ : قمٜمف أمحد سمـ إدريس، وذم اًمٌٚمٖم٦م

ل ذم شمرمجتف ًمٕمٚمَّف يٗمؽ اًمرُمقز قمٜمف، وأورد اطمتامٓت يمثػمة قم ٤م اًمًٞمد اخلقئل وم٘مد ـمقَّ ـ هذه وأُمَّ

عم٤م فمٝمر ُمـ يمالم  :ويمٞمٗمام يم٤من مل شمث٧ٌم وصم٤مىم٦م هذا اًمرضمؾ، وًمٙمٜمَّف طمًـ): اًمِمخّمٞم٦م، صمؿ ظمتٛمٝم٤م سم٘مقًمف

(اًمٜمج٤مر أٟمَّف ُمـ ؿمٞمقخ أصح٤مسمٜم٤م
(5)

. 

ـ ذىمره): هموحلديٌ همقف جمفقل هق : ويٌدو أنا هذا اظمجفقل هق ؾمقخ ايمراوي ايمًوزمؼ ،(فمؿا

أو أنا ايمراوي  ،(إمومف)ٕكاف ؽمقؼيض فمعم  :ايمؽذاب، ويمؽـ ايمؽؾقـل سمٌمف طمجًًل  (إؽمحوق زمـ حمؿد)

ع  .كػًف أراد أن ُيـقِّ

 .جمفقل: وفمعم ىمؾ ضمول همويمراوي

 :وهـو وومػوت

 ًٓ د يمالم اًمًٞمد حمٛمد اًمّمدر، سم٠منَّ (جمٝمقًمقن)رأيٜم٤م أنَّ مجٞمع إؾم٤مٟمٞمد ومٞمٝم٤م رضم٤مل  :أو ، وهذا ُي١ميمِّ

 .ومٝمؿ جمٝمقًمقن (اًمٕم٘م٤مئد واًمت٤مريخ) رواةيمت٥م اًمؽماضمؿ أمهٚم٧م ذيمر 

واعمٝمٛمٚملم وأصح٤مب ... اًمْمٕمٗم٤مء واعمجٝمقًملم): يمام ي١ميمد يمالم اًمؼمىمٕمل سم٠منَّ رواة اًمٙم٤مذم ُمـ

 .(اًمٕم٘م٤مئد اًمزائٗم٦م

 .(ايمعؼقدة)أيـ ايمثؼي دم اظمرويوت ايمتل ُيٌـك فمؾقفو أفمظؿ رء دم ضمقوة اظمًؾؿ  :إذن

ف  (إمومي)إذا مل سمثًٌ : شموكقًو همفذا يـؼض  -وهذه ومضقي فمؼديي ىمٌغمة  - (إموم)أضمد ممـ يزفمؿ أكا

 .اظمذهى مـ أؽموؽمف

 .ُمـ سم٤مب أومم (اًمقمهل): همويمثوين فممم (احل٤مدي قمنم)إذا مل شمث٧ٌم إُم٤مُم٦م  :شمويمثًو

 !همليـ إضموديٌ ايمصحقحي ايمتل افمتؿدت فمؾقفو يو ؽمامضمي ايمشقخ ايمًٌحوين؟

                                                
 .قمداب حمٛمقد احلٛمش ومٗمٞم٦م ُمزيد سمٞم٤من/ ًمٚمديمتقر( اعمٝمدي اعمٜمتٔمر: )وراضمع يمت٤مب ُمٕمجؿ اخلقئل( 1) 
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 ، وأُم٤م إطمٙم٤مم وم٤مًمث٘م٦م ومٞمٝم٤م أصاًل (ٞمٕم٦م اإلصمٜمل قمنمي٦مقم٘م٤مئد اًمِم)هذا اًمت٘مرير يرومع اًمث٘م٦م ذم 

 (.طم٘مٞم٘م٦م: )، وأهي٤م ىمٞمؾ(شم٘مٞم٦م)ُمٕمدوُم٦م: ٕهن٤م ٓ يدرى أهي٤م ىمٞمؾ 

: طمٞم٨م ي٘مقل( هث1186)وهذا ُم٤م ي٘مرره اًمٕم٤ممل اإلصمٜم٤م قمنمي يقؾمػ سمـ أمحد اًمٌحراين اعمتقرم قم٤مم 

، يمام ىمد اقمؽمف سمذًمؽ (اًمت٘مٞم٦م)سم٠مظم٤ٌمر  مل يٕمٚمؿ ُمـ أطمٙم٤مم اًمديـ قمغم اًمٞم٘ملم إٓ اًم٘مٚمٞمؾ، ُٓمتزاج أظم٤ٌمره)

ذم ضم٤مُمٕمف اًمٙم٤مذم، واًمتج٠م إمم  -ٟمقر اهلل ُمرىمده-حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل : صم٘م٦م اإلؾمالم وقمٚمؿ إقمالم

حم٤مومٔم٦م قمغم أٟمٗمًٝمؿ وؿمٞمٕمتٝمؿ  -صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ-جمرد اًمرد واًمتًٚمٞمؿ ًمألئٛم٦م إسمرار، ومّم٤مروا 

ـ أوًمئؽ إٟم٤مم، ومؽماهؿ جيٞمٌقن ذم اعم٠ًمًم٦م اًمقاطمدة خي٤مًمٗمقن سملم إطمٙم٤مم، وإن مل حييهؿ أطمد ُم

يمام هق فم٤مهر عمـ شمتٌع ىمّمّمٝمؿ وأظم٤ٌمرهؿ وحترى ! سم٠مضمقسم٦م ُمتٕمددة، وإن مل يٙمـ هب٤م ىم٤مئؾ ُمـ اعمخ٤مًمٗملم

..(ؾمػمهؿ وآصم٤مرهؿ
(5)

. 

 :وكضقػ هـو إووهمي أطمرى همـؼقل

 (.قمٗم٤مف: أي: ) اًمديـ قم٘م٤مئد وأطمٙم٤مم، وأظمالق

 :، وم٠مىمقلاظمـفٍ دم إطمًلق: د وإطمٙم٤مم، وٟمْمٞمػ هٜم٤مشم٘مدم سمٞم٤من اعمٜمٝم٩م ذم اًمٕم٘م٤مئ

 !! أٟم٤م أؾمتٛمتع هب٤م: طمرُم٦م اًمزٟم٤م ٓ جيٝمٚمٝم٤م ُمًٚمؿ، ومٚمق وضمد ؿمخص ُمع اُمرأة أضمٜمٌٞم٦م يزين هب٤م وم٘م٤مل

 !!ومٙمٞمػ شمًتٓمٞمع أن شمٕمرف احل٘مٞم٘م٦م؟؟

 !!همًل طمطل دم إضمؽوم وايمػتووى: ٕنا ايمتؼقي حتؾف

 !!ؾفوٓ ىمذب دم أطمٌور ايمغقى: ٕنا ايمٌداء حي

 !!وٓ زكو دم إرض ٕنا اظمتعي حتؾف

 !!!أي ديـ هذا يو سمرى؟؟؟

و ايمعؼؾ اظمحويد غ يمتامن آٓف اًمٜم٤مس ًمٚمقصٞم٦م  !؟(حم٤ميد)ومٝمؾ قم٘مؾ اًمِمٞمٕمل  :وأما اًمٕم٘مؾ اًمذي يًقِّ

 ،ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مة اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م، وٓ يرومع أطمد صقشمف ُمٜمٝمؿ إلقمالهن٤م، وهؿ ُمـ أوذي ذم ؾمٌٞمؾ اًمديـ

 !!؟ومحؾ اًمًٞمػ ًمٜمٍُمة اًمديـ، جيٌٜمقن قمـ اًمّمدع سم٤محلؼ ،إوـم٤منووم٤مرق إهؾ و

                                                
 .(1/45)احلدائؼ اًمٜم٤مضة ( 1) 
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غ اًمٕم٘مؾ أن حيدث شمٙم٤مشمؿ ًمٚمحؼ ُمـ همػم اشمٗم٤مق ؾمٌؼ ُمـ آٓف اًمٜم٤مس؟  !صمؿَّ هؾ يًقِّ

غ اًمٕم٘مؾ أن يٙمقن اإلُم٤مم اعمٜمّمقب ُمـ اهلل ضم٤ٌمًٟم٤م ظم٤مئًرا، وىمد يمٚمػ سم٠من حيٛمؾ  صمؿَّ هؾ يًقِّ

 !إُم٤مٟم٦م؟

غ اًمٕم٘مؾ أن َيٙمَره مجٞمُع اًمّمح٤مسم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ، ومال يرومٕمقن صقهتؿ صمؿَّ هؾ يًقِّ

 !ًمٜمٍُمشمف؟

غ اًمٕم٘مؾ أن يتٜمٙمر اخلٚمٗم٤مء ًمِديٜمٝمؿ، صمؿَّ حي٤مرسمقن ًمٜمٍُمشمف، ويٕمٞمِمقن طمٞم٤مة اًمزهد  صمؿَّ هؾ يًقِّ

 !واًمٕمٗم٦م؟

غ اًمٕم٘مؾ أن شُمٓم٤مًم٥ِم وم٤مـمٛم٦م  ٟمٞم٤م، وشمًٙم٧م قمـ سمح٘مٝم٤م ُمـ اعمػماث، وهق طمٓم٤مم د صمؿَّ هؾ يًقِّ

 !أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ، وهق إسمٓم٤مل اًمقصٞم٦م؟

وهق أومّمح اًمٌنم ! ذم شمري٦ٌم أشم٤ٌمقمف؟^ هؾ يًقغ اًمٕم٘مؾ اعمح٤ميد أن يٗمِمؾ اًمرؾمقل : اصمؿ أظمػمً 

 !!وأقمٚمؿ اًمٌنم سمٓم٤ٌمئع اًمٜمٗمقس اعم١ميد ُمـ رب اًمٕم٤معملم؟

 !غ ضمدوشمفو؟ٓ يًتطقع ايمعؼؾ أن يًقِّ  ايمتل ادفموهو ايمشقعي ىمؿ مـ إمقر... 

ي ويتظوهر زملكف  ! ؟(حُمويد)همليه فمؼؾ يو سُمرى ايمذي افمتؿد فمؾقف ايمًٌحوين يمقطعـ دم فمظامء إما

 .كحؿد اهلل فمعم كعؿي اهلدايي

 .هذه سمٕمض إؿم٤مرات طمقل يمالُمٙمؿ ىمٌؾ حتٚمٞمؾ إضم٤مسمتل قمغم أؾمئٚمتٙمؿ قمـ اًمّمح٤مسم٦م

ُيذاد ايمٌعغم أٓ يمقذادنا رصمول فمـ ضمقيض ىمام : )أذسمؿ إلم ضمديٌ احلقض، وايمذي همقف( 87

يمقا زمعدك: همقؼول! أٓ هؾؿ: ايمضول، هملكودُّيؿ ؿ ومد زمدا (ؽمحًؼو ؽمحًؼو :هملومقل .إهنا
(5)

. 

 :وهـو كؼػ مع هذا احلديٌ وومػوت فمدة 

اًمذيـ  هؿ: ذم احلدي٨م (زملصحويب)أوردشمؿ ومٞمف يمالًُم٤م يمثػًما، اٟمتٝمٞمتؿ ومٞمف إمم أنَّ اعم٘مّمقد سمث : أوًٓ 

 . صحٌقا اًمٜمٌل

حٞمح٦م وأظمرى وٕمٞمٗم٦م أو ُمٙمذوسم٦م، وًمًٜم٤م هٜم٤م ذم صدد سمٞم٤من إطم٤مدي٨م وأوردشمؿ أطم٤مدي٨م ص

                                                
 (.3/111)صحٞمح ُمًٚمؿ ( 1) 
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٤م ختٗمك قمٚمٞمٙمؿ:  شمًتٌٞمحقن آؾمتدٓل سمٙمؾ طمدي٨م أو  واًمٕمجٞم٥م أٟمٙمؿاًمْمٕمٞمٗم٦م واعمٙمذوسم٦م، وٓ أفمـ أهنَّ

وٟمحـ ٓ  ، وهذا ذم ُمٜمٝمجٜم٤م اإلؾمالُمل ُمرومقضوًمق يم٤من ُمٙمذوسم٤ًم أو ٓيّمح  أصمر حي٘مؼ ُم٘مّمقديمؿ

 .ٟمًتٌٞمح هذا وهلل احلٛمد

 :هذا احلديٌ ورد دم اظمصودر اإلؽمًلمقي زمًٌعي أيمػوظ هل: شموكقوً 

 رصمول( 8

  . (1) ...(  ًمٞمذادن رضم٤مل قمـ طمقىأٓ  :)....قمـ أيب هريرة      

 أومقام مـل( 4

  ...ًمػمدن قمكم أىمقام أقمرومٝمؿ ويٕمرومقٟمٜمل صمؿ حي٤مل سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝمؿ   : )  قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ىم٤مل     

   (2) ...( وم٠مىمقل إهنؿ ُمٜمل ومٞم٘م٤مل إٟمؽ ٓ شمدري ُم٤م أطمدصمقا سمٕمدك

 كوس مـل ومـ أمتل( 3

وؾمٞم١مظمذ ٟم٤مس دوين وم٠مىمقل ي٤م رب ُمٜمل  ... قمـ أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مًم٧م        

 (3)(  وُمـ أُمتل

 رصمول مـ أمتل  هملومقل أصحويب( 2

 (4)( وم٠مىمقل ي٤م رب أصح٤ميب ...لوإٟمف ؾمٞمج٤مء سمرضم٤مل ُمـ أُمت: ) قمـ اسمـ قم٤ٌمس       

 رهط مـ أصحويب( 1

 (5) ...( رهط ُمـ أصح٤ميب ومٞمجٚمقن قمـ احلقض ....) قمـ أيب هريرة أٟمف يم٤من حيدث     

 كوس مـ أصحويب( 6

                                                
(  6:  ح )   واسمـ  ظمزيٛم٦م(  6512 :ح)  وأسمق يٕمغم( 7981 : ح ) واعمًٜمد  ( 4316:ح )  واسمـ ُم٤م ضمف(  617: ح ) رواه  ُمًٚمؿ   (1) 

 ( 7241:ح )  واسمـ طم٤ٌمن 

 (22873: ح ) واعمًٜمد  ( 6119 : ح )  ؿوُمًٚم( 6212 : ح) رواه اًمٌخ٤مري  (2) 

  (6112:ح )   وُمًٚمؿ(  6221  :ح )رواه اًمٌخ٤مري    (3) 

 7347 واسمـ طم٤ٌمن(  2196:  ح ) واعمًٜمد (  7381: ح )  وُمًٚمؿ (6161:  ح ) رواه اًمٌخ٤مري    (4) 

 (6213:ح ) رواه اًمٌخ٤مري   (5) 
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ًمػمدن قمكم ٟم٤مس ُمـ أصح٤ميب احلقض طمتك قمرومتٝمؿ اظمتٚمجقا دوين وم٠مىمقل ) : )  قمـ أٟمس

 (1) ( أصٞمح٤ميب

 رصمول مـؽؿ(  7

ومٚمػمومٕمـ إزم رضم٤مل ُمٜمٙمؿ طمتك إذا أهقي٧م ٕٟم٤موهلؿ احلقض ) ... سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل قمٌد اهلل        

 (2) (  ...دوين وم٠مىمقل أي رب أصح٤ميب اظمتٚمجقا

 نمغم حمدد( 8

إهنؿ : أٓ هٚمؿ ومٞم٘م٤مل : ٞمذادن قمـ طمقيض يمام يذاد اًمٌٕمػم اًمْم٤مل وم٠مٟم٤مدهيؿ أٓ ًمقمـ أيب هريرة       

 (3) ( ؾمح٘م٤م ؾمح٘م٤م: ىمد سمدًمقا سمٕمدك وم٠مىمقل 

ُمع ُمثؾ هذه اًمرواي٤مت اعمختٚمٗم٦م ذم احلدي٨م اًمذي احتد لم ُمٜمٝم٩م دىمٞمؼ ذم اًمتٕم٤مُمؾ ًمٚمٛمحدصم: شمويمثوً 

خمرضمف واظمتٚمٗم٧م أًمٗم٤مفمف وذًمؽ سم٥ًٌم اظمتالف اًمرواة طمٞم٨م رواه  سمٕمْمٝمؿ أو أيمثرهؿ سم٤معمٕمٜمك وهذا أُمر 

ُمٝمؿ رمحٝمؿ اهلل وومٞمام يكم ٟمٌذة ُمـ يمالل ُمٕمروف قمٜمد اعمحدصملم وىمد ضمٕمٚمقا ًمف ىم٤مقمدة حيؾ هذا اإلؿمٙم٤م

 :شمٕم٤ممم 

اظمتالف أًمٗم٤مظ اًمرواي٦م يدل قمغم أهنؿ يم٤مٟمقا يروون احلدي٨م سم٤معمٕمٜمك وٓ : )أن اسمـ رضم٥م د ىمرر٘موم

 (2) ....(يراقمقن اًمٚمٗمظ إذ اعمٕمٜمك واطمد

إذا احتد خمرج احلدي٨م وشم٘م٤مرسم٧م أًمٗم٤مفمف وم٤مًمٖم٤مًم٥م طمٞمٜمئذ قمغم اًمٔمـ أٟمف طمدي٨م  : )وىم٤مل اًمٕمالئل 

واطمد وىمع آظمتالف ومٞمف قمغم سمٕمض اًمرواة ٓ ؾمٞمام إذا يم٤من ذًمؽ ذم ؾمٞم٤مىم٦م واىمٕم٦م شمٌٕمد أن يتٕمدد ُمثٚمٝم٤م ذم 

  (1) (اًمقىمقع 

حلدي٨م هذه ًمٗمٔم٦م واطمدة ذم ىمّم٦م واطمدة واظمتٚمػ ومٞمٝم٤م ُمع احت٤مد خمرج ا)  سمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد وىم٤مل ا

                                                
 (6211 :ح ) رواه اًمٌخ٤مري   (1) 

 . (6642:  ح ) رواه اًمٌخ٤مري  (2) 

 . (6512:  ح ) اسمـ طم٤ٌمن (  3) 

 . سمتٍمف( 6/393)ومتح اًم٤ٌمري (  4) 

 . (112)ٟمٔمؿ اًمٗمرائد (  5) 
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 (8) (أطمد إًمٗم٤مظ اعمذيمقرة وم٤مًمّمقاب ذم ُمثؾ هذا اًمٜمٔمر إمم اًمؽمضمٞمح وم٤مًمٔم٤مهر أن اًمقاىمع ُمـ اًمٜمٌل 

إذا يم٤من خمرج احلدي٨م واطمدا واظمتٚمػ ذم ًمٗمٔم٦م ُمٜمف وأُمٙمـ رد آظمتالف إمم )ىم٤مل اسمـ طمجر  

 (4) ( ُمٕمٜمك واطمد يم٤من أومم

 .هذه هل ىم٤مقمدة اعمحدصملم أصح٤مب اًمتخّمص 

 :شمٓمٌٞمؼ هذه اًم٘م٤مقمدة قمغم هذا احلدي٨م :  رازمعوً 

ؾمذادون قمـ احلقض سم٥ًٌم   اخلؼمسم٠من هٜم٤مك رضم٤مًٓ ُمـ أُم٦م اًمٜمٌل : ذم اًمرواي٦م إومم

 .اٟمحراومٝمؿ 

ىم٤مل إهنؿ ُمٜمل أي ُمـ أشم٤ٌمقمل   شم٠ميمٞمد ًمٜمٗمس اعمٕمٜمك اًم٤ًمسمؼ إذ ذيمر اًمراوي أن اًمٜمٌل :وذم اًمث٤مٟمٞم٦م

 .ًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمٕمت٘مد ذًمؽ ٕن سم٘مٞم٦م إًمٗم٤مظ شمدل قمغم أهنؿ ُمـ أُمتف وًمٞمس اعمراد ُمـ أهؾ سمٞمتل  واًمٚمٗمظ ٓي٠مسم٤مه 

وُمـ أُمتف واعمٕمٜمك ٓ خيرج قمام شم٘مدم إذ طمدث اًمٜمٌل  ذيمر اًمراوي أهنؿ ُمـ اًمٜمٌل :وذم اًمث٤مًمث٦م 

قمام ؾمٞم٘مع ذم أُمتف ًمتحذير إُم٦م ُمـ اًمٌدع وأقمامل اًمْمالل وًمٞمس ُمراده   حتذير أصح٤مسمف وم٘مط وأُم٤م  

 .ومٞمٝم٤م اٟمحراف إذ محؾ هذه اًمرواي٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م وم٘مط يقطمل سمتؼمئ٦م سم٘مٞم٦م إُم٦م  سم٘مٞم٦م إُم٦م ومٚمـ ي٘مع

أصح٤ميب وذًمؽ : ؾمٞم٘مقل  أيمثر ووقطم٤ًم إذ أظمؼم قمـ ذود رضم٤مل ُمـ أُمتف وأٟمف  :وذم اًمراسمٕم٦م 

ٓ طمرج ذم إـمالق اؾمؿ اًمّمح٦ٌم قمغم إشم٤ٌمع ٕن يمؾ ُمـ ؾم٤مر ذم درسمؽ ومٝمق ص٤مطمٌؽ صمؿ إهنؿ 

 .اجلٜم٦م وم٤مإلـمالق صحٞمح ؾمٞمّمحٌقٟمف ذم اعمحنم وذم 

 .  وم٘مد أظمؼمقمـ ذود اعمالئٙم٦م رضم٤مًٓ ُمـ أُمتف قمـ طمقوف ومٞم٘مقل أصح٤ميب ًمٕمٚمٝمؿ يٙمٗمقن قمـ ُمٜمٕمٝمؿ 

هؿ أصح٤مسمف  إٟمام ذيمر اًمرواة اؾمؿ اًمّمح٦ٌم ًمٞم٘مٞمٜمٝمؿ سم٠من أشم٤ٌمع اًمٜمٌل  :وذم اخل٤مُم٦ًم واًم٤ًمدؾم٦م 

 .ٓ أهنؿ أرادوا سمذًمؽ اًمّمح٦ٌم آصٓمالطمٞم٦م 

يٍ : )ىم٤مل ُمٜمٙمؿ أي ُمـ إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  :وذم اًمرواي٦م اًم٤ًمسمٕم٦م  ُأظْمِرضَم٧ْم  ىُمـْتُْؿ طَمغْمَ ُأما

ـَ َأْهُؾ اًْمِٙمت٤َمِب ًمَ  ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َوشُم١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللَِّ َوًَمْق َآَُم ا هَلُْؿ ُِمٜمُْٝمُؿ ًمِٚمٜم٤َّمِس شَم٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوشَمٜمَْٝمْقَن قَم َٙم٤مَن ظَمػْمً

                                                
 . (214/ 9) ومتح اًم٤ٌمري  (1) 

 (219/ 2) ومتح اًم٤ٌمري  (2) 
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 [ؾمقرة آل قمٛمران ( ]  (111)َأيْمثَُرُهُؿ اًْمَٗم٤مؾِمُ٘مقَن اعم١ُْْمُِمٜمُقَن وَ 

 .إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م : أي ( أٟمتؿ ) أي ( يمٜمتؿ : ) وم٤معمراد سمث

وم٘مد أـمٚم٘م٧م ومل حتدد اًمذيـ يذادون قمـ احلقض واًمرواي٤مت اًمتل طمددت  :اًمث٤مُمٜم٦م وأُم٤م اًمرواي٦م 

 .  سمٞمٜم٧م اعمراد 

ه ذم طمٞم٤مشمف قمغم وضمف اخلّمقص اًمذيـ صحٌق إذن دقمقى  أن اعمراد هؿ أصح٤مب اًمٜمٌل

 .ُمردود سمٕمد هذا اًمتحٚمٞمؾ ًٕمٗم٤مظ اًمرواي٦م إذ اًمرواي٦م مل شَمِرد سمٚمٗمظ واطمد طمتك حتٛمؾ قمغم هذا اعمٕمٜمك 

 ىمد ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمنمات أي٤مت شم١ميمد إيامن اًمّمح٤مسم٦م، وشم٘مرر ُمرو٤مة اهلل  :طمومًوً 

ؿ ظمػم ، وأٟمَّف طم٥ٌم إًمٞمٝمؿ اإليامن، ويمرّ ٜمٝمؿقم ؿ راؿمدون، وأهنَّ ه إًمٞمٝمؿ اًمٙمٗمر واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من، وأهنَّ

٦م وؾمط  ٦م، وأُمَّ وأٟمَّف ؾمٞمًتخٚمٗمٝمؿ يمام اؾمتخٚمػ اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ، وىمد اؾمتخٚمٗمٝمؿ  -قم٤مدًم٦م ظمػمة :أي–أُمَّ

ًٓ ُم١مُمٜملم جم٤مهديـ ذم طم٤مًم٦م طمدوث آرشمداد ،يمام وقمد إمم آظمر ُم٤م  ...ومدل قمغم إيامهنؿ، وأٟمَّف ؾمٞم٘مٞمؿ رضم٤م

 .هذه اًمٜمّمقصورد ذم 

 .ٟمٕمؿ واهلل إهن٤م حلؼ  ؟ومٝمؾ هذه اًمٜمّمقص طمؼ

 أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن: وردت قمنمات إدًم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م شمثٜمل قمغم قمٔمامء اًمّمح٤مسم٦م :ؽمودؽموً 

 .ٓ يتٜم٤مىمض ويمالم اًمرؾمقل . هلؿ وشم١ميمد ومْمٚمٝمؿ، وشم٘مرر إيامهنؿ وحم٦ٌم اًمٜمٌل ... وفمقم

ومٙمٞمػ شمتٜمٙمرون هلذه اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمقاوح٦م اًمٕمٞمٜمٞم٦م، واًمتل شمث٧ٌم هذه اًمٗمْم٤مئؾ ًمٚمّمح٤مسم٦م 

سم٠مقمٞم٤مهنؿ، صمؿَّ شم٠مشمقن إمم أطم٤مدي٨م: سمؾ طمدي٨م واطمد يٛمٙمـ أن حيٛمؾ قمغم أي ؿمخص، صمؿَّ حتٛمٚمقٟمف قمغم ُمـ 

ّمقص ٟم٤مىمْم٤ًم ًمتٚمؽ اًمٜم  ًمف ودمٕمٚمقن هذا احلدي٨م ومٞمف وذم إظمقاٟمف صم٧ٌم ومْمٚمف وإيامٟمف وحم٦ٌم اًمٜمٌل 

ـِ قمٚمٞمٝمؿ اهلل ! ؟اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م . وٓ رؾمقًمف  واحلدي٨م حيتٛمؾ ُمـ آُمـ نمـ مل يث

أيمقس هذا ديمقؾ احلؼد وايمٌغض ! وشمؽميمقن هذا آطمتامل اًمذي هق اًمراضمح ًمٕمدم ُم٤م يٛمٜمع ُمـ محٚمف قمٚمٞمٝمؿ

ي؟  !يمعظامء إما

إنَّ قمٚمٞم٤ًّم هق اعم٘مّمقد سم٤محلدي٨م، : وم٘م٤مل ًمق أراد ؿمخص أن حيٛمؾ هذا احلدي٨م قمغم قمكّم  :ؽموزمعوً 

ؿ ُمٜمِّل: )ىم٤مل وًمٗمٔمف دال قمٚمٞمف، وأٟمتؿ ىمد أوردشمؿ اًمٜمص ُمـ اًمّمحٞمحلم، وومٞمف أنَّ اًمٜمٌل  (إهنَّ
(5)

وهذا  ،

                                                
 (.7/65)، وُمًٚمؿ (7/217)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 1) 
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 .ٓ حتتٛمؾ همػم هذا( ُمٜمِّل: )اًمٚمٗمظ يدل قمغم أنَّ اعم٘مّمقد ُمـ أهؾ سمٞمتل: ٕن ًمٗمٔم٦م

تل !ي٤مرب: وم٠مىمقل: )وذم رواي٦م أؾمامء (ُمٜمِّل وُمـ أُمَّ
(5)

. 

 !!، وقمغم اًمذيـ ىم٤مشمٚمقا ُمٕمف وم٠مراىمقا اًمدُم٤مء وهذا دًمٞمؾ قمغم قمكّم 

ؿ ارشمدوا سمرواي٤مت ُمـ ومٝمؾ شمًتٓمٞمع أن شمرد قمغم هذه اًمدقمقى سمٖمػم آؾمتدٓل واًمتل  اقمت٘مدت أهنَّ

 !؟وشمؼمئف ُمـ هذا آٟمت٘م٤مص شمثٜمل قمغم قمكم 

ذا اًمديـ، وأٟمَّف ديـ وم٤مؿمؾ وأهٚمف ُمرشمدون، وهمػم ًمق أراد هيقدي أو ٟمٍماين أن يٓمٕمـ ذم ه :شمومـوً 

واؾمتٛمع إمم  !؟حلرب هذا اًمديـ اًمِمٞمٕم٦م أهؾ حلٛمؾ هذا اًمديـ، ومٝمؾ يٛمٙمـ أن جيد أؾمٚمقسًم٤م همػم أؾمٚمقب

 :ٟمٗمًؽ

متـ روايوت احلقض ونمغمهو سمثًٌ زملنا اظمراد زمويمصحوزمي هؿ ايمذيـ صحٌقه : )همؼد ومؾتُؿ

 .(ش41:ص»مل يؽـ مطؿئـًو ظمو يـتفل إيمقف أمر أصحوزمف زمعده : ، همننا ايمـٌل ش48:ص»

ؿ ارسمدوا فمعم أدزمورهؿ»: ورد دم آيوت احلقض أيًضو): وومؾتُؿ ودم ومقيمف  شٓ سمدري زمام أضمدشمقا، إهنا

: سمعولم                              

           [822:فمؿران آل]  وىموكً هذه إضموديٌ واردة مقرد ايمتػًغم هلذه

 .طمّمقل اًمردة :أي (ش41:ص»أيي وممىمدة يمتحؼؼ مضؿقهنو زمعد وهموسمف 

ًٓ ًمٚمؼماء سمـ قم٤مزب يٕمؽمف سم٤مًمت٘مّمػم وٓ يزيمل ٟمٗمًف، صمؿَّ ىمٚمتؿ يشفد فمعم كػًف ): وأوردشمؿ ىمق

ؿ أضمدشمقا زمعد وهموة ايمـٌل  وهق مـ  -!ؽمٌحون اهلل-ىمل ٓ يغؼم هبؿ ايمـوس  ،ونمغمه مـ ايمصحوزمي، زملهنا

 .(حتً ايمشجرة أىموزمر ايمصحوزمي ومـ ايمًوزمؼكم إويمكم، وايمذيـ زمويعقا ايمـٌل 

 .(دهإنا صحٌتف ومٌويعتف حتً ايمشجرة، ٓ متـعون مـ وًليمي ايمصحويب وارسمدا: )شمؿا ومؾتؿ

ظمـوهموسمف زمٌماضمي روايي أيب ): صمؿَّ أيمدشمؿ أٟمَّف ٓ يٛمٙمـ محؾ اًمردة هٜم٤م قمغم ُمـ طم٤مرهبؿ اخلٚمٞمٗم٦م أسمق سمٙمر

ٓا »: هريرة ايمتل سضمً زمؼقهلو وهل أزمؾغ ىمـويي فمـ ايمؼؾي، ومعـك هذا  ش مثؾ مهؾ ايمـعؿهمًل أراه ُيؾص إ

ٓا  و ضمؽؿً فمعم أىمثرهؿ زموٓرسمداد، ومعؾقم أنا همٓء اظمرسمديـ ايمذيـ ضمورهبؿ اخلؾقػي ٓ يشؽؾقن إ  أهنا

                                                
 (.7/66)، وُمًٚمؿ (7/219)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 1) 
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 (.أومؾ ايمؼؾقؾ

 -إنا اإلؽمًلم يمـ : )يمالًُم٤م ًمٚمًٜمدي قمغم ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل وهق ؿسم٠من اىمتٓمٕمت ؿ يمالُمٙمؿظمتٛمت :وأظمػًما

وومقق أنَّ هذه : ؿ وم٘مٚمتؿُمـ قمٜمديم ٤مؿ يمالُمً صمؿَّ زدشم ،(-يعـل ايمصحوزمي– ومؾقهبؿيتؿؽـ دم  -يمعؾفو مل 

 .ًمٞم٧ًم صحٞمح٦م، وإٟمَّام احلدي٨م قمـ ُمًٚمٛم٦م اًمٗمتحٝمل اًمزي٤مدة اقمتداء قمغم اًمٜمص وم

أوم٘مدين اًمث٘م٦م ىمد أؾمت٤مذ ضم٤مُمٕمل  قمـهذا اًمت٘مرير اًمذي أٟم٘مٚمف : ومٚمق ىم٤مل هذا اًمٞمٝمقدي أو اًمٜمٍماين

ٕٟمَّٜمل ٓ أدري ُمـ هق اًم٤ٌمىمل اًمذي مل يرشمد، واًمرواي٤مت اًمتل رووه٤م سمٙمؾ ُم٤م ٟم٘مٚمف ه١مٓء إصح٤مب: 

وه١مٓء ىمد ؿمٙمٙم٧م ومٞمٝمؿ سمام . إؾمالم اًمراوي وقمداًمتف: يمٚمٝم٤م ٓ أصمؼ هب٤م: ٕنَّ ُمـ ذط ىمٌقل اًمرواي٦م

 !ٟم٘مٚمتف قمـ هذا إؾمت٤مذ اجل٤مُمٕمل؟

 !همؽقػ سمرد فمعم هذا ايمؽوهمر وسمؼـعف زمصحي ديـؽ؟

 .فإن اًمِمٞمٕمل ٓ يًتٓمٞمع اًمرد قمٚمٞم

 .ومرق سملم أن حيٙمٛمؽ اًمنمع وسملم أن حتٙمٛمف :سموؽمعوً 

واًمذي ي٘مػ قمغم يمالُمؽ يرى أٟمَّؽ شمقضمف اًمٜمّمقص طم٥ًم اعمٕمت٘مد، وًمٞمس اعمٕمت٘مد هق اًمت٤مسمع 

 :ًمٚمنمع، وُمث٤مل ذًمؽ

، ٓ ايمقاردة دم يمًون ايمـٌل  شإصحوب»إكاام ايمؽًلم دم ىمؾؿي ): ىمٚمتؿ ذم شمٕمريػ إصح٤مب

 ...(توزمعكم زمعد ميض ؽمـقاتايمقاردة دم ايمؾغي أو يمًون ايم

ؿ أصح٤مسمف اًمذيـ صحٌقه: ًمؽمد : ومٝمٜم٤م شمريد أن شم٘مرر أنَّ اعم٘مّمقد سم٤مٕصح٤مب ذم طمدي٨م اًمردة أهنَّ

 .قمغم ُمـ أورد اطمتامل أنَّ اعمراد ُمٓمٚمؼ اًمّمح٦ٌم، وذًمؽ يِمٛمؾ يمؾ أُمتف

ذة اًمتل أظمذت شمٌح٨م قمـ أراء اًمِم٤م (مل يزايمقا مرسمديـ فمعم أدزمورهؿ): صمؿَّ قمٜمدُم٤م أشمٞم٧م إمم يمٚمٛم٦م

 (ومل ُيرْد ردة ايمؽػر متخؾػكم فمـ زمعض ايمقاصمٌوت، :أي): إنَّ اعمراد :شم٘مرر ُمٕمت٘مدك، ومقضمدت ُمـ ي٘مقل

 (.دم فمقّم وأهؾ زمقتف هموظمراد مـفو هل سمرك وصقي ايمـٌل : )شمؿا ومؾً

 ًُ ك  :ومؾ هذا اًمتٗمًػم ٓ يقضمد ذم اًمنمع، وم٠ميـ ذم اًمنمع أن شمرك واضم٥م ُمـ واضم٤ٌمت اًمديـ يًٛمَّ

 !؟(ردة)

 .، إٟمَّام ي٘مّمد هب٤م اًمٙمٗمر وشمرك اًمديـ، سم٢ممج٤مع اعمٗمنيـمجٞمع أي٤مت اًمقاردة ذم يمت٤مب اهلل 
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: ىم٤مل شمٕم٤ممم                   [54:اعم٤مئدة]  وم٠مي

 !؟سمؽمك اًمقاضم٥مُمٗمن ومنَّ هذه اًمٙمٚمٛم٦م 

: وىم٤مل شمٕم٤ممم                ...  [217:اًمٌ٘مرة] ،

 .هق اًمٙمٗمر (آرشمداد): وم٤مٔي٦م ٟمص واوح ذم أن

 (.ويٙمقن قمٜمد ذًمؽ ردة: )وذم اًمًٜم٦َّم ورد ذم سمٕمض أطم٤مدي٨م اًمٗمتـ

 (.وهؾ يرشمد أطمد ؾمخٓم٦م ًمديٜمف: )سم٘مقًمف وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ؾم١مال هرىمؾ قمـ اًمٜمٌل 

 .(ردة): وذم قمنمات أصم٤مر قمـ اًمّمح٤مسم٦م شمًٛمٞم٦م ُم٤م طمدث ُمـ شمرك اًمديـ سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل 

ويمذًمؽ ذم ًم٤ًمن اًمت٤مسمٕملم ومجٞمع اًمٗم٘مٝم٤مء شمًٛمٞم٦م ُمـ ظمرج ُمـ اًمديـ ُمرشمًدا، وُمـ ومٕمؾ ومٕماًل 

ومل يذيمروا ومٞمف شمرك  (سم٤مب اًمردة): وىمد قم٘مدوا سم٤مسًم٤م ذم اًمٗم٘مف ؾمٛمقه ،(ردة): يٜم٤مىمض اًمديـ ؾمٛمقا ومٕمٚمف

 !٤ٌمتاًمقاضم

 .شمؿا يمق افمتؿدكو هذا ايمتػًغم ايمغريى دم ىمؾ مـ سمرك واصمًٌو وؽمؿقـوه مرسمًدا: هلؾؽ أىمثر ايمـوس

ك ُمرشمًدا؟  !ومٛمـ مل ُيٕمِػ حلٞمتف شمرك واضم٤ًٌم، ومٝمؾ يًٛمَّ

ك ُمرشمًدا؟  !وُمـ مل َيردَّ اًمًالم شمرك واضم٤ًٌم، ومٝمؾ يًٛمَّ

 ..وهٙمذا وهٙمذا

 !!احلٛمد هلل

 !؟(واضم٦ٌم وم٘مط)وهؾ اإلُم٤مُم٦م طمٙمٛمٝم٤م يمحٙمؿ إقمٗم٤مء اًمٚمحٞم٦م  :فموذاً 

 !وهؾ كؼًؿ إمي إلم ؿموئػتكم ٕصمؾ واصمى؟

 !وهؾ ُيذاد ايمـوس يقم ايمؼقومي فمـ احلقض ٕصمؾ سمرك واصمى؟

 !!ؽمٌحون اهلل ايمعظقؿ

٦م سم٥ًٌم شمرك واضم٥م؟  !وهؾ هذه احلٛمٚم٦م اًمنمؾم٦م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م وقمٔمامء إُمَّ

أًمٞمس اعمًٚمٛمقن ذم مجٞمع اًمٓمقائػ ٓ يٙم٤مد خيٚمق ُمٜمٝمؿ أطمد ُمـ شمرك واضم٥م، ومٝمؾ يٜم٘مًٛمقن 

 ! ويتٕم٤مدون ٕضمؾ شمرك واضم٥م؟
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 !!احلٛمد هلل

ًٓ ًمٚمؼماء سمـ قم٤مزب أنَّ اعمًٞم٥م ىم٤مل ًمف :ضمودي فممم ، صح٧ٌم اًمٜمٌل ! ـمقسمك ًمؽ: )أوردشمؿ ىمق

: سم٘مقًمٙمؿ صمؿَّ قم٘مٌتؿ قمٚمٞمف ،(ٜم٤م سمٕمدهإٟمَّؽ ٓ شمدري ُم٤م أطمدصم! ي٤م اسمـ أظمل: وم٘م٤مل! وسم٤ميٕمتف حت٧م اًمِمجرة

ؿ أطمدصمقا) م...يِمٝمد قمغم ٟمٗمًف وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سم٠مهنَّ  (.إًمخ ُم٤م شم٘مدَّ

 ًُ  :وع ُمٕمف هذا اًمٜمص صمؿَّ اٟمٔمر :ومؾ

أسمق سمٙمر، وصمٚم٨َّم قمٛمر، صمؿَّ ظمٌٓمتٜم٤م ومتٜم٦م  وصمٜمكؾمٌؼ رؾمقل اهلل، ): قمـ ىمٞمس اخل٤مرذم قمـ قمكّم ىم٤مل

ـ يِم٤مء أراد أن يتقاوع: (صمؿَّ ظمٌٓمتٜم٤م ومتٜم٦م): ىمقًمف: ىم٤مل أيب: ىم٤مل أسمق قمٌد اًمرمحـ( يٕمٗمق اهلل قمٛمَّ
(5)

. 

ورواه قمٛمرو سمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ قمكمّ 
(0)

. 

ورواه قمٌد ظمػم قمـ قمكم
( )

. 

ورواه ؾمٕمٞمد سمـ ىمٞمس اخل٤مرذم قمـ قمكمّ 
(4)

. 

 !؟(يعػق فمـف)ضمود، وأكاف ومد دطمؾ دم أمر هق معصقي، ويًلل اهلل أن زملكاف ومد  هؾ يعؼمف فمقّم 

 :صمؿَّ اٟمٔمر إمم أهؾ اًمًٜم٦َّم، أصح٤مب اًم٘مٚمقب اًمٜمٔمٞمٗم٦م اًمتل حتٛمؾ يمالم اًمٕمٔمامء قمغم أطمًـ اعمح٤مُمؾ

ام ( أراد أن يتقاوع: )طمدي٨م قمكّم اًم٤ًمسمؼ سمٕمد أن أورد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ وم٘مد ىم٤مل يٕمٜمل أٟمَّف إٟمَّ

  : ، يٛمتثؾ أُمر اهلل ىم٤مل ذًمؽ شمقاوًٕم٤م وشمذًماًل هلل            

    [ اًمٜمجؿؾمقرة]. 

.وهْمؿ ًمٚمٜمٗمسشمقاوع : اًمّمح٤مسم٦موهق ُمٜمٝم٩م مجٞمع  ،ومٛمٜمٝم٩م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

هؾ ُم٤م طمدث ُمـ اخلالف ( إٟمَّؽ ٓ شمدري ُم٤م أطمدصمٜم٤م سمٕمده! ي٤م اسمـ أظمل: )صمؿَّ ىمقل اًمؼماء سمـ قم٤مزب

 !يم٤من ًها ٓ يٕمٚمٛمف أطمد، أم يم٤من ُمٙمِمقوًم٤م ُمٕمرووًم٤م؟

                                                
 (.1/211)اعمًٜمد  -رواه أمحد ( 1) 

 (.1/237)اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ( 2) 

 (.1/214)ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ( 3) 

 (.1/387)اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ( 4) 
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 !ويمؾ اًمٜم٤مس يٕمٚمٛمقن ُم٤م طمدث؟. ٓ شمدري: ومٙمٞمػ ي٘مقل

 .إٟمَّؽ شمدري ُم٤م طمدث ُمٜم٤َّم: ًمق أراد أن يِمػم إمم أُمر ُمٕمٚمـ ًم٘م٤مل

 .اد أن طمؼ اهلل قمزوضمؾ قمٚمٞمف أقمٔمؿ ُمـ قمٛمٚمف ويم٤من يقد ًمق يم٤من قمٛمٚمف أومْمؾ نم٤م هق قمٚمٞمفأر

 .هذه أطم٤مؾمٞمس إيامٟمٞم٦م ٓ يتذوىمٝم٤م أصح٤مب اًم٘مٚمقب اعمريْم٦م اجل٤مهٚم٦م سمرهب٤م و

وأٟم٧م ٓ -صمؿَّ أرأي٧م أٟم٧م ذم ظم٤مص٦م ٟمٗمًؽ ًمق أصمٜمك قمٚمٞمؽ ؿمخص: أيمٜم٧م شم٘مٌؾ وشمزيمل ٟمٗمًؽ 

هذا ! ومؽمومض اًمتزيمٞم٦م ٜمَّؽ شمًتِمٕمر اًمت٘مّمػم ذم طمؼ اهلل ًمٙم ،شمٕمٚمؿ ُمـ ٟمٗمًؽ ارشمٙم٤مب ُمٕمّمٞم٦م فم٤مهرة

 !اًمٔمـ سمؽ

 : ىم٤مل شمٕم٤ممم                [32:اًمٜمجؿ]. 

وٓ : ىم٤مًمقا. ًمـ ُيٜمجل أطمًدا ُمٜمٙمؿ قمٛمٚمف: )ي٘مقل هذا ؾمٞمد اًمٌنم وإُم٤مم اًمٕمٔمامء ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد صمؿ 

َّٓ أن يتٖمٛمدين اهلل سمرمحتف: ىم٤مل! أٟم٧م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ..(وٓ أٟم٤م، إ
(5)

. 

َّٓ أن يتٖمٛمدين ُمٜمف : )وذم ًمٗمظ (ورمح٦م زمؿغػرةإ
(0)

. 

رواه قمٜمف أسمق هريرة وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدري وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل وقم٤مئِم٦م، يمام ذم اًمّمح٤مح واًمًٜمـ 

 .واعم٤ًمٟمٞمد

 !؟..(يمل ٓ يٖمؽم سمف اًمٜم٤مس..يِمٝمد قمغم ٟمٗمًف: )أشمرى يٛمٙمـ أن شم٘مقل

 !ُم٤م أطمقضمٜم٤م إمم ُمراضمٕم٦م هذه اعمقاىمػ اخلٓمػمة! ؾمٌح٤من اهلل

وكحـ كذىمرهو فمعم سمرسمقى مو صموءت  ،دم ىمتوزمف ؿمقائػ مـ ايمصحوزمي وومد مدح اهلل : )ومؾتؿ( 88

 :دم رؽمويمتؽؿ، شمؿا كؼقم زمويمتحؾقؾ

: أيي إولم               

                               

                                                
 (.17/134)، وُمًٚمؿ (13/83)رواه اًمٌخ٤مري ( 1) 

 (.17/133)، وُمًٚمؿ (13/83)اًمٌخ٤مري رواه ( 2) 
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                      [ اًمتقسم٦مؾمقرة)]. 

 :همؼد أشمـك اهلل ؽمٌحوكف دم هذه أيي فمعم ؿمقائػ شمًلث): صمؿَّ ىمٚمتؿ

وهؿ ايمذيـ هوصمروا أيوم هجرة ايمـٌل أو زمعدهو زمؼؾقؾ،  ،ايمًوزمؼقن إويمقن مـ اظمفوصمريـ: إولم

  .وزمام أنا يمػظي

 ايمًوزمؼكم همؤيي سمثـل فمعم. يمؾتٌعقض، همفق ُيرج اظمتلطمريـ مـ اظمفوصمريـ شمـ اظمفوصمريـ» دم شمـ»

 .مـ اظمفوصمريـ ٓ فمعم فمومي اظمفوصمريـ

إكاام يصح آؽمتدٓل زمشؿقل ايمثـوء دم أيي جلؿقع اظمفوصمريـ وإكصور إذا شمًٌ : وزمعٌورة أطمرى

 (.زمقوكقي ٓ سمٌعقضقي، وأي ديمقؾ ومطعل فمعم ذيمؽ؟ شمـ» زمديمقؾ ومطعل أن

 :ومؾً

  ًٓ : وىمٚمتؿ ىمٌؾ ذًمؽ ،(فوصمريـ ٓ فمعم فمومتفؿسمثـل فمعم ايمًوزمؼكم مـ اظم): ىمررشمؿ أنَّ أي٦م :أو

 (.وهؿ ايمذيـ هوصمروا أيوم هجرة ايمـٌل أو زمعدهو زمؼؾقؾ)

اًمذيـ ه٤مضمروا أي٤مم هجرة  ،ومٛمـ هؿ اًم٤ًمسم٘مقن ُمـ اعمٝم٤مضمريـ: وٟمحـ هٜم٤م ٟمتٜمزل ُمٕمٙمؿ ذم اخلٓم٤مب

 !؟أو سمٕمده٤م سم٘مٚمٞمؾ اًمٜمٌل 

إًمخ اًمٕمنمة اًمذيـ ه٤مضمروا ىمٌؾ هجرة ... أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص واًمزسمػم

 سم٘مٚمٞمؾ أو ُمٕمف، ومٝمؾ هؿ داظمٚمقن ذم هذه أي٦م أم ٓ؟ اًمٜمٌل 

ر وأسمق ذر واعم٘مداد وم٘مط: ٕنَّ ؾمٚمامن ُمـ إٟمّم٤مر؟: أم اعم٘مّمقد  !قمامَّ

 :أي٦م اًمٙمريٛم٦م ىمد وقمدهتؿ سمققمديـ :شموكقًو

 :إول            [8:اًمٌٞمٜم٦م]،  واهلل  قم٤ممل اًمٖمٞم٥م ؾمٌح٤مٟمف ٓ يٕمد

َّٓ إذا قمٚمؿ أٟمَّف يٕمٞمش قمغم اإليامن واًمت٘مقى، وإَّٓ وم٢من دمرأٟم٤م  وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذًمؽ  -إٟم٤ًمًٟم٤م سم٤مًمرى قمٜمف إ

ؿ ؾمٞمٖمػمون ! ي٤مرب: وىمٚمٜم٤م وشمٕم٘مٌٜم٤م اهلل  - أٟم٧م أـمٚم٘م٧م هٜم٤م وه١مٓء ٓ يًتح٘مقن اًمروقان: ٕهنَّ

إذا ٟمٗمذوا : )وًمـ يٜمٗمذوه٤م، ومٙم٤من يٜمٌٖمل أن شم٘مٞمد وأن شم٘مقل -اعمٙمذوسم٦م قمٚمٞمؽ وقمغم ٟمٌٞمؽ  -اًمقصٞم٦م 

 (!!وصٞمتل ذم قمكمّ 
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حًـ نمغم أنا وفمد اهلل ؽمٌحوكف زموحلًـك ممموط زم) :-يمام ؾمٞم٠ميت -أو ٟم٘مقل يمام ىم٤مل أسمق ُمٝمدي 

 (!طمقاسمقؿ ايمعؿؾ

ؿ راوقن فمـف  اهلل  ، همفؾ يؿؾؽ زممم أن يؼقد مو ُيػم فمـ ومقم زملفمقوهنؿ زمرووه فمـفؿ وزملهنا

 !كعقذ زموهلل مـ ايمضًلل! دم ضمؼ أؾمخوص زملفمقوهنؿ؟ أؿمؾؼف اهلل 

َّٓ إذا ىمٚمٜم٤م رواي٤مت  يمام شمزقمؿ( ًمألئٛم٦م)ٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، وإنَّ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ىمد أقمٓم٤مه  إنَّ اهلل : إ

ؿ يٕمٚمٛمقن ُم٤م يم٤من وُم٤م ؾمٞمٙمقن، وىمد شمٜم٤مزل اهلل ! اًمِمٞمٕم٦م هلؿ: ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم شمٜم٤مزًمف ؾمٌح٤مٟمف هلؿ قمـ  وم٢مهنَّ

 :اًمتنميع ًمٚمخٚمؼ، يمام يثٌتف أصح يمت٤مب قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م، وي١ميمده زقمٞمؿ اًمثقرة اإليراٟمٞم٦م اخلٛمٞمٜمل

مم مل يزل ُمتٗمرًدا إنَّ اهلل شمٕم٤م: )أيب ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق أٟمَّف ىم٤مل إمم :اًمٙمٚمٞمٜمل ذم إدارة اًمٙمقن وم٘مد ٟم٥ًم

سمقطمداٟمٞمتف، صمؿَّ ظمٚمؼ حمٛمًدا وقمٚمٞم٤ًّم ووم٤مـمٛم٦م ومٛمٙمثقا أًمػ دهر، صمؿَّ ظمٚمؼ مجٞمع إؿمٞم٤مء وم٠مؿمٝمدهؿ ظمٚم٘مٝم٤م، 

وًمـ  ،وأضمرى ـم٤مقمتٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م، وومقض أُمقره٤م إًمٞمٝمؿ، ومٝمؿ حيٚم قن ُم٤م يِم٤مءون، وحيرُمقن ُم٤م يِم٤مءون

َّٓ أن يِم٤مء اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ..(يِم٤مءوا إ
( )

. 

سم٤مإليامن، وىمد  ظاعمٓمٚم٥م اًمذي مل حي ًمف أن يٖمػم وقمده هلؿ، إذ ذًمؽ ُمٕمت٘مد قمٌد شسمدا»  أو أنَّ اهلل

 .ذع ًمٚمِمٞمٕم٦م هذه اًمٕم٘مٞمدة

اعمٓمٚم٥م  إنَّ قمٌد: )قمـ أيب قمٌد اهلل أٟمَّف ىم٤مل (اًمٙم٤مذم)وم٘مد أورد اًمٙمٚمٞمٜمل ذم أصح اًمٙمت٥م اًمِمٞمٕمٞم٦م 

٦م وطمده، قمٚمٞمف هب٤مء اعم (ٚمقك وؾمٞمامء إٟمٌٞم٤مءأول ُمـ ىم٤مل سم٤مًمٌداء، يٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أُمَّ
( )

. 

اٟمٔمر إمم هذه اًمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕمٞم٦م يمٞمػ ٓ شمؽمدد ذم ٟم٦ًٌم اًمديـ إمم همػم اعمًٚمٛملم ُمـ آل اًمٌٞم٧م اًمذيـ 

اًمذيـ صم٧ٌم إيامهنؿ صم٧ٌم يمٗمرهؿ سم٠مدًم٦م ىمٓمٕمٞم٦م صمؿ يمٞمػ حت٤مرب  اعم١مُمٜملم ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 .وضمٝم٤مدهؿ سم٠مدًم٦م ىمٓمٕمٞم٦م

 .قم٤ممل اًمٖمٞم٥م وٓ يٖمػم وقمده، وإذا وقمد ىمقًُم٤م سم٠مقمٞم٤مهنؿ سم٤مًمرى ومالسمد أن يتح٘مؼ اهلل 

: ىم٤مل شمٕم٤ممم: ايمقفمد ايمثوين                     

              [ اًمتقسم٦مؾمقرة]. 

                                                
 (.92:ص)يمِمػ إهار  - أورده٤م اخلٛمٞمٜمل وأىمره٤موىمد  ،(1/441)اًمٙم٤مذم ( 1) 

 (.1/447)اًمٙم٤مذم ( 2) 
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ف  ، (اًم٘مٞمد)إٟمَّف ٓسمد ُمـ  :ومٝمؾ جيرؤ ؿمخص سمٕمد ذًمؽ أن ي٘مقل ش..صمـوت أقمد هلؿ»وم٠ميمد ؾمٌح٤مٟمف أٟمَّ

(اًمتخّمٞمص)أو 
(5)

ؿ مل يٜمٗمذوا  َّٓ ذم أذه٤من شم٘مٌٚم٧م رواي٤مت ُمٙمذوسم٦م  (اًمقصٞم٦م): ٕهنَّ اًمتل ٓ وضمقد هل٤م إ

يمام ؾمٌؼ  سمؾ وشمتٝمٛمف إن مل يٕمٚمٜمٝم٤م، طمتَّك ًمق يم٤من رؾمقل اهلل  :ًمت١مؾمس قم٘مٞمدة حت٤مرب يمؾ ُمـ خي٤مًمٗمٝم٤م

 !!قمـ اخلٛمٞمٜمل

 .احلٛمد هلل قمغم ٟمٕمٛم٦م اهلداي٦م

وهؿ ايمذيـ ؽمٌؼقا دم كٌمة ايمـٌل زموإلكػوق واإليقاء،  ،ايمًوزمؼقن مـ إكصور: ايمثوكقي: )ومؾتؿ( 89

وايمًوزمؼقن إويمقن مـ »: وذيمؽ ٕنا سمؼرير أيي :وٓ يدطمؾ مطؾؼ إكصور وٓ أزمـوؤهؿ وضمؾػوؤهؿ

 .شإكصور

 ...(ايمًوزمؼكم إويمكم مـ إكصور ٓ فمعم فمومتفؿهمؤيي سمثـل فمعم 

 .صمؿَّ اؾمتٓمردشمؿ شم١ميمدون هذا اعمٕمٜمك

 :وهـو وومػوت

 !ُمـ هؿ ه١مٓء اًم٤ًمسم٘مقن ُمـ إٟمّم٤مر اًمذيـ اؾمتح٘مقا هذا اًمتٙمريؿ؟ :إولم

اًمذيـ هؿ مجٞمع  (اهل٤مًمٙملم)ٓ ٟمجد أطمًدا ُمـ إٟمّم٤مر وٛمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ اؾمتثٜمتٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ 

َّٓ ؾمٚمامن،  -يمام زقمٛمقا- (مل يٜمٍموا اًمقيص): اًمّمح٤مسم٦م، وم٘مد هٚمٙمقا َّٓ أرسمٕم٦م ًمٞمس ُمٜمٝمؿ أٟمّم٤مري إ إ

ٕٟمَّف مل يٙمـ يٛمٚمؽ ؿمٞمئ٤ًم، وقمغم ذًمؽ ومٚمؿ يٜم٩ُم أطمد ُمـ  :(اإليقاء): يم٤من ُمقمم مل يِم٤مرك ذم وؾمٚمامن 

: سمث واعمٝم٤مضمريـ اًمذيـ وقمدهؿ اهلل  إٟمّم٤مر اًمذيـ آووا اًمٜمٌل      

       [111:اًمتقسم٦م ]و :         [111:اًمتقسم٦م] ٕنَّ اهلل :  ٤م مل إُمَّ

ؿ ؾمٞمخذًمقن اًمقيص، أو أٟمَّف   !!ًمف أن يؽماضمع قمـ وقمده إيمراًُم٤م ًمٚمِمٞمٕم٦م (سمدا)يٙمـ يٕمٚمؿ أهنَّ

 .أؽمتغػر اهلل ..أؽمتغػر اهلل ..أؽمتغػر اهلل

 هؾ شمِمتٛمؾ يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م قمغم سمٞم٤من سم٠مؾمامء ه١مٓء اًم٤ًمسم٘ملم ُمـ إٟمّم٤مر اًمذيـ أصمٜمك اهلل  :ايمثوكقي

 !قمٚمٞمٝمؿ؟

                                                
 (.16/131)اًمتٗمًػم  - ًمٚمرازي سمح٨م هبذا اعمٕمٜمك( 1) 
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 !!ٓ يقضمد ذم يمتٌٝمؿ همػم أوًمئؽ إرسمٕم٦م أوزي٤مدة سمٕمض أومراد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ همػم قمٔمامئٝمؿ 

! ق؟هؾ يًتٓمٞمع اًمِمٞمٕم٦م أن يٗمرىمقا سملم ُمـ آُمـ وٟمٍم ُمـ إٟمّم٤مر وُمـ وصػ سم٤مًمٜمٗم٤م: ايمثويمثي

 !وُمـ أي ُمرضمع يٛمٙمٜمٝمؿ ذًمؽ؟

.ذم هذه أي٤مت ورواي٤مهتؿ وشم٘مريراهتؿ ؿم٤مهدة سمذًمؽٓ شمًتٓمٞمع ٕهن٤م ٓ شمٕمت٘مد ُم٤م ي٘مرره اهلل 

: ايمذيـ اسمٌعقا ايمًوزمؼكم إويمكم مـ اظمفوصمريـ وإكصور زمنضمًون، وهذه ايمطوئػي: )ومؾتؿ( 91

، همًل سمشؿؾ ايمقاهمديـ مـ ايمعرب دم ايمعوم فمٌورة فمؿـ أؽمؾؿ زمعد زمدر إلم زمقعي ايمروقان أو إلم همتح مؽي

همصوروا زمعقديـ فمـ اومؼماف ايمذكقب ومًووئ  ،هؿ ايمذيـ صؾحً ؽمغمهتؿ وؽمؾقىمفؿ... ايمتوؽمع

 (.إطمًلق، هموسمٌعقهؿ زمنضمًون

 :هـو وومػوت :ومؾً

 ًٓ َّٓ أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص: ٕنَّ أطمًدا ُمـ ! ُمـ هؿ ه١مٓء اًمذيـ اشمٌٕمقهؿ سم٢مطم٤ًمن؟ :أو ًمقا إ وأٟمتؿ مل شُمٕمدِّ

ٕٟمَّف ٓ  :سمؾ مل يٕمٚمٛمقا هذه اًمقصٞم٦م -سمزقمٛمٙمؿ -يٜمٍموا اًمقيص ٓء يم٢مظمقاهنؿ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر مله١م

يٕم٘مؾ أنَّ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر واًمذيـ اشمٌٕمقهؿ سم٢مطم٤ًمن ٓ يٕمٚمـ واطمد ُمٜمٝمؿ أو أيمثر ٟمٍمة اًمقيص 

 !!ـمقال طمٞم٤مة اًمثالصم٦م

ؿ  -اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ه٤مضمروا سمٕمد :أي–ؿمٝمدت سم٠من اًمت٤مسمٕملم  :شموكقًو ًمٚم٤ًمسم٘ملم سم٢مطم٤ًمن، سم٠مهنَّ

ويمٞمػ ! ومٝمؾ يٛمٙمـ أن شمذيمر ُمٜمٝمؿ قمنمة أؿمخ٤مص ُمـ يمتٌٙمؿ؟..( صٚمح٧م هيرهتؿ وؾمٚمقيمٝمؿ)

 !قمرومتؿ أٟمَّف صٚمح٧م هيرهتؿ وؾمٚمقيمٝمؿ؟

وأيـ هذه أيي مـ سمعديؾ فمممة آٓف صحويب ؽمجؾً أؽمامؤهؿ دم اظمعوصمؿ، أو موئي : )ومؾتؿ( 98

 حٌقا ايمـٌل دم مقاومػ خمتؾػي، ورأوه وفموذوه؟أيمػ صحويب ص

 (.هذا هق اظمػفقم مـ أيي ضمًى ايمػقائد ايمتل سمعرهمتؿقهو

 :هٜم٤م صمالصم٦م ُمقاىمػ ذم شمٕمديؾ اًمّمح٤مسم٦م :ومؾً

، وًم٘مٌقهلؿ ًمنمف صحٌتٝمؿ ًمرؾمقل اهلل  :أنَّ مجٞمع اًمذيـ صحٌقه وآُمٜمقا سمف قمدول :إول

 .ًمإلؾمالم ورو٤مهؿ سمف

قمٛمقم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، إو٤موم٦م إمم ُم٤م ىم٤مُمقا سمف ُمـ طمٗمظ اًمديـ واجلٝم٤مد وهذا هق اًمٔم٤مهر ًمٜم٤م ُمـ 
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 .ذم ؾمٌٞمٚمف، يمؾ ذم جم٤مًمف وطم٥ًم ـم٤مىمتف

ذيعي حمػقـمي، وزمًلد مػتقضمي، همؼد زمؾغ فمدد اظمًؾؿكم ايمققم مؾقور مًؾؿ، وومٌؾفؿ : وهذه آشمورهؿ

دم مقزان ضمًـوت شمؿ ىمؾ فمؿؾ يعؿؾقكف . آزموؤهؿ وأصمدادهؿ ٓ حيصقن ىمثرة، دطمؾقا اإلؽمًلم زمًٌٌفؿ

أويمئؽ إصحوب، همـحـ كشفد هلؿ زموخلغم وايمػضؾ، وكشفد آشمورهؿ، ويمقس فمـدكو وصقي مزفمقمي 

 .طمويمػقهو أو فموكدوهو

إنَّ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ هؿ قمنمة آٓف صح٤ميب اعمدوٟم٦م : هذا اعمقىمػ وىم٤مل َس ٙمَ قمَ  :وايمثوين

َّٓ -أؾمامؤهؿ ذم اًمٙمت٥م، وُم٤مئ٦م أًمػ اًمذيـ قم٤مسوه ورأوه، يمٚمٝمؿ  ارشمدوا أو ظم٤مٟمقا اًمقصٞم٦م، أو  - أرسمٕم٦مإ

٤م  -اًمقمهٞم٦م ـمًٌٕم٤م- (اًمقصٞم٦م)مل يرشمدوا وًمٙمٜمَّٝمؿ قم٤مٟمدوا وُمٜمٕمقا شمٜمٗمٞمذ  وهلذا ومٚمٞمًقا أهاًل ًمٚمٕمداًم٦م، ومٝمؿ إُمَّ

٤م وم٤مؾم٘مقن ( 2)أنا فمدد ايمـوصمحكم مـ مدرؽمي ؽمقد ايمٌمم وفمظقؿ اإلكًوكقي  :همتؽقن ايمـتقجي. يمٗم٤مر وإُمَّ

 !!راؽمًٌو فمعم ضمًى معتؼد ايمشقعي( 99996)أيمػ، وايمراؽمٌقن موئي ( 811.111)أؾمخوص مـ 

 .ي٤م هل٤م ُمـ ُمٝمزًم٦م شمت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م أشم٤ٌمع اًمٓم٤مئٗم٦م ـمقال اًمت٤مريخ إٓ ُمـ ذح اهلل صدره ًمٚمحؼ

ُمـ ظمص اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر سم٤مًمٕمداًم٦م، وظم٤مص٦م إوًملم ُمٜمٝمؿ إمم سمٞمٕم٦م اًمروقان أو ومتح  :ايمثويمٌ

 . ُمٙم٦م، أو اًمذيـ ٓزُمقه ـمقال طمٞم٤مشمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف

وسمٕمْمٝمؿ ووع ىمٞمقًدا أظمرى، وًمٙمٜمَّٝم٤م مجٞمٕمٝم٤م ٓ خترج قمٔمامء اًمّمح٤مسم٦م اعمِمٝمقريـ، يم٤مخلٚمٗم٤مء وسم٘مٞم٦م 

 .قاناًمٕمنمة، وأهؾ سمدر، وأهؾ سمٞمٕم٦م اًمرو

 ..هذه هل إومقال دم فمدايمي ايمصحوزمي

 .ي٘مقل سمف مجٝمقر أهؾ اًمًٜم٦َّم، ويرون أنَّ ُمـ خيرج قمٜمف ومٝمق ؿم٤مذ أو ُمٌتدع :إول

 .وىمد شمٗمرق ذم اًمٌح٨م يمالم ًمٚمِمٞمٕم٦م ي١ميمد هذا اعمقىمػ -وظم٤مص٦م اإلُم٤مُمٞم٦م-هق ىمقل اًمِمٞمٕم٦م : ايمثوينو

وهق ىمقل ُمرضمقح، وٓ شمًتٓمٞمع اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م أن شم٘مقل سمف: ٕٟمَّف  ،ًمٌٕمض أهؾ اًمًٜم٦َّم: ايمثويمٌو

 .(اإلُم٤مُم٦م)يتٕم٤مرض ُمع قم٘مٞمدة 

 !هملي هذه إومقال يو سمرى هق ايمصحقح؟

فمعم مجقع اظمفوصمريـ ومجقع إكصور  أشمـك : )أوردسمؿ ىمًلمل دم سمؼرير فمدايمي ايمصحوزمي وهق( 94

 .مجقع ايمذيـ اسمٌعقهؿ زمنضمًونو. يمؾعؿقم همقام دطمؾً فمؾقف (لأ): زمدون ومقد، ٕنا 
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 .هموظمتٌعقن ومقدهؿ زموإلضمًون

ٓا زمديمقؾ ومطعل، وأيي دم نمويي ايمقوقح  .وهذا أصؾ، همًل ُُيرج أضمد مـ اظمفوصمريـ وإكصور إ

ٕنا : فمعم ايمذيـ اسمٌعقهؿ زمنضمًون، وايمذيـ اسمٌعقهؿ هؿ أهؾ ايمًـاي ويمقًقا ايمشقعي شمؿا أشمـك اهلل 

 .(هلؿ وذام هلؿ، أفمـل ايمشقعي اإلمومقي زمدون اؽمتثـوءر ايمشقعي مو زمكم مؽػّ 

ٓ فمعم فمومي اظمفوصمريـ وٓ فمعم : يًلضمظ فمؾقف ؽمٌحوكف أكاف يثـل)...: صمؿَّ ىمٚمتؿ سمٕمد إيراد يمالُمل

 ..(.زمؾ فمعم صـػ طموص مـفؿ، وهؿ ايمًوزمؼقن إويمقن همحًى :فمومي إكصور

 : ومؾً

ف   .ش..ًوزمؼقن إويمقنايم صـػ طموص مـفؿ وهؿ»: يثٜمل قمغم ىمقًمٙمؿ إٟمَّ

أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وسم٘مٞم٦م اًمٕمنمة، أم : وهؾ ُمٜمٝمؿ ؟ومٛمـ هؿ ه١مٓء اًمذيـ أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ :ومؾً

 !ًمٞمًقا ُمٜمٝمؿ؟

ؿ ظم٤مٟمقا اًمقصٞم٦م :ؿومؾتوم٢من   !؟ُمٜمٝمؿ: ومٙمٞمػ دمٛمع سملم هذا اًمثٜم٤مء واقمت٘م٤مد أهنَّ

ًمٙمٜمف إذا رضمع إمم ؾمٌح٤من اهلل يمٞمػ يٚمٕم٥م سم٤مًٕمٗم٤مظ طمتك إن اخل٤مزم اًمذهـ ىمد يّمدق هذه اعم٘مقًم٦م 

 .سم٤مىمل يمالُمف اعمٜمثقر ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م

 .يّم٤مب سم٤محلػمة 

 !هؾ هذا اًمٙمالم اعمتٜم٤مىمض ًمِمخص واطمد ؟

 .ٟمٕمؿ ًمِمخص واطمد

 ! وم٠مؾم٠مل اهلل قمزوضمؾ اًمٕم٤مومٞم٦م وامحْده قمغم ٟمٕمٛم٦م اًمقوقح ذم قم٘مٞمدشمؽ 

ٓا زمديمقؾ همًل ُيرج أضمد مـ اظمفوصمريـ وإكصور  ،وهذا أصؾ: )أوردسمؿ صمزًءا مـ ومقرم وهق( 93 إ

زمؾ دم طمصقص ايمًوزمؼكم إويمكم  :ٓ دم فمومي اظمفوصمريـ وإكصور: هذا أصؾ. كعؿ: )شمؿا ومؾتؿ ،(ومطعل

ٓا زمديمقؾ ومطعل  .مـفؿ، همًل يعدل فمـ هذا إصؾ إ

 .إذا دل ديمقؾ فمعم أنا صحوزمقًو مـ ايمًوزمؼكم وإويمكم فمدل فمـ احلؼ همقمطمذ زمويمديمقؾ ايمثوين :مثًًل 

همنذا دل ايمديمقؾ فمعم أنا ضمورث زمـ ؽمقيد مـ ايمصحوزمي ايمٌدريكم، ومتؾ اظمجذر زمـ زيود اظمًؾؿ يقم 
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 [.سمرمجي احلورث زمـ ؽمقيد - اإلصوزمي. ]أضمد يمثلر صموهقم، حيؽؿ زمخروصمف مـ أيي

آؽمتقعوب ..( ]أو دل فمعم أنا ومدامي زمـ مظعقن ايمٌدري ذب اخلؿر، وهؽذا دوايمقؽ

(3/8476.]) 

 :وومػوتوهـو  :ومؾً

 ًٓ هؾ دًمٞمؾ اإلُم٤مُم٦م ىمٓمٕمل يٛمٙمـ أن ُيٌٜمك قمٚمٞمف إظمراج مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمداًم٦م، سم٥ًٌم قمدم  :أو

 أم ٓ؟ شمًٚمٞمٛمٝمؿ اإلُم٤مُم٦م ًمٕمكّم 

، وإن مل يٙمـ ىمٓمٕمٞم٤ًم سمٓمٚم٧م اإلُم٤مُم٦م (لأ): وم٢من يم٤من ىمٓمٕمٞم٤ًم ومٚمؿ يٌَؼ أطمد نمـ دظمٚم٧م قمٚمٞمف ًٓ . .قمد

 !وم٠ٌمهيام شم٘مقل؟

همٞمٚم٦م يقم أطمد، صمؿَّ  (احل٤مرث سمـ ؾمقيد سمـ اًمّم٤مُم٧م): ىمتٚمف ؿمخص اؾمٛمف (اعمجذر سمـ زي٤مد) :شموكقًو

سمف ارشمد، صمؿَّ ضم٤مء ُمًٚماًم يقم اًمٗمتح، وم٘متٚمف اًمٜمٌل 
(5)

 !، وم٠مي دًمٞمؾ ذم هذا؟

رضمؾ ظم٤من وارشمد، ومٝمؾ يِمٙمؽ ذم قمداًم٦م قمٔمامء إُم٦َّم وإظمقاهنؿ سم٤مٔٓف ٕضمؾ رضمؾ ارشمد؟ 

 !؟(قمدل): إنَّ هذا اًمِمخص :وهؾ ىم٤مل أطمد

 !هؾ شمٙمتٗمقن هبذا اًمرضمؾ؟ -أؾم٘مٓمٜم٤مه-قن سم٠من ٟمً٘مٓمف ُمـ اًمٕمداًم٦م؟ هؾ شمرو

مل يرد هٜم٤مك ٟمص صحٞمح أٟمَّف هق اًمذي ىمتؾ، وًمذًمؽ اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ىم٤مشمؾ اعمجذر، وم٘مد ىم٤مل  :شمويمثًو

وذم : )إنَّ أهؾ اًمٜم٘مؾ اشمٗم٘مقا قمغم أٟمَّف هق اًمذي ىمتؾ اعمجذر، ىم٤مل: اسمـ طمجر سمٕمد أن أورد ىمقل اسمـ إصمػم

ٕنَّ اًمٕمدوي واسمـ اًمٙمٚمٌل واًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ضمزُمقا سم٠منَّ اًم٘مّم٦م إٟمَّام وىمٕم٧م ٕظمٞمف  ضمزُمف ٟمٔمر:

٤م ًمٚمح٤مرث (اجُلالس) (ًمٙمـ اعمِمٝمقر أهنَّ
(0)

. 

 .مل يّمح ذم إؾمالم احل٤مرث سمـ ؾمقيد طمدي٨م، وأهؾ اًمًػم اظمتٚمٗمقا ذم إؾمالُمف أصاًل  :رازمًعو

 .اإلؾمالموم٤مسمـ إؾمح٤مق يرى أٟمَّف مل يًٚمؿ أصاًل، وإٟمَّام أفمٝمر 

ويم٤من احل٤مرث سمـ ؾمقيد سمـ ص٤مُم٧م ُمٜم٤مومً٘م٤م، ومخرج يقم أطمد ُمع اعمًٚمٛملم، ومٚمام : )ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق

اًمت٘مك اًمٜم٤مس قمدا قمغم اعمجذر سمـ زي٤مد اًمٌٚمقي وىمٞمس سمـ زيد أطمد سمٜمل ُوٌٞمٕم٦م وم٘متٚمٝمام، صمؿَّ حلؼ سمٛمٙم٦م 

                                                
 (.4/47)أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 1) 

 (.2/158)اإلص٤مسم٦م ( 2) 
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..(سم٘مريش
(5)

. 

ر، وىمد ذيمر اًمٌخ٤مري أؾمامء ومل حيي همزوة سمد ،اظمتٚمػ ذم إؾمالُمف (احل٤مرث سمـ ؾمقيد)ومٝمذا هق 

ُمـ ؿمٝمد سمدًرا نمَـّ صح قمٜمده، ومذيمر أرسمٕم٦م وأرسمٕملم رضماًل 
(0)

 .ًمٞمس هذا ُمٜمٝمؿ 

اسمـ ): وىمًؿ ومٞمف (رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح): ىمًؿ ىم٤مل ومٞمف: وأورد اهلٞمثٛمل أؾمامءهؿ قمغم ىمًٛملم

 ذم يمال احلورث هذا وًمٞمس ،(وىمد ُوٕمِّػ وطمديثف طمًـ سم٤مقمت٤ٌمر اًمِمقاهد: )وىم٤مل ومٞمف (هلٞمٕم٦م

اًم٘مًٛملم
( )

 !!أًمٞمس هذا جم٤مزوم٦م ٓ شمٚمٞمؼ؟! ومٛمـ أيـ قمروم٧م أٟمَّف سمدري؟ ،

و ًً يم٤من زوضًم٤م ٕظم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، أؾمٚمؿ ذم ُمٙم٦م وه٤مضمر إمم  (ىمداُم٦م سمـ ُمٔمٕمقن) :طموم

احلٌِم٦م، صمؿَّ إمم اعمديٜم٦م، وؿمٝمد سمدًرا ومجٞمع اعمِم٤مهد، اؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر قمغم اًمٌحريـ، وم٘مدم اجل٤مرود ؾمٞمد قمٌد 

ُمـ يِمٝمد ُمٕمؽ، ومِمٝمد أسمق هريرة، وم٤مؾمت٘مدُمف : ذب اخلٛمر، وم٘م٤مل (إنَّ ىمداُم٦م): اًم٘مٞمس إمم قمٛمر وم٘م٤مل ًمف

ومٙمرر اجل٤مرود ( أظمّمؿ أٟم٧م أم ؿمٝمٞمد؟: )اجل٤مرود ـمٚم٥م ُمـ قمٛمر إىم٤مُم٦م احلد، وم٘م٤مل قمٛمر قمٛمر، صمؿَّ إنَّ 

 .٢مىم٤مُم٦م احلد، نم٤َّم ؿمٙمؽ قمٛمر ذم ؿمٝم٤مدشمف، وم٠مرؾمؾ قمٛمر إمم زوضمتف ومِمٝمدت قمغم زوضمٝم٤مسمـمٚمٌف 

 .ًمق ذسم٧م يمام ي٘مقًمقن ُم٤م يم٤من ًمٙمؿ أن حتدوين: وم٘م٤مل(. إينِّ طم٤مدك: )وم٘م٤مل قمٛمر

 مل؟: وم٘م٤مل قمٛمر

 : اهلل ىم٤مل : )ىم٤مل ىمداُم٦م               

                    [93:اعم٤مئدة] أي٦م.) 

 .أظمٓم٠مت اًمت٠مويؾ، إٟمَّؽ إذا اشم٘مٞم٧م اهلل اضمتٜم٧ٌم ُم٤م طمرم قمٚمٞمؽ: ىم٤مل قمٛمر

ر   .قمٛمر قمٜمف اجلٚمد ًمٙمقٟمف يم٤من ُمريًْم٤م، صمؿَّ ظم٤مف أن يٛمقت ىمٌؾ أن يًتقذم ُمٜمف احلد ومجٚمدهصمؿَّ أظمَّ

 .وقم٤مش ىمداُم٦م إمم قم٤مم ؾمت٦م وصمالصملم ،صمؿَّ إنَّ ىمداُم٦م هجر قمٛمر، صمؿَّ رأى قمٛمر رؤي٤م، صمؿَّ اصٓمٚمح٤م

َّٓ ىمداُم٦م سمـ ُمٔمٕمقن: )ىم٤مل أيقب اًمًختٞم٤مين (مل حيد ذم اخلٛمر أطمد ُمـ أهؾ سمدر إ
(4)

. 

                                                
 (.2/89)ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ( 1) 

ل ُمـ أهؾ سمدر -يمت٤مب اعمٖم٤مزي- ٌخ٤مريصحٞمح اًم( 2)   .سم٤مب شمًٛمٞم٦م ُمـ ؾُمٛمِّ

 (.6/93)جمٛمع اًمزوائد ( 3) 

 (.3/111)آؾمتٞمٕم٤مب ( 4) 



 

  083 
 

أظمٓم٠م ذم ومٝمٛمف وذب اخلٛمر ُمرة واطمدة، وىمد ؿم٤مرك ذم ٟمٍمة هذا اًمديـ،  (داُم٦مىم) هذه ىمّم٦م

قمٛمـ ؿمٝمد ه٤مشملم اًمقىمٕمتلم سمِمٝم٤مدة  وؿمٝمد سمدًرا وسمٞمٕم٦م اًمروقان، وىمد ضم٤مءت إطم٤مدي٨م ذم دم٤موز اهلل 

ًمّمدىمف وؿمٝمقده  ومٕمذره اًمٜمٌل  (طم٤مـم٥م)، وىمد طمّمؾ ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ ذب اخلٛمر ُمـ اًمٜمٌل 

 .همزوة سمدر

 !ذم طم٤مـم٥م وخترضمف ُمـ هذا اًمتٙمريؿ؟ ومٝمؾ شمرد قمغم رؾمقل اهلل 

وسموب همتوب  ، وإكاف واهلل يمعدل أطمطل شمؿا سموب، وومد أطمطل آدم ريض اهلل فمـفنمػر اهلل يمؼدامي و

 .فمؾقف اهلل 

 .وًمٙمـ اعمرض إذا أص٤مب ىمٚم٤ٌمً أقمامه ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م

سمف  هذه وىم٤مئع ُمٗمردة ُمـ آطم٤مد اًمّمح٤مسم٦م، أىمٞمؿ احلد قمغم ص٤مطمٌٝم٤م، واحلد يٙمٗمر اهلل  :ؽمودؽًمو

 .اًمذٟم٥م، وٓ جيقز أن ُيٕمػمَّ ُمـ طُمد ذم ُمٕمّمٞم٦م

 !صمؿَّ ُم٤م هل اًمٜمامذج إظمرى اًمتل ارشمٙم٧ٌم اعمٕم٤ميص؟

 !أم أنَّ سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م ارشمٙمٌقا اًمٗمقاطمش يمذًمؽ؟! صمؿَّ هؾ يٕمٜمل أنَّ همػم ىمداُم٦م قمٜمديمؿ قمدل؟

َّٓ أظمٓم٤مءهؿ، ُمع أنَّ شمٚمؽ  :ًعوؽموزم شمٕم٤مُمؾ اًمِمٞمٕم٦م ُمع اًمّمح٤مسم٦م شمٕم٤مُمؾ همػم ُمٜمّمػ، ومٝمؿ ٓ يرون إ

سمف اًمديـ، وطمٗمظ  إظمٓم٤مء حمّمقرة ذم أومراد، ومال يٜمٔمرون إمم هذا اجلٞمؾ اعم١مُمـ اعمج٤مهد اًمذي ٟمٍم اهلل 

َّٓ ُمـ ظمالل وهذا ..صح٤ميب ىمتؾ: صح٤ميب زٟمك، أو: صح٤ميب ذب اخلٛمر، أو: سمف اًمنميٕم٦م وومتح اًمٕم٤ممل إ

 .فمٚمؿ ذم شم٘مٞمٞمؿ إؿمخ٤مص، ًمق ـمٌؼ قمٚمٞمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة هلٚمٙمٜم٤م

إنَّ مجٞمع اخلػم ذم إرض ًمٙمؾ صح٤ميب ؿم٤مرك ذم اًمدوم٤مع قمٜمف أو ذم ٟم٘مٚمف ُمثٚمف: ٕٟمَّف هق  :شمومـًو

٦م وشمٚمؽ  اء ذًمؽ اخلػم، وم٢مذا ُووٕم٧م شمٚمؽ اًمًٞمئ٦م ذم يِمٗمَّ اًم٥ًٌم ذم ٟمنمه، ومٙمؿ ؾمٞمٙمقن ُمـ احلًٜم٤مت ضمرَّ

٦م، ومام قمًك أن شمٗمٕمؾ شمٚمؽ اًمًٞمئ٦م؟  إقمامل اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم يِمٗمَّ

٦م و (ُمٚمٞم٤مر): وع ٦م، واٟمٔمر اًمراضمح (ؾمٞمئ٦ًم واطمدةً )طمًٜم٦م ذم يِمٗمَّ  .ذم يِمٗمَّ

يـ اسمٌعقهؿ زمنضمًون، وايمذيـ اسمٌعقهؿ هؿ أهؾ فمعم ايمذ شمؿا أشمـك اهلل : )أوردسمؿ ومقرم( 92

: أنا ومقيمف ؽمٌحوكف: يًلضمظ فمؾقف: )شمؿا ومؾتؿ( ايمًـاي           [811:ايمتقزمي] 

همعؾ موض حيؽل فمـ حتؼؼ ايمتٌعقي زمنضمًون فمـد كزول أيي، همًلزمد أن يؽقن ايمتوزمعقن زمنضمًون مـ مجؾي 
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سمػنوكف زملهؾ ايمًـاي إلم يقم ايمؼقومي، شمؿا خترصمقن ايمشقعي، مع أنا ايمطوئػتكم ايمصحوزمي، همؽقػ 

 (.إيمخ..شوايمذيـ يتٌعقهنؿ زمنضمًون»: فمـ مػود اجلؿؾي، وإٓا يمؽون ايمًلزم أن يؼقل  (!)طمورصمتكم

 :اجلقاب مـ وصمقه: ومؾً

 ًٓ ٦م إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، ؾمقاء ىمٚمٜم٤م (اًمذيـ اشمٌٕمقهؿ): ًم٘مد ذيمر مجٞمع اعمٗمنيـ أنَّ  :أو ٤م  :يِمٛمؾ إُمَّ إهنَّ

٤م ظم٤مص٦م سمجٞمؾ اًمت٤مسمٕملم صمؿَّ ُمـ شمٌٕمٝمؿإشمِمٛمؾ ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ همػم اعمٝم٤مضمريـ، أو   .هنَّ

يمؽون ايمًلزم أن : وإٓا )(.. همًلزمد أن يؽقن ايمتوزمعقن زمنضمًون مـ مجؾي ايمصحوزمي): ىمقًمٙمؿ :شموكقًو

ذا ىمّمقر ذم ُمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وُم٤م يم٤من ًمٙمؿ أن ومٝم (شوايمذيـ يتٌعقهنؿ زمنضمًون»: ) يؼقل اهلل 

 .(راسمًٕم٤م): وؾمٞم٠ميت شمقوٞمحف ذم. شم٘متحٛمقا محك اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٛمثؾ هذه اجلرأة

، مجٞمع اعمٗمنيـ ُمـ أقمالم اًمٕمرسمٞم٦م مل ي٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ ُمثؾ ىمقًمٙمؿ، اسمتداًء سم٤مًمّمح٤مسم٦م  :شمويمثًو

٦م، ومٝمؾ ضمٝمٚمقا أُمًرا   !قمرومتٛمقه؟واٟمتٝم٤مء سمآظمر ُمٗمن ُمـ قمٚمامء إُمَّ

وًمٕمؾَّ نم٤َّم أيمرم اهلل سمف اًمٕمرسمٞم٦م أنَّ مجٞمع ُمقؾمققم٤مهت٤م اًمتل طمٗمٔمتٝم٤م، ويمذًمؽ اًمٙمت٥م اًمتل شمْمٌط 

 .ُمـ ضمٝمقد أهؾ اًمًٜم٦َّم، وأهؾ اًمتِمٞمع قم٤مًم٦م قمغم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ إكام هل ىمقاقمده٤م

إمم سم٘مٕم٦م ُمـ إرض، وأهؾ اًمًٜم٦َّم إمم سم٘مٕم٦م أظمرى، وحيٛمؾ يمؾ اًمتِمٞمع وًمق ىمدر أن يٜمح٤مز أهؾ 

 .ُم٤م طمٗمٔمف ُمـ اًمديـ: ًمٕمجز اًمِمٞمٕم٦م قمـ ُمٕمروم٦م اًمديـ ُمٜمٝمام

 .وم٤مًم٘مرآن مجٕمف أهؾ اًمًٜم٦َّم

 .واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هؿ ضم٤مُمٕمق ُمٗمرداهت٤م وُم٘مٕمدو ىمقاقمده٤م

 .وأصقل اًمٗم٘مف هؿ واوٕمقا ىمقاقمده 

 .واًمتٗمًػم هؿ رواده 

  .وُمّمٓمٚمح احلدي٨م هؿ ُم١مؾمًقه 

.واًمِمٞمٕم٦م ىمد ؾمٓمقا قمغم هذه اًمٕمٚمقم وسمٜمقا قمغم سمٕمْمٝم٤م ُمّمٜمٗم٤مهتؿ 
( )

 

ذم أنَّ اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض ٓ يدل قمغم اعمًت٘مٌؾ، ٟميب ًمٙمؿ سمٛمث٤مل واطمد ُمـ  يمدراؽمي زفمؿؽؿ :رازمًعو

                                                
 .ًمٚمٛم١مًمػ وم٘مد سملم ومٞمف شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م ( طمقارات قم٘مٚمٞم٦م ُمع اًمٓم٤مئٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ذم اعمّم٤مدر : ) راضمع يمت٤مب ( 1) 
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 :يمت٤مب اهلل 

 : ىم٤مل شمٕم٤ممم          [1:اًمٜمحؾ]. 

..(أشمك أُمر اهلل وم٘مرب ُمٜمٙمؿ أهي٤م اًمٜم٤مس ودٟم٤م: )ىم٤مل اًمٓمؼمي
(5)

. 

(ي٠ميتأشمك سمٛمٕمٜمك : )وىم٤مل اًم٘مرـمٌل
(0)

. 

(خيؼم شمٕم٤ممم قمـ اىمؽماب اًم٤ًمقم٦م ودٟمقه٤م سمّمٞمٖم٦م اعم٤ميض اًمدال قمغم اًمتح٘مؼ: )وىم٤مل اسمـ يمثػم
( )

. 

 .وهٙمذا قمغم هذا اًمٜمٝم٩م سم٘مٞم٦م اًمتٗم٤مؾمػم

 :، وُمٜمٝم٤موهلذه أي٦م ٟمٔم٤مئره٤م ذم يمت٤مب اهلل 

: ىمقًمف شمٕم٤ممم               [43:إقمراف] يقم  وٟمٜمزع: أي

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م

: وىمقًمف شمٕم٤ممم              [43:إقمراف ]يقم  ي٘مقًمقن: أي

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م

: وىمقًمف شمٕم٤ممم               [51:إقمراف ] أي يقم

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م

: وىمقًمف شمٕم٤ممم          [48:إقمراف]
(4)

 . 

 .وهمػمه٤م يمثػم

 : وهبذا يتٌلم أنَّ ىمقًمف شمٕم٤ممم    [111:اًمتقسم٦م]  ومٕمٌؾ يدل قمغم اعمًت٘مٌؾ

 .ُمٓمٚمً٘م٤م، وأٟمَّف يِمٛمؾ يمؾ ُمـ ضم٤مء سمٕمد اًم٤ًمسم٘ملم إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، وأنَّ دقمقى آٟمتٝم٤مء ٓ شمقضمٌف اًمٚمٖم٦م

سم٠مٟمف ًمق أراد ىمد وىمع وصححتؿ هلل "ضم٤مءوا "ذم دقمقى أن وهذه إُمثٚم٦م يتٌلم ظمٓم٠م ومٝمٛمٙمؿ 

                                                
 (.14/52)اًمتٗمًػم ( 1) 

 (.11/65)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ( 2) 

 (.4/476)اًمتٗمًػم ( 3) 

 (.48-43)هذه يمٚمٝم٤م ذم آي٤مت ُمتت٤مسمٕم٦م ُمـ ؾمقرة إقمراف ( 4) 
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 ! وهذا يٙمِمػ قمـ ضمٝمٚمٙمؿ سم٠مؾم٤مًمٞم٥م ًمٖم٦م اًمٕمرب "...واًمذيـ يتٌٕمقهنؿ "اعمًت٘مٌؾ ًم٘م٤مل 

 .وهذا هق اًم٥ًٌم ذم يمؾ هذه اعمٗم٤مهٞمؿ اخل٤مـمئ٦م قمٜمديمؿ ذم دًٓم٦م اًمٜمّمقص

عٌغم مـ ؽمامضمتؽؿ دم نمويي إنا هذا ايمت: )شمؿا ومؾتؿ( وأيي دم نمويي ايمقوقح: )أوردسمؿ ومقرم( 91

ىمقػ سمصػقن أيي زمغويي ايمقوقح وومد اطمتؾػ اظمػنون دم سمعقكم اظمراد مـ أيي اطمتًلهًمو . ايمغرازمي

ف دم نمويي ايمقوقح  (.ؾمديًدا، وؽمقف كذىمره يمقتٌكم مدى صحي ومضوئؽؿ دم معـك أيي زملكا

، شمؿا ومؾتؿ دم هنويي ([3/333)غم زاد اظمً]شمؿا أوردسمؿ ومقل ازمـ اجلقزي أنا أيي همقفو ؽمتي أومقال 

ًُ ..( ودم اخلتوم كحـ ٓ كصدق هذه إومقال: )إومقال و ٓ حتؼؼ مؼصقدىمؿ: ومؾ  . ٕهنا

 :اجلقاب مـ أوصمف

 ًٓ ٘متٛمقهؿ، ؾمقاٌء يم٤من  :أو ًَّ أي٦م ذم هم٤مي٦م اًمقوقح ذم اًمثٜم٤مء قمغم اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ يمٗمَّرمتقهؿ أو وم

٤مسم٘مقن إوًمقن ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، أو ومٞمٝمؿ وذم اًمذيـ ذًمؽ ذم اًمثٜم٤مء قمغم ـمٌ٘م٦م ُمٜمٝمؿ، وهؿ اًمً

 .ضم٤مءوا ُمـ سمٕمدهؿ

مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م، يمام هق ُمٕمت٘مد  قمغم (اًمثٜم٤مء)ٓ ذم ٟمٗمل  (اًمٓمٌ٘م٦م): وأهؾ اًمًٜم٦َّم اظمتٚمٗمقا ذم شمٕمٞملم

 .وهذا هق ظمالومٜم٤م إؾم٤مد ُمٕمٙمؿ -ُم٤م قمدا أرسمٕم٦م-اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م 

ًٓ ًمٚمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م، ومٝمل يمٚمٝم٤م ذم ُم٘م٤مسمؾ أىمقال  هذه إىمقال مجٞمٕمٝم٤م ًمٞمس واطمد :شموكقًو ُمٜمٝم٤م ىمق

 .آصمٜمل قمنمي٦م اإلُم٤مُمٞم٦م

 .ومجٞمع اعمٗمنيـ اعمذيمقرة أىمقاهلؿ ذم أي٦م مل يٓمٕمـ أطمد ُمٜمٝمؿ ذم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م أظمريـ

 (.ٟمحـ ٓ ٟمّمدق هذه إىمقال) وهلذا مل شمرشمْمقه٤م مجٞمٕمٝم٤م طمٞم٨م قم٘مٌتؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٘مقًمٙمؿ 

 ! ومٚمامذا إذن شمقرده٤م ؟: ىمٚم٧م

 ! وعم٤مذا حتت٩م ُمٜمٝم٤م ؟

هذا ىمؾف زمِغّض ايمـظر فماما ذهى فمدة مـ اظمػنيـ واظممرطمكم، زملنا اظمراد مـ : )شمؿا ومؾتؿ( 96

ف أول مـ أؽمؾؿ، ىمام فمـ ايمثعؾٌل وايمؼرؿمٌل واخلطقى وأيب كعقؿ : ايمًوزمؼكم هق فمقم زمـ أيب ؿمويمى، وأكا

سمػًغم . ]ٓ أفمؾؿ طمًلهًمو زمكم أصحوب ايمتقاريخ أنا فمؾق و أوهلؿ إؽمًلًمو: ريونمغمهؿ، ومول احلوىمؿ ايمـقًوزمق

 .(...[3/883)اظمًتدرك ( 8/436)سمػًغم ايمؼرؿمٌل  -خ-ايمثعؾٌل
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ح ازمـ سمقؿقي دم رؽمويمي رأس احلًكم زمؼقيمف شمؿا فمقم ومحزة وصمعػر وفمٌقدة زمـ احلورث، هؿ : )وسا

 (.ايمثوكقي مـ ؽموئر ايمؼٌوئؾمـ ايمًوزمؼكم إويمكم، همفؿ أهمضؾ مـ ايمطٌؼي 

 .([23:ص)رأس احلًلم ]

 : هـو وومػوت :ومؾً

 ًٓ ؿ ىم٤مًمقا :أو ًمٞمس ..( ـم٤مًم٥مفمقم زمـ أيب : اظمراد مـ ايمًوزمؼكم هق): قمزوك إمم ه١مٓء اعمٗمنيـ أهنَّ

 !وٓ أدري عم٤مذا ٟمًٌتؿ إًمٞمٝمؿ همػم ُم٤م ىم٤مًمقه ؟صحٞمًح٤م، 

 ُمـ هؿ؟واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم : )ىم٤مل اًمثٕمٚمٌل

 .هؿ اًمذيـ صٚم قا اًم٘مٌٚمتلم: وم٘م٤مل أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وىمت٤مدة واسمـ ؾمػميـ

 .هؿ اًمذيـ ؿمٝمدوا سمدًرا: وىم٤مل قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح

 (.شسمٞمٕم٦م اًمروقان :أي»هؿ اًمذيـ ؿمٝمدوا طمج٦م اًمروقان : وىم٤مل اًمِمٕمٌل

 ..(.قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: سمٕمْمٝمؿوم٘م٤مل ...واظمتٚمٗمقا أيًْم٤م ذم أول ُمـ آُمـ سمرؾمقل اهلل : )صمؿَّ ىم٤مل

 !زمعقّم زمـ أيب ؿمويمى؟: همليـ دم سمػًغم ايمثعؾٌل سمػًغم أيي

٤م اًم٘مرـمٌل وم٘مد ىم٤مل سمٕمد إيراد أي٦م أورد ذم صمالث ُمٜمٝم٤م ُمٕمٜمك أي٦م ومل يذيمر ( ومٞمف ؾمٌع ُم٤ًمئؾ: )أُمَّ

ظمرون، صمؿَّ ومٞمٝم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وإٟمَّام ذيمر إٟمّم٤مر واعمٝم٤مضمريـ قمغم طم٥ًم ُم٤م ذيمره اعمٗمنون أ

٤م أوهلؿ إؾمالًُم٤م ومروى جم٤مًمد قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل: ايمرازمعي: )ىم٤مل ُمـ أول اًمٜم٤مس : ؾم٠مًم٧م اسمـ قم٤ٌمس: وأُمَّ

صمؿَّ أورد أىمقال . صمؿَّ أورد أسمٞم٤مشًم٤م شمدل قمغم ؾمٌؼ أيب سمٙمر..( أوُم٤م ؾمٛمٕم٧م طم٤ًمًٟم٤م. أسمق سمٙمر: إؾمالًُم٤م؟ ىم٤مل

أول  :وىمٞمؾ .وسمف ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل: )ىم٤مل مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء أيمدوا أوًمٞم٦م إؾمالم أيب سمٙمر قمغم همػمه، صمؿَّ 

.(.ُمـ أؾمٚمؿ قمكمّ 
( )

ًٓ أظمرى ذم   .أول ُمـ أؾمٚمؿ صمؿَّ ذيمر أىمقا

 !همليـ همن ايمؼرؿمٌل أيي زمعقّم؟

م أسم٤م سمٙمر، وم٢مٟمَّف ذيمر أٟمَّف أول ُمـ أؾمٚمؿ، ومٝمؾ جيقز ًمٜم٤م أن ٟم٘مقل إنَّ أي٦م شمٗمن سم٠ميب سمٙمر  :صمؿَّ ه٤م هق ىمدَّ

 .ٓ ٟمًتجٞمز هذا اعمًٚمؽ، وم٤مٔي٦م أقمؿ ُمـ ذًمؽ! وم٘مط؟

                                                
 (.8/235)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( 1) 
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 وىمقل اخلٓمٞم٥م وأيب ٟمٕمٞمؿ ٓ خيرج قمـ ذيمر أول ُمـ أؾمٚمؿ، وإىمقال ومٞمف: ومٝمؾ دقمقاك 

أًمٞمس هذا اومؽماًء قمٚمٞمٝمؿ وظمداقم٤ًم ًمٖمػمهؿ ٓ !! ؟؟ومنوا أي٦م سمٕمكمّ  أهنؿ  اًمٕمٚمامء وم٠ميـ ذم أىمقال -إذن-

 !؟ؿ ومٙمٞمػ ُمـ أؾمت٤مذ ضم٤مُمٕمليٚمٞمؼ ُمـ ُمًٚم

 !قم٘مٚمٞم٦م قمجٞم٦ٌم (ؿمخص واطمد)سمث هذه اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م أن شمٗمن آي٤مت اعمدح ذم يمت٤مب اهلل  :شموكقًو

قمكّم  ف أي٦م صمٜم٤مءه٤م قمٚمٞمٝمؿ، ختتٗمل ًمٞمٙمقن اعمخ٤مـم٥م هقُمئ٤مت وآٓف اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر شمقضّم 

 !!ؾمٌح٤من اهلل؟ (اًم٤ًمسم٘مقن إوًمقن ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر): قمكّم هق، 

 !أُم٤م إن قمٚمٞم٤ًم ريض اهلل قمٜمف ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ًمٙمـ ًمٞمس هق اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم وطمده 

يمؽـ ٓ نمرازمي، همويمذي يطؾع فمعم ىمتى إضموديٌ وأشمور ايمشقعقي اإلمومقي، يرى أنا ايمؼرآن ىمؾف 

 .كزل دم إئؿي وأسمٌوفمفؿ، وومد أوردُت دم نمغم هذا اظمقوع كامذج مـ ذيمؽ

 .هٜم٤م ُمـ أصح يمت٥م اإلُم٤مُمٞم٦م ٟمٛمقذج آظمر٢ميراد أسم٠مس وٓ سم

ُم٤م ُمـ آي٦م ٟمزًم٧م شم٘مقد إمم اجلٜم٦َّم وٓ شمذيمر : )روى اًمٙمٚمٞمٜمل سمًٜمده قمـ أيب قمٌد اهلل ذم طمدي٨م ـمقيؾ

َّٓ وهل ومٞمٜم٤م وذم ؿمٞمٕمتٜم٤م( هٙمذا)أهٚمٝم٤م سمخػم  َّٓ إمم اًمٜم٤مر  ،إ وُم٤م ُمـ آي٦م ٟمزًم٧م شمذيمر أهٚمٝم٤م سمنّم وٓ شمًقق إ

َّٓ وهل ذم( هٙمذا) ..( قمدوٟم٤مإ
(5)

 !!ؾمٌح٤من اهلل. 

ُم٤م ٟمزل ذم أطمد ُمـ يمت٤مب اهلل ُم٤م ٟمزل ذم : )وروى اسمـ اًمٌٓمريؼ احلكم قمـ اسمـ قم٤ٌمس أٟمف ىم٤مل

(قمكم
(0)

^ أن ضمؼميؾ هٌط قمغم اًمرؾمقل : )، وروى اعمػمزا طمديث٤ًم ـمقياًل قمـ اسمـ قم٤ٌمس يمذًمؽ وومٞمف

، اهلل ي٘مرأ قمٚمٞمؽ اًمًالم وحيٞمٞمؽ هبذه اًمتحٞم٦م، اًمًالم قمٚمٞمؽ: وىم٤مل ًمفوُمٕمف ضم٤مم ُمـ اًمٌٚمقر إمحر، 

، صمؿ ذم يمػ قمكم ^، صمؿ زقمؿ أن اًمٌٚمقرة شمٜم٘مٚم٧م ذم يمػ اًمٜمٌل ..(وي٠مُمرك أن حتٞمل هب٤م قمٚمٞم٤ًم ووًمديف

...(، صمؿ ذم يمػ احلًـ صمؿ احلًلم وهل شم٘مرأ آي٤مت
( )

. 

 ٤م أُمػم اعم١مُمٜملم اًمدر اًمثٛملم ذم مخًامئ٦م آي٦م ٟمزًم٧م ذم ُمقٟٓم: )٤م سمٕمٜمقانوأًمػ أطمد اإلُم٤مُمٞم٦م يمت٤مسمً 

(سم٤مشمٗم٤مق أيمثر اعمٗمنيـ
(4)

. 

                                                
 (.8/36)اًمٙم٤مذم ( 1) 

 .(15:ص)اًمٕمٛمدة ٓسمـ اًمٌٓمريؼ ( 2) 

 .صحٞمٗم٦م إسمرار( 3) 

 .سمػموت. قمكم قم٤مؿمقر، ط: ـمٌع سمتح٘مٞمؼ( 4) 
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                       [88:اظموئدة]. 

: ذىمرسمؿ أيي ايمتل أوردهُتو دم إصموزمتل إيمقؽؿ وهل ومقيمف سمعولم( 97       

                                      

                                  

                                       

                           

                 [ ايمػتحؽمقرة]. 

أكاف رزموهؿ ورفموهؿ ىمام يرفمك ايمـٌتي ايمتل خترج مـ إرض، ضمتك  ذىمر : )شمؿا أوردسمؿ ومقرم

 (.كضجً واىمتؿؾً، وأنا ذيمؽ ؽمقؽقن ؽمًٌٌو يمغقظ ايمؽػور، همؿـ ىمرهفؿ أو نموـمفؿ حلؼف ايمقفمقد

دم هذه أيي يصػ مجقع ايمصحوزمي زملكاف رزموهؿ  أنا ـموهر ىمًلمؽؿ أكاف : يًلضمظ فمؾقف: )شمؿا ومؾتؿ

 :ورفموهؿ ىمام يرفمك ايمـٌتي ايمتل خترج مـ إرض، ويمؽـاف نمغم سموم يمؾقصمقه أسمقي

هق اظمعقي اجلًامكقي، أو أن اظمراد اظمعقي ايمروضمقي،  (وايمذيـ معف): هؾ اظمراد مـ ومقيمف ؽمٌحوكف( أ

وزمام أكاف ٓ ومقؿي يمؾؿعقي دم  ؟يمعؼقدة وايمعؿؾ وايمًغمةهمتـطٌؼ فمعم ايمذيـ ىموكقا معف دم صًلزمي اإليامن وا

اجلًؿ ختتص أيي زمويمطوئػي ايمثوكقي، ومل يؽـ ىمؾ ايمصحوزمي فمعم هذا اخلط، زمديمقؾ إصـوف ايمعممة ايمتل 

 .(ومدمـو فمـوويـفو، وذىمركو مقوع أيوت وأرومومفو

 :  هـو وومػوت: ومؾً

 ًٓ هذه أوص٤مومٝمؿ، وٟمحـ ٟمرى ذم مجٞمع إطم٤مدي٨م واعمقاىمػ  (اًمذيـ ُمٕمف): أي٦م ٟمص قمغم أنَّ  :أو

ومٝمؿ ُمٕمف ذم يمؾ اعمقاىمػ . أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم: أول ُمـ يدظمؾ ومٞمٝم٤م هؿ (اًمذيـ ُمٕمف)أنَّ 

وٟمٍموه، وأطمٌقه وأطمٌٝمؿ، وأصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ، ويم٤من يًتِمػمهؿ ويًٛمع يمالُمٝمؿ، ومل  ،آُمٜمقا سمف: واعمِم٤مهد

َّٓ ٟم٤م-يٗم٤مرىمقه ؾمٗمًرا وٓ طمًيا  سم٤مإليامن وُمدطمٝمؿ وأصمٜمك ^ وؿمٝمد هلؿ اًمٜمٌل وفم٤مهرهؿ اإليامن -دًراإ

، وؿمٝمد هلؿ اًمّمح٤مسم٦م وأصمٜمقا قمٚمٞمٝمؿ، ويم٤من سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمقد واحل٥م ُم٤م فمٝمر قمغم طمٞم٤مهتؿ ُمـ قمٚمٞمٝمؿ

 .إمم آظمر ُم٤م هٜم٤مك ُمـ قمالُم٤مت إظمقة اإليامٟمٞم٦م ...اًمتٕم٤مون واًمتزاوج واًمتًٛمٞم٦م سم٠مؾمامء سمٕمْمٝمؿ
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هذا هق ُمٗمت٤مح اخلالف، وم٤مًمّمح٤مسم٦م ضمٞمش قمٔمٞمؿ ُم٘مدُمتف  ٕنَّ ! ٓ؟ومٝمؾ ه١مٓء شمِمٛمٚمٝمؿ أي٦م أم 

ه١مٓء اًمٕمٔمامء، وٟمحـ قمٜمدُم٤م ٟمتحدث ُمٕمٙمؿ ذم اًمّمح٤مسم٦م، وم٢منَّ أول ُم٤م يت٤ٌمدر إمم أذه٤مٟمٜم٤م ه١مٓء، صمؿَّ ُمـ 

 .ورائٝمؿ سم٘مٞم٦م إظمقاهنؿ

فمعم ايمذيـ معف دم هق اظمعقي اجلًامكقي أو أنا اظمراد هق اظمعقي ايمروضمقي، همتـطٌؼ .. )هؾ اعمراد :شموكقًو

 (صًلزمي اإليامن وايمعؼقدة وايمًغمة؟

ؿ ُمع اًمٜمٌل  :ومؾً ؟ هؾ أسمق سمٙمر وقمٛمر ُمـ هؿ ه١مٓء اجلامقم٦م اًمذيـ أؿم٤مد هبؿ اًم٘مرآن، وأهنَّ

 !!قمغم ُمٜمٝمجٙمؿ؟.. وم٘مط (قمكم): وقمثامن ُمٜمٝمؿ أم هؿ

٤م  اًم٘مرآن يذيمر مج٤مقم٦م، ومٝمؾ هذه اجلامقم٦م شمت٘مٚمص ذم طمًٙمؿ وشمٗمٙمػميمؿ ًمتّمٌح رضماًل واطمًدا، أم أهنَّ

٤م! مج٤مقم٦م؟ ر واعم٘مداد): وهؾ هذه اجلامقم٦م ُمـ ذيمرٟم٤م أم أهنَّ قمغم طم٥ًم اًمرواي٤مت  !؟(أسمق ذر وؾمٚمامن وقمامَّ

 !اًمِمٞمٕمٞم٦م

 !أيمدشمؿ أنَّ اعمراد سم٤مٔي٦م اعمٕمٞم٦م اًمروطمٞم٦م :شمويمثًو

اخلٓم٤مب واوح اًمدًٓم٦م أنَّ اعم٘مّمقد هؿ اًمذيـ ُمٕمف سم٠مضم٤ًمُمٝمؿ وأرواطمٝمؿ، واًمذيـ قم٤مؿمقا  :ومؾً

ُمٕمف، واؿمتٝمرت ُمٕمٞمتٝمؿ ًمف سم٤مإليامن واًمٜمٍمة واعمح٦ٌم، أوهلؿ هؿ اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م اًمذيـ أصٌحقا قمٔمامء 

٦م، وارشمْم٧م ظمالومتٝمؿ وإُم٤مُمتٝمؿ، ٟمٍموا وضم٤مهدوا وومتحقا إرض، وٟمنموا اإليامن واًمد يـ، ذم إُمَّ

 !وٓ يٜمنم اإليامن ُمٜم٤مومؼ وٓ يم٤مومر، ومٝمؾ شمًتٓمٞمع أن شمٜمٙمر ذًمؽ؟

ام فمؼقدسمون  (ايمقصقي)إكاـل فمعم يؼكم أنا سمعظقؿ همٓء وضمٌفؿ ٓ جيتؿع ودفمقى  اظمؽذوزمي: ٕهنا

 .متضودسمون

٤م  .شمٕمٔمٞمؿ هل١مٓء وؾمالُم٦م صدر، واقمؽماف سم٤مجلٛمٞمؾ، ودقم٤مء سم٤معمٖمٗمرة: وم٢مُمَّ

٤م ٓء، واهت٤مم يتًٚمًؾ طمتَّك يّمؾ إمم ؾمٞمد اًمٌنم صٚمقات اهلل وؾمالُمف دقمقى وصٞم٦م، ويُمره هل١م: وإُمَّ

 .قمٚمٞمف، صمؿَّ إمم رب اًمٕم٤معملم

 ..(.ومل يؽـ ىمؾ ايمصحوزمي فمعم هذا اخلط زمديمقؾ إصـوف ايمعممة: )ىمقًمٙمؿ :رازمًعو

 !!زال هذا اخلٞم٤مل اًمٕمجٞم٥م يتٛمٚمؽ ُمِم٤مقمرك وشمٗمٙمػمكُم٤م  :ومؾً

 ُمٜملم، وطمديثٜم٤م قمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ًم٘مقا اًمٜمٌل إصٜم٤مف اًمٕمنمة ذم اعمٜم٤موم٘ملم وًمٞم٧ًم ذم اعم١م

٤م اعمٜم٤موم٘مقن وم٘مد ًم٘مقه، وًمٙمٜمَّٝمؿ مل ي١مُمٜمقا سمف  (آُمـ): ادقمقا اإليامن، وومرق سملم يمٚمٛم٦م. ٟمٕمؿ! وآُمٜمقا سمف، وأُمَّ
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 .(ادقمك)و

 :٤مممىم٤مل شمٕم                     

                     

     [9-8:اًمٌ٘مرة.] 

ومٛمـ هؿ ه١مٓء اعم١مُمٜمقن  ،وأظمؼم أن هٜم٤مك ُم١مُمٜملم خي٤مدقمٝمؿ ه١مٓء ،قمٜمٝمؿ اإليامن وم٘مد ٟمٗمك 

 !! اًمذيـ خي٤مدقمٝمؿ ه١مٓء؟

 !! أوأمي ىمٌغمة ُيشوهو اظمـوهمؼقن ويرهٌقهنو ضمتك أطمػقا كػوومفؿ؟!! رزمعي همؼط؟أهؾ هؿ 

ؿ مـوهمؼقن؟! وإطمقاهنؿ ايمعظامء؟..وهؾ ُيػك إيامن أيب زمؽر وفمؿر وفمثامن  !وهؾ يزفمؿ مًؾؿ أهنا

ومٞمخدع اًمٜم٤مس ويٖمرر هبؿ سم٤مًمثٜم٤مء  -وذم ُم٘مدُمتٝمؿ ه١مٓء-اًمذيـ ُمٕمف ُمٓمٚمً٘م٤م  وهؾ يٛمدح اهلل 

ـ ٟمرى ه١مٓء ُمٕمف ذم طمٚمف وشمرطم٤مًمف، وؾمٗمره وإىم٤مُمتف، وطمرسمف وؾمٚمٛمف، وًمٞمس ًمديٜم٤م قمغم ُمـ ُمٕمف، وٟمح

 خدع سمٛمدطمفجمٝمر يٙمِمػ ُم٤م ذم اًم٘مٚمقب طمتَّك ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٛمٞمز ُم٤م ذم داظمٚمٝم٤م، ويٙمقن ه١مٓء ُمٜم٤موم٘ملم: ومٜمُ 

  هلؿ واًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ، ومٜمٕمٔمٛمٝمؿ وٟمثٜمل قمٚمٞمٝمؿ، سمؾ ىمد قمٔمٛمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ىمٌٚمٜم٤م وأصمٜمقا قمٚمٞمٝمؿ، ودومٜمقا

ام داظمالن ذم هذا  ٞمٛملم ُمع رؾمقل اهلل اًمٕمٔم ذم ُمٙم٤من واطمد: ومٝمؾ هٜم٤مك أقمٔمؿ ُمـ هذه إدًم٦م قمغم أهنَّ

 !اًمثٜم٤مء؟

ـو يمق همؼدكو ايمثؼي   .كًتطع أن كصدق أي يمػظ آطمر دم ىمتوب اهلل  ايمدٓٓت ملذه هبإكا

و ًً  : ذم أي٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم :طموم     [29:اًمٗمتح]  ضمٕمؾ اهلل  هذه اًمت٘مقي٦م

ر واعم٘مداد): ومٝمؾ يٖمٞمظ اًمٙمٗم٤مر أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص (إهم٤مفم٦م اًمٙمٗم٤مر): ًمٕمٚم٦م وهل : ، أم(أسمق ذر وؾمٚمامن وقمامَّ

 !وا اًمٕم٤ٌمد؟دَ وم٘مط، أم مجقع يمثػمة أظم٤مومقا اًمٙمٗمر وأهٚمف، ويمنوا اًمدول، وومتحقا اًمٌالد، وهَ  (قمكمّ )

 !هؾ ه١مٓء هؿ اعم٘مّمقدون أم همػمهؿ؟

 !هبؿ اًمٙمٗم٤مر؟ شم٠مُمؾ سمٕملم سمّمػمشمؽ، صمؿَّ طمدد ُمـ هؿ اًمذيـ أهم٤مظ اهلل 

ـاي أم ايمشقعي؟  فمعم مـدار  زمويمشقعي ايمؽػورَ  ومتك أنموظ اهلل هؾ هؿ ايمصحوزمي وأسمٌوفمفؿ مـ ايمً

يـؼ وإكـتـفـوًء زمـزوال ايمـخـًلهمـي اإلؽمًلمقي   !!؟-وكـقيايمـعـثـؿـ–ايمـتـوريـخ اإلؽمـًلمل ازمـتـداًء زمـخـًلهمـي ايمـصـدِّ
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ؿ: )ومؾتؿ( 98 : إكاف ؽمٌحوكف يذىمر مـ ؽمامهتؿ أهنا         [49:ايمػتح]  همفؾ ىمون

ؿ وموسمؾ زمعضفؿ زمعًضو؟ وىمؿ مـ زمدري وُمتِؾ زمقد  ايمصحوزمي فمومي مقصقهمكم هبذا ايمقصػ؟ أو أهنا

ايمصحوزمي، هذا هق مؼتؾ اخلؾقػي ايمثويمٌ، وضمروب ايمـوىمثكم وايمؼوؽمطكم واظمورومكم، ومتؾ همقفو ىمثغم مـ 

 (.ايمصحوزمي زمقد ايمصحوزمي

 : هـو وومػوت :ومؾً

 ًٓ ًمق أراد ؿمخص يم٤مومر أن يٓمٕمـ ذم اإلؾمالم، ووىمػ قمٜمد هذه أي٦م ويم٤من ىمد ىمرأ اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل،  :أو

 !ومام هق اًم١ًمال اًمذي يٛمٙمـ أن يٓمرطمف ًمٚمتِمٙمٞمؽ ذم اًم٘مرآن أو اإلؾمالم همػم هذا اًم١ًمال؟

: اًم٘مرآن وصػ رؾمقًمٙمؿ وُمـ ُمٕمف سم٘مقًمف: ؾمٞم٘مقل هذا اًمٙم٤مومر       [29:اًمٗمتح] 

وم٠ميـ  -ـمًٌٕم٤م هذه قم٤ٌمرشمٙمؿ- (زمعضفؿ وموسمؾ زمعًضو، وىمؿ مـ زمدري ومتؾ زمقد ايمصحوزمي: )وٟمحـ ٟمرى أنَّ 

 !اًمرمح٦م؟

٤م أنَّ اًم٘مرآن همػم ص٤مدق  .إُمَّ

٤م أنَّ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ وصٗمٝمؿ اًم٘مرآن همػم ه١مٓء اًمذيـ ىمرأٟم٤م قمٜمٝمؿ ذم يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م؟  !وإُمَّ

 !؟أرأي٧م يمٞمػ شمٗمٕمؾ اًمٕم٘م٤مئد اًمْم٤مًم٦م سمديـ اهلل 

ؿ: صمؿَّ ًمق ىم٤مل ٟم٤مصٌل : وشموكقً  ) إنَّ اًم٘مرآن وصػ اًمّمح٤مسم٦م سم٠مهنَّ       )ىمد رأيٜم٤م هذه و

سمـ أيب ا، رأيٜم٤م قمكم داًمرمح٦م ذم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م أو اخلٚمٞمٗمتلم إوًملم، ومل ٟمره٤م ذم ظمالوم٦م اًمراسمع وم٘م

ومل ٟمَر اًمرمح٦م ومٞمٝمؿ: نم٤َّم  ـم٤مًم٥م وـمٚمح٦م واًمزسمػم وُمٕم٤موي٦م ىمد شم٘م٤مشمٚمقا، واؾمت٤ٌمح سمٕمْمٝمؿ دُم٤مء سمٕمض،

 !وهذا ي١ميمد ًمٜم٤م أنَّ ه١مٓء مل يِمٛمٚمٝمؿ ُمٕمٜمك أي٦م! يِمٙمٙمٜم٤م ذم دظمقل ه١مٓء ذم اعمدح

أًمٞمس ُمٕمت٘مد اًمِمٞمٕم٦م ذم اهت٤مم اًمّمح٤مسم٦م سم٠مٟمَّف ىمتؾ سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض أظمر، وأٟمَّف ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم مجٞمٕمٝمؿ 

 !ومام هق ضمقاسمٙمؿ؟! هذا اًمقصػ هق اًم٥ًٌم ذم ُمثؾ هذا اًم١ًمال؟

٤م ٟمحـ  :ثًوشمويم ٜم٤م ٟمخ٤مًمػ هذا اًمٗمٝمؿ اًمِمٞمٕمل  -أهؾ اًمًٜم٦َّم-أُمَّ ومال يرد قمٚمٞمٜم٤م هذان اًم١ًمآن: ٕٟمَّ

رمح٤مء سمٞمٜمٝمؿ، وذًمؽ يتْمح  -قمٜمٝمؿ يمام أظمؼم -وأرو٤مهؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ  إنَّ اًمّمح٤مسم٦م: وٟم٘مقل

 :سم٤مًمتٗمّمٞمؾ أيت
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 : حًاَ الصخابُ من بدايُ البعجُ إىل شمن الفتنُ *

ذم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ىمراسم٦م قمنميـ ؾمٜم٦م، وهؿ إظمقة ُمتح٤مسمقن،  قم٤مش اًمّمح٤مسم٦م ُمع رؾمقل اهلل  -1

ٓ ٟمرى سمٞمٜمٝمؿ إٓ اخلػم وإظمقة اإليامٟمٞم٦م، ويم٤من ذًمؽ ه اٟمتّم٤مرهؿ قمغم أقمدائٝمؿ وطمّمقل هذا اًمثٜم٤مء 

 .اًمرسم٤َّمين اًمذي صدر ُمـ احلٙمٞمؿ اخلٌػم اًمذي ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م

٤مص ًمٞمًقا ُمـ اعمًٚمٛملم، ىمد يِم٤مريمقهنؿ ذم اًمًٙمٜمك سم٤معمديٜم٦م أو ذم وٓ يٕمٙمر قمٚمٞمف وضمقد أؿمخ

ؿ ًمٞمًقا ُمـ اعم١مُمٜملم أصاًل، وًمٞمًقا اعم٘مّمقديـ سم٤مًمثٜم٤مء  .سمٕمض اًمٖمزوات: ٕهنَّ

، وظمٚمٗمف أومْمؾ اًمٌنم وأقمٔمٛمٝمؿ سمٕمد إٟمٌٞم٤مء، ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صمؿَّ شمقذم رؾمقل اهلل  -2

يؼ: ورومع درضمتف  فُمٜمذ سمٕمثتف، ورومٞم٘مف ذم هجرشمف، ووجٞمٕمف ذم طمجرشم  ومٙم٤من . أسمق سمٙمر اًمّمدِّ

، ذم ٟمٍم اًمديـ، واًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى، ومل اًمّمح٤مسم٦م ُمٕمف قمغم ُمثؾ ُم٤م يم٤مٟمقا ُمع رؾمقل اهلل 

 .يٜمت٘مص ُمـ ؾمػمهتؿ رء 

 .وٓ يٕمٜمل ذًمؽ أن ٓ حيدث سملم ؿمخّملم أو أيمثر ظمالف أو ظمّمقُم٦م: ًمٙمـ احلٙمؿ ًمٚمٖم٤مًمٌٞم٦م

قمغم ٟمٗمس اعمًػمة، طمتك  اؾمتٛمرت احلٞم٤مة واًمّمح٤مسم٦مصمؿَّ ظمٚمػ سمٕمد ذًمؽ اًمٗم٤مروق، و

يؼ مخ٦ًم قمنم قم٤مًُم٤م د ِمٝمِ اؾمتُ   .قم٤مم مخ٦ًم وقمنميـ شم٘مري٤ًٌم، ومقرم سمذًمؽ ُمع اًمّمدِّ

٤م وصمالصملم ؾمٜم٦م شم٘مري٤ًٌم وم٢مذا أوٗمٜم٤م هذه اًمٗمؽمة إمم ومؽمة اًمرؾمقل  ًً  .أصٌح٧م مخ

زوج اسمٜمتٞمف ىمراسم٦م صمالث قمنمة ؾمٜم٦م، وىمع آظمره٤م ومتٜم٦م  صمؿَّ طمٙمؿ ذو اًمٜمقريـ، صٝمر رؾمقل اهلل 

 .اٟمتٝم٧م سم٤مؾمتِمٝم٤مده 

إمم اًمٗمؽمة اًم٤ًمسم٘م٦م أصٌح٧م صمامٟمٞم٤ًم وأرسمٕملم ؾمٜم٦م، يم٤من اًمّمح٤مسم٦م  وم٢مذا أوٗمٜم٤م ومؽمة ظمالوم٦م قمثامن 

هبؿ اًمديـ وومتح إرض، وًمق مل يٙمقٟمقا ُمتح٤مسملم رمح٤مء  ظمالهل٤م إظمقة ُمتح٤مسملم، ٟمٍم اهلل  

 .ُمـ همٚم٦ٌم أقمدائٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ، عم٤م متٙمٜمقا

 !أمل يؽقكقا رمحوء زمقـفؿ؟ ايمتؼوسمؾ وايمتـوزع؟ هذه ايمػؼمة ايمذهٌقي ايمتل سمًطر زمؿداد مـ كقردم همليـ 

 .يم٤مٟمقا يمام ذيمر اهلل  وإنَّ اًمّمح٤مسم٦م  ،إنَّ اًم٘مرآن يمالم اهلل أصدق اًمٙمالم

، وًمٞمس ذًمؽ ُمـ ذم قم٤مم مخ٦ًم وصمالصملم هجري٦م وىمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م، وٟمت٩م قمٜمٝم٤م ُم٘متؾ قمثامن  -3

قمٛمؾ قمغم إصم٤مرة اًمٗمتٜم٦م، يمام رواه اًمٓمؼمي  (اهلل سمـ ؾم٠ٌم قمٌد): اًمّمح٤مسم٦م، سمؾ يم٤من سم٥ًٌم رضمؾ هيقدي اؾمٛمف
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 .وهمػمه ُمـ اعم١مرظملم 

يم٤من قمٌد اهلل سمـ ؾم٠ٌم هيقدًي٤م ُمـ أهؾ صٜمٕم٤مء، : )ىم٤مل ٗم٘مٕمزًموم٘مد روى اًمٓمؼمي سمًٜمده قمـ يزيد ا

 .أُمف ؾمقداء، وم٠مؾمٚمؿ زُم٤من قمثامن، صمؿَّ شمٜم٘مؾ ذم سمٚمدان اعمًٚمٛملم حي٤مول والًمتٝمؿ

صمؿَّ اًمِم٤مم، ومٚمؿ ي٘مدر قمغم ُم٤م يريد قمٜمد أطمد ُمـ أهؾ اًمِم٤مم،  ،ومٌدأ سم٤محلج٤مز، صمؿَّ اًمٌٍمة، صمؿَّ اًمٙمقوم٦م

 .وم٠مظمرضمقه طمتَّك أشمك ُمٍم وم٤مقمتٛمر ومٞمٝمؿ

ب سم٠منَّ حمٛمًدا يرضمع، وىمد ىم: ٞمام ي٘مقلثؿ ومثٝمثل ًم٤مث٘مثوم ٤مل ثًمٕمج٥م نمـ يزقمؿ أنَّ قمٞمًك يرضمع ويٙمذِّ

 : اهلل             [85:اًم٘مّمص]، 

 .ومتٙمٚمٛمقا ومٞمٝم٤م (اًمرضمٕم٦م)ومُ٘مٌؾ ذًمؽ قمٜمف وووع هلؿ : ىم٤مل ،ومٛمحٛمد أطمؼ سم٤مًمرضمقع ُمـ قمٞمًك

: صمؿَّ ىم٤مل ،(قمكم ويص حمٛمد)، ويم٤من (ويص)إٟمَّف يم٤من أًمػ ٟمٌل، وًمٙمؾ ٟمٌل : صمؿَّ ىم٤مل هلؿ سمٕمد ذًمؽ

 .حمٛمد ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء وقمكّم ظم٤مشمؿ إوصٞم٤مء

 ، ووصم٥م قمغم ويص رؾمقل اهلل ُمـ َأفمٚمُؿ نمـ مل جُيز وصٞم٦م رؾمقل اهلل : صمؿَّ ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ

٦م  !وشمٜم٤مول أُمر إُمَّ

، وم٤مهنْمقا ذم هذا قمثامن أظمذه٤م سمٖمػم طمؼ، وهذا ويص رؾمقل اهلل  إنَّ : صمؿَّ ىم٤مل هلؿ سمٕمد ذًمؽ

يمقه، واسمدءوا سم٤مًمٓمٕمـ قمغم أُمرائٙمؿ، وأفمٝمروا إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر شمًتٛمٞمٚمقا  إُمر ومحرِّ

 .اًمٜم٤مس، وادقمقهؿ إمم هذا إُمر

... قمٚمٞمف رأهيؿ وم٨ٌمَّ دقم٤مشمف، ويم٤مشم٥م ُمـ يم٤من اؾمتٗمًد ذم إُمّم٤مر ويم٤مشمٌقه، ودقمقا ذم اًمن إمم ُم٤م

 .واؾمتٛمر قمغم هذا اعمٜمٝم٩م

 َّٓ صمؿَّ سمٚمغ قمثامن وم٠مرؾمؾ رؾمٚمف إمم إُمّم٤مر ٓؾمتٓمالع إُمر، وُمٜمٝم٤م ُمٍم، ورضمع يمؾ اًمرؾمؾ إ

ر سمـ ي٤مه): رؾمقل ُمٍم وهق مل يرضمع (قمامَّ
(5)

 .-إن صح٧م اًمرواي٦م  - 

وًمٙمٜمٝم٤م ذم  هذا هق أصؾ اًمٗمتٜم٦م، وىمد ٟمت٩م قمٜمٝم٤م ُم٘متؾ قمثامن، وفمٝمقر قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م واًمقصٞم٦م،

 .سمدايتٝم٤م

اخلالوم٦م، واُمتٜمع ُمٕم٤موي٦م قمـ اًمٌٞمٕم٦م ُم٤م مل ي٘متص ُمـ ىمتٚم٦م  صمؿَّ شمقمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  -4

                                                
 (.هث35)أطمداث ؾمٜم٦م  - شم٤مريخ اًمٓمؼمي( 1) 
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 .قمثامن

اًمزسمػم وـمٚمح٦م وُمـ ُمٕمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ىم٤مصديـ اًمٕمراق عمح٤مرسم٦م وُمٕمٝم٤م وىمد ظمرضم٧م قم٤مئِم٦م 

ريد ىمٌؾ ذًمؽ اًمِم٤مم، وعم٤َّم شمالىمك إمم اًمٕمراق عم٤م سمٚمٖمف اخلؼم، ويم٤من ي اًمذيـ ىمتٚمقا قمثامن، صمؿَّ ادمف قمكّم 

اجلٞمِم٤من اشمٗم٘م٤م قمغم اًمّمٚمح: ًمٙمـ اعمٗمًديـ اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم ضمٞمش قمكّم أدريمقا ظمٓمقرة اًمّمٚمح، وم٤مشمٗم٘مقا 

ؿ ىمد  ؿ هؿ اًمذيـ سمدءوا، وأهنَّ قمغم إقمالن احلرب آظمر اًمٚمٞمؾ، واهت٤مم ضمٞمش قم٤مئِم٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػم سم٠مهنَّ

ظمدقمقا قمٚمٞم٤ًم 
(5)

. 

 . هذا مؾخص ايمػتـي

 .أصم٤مروا اًمٗمتٜم٦م قمغم قمثامن هؿ اًمذيـ أصم٤مروه٤م قمغم قمكّم ويم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م أن وىمع اًم٘مت٤مل اًمذيـ

 أًمٞمس يمال اجلٞمِملم ىمد ضُمرَّ إمم اًمٗمتٜم٦م سمدون رهمٌتف؟! وم٠ميـ ذم هذه إطمداث شمٕمٛمد اًم٘متؾ؟

هذه يمت٥م اًمتقاريخ، ومٝمؾ قمٜمديمؿ رواي٤مت أصدق ُمٜمٝم٤م وأصح، شم٘مقل سم٠منَّ اًمّمح٤مسم٦م شمٕمٛمدوا اًم٘مت٤مل 

 !دُم٤مء سمٕمْمٝمؿ؟واؾمت٤ٌمطمقا 

 إٟمَّف ًمٞمس نمـ ىم٤مل اهلل  :ومٞمف: ومٝمؾ ُي٘م٤مل هذا اًم٘مت٤مل ىمد ؿم٤مرك قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  :رازمًعو

: ومٞمٝمؿ       [29:اًمٗمتح] وأٟمَّف ىمد ىمتؾ اًمّمح٤مسم٦م؟! 

 هق أطمؼ ُمـ أظمريـ يٕمتذر سمف إلظمقاٟمف، وإن يمٜم٤م ٟمٕمت٘مد أٟمَّف  ُم٤م يٕمتذر سمف ًمٕمكّم 

ؿ شمٕمٛمدوا  : ًمٙمٜم٤م ٓ ٟم١مصمِّؿ أظمريـ وأٟمف يم٤من قمغم احلؼ ويم٤من اعمخ٤مًمػ ًمف خمٓمئ٤مً سم٤مخلالوم٦م  ، وٓ ٟمدقمل أهنَّ

ؿ ُمع إظمقاهنؿ  اًم٘مت٤مل: عم٤م فمٝمر ُمٜمٝمؿ ُمـ طمًـ اًمّمح٦ٌم وومْمٚمٝم٤م، وُم٤م ورد ومٞمٝمؿ ُمـ ُمدح وصمٜم٤مء، وأهنَّ

ٜم٤م ٓ  يم٤مٟمقا ىم٤مقمدة اإلؾمالم ورواشمف وأٟمّم٤مره، وُم٤م وىمع ُمـ ومتٜم٦م ًمٕمؾ اهلل  يٕمٗمق قمٜمٝمؿ ويٖمٗمر هلؿ، وم٢مٟمَّ

ؿ شمٕمٛمدوا شمٚمؽ إطمداث  .ٟمٕمت٘مد أهنَّ

و ًً  ويم٠مٟمَّؽ شمِمػم إمم طمدي٨م قمـ قمكّم ( اًمٜم٤ميمثلم واًم٘م٤مؾمٓملم واعم٤مرىملم: )أذت إمم ىمت٤مل :طموم

(أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤ميمثلم واًم٘م٤مؾمٓملم واعم٤مرىملم قمٝمد إزم اًمٜمٌل : )أٟمَّف ىم٤مل
(0)

. 

 .واًمتل ٓ شمّمحاإلصمٜم٤م قمنمي٦م،  اًمتل شمًتدل هب٤م اًمِمٞمٕم٦م هذا احلدي٨م يمٖمػمه ُمـ إطم٤مدي٨م :ومؾً

                                                
 (.516-458:ص( )هث36)أطمداث ؾمٜم٦م / شم٤مريخ اًمٓمؼمي( 1) 

 (.1/397)يٕمغم  ُمًٜمد أيب( 2) 
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 .ومٞمف اًمرسمٞمع سمـ ؾمٕمٞمد جمٝمقل احل٤مل ،ومٝمذا احلدي٨م رواه أسمق يٕمغم سمًٜمد ٓ يّمح

ورواه أسمق يٕمغم
(5)

وىم٤مل اسمـ . ُمٜمٙمر احلدي٨م: قمـ قمامر سمـ ي٤مه، وومٞمف اخلٚمٞمؾ سمـ ُمرة، ىم٤مل اًمٌخ٤مري 

ل اسمـ قمدي ذم شمرمجتف وأورد ًمف وىمد ـمقّ . اعمج٤مهٞمؾ يروي قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمٌٍميلم واعمدٟمٞملم ُمـ: طم٤ٌمن

ُمٜم٤ميمػم
(0)

. 

(٘مف اسمـ طم٤ٌمنرضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح، همػم اًمرسمٞمع سمـ ؾمٕمٞمد وصمّ : )وأورده اهلٞمثٛمل وىم٤مل
( )

وذيمره  ،

ومٞمف ىمّمقر، واسمـ طم٤ٌمن ُمت٤ًمهؾ ذم  اهلٞمثٛمل ُمـ قمدة ـمرق ويمٚمٝم٤م ٓ ختٚمق ُمـ قمٚم٦م، وىمقل اهلٞمثٛمل 

وٓ يٕمتد سمتقصمٞم٘مف اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘مقن وم٢مٟمَّف يقرد اًمِمخص ذم اًمث٘م٤مت صمؿ يقرده ذم اعمجروطملم نم٤َّم  اًمتقصمٞمؼ

 .ضمٕمؾ شمقصمٞم٘مف حمؾ ٟمٔمر

أي ًمٚمٌٞمٕم٦م، : ُم٤مرىًم٤م، سمؾ ومٞمٝمؿ اًمٜم٤ميم٨م صمؿ ًمق صحَّ احلدي٨م ومٚمٞمس يمؾ ُمـ ىم٤مشمٚمٝمؿ  :ؽمودؽًمو

 .وهؿ اخلقارج: أي اًمٔم٤ممل، واعم٤مرق: واًم٘م٤مؾمط

ًمٙم٤من احلٙمؿ قمغم  ، وًمق يم٤من قمكم وصٞم٤ًّم ُمـ اهلل خ٤مًمٗملم ًمٕمكم وم٤محلدي٨م مل يًِق سملم اعم

 ((.اعم٤مرىمقن: ))مجٞمٕمٝمؿ سمحٙمؿ واطمد وهق

: ومـ ؽمامهتؿ أيًضو: )ومؾتؿ( 99                 
 (.، همفؾ ىمون هذا ايمقصػ متقهمًرا دم فمومي ايمصحوزمي؟[49:ايمػتح]

كحـ كػؼمض وصمقد هذه ايمًامت دم فمومي ايمصحوزمي، ويمؽـ ذيؾ أيي يشفد فمعم أنا ايمثـوء فمعم : د

: ومًؿ مـفؿ زمؼقيمف ؽمٌحوكف                        

        [ اًمٗمتحؾمقرة]. 

و ٓ  (مـ)ومو يؼول مـ أن  ،يمؾتٌعقض (مـفؿ): دم ومقيمف (مـ)يمػظي : ومول زمقوكقي نمغم صحقح: ٕهنا

: سمدطمؾ فمعم ايمضؿغم مطؾًؼو دم ىمًلمفؿ، وإكاام سمدطمؾ فمعم آؽمؿ ايمظوهر ىمام دم ومقيمف      

                                                
 (.3/194)ُمًٜمد أيب يٕمغم ( 1) 

 .هتذي٥م اًمتٝمذي٥م( 2) 

 (.5/338)جمٛمع اًمزوائد ( 3) 
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          [31:احل٩م]. 

 :وهـو وومػوت: ومؾً

 ًٓ  ؾم١ماًمٙمؿ قمـ ؾمامت اًمًجقد هؾ هل ُمتقاومرة ذم قم٤مُم٦م اًمّمح٤مسم٦م؟ :أو

 !ُمـ هؿ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ شمقاومرت ومٞمٝمؿ قمٜمديمؿ؟ :ومؾً

َّٓ ذم قمكّم، أو ومٞمف وذم ! هؾ شمقاومرت ذم أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن واعمِمٝمقريـ ُمٕمٝمؿ؟ أم مل شمتقاومر إ

 !أيب ذر وؾمٚمامن وقمامر واعم٘مداد؟: إرسمٕم٦م

يٕمدون سم٤مٔٓف، يمؿ ُمٜمٝمؿ شمقاومرت ومٞمف هذه  ٦م ُمع رؾمقل اهلل صمٜم٤مء رب اًمٕم٤معملم وُمدطمف ُٕمَّ 

 ؟قمٜمديمؿ اًمّمٗم٤مت

 ....(يمؾتٌعقض (مـ): إنا يمػظي): ىمٚمتؿ :شموكقًو

 .ٓ ًمٞم٧ًم ًمٚمتٌٕمٞمض، وم٢منَّ ؾمٞم٤مق أي٦م يٛمٜمٕمف: ومؾً

ؿ ومًٞم٤مق أي٦م شمثٜمل قمغم ُمـ ُمع اًمٜمٌل  : سم٠مهنَّ                 

                                   

      ......   إمم ىمقًمف  :         صمؿَّ يٕمد سمٕمْمٝمؿ      

  . 

 !واًمّمٗم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م صٗم٤مت ُم٤مذا؟

 !أًمٞم٧ًم صٗم٤مت إيامن وقمٛمؾ ص٤مًمح؟

، وٟمقر اًمِمدة قمغم اًمٙمٗم٤مر، واًمرمح٦م سمٞمٜمٝمؿ، واًمريمقع واًمًجقد، واسمتٖم٤مء اًمٗمْمؾ ُمـ اهلل 

وضمقهٝمؿ ُمـ أصمر اًمًجقد، وإهم٤مفم٦م اًمٙمٗم٤مر هبؿ أًمٞم٧ًم هذه صٗم٤مت يًتح٘مقن هب٤م اعمٖمٗمرة وإضمر 

 !اًمٕمٔمٞمؿ؟

 .ًمٚمتٌٕمٞمض ي٠مسم٤مه اًمًٞم٤مق(( ُمٜمٝمؿ: ))ذم(( ُمـ: ))إنَّ دقمقى أنَّ 

وهذا اًمذي (( شمٌٕمٞمْمٞم٦م: ))سمٞم٤مٟمٞم٦م وًمٞم٧ًم(( ُمٜمٝمؿ: ))ذم(( ُمـ: ))ًم٘مد ىمرر مجٝمقر اعمح٘م٘ملم أنَّ  :شمويمثوً 
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 .يتٗمؼ ُمع ؾمٞم٤مق أي٦م

. (اًمٌٞم٤من "وُمٕمٜمك ُمٜمٝمؿ"(: )هث538:ت)ىم٤مل اًمزخمنمي 
( )

  

. (ًمٌٞم٤من اجلٜمس وًمٞم٧ًم ًمٚمتٌٕمٞمض "ُمٜمٝمؿ(: ))هث541:ت)وىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م 
( )

   

: ًمٚمتٌٕمٞمض وُمٕمٜم٤مه: هق: وحُيتَٛمؾ أن ُي٘م٤مل: )صمؿَّ ىم٤مل( اجلٜمس ٓ ًمٚمتٌٕمٞمضًمٌٞم٤من : )وىم٤مل اًمرازي

. (واًمذيـ آُمٜمقا ُمـ اًمٙمٗم٤مر هلؿ إضمر اًمٕمٔمٞمؿ: ًمٞمٖمٞمظ اًمٙمٗم٤مر
( )

   

.ومٛمراده سم٤مًمتٌٕمٞمض سم٢مرادة ُمٕمٜمك آظمر همػم ُم٤م ذيمره أسمق ُمٝمدي

ره يمثػم ُمـ اعمٗمنيـ همػمهؿ يم٤مًم٘مرـمٌل ر ه١مٓء ىمرَّ  ( هث671:ت):وسمٛمثؾ ُم٤م ىمرَّ

[ 5:ج75ص(  ]هث1251:)واًمِمقيم٤مين ،[7:ج366ص(]هث774) :يمثػم واسمـ  [16:ج195ص]

 .وهمػمهؿ

سمٞم٤مٟمٞم٦م، وأٟم٧م (( ُمٜمٝمؿ: ))ومٝم١مٓء أقمالم اعمٗمنيـ ُمـ ضمٝم٤مسمذة اًمٚمٖم٦م وأئٛم٦م اًمتٗمًػم يمٚمٝمؿ ي٘مررون أنَّ 

و ٓ سمدطمؾ فمعم ايمضؿغم مطؾًؼو): شمزقمؿ  !يمام شم٘مدم، ومٛمـ ي٤م شُمرى يّمدق؟ (أهنا

ره قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، وم٘مد ذيمر اسمـ هِم٤مم وهق يتحدث  :رازمًعو ره قمٚمامء اًمتٗمًػم هق سمٕمٞمٜمف اًمذي ىمرَّ ُم٤م ىمرَّ

ر ذم يمت٤مب اعمّم٤مطمػ سمٕمد إيراده هلذه أي٦م أنَّ ((: ُمـ اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م: ))قمـ ومٞمٝم٤م (( ُمـ: ))أنَّ اسمـ إٟم٤ٌمري ىمرَّ

ې  ې  ې  ى  ى  چ : أي اًمذيـ آُمٜمقا هؿ ه١مٓء وُمثٚمف: ًمٚمتٌٞملم ٓ ًمٚمتٌٕمٞمض

، [172:آل قمٛمران] چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ     وئائ  ائ    ەئ  ەئ

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ    ڻ   چ    ويمٚمٝمؿ حمًـ وُمتٍؼ،

(، وم٤معم٘مقل ومٞمٝمؿ ذًمؽ يمٚمٝمؿ يمٗم٤مر  چۀ  ۀ  
 ( )

. 

و ًً ه اهلل : طموم ٤م ًمٚمتٌٕمٞمض ومٛمـ هؿ ه١مٓء اًمٌٕمض اًمذيـ ٟمقَّ سمذيمرهؿ ُمـ أصح٤مب حمٛمد  ه٥م أهنَّ

                                                
 [ .4/351/اًمٙمِم٤مف] (1)

 [ .13/481/اعمحرر اًمقضمٞمز] (2)

 . [اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم] (3)

 ([.1/354)اًمٚمٌٞم٥م ُمٖمٜمل ] (4)
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 !ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ وذيمر صٗم٤مهتؿ ورقم٤ميتف هلؿ طمتك أهم٤مظ هبؿ اًمٙمٗم٤مر؟ 

٦م قمٔمٞمٛم٦م؟! هؾ هؿ أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص أو ؾمت٦م؟  !أم هؿ أُمَّ

 : ومؾتؿ( 811      [74:إكػول] ، ،واظمراد هؿ إكصور ايمذيـ آووا

: همننا ايمـضغم فمـ أرايض يثرب دم ايمًـي ايمرازمعيوهذا ُيتص زمؿـ كٌم وآوى، وومد اكؼطع زمؼمضمقؾ زمـل 

ؿ أراوقفؿ زمكم اظمفوصمريـ دم سمؾؽ ايمًـي، هموؽمتغـقا زمذيمؽ فمـ إيقاء إكصور ايمـٌل  ًا  .وم

                       [71:إكػول] واظمراد ،

هؿ ايمذيـ آمـقا وهوصمروا وصموهدوا زمعد ايمًوزمؼكم إويمكم، همقشغم هذا اظمؼطع مـ أيي إلم مو ورد دم 

: أيي إولم، أفمـل ومقيمف         [811:ايمتقزمي]،  وزمام أنا اهلجرة ومد

اكؼطعً زمعد ايمػتح، همؤيي ٓ سمثـل فمعم ايمطؾؼوء، وٓ أزمـوء ايمطؾؼوء، وٓ إفمراب، وٓ ايمذيـ آمـقا زمعد 

: همقتحد مػوده مع ومقيمف ؽمٌحوكف. ايمػتح           [811:ايمتقزمي]. 

همقفؿ فمودل ونمغم فمودل، ٓ ىمؾفؿ فمدول، وٓ  همفذه أيوت ايمثًلث سمثًٌ أنا ايمصحوزمي ىمويمتوزمعكم،

 :إلم أن ومؾتؿ...ىمؾفؿ همًؼي 

فمعم اظمفوصمريـ وإكصور وسملىمقد إيامهنؿ، ىمقػ يؽقن شمـوء فمعم ىمؾ  أويمقس هذا شمـوء مـ اهلل 

اظمفوصمريـ وإكصور: زمؾ شمـوء فمعم ايمًوزمؼكم مـفام، وايمذيـ اسمٌعقهؿ زمنضمًون، وفمـدئٍذ يمق دل ديمقؾ فمعم 

، أو ؾمؽؽـو دم ىمقكف سموزمًعو زمنضمًون، همؤيي ٓ سمؽقن ديمقًًل فمعم ايمعدايمي دم مقرد ايمشؽ، همنذا فمدم ايمتٌعقي

 كممشؽقىًمو همقف، ٓ حيؽؿ زمويمدطمقل: ٕنا احلؽؿ ٓ يثًٌ مقوقفمف، ىمام زم( زموإلضمًون)ىمون ومقد اظمقوقع 

 (.إن أضمرزت ايمتٌعقي زمنضمًون يمعؿتف أيي .دم فمؾؿ إصقل، كعؿ

 :هـو وومػوت: ومؾً

هؾ ه١مٓء إٟمّم٤مر اًمذيـ وردت أؾمامؤهؿ ذم  ...(واظمراد هؿ إكصور ايمذيـ آووا): ىمٚمتؿ :ًٓ أو

ؿ  يمت٥م احلدي٨م وشمراضمؿ اًمرضم٤مل، وهؿ يٕمدون سم٤معمئ٤مت: هؾ شُم٘مر   ومال ومًؼ ومٞمٝمؿ وٓ  (ُم١مُمٜمقن طمً٘م٤م)سم٠مهنَّ

ٟم٘مص ذم إيامهنؿ، وهؿ قمدول شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدهتؿ ورواي٤مهتؿ ُمع إظمقاهنؿ اعمٝم٤مضمريـ إوائؾ، أم قمٜمديمؿ ٟمٔمر 

ؿ ذم ؿمٝم٤مدة اهلل  ؿ ىمد (اًمذيـ مل يٖمػموا)، ومٝمل حتت٤مج إمم ىمٞمد اإلـمالق سم٠مهنَّ ظم٤مٟمقا ): صمّؿ ٟمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ أهنَّ

 ..ؾمتٖمٗمر اهللأ !ي٘مٞمدأن  ، ومٙم٤من يٜمٌٖمل قمغم اهلل (ومل يٜمٍموا اإلُم٤مم
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وم٢مذا مل شمٕمدل ه١مٓء اًمذيـ ٟمٍموا وآووا إمم اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م ومام اًمٗم٤مئدة ذم شمٓمقيؾ اًمٕم٤ٌمرة إٓ 

وٓ يٕمٔمؿ اعمتٙمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف   آطمتٞم٤مل قمغم إًمٖم٤مء دًٓم٦م اًم٘مرآن وهذا صٜمٞمع ُمـ ٓ ي١مُمـ سمٙمت٤مب اهلل

غ يمالُمف ؾمٌح٤مٟمف ُمـ دًٓمتف طمتك مل يٕمد يمالُم٤ًم ُمٗمٞمًد   !!طمٞم٨م ومرَّ

واظمراد هؿ ايمذيـ آمـقا وهوصمروا وصموهدوا زمعد ايمًوزمؼكم ): قم٘مٌتؿ قمغم أي٦م سم٘مقًمٙمؿ :شموكقًو

 ومٝمؾ شمٕمؽمومقن سم٠منَّ أؿمخ٤مًص٤م آُمٜمقا وه٤مضمروا وضم٤مهدوا وصمٌتقا قمغم إيامهنؿ، وأنَّ وقمد اهلل  (إويمكم

ؿ اًمذيـ مل يٖمػموا و: ُمتح٘مؼ هلؿ، أم أٟمَّف حيت٤مج إمم شم٘مٞمٞمد هذا اإلـمالق طم٥ًم ُمٜمٝمجٙمؿ ذم  مل يٌدًمقاسم٠مهنَّ

 !؟شمٗمريغ يمالم اخل٤مًمؼ قمـ دًٓمتف

إنَّ مجٞمع اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمتل وردت ذم ُمدح ـمقائػ اعم١مُمٜملم، ٓ أفمٜمٝم٤م شمًٚمؿ ُمـ ىمٞمد وشم٠مويؾ 

وهلذا وم٘مد زقمٛمتؿ هٜم٤م أٟمَّف ٓسمد ُمـ ...ذم ُمذهٌٙمؿ: ٕنَّ قم٘مٞمدة اًمقصٞم٦م ٓ شم٘مٌؾ أي صمٜم٤مء قمغم همػم إرسمٕم٦م

ره اًمِمٞمٕم٦م ويم٠منَّ اهلل  ،شم٘مٞمٞمده٤م سمآي٦م أظمرى  ..أؾمتٖمٗمر اهلل !ٓ يٕمٚمؿ طمتَّك يذيمِّ

همؤيي ٓ سمثـل فمعم ايمطؾؼوء، وٓ أزمـوء ايمطؾؼوء، وٓ إفمراب، وٓ ايمذيـ آمـقا زمعد ): ىمٚمتؿ :شمويمثًو

 .(ايمػتح

ؿ قمدول؟ :ومؾً  !واًمذيـ آُمٜمقا ىمٌؾ اًمٗمتح وًمٞمًقا ُمـ اًمٓمٚم٘م٤مء، ومٝمؾ شمِمٛمٚمٝمؿ أي٦م وشمٕمؽمومقن سم٠مهنَّ

أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وسم٘مٞم٦م : اخلالف ُمٕمٙمؿ ًمٞمس ذم اًمٓمٚم٘م٤مء وأسمٜم٤مء اًمٓمٚم٘م٤مء، وإٟمَّام ذم اًمٕمٔمامءإنَّ 

٤م ُمـ سمٕمدهؿ وم٤مخلٓم٥م ومٞمٝمؿ أين ُمـ ه١مٓء  !اًمٕمنمة، وُمـ يم٤من ُمٕمٝمؿ ُمـ إظمٞم٤مر، وأُمَّ

٤م يمٚمٝم٤م ُمٍمووم٦م ُم٘مٞمدة -قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م-وقمٜمد اًمت٠مُمؾ ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مٌؾ   .أي آي٦م ومٞمٝم٤م صمٜم٤مء وُمدح، وم٢مهنَّ

وإن شمٔم٤مهر اًمِمٞمٕم٦م سمٕم٤ٌمرات هم٤مُمْم٦م وأًمٗم٤مظ -وإذا يم٤مٟم٧م ؿمٝم٤مدات اًم٘مرآن ٓ شم٘مٌؾ ذم احل٘مٞم٘م٦م 

َّٓ إذا يم٤مٟم٧م شمث٧ٌم اًمقصٞم٦م وًمق  -حمتٛمٚم٦م واًمًٜم٦َّم قمٜمدهؿ ُمردودة يمذًمؽ، ٓ شمٗمٞمد ي٘مٞمٜم٤ًم وًمق صح٧م: إ

 يم٤مٟم٧م ُمٙمذوسم٦م، ومٛمـ أيـ شمٕمرف احل٘مٞم٘م٦م؟ 

 .قمغم صح٦م اعمٜمٝم٩م وؾمالُم٦م اًمّمدر ٟمحٛمد اهلل 

ل ويمق ىمون أص يمؼد ٌحً هذه ايمعؼقدة هل إصؾ وايمؼوفمدة، همام واهمؼفو ومٌؾ، ومو طمويمػفو رد أو ُأوِّ

 .ىمًلم اهلل 

 : وومول سمعولم: أيي ايمثويمثي: )ومؾتؿ( 818             
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   [74:إكػول] إلم أن ومول :                 

                               

  [ إكػولؽمقرة]. 

إنا مػود أيي ومريى مماو صموء دم ؽمقرة احلمم ايمتل ومدمـوهو ؽموزمًؼو، وهل سمصػ معمًما مـ : أومقل

 .ايمصحوزمي وسمثـل فمؾقفؿ، ٓ فمعم مجقعفؿ، وإيمقؽ مؼوؿمع مـ أيي يقوح مو ذىمركو

                            
، هموظمراد هؿ ايمًوزمؼقن إويمقن، ٓ مطؾؼ مـ هوصمر وصموهد، زمشفودة ذىمر اهلجرة دم [74:إكػول]

 .(ايمصـػ ايمثويمٌ ىمام ؽمققاهمقؽ، وهذه ومريـي فمعم أنا اظمراد هؿ ايمًوزمؼقن دم اهلجرة، ٓ مطؾؼ مـ هوصمر

 :هـو وومػوت :ومؾً

 ًٓ وم٘مٞمد اهلجرة واجلٝم٤مد سم٠من يٙمقٟم٤م ذم - وصػ ُمـ ه٤مضمر وضم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  اهلل  :أو

ؿ ُم١مُمٜمقن طمً٘م٤م، ومٛمـ هؿ ي٤م شمرى اًمذيـ شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ هذه اًمّمٗم٤مت قمٜمديمؿ؟ -ؾمٌٞمٚمف  !سم٠مهنَّ

 !ٟمٍموا سمدون هذا اًم٘مٞمد، ومٝمؾ يٛمٙمـ ًمٙمؿ أن شم٘مٞمدوه؟واًمذيـ آووا  ؽمٌحوكف صمؿَّ ذيمر

 !ًرا؟وهؾ هٜم٤مك أطمد ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم آوى ُمٝم٤مضم

 .إنَّ أي٦م أـمٚم٘م٧م ومل شم٘مٞمد، نم٤َّم ي١ميمد أنَّ مجٞمع ُمـ آوى داظمؾ حت٧م هذا اًمقصػ واًمققمد

رشمؿ اهلل  َّٓ إذا ذيمَّ  !أؾمتٖمٗمر اهلل ..سم٠مُمر ٟمًٞمف، وهق أنَّ هٜم٤مك ُمٜم٤موم٘ملم رسمَّام آووا، ومالسمد ُمـ اًم٘مٞمد إ

 .(إنا اظمراد هؿ ايمًوزمؼقن دم اهلجرة ٓ مطؾؼ مـ هوصمر): ومؾتؿ :شموكقًو

 !أيـ هٜم٤م اًم٘مٞمد سم٤مًم٤ًمسم٘ملم؟ !ؾمٌح٤من اهلل :ومؾً

أقمٚمؿ سمخٚم٘مف،  واهلل . أنَّ ُمـ آُمـ وه٤مضمر وضم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ومٝمق ُم١مُمـ طمً٘م٤م: أـمٚمؼ اهلل 

 .يٕمد ُمـ يِم٤مء ويتققمد ُمـ يِم٤مء، ٓ ُمٕم٘م٥م حلٙمٛمف :وهق ص٤مطم٥م اًمٗمْمؾ

ذم   ـمالق، وإذا أـمٚمؼحلٙمٛم٦م، وم٢مذا ىمٞمد ومال إ (يٓمٚمؼ)حلٙمٛم٦م، وأطمٞم٤مًٟم٤م  (ي٘مٞمد): وم٠مطمٞم٤مًٟم٤م ؾمٌح٤مٟمف
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 .هق إدب ُمع اهلل وهذا ..  ومال ىمٞمدطمؼ ؿمخص ٍأو ذم طمؼ ومئ٦م طمٙماًم 

، ومٜمٗمن يمؾ آي٤مشمف حت٧م ُمٔمٚمتف، وم٢مذا ٓ يٜمٌٖمل أن ٟمًتحدث شمّمقًرا ٟمجٕمٚمف ُم٘مٞم٤مؾًم٤م ٕطمٙم٤مم اهلل 

: دٟم٤م، وإذا شمٓمٚم٥م أن ٟمٓمٚمؼ أـمٚم٘مٜم٤م، ومٜمجٕمؾ اًم٘مرآن شم٤مسمًٕم٤م عم٘م٤ميٞمًٜم٤م وقم٘م٤مئدٟم٤مشمٓمٚم٥م هذا اعم٘مٞم٤مس أن ٟم٘مٞمد ىمٞمَّ 

                        

     [36:إطمزاب]. 

 : ومول سمعولم: أيي ايمرازمعي: )ومؾتؿ( 814                

                          

     [81:احلديد]. 

هذه أيي ايمؽريؿي متدح ايمذيـ آمـقا ومٌؾ ايمػتح، وأكػؼقا دم ؽمٌقؾ اهلل، ووموسمؾقا إلفمًلء : ومؾتؿ -7

 .ىمؾؿي اهلل، وأنا مـ حلؼفؿ زمعد ذيمؽ ٓ يدرك همضؾفؿ، وهذه ؾمفودة فمظقؿي مـ اهلل 

ف  أنا أيي سمدل فمعم فمدم ايمتًقيي زمكم ايمػريؼكم، وهذا مماو ٓ ريى همقف، ىمام يدل: يًلضمظ فمؾقف فمعم أكا

ف ؽمٌحوكف وفمد ايمؽؾ احلًـك،  نمغم أنا وفمده ؽمٌحوكف زموحلًـك ممموط زمحًـ طمقاسمقؿ ايمعؿؾ، همنكا

 .ؽمٌحوكف وفمد يمؽؾ مـ فمؿؾ صوحًلو زموحلًـك، ويمؽـ زمممط أن يؽقن زموومقًو فمعم مو ىمون فمؾقف

ًٓ مممـكم اكؼؾٌقا فمعم أفمؼوهبؿ زمعد همؼمة، يؼقل ؽمٌحوكف : وومد دل ايمذىمر احلؽقؿ فمعم أنا رصمو

                                    

    [ إقمرافؾمقرة]. 

ـاف اكًؾخ مـفو، همؿـ وفمده اهلل ؽمٌحوكف احلًـك دم همؤيي ختػم  فمـ مصغم مـ أويت أيوت، ويمؽ

وومد زيمً  ،أيي يمقس زملهمضؾ مـ هذا ايمرصمؾ ايمذي زمؾغ دم ايمعؾؿ وايمعؿؾ زمؿؽون كول آيي مـ اهلل ؽمٌحوكف

 .أومدامف دم آطمر ضمقوسمف

 ،ورد همقف مـ ايمروايي، همطويمعقا مو (ايمعؿؾ زموخلقاسمقؿ)وومد فمؼد ايمٌخوري دم صحقحف زموزًمو زموؽمؿ 

 ([.7/212)صحٞمح اًمٌخ٤مري ] (رزومـو اهلل ؽمٌحوكف ضمًـ ايمعوومٌي
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 :وهـو وومػوت: ومؾً

 ًٓ  .اجلٜم٦َّم :أي أي٦م اًمٙمريٛم٦م ظم٤مـم٧ٌم ومئ٦م ُمٕمٞمٜم٦م سمذيمر صٗم٤مهت٤م، ووقمدت أصح٤مهب٤م سم٤محلًٜمك :أو

رت ٤م شمقاومومٝمل ذم ىمقة اخلٓم٤مب سم٤مٓؾمؿ: ٕهن٤م خت٤مـم٥م أؿمخ٤مًص  وهذا اخلٓم٤مب ٕىمقام سم٠مقمٞم٤مهنؿ،

ؿ يٕمٞمِمقن قمغم اإليامن ويٛمقشمقن قمٚمٞمفومٞمٝمؿ اًمّمٗم٤مت اعمققمقد أصح٤مهب٤م،   .وذم ذًمؽ سمِم٤مرة هلؿ سم٠مهنَّ

٤م إذا ضم٤مءت أي٤مت ُمٓمٚم٘م٦م ومل خت٤مـم٥م ىمقًُم٤م سم٠مقمٞم٤مهنؿ: ومذًمؽ يٙمقن سمنمط آؾمتٛمرار قمغم  أُمَّ

 .اًمّمٗم٦م اًمتل وقمدوا سم٤مًمثقاب قمٚمٞمٝم٤م

وىمد حت٘م٘م٧م ذم أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمدشمؽ ي٤م ص٤مطم٥م هذه اًمّمٗم٦م سم٤محلًٜمك، : وم٢مذا ىم٤مل اهلل 

ومٝمذا ُمـ  !!ٓسمد أن يًتٛمر قمغم اإليامن! ٓ ي٤مرب: ، صمؿَّ ضم٤مء اًمِمٞمٕمل وىم٤ملوقمكم وهمػمهؿ ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم

 . اًمت٘مدم سملم يدي اهلل 

 : ىم٤مل شمٕم٤ممم                       

          [1:احلجرات.] 

ٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م وٓ يدري أنَّ هذا اًمِمخص ؾمٞمًتٛمر قمغم آؾمت٘م٤مُم٦م أم ٓ، ومح٤مًمف  ومٙم٠منَّ اهلل 

 !يمح٤مًمٜم٤م، ومالسمد ُمـ اًم٘مٞمد

َّٓ إذا ظمرضم٧م ُمٜمف  إنَّ هذه اًمٕم٘مٚمٞم٦م قم٘مٚمٞم٦م ىمد ؾمجٜم٧م ذم هداب ُمٔمٚمؿ، ًمـ شمدرك طم٘م٤مئؼ اًمقضمقد إ

٤م ٓ شمراه٤م ًمٌٕمده٤م إمم  ُم٧م أو ضُمٚمِّٞم٧م احل٘م٤مئؼ، وم٢مهنَّ ومًٞمح إرض ًمؽمى اًمقضمقد قمغم طم٘مٞم٘متف، وُمٝمام ىُمقِّ

أُمث٤مل اًمؼمىمٕمل  ،صدىمقا اهلل ومّمدىمٝمؿ ،قمـ ٟمقر احل٘مٞم٘م٦م، واًمتل ايمتِمٗمٝم٤م ص٤مدىمقن ُمـ أشم٤ٌمع هذا اعمذه٥م

 .ذم هذا اعمٌح٨مسمٞمٜم٤ّم يمام  ،وإظمقاٟمف

ٜم٦َّم، واًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ٟمّمٌقا أٟمٗمًٝمؿ ُمًتدريملم قمغم خي٤مـم٥م ىمقًُم٤م سم٠مقمٞم٤مهنؿ ويٕمدهؿ سم٤مجل اهلل 

 !، ي٘مٞمدون يمؾ إـمالق، ويّمححقن يمؾ ظمٓم٤مباهلل 

 .ومئ٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ومالسمد أن يتح٘مؼ اعمققمقد: ٕٟمَّف ص٤مدر ُمـ اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم ومٕمٜمدُم٤م خي٤مـم٥م اهلل 

٤م إذا وقمد اهلل   .وقمًدا ُمٓمٚمً٘م٤م، ومال ؿمؽ أٟمَّف ُم٘مٞمد سمتح٘مؼ ذًمؽ اًمققمد أُمَّ

: قًمف شمٕم٤مممىم :ومٛمثاًل                  
 [.اًمٌ٘مرةؾمقرة ]
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 .إنَّ هذا اًمققمد ُمنموط سم٤مٓؾمتٛمرار قمغم هذه اًمّمٗم٦م :ىمٚمٜم٤م

 : وىمقًمف شمٕم٤ممم                      

         [ اًمٌ٘مرةؾمقرة]. 

 .وهٙمذا..ىمٚمٜم٤م إنَّ هذا وقمد ُمنموط هبذه اًمّمٗم٦م

٤م إذا ىم٤مل ًم٘مقم ٓسمد ُمـ ىمٞمد اإلطم٤ًمن: وم٢منَّ هذا : أٟمتؿ وقمدشمٙمؿ اجلٜم٦َّم: ومال يٚمٞمؼ سم٤معمًٚمؿ أن ي٘مقل: أُمَّ

 .ضمرأة قمغم اهلل 

همػم ٓئؼ  (زمحًـ طمقاسمقؿ ايمعؿؾنمغم أنا وفمده ؽمٌحوكف زموحلًـك ممموط ): وقمغم هذا وم٘مقًمٙمؿ

: ٕٟمَّف خي٤مـم٥م أؿمخ٤مًص٤م سم٠مقمٞم٤مهنؿ، ٓ خي٤مـم٥م أؿمخ٤مًص٤م سم٠موص٤مومٝمؿ همػم قمغم اهلل ٕٟمف اؾمتدراك  :سمٙمؿ

وًمٙمٜمف ؾمٌح٤مٟمف أـمٚمؼ اًمققمد  وًمق يم٤من يٕمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف أهنؿ ؾمٞمٌدًمقن ُم٤م أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ أو أصمٜمك وىمٞمد ُمٕمرووملم

 .إوص٤مف اؾمتٛمرارهؿ قمغم هذههلؿ ُمـ يمؾ ىمٞمد ومدل قمغم أٟمف ؾمٌح٤مٟمف يٕمٚمؿ 

ًٓ مممـكم اكؼؾٌقا فمعم أفمؼوهبؿ): ىمقًمٙمؿ :شموكقًو  (.شمؿا ذىمرسمؿ أيي..وومد دل ايمذىمر احلؽقؿ أنا رصمو

إنَّ هذا اًم٘مقل ُمـ أومًد إىمقال، وأسمٕمده٤م قمـ ُمٕمٜمك أي٦م اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م، وذًمؽ ُمـ قمدة 

 :أوضمف

شمتٛمثؾ ذم  وم٢منَّ اًمّمٗم٦م اًمتل ذيمره٤م  ،ؿىمد وقمدهتؿ سم٠مقمٞم٤مهن أنَّ أي٦م اًمتل ذم اًمّمح٤مسم٦م  -1

 .أؿمخ٤مص سم٠مقمٞم٤مهنؿ وقمدوا سمجٜم٤َّمت اًمٜمٕمٞمؿ

 وقمد سم٤مجلٜم٦َّم سمِمخّمف، وإَّٓ ومٚمق وقمده اهلل  أنَّ اًمذي اٟم٘مٚم٥م قمغم قم٘مٌٞمف مل يًٌؼ ًمف ُمـ اهلل  -2

 .سمِمخّمف ًمتح٘مؼ وقمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف

واقمت٘مدٟم٤م أن ٓ وقمد وٓ صمٜم٤مء ًمق اشمٌٕمٜم٤م ىم٤مقمدشمٙمؿ هذه ذم سم٘مٞم٦م أي٤مت، وم٠مظمرضمٜم٤مه٤م قمـ ُمٕمٜم٤مه٤م،  -3

ؿ مجٞمًٕم٤م ُمٕمروقن ًمٚمردة: رهمؿ دًٓم٦م أي٤مت قمغم ٟمج٤مهتؿ وإيامهنؿ، وُمٓم٤مسم٘م٦م  قمغم أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وأهنَّ

ًمق ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ ًمِمٙمٙمٜم٤م ذم مجٞمع  -أي٤مت سم٤مًمثٜم٤مء قمغم أهؾ سمدر وأهؾ سمٞمٕم٦م اًمروقان  إطم٤مدي٨م عمٕمٜمك

 .ذم إيامن مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م وُٕمٙمـ ًمٚمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم أن يِمٙمٙمقا ،اًمّمح٤مسم٦م

يمٜم٤َّم ٓ وهذا مـ إؽمٌوب ايمتل صمعؾً مذهى ايمتشقع زمقازمي مػتقضمي يمؽؾ ؿموفمـ وزكديؼ، وإن 

إذ ًمق أراد قمدو هلل قمزوضمؾ أن يٓمٕمـ ذم يمت٤مسمف وذم اشم٤ٌمع  ٟمّمػ اًمِمٞمٕم٦م سمذًمؽ، ًمٙمـ اعمذه٥م ىم٤مسمؾ ًمذًمؽ
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 !!مل جيد أؾمقأ ُمـ هذا اعمٜمٝم٩م اًمِمٞمٕمل  رؾمقًمف 

هق ومٞمٛمـ مل يِمٝمد ًمف اًم٘مرآن  (اًمٕمٛمؾ سم٤مخلقاشمٞمؿ): سمام ذم اًمٌخ٤مري ُمـ ىمقًمف اؾمتدًٓمٙمؿ :شمويمثًو

٤م ُمـ ؿمٝمد ًمف اًم٘مرآن واًمًٜم٦َّم أو أطمدمه٤م، ومٚمٞمس داظماًل ذم ذًمؽ اًم٤ٌمب ىمٓمًٕم٤م  .واًمًٜم٦َّم، وأُمَّ

إذ يمٞمػ خي٤مـم٥م ؾمٌح٤مٟمف أؿمخ٤مص٤ًم سم٠موص٤مومٝمؿ ُمثٜمٞم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ واقمدًا هلؿ سمجٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ صمؿ ٟمًتدرك 

 ! ؟(( اًمٕمؼمة سم٤مخلقاشمٞمؿ))٘مقل قمغم اهلل قمزوضمؾ وٟم

 !ؾمٌح٤مٟمؽ ي٤م رسمٜم٤م وشمٜمزه يمالُمؽ قمـ هذا اًمٕم٨ٌم 

 .وًمق شم٠مُمٚمتؿ اعم٠ًمًم٦م سمٕمٞمًدا قمـ شم٠مصمػم اعمذه٥م ًمرسمَّام اٟمٙمِمٗم٧م ًمٙمؿ احل٘مٞم٘م٦م

 .صدومف سميفمقا إلم اهلل وادفمقه أن ُّيديـو وإياوىمؿ ظمو اطمتُؾػ همقف مـ احلؼ، همنن مـ صدق اهلل 

: ومول ؽمٌحوكف: )أيي اخلومًي( 813             

                                 

                               

                                   

                                 

                            

                                 

  [ احلممؽمقرة]. 

: ٓ سمثـل فمعم فمومي ايمصحوزمي، زمؾ فمعم همريؼ مـفؿ: مو سمؼدم مـ أيوتهمفذه أيوت ايمثًلث كظغم 

و اظمفوصمرون همتثـل فمعم همؼرائفؿ، زمممط ايمتؿتع زمويمصػوت ايمتويمقي  :أما

 .ايمذيـ ُأطمرصمقا مـ ديورهؿ وأمقاهلؿ  (أ

 .يٌتغقن همضًًل مـ اهلل وروقاًكو (ب
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 .ويـٌمون اهلل ورؽمقيمف (ج

: ؼد أشمـك ايمؼرآن فمؾقف، وزمام أنا مـ أزمرز صػوهتؿهمؿـ متتع هبذه ايمصػوت ايمثًلث مـ اظمفوصمريـ هم

 .(زمدر)ىمقهنؿ مممديـ مـ ديورهؿ وأمقاهلؿ، همقؽقن اظمؼصقد هؿ ايمذيـ هوصمروا ومٌؾ وومعي 

و إكصور همنكاام سمثـل فمعم مـ متتع زمويمصػوت ايمتويمقي  :وأما

آمـقا زموهلل ورؽمقيمف، همخرج زمذيمؽ مـ اهتؿ : وايمذيـ سمٌقءوا ايمدار واإليامن مـ ومٌؾفؿ، أي  (أ

 .زمويمـػوق وىمون دم ايمقاومع مـوهمًؼو

 .حيٌقن مـ هوصمر إيمقفؿ، وٓ جيدون دم صدورهؿ ضموصمي مماو أوسمقا (ب

 .ويمشمرون فمعم أكػًفؿ ويمق ىمون هبؿ طمصوصي (ج

آمـقا  :فوإيثورهؿ فمعم إكػس، همقؽقن اظمراد مـوزمام أنا مـ أزمرز صػوهتؿ هق إيقاء اظمفوصمريـ، 

 (.مـ آوى وآمـ مـ ومٌؾ نمزوة زمدر: ٓكتػوء اإليقاء زمعدهوزمويمـٌل وآووه وآووا اظمفوصمريـ، همقـطٌؼ فمعم 

 :هـو وومػوت: ومؾً

 ًٓ  هؾ وضمد ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ُمـ متتع هبذه اًمّمٗم٤مت أم ٓ؟ :أو

وسم٘مٞم٦م قمٔمامء اًمّمح٤مسم٦م، يمًٕمد سمـ أيب  ومٛمـ هؿ؟ وهؾ أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن. وضمد: وإذا ىمٚمٜم٤م

 وىم٤َّمص واًمزسمػم وـمٚمح٦م ُمٜمٝمؿ أم ٓ؟

 ٓ: ومام هق دًمٞمٚمٙمؿ؟: ٟمٕمؿ: ومام هق دًمٞمٚمٙمؿ؟ وإذا ىمٚمتؿ: إذا ىمٚمتؿ

 !؟((اًمقصٞم٦م: ))ومٝمؾ يٙمٗمٞمٙمؿ اًم٘مرآن دًمٞمالً أم ٓ سمد ُمـ قمروف قمغم

: إذا يم٤مٟمقا ُمٜمٝمؿ وم٘مد حت٘مؼ ومٞمٝمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم :شموكقًو            
ٕنَّ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ٓ يثٜمل قمغم  :وهق وصػ صمٜم٤مء وُمدح صم٤مسم٧م هلؿ إمم أن يٚم٘مقا اهلل ، [احلجراتؾمقرة ]

َّٓ إذا اقمت٘مدشمؿ أٟمَّف ٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ومرأيتؿ أٟمَّف ٓسمد ُمـ ىمٞمدٖمَ ُمـ يٕمٚمؿ أٟمَّف يُ   شسمنمط أن ٓ يٖمػموا»: ػم: إ

 ...أؾمتٖمٗمر اهلل!!  وم٤مؾمتدريمتؿ قمغم اهلل 

: ىم٤مل شمٕم٤ممم :شمويمثًو                 
 .ًمٚمّمح٤مسم٦م قمٛمقًُم٤م نمـ مل يٙمـ ُمٜمٝمؿ أن يٙمقن ُمٕمٝمؿ وهذا أُمر ُمـ اهلل ،  [اًمتقسم٦مؾمقرة ]
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ومٕمرومقهؿ، صمؿَّ أُمرهؿ أن يٙمقٟمقا  (ص٤مدىمقن)وم٢مٟمَّف ؾمٌح٤مٟمف ىمد أظمؼمهؿ أنَّ ه١مٓء اعمٝم٤مضمريـ إوًملم 

ؿ ؾمٞمٕمٞمِمقن قمغم احلؼ واًمّمدق  .ُمٕمٝمؿ: نم٤َّم ي١ميمد أهنَّ

 .ُمٜمٝمؿ، قم٤مش ُمٕمٝمؿ ومل خيرج قمٜمٝمؿ (قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ): وىمد يم٤من

ؿ هؾ حت٘مؼ ومٞمٝمؿ طمٙمؿ اهلل : إٟمّم٤مر اًمذيـ آووا :رازمًعو وهؾ وضمد  ؟(ُمٗمٚمحقن): ووقمده سم٠مهنَّ

 ُمـ شمقاومر ومٞمٝمؿ هذه اًمّمٗم٤مت ُمٜمٝمؿ أم ٓ؟

 ٟمٕمؿ: ومٛمـ هؿ؟ وهؾ حيت٤مج احلٙمؿ إمم ىمٞمد أم ٓ؟: وم٢من ىمٚمتؿ

و ًً هؾ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م إٟمّم٤مر ومتٞمٞمزهؿ قمـ اعمٜم٤موم٘ملم أم ٓ يٛمٙمـ؟ أم يٛمٙمـ متٞمٞمز  :طموم

 يٛمٙمـ متٞمٞمز سمٕمْمٝمؿ، ومٛمـ هؿ اًمذيـ شمًتٓمٞمع ذيمرهؿ ُمٜمٝمؿ؟ :سمٕمْمٝمؿ؟وإذا ىمٚم٧م

 !؟(اًمقصٞم٦م)أم شمٖمػموا سم٥ًٌم  (ص٤مدىملم ُمٗمٚمحلم)هؾ سم٘مل ه١مٓء  أن شمقذم اًمٜمٌل سمٕمد  :ؽمودؽًمو

 .اؾمتٖمٗمر اهلل!! ٕٟمَّف مل يٙمـ يٕمٚمؿ ومٞمٜمت٘مض صمٜم٤مء اهلل 

اًم٘مرآن اًمذي ! إذا ؾمددت قمغم ٟمٗمًؽ سم٤مب اًمث٘م٦م ومٞمٝمؿ، هؾ شمًتٓمٞمع أن شمٕمرف اًمديـ؟ :ؽموزمًعو

 !؟يمتٌقه واًمًٜم٦َّم اًمتل ٟم٘مٚمقه٤م

، سمؾ ذم إصم٤ٌمت إيامٟمف: ومٙمٞمػ شمث٧ٌم ومْم٤مئٚمف ختٞمؾ أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك ؾمٜمـ ُمروي٦م ذم ومْم٤مئؾ قمكم 

 !!ُمـ همػم ـمريؼ اًمّمح٤مسم٦م؟ وإيامٟمف 

إذا وم٘مدٟم٤م اًمث٘م٦م ومٞمٝمؿ، ومٝمؾ اًمديـ اًمذي ٟمنموه، وومتحقا سمف اًمٌالد، وهدوا سمف اًمٕم٤ٌمد: هؾ هق  :شمومـًو

وأؽمؾؿ أهؾفو فمعم أيدُّيؿ زمؾدان إؽمًلمقي أم وهؾ هذه ايمٌؾدان ايمتل همتحقهو  !ديـ طمؼ أم ديـ سم٤مـمؾ؟

 !! ٓ؟

وؾمٞم٠ميت يمذًمؽ رىمؿ ( 111)شمٜم٤مىمض ىمقًمٙمؿ هٜم٤م ُمع ُم٤م ذيمرمتقه ذم اًمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م رىمؿ : سموؽمعوً 

( وآمـ مـ ومٌؾ نمزوة زمدر: ُمـ آوى)وهٜم٤م ىمٚمتؿ ( اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م)سم٠من اًمقصػ سم٤مًمٜمٍمة سم٘مل إمم ( 115)

 !! وهمزوة سمدر يم٤مٟم٧م ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 !! ورسمام ؾمٞمٜمتٝمل سمٙمؿ إُمر إمم إًمٖم٤مء اجلٛمٞمع 

وأُم٤م إٟمّم٤مر وم٢مٟمام ٟمثٜمل قمغم ُمـ متتع سم٤مًمّمٗم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م واًمذيـ شمٌقأ اًمدار واإليامن )ىمقًمٙمؿ : قم٤مذاً 

 (.ومخرج سمذًمؽ ُمـ اهتؿ سم٤مًمٜمٗم٤مق ويم٤من ذم اًمقاىمع ُمٜم٤موم٘م٤مً ... 
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 !!  ؾمٌح٤من اهلل

ـْ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم آوى ُمٝم٤مضمرًا ؟  !َُم

 ! شمذيمر ًمٜم٤م ؿمخّم٤ًم واطمدًا ُمـ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ آووا ُمٝم٤مضمرًا ؟هؾ شمًتٓمٞمع أن 

وإيذاء إٟمّم٤مر اًمذيـ ومتحقا سمٞمقهتؿ وىم٤مؾمٛمقا  قمج٤ًٌم هلذا إؾمٚمقب ذم إوم٤ًمد يمت٤مب اهلل

 !!إظمقاهنؿ أُمقاهلؿ 

 ! ومال طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل يمٞمػ شمٗمٕمؾ اًمٕم٘م٤مئد اًمٗم٤مؾمدة سم٠مهٚمٝم٤م ؟

ٔيي فمعم أنا ايمؼرآن أشمـك فمعم ايمصحوزمي مجقعفؿ مـ أوهلؿ إلم هموٓؽمتدٓل هبذه ا: )ومؾتؿ( 812

نمػؾي فمـ مػود أيوت، همليـ ايمدفموء وايمثـوء فمعم يمػقػ  -ايمذيـ رزماام صمووز فمددهؿ اظموئي أيمػ-آطمرهؿ 

مـ اظمفوصمريـ وإكصور وايمتوزمعكم هلؿ اظمتؿتعكم زمخصقصقوت معقـي، مـ ايمثـوء فمعم ايمطؾؼوء وإفمراب، 

 !(ؼوء واظمتفؿكم زمويمـػوق؟وأزمـوء ايمطؾ

 :هـو وومػوت: ومؾً

  ًٓ  .ؾم٤مسم٘ملم أوًملم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، وشم٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن: ؾمقرة اًمتقسم٦م ذيمرت ىمًٛملم :أو

 .وأشم٤ٌمقًم٤م ،وأٟمّم٤مًرا ،ُمٝم٤مضمريـ: وؾمقرة احلنم ذيمرت صمالصم٦م أىم٤ًمم

 .وُمٝم٤مضمريـ آظمريـ ،وأٟمّم٤مًرا ،ُمٝم٤مضمريـ: وذم ؾمقرة إٟمٗم٤مل ذيمرت صمالصم٦م أىم٤ًمم

 .ومآي٤مت اًمتقسم٦م واحلنم دٓٓهت٤م ُمت٘م٤مرسم٦م

 .وآي٤مت إٟمٗم٤مل ىمررت أنَّ اعمٝم٤مضمريـ ىمًامن، ومدل قمغم أنَّ اهلجرة ىمد يم٤مٟم٧م ُمرشملم

٦م  هذا  ..ىمد سمٚمغ أيمثر ُمـ ُمٚمٞم٤مر ُمًٚمؿ ويٛمثؾ اًمِمٞمٕم٦م ضمزًءا يًػًما ُمٜمٝمؿاًمٞمقم وم٢مذا يم٤من شمٕمداد إُمَّ

ح٤مسم٦م أو شمْمٚمٞمٚمٝمؿ ُم٤م قمدا أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص: ٕنَّ ه١مٓء مجٞمًٕم٤م مل اجلزء اًمٞمًػم اظمت٤مر شمٙمٗمػم مجٞمع اًمّم

 .يٜمٗمذوا اًمقصٞم٦م اعمقهقُم٦م، وم٤مؾمتح٘مقا قمٜمد هذا اجلزء اًمٞمًػم احلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمْمالل

٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م اظمت٤مرت شمٕمٔمٞمؿ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م، واقمت٘م٤مد إيامهنؿ واؾمت٘م٤مُمتٝمؿ ُم٤م مل ئمٝمر ُمٜمٝمؿ  وإُمَّ

قا يرون أنَّ اًمّمح٤مسم٦م ًمٞمًقا يمٚمٝمؿ قمغم درضم٦م واطمدة، سمؾ سم٤مًمدًمٞمؾ اًم٘م٤مـمع ُم٤م خي٤مًمػ ذًمؽ، وإن يم٤مٟم

 !ومٛمـ هق اًمّم٤مدق ُمٜمٝمؿ ي٤م شمرى؟. درضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م
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٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م: إذ ٓ خيٚمق اعمًٚمؿ ُمـ أن  :شموكقًو اعمٗمنون ي١ميمدون أنَّ آي٤مت ؾمقرة احلنم ؿمٛمٚم٧م إُمَّ

أنَّ أي٤مت شمدل قمغم هذه أو شم٤مسمًٕم٤م هلؿ سم٢مطم٤ًمن، وأهؾ اًمًٜم٦َّم يٕمت٘مدون  ،أو أٟمّم٤مرًي٤م ،ُمٝم٤مضمًرا: يٙمقن

٦م أوهل٤م وآظمره٤م  .إىم٤ًمم اًمثالصم٦م، وهذا ًمًالُم٦م ىمٚمقهبؿ ًمألُمَّ

ىمد حيٍم سمٕمض اًمٕمٚمامء اًمت٤مسمٕملم سم٢مطم٤ًمن ذم ومؽمة زُمٜمٞم٦م، ًمٙمـ يٌ٘مك رأي إيمثري٦م وومٝمٛمٝم٤م هق  .ٟمٕمؿ

 .اًمراضمح

وإٟمَّام ذم مجٞمع ظمالف أهؾ اًمًٜم٦َّم ُمع اًمِمٞمٕم٦م ًمٞمس ذم اًمٓمٚم٘م٤مء وإقمراب واعمتٝمٛملم سم٤مًمٜمٗم٤مق،  :شمويمثًو

ك أسمق سمٙمر سمٕمٞمٜمف،  إصٜم٤مف اًمثالصم٦م، وم٠ميـ ذم يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م شمزيمٞم٦م ٕطمد هذه إصٜم٤مف سم٠مقمٞم٤مهنؿ، ومٞمًٛمَّ

 !وقمٛمر سمٕمٞمٜمف، وقمثامن سمٕمٞمٜمف، وإظمقاهنؿ أظمرون؟

ُمـ اخلالف: ًمٙمـ هذا ظمالف يًػم  ااًمذي أذت إًمٞمف، وإن يم٤من يٛمثؾ ضمزءً  (اخلالف)إنَّ هذا 

 .اًمذي ضمٕمؾ أهؾ اًمتِمٞمع ومرىم٦م شمْم٤مد إُم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمخالف اًمٕمٔمٞمؿ

اًمٓمٚم٘م٤مء وأسمٜم٤مء اًمٓمٚم٘م٤مء وإقمراب، إذا طمًـ إيامهنؿ واؾمت٘م٤مُم٧م أظمالىمٝمؿ: ومال يٛمٜمع اًم٘مقل  :رازمًعو

 .وشم٠مظمر إؾمالُمٝمؿ ٓ حيرُمٝمؿ اًمٗمْمؾ إذا أظمٚمّمقا اًمٜمٞم٦م وأطمًٜمقا اًمٕمٛمؾ. سمٕمداًمتٝمؿ

و ًً ٓمٚمؼ أهؾ اًمًٜم٦َّم قمٚمٞمٝمؿ هذا اًمقصػ، وٓ اعمتٝمٛمقن سم٤مًمٜمٗم٤مق ًمٞمًقا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وٓ ي :طموم

َّٓ قمٜمد ضم٤مهؾ أو  ٦م اعمًٚمٛم٦م وصػ ُمٜم٤مومؼ واطمد ؾمٞمئ خيٗمك اعمٜم٤مومؼ ُمـ اعم١مُمـ إ اًمٜمٞم٦م، وم٠ميـ ذم دواويـ إُمَّ

 !سم٠مٟمَّف ُم١مُمـ؟

 .ُمـ أىمٌح اًمدقم٤موى -ل ُمتٝمٛملم سم٤مًمٜمٗم٤مقأنَّ أي٤مت شمٕمدِّ -إنَّ هذه اًمدقمقى 

أرأيً هذا ايمتؼًقؿ ايمعجقى : أوردسمؿ ومقرم وهقشمؿا . .همؾـرصمع إلم ىمًلمؽؿ: )ومؾتؿ( 811

 .متٌعقن، حيٌقهنؿ ويدفمقن هلؿ، وٓ يؽرهقهنؿ.. أكصور.. مفوصمرون :يمطقائػ اظمممـكم

 (.أيـ مؽون اإلمومقي هـو؟ وأيـ مؽون أهؾ ايمًـاي هـو؟

ٕكاف ؽمٌحوكف  :شاظمفوصمرون إويمقن ايمًوزمؼقن»: وايمصحقح شمفوصمرون»: ومقيمؽؿ): شمؿا ومؾتؿ

: فؿ زمؼقيمفيصػ           [ٍ21:احل]  همليـ مطؾؼ اظمفوصمريـ مـ هذه

 أيي؟

: ٕكاف ؽمٌحوكف يصػفؿ زمؼقيمف :شايمًوزمؼقن إويمقن مـ إكصور»: وايمصحقح شأكصور»: ومقيمؽؿ
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               [9:احلمم]،  ويمقس ىمؾ أكصوري آوى

، همؿـ آمـ مـ إكصور مـ زمعده همفق طمورج زمؾ اكؼطع اإليقاء زمعد إصمًلء زمـل ايمـضغم ىمام مرا اظمفوصمريـ، 

 .مـ مديمقل أيي

: ، وايمصحقحشيدفمقن هلؿ وٓ يؽرهقهنؿومتٌعقن حيٌقهنؿ »: ومقيمؽؿ      

                  [81:احلمم]. 

 :هـو وومػوت

 ًٓ ٦م إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم :أو ُمٝم٤مضمريـ وأٟمّم٤مر وأشم٤ٌمع، صححتؿ : قمٜمدُم٤م أذُت إمم شم٘مًٞمؿ أي٤مت ًمألُمَّ

ايمًوزمؼقن إويمقن مـ : )و( اظمفوصمرون ايمًوزمؼقن إويمقن) :ف وم٘مٚمتؿهذا اًمت٘مًٞمؿ سمت٘مٞمٞمد إوص٤م

 (.إكصور

ٓ سم٠مس سمتّمحٞمحٙمؿ، ومٝمؾ يٛمٙمـ أن شمذيمر ًمٜم٤م ه١مٓء اعمٝم٤مضمريـ اًم٤ًمسم٘ملم، وإٟمّم٤مر  :ومؾً

 !اًم٤ًمسم٘ملم ُمـ هؿ؟

َّٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٘مٞم٦م: ٕنَّ  ذم احل٘مٞم٘م٦م ٓ يٛمٙمـ ًمِمٞمٕمل أسمًدا أن يٕمرف اًمٗمْمؾ هل١مٓء اًم٤ًمسم٘ملم إ

٦ماإلُم٤مُمٞم٦م قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م  ًٓ ذم ىمٚمقب أهٚمٝم٤م عمٕمروم٦م ومْمؾ قمٔمامء إُمَّ ، ومٚمق اقمؽمومقا سمٗمْمٚمٝمؿ ٓ شمٗمًح جم٤م

 .٧م قم٘مٞمدهتؿٓظمتٚمّ 

 اإلؾمالم، اًمتل هل شمْم٤مد قم٘مٞمدة اًمًٜم٦َّم -أقمٜمل اإلُم٤مُمٞم٦م وُمـ ٟمح٤م ٟمحقهؿ-قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م : إنَّ 

 .ويًتحٞمؾ أن جيتٛمٕم٤م

يمام حي٤مول سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م أو سمٕمض اًمُٙمت٤َّمب اًمذيـ ٓ يٕمرومقن .. وم٤مخلالف أؾم٤مد وًمٞمس ومرقمٞم٤ًم

قمقه  .احل٘مٞم٘م٦م أن يدَّ

وايمذيـ ): واًمّمحٞمح: صمؿَّ ىمٚمتؿ( ُمتٌٕمقن حيٌقهنؿ ويدقمقن هلؿ وٓ يٙمرهقهنؿ: )أوردشمؿ ىمقزم :شموكقًو

 ....(صموءوا مـ زمعدهؿ يؼقيمقن رزمـو انمػر يمـو

وهؾ يٛمٙمـ أن يٕمت٘مد أظمقهتؿ ًمف، صمؿَّ يدقمق هلؿ سم٤معمٖمٗمرة وهق ! قمجٞم٥م هذا اًمتّمحٞمح :ومؾً

٦م اًمذيـ ٟمٍموا اًمديـ  أًمٞمس هذا دًمٞماًل قمغم أنَّ ىمٚمقب اًمِمٞمٕم٦م ىمد طمرُم٧م !يٙمرهٝمؿ؟ ُمـ طم٥م قمٔمامء إُمَّ
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 !شمالطم٘مٝمؿ قمٜمد يمؾ ُمقىمػ؟ (قم٘مٞمدة اًمقصٞم٦م)وٟم٘مٚمقه، وومتحقا إرض: ٕنَّ 

ويم٤من ! وهجر إهؾ وإصدىم٤مء ذم ؾمٌٞمؾ اًمديـ! وآزر ؾمٞمد اعمرؾملم! أٓ ٟمح٥م ُمـ ٟمٍم اًمديـ

 !اًم٥ًٌم ذم إؾمالُمٜم٤م وإؾمالم آسم٤مئٜم٤م، وطمٗمظ اًمديـ وٟم٘مٚمف إًمٞمٜم٤م؟

٦م؟إذا مل ٟمح٥م ه١مٓ  !ء: ومٛمـ ي٤م شمرى يًتحؼ أن حُي٥م ُمـ أومراد إُمَّ

ٓ أضمد، ومٙمـ : وم٢من ىمٚم٧م. يمـ ُمٝم٤مضمرًي٤م: )أورد اًم٘مرـمٌل قمـ اسمـ أيب يٕمغم أصمًرا ىم٤مل ذم آظمره

(وم٢من مل دمد، وم٤مقمٛمؾ يم٠مقمامهلؿ، وم٢من مل شمًتٓمع وم٠مطمٌٝمؿ واؾمتٖمٗمر هلؿ يمام أُمرك اهلل ،أٟمّم٤مرًي٤م
(5)

. 

ُمـ شمرطمؿ قمغم اًمّمح٤مسم٦م واؾمتٖمٗمر هلؿ، ومل يٙمـ ذم ىمٚمٌف  أنَّ : وذم أي٦م دًمٞمؾ: )وىم٤مل اًمًٛمرىمٜمدي

قمٚمٞمٝمؿ، أو يم٤من ذم  وُمـ ؿمتؿ أو مل يؽمطمؿ. همؾ هلؿ: ومٚمف طمظ ذم اعمًٚمٛملم، وًمف أضمر ُمثؾ أضمر اًمّمح٤مسم٦م

(ىمٚمٌف همؾ هلؿ: ًمٞمس ًمف طمظ ذم اعمًٚمٛملم
( )

. 

ىمًلمؽؿ هوسمكم فمعم ىمًلمل، شمؿا إكاؽؿ ذىمرسمؿ دم ذيؾ فمّؼٌتؿ ومؾتؿ ىمؾؿي ومورصي، شمؿا ( 816

 :اجلؿؾتكم

 أيـ مؽون اإلمومقي هـو؟

 وأيـ مؽون أهؾ ايمًـاي هـو؟

ومد سمعرهمتؿ أنا ايمطوئػتكم نمغم داطمؾتكم دم هذه أيي، همويمًمال ؽموومط زمعد اظمقوقع: همننا اظمؼوزمؾي زمكم )

ام ىمؿعًؽري  ايمممق ايمطوئػتكم يعرب فمـ أهنام ؿموئػتون متضودسمون، ٓ سمشورىمون دم أصؾ أو أصقل، وأهنا

ٓا كػس اظمًؾؿكم إول ايمذيـ زمؼقا فمعم وصقّي  شأيديمقصمقّي»يمؽّؾ : وايمغرب طموصي، ويمقًً ايمشقعي إ

ٓا كػس اظمًؾؿكم إول، ويمؽـافؿ طمويمػقا وصقّي ايمرؽمقل، ومل  ايمرؽمقل دم ضمؼ أهؾ زمقتف، ويمقًً ايمًـاي إ

 .(صـقان فمعم أصؾ واضمد يـػذوا وصقتف دم ضمؼ فمقّم وأهؾ زمقتف، ويمق أنمؿضـو فمـ ذيمؽ همويمطوئػتون

 :هـو وومػوت: ومؾً

 ًٓ  .دقمقى أنَّ اًمٓم٤مئٗمتلم همػم داظمٚمتلم ذم أي٦م ُمردودة :أو

                                                
 (.18/31)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( 1) 

 (.3/422)شمٗمًػم اًمًٛمرىمٜمدي ( 2) 
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 : ىمقًمف شمٕم٤ممم: )ىم٤مل اًم٘مرـمٌل        [11:احلنم]  يٕمٜمل ُمـ

(اًمت٤مسمٕملم وُمـ دظمؾ ذم اإلؾمالم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
(5)

. 

ٞمٚم٦م، ثٛمثجثهلؿ سم٢مطم٤ًمن هؿ اعمتٌٕمقن ٔصم٤مرهؿ احلًٜم٦م، وأوص٤مومٝمؿ اًموم٤مًمت٤مسمٕمقن : )وىم٤مل اسمـ يمثػم

ُمـ هذه أي٦م  وُم٤م أطمًـ ُم٤م اؾمتٜمٌط اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ): إمم أن ىم٤مل( ...اًمداقمقن هلؿ ذم اًمن واًمٕمالٟمٞم٦م

(كصقى أنَّ اًمراوميض اًمذي ي٥ًم اًمّمح٤مسم٦م ًمٞمس ًمف ذم اًمٗملء: اًمٙمريٛم٦م
(0)

. 

..(اؾمتققم٧ٌم مجٞمع اعم١مُمٜملم واقمٚمؿ أنَّ هذه أي٤مت ىمد: )وىم٤مل اًمرازي
( )

. 

(أراد ُمـ جيلء ُمـ اًمت٤مسمٕملم وهمػمهؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: ىم٤مل مجٝمقر اًمٕمٚمامء: )وىم٤مل اًمثٕم٤مًمٌل
(4)

. 

( ...وهؿ اًمذيـ جيٞمئقن سمٕمد اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،يٕمٜمل اًمت٤مسمٕملم: )وىم٤مل اًمٌٖمقي

مجٞمٕمٝمؿ: وم٢مٟمَّف ًمٞمس نمـ  اًمّمح٤مسم٦م، ومل يؽمطمؿ قمغمومٙمؾ ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف همؾ قمغم أطمد ُمـ ): إمم أن ىم٤مل

(قمٜم٤مه اهلل هبذه أي٦م
(7)

. 

وىمد ذيمر سمٕمض اعمٗمنيـ أنَّ اعمراد سم٤مًمذيـ ضم٤مءوا ُمـ سمٕمدهؿ ذم قمٍم اًمٜمٌقة، وًمٙمـ اجلٛمٝمقر قمغم 

 .ظمالف ذًمؽ، وهق اًمذي ئمٝمر ًمٜم٤م صحتف

ام ): ىمقًمٙمؿ :شموكقًو  ..(.ؿموئػتون متضودسمونهمننا اظمؼوزمؾي زمكم ايمطوئػتكم يعرب فمـ أهنا

اًمتل شمًت٠مصؾ اًمديـ ُمـ أؾم٤مؾمف،  (ظمراوم٦م اًمقصٞم٦م)يًتحٞمؾ أن شمٚمت٘مٞم٤م ُمع شمّمديؼ . ٟمٕمؿ :ومؾً

٤م ٓ شمّمح  سمام سمثقه ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل ٟمديـ اهلل  (اخلراوم٦م)وًم٘مد أطمٙمؿ اًمذيـ ووٕمقا هذه اًمقصٞم٦م  أهنَّ

 :سم٤مًمدًمٞمؾ

٤م ُمـ يمتٌٜم٤م  .ومجٛمٞمع أؾم٤مٟمٞمده٤م ٓ شمّمح: وم٠مُمَّ

٤م ومجٛمٞمع رواة اًمٕم٘مٞمدة واًمت٤مريخ اًمتل أىمٛمتؿ ُمذهٌٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م جم٤مهٞمؾ، يمام اقمؽمف : ٌٙمؿيمت ُمـ وأُمَّ

 .ىمام سمؼدمسمذًمؽ، وىمرره آي٦م اهلل اًمؼمىمٕمل وهمػممه٤م  اًمًٞمد حمٛمد اًمّمدر

                                                
 (.18/31)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( 1) 

 (.8/98)شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( 2) 

 (.29/511)شمٗمًػم اًمرازي ( 3) 

 .ؾمقرة احلنم -شمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل ( 4) 

 .ؾمقرة احلنم -شمٗمًػم اًمٌٖمقي( 5) 
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٤م ُمـ شم٤مريخ اًمّمح٤مسم٦م ٤م ٟمرى أنَّ اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م قم٤مؿمقا إظمقة ُمتح٤مسملم: وأُمَّ  .وم٢مٟمَّ

٤م ُمـ ُمٕمرومتٜم٤م سمِٕمكّم  : سمحٞم٨م جيٌـ  ًمرؾمقًمف  ، وٓ ًمرسمف وٓ ظم٤مئٜم٤ًم ومٚمٞمس ضم٤ٌمًٟم٤م،: وأُمَّ

: نم٤َّم يدل قمغم أٟمَّف ًمقيم٤من هٜم٤مك وصٞم٦م، ومٚمؿ يٕمٚمـ قمـ إقمالن احلؼ، وىمد ضم٤مءت ُمقاىمػ شمتٓمٚم٥م أن يٕمٚمـ

 .ٓ قمٚمؿ ًمف هبذه اًمقصٞم٦م

٦م   !ُمـ اهلل ُم٤م يًتحؼهب٤م ومٕمغم ُمـ أطمدصمٝم٤م وومرق إُمَّ

ٓا كػس اظمًؾؿكم: )ىمقًمٙمؿ :شمويمثًو إول، ايمذيـ زمؼقا فمعم وصقي ايمرؽمقل دم ضمؼ  ويمقًً ايمشقعي إ

 .ىمقل همػم ؾمٚمٞمؿ..( أهؾ زمقتف

جيٛمع ىمراسم٦م قمنمة آٓف صح٤ميب قمغم  -ي٤م شمرى-، ومٚمامذا (اإلُم٤مُم٦م)ومٚمق يم٤مٟم٧م هٜم٤مك وصٞم٦م سمٛمٕمٜمك 

 !يمتٛمٝم٤م أو آُمتٜم٤مع قمـ شمٜمٗمٞمذه٤م، وىمد أقمٚمٜمقا إؾمالُمٝمؿ، وشمريمقا أدي٤مهنؿ إمم ديـ اإلؾمالم؟

 !اًمدٟمٞمقي اًمذي طمّمٚمقا قمٚمٞمف ُم٘م٤مسمؾ شمرك اًمقصٞم٦م؟ُم٤م هق اعمٙم٥ًم اًمديٜمل أو 

أسمق سمٙمر قم٤مش وم٘مػًما زاهًدا جم٤مهًدا ًمٜمٍمة اًمديـ، واضمتٛمع اًمّمح٤مسم٦م طمقًمف يٓمٞمٕمقٟمف ويٜمٗمذون أُمره: 

 ًٓ ومٚمامذا هق يؽمك شمٜمٗمٞمذ اًمقصٞم٦م . وٓ ص٤مطم٥م ُم٤مل، وٓ ص٤مطم٥م قمِمػمة أيمثر ُمـ قمكمّ  ،وهق ًمٞمس رؾمق

 !ويٌ٘مك قمغم ٟمٍمة اًمديـ؟

أيمقس همقفؿ  !أىمؾفؿ صمٌـوء؟ !أىمؾفؿ أذار؟ !يًؽً فمممة آٓف صحويب فمـ ايمقصقي؟شمؿا ظموذا 

 !!؟ و أىمؾفؿ يؽرهقن فمؾقً  !رصمؾ رؾمقد؟

، صمؿَّ يٓمٞمع اًمٜم٤مس أسم٤م سمٙمر وىمد قمّمقا اًمرؾمقل  ًٓ  صمؿَّ يقيص أسمق سمٙمر إمم قمٛمر وهق ًمٞمس رؾمق

سًم٤م ًمإلُم٤مُم٦م، ومال شمٖمتّمٌٝم٤م يمٗم٤مك ي٤م أسم٤م سمٙمر اهمتّم٤م: وٓ يًتٜمٙمر ُمًتٜمٙمر ومٞم٘مقل -طم٥ًم زقمٛمٙمؿ-ُمـ ىمٌؾ 

 !ًمٖمػمك؟

يقيص إمم ؾمت٦م وٓ يًتٜمٙمر ُمًتٜمٙمر، وقمٛمر ىمد ـمٕمـ ومل يٕمد يًتٓمٞمع ُمٕم٤مىم٦ٌم أطمد، وَمٚمْؿ  صمؿَّ قمٛمر

 .يٕمٚمـ أطمد هذه اًمقصٞم٦م

 !وقمكّم ي٘مٌؾ أن يدظمؾ وٛمـ ُمرؿمحلم ًمٚمخالوم٦م ومل يٕمؽمض؟

ي مًؾؿي سمممتـ فمعم ديـ اهلل   !معوذ اهلل ، وهل سمتقارث ايمٌوؿمؾ زموإلمجوع؟أهذه أما

: ومل سمتؽؾؿ دم رء اؽمؿف  ؿمويمًٌ زمـصقى مـ ايمدكقو وأفمؾـً مقومػفو أيمقًً هذه هموؿمؿي 
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سمغضى  ؟ أُئمـ هب٤م أن شمٙمقن اًمدٟمٞم٤م قمٜمده٤م أقمٔمؿ ُمـ ديٜمٝم٤م، ومتٖمْم٥م هل٤م وٓوهق ُمـ اًمديـ ًمق وضمد( اًمقصٞم٦م)

 !؟-يمق ىمون هـوك إمومي-فمعم انمتصوب اإلمومي 

ضًم٤م ُمٜمٝمؿ، وهبؿ،  ٤م١ممتً صمؿَّ هذا قمكّم سم٘مل ُمع اًمّمح٤مسم٦م ُم ُمتزوضًم٤م ُمـ ؾمٌٞمٝمؿ، وُمًتِم٤مًرا هلؿ، ُُمزوِّ

 !أُئمـ سمف أن يٗمٕمؾ يمؾ ذًمؽ وهق يرى سم٤مـماًل ىم٤مئاًم ُمتقارصًم٤م؟. سم٠مؾمامئٝمؿُمًٛمٞم٤ًم أوٓده 

 !!ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ هذا هبت٤من قمٔمٞمؿ

ٓا كػس اظمًؾؿكم إول، ويمؽـافؿ طمويمػقا وصقي ايمرؽمقل ): ىمقًمٙمؿ :رازمًعو ومل ويمقًً ايمًـاي إ

 (.يـػذوا وصقتف دم ضمؼ فمقّم وأهؾ زمقتف

ومٝمل وصٞم٦م ُمٙمذوسم٦م قمٜمدٟم٤م، وٓ وضمقد هل٤م ذم  (اإلُم٤مُم٦م)إن يم٤من ُمراديمؿ ُمـ اًمقصٞم٦م هل  :ومؾً

 .طم٘مٞم٘م٦م إُمر

ؿ يٙمرهقن آل اًمٌٞم٧م، وٓ يٕمرومقن هلؿ ومْمٚمٝمؿ: ومٝمذه دقمقى سم٤مـمٚم٦م وم٠مهؾ . وإن يم٤من ُمراديمؿ أهنَّ

ؿ آُمٜمقا سمف وصحٌقه، وىمد أصمٌتقا هلؿ درضم٦م قم٤مًمٞم٦م سم٥ًٌم اًمًٜم٦َّم يٕمٔمٛمقن أصح٤مب اًمرؾمقل  : ٕهنَّ

 !وم٠ميـ وضمدت أطمًدا ُمـ أهؾ اًمًٜم٦َّم يزء إًمٞمٝمؿ؟! ، ومٙمٞمػ ٓ ي٘مدرون أهؾ سمٞمتف؟صحٌتٝمؿ ًمف 

، وضمى ايمصوحلكم مـ آل زمقتف، زمحٌف وضمى رؽمقيمف  إنا أهؾ ايمًـاي يتؼرزمقن إلم اهلل 

 . دم ىمؾ صًلة، وىمؾ صًلة ٓ يدفمك همقفو ٔل ايمٌقً همػل صحتفو طمًلف ىمؾفؿ ويدفمقن ٔل ايمٌقً

وًمق وضمد ومرد أو أومراد يًٞمئقن إًمٞمٝمؿ، ومٝمذه ُمٕمّمٞم٦م حيٛمؾ وزره٤م ُمـ يرشمٙمٌٝم٤م، وٓ متثؾ أٓف 

 سمذيمر ومْم٤مئؾ آل اًمٌٞم٧م، واًمدقم٤مء هلؿ، واًمؽميض قمٜمٝمؿ يمؾ وُمئ٤مت أٓف ُمـ أهؾ اًمًٜم٦َّم اًمتل متتٚمئ

 .٦مٓ شم٘مٞم (قم٘مٞمدة) يمتٌٝمؿ

٤م إطمداث اًمتل وىمٕم٧م ذم صدر اإلؾمالم ومٝمل ومتـ مل يتٕمٛمده٤م ُمـ ؿم٤مرك ومٞمٝم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، : أُمَّ

سمقا قمغم قم٘مٞمدة َّٓ ٟمٗمس ُمقىمػ  (اإلُم٤مُم٦م): وًمق مل يٙمـ اًمِمٞمٕم٦م ىمد حتزَّ عم٤م يم٤من ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ شمٚمؽ إطمداث إ

 .أهؾ اًمًٜم٦َّم

 .وهٜم٤مك طم٤مٓت ومردي٦م مل يرَض قمٜمٝم٤م مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م وٓ أهؾ اًمًٜم٦َّم

ٓ سمٌغض ايمصحويب : إلم هـو سمٌكم مػود أيوت، وأنا اإلمومقي ٓ ختويمػفو ومقد ؾمعرة: )ومؾتؿ( 817

 (.إنا وزاهنؿ ىمقزان ايمتوزمعكم: وايمصحوزمقي: ويمؽـ ٓ سمعتؼد زمعدايمي ايمؽؾ، وسمؼقل
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ؿ إنَّ هذه دقمقى ٓ يٛمٙمـ ىمٌقهل٤م، ُم٤م داُم٧م اًمِمٞمٕم٦م شمٕمت٘مد سمخٞم٤مٟم٦م اًمّمح٤مسم٦م  :ومؾً ، وأهنَّ

، اًمذي يم٤مٟمقا يٗمدوٟمف سم٠مرواطمٝمؿ، ويٜمٍموٟمف سمًٞمقومٝمؿ وأُمقاهلؿ، ٓ صٞم٦م رؾمقل اهلل ظم٤مًمٗمقا و

 ًٓ  -طم٥ًم زقمٛمٙمؿ-صمؿَّ إذا هبؿ يٜم٘مٚمٌقن قمغم أُمره . يٕمّمقٟمف ذم أُمر، وٓ ي٘مدُمقن قمٚمٞمف أهاًل وٓ ُم٤م

 !سمف ُمـ اًمٙمٗمر وأظمرضمٝمؿ سمف ُمـ اًمْمالل؟ ويتٜمٙمرون ًمٗمْمٚمف، وىمد أٟم٘مذهؿ اهلل 

وىمٚم٥م ُمًت٘مٞمؿ، وٓ يٛمٙمـ أن  ،ّمقر قمجٞم٥م: ٓ ي٘مٌٚمف ذو طمس ؾمٚمٞمؿإنَّ هذا ظمٞم٤مل همري٥م، وشم

 !!جيتٛمع ذم ىمٚم٥م ُمع اقمت٘م٤مد قمداًمتٝمؿ

 .ويمق افمتؼدسمؿ فمدايمتفؿ يمؼٌؾتؿ روايوهتؿ

 .ويمق ومٌؾتؿ روايوهتؿ ٓكتؼضً فمؼوئدىمؿ

 ( .ٓ شمٌٖمض اًمّمح٤ميب واًمّمح٤مسمٞم٦م)وإذا يم٤مٟم٧م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م 

 ! ومام هق اخلالف إذن سملم اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ؟

وُمع  وُمع ؾمٜم٦م رؾمقًمف  و قمغم أي رء أىمٛمتؿ هذه اعمٕمريم٦م اًمتل ختقوقهن٤م ُمع يمت٤مب اهلل

 !سم٘مٞم٦م إُم٦م ؟

ٓ سمًٌقا أصحويب، همؾق أنا أضمدىمؿ : )ومول رؽمقل اهلل : فمـ أيب ؽمعقد اخلدري ومول): ومؾتؿ( 818

و، مو  ًٌ  .([4128:ح)، ومًؾؿ (3673:ح)صحقح ايمٌخوري ( ]زمؾغ مّد أضمدهؿ وٓ كصقػفأكػؼ مثؾ أضمد ذه

إنا احلديٌ أووح ديمقؾ فمعم أنا زمعض ايمصحوزمي يًّى زمعضفؿ، وٕصمؾ ذيمؽ هنك رؽمقل : أومقل

طمويمًدا يمًٌِّف فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف، وىمًلمهو مـ ايمصحوزمي، وهذا أـمفر ديمقؾ فمعم فمدم فمدايمي  اهلل 

 .ايمؽؾ وزمقصػ ايمؽؾقي

وهذا هق ! ىمذزمً يمعؿر اهلل: وهذا هق ؽمعد زمـ فمٌودة ؽمقد اخلزرج ُيوؿمى ؽمعد زمـ معوذ زمؼقيمف

يمعؿر اهلل يمـؼتؾـاف همنكاؽ : أؽمقد زمـ ضمضغم وهق ازمـ فمؿ ؽمعد زمـ معوذ، ُيوؿمى ؽمعد زمـ فمٌودة زمؼقيمف

 .[سمػًغم ؽمقرة ايمـقر-صحقح ايمٌخوري . ]مـوهمؼ

ؼد ضمقوهتؿ، هملؽمؾقب ايمًى وايمشتؿ نمغم أؽمؾقب نمغم أنا اظمفؿ هق ايمتػريؼ زمكم ؽمّى ايمصحوزمي وك

و ايمثوين. ويمقد ايمعصٌقي، وكتوج ايمغقظ واحلؼد واهلقى: ايمـؼد، هموٕول همفق وموئؿ فمعم أؽمس صحقحي : وأما

 .(ومقازيـ ؽمؾقؿي، وهق ومٌؾي ايمطويمٌكم يمؾحؼقؼي
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 : هـو وومػوت: ومؾً

 ًٓ ؾمالم ُمالئٙم٦م، وم٢منَّ مل يتجردوا ُمـ سمنميتٝمؿ، ومل يّمٌحقا سمدظمقهلؿ اإل اًمّمح٤مسم٦م  :أو

 .اًمٌنمي٦م ٓ شمٜمٗمؽ قمـ إٟمٌٞم٤مء، ومام سم٤مًمؽ سمٖمػمهؿ

 :ىم٤مل قمٜمف  ومٝمذا ُمقؾمك                 

                            

                           

                 [ اًم٘مّمصؾمقرة.] 

 .، أو ُمـ رؾمقًمف ح هلؿ ُمـ اهلل ىمد ي٘مع ُمٜمٝمؿ اخلٓم٠م، صمؿَّ يّمحّ  واًمّمح٤مسم٦م 

٤م دقمقى أنَّ ذًمؽ دًمٞمؾ قمدم قمداًم٦م اًمٙمؾ: ومٖمػم ُمًٚمؿ مل يٜم٘مص ُمـ  ومٙمام أنَّ ُمقؾمك . وأُمَّ

ُمٙم٤مٟمتف ُم٤م أظمٓم٠م سمف واقمؽمف أٟمَّف ُمـ قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من: ومٙمذًمؽ اًمّمح٤ميب، وم٢مٟمَّف مل ي٘مؾ أطمد إنَّ اًمّمح٤ميب ٓ 

ك قمقن اًمٕمّمٛم٦م ومٞمٝمؿ (قمّمٛم٦م): ي٘مع ُمٜمف اخلٓم٠م، إذ ذًمؽ يًٛمَّ  .، وأهؾ اًمًٜم٦َّم ٓ يدَّ

 .ٙمذا يمؾ قمٛمؾ ُٟم٘مؾ قمـ سمٕمْمٝمؿ، وهق ىمٚمٞمؾ ذم ضم٤مٟم٥م طمًٜم٤مهتؿ وومْمٚمٝمؿوه

يمالم ٟمٔمري ٓ رصٞمد ًمف  ..(أنا اظمفؿ هق ايمتػريؼ زمكم ؽمى ايمصحوزمي وكؼد ضمقوهتؿ): ىمقًمٙمؿ :شموكقًو

 .اًمِمٞمٕمل ُمـ اًمقاىمع

ُم٤م قمدا أرسمٕم٦م -وآُمتٜم٤مع قمـ شمٜمٗمٞمذه٤م، وشمآُمر مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م  (ظمٞم٤مٟم٦م اًمقصٞم٦م): وم٢منَّ دقمقى

 .غم إظمٗم٤مئٝم٤م، أقمٔمؿ ُمـ يمؾ ؾم٥مقم -أؿمخ٤مص

 .وم٢مٟمَّؽ ًمق ؾم٧ٌٌم ؿمخًّم٤م ُم٤م ًمٙم٤من ومٕماًل ؿمخّمٞم٤ًم ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف يمٌػم ضر

٤م إذا اهتٛم٧م إٟم٤ًمًٟم٤م سمخٞم٤مٟم٦م ديـ وقمّمٞم٤من رؾمقل وم٢منَّ ذًمؽ أؿمد أٟمقاع اًم٤ًٌمب  .أُمَّ

 .وهذه اًمٕم٤ٌمرات اًمتل أوردمتقه٤م ٓ شمٖمػم احل٘مٞم٘م٦م

 .ٟم٘مض اًمديـ سمٙم٤مُمٚمفوم٢منَّ ُمقىمػ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يؽمشم٥م قمٚمٞمف 

 .يمام ذيمرمتقه قمـ أؾم٤ٌمب اًم٥ًم واًمِمتؿ شويمقد ايمعصٌقي، وكتوج ايمغقظ واحلؼد واهلقى»: ٕٟمَّف

 !!ومٝمذا ُمـ أقمج٥م اًمدقم٤موى( قمغم أؾمس صحٞمح٦م)وأُم٤م دقمقايمؿ أن ٟم٘مديمؿ ي٘مقم 
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 ! وم٘مد شمٌلم ظمالل هذا اًمٌح٨م وم٤ًمد هذه اًمدقمقى 

 !أؾمٜم٦م اًمٜم٘مد ؟صمؿ ُم٤م قمالىم٦م اًمِمٞمٕم٦م سم٤مًمّمح٤مسم٦م طمتك يًٚمٓمقا قمٚمٞمٝمؿ 

وم٤مًمِمٞمٕم٦م شمزقمؿ أهن٤م شم٠مظمذ ديٜمٝم٤م ُمـ إئٛم٦م وٓ شم٠مظمذ ديٜمٝم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومام هل اًمٗم٤مئدة إذن ُمـ 

 !اًمٜم٘مد اعمزقمقم ؟

 .إٓ إوم٤ًمد اًمديـ وإوم٘م٤مد اًمث٘م٦م ذم ٟم٘مٚمتف يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف 

طمغم ايمـوس ومرين، شمؿا ايمذيـ : )ومول ، فمـ ايمـٌل فمـ فمٌد اهلل زمـ مًعقد ): ومؾتؿ( 819

 ([4133:ح)، ومًؾؿ (4613:ح)صحقح ايمٌخوري ...(. ]هنؿ، شمؿا ايمذيـ يؾقهنؿيؾق

ُيويمػ ايمقاومع اظمؾؿقس مـ سموريخ إنا هذا احلديٌ مفام صح ؽمـده، وإن رواه اإلموم ايمٌخوري: 

شمؿا ايمذيـ : )، وكحـ كعرض ايمـظر فمـ سموريخ ايمصحوزمي، وكعطػ ايمـظر إلم ومقيمفايمصحوزمي وايمتوزمعكم

! مـفؿ ايمتوزمعقن، وهمقفؿ إمقيقن، همفؾ يؿؽـ أن كعد فمٌم إمقيكم طمغم ايمؼرون؟ ، هموظمراد(يؾقهنؿ

دم ىمرزمًلء فمطشوًكو، وذزمحقا أوٓده  وومد يمقكقا وصمف إرض زمدموء إزمريوء، وومتؾقا ؽمٌط ايمـٌل 

 .!(؟وأصحوزمف، وهتؽقا ضمرمي ايمؽعٌي

 : هـو وومػوت: ومؾً

 ًٓ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد :، وهؿاحلدي٨م رواه ؾمت٦م ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل  :أو
(5)

سمـ اواًمٜمٕمامن  ،

سمِمػم
(0)

وقمٛمران سمـ طمّملم،  
( )

وقمٛمرو سمـ ذاطمٞمؾ ،
(4)

وضمٕمدة سمـ هٌػمة ،
(1)

وقم٤مئِم٦م ،
( )

. 

 .وم٤محلدي٨م مل يتٗمرد سمروايتف صح٤ميب واطمد وٓ حمدث واطمد

َّٓ صح٤ميب واطمد أو حمدث واطمد، وصح اًمًٜمد: ًمٙم٤من يم٤مومٞم٤ًم ذم ىمٌقًمف، ومٙمٞمػ وىمد  وًمق مل يروه إ

                                                
-(7118:ح)، واسمثـ طمٌث٤من (2353:ح)، واسمثـ ُم٤مضمث٦م (4128:ح)، وأمحثد (6424:ح)وُمًٚمؿ ، (2611:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 1) 

 .-اإلطم٤ًمن

 (.6613:ح)واسمـ طم٤ٌمن  ،(18117:ح)رواه أمحد ( 2) 

 (.2255:ح)واًمؽمُمذي  ،(19445:ح) أمحدو ،(7/348:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 3) 

 (.28151:ح)رواه اسمـ طم٤ٌمن ( 4) 

 (.1/148)رواه اسمـ محٞمد ( 5) 

 (.2225:ح)رواه ُمًٚمؿ ( 6) 



 119 
 

 

118 
 

 !مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وظمرضمف أصح٤مب اًمّمح٤مح؟رواه 

هذا اعمقىمػ واوح اًمدًٓم٦م قمغم أنَّ اعمٜمٝم٩م اًمذي حيتٙمؿ إًمٞمف اعمخ٤مًمٗمقن ٕهؾ احلؼ: إٟمَّام هق  :شموكقًو

أوه٤مم قم٤مرو٧م طم٘م٤مئؼ، ومٚمتٚمَغ احل٘م٤مئؼ  لاهلقى ٓ اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اًمذي ي٘مقم قمغم أؾمس قمٚمٛمٞم٦م، وإٟمَّام ه

يًتدًمقن سم٠مطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م إلصم٤ٌمت قم٘م٤مئد سم٤مـمٚم٦م، يردون أطم٤مدي٨م ومٌٞمٜمام ٟمراهؿ . ُمت٤مسمٕم٦م ًمألوه٤مم

 .صحٞمح٦م ًمًقء ومٝمٛمٝم٤م، أو عمخ٤مًمٗمتٝم٤م عمٕمت٘مداهتؿ

يتْمح ًمف صدىمف، سمؾ ًمق مل يرد  :إنَّ اعمت٠مُمؾ عمٕمٜمك احلدي٨م سمٕمٞمًدا قمـ اعمقروصم٤مت اًمٕم٘مدي٦م :شمويمثًو

٦م يمام ورد ومٞمف  .احلدي٨م ًمٙم٤من طم٤مل إُمَّ

 .هل أؾم٤مس هذا اخلػم اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف -ُمدة اًم٘مرن  سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ -وم٤مًم٘مرون اًمثالصم٦م 

سًم٤م، وم٤مشمٌٕمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس، وحقا سم٠مٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ وأروٝمؿ ومداًء ٤مرَ وم٘مد فمٝمر اإلؾمالم همري٤ًٌم حُمَ 

 .هلذا اًمديـ

، ومحٚمقا ذيٕمتف، وٟمنموا ديٜمف، واٟمٓمٚم٘مقا جم٤مهديـ صمؿَّ ضم٤مهدوا ذم ؾمٌٞمٚمف، وٟمٍموا رؾمقًمف 

 .ومٗمتحقا إرض

 .ضمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م، واًمذي اؾمتٛمر إمم هن٤مي٦م اًم٘مرن إول :اجلقؾ إولهذا هق 

واًمّم٤محلقن، وضمٞمقش احلؼ شمٗمتح اًمٌٚمدان، وشمٌٚمغ  ،ومٔمٝمر اًمٕمٚمامء واًمٕم٤ٌمد، واًم٘م٤مدة، واًمِمٝمداء

اًمديـ، وشمٕمٚمؿ اًمنمع: ومٙم٤مٟم٧م اعم٤ًمضمد قم٤مُمرة سم٤معم١مُمٜملم، واحلٚم٘م٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل يتدارس أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 .وهذا طم٤مل اًمِمٕم٥م اعمًٚمؿ. تنمةومٞمٝم٤م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ُمٜم

فمٝمرت ومتـ ذم اجل٤مٟم٥م اًمًٞم٤مد، قمٙمرت صٗمق هذا اخلػم وأٟم٘مّم٧م ُمٜمف: ًمٙمٜمَّٝم٤م مل شم٘مِض . ٟمٕمؿ

٦م سمٕمد ذًمؽ وم٢مٟمَّام وصٚمٜم٤م قمـ هذه اًم٘مرون، ومٚمٝمؿ ُمثؾ أضمقر ُمـ قمٛمؾ سم٤مخلػم اًمذي  قمٚمٞمف، ومٙمؾ ظمػم ذم إُمَّ

 .طمٗمٔمقه ورووه، وهلؿ ُمثؾ أضمقر ُمـ أدظمٚمقه اإلؾمالم

٦مهذه   .اًم٘مرون اًمثالصم٦م هل أؾم٤مس إُمَّ

 .ومٙم٤من اًم٘مرن إول أٟمٗمٕمٝم٤م وأسمريمٝم٤م، صمؿَّ شمٜم٤مىمص اخلػم سمٕمد ذًمؽ

٦م أيمؼم وأوؾمع ُمـ اعمٗمٝمقم اًمذي ذيمرمتقه ٦م، وإُمَّ ٦م ٓ يمؾ إُمَّ  .إُمقيقن ضمزء ُمـ إُمَّ

٤م إطمداث اًمتل وىمٕم٧م ٤م ذ، ًمٙمـ ٓ يٜمٙمر اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ذم إُمَّ : وأُمَّ ٦م سم٥ًٌم ومال ؿمؽ أهنَّ

 .سمٕمض اًمنم
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ظمػم ُمـ  ٓسمد ُمـ ختّمٞمص اًمٙمالم سم٤معم١مُمٜملم، واعمراد أنَّ ُم١مُمٜمل زُم٤مٟمف : ىمٚم٧م: )ىم٤مل اًمًٜمدي

اًمذيـ سمٕمدهؿ، صمؿَّ ظمػمي٦م ىمرن اًمّمح٤مسم٦م ٓ شم٘متيض ظمػمي٦م يمؾ واطمد ُمـ أطم٤مد، سمؾ يٙمٗمل ظمػمي٦م 

٤مج اًمٔم٤ممل،  وإَّٓ ًمٙم٤من يمؾ ُمـ يم٤من ذم وىم٧م اًمت٤مسمٕملم ظمػًما نمـ سمٕمده، ُمع أنَّ  ،اًمٖم٤مًم٥م ذم وىمتٝمؿ احلجَّ

(وًمٕمٚمَّف ٓ يقضمد ًمف ٟمٔمػم ذم سم٤مسمف
(5)

. 

ًمٞمس اعمراد أنَّ يمؾ واطمد ُمـ أهؾ يمؾ ىمرن ظمػم ُمـ يمؾ واطمد سمٕمده، وإٟمَّام اعمراد قمٛمقم أهؾ : إذن

 .وٓ يٕمٜمل اٟمتٗم٤مء اًمنم يمذًمؽ. اًم٘مرن

 :مـفٍ ايمشقعي مـفٍ نمريى: رازمًعو

واًمتل ٓ شم٤ًموي ذرة ذم سمحر طمًٜم٤مهتؿ، ضمرطمتٝمؿ وم٤مٕظمٓم٤مء اًمتل وىمٕم٧م ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م، 

َّٓ قمدًدا يًػًما  .وأًمٖم٧م قمداًمتٝمؿ إ

ٝم٤مت اعم١مُمٜملم، ضمرطمتٝمـ وأٟم٘مّم٧م ُمـ ومْمٚمٝمـ  .وإظمٓم٤مء اًمتل وىمٕم٧م ُمـ سمٕمض أُمَّ

٦م ٦م، أومًدت يمؾ ظمػم ذم إُمَّ  .وإظمٓم٤مء اًمتل وىمٕم٧م ُمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ إُمَّ

َّٓ اعمٕم٤مي٥م: ومًٌح٤من ُمـ ٟمقَّ   !ع اخلٚمؼ ووم٤موؾ سملم قم٘مقهلؿومٛمٜمٔم٤مرهؿ ٓ يٙمتِمػ إ

َّٓ قمغم اًمزهر، ُمع أنَّ هٜم٤مك : أرأي٧م اًمٜمحؾ ومٚمٞمتٜم٤م  :: ًمٙمٜمَّف ٟمٔمٞمػ ذيػأُم٤ميمـ ٟمتٜم٦م وم٢مٟمَّف ٓ ي٘مع إ

 .(ٟمحاًل ) ٟمٙمقن

و ًً ، وىُمتِؾ ُمـ أصح٤مب اًمٗمْمؾ ىمٌؾ احلًلم اًمٙمثػم، ىمد وىمٕم٧م ومتـ ىمٌؾ ىمتؾ ؾمٌط اًمٜمٌل  :طموم

 .ومل حيٙمؿ سم٠مٟمَّف ذ اًم٘مرون

 .ومل يٙمـ قمٍمه ذ اًمٕمّمقر ،(محزة) قمٛمف قمٝمد اًمٜمٌل  وم٘مد ىُمتِؾ ذم

 .ذ اًمٕمّمقر قمٍمه ومل يٙمـ (قمٛمر)وىمد ىُمتِؾ 

 .ذ اًمٕمّمقر قمٍمه ومل يٙمـ (قمثامن)وىمد ىُمتِؾ 

 .ذ اًمٕمّمقر قمٍمه ومل يٙمـ (قمكمّ ): وىمد ىُمتِؾ

٦م  طم٦م اخلػم٤مًإنَّ ىمتؾ ه١مٓء قمٔمٞمؿ، وطم٤مدث ضمٚمؾ، ًمٙمـ ُم  .سم٤مق ٓ يٚمٖمك جلرم أؿمخ٤مصذم إُمَّ

٦م يمٚمف يرضمع إمم هذه اًمٕمّمقر، ومٙمٞمػ يتٜم٤مؾمك اخلػم وُيْمخؿ اًمنم؟  !وم٤مخلػم ذم إُمَّ

                                                
 (.2353:ح)ذح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م ( 1) 
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 .وهبذا يتٌلم أنَّ ومٝمٛمٙمؿ همػم ؾمٚمٞمؿ، وطمٙمٛمٙمؿ همػم ُمًت٘مٞمؿ

٤م ىمتؾ ؾمٌط اًمٜمٌل  :ؽمودؽًمو  .ومٝمق ضمريٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ًمٕمـ اهلل ُمـ ومٕمٚمٝم٤م وريض هب٤م أُمَّ

٤م ُمـ ىمتؾ احلًلم أو أقم٤من قمغم ىمتٚم: ) ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ف أو ريض سمذًمؽ: ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل وأُمَّ

 (.واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أمجٕملم ٓ ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمف سوًم٤م وٓ قمدًٓ 

ٓ ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمف ( ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أمجٕملم: )ومٞمٛمـ أسمٖمض أهؾ اًمٌٞم٧م وىم٤مل 

(سوًم٤م وٓ قمدًٓ 
(  )

 . ومٙمٞمػ سمٛمـ ىمتٚمٝمؿ أو آذاهؿ 

وج صـق: )ومؾتؿ( 881 اومؼمف مـ اجلرائؿ ايمٌشعي مو يـدى هلو صمٌكم : عي أيدُّيؿوهذا هق احلجا

اإلكًوكقي، وٓ أؿمقؾ ايمؽًلم دم ذيمؽ، وايمتوريخ طمغم ؾموهد فمعم ىمذب هذه ايمروايي وووعفو مـ ومٌؾ 

 .ؽمامهة احلديٌ، يمتطفغم اجلفوز احلوىمؿ إمقي مماو ارسمؽٌف

 :وموئًًل ويؽػل دم ذيمؽ مو فمؾاؼف أزمق اظمعورم اجلقيـل فمعم هذا احلديٌ 

أنا ايمؼرن ايمذي صموء مـ زمعده زمخؿًكم ؽمـي ذ ومرون ايمدكقو: هق أضمد ايمؼرون  :ومماو يدل فمعم زمطًلكف

ايمتل ذىمرهو دم ايمـص، وىمون ذيمؽ ايمؼرن هق ايمؼرن ايمذي وُمتِؾ همقف احلًكم، وأوومع زموظمديـي، وضمقست 

ٌقن دم مـصى وذب مؽي، وكؼضً ايمؽعٌي،  ايمـٌقة اخلؿقر، وارسمؽٌقا طمؾػوؤه وايمؼوئؿقن مؼومف اظمـصا

زمـ يزيد، وُأريؼً ايمدموء احلرام، ووُمتِؾ اايمػجقر، ىمام صمرى يمقزيد زمـ معوويي، ويزيد زمـ فموسمؽي، وويمقد 

اظمًؾؿقن، وؽُمٌل احلريؿ، واؽمتُعٌِد أزمـوء اظمفوصمريـ وإكصور، وُكؼشً فمعم أيدُّيؿ ىمام يـؼش أيدي 

وج  (.ايمروم، وذيمؽ دم طمًلهمي فمٌد اظمؾؽ وإمرة احلجا

 :هـو وومػوت: ومؾً

 ًٓ  .زقمٛمتؿ أنَّ اًمت٤مريخ ظمػم ؿم٤مهد قمغم يمذب اًمرواي٦م، وًمٕمؾَّ اًمّمحٞمح هق اًمٕمٙمس يمام ُمر :أو

ؿ يّمٜمٕمقن إطم٤مدي٨م ًمتٓمٝمػم اجلٝم٤مز احل٤ميمؿ، دقمقى  :شموكقًو ٦م وصم٘م٤مهت٤م سم٠مهنَّ اهت٤مُمٙمؿ ًمٕمٚمامء إُمَّ

يًٚمؽ هذا اعمًٚمؽ اخلٓمػم،  ُمردودة، قم٤مري٦م قمـ اًمدًمٞمؾ، واعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل يرده٤م، وٓ يٚمٞمؼ سمٛمًٚمؿ أن

 .سم٢مـمالق آهت٤مُم٤مت سمدون دًمٞمؾ

ومال يٕمجز  ،ثؾ هذه اًمدقمقىوًمق ومتح هذا اًم٤ٌمب ًمرد يمؾ ؿمخص ُم٤م ٓ يتٗمؼ ُمع قم٘مٚمف أو ُمٕمت٘مده سمٛم

                                                
 488-4/487/ومت٤موى( 1)
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، وٟمحـ ٟمٚمتزم وٟمٚمزم ذم يمؾ ُم٠ًمًم٦م أي ؿمخص قمـ إـمالق ُمثٚمٝم٤م قمغم اعمج٤مزوم٤مت إذا ٟم٘مص ديٜمف أوقمدم

 .فيمؾ سم٤مب سمحًٌظمالومٞم٦م أن ٟمخْمٕمٝم٤م ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل ذم 

 .وم٤ٌمب اًمرواي٦م ٟمخْمٕمٝم٤م ًمدراؾم٦م رواهت٤م ىمٌؾ إـمالق إطمٙم٤مم 

ورواة هذا احلدي٨م صم٘م٤مت أقمالم، واًمٓمرق ُمتٕمددة، وم٠مٟمَّك يّمح هذا احلٙمؿ اًمذي أـمٚم٘متٛمقه ذم 

، ُمـ ظمالل رواة يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت طمٗم٤مظ: عمجرد طمدي٨م شمقارد قمغم روايتف أصح اًمٙمت٥م سمٕمد يمت٤مب اهلل 

 !ٟمٔمرة همػم دىمٞم٘م٦م

د هذا احلدي٨م قمـ ىمراسم٦م قمنمة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ظمرج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ طمدي٨م اصمٜملم ُمٜمٝمؿ، وم٘مد ور

 :اًمّمحٞمحلم اةوإظمرى وردت ذم اعم٤ًمٟمٞمد واًمًٜمـ، ٟمٙمتٗمل سم٤مإلؿم٤مرة إمم رو

ُمداره٤م قمغم إسمراهٞمؿ سمـ يزيد اًمٜمخٕمل، واًمذي أصمٜمك قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء، : قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: إولم

(حل٤ًم، وم٘مٞمًٝم٤م ُمتقىمٞم٤ًم، ىمٚمٞمؾ اًمتٙمٚمػ، وُم٤مت وهق خمتػ ُمـ احلج٤مجيم٤من رضماًل ص٤م: )ىم٤مل اًمٕمجكم
(5)

، 

 !وم٤مًمذي يٕم٤مدي احلج٤مج وهق أطمد وٓة سمٜمل أُمٞم٦م ؾمٞمٙمذب هلؿ؟

، طمتك وهق ُمـ اًمرواة قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ( قَمٌٞمدة اًمًٚمامين)وؿمٞمخف اًمذي رواه قمٜمف هق 

(قَمٌٞمدة قمـ قمكمحمٛمد سمـ ؾمػميـ قمـ : أصح إؾم٤مٟمٞمد: )ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل واًمٗمالس
(0)

. 

 ،ؿمٞم٤ٌمن: هذا احلدي٨م رواه قمـ إسمراهٞمؿ سمـ يزيد اًمٜمخٕمل أرسمٕم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت ُمـ رضم٤مل اًمّمحٞمحلم

واسمـ قمقن ،وُمٜمّمقر ،وإقمٛمش
( )

 !؟أقمالم ضم٤ٌمل ذم اًمٕمٚمؿ ذم اًمديـ : أه١مٓء يٙمذسمقن

ب: رواه٤م قمٜمف ؿمخّم٤من :قمـ قمٛمران سمـ طمّملم: ايمثوكقي وهالل سمـ ي٤ًمف، صمؿ  ،َزهَدُم سمـ ُميِّ

أسمق مجرة وإقمٛمش، صمؿَّ رواه قمٜمٝمام ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج: رواه قمٜمٝمام
(4)

أه١مٓء يٙمذسمقن قمغم رؾمقل اهلل ..

 !!ؾمٌح٤مٟمؽ هذا هبت٤من قمٔمٞمؿ! وهؿ أقمالم اعمحدصملم؟ 

 .إنَّ يمت٥م اًمًٜم٦م ـم٤مومح٦م سمذم اًمٙمذب وشمٗمًٞمؼ ص٤مطمٌف ورد روايتف

 ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمذسمقا؟

                                                
 (.1/378)هتذي٥م اًمٙمامل ( 1) 

 (.4/112)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( 2) 

 (.6427، 6424، 6422:ح)، وُمًٚمؿ (6511، 6282، 6281، 2611:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 3) 

 (.6427:ح)، وُمًٚمؿ (6281:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 4) 
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اسملم وُمٜمٝمجٝمؿ واوح وًمق يمذب ه١مٓء ًمُردَّ  ت رواي٤مهتؿ، وم٢منَّ أهؾ اًمًٜم٦م ٓ ي٘مٌٚمقن رواي٤مت اًمٙمذَّ

 .ٓ شم٘مٞم٦م ومٞمف

إذا ظَمٗمل قمغم اجلقيٜمل ومْٝمؿ ُمراد احلدي٨م، ومل يتًَّع ٟمٔمره ًمٗمْٝمؿ احل٘مٞم٘م٦م: وم٘مد ومٝمٛمٝم٤م أقمالم  :شمويمثًو

٦م ُمـ حمدصملم وذاح سم٤مًمٕمنمات ء يٕمتؼم وخم٤مًمٗم٦م ؿمخص جلٛمٝمقر اًمٕمٚمام ،إن مل يٙمقٟمقا سم٤معمئ٤مت ،إُمَّ

 .ؿمذوًذا ٓ يٖمػم احل٘مٞم٘م٦م

٦م رء ُمـ ديٜمٝم٤مضمِّ وإَّٓ ومٚمق رُ   .ح يمؾ رأي ؿم٤مذ عم٤م سم٘مل ًمألُمَّ

ي إلم إومقال ايمشوذة، زمٌمف ايمـظر فمـ صحي اظمـفٍ  وايمشقعي يؼمىمقن أومقال صمفوزمذة فمؾامء إما

 .وهذا مـفٍ وعقػ. ايمذي اسمٌعف ذيمؽ اظمخويمػ أو وعػف

٤م ُم٤م ورد ذم يمالم :رازمًعو  .ٙمٚمٝم٤م أظم٤ٌمر شم٤مرخيٞم٦م ٓ شمث٧ٌم قمٜمد اًمتٛمحٞمصوماجلقيٜمل ُمـ ُمزاقمؿ،  وأُمَّ

ق يمؾ ُم٤م ذم اًمت٤مريخ دون إظمْم٤مقمف عمٜمٝم٩م اًمرواي٦م ومام صح ُمٜمف ىمٌؾ وُم٤م  وهذا ُمٜمٝم٩م رديء أن ُيَّمدِّ

 .مل يّمح ُمٜمف مل ي٘مٌؾ

وأٟمتؿ ىمد ؾمقدشمؿ إوراق زاقمٛملم أٟمٙمؿ شمريدون متحٞمص اًمرواي٤مت عمٕمروم٦م صحٞمحٝم٤م ُمـ ؾم٘مٞمٛمٝم٤م 

سم٤مًمٙمؿ هٜم٤م شم٘مٌٚمقن دقم٤موى مل يًتدل قمٚمٞمٝم٤م سم٠مدًم٦م صحٞمح٦م وإٟمام هل دقم٤موى ٓ شمًتٜمد إٓ إمم ىمّمص ومام 

 .شم٤مرخيٞم٦م ٓ شمث٧ٌم

 .وٟمحـ ٟمح٤ميمؿ وٟمتح٤ميمؿ إمم اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اًمذي ووٕمف اعمحدصمقن قمغم يمؾ رواي٦م شم٤مرخيٞم٦م

و ًً ٦م يمام ُمر :طموم ت ًمٚمديـ، رواي٤م: طمدوث سمٕمض اًمنم ٓ جيقز أن يٚمٖمل اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ إُمَّ

وومتقطم٤مت ًمٚمٌٚمدان، وضمٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وقُم٤ٌَّمد وؿمٝمداء وص٤محلقن: هؿ أوٕم٤مف أوٕم٤مف أقمداد 

 !أُيٚمٖمك ه١مٓء ًمنم وىمع ُمـ أومراد؟.. إذار

وإذا سملمؾً ىمتى ايمتقاريخ وصمدت اخلؿًكم ايمثوكقي ًذا ىمؾفو، ٓ طمغم همقفو، وٓ دم : )ومؾتؿ( 888

( !؟وأمرائفؿ أؾمٌف، وايمؼرن مخًقن ؽمـي، همؽقػ يصح هذا اخلػمرؤؽموئفو وأمرائفو، وايمـوس زمرؤؽموئفؿ 

 .([84-41/3)ذح ازمـ أيب احلديد ]

ًٓ وم٤موٚم٦م ظمػمة اعمت٠مُمؾ ًمٙمت٥م اًمتقاريخ : ومؾً  : يرى شمٚمؽ إطمداث، ويرى سمج٤مٟمٌٝم٤م أقمام

 .وجم٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وقم٤ٌمد ،قمٚمامء
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 .وومٞمف سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م، وسم٘مٞم٦م ُمـ آل اًمٌٞم٧م

٤مٟم٧م ًذا ٓ ظمػم ومٞمٝم٤م، ومٙمٞمػ وصؾ إًمٞمٜم٤م هذا اًمديـ اًمذي طمٗمٔمف أهؾ هذه اًمٗمؽمة، هذه اًمٗمؽمة ًمق يم

 ؟ٓ ظمػم ومٞمف: ومٙمٞمػ ُي٘م٤مل!! ؟ومتٕمٚمٛمقه وقمٚمَّٛمقه، ومحٚمف قمٜمٝمؿ أهؾ اًم٘مرن اًمذيـ سمٕمدهؿ

٦م، ومال  إنَّ احلريم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م همػم احلريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وم٘مد شمٗمًد اًمًٞم٤مؾم٦م ويٌ٘مك اخلػم ذم إُمَّ

٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ُمـ ظمالل اًمٓمٌ٘م٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦ميٜمٌٖمل أن حي  .ٙمؿ قمغم إُمَّ

سمؾ وطمتَّك اًمٓمٌ٘م٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ومٞمٝم٤م ذ وظمػم، وم٘مد اؾمتٛمر اجلٝم٤مد ذم شمٚمؽ اًمٕمّمقر رهمؿ ُم٤م طمدث 

 .ويٜمٌٖمل أن حيٙمؿ سم٤مًم٘مًط واًمٕمدل ،ومٞمٝمؿ ُمـ وم٤ًمد

: ىم٤مل شمٕم٤ممم          [152:إٟمٕم٤مم]وىم٤مل شمٕم٤ممم ، :     

            [8:اعم٤مئدة]. 

 .وىمد شم٘مدم ُمزيد سمٞم٤من هلذا اجل٤مٟم٥م

 : يمإليؼوظوحتؾقؾ زمعض مو سمؼدم  إووهمي زمعض أيوت دم همضؾ ايمصحوزمي* 

أوٟمزيد سمٕمض  ،ومْمٚمٝمؿأن ٟمْمٞمػ سمٕمض أي٤مت اًمداًم٦م قمغم ذم هن٤مي٦م احلدي٨م قمـ اًمّمح٤مسم٦م وحيًـ 

، ُمٕمتٛمديـ ذم ذًمؽ قمغم اًمٗمٝمؿ اعم٤ٌمذ، اًمذي يت٤ٌمدر إمم ذهـ يمؾ قم٤ممل أو ـم٤مًم٥م قمٚمؿ،  ٤مُم٤م شم٘مدم إيْم٤مطًم 

 .ظم٤مزم اًمذهـ ُمـ يمؾ ُم٤م يٗمًده

ومول سمعولم -8 :              

    [143:اًمٌ٘مرة]. 

٤م اًمقؾمط ذم يمالم اًمٕمرب: )ىم٤مل اًمٓمؼمي  :وىم٤مل زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمك ذم اًمقؾمط...اخلٞم٤مر: وأُمَّ

(إذا ٟمزًم٧م إطمدى اًمٚمٞم٤مزم سمٛمٕمٔمؿ  هؿ وؾمط يرى إٟم٤مم سمحٙمٛمٝمؿ 
(5)

 

٦م وؾمًٓم٤م: )وىم٤مل اًمثٕم٤مًمٌل ، روي ذًمؽ قمـ رؾمقل اهلل  :أي ،وضمٕمٚمٜم٤ميمؿ أُمَّ ًٓ وشمٔم٤مهرت  قمدو

                                                
 (.2/5)اًمٓمؼمي شمٗمًػم ( 1) 
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...(اخلٞم٤مر وإقمغم ُمـ اًمٌمء :قم٤ٌمرات اعمٗمنيـ، واًمقؾمطسمف 
(5)

. 

ظمٞم٤مرهؿ : ومالن أوؾمط ىمقُمف أي: واًمٕمرب شم٘مقل... هق اًمٕمدل: واًمقؾمط: )وىم٤مل اًمًٛمرىمٜمدي

..(وأقمدهلؿ
(0)

. 

وا : وىمد أمجع اعمٗمنون قمغم هذا اعمٕمٜمك ؿ ومنَّ  .سم٤مخلٞم٤مر واًمٕمدل (اًمقؾمط)أهنَّ

اعمٕمٜمٞملموىمد اؾمتٓمرد اًمرازي ذم شم٘مرير هذيـ 
( )

. 

ًٓ )سم٠مٟمَّف ضمٕمؾ  هذا اًمثٜم٤مء ُمـ اهلل  :ومؾً ٦م ظمٞم٤مًرا قمدو ٦م أُمَّ واخلٓم٤مب يم٤من ُمقضمًٝم٤م جلٞمؾ  (هذه إُمَّ

سمٙمر وقمٛمر وقمثامن  ٤مأسم: ؟ وظم٤مص٦م ظمٞم٤مرهؿ(هذا اجلٞمؾ اعم١مُمـ أم ٓ)، هؾ يدظمؾ ومٞمف اًمّمح٤مسم٦م 

 إًمخ أوم٤موؾ اًمّمح٤مسم٦م أم ٓ؟..وقمكّم، وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤َّمص، واًمزسمػم سمـ اًمٕمقام

٦م: وم٢من ىمٚمتؿ ؿ داظمٚمقن ومٞمٝمؿ: وم٘مد واوم٘متؿ سم٘مٞم٦م إُمَّ  !ٓ: ومام هق اًمدًمٞمؾ؟: وإن ىمٚمتؿ. إهنَّ

ؿ ىمد همػموا وسمدًمقا وُمٜمٕمقا قمٚمٞم٤ًّم طم٘مف: وم٢من ىمٚمتؿ  .اًمدًمٞمؾ أهنَّ

٤مه؟ اًمذيهذا احلؼ ُم٤م هق : ىمٚمٜم٤م  !ُمٜمٕمقه إيَّ

 .اإلُم٤مُم٦م: وم٢من ىمٚمتؿ

 ُمـ روى هذا احلؼ؟: ىمٚمٜم٤م

 !اًمّمح٤مسم٦م أٟمٗمًٝمؿ: وم٢من ىمٚمتؿ

 .هؿ ىمد رووا أٟمَّف مل ُيقَص إًمٞمف سمٌمء: ىمٚمٜم٤م

 .روى ذًمؽ احلؼ قمكّم : وم٢من ىمٚمتؿ

 .ىمد روى أٟمَّف ٓ طمؼ ًمف، وأٟمَّف ٓ ومرق سمٞمٜمف وسملم إظمقاٟمف سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م وقمكّم : ىمٚمٜم٤م

 .تل روي٧م ذم إسمٓم٤مل اًمقصٞم٦م أصح ؾمٜمًدا ُمـ شمٚمؽ اًمرواي٤مت اًمتل شمزقمؿ إُم٤مُمتفواًمرواي٤مت اًم

صمؿَّ إنَّ احل٤مل اًمذي قم٤مش قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ٓ يدل قمغم وضمقد رء ُمـ هذه اعمزاقمؿ، وىمد شم٘مدم ُم٤م 

 .-وؾمٞم٠ميت يمذًمؽ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم-ي٘مرر ذًمؽ ذم قمدة ُمقاـمـ 

                                                
 (.143)آي٦م  -  شمٗمًػم ؾمقرة اًمٌ٘مرة - شمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل( 1) 

 (.1/99)شمٗمًػم اًمًٛمرىمٜمدي ( 2) 

 (.4/83)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( 3) 
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٤م صمؿَّ يمٞمػ يثٜمل   !ويٙمقن أوهل٤م وم٤مؾم٘ملم فمٚمٛم٦م؟ (قمدولظمٞم٤مر ): قمغم هذه إُم٦م سم٠مهنَّ

وهؿ اًمذيـ قم٤ميِمقا اًمتٜمزيؾ، وقم٤مٟمقا ذم ؾمٌٞمؾ إيامهنؿ أٟمقاع اًمٌالء، وىمد اؾمتٛمرت طمٞم٤مهتؿ قمغم 

اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وىمد ىمتؾ آٓف ُمٜمٝمؿ ذم أىمٓم٤مر إرض سمٕمٞمديـ قمـ أروٝمؿ 

 !ودي٤مرهؿ، وم٠مي دٟمٞم٤م يم٤مٟمقا يريدون سمذًمؽ اجلٝم٤مد؟

 !؟أن ٓ يٙمقن هلذه اًمٙمثرة اًمتل هل سم٤مٔٓف ٟمّمٞم٥م ذم هذا اعمدح واًمثٜم٤مء ُمـ اهلل أُيٕم٘مؾ 

َّٓ قمغم  أًمٞمس هذا اهت٤مًُم٤م هلل  ومٞمٜمخدع ! أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص؟)سم٠مٟمَّف أصمٜمك سمٚمٗمظ اًمٙمثرة وٓ يٜمٓمٌؼ إ

 !وي٘مٌٚمقن رواي٤مهتؿ وهؿ قمغم ظمالف ذًمؽ طم٥ًم زقمٛمٙمؿ؟ ،ويٕمٔمٛمقهنؿ ويٕمدًمقهنؿ ،اًمٜم٤مس هبؿ

: ذم هذه اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م ىمد اظمتٗم٧م، ومل يٌؼ ومٞمٝم٤م ُمـ يّمٚمح أن يدظمؾ ذم أي٦مصمؿ هؾ إُم٦م 

       [111:قمٛمران آل ] وىمع، أم أن اخلػم ُمقضمقد إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ اًمنم؟ٕن فمٚماًم ! 

إمم  صمؿ إن شمًٚمًؾ اخلػم واؾمتٛمراره يم٤من طمٚم٘م٦م ذم ظمػمي٦م هذه إُم٦م، اًمتل ًمـ شمٜم٘مٓمع سم٢مذن اهلل 

 !ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م؟

: ومول سمعولم( 4                      

                      

 [ اًمٌ٘مرةؾمقرة]. 

 :فمدة أمقرهذه أيي سمؼرر 

٦م اجلٞمؾ إول اًمذي وضمف إًمٞمف اخلٓم٤مب اُمتٜم٤من اهلل  :إول ٦م، وذم ُم٘مدُم٦م إُمَّ ًٓ : )قمغم إُمَّ رؾمق

 ...(. يزيمٞمٙمؿ ويٕمٚمٛمٙمؿ..قمٚمٞمٙمؿ..ُمٜمٙمؿ

 .همػم داظمٚملم ذم هذا آُمتٜم٤من (اعمخ٤مـمٌلم): وٓ أفمـ أنَّ قم٤مىماًل يزقمؿ أنَّ 

: أنَّ رؾمقًمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف: هب٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أٟمقاع آُمتٜم٤من اًمتل اُمتـ اهلل  :ايمثوين

 !ومٝمؾ حت٘م٘م٧م هذه اًمٜمٕمٛم٦م ومزيم٤مهؿ أم ٓ؟. يٓمٝمرهؿ: أي (يزيمٞمٝمؿ)

يٓمٝمرهؿ ُمـ رذائؾ إظمالق ودٟمس اًمٜمٗمقس وأومٕم٤مل  :أي: ويزيمٞمٝمؿ: )ىم٤مل اسمـ يمثػم
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...(اجل٤مهٚمٞم٦م
(5)

. 

 وهؾ زيمك يمؾ ُمـ ُمٕمف طمتك اعمٜم٤موم٘ملم؟: ىمد ي٘م٤مل

اؿمتٝمروا ذم إُم٦م، وقمرومقا سمّمحٌتٝمؿ ًمرؾمقل اهلل اًمذيـ اًمذيـ ُمٕمف، اخلٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم : ىمٚمٜم٤م

 .، ومٝمؿ أول ُمـ يدظمؾ ذم اخلٓم٤مب

: ومول سمعولم (3             [111:قمٛمران آل]. 

قمغم هذه إُم٦م، صمؿ اظمتٚمٗمقا  مجٞمع اعمٗمنيـ جمٛمٕمقن قمغم أن اًمّمح٤مسم٦م داظمٚمقن ذم هذا اًمثٜم٤مء ُمـ اهلل 

 :ذم ؿمٛمقًمف ًمٌ٘مٞم٦م إُم٦م

ؿ اًمذيـ ه٤مضمروا ُمع رؾمقل اهلل : ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل ..ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م إهنَّ
(0)

. 

٦م: وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل إنَّ ذًمؽ مجٞمع هذه إُمَّ
( )

. 

 .٤من ٓ شمٙم٤مد خترج قمٜمٝمام أىمقال اعمٗمنيـٞموهذان اعمٕمٜم

٦م وم٤مهلل  ٤م قمغم إُمَّ ٤م قمغم اًمّمح٤مسم٦م اعمٝم٤مضمريـ، وإُمَّ  .يمٚمٝم٤م أصمٜمك إُمَّ

واًمٔم٤مهر أنَّ اجلٞمؾ إول يم٤من ًمف اًمٜمّمٞم٥م إوومر، ومٝمؿ أٟمّم٤مر اًمديـ ورواشمف، وىمد شمقاومر هلؿ ُمـ 

 .أؾم٤ٌمب اًمّمالح واًمت٘مقى ُم٤م مل يتقاومر ًمٖمػمهؿ

: ٦م خم٤مـم٤ًٌم أوهل٤م سم٘مقًمفقمغم إُمَّ  ىمد أـمٚمؼ اًمثٜم٤مء سمْمٛمػم اخلٓم٤مب، ومٝمؾ ُيٕم٘مؾ أن يثٜمل  واهلل 

َّٓ (يمٜمتؿ) ٤مق! أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص؟ ، وٓ يِمٛمؾ اخلٓم٤مب إ ًَّ ٤م فمٚمٛم٦م وُم ٤م يمٗم٤مر ُمرشمدون، وإُمَّ  !!؟واًمٌ٘مٞم٦م إُمَّ

 !!ؾمٌح٤مٟمؽ هذا هبت٤من قمٔمٞمؿ

 : ومول سمعولم( 4                         

                              

                                                
 (.1/335)اًمتٗمًػم ( 1) 

 (.11/29)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 2) 

 (.11/29)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 3) 
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        [احلديدؾمقرة.] 

أقمداء  مع واقمٚمؿ أنَّ أي٦م دًم٧م قمغم أنَّ ُمـ صدر قمٜمف اإلٟمٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، واًم٘مت٤مل: )ىم٤مل اًمرازي

ًٓ نمـ صدر قمٜمف هذان إُمران سمٕمد اًمٗمتح  (.اهلل ىمٌؾ اًمٗمتح: يٙمقن أقمٔمؿ طم٤م

اعمثقسم٦م وهل اجلٜم٦َّم، ُمع شمٗم٤موت : ويمؾ واطمد ُمـ اًمٗمري٘ملم وقمد اهلل احلًٜمك، أي: )إمم أن ىم٤مل

(اًمدرضم٤مت
(5)

. 

، وأٟمٗمؼ ُمـ ُم٤مًمف ًمٜمٍمة ديٜمف ىمٌؾ ومتح وم٤مٔي٦م ٟمّم٧م قمغم ومْمؾ ُمـ ىم٤مشمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  :ومؾً

وقمغم ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ سمٕمد ذًمؽ، ُمع وقمد يمؾ ُمٜمٝمام سم٤محلًٜمك وهل  -أو طم٤مدصم٦م احلديٌٞم٦م قمغم ىمقل- ُمٙم٦م

 .اجلٜم٦َّم

 !هؾ هذا اًمققمد جلامقم٦م يمٌػمة أم ٕرسمٕم٦م أؿمخ٤مص؟

 !أم ٓ؟ وهؾ يدظمؾ ومٞمٝم٤م أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن 

 .ٟمٕمؿ يدظمٚمقن، ومٝمذا ُمٗمٝمقم أي٦م: وم٢من ىمٞمؾ

ؿ همػم داظمٚملم ٓ هؿ وٓ قمكّم : ومام هق اًمدًمٞمؾ؟ صمؿَّ ًمق ىم٤مل ؿمخص ،ٓ :وإن ىمٞمؾ ، ومام هق إهنَّ

 اجلقاب؟

 .اًمدًمٞمؾ ُمـ اًمًٜم٦َّم أنَّ قمٚمٞم٤ًّم ُمٜمٝمؿ: وم٢من ىمٞمؾ

 .ويمذًمؽ اًمًٜم٦َّم شمدل قمغم أنَّ ه١مٓء ُمٜمٝمؿ: ىمٞمؾ

: ومول سمعولم( 5              

                             
 .[اًمٗمتحؾمقرة ]

 .وردت هذه اًمٌٞمٕم٦م ذم أهمٚم٥م يمت٥م اًمًٜمـ واًمتٗم٤مؾمػم

يمٜم٤َّم يقم احلديٌٞم٦م أًمًٗم٤م وأرسمٕمامئ٦م، : )اهلل أٟمَّف ىم٤مل وىمد ورد قمددهؿ ذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد

                                                
 (.29/221)اًمٙمٌػم اًمتٗمًػم ( 1) 
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(وم٤ٌميٕمٜم٤مه
(5)

. 

(حت٧م اًمِمجرة خيؼم شمٕم٤ممم قمـ رو٤مه قمـ اعم١مُمٜملم اًمذيـ سم٤ميٕمقا رؾمقل اهلل : )ىم٤مل اسمـ يمثػم
(0)

. 

سم٠مٟمَّف ريض قمـ ه١مٓء اعم١مُمٜملم، وذًمؽ ي٘متيض شم٘مرير إيامهنؿ ورو٤مه قمٜمٝمؿ،  وهذا ظمؼم ُمـ اهلل 

ف ٓ يًخط قمٚمٞمٝمؿ: ٕنَّ رو٤مه  وإذا ريض اهلل  دًمٞمؾ قمغم اؾمتٛمرارهؿ قمغم  قمـ ؿمخص أو ىمقم، وم٢مٟمَّ

 .اإليامن

 ومٝمؾ ه١مٓء اًمذيـ سم٤ميٕمقا يمٚمٝمؿ ُم١مُمٜمقن؟ أم أيمثرهؿ؟ أم أىمٚمٝمؿ؟ وُم٤م هق اًمدًمٞمؾ؟

ويمٞمػ خي٤مـمٌٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف هبذه إًمٗم٤مظ اًمتل شم٘مرر رو٤مه قمـ اجلٛمٞمع، ويٙمقن اعمراد أرسمٕم٦م 

 !أؿمخ٤مص؟

: ومول سمعولم( 6                    

                        

                           

    [ احلجراتؾمقرة]. 

إًمخ هذه  ..(وزيٜمف ذم ىمٚمقهبؿ): و (اإليامن)قمغم اًمّمح٤مسم٦م أٟمٗمًٝمؿ سم٠مٟمَّف طم٥ٌم إًمٞمٝمؿ  يٛمتـ اهلل 

 !اًمٜمٕمؿ

 ومٝمؾ حت٘مؼ ذًمؽ جلٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م أم ٓ؟

ؿ ؾمٞمٖمػمون ويٌدًمقن، ويٕمّمقن ومٝمؾ جيقز أن ُيتٝمٛمقا ذم : وم٢من حت٘مؼ قمداًمتٝمؿ وديٜمٝمؿ، وُيٕمت٘مد أهنَّ

 !رؾمقل اهلل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف؟

 !!سم٠مٟمف اُمتـ سمام مل ي٘مع مل يتح٘مؼ ومٝمذا رد قمغم اهلل : وإن ىمٚمتؿ

 !سمام ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف؟ أيٛمتـ اهلل 

                                                
 (.1483:ص)صحٞمح ُمًٚمؿ ( 1) 

 (.7/342)شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( 2) 
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ؿ ؾمٞمتخٚمقن قمٜمف؟  !أو يٛمتـ سمام يٕمٚمؿ أهنَّ

ٜم٤م ٟمِمٝمد أٟمَّف  ؿ ىمد أٟمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ، و إٟمَّ ؿ قم٤مؿمقا قمٚمٞمٝم٤م وُم٤مشمقا قمٚمٞمٝم٤م، وأهنَّ ىمد حت٘م٘م٧م ٟمٕمٛمتف، وأهنَّ

 .وأحل٘مٜم٤م هبؿ ذم دار يمراُمتفريض اهلل قمٜمٝمؿ  ..أزيمٞم٤مء أسمرار

 :ومول سمعولم( 7                          

                           

                                

   [ اعم٤مئدةؾمقرة]. 

 : وهـو وومػوت فمدة مـفو

 ًٓ  .ذم أي٦م مجٚم٦م ذـمٞم٦م وضمقاهب٤م، يٕمٜمل أٟمَّف إذا ُوضمد ومٕمؾ اًمنمط ُوضمد ضمقاسمف ٓ حم٤مًم٦م :أو

هلذه  أىم٤مم أسم٤م سمٙمر  ُمـ يمثػم ُمـ اًمٕمرب، صمؿَّ إن اهلل  وىمد طمدصم٧م ردة سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل 

 .اًمردة، وُمٕمف إظمقاٟمف ُمـ قمٔمامء اًمّمح٤مسم٦م، وم٘م٤مشمٚمقا اعمرشمديـ طمتَّك أقم٤مدوهؿ إمم اًمديـ

يؼ : وم٢من ىم٤مل اًمِمٞمٕم٦م إنَّ اًمردة ىمد وىمٕم٧م، وهل هذه، وأىمروا سم٤محل٘مٞم٘م٦م: وم٘مد اقمؽمومقا سمٗمْمؾ اًمّمدِّ

. 

 .وإن أٟمٙمروا ومال يًتح٘مقن اعمٜم٤مفمرة: ٕنَّ إٟمٙم٤مر اًمٌدهيٞم٤مت يً٘مط أهٚمٞم٦م اعمخ٤مًمػ ًمٚمحقار

 .إنَّ أسم٤م سمٙمر وإظمقاٟمف ارشمدوا: وإن ىم٤مًمقا

أٟمَّف إن وىمٕم٧م ردة وم٢مٟمَّف ٓسمد أن ي٠ميت سمٛمـ جي٤مهد أهٚمٝم٤م، وم٠ميـ ُمـ ىم٤مشمؾ : وذط ىمد وقمد اهلل : ىمٚمٜم٤م

يؼ؟  !اًمّمدِّ

يؼ  :شموكقًو وم٘مد : وأظمالىمف، يرى هذه اًمّمٗم٤مت ُمتقاومرة ومٞمف  إنَّ اعمت٠مُمؾ ذم ؾمػمة اًمّمدِّ

اهلل، ومل يتقاَن  يم٤من ؾمٝماًل ًمٞمٜم٤ًم قمغم إظمقاٟمف اعم١مُمٜملم، ُمٝم٤مسًم٤م خت٤مومف اًمدول، وىمد ؾمػمَّ اجلٞمقش دم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ

 .قمـ طمرب اًمردة رهمؿ ىمٚم٦م اعمًٚمٛملم آٟمذاك

يؼ وضمٞمش قمٛمر وضمٞمش قمثامن  :شمويمثًو ، وىمد إنَّ هذه إوص٤مف إٟمَّام حت٘م٘م٧م ذم ضمٞمش اًمّمدِّ

 .وسمٕمض ُمـ ىم٤مشمؾ ُمٕمف سمٕمد ذًمؽ ،ُمٕمٝمؿ يم٤من قمكم 
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، ، صمؿَّ شمقىمػ سمٕمْمٝم٤م ذم ظمالوم٦م قمكّم وىمد يم٤مٟم٧م هذه إظمالق ُمتقاومرة ذم قمٝمقد اًمثالصم٦م 

 .إن مل شمتقىمػ سمٙم٤مُمٚمٝم٤م

ردة، وإٟمَّام وىمٕم٧م  وذًمؽ أنَّ أي٦م ىمٞمدت جملء ه١مٓء إىمقام سم٤مًمردة، ومل حيدث ذم قمٝمده 

 .ومتٜم٦م سمدون اظمتٞم٤مره 

يؼ وإظمقاٟمف: نم٤َّم ي١ميمد ومْمٚمٝمؿ  أنَّ هذا اًمققمد حت٘مؼ، ومت٧م ٟمٕمٛم٦م اهلل  :وم٤مًمِم٤مهد قمغم اًمّمدِّ

 .وإيامهنؿ وقمداًمتٝمؿ

يزقمٛمقن أنَّ اًمّمح٤مسم٦م ارشمدوا، صمؿَّ زقمٛمقا أنَّ قمٚمٞم٤ًّم شمرك  صمٜمل قمنمي٦م٦م آيمثػم ُمـ اًمِمٞمٕم: رازمًعو

يؼ اعمرشمديـ ومل ي٘م٤مشمؾ قمكّم؟ ،شم٘مٞم٦م وطمرًص٤م قمغم وطمدة اعمًٚمٛملم :ىمت٤مهلؿ  . .ٕٟمَّف ٓ ردة! ومِٚمَؿ ىم٤مشمؾ اًمّمدِّ

 !صمؿ عم٤مذا ىم٤مشمؾ قمكم ريض اهلل قمٜمف سمٕمد ذًمؽ ُمٕم٤موي٦م  ؟

 !ٓي٘م٤مشمؾ ًمٞمح٤مومظ قمغم وطمدة اعمًٚمٛملم ؟ ًمٞمس إومْمؾ قمغم ىم٤مقمدشمٙمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م أنأ

 !أمل شمٗمرق  يمٚمٛم٦م  اعمًٚمٛملم سم٥ًٌم هذااًم٘مت٤مل؟

 !أمل شمرق دُم٤مء اعمًٚمٛملم؟

ٕٟمف ًمٞمس إُم٤مُم٤مً : )) قمدم ىمت٤مًمف هٜم٤مك ُمٜمتخ٥م و(( إُم٤مم: ))  إن ىمت٤مًمف هٜم٤م ريض اهلل قمٜمف ٕٟمف 

ُمـ اهلل ( ُم٤مُم٦م ُمٜمّمقص٦مإ: )وٓي٘م٤مشمؾ قمغم ( إُم٤مُم٦ٍم ُمٜمتخ٦ٌمٍ : ) وطم٤مؿم٤مه أن ي٘م٤مشمؾ قمغم(( ُمٜمّمقص٤مً 

 !!قمزوضمؾ

 .ٟمٕمٛم٦م اًمٕم٘مؾاحلٛمد هلل قمغم و

 :ومول سمعولم( 8                

                          

                           

         [55:اًمٜمقر.]  
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 :وومـػـوت مع أيــــي

 ًٓ ـ هلؿ وقمد اهلل  :أو إًمخ .. ُمـ آُمـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وقمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت أن يًتخٚمٗمٝمؿ ويٛمٙمِّ

 .اعمققمقد

 حت٘مؼ شمٚمؽ اًمققمقد سم٤مإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، ومٝمؾ حت٘مؼ ذًمؽ اعمققمقد؟وىمد ىمٞمد 

أٟمَّف إذا ُوضِمد اإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ُوضِمدت شمٚمؽ اًمققمقد، وإن ُوضِمدت شمٚمؽ : وذًمؽ يٕمٜمل

 .اًمققمقد حت٘مؼ اإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

 هؾ حت٘مؼ هذا اًمققمد؟ :شموكقًو

ـ هلؿ  ٓ ؿمؽ أٟمَّف ىمد اؾمتخٚمػ اهلل  اًمديـ، وقم٤مؿمقا ذم طمٞم٤مة اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اًمّمح٤مسم٦م، وُمٙمَّ

 .آُمٜملم، وومتح هبؿ إرض

٦م وم٤مًمّمح٤مسم٦م : اًمققمداخلٓم٤مب ذم هذا وهذا دًمٞمؾ حت٘مؼ اإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح: ٕنَّ  إن يم٤من ًمألُمَّ

ف إًمٞمٝمؿ اخلٓم٤مب، وإن يم٤من هلؿ ظم٤مص٦م هؿ أول ُمـ   .ومٝمؿ اعمققمقدون -يمام هق فم٤مهر اًمٜمص-وضمِّ

َّٓ ُمـ أيدهيؿ ؿمٝم٤مدة هلؿ سم٤مإليامن  حت٘مؼ اعمققمقد قمغم :شمويمثًو ٦م إ ، وإيامهنؿ ٓ ؿمؽ ومٞمف قمٜمد إُمَّ

 .إذ واىمٕمٝمؿ وشم٤مرخيٝمؿ فم٤مهر ُمٙمِمقف يٕمٚمٛمف يمؾ إٟم٤ًمن وؾ واسمتدع، وُم٤م يم٤من ًمٜم٤م أن ٟمداومع قمـ إيامهنؿ

وإٟمام ٟمتٙمٚمؿ قمـ أُم٦م فم٤مهرة ىم٤مئدة وم٤محت٦م ( يم٤معمٝمدي اعمختٗمل)ومٚمًٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ قمـ أؿمخ٤مص خمٗملم 

 .ره٤م هذا اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمـ اًمّملم إمم أـمراف أوروسم٤مطم٤مومٔم٦م ًمٚمديـ آصم٤م

 ! ومٝمؾ ُمثؾ ه١مٓء حيت٤مضمقن إمم دوم٤مع أو ؿمٝم٤مدة ؟ 

عمثؾ هذه  عم٤م يم٤مٟم٧م هٜم٤مك طم٤مضم٦م ًمقٓ ُم٤م اسمُتٚمٞم٧م سمف إُم٦َّم ُمـ ُمرى اًم٘مٚمقب، ووم٤مؾمدي اًمٕم٘م٤مئد، و 

 .واهلل اعمًتٕم٤منأسمح٤مث، 

٦م،  هذه أي٦م ُمـ دٓئؾ اإلقمج٤مز ذم أظم٤ٌمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، طمٞم٨م أظمؼم  :رازمًعو سمتٛمٙملم هذه إُمَّ

 .وهذا ُمـ أظم٤ٌمر اًمٖمٞم٥م. ومتح٘مؼ يمام أظمؼم

ف يدل فمعم ذيمؽ إ، وايمؼوئؿ مؼومف مـ زمعده، وهق ويص ايمـٌل  إنا فمؾق و : )ومؾتؿ( 884 كا

ـاي ،(إطمٌور ايمـٌقيي ايمصحقحي، وأشمور ايمثوزمتي فمـ ايمصحوزمي  .شمؿا أوردسمؿ أضموديٌ مـ ىمتى ايمً
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 :وهـو وومػوت

 ًٓ ؿ ارشمدوا سمٕمد اًمٜمٌل  :أو ٤م أهنَّ أو  يمٞمػ شمًتدل سمرواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م اًمْم٤مًملم اًمٗم٤ًمق، اًمذيـ إُمَّ

 !وأٟمتؿ ٓ شمًتدًمقن سمرواي٤مت اًمٗم٤ًمق وٓ اًمٙمٗم٤مر؟. ومً٘مقا

٤م قمـ جم٤مهٞمؾ ووٕمٗم٤مء يٛمٙمـ أن شمًتدًمقا سمرواي٤متيمٞمػ : شموكقًو  صحٞمح٦م ُمـ يمتٌٙمؿ، وىمد قمرومتؿ أهنَّ

 !!سمؾ ويمذاسملم؟؟

ًمٙمثرة ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمْمٕمٞمػ واعمقوقع،  :رويتؿ ُمـ يمت٥م ٓ ُيٕمتَٛمد قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦َّم :شمويمثًو

٤م   .شأظم٤ٌمر ٟمٌقي٦م صحٞمح٦م»وزقمٛمتؿ سم٠مهنَّ

اًمٙمت٥م ي٠ميت سمٕمْمٝم٤م وم٘مد رويتؿ ُمـ ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين وشم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر وومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، وهذه 

اًمٙمت٥م اعمٕمتٛمدة اًمتل شم٠ميت ذم اًمدرضم٦م  ، وشمركُ فمـد أهؾ ايمًـي ذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م، وسمٕمْمٝم٤م ذم اعمرشم٦ٌم اًمراسمٕم٦م

 .إومم أو اًمث٤مٟمٞم٦م إمم يمت٥م اًمدرضم٦م اًمث٤مًمث٦م أو اًمراسمٕم٦م نم٤َّم قم٤مسمف اًمٕمٚمامء

ُمٜم٤مزل ُمت٤ٌميٜم٦م، ومقضم٥م يمت٥م احلدي٨م قمغم ـمٌ٘م٤مت خمتٚمٗم٦م، و: )ذيمر اعمحدث وزم اهلل اًمدهٚمقي أنَّ 

 (.آقمتٜم٤مء سمٛمٕمروم٦م ـمٌ٘م٤مت يمت٥م احلدي٨م

 ..(.وهل سم٤مقمت٤ٌمر اًمّمح٦م واًمِمٝمرة قمغم أرسمع ـمٌ٘م٤مت: )صمؿَّ ىم٤مل

 :إمم أن ىم٤مل

 ...اعمقـم٠م، وصحٞمح اًمٌخ٤مري، وصحٞمح ُمًٚمؿ: ُمٜمحٍمة ذم صمالصم٦م يمت٥م :ايمطٌؼي إولم) 

ويم٤مد ُمًٜمد أمحد أن يٙمقن .. ٤ًمئلؾمٜمـ أيب داود، وضم٤مُمع اًمؽمُمذي، وجمتٌك اًمٜم..) :ايمطٌؼي ايمثوكقي

 .أي مل يٚمح٘مٝم٤م..( ُمـ مجٚم٦م هذه اًمٓمٌ٘م٦م

 -ىمٌؾ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وذم زُم٤مهنام وسمٕمدمه٤م-ُم٤ًمٟمٞمد وضمقاُمع وُمّمٜمٗم٤مت صٜمٗم٧م  :ايمطٌؼي ايمثويمثي

مجٕم٧م سملم اًمّمحٞمح واحلًـ واًمْمٕمٞمػ، واعمٕمروف واًمِم٤مذ واعمٜمٙمر، واخلٓم٠م واًمّمقاب، واًمث٤مسم٧م 

 ..(.واعم٘مٚمقب

 .واسمـ قم٤ًميمر.. ويمت٥م اخلٓمٞم٥م وأيب ٟمٕمٞمؿ : )..عيوايمطٌؼي ايمرازم

 ...(. :وايمطٌؼي اخلومًي
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٤م اًمث٤مًمث٦م: )صمؿَّ ىم٤مل وزم اهلل اًمدهٚمقي سمٕمد أن ذيمر ـمٌ٘م٤مت يمت٥م اًمًٜم٦َّم ومال ي٤ٌمذه٤م ًمٚمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م : وأُمَّ

َّٓ اًمٜمح٤مرير تٛمد قمٚمٞمٝم٤م ٓ يٕم: أي( رسمامَّ ي١مظمذ ُمٜمٝم٤م اعمت٤مسمٕم٤مت واًمِمقاهد. ٟمٕمؿ: إمم أن ىم٤مل ...واًم٘مقل هب٤م إ

 . ذم آؾمتدٓل

٤م اًمراسمٕم٦م: )صمؿَّ ىم٤مل وإن وم٤مٓؿمتٖم٤مل سمجٛمٕمٝم٤م أو آؾمتٜم٤ٌمط ُمٜمٝم٤م ٟمقع شمٕمٛمؼ ُمـ اعمت٠مظمريـ، : وأُمَّ

يٚمخّمقا ُمٜمٝم٤م  ؿمئ٧م احلؼ ومٓمقائػ اعمٌتدقملم ُمـ اًمراومْم٦م واعمٕمتزًم٦م وهمػمهؿ، يتٛمٙمٜمقن سم٠مدٟمك قمٜم٤مي٦م أن

(اًمٕمٚمامء سم٤محلدي٨مؿمقاهد ُمذاهٌٝمؿ، وم٤مٟٓمتّم٤مر هب٤م همػم صحٞمح ذم ُمٕم٤مرك 
( )

. 

 :أوردسمؿ هـو مخًي أضموديٌ دم ايمقصقي كذىمرهو سمٌوفًمو مع ايمؽًلم فمؾقفو( 883

ي٤م رؾمقل ): ىمٚم٧م: روى اًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مده قمـ ؾمٚمامن ىم٤مل: ىمٚمتؿ طمدي٨م ؾمٚمامن،: احلديٌ إول

وم٢منَّ وصٞمل وُمقوع هي، وظمػم ُمـ أشمرك  :-إمم أن ىم٤مل- ؟إنَّ ًمٙمؾ ٟمٌل وصٞم٤ًم ومٛمـ وصٞمؽ! اهلل

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ويٜمجز قمديت، وي٘ميض ديٜمل ،سمٕمدي
(0)

)
( )

. 

 : وهـو وومػوت

 ًٓ : وىمقًمف. وصٞمل أٟمَّف أوص٤مه سم٠مهٚمف ٓ سم٤مخلالوم٦م :وىم٤مل: )نَّ اًمٓمؼماين ىم٤مل سمٕمد إيراده ًمٚمحدي٨مإ :أو

 .مل يرد اخلػمي٦م اعمٓمٚم٘م٦م :أي ،(ُمـ أهؾ سمٞمتف : ظمػم ُمـ أشمرك سمٕمدي

وأٟم٧م مل شمذيمره٤م ٓ ُمـ رواي٦م اًمٓمؼماين وٓ ُمـ شمٕم٘مٞم٥م  ،ذيمر ىمقل اًمٓمؼماين يمذًمؽ اهلٞمثٛمل :شموكقًو

 !!اهلٞمثٛمل

 !!وهذا اٟمت٘م٤مء ذم آؾمتدٓل أٟم٧م ىمد قمٌتٛمقه ؾم٤مسم٘م٤ًم 

ومل شمذيمره، وأٟم٧م شمٕمرف ُمٕمٜمك ( ُمؽموك: اهلل وذم إؾمٜم٤مده ٟم٤مصح سمـ قمٌد: )ىم٤مل اهلٞمثٛمل: شمويمثًو

 !!!(شمدل قمٚمٞمف إظم٤ٌمر اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م: )صمؿَّ ىمٚم٧م (ؽموكُم)

 .قمزضمؾ وسمرؾمقًمفوهذا شمٕمٛمد ًمٚم٤ٌمـمؾ ٓ يٚمٞمؼ سمٛمـ ي١مُمـ سم٤مهلل

 (.ٟم٤مصح سمـ قمٌد اهلل: )أىمقال اًمٕمٚمامء ذم راوي احلدي٨م: رازمًعو

                                                
 (.135-1/133)احلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م ( 1) 

 .ىمد يمٜم٧م ضمٕمٚم٧م إطم٤مًمتٙمؿ ذم اعمتـ، صمؿ حتقًم٧م ُمـ هٜم٤م إمم هن٤مي٦م اًمٌح٨م ذم احل٤مؿمٞم٦م: شمٜمٌٞمف( 2) 

 (.8/114)ومتح اًم٤ٌمري ، (9/113)جمٛمع اًمزوائد  ،(6/221)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( 3) 
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(ًمٞمس سمٌمء: )، وىم٤مل اسمـ ُمٕملم(ُمؽموك: )، وىم٤مل اًمٗمالس(ُمٜمٙمر احلدي٨م: )ىم٤مل اًمٌخ٤مري
(5)

، 

 !طم٤مل أطمد رواشمف؟وهذه  ،صحٞمح: ومٙمٞمػ شم٘مقل

و ًً (هذا ظمؼم ُمٜمٙمر: )ىم٤مل اًمذهٌل ذم احلدي٨م :طموم
(0)

. 

 .دٟمٞم٤مهأو احلدي٨م سم٤مـمؾ وٓ يّمح، وٓ جيقز عمًٚمؿ أن حيت٩م سمٛمثٚمف قمغم رء ُمـ ديٜمف : إذن

وروى أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمـ رؾمقل اهلل : ىمٚمتؿ. قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ :احلديٌ ايمثوين

(قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: وصٞمل ووارصمل، ي٘ميض ديٜمل، ويٜمجز ُمققمدي: )ىم٤مل 
( )

. 

 : هـو وومػوت: ومؾً

 ًٓ يمام ذيمرشمؿ، وإٟمَّام اًمذي ومٞمف هق ٟمٗمس  شاًمٗمْم٤مئؾ»مل أضمد هذا احلدي٨م قمٜمد اإلُم٤مم أمحد ذم  :أو

 .احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ، وم٢منَّ ًمٗمٔمف يمٚمٗمٔمف، ومٚمٞم٤ًم طمديثلم يمام أوردشمؿ

قمـ وصٞمف، وم٘م٤مل  ؾمؾ اًمٜمٌل : ىمٚم٧م ًمًٚمامن: )س سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤ملروى اإلُم٤مم أمحد سمًٜمده قمـ أٟم

وم٢من : ىم٤مل. يقؿمع: ُمـ يم٤من ويص ُمقؾمك؟ ىم٤مل! ي٤م ؾمٚمامن: ُمـ وصٞمؽ؟ ىم٤مل! ي٤م رؾمقل اهلل: ًمف ؾمٚمامن

 (.إًمخ...وصٞمل

 .وٓ ُيٕمَ٘مؾ أن ي٠ًمًمف قمـ وصٞمف ومٞمخؼمه، صمؿَّ يٕمقد ُمرة أظمرى ومٞم٠ًمًمف ًمق صح احلدي٨م

، ىم٤مل اًمٌخ٤مري واًمٜم٤ًمئل وأسمق طم٤مشمؿ (ُمٓمر سمـ ُمٞمٛمقن اإلؾمٙم٤مف)احلدي٨م ُمـ رواي٦م  :شموكقًو

(ُمٜمٙمر احلدي٨م: )واًم٤ًمضمل
(4)

. 

يم٤من نمَـّ يروي اعمقوققم٤مت قمـ إصم٤ٌمت، يروي قمـ أٟمس ُم٤م ًمٞمس ُمـ طمديثف ذم : )وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

(ٓ حتؾ اًمرواي٦م قمٜمف ،ومْمؾ قمكّم وهمػمه
(1)

. 

 ،(1/374)وم٘مد رواه اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت  :٤مًمقوعاحلدي٨م طمٙمؿ قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء سم :شمويمثًو

                                                
 (.4/241)ُمٞمزان آقمتدال ( 1) 

 (.4/241)ع اًم٤ًمسمؼ اعمرضم( 2) 

 (.1152ح 2/615)ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ( 3) 

 (.4/127)ُمٞمزان آقمتدال ( 4) 

 (.3/5)اعمجروطملم ( 5) 
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(يمالمه٤م ُمقوققم٤من: )وىم٤مل اًمذهٌل سمٕمد أن أورد طمديثلم عمٓمر اعمذيمقر هذا أطمدمه٤م
(5)

. 

سمٕمد ُمٕمروم٦م ؾمٜمد احلدي٨م، وىمد وىمٗم٧م أٟم٧م قمٚمٞمف ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م اعمح٘مؼ: أحيًـ أن  :رازمًعو

٦م؟ (قم٘مٞمدة)وشمًتدل هب٤م قمغم ( أظم٤ٌمر ٟمٌقي٦م صحٞمح٦م: )شم٘مقل ق إُمَّ  !شم١مدي إمم اًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م وشمٗمرِّ

يمؽؾ كٌل ويص ووارث، وإنا : )روى ازمـ فمًوىمر فمـ زُمَريدة فمـ ايمـٌل : ىمٚمتؿ: احلديٌ ايمثويمٌ

(فمؾق و وصقل ووارشمل
(0)

. 

 ًٓ  !هؾ يمت٥م اًمتقاريخ ص٤محل٦م ٕن شمٙمقن ُمرضمًٕم٤م ًمت٠مصٞمؾ اًمٕم٘م٤مئد؟ :أو

٤م ُم١مًمػ يمت٤مب  :شموكقًو إن صح هذا احلدي٨م : )وم٘مد ىم٤مل سمٕمد إيراده هذا احلدي٨م (اعمٜم٤مىم٥م)أُمَّ

ُم٤م يرث : ُم٤م أرث ُمٜمؽ؟ ىم٤مل !ي٤م رؾمقل اهلل: ىم٤مل قمكمّ : ىم٤مل وم٤مًمتقري٨م حمٛمقل قمغم ُم٤م رواه ُمٕم٤مذ 

(يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦َّم ٟمٌٞمف: اًمٜمٌٞمقن سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض
( )

. 

٨م ث٤مديثورد ُمـ إطمويٕمْمد هذا اًمت٠مويؾ سمام : )صمؿَّ ىم٤مل ،صمؿَّ أورد أطم٤مدي٨م أظمرى شمٗمن اًمقصٞم٦م

٦م ذم ٟمٗمل اًمتقري٨م واإليّم٤مء، وأٟمَّف مل يٕمٝمد إًمٞمٝمؿ قمٝمًدا همػم ُم٤م ذم يمت٤مب اهلل، وُم٤م ذم صحٞمٗم٦م ثحثٞمثحثّمثاًم

...(ومٞمٝم٤م رء ُمـ أؾمٜم٤من اإلسمؾ وُمـ اًمٕم٘مؾ
(4)

. 

٤م ضمقاسًم٤م قمغم : ىم٤مًمف ىمد صم٧ٌم ذم يمت٥م اًمّمح٤مح أنَّ قمٚمٞم٤ًّم : وهذا اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف ٤م اسمتداًء وإُمَّ إُمَّ

َّٓ ُم٤م ذم يمت٤مب اهلل؟: ؾم١مال ىم٤مل ومٞمف اًم٤ًمئؾ  هؾ قمٜمديمؿ رء ُمـ اًمقطمل إ

ٓا همفاًم ): وم٘م٤مل  يعطقف اهلل رصمًًل دم ايمؼرآن، ومو دم ٓ واهلل ايمذي همؾؼ احلٌي وزمرأ ايمـًؿي مو أفمؾؿف، إ

 .(هذه ايمصحقػي

 وُم٤م ذم هذه اًمّمحٞمٗم٦م؟: ىمٚم٧م

 (.وومٙم٤مك إؾمػم، وأن ٓ ي٘متؾ ُمًٚمؿ سمٙم٤مومر اًمٕم٘مؾ،): ىم٤مل

أسمق ضمحٞمٗم٦م: رواه قمٜمف
(1)

وإسمراهٞمؿ سمـ يزيد اًمتٞمٛمل قمـ أسمٞمف قمٜمف، 
( )

وأسمق اًمٓمٗمٞمؾ، 
(8)

سمـ اوـم٤مرق ، 

                                                
 (.4/127)ُمٞمزان آقمتدال ( 1) 

 (.85، 42:ص)، اعمٜم٤مىم٥م ًمٚمخقارزُمل (42/392)شم٤مريخ دُمِمؼ ( 2) 

 .همػم اًمذظم٤مئر مل أضمد هذا احلدي٨م ذم ُمّم٤مدر احلدي٨م( 3) 

 (.132-131:ص)اًمٕم٘مٌك ذم ُمٜم٤مىم٥م ذوي اًم٘مرسمك ذظم٤مئر ( 4) 

 (.2358:ح)واًمدارُمل  ،(1411:ح)، واًمؽمُمذي (616:ح)، وأمحد (3281:ح)، وُمًٚمؿ (2981:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 5) 

 (.2136:ح)، وأسمق داود (2147:ح)، واًمؽمُمذي (1141:ح)، وأمحد (3749:ح)، وُمًٚمؿ (1849:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 6) 

 (.6491:ح)واسمـ طم٤ٌمن  ،(1319:ح)وأمحد  ،(5182:ح)رواه ُمًٚمؿ ( 7) 
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سمـ ؿمٝم٤مبا
(5)

... 

واحل٤مرث سمـ ؾمقيد
(0)

وأسمق طم٤ًمن، 
( )

. 

 .وأًمٗم٤مفمٝم٤م مجٞمًٕم٤م شم٘مرر اعمٕمٜمك اًمقارد ذم اًمٚمٗمظ اعمث٧ٌم

دقمقى وردت ذم سمٕمض اًمرواي٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م، واًمٕمج٥م نمَـّ شمرك ب يمؾ ومٝمذا احلدي٨م اًمث٤مسم٧م يٙمذِّ 

٤م وٕمٞمٗم٦م: هذه اًمّمح٤مح إمم رواي٤مت ُمٔمٚمٛم٦م ٤م ُمٙمذوسم٦م وإُمَّ  !إُمَّ

هذا احلدي٨م اًمذي ذيمرمتقه أورده اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت :شمويمثًو
(4). 

طمطى احلًـ زمـ فمقم زمـ ): ومول روى ايمطػماين فمـ احلًـ زمـ فمقم ): ىمٚمتؿ: احلديٌ ايمرازمع

، طموسمؿ إوصقوء وويص طموسمؿ أيب ؿمويمى همحؿد اهلل وأشمـك فمؾقف، وذىمر أمغم اظمممـكم فمؾق و 

ار . رواه اهلقثؿل وسمعؼٌف (1)(شإكٌقوء ورواه أمحد زموطمتصور ىمثغم، وإؽمـود أمحد وزمعض ؿمرق ايمٌزا

وايمطػماين ضمًون
( )

(روى ومريًٌو مـف أزمق ُكعقؿ فمـ أكس، 
(8)

. 

 : وهـو وومػوت

 ًٓ د سمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط، ومل يروه همػمه سمٚمٗمٔمف، ويمؾ اعمّم٤مدر اًمتل ذيمرمتقه٤م :أو  هذا اًمٚمٗمظ شمٗمرَّ

ٓ  -إذن-وم٤مًمٓمرق اعمذيمقرة ( ظم٤مشمؿ إوصٞم٤مء وويص ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء)أوردت إصمر سمدون ذيمر ًمٗمظ 

 .شمّمٚمح ًمت٘مقي٦م هذه اًمرواي٦م

ومرواي٦م ٕمحد ٓ ختٚمق اًمرواي٤مت إظمرى ُمـ قمٚم٦م، :شموكقًو
(7)

ومٞمٝم٤م ذيؽ سمـ قمٌد اهلل، وذيؽ سمـ  

 .يم٤من قمٜمد أيب قمنمة آٓف ُم٠ًمًم٦م قمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل، وقمنمة آٓف همرائ٥م: قمٌد اهلل ىم٤مل اسمٜمف

                                                
 (.965:ح)رواه أمحد ( 1) 

 (.1311:ح)رواه أمحد ( 2) 

 (.962: ح)رواه أمحد ( 3) 

 (.1/376)اعمقوققم٤مت ( 4) 

 (.2/336)اعمٕمجؿ إوؾمط ( 5) 

 (.9/146)جمٛمع اًمزوائد ( 6) 

 (.42/386)دُمِمؼ ، شم٤مريخ (42:ص)، اعمٜم٤مىم٥م ًمٚمخقارزُمل (1/63)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ( 7) 

 (.1/119)اعمًٜمد ( 8) 
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وًمٚمٕمٚمامء ومٞمف يمالم يمثػم. (ًمٞمس طمدي٨م ذيؽ سمٌمء: وىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك
(5)

ورواي٦م أظمرى. 
(0)

: ومٞمٝم٤م 

قمٛمرو سمـ طمٌٌم، جمٝمقل احل٤مل
( )

. 

وىم٤مل اسمـ  .ًمٞمس طمديثف سمٌمء: ، ىم٤مل اسمـ ُمٕملم(ؾمالم سمـ أيب قمٛمرة): هذه اًمرواي٦م ذم ؾمٜمده٤م :شمويمثًو

ٓ جيقز آطمتج٤مج سمخؼمه: طم٤ٌمن
(4)

واهل احلدي٨م: وىم٤مل اسمـ اجلقزي .
(1)

. 

 .وم٤محلدي٨م سمٕمد هذا ٓ يّمح، وٓ جيقز آطمتج٤مج سمٛمثٚمف ذم ىمْم٤مي٤م اًمديـ :رازمًعو

 ـ فمقم زمـ فمقم اهلًلرم فمـ أزمقف ومقل رؽمقل اهلل وروى ايمطػماين فم: ىمٚمتؿ: احلديٌ اخلومس

(ووصقل طمغم إوصقوء، وأضمٌفؿ إلم اهلل زمعؾؽ: )يمػوؿمؿي 
( )

. 

مـؽر ) :رواه ايمطػماين دم ايمؽٌغم وإوؽمط، وهمقف اهلقثؿ زمـ ضمٌقى، ومول أزمق ضموسمؿ: ومول اهلقثؿل

(احلديٌ، وهق متفؿ هبذا احلديٌ
(8)

. 

و اهلقثؿ زمـ ضمٌقى): وومول دم ضمديٌ آطمر همقف اهلقثؿ همؾؿ أَر مـ سمؽؾؿ همقف نمغم ايمذهٌل اهتؿف  (وأما

(زمخػم رواه، وومد وشمؼف ازمـ ضمٌون
(7)

. 

وسمقشمقؼ ازمـ ضمٌون: ٕنا ايمذهٌل ومول دم أيب  -وسمٌعف ايمذهٌل-همقؼع ايمتعورض زمكم صمرح أيب ضموسمؿ 

ـِ  ومول نمغمه وٓ حُيتٍ زمف، همتقومػ ضمتك سمرى م: قفـول همـًًل أو ومـوإذا يمكم رصم): وسمؿـضم همقف، همنن وشمؼف همًل سمٌ

(فمعم جتريح أيب ضموسمؿ، همنكاف متعـً دم ايمرصمول
(9)

. 

 :وهـو وومػوت فمدة

 ًٓ  .اعمذيمقر ذم احلدي٨م ٓ يقضمد ذم يمت٥م اًمؽماضمؿ (قمكم سمـ قمكم) :أو

                                                
 (.2/271)ُمٞمزان آقمتدال ( 1) 

 (.1/119)اعمًٜمد ( 2) 

 (.5/173)صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن ( 3) 

 (.2/181)ُمٞمزان آقمتدال ( 4) 

 (.6/181)إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل ( 5) 

 (.42/131)، شم٤مريخ دُمِمؼ (3/57)، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم (6/327)اعمٕمجؿ إوؾمط ( 6) 

 (.9/166)اًمزوائد  جمٛمع( 7) 

 (.3/191)جمٛمع اًمزوائد ( 8) 

 (.441:ص)، ويمذا ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري (13/261)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 9) 
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 .ٓ يقضمد يمذًمؽ ذم يمت٥م اًمؽماضمؿ (حمٛمد سمـ زريؼ سمـ ضم٤مُمع)ؿمٞمخ اًمٓمؼماين  :شموكقًو

َّٓ هذا احلدي٨م (قمكم سمـ هالل) :شمويمثًو ف مل يّمح ُم٤م يٌلم أٟمَّف صح٤ميب إ وهذا  ،مل شمث٧ٌم ُصحٌتف، وم٢مٟمَّ

 .احلدي٨م يمام ؾمٞم٠ميت ٓ يّمح

قمـ قمكم سمـ قمكم  ،صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،اهلٞمثؿ سمـ طمٌٞم٥م احلدي٨م رواه اًمٓمؼماين سمًٜمده قمـ :رازمًعو

 إًمخ..اهلالزم

قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م سمخؼم سم٤مـمؾ ذم اهلٞمثؿ سمـ طمٌٞم٥م : )هذا اًمراوي قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل ومٞمف اًمذهٌل

 (.اعمٝمدي، هق اعمتٝمؿ سمف

٤م اهلٞمثؿ سمـ طمٌٞم٥م قمـ قمٙمرُم٦م واحلٙمؿ سمـ قمت٦ٌم، وقمٜمف ؿمٕم٦ٌم وأسمق قمقاٟم٦م : )صمؿَّ ىم٤مل اًمذهٌل أُمَّ

(ومج٤مقم٦م ومقصم٘مف أسمق طم٤مشمؿ
(5)

. 

د اسمـ طمجر ىمقل اًمذهٌل وشمٗمري٘مف سملم اًمرضمٚملم سمِذيمر ؿمٞمقظمٝمام  .وأيمَّ

و ًً ُمـ ص٤مم يقم قمروم٦م يم٤من ًمف يمٗم٤مرة ) :ه طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمسىم٤مل اهلٞمثٛمل سمٕمد إيراد :طموم

 ،وؾمالم وٕمٞمػ ،اهلٞمثؿ سمـ طمٌٞم٥م قمـ ؾمالم اًمٓمقيؾ: )وومٞمف ،رواه اًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم (:إًمخ...ؾمٜمتلم

٤م اهلٞمثؿ سمـ طمٌٞم٥م ومٚمؿ أَر ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف همػم اًمذهٌل  (.اهتٛمف سمخؼم رواه، وىمد وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ،وأُمَّ

 .وم٢منَّ اهلٞمثؿ ذم هذا احلدي٨م ُمت٠مظمر قمـ اهلٞمثؿ اًم٤ًمسمؼ :هذا وهؿ ُمـ اهلٞمثٛمل  :ومؾً

، ومٚمٞمس وم٤مهلٞمثؿ اًم٤ًمسمؼ يروي قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ قمكم سمـ قمكم اهلالزم قمـ أسمٞمف قمـ اًمٜمٌل 

َّٓ صمالصم٦م أؿمخ٤مص، ومٝمق ُمت٘مدم قمغم اهلٞمثؿ سمـ طمٌٞم٥م سمٞمٜمف وسملم اًمٜمٌل  اًمذي روى طمدي٨م اًمّمٞم٤مم،  إ

 . اًمث٤مينوًمٞمس قمغم اًم٤ًمسمؼويمالم اًمذهٌل قمغم 

ق سمٞمٜمٝمام يمام شم٘مدم  .وهلذا وم٢مٟمَّف قمٜمدُم٤م شمرضمؿ هلام ومرَّ

واسمـ طم٤ٌمن مل يذيمر اهلٞمثؿ اًم٤ًمسمؼ ذم يمت٤مسمف، وإٟمَّام ذيمر اهلٞمثؿ اًمث٤مين
(0)

. 

اهلٞمثؿ سمـ طمٌٞم٥م اًمذي ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم يمت٤مسمف مل يذيمر ومٞمف ضمرطًم٤م وٓ شمٕمدياًل، وهذا  :ؽمودؽًمو

ك قمٜمد اًمٕمٚمامء واسمـ طم٤ٌمن يذيمر ذم يمت٤مسمف يمؾ ُمـ مل جيرطمف أطمد، وًمٙمٜمَّف إذا ؾمٙم٧م  ،جمٝمقل احل٤مل: ُيًٛمَّ

                                                
 (.4/321)ُمٞمزان آقمتدال ( 1) 

 (.4/368)اًمث٘م٤مت ( 2) 
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 .ومال يٕمٜمل أٟمَّف صم٘م٦مقمٜمف 

ف  (صم٘م٦م)ًمراٍو ذم يمت٤مسمف اًمث٘م٤مت أٟمَّف اسمـ طم٤ٌمن  ال يٕمٜمل إيرادوم ىمد يقرد  ُم٤م مل يقصم٘مف سمٚمٗمٔمف، وم٢مٟمَّ

 :اًمراوي ذم يمت٤مسمف اًمث٘م٤مت ويًٙم٧م قمٚمٞمف وٓ يٙمقن صم٘م٦م قمٜمده، وومٞمام يكم ٟمقرد ٟمامذج ُمـ ذًمؽ

ٓ حيؾ : ؾمٙم٧م قمٚمٞمف ذم اًمث٘م٤مت، وىم٤مل ذم اعمجروطملم: إؾمح٤مق سمـ أيب حيٞمك اًمٙمٕمٌل -1

َّٓ قمغم ؾمٌٞمؾ آقمت٤ٌمر  .آطمتج٤مج سمف وٓ اًمرواي٦م قمٜمف إ

ظمرج قمـ : وىم٤مل ذم اعمجروطملم ،ذم اًمث٘م٤متف قمٜمؾمٙم٧م : إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ ضمح٤مدة اًمٞمامُمل -2

 .طمد آطمتج٤مج سمف إذا اٟمٗمرد

وهلذا ومال يّمح آقمتامد قمغم ؾمٙمقشمف، سمؾ طمتَّك إذا اٟمٗمرد سم٤مًمتقصمٞمؼ ومال سمد  ،وهٙمذا مج٤مقم٦م ُمـ اًمرواة

 .ذم اًمتقصمٞمؼ ُمـ اًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م: ًمت٤ًمهٚمف 

وِهَؿ  رض هٜم٤م، وأنَّ اهلٞمثٛمل شمٌلم ًمٙمؿ أٟمَّف ٓ شمٕم٤م( إًمخ... ومٞم٘مع اًمتٕم٤مرض: )ىمقًمٙمؿ :ؽموزمًعو

ام  طمٞم٨م فمـ أنَّ اهلٞمثؿ سمـ طمٌٞم٥م اؾمؿ ًمِمخص واطمد، ُمع أنَّ اًمذهٌل وشمٌِٕمف اسمـ طمجر ىمد ذيمرا أهنَّ

ق سمٞمٜمٝمام سمِمٞمقظمٝمام َّٓ اهلٞمثؿ سمـ طمٌٞم٥م اًمث٘م٦م وُيٗمرَّ ٤م اسمـ طم٤ٌمن ومٚمؿ يذيمر ذم يمت٤مسمف إ  .ؿمخّم٤من، وأُمَّ

 .ص اعمقصمؼ همػم اًمِمخص اعمجرحوهبذا يتٌلم أٟمَّف ًمٞمس هٜم٤مك شمٕم٤مرض: ٕنَّ اًمِمخ

 .أرأيتؿ هذه إطم٤مدي٨م اًمتل ٓ شمّمح، وٓ ٟمًتجٞمز عمًٚمؿ أن يًتدل هب٤م ذم أُمقر اًمديـ :وأطمغًما

 !!  -يمام زقمٛم٧م زم  –يمٞمػ اؾمتجزشمؿ ٕٟمٗمًٙمؿ آؾمتدٓل هب٤م وأٟم٧م حمدث 

وٟمحـ ًمق أردٟم٤م أن ٟمًٚمؽ ٟمٗمس اعمًٚمؽ ًمقضمدٟم٤م قمنمات سمؾ ُمئ٤مت إطم٤مدي٨م همػم اًمّمحٞمح٦م 

 ! دث قمـ أيب سمٙمر وقمٛمر وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وًمٙمٜمٜم٤م سمحٛمد اهلل ٓ ٟمًتٌٞمح اًمٙمذب وٓ آؾمتدٓل سمفشمتح

 .وإن يم٤مٟم٧م رواي٤مشمٜم٤م اًمتل ذم يمتٌٜم٤م ٓ شُم٤ًموي ُمٕمِم٤مر ُم٤م ذم يمتٌٙمؿ ُمـ اًمتٝمقيالت واعم٤ٌمًمٖم٤مت

اجلرح  وٓ يؼٌؾ: إنا ايمتضعقػ ايمذي مل يذىمر يمف مًتـد همغغم مؼٌقل، ىمام ومول ايمـقوي: )ومؾتؿ( 882

ٓا مػًنا، وهق أن يذىمر ايمًٌى ايمذي زمف صمرح، وٕنا ايمـوس ُيتؾػقن همقام يػًؼ زمف اإلكًون، ويمعؾا مـ  إ

ؾمفد زمػًؼف ؾمفد فمعم افمتؼوده
(5)

ومريى مـف فمـ ازمـ وُمدامي، ومول ازمـ ضمجر زمعد سمضعقػ ايمدارومطـل يزيد . 

                                                
 (.11/181)، وٟمحقه ذم ذح ُمًٚمؿ (21/136)اعمجٛمقع ( 1) 
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هذا صمرح نمغم مػن همفق مردود: زمـ أيب مريؿ
(5)

ٓ : ايمؼويض أزمو ايمطقى يؼقل ؽمؿعً: ومول اخلطقى .

ٓا مػًنا وهذا ايمؼقل ايمصقاب فمـدكو، وإيمقف ذهى إئؿي مـ ضمػوظ احلديٌ : ومؾً... يؼٌؾ اجلرح إ

...(ايمٌخوري ومًؾؿ... وكؼوده مـ
(0)

. 

 : اجلقاب مـ وصمقه ومؾً

قمٚمؿ احلدي٨م قمٚمؿ اظمتص سمف أهؾ اًمًٜم٦َّم ُمـ سملم اًمٓمقائػ إظمرى وهلؿ ومٞمف شمدىمٞم٘م٤مت  :أوًٓ 

إٟمام ٟم٘مٚمقه قمٜمٝمؿ وًمٙمٜمٝمؿ مل يًتٕمٛمٚمقه ٕن اؾمتٕمامًمف  –رجي٤مت ٓ شمدرك سمٛمجرد اًمٜمٔمر اًمٕم٤مدي واًمِمٞمٕم٦م وخت

 .قمغم يمتٌٝمؿ ؾمٞم١مدي إمم اظمتٗم٤مئٝم٤م يمام شم٘مدم قمـ اًمٌحراين

وقمزوك ذًمؽ ًمٚمٜمقوي ومٞمف شمٕمجؾ أو  (إنا ايمتضعقػ ايمذي مل يذىمر يمف مًتـد نمغم مؼٌقل): ىمقًمؽ

 .قمدم ُمٕمروم٦م سمٛمٜمٝم٩م اعمحدصملم

 .وم٤مًمٜمقوي ٓ ي٘مقل هبذا اًم٘مقل، سمؾ اًمٜمقوي ي٘مقل قمٙمًف وًمٙمٜمَّؽ ًمق شم٠مُمٚم٧م يمالُمف 

 .وم٤مًمٜمقوي أورد أىمقال اًمٕمٚمامء ذم اعم٠ًمًم٦م وُمٜمٝم٤م اًم٘مقل اًمذي ذيمرشمف صمؿ رضمح همػمه

 وهؾ ُيِمؽمط ذيمر ؾم٥ٌم اجلرح أم ٓ؟: )ىم٤مل اًمٜمقوي 

 :اظمتٚمٗمقا ومٞمف

جمروطًم٤م سمام ٓ جيرح خلٗم٤مء إؾم٤ٌمب ومذه٥م اًمِم٤مومٕمل ويمثػمون إمم اؿمؽماـمف ًمٙمقٟمف ىمد يٕمده 

 .وٓظمتالف اًمٕمٚمامء ومٞمٝمام

 .وذه٥م اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًم٤ٌمىمالين ذم آظمريـ إمم أٟمَّف ٓ ُيِمؽمط

وًمق : )إمم أن ىم٤مل( ...وذه٥م آظمرون إمم أٟمَّف ٓ ُيِمؽمط ُمـ اًمٕم٤مرف سم٠مؾم٤ٌمسمف وُيِمؽمط ُمـ همػمه

م اجلرح قمغم اعمخت٤مر اًمذي ىم٤م  .ًمف اعمح٘م٘مقن واجلامهػمشمٕم٤مرض ضمرح وشمٕمديؾ ىُمدِّ

 .وٓ ومرق سملم أن يٙمقن قمدد اعمٕمدًملم أيمثر أو أىمؾ

م اًمتٕمديؾ، : وىمٞمؾ وايمصحقح إول ٕنا اجلورح اؿماؾع فمعم أمٍر طمػٍل إذا يم٤من اعمٕمدًمقن أيمثر ىُمدِّ

                                                
 (.453)ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري ( 1) 

 (.135:ص)اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م ( 2) 
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.(صمفؾف اظمعدل
( )

 

 .إذن دقمقاك قمغم اًمٜمقوي مل شمّمح

هق ومٞمٛمـ صمٌت٧م قمداًمتف ومٝمذا ٓ ُي٘مٌؾ ضمرطمف  اؿمؽماط اعمح٘م٘ملم وضمقب ذيمر ؾم٥ٌم اجلرح إٟمَّام :شموكقًو

ًمِمدة حترهيام ذم اًمرواة  –اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  –إٓ إذا وَمنَّ ثث أي ذيمر وضمف اجلرح ثث وذًمؽ يمُرواة اًمِمٞمخلم 

وقمدم إظمراج رواي٦م اًمْمٕمٗم٤مء واعمجروطملم ذم صحٞمحٞمٝمام إٓ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت واًمِمقاهد أو ُم٘مروًٟم٤م 

.سمٖمػمهؿ
(0)

 

ومُرواة اًمّمحٞمحلم قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمامء ىمد صمٌت٧م قمداًمتٝمؿ ومٝم١مٓء ٓ ُي٘مٌؾ اجلرح ومٞمٝمؿ إٓ ُمٗمًنا 

يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ أنَّ ختري٩م ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح ٕي : )ىم٤مل فوم٢مٟمَّ ومٞمام أوردمتقه  وهذا ُم٘مّمقد اسمـ طمجر 

طمٍد ُمٜمٝمؿ أ وطمٞمٜمئٍذ إذا وضمدٟم٤م ًمٖمػمه ذم.. راٍو يم٤من ُم٘متٍض ًمٕمداًمتف قمٜمده، وصح٦م وٌٓمف، وقمدم همٗمٚمتف

َّٓ ُمٌلم  سم٘م٤مدح ي٘مدح ذم قمداًم٦م  اًم٥ًٌم ُمٗمًناـمٕمٜم٤ًم، ومذًمؽ اًمٓمٕمـ ُم٘م٤مسمؾ ًمتٕمديؾ هذا اإلُم٤مم، ومال ُي٘مٌؾ إ

..(اًمراوي
( )

. 

٤م إن يم٤من اًمراوي  ًٓ وأُمَّ وم٢مْن : )، ىم٤مل اسمـ طمجرمطؾًؼوومل شمث٧ٌم قمداًمتف، ومٝمذا ي٘مٌؾ اجلرح ومٞمف  جمفق

(جمٛماًل همػم ُمٌلم اًم٥ًٌم، إذا صدر ُمـ قم٤مرف قمغم اعمخت٤مرظمال اعمجروح قمـ شمٕمديؾ، ىُمٌؾ اجلرح ومٞمف 
(4)

. 

٤م اًمذيـ ُي٘مٌَؾ ىمقهلؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ومٝمؿ إئٛم٦م اًمٕم٤مرومقن هبذا اًمِم٠من اعمِمٝمقد هلؿ سم٤معمٕمروم٦م  وأُمَّ

 .ومٞمف

٤م يمالم إئٛم٦م اعمٜمتّمٌلم هلذا اًمِم٠من، ومٞمٜمٌٖمل أن ُي١مظمذ ُمًٚمَّاًم ُمـ همػم ذيمر : )ىم٤مل اسمـ يمثػم  أُمَّ

ب، وذًمؽ ًمٚمٕمٚمؿ سمٛمٕمرومتٝمؿ واـمالقمٝمؿ، واوٓمالقمٝمؿ ذم هذا اًمِم٠من، واشمّم٤مومٝمؿ سم٤مإلٟمّم٤مف إؾم٤ٌم

..(واًمدي٤مٟم٦م واخلؼمة واًمٜمّمح
(1)

. 

ره ىمٌٚمف اسمـ إصمػم وم٘م٤مل ..(ومٛمـ طمّمٚم٧م اًمث٘م٦م سمٌّمػمشمف ووٌٓمف ُيٙمتٗمك سم٢مـمالىمف: )وىمرَّ
( )

. 

                                                
 [.239:1]صحٞمح ُمًٚمؿ  (1)

 [.2/718]راضمع قمٚمؾ اًمؽمُمذي وذطمف ٓسمـ رضم٥م ( 2)

 (.384: ص)ُم٘مدُم٦م اًمٗمتح ( 3) 

 (.181:ص)ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ( 4) 

 (.97:ص)اًم٤ٌمقم٨م احلثٞم٨م ( 5) 

 (.1/127)ضم٤مُمع إصقل ( 6) 
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ره ىمٌٚمٝمؿ  ح ُمـ  اجلٛمٝمقر ُمـ أهؾ: )وٟم٘مٚمف قمـ اجلٛمٝمقر وم٘م٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمداديوىمرَّ اًمٕمٚمؿ إذا ضَمرَّ

 (.ٓ يٕمرف اجلرح جي٥م اًمٙمِمػ قمـ ذًمؽ، ومل يقضمٌقا ذًمؽ قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ هبذا اًمِم٠من

(واًمذي َي٘مقى قمٜمدٟم٤م شمرك اًمٙمِمػ قمـ ذًمؽ إذا يم٤من اجل٤مرح قم٤معم٤ًم: )وم٘م٤مل ٥موارشمْم٤مه اخلٓمٞم
(5)

. 

اعمختّملم سمدون ذيمر ٗم٧م يمت٥م اًمرضم٤مل واًمؽماضمؿ، وم٘مد ىمٌٚمقا اجلرح ُمـ اًمٕمٚمامء وقمغم هذا ُأًمِّ  :ومؾً

 .ًمٚم٥ًٌم

 .هذا هق ُمذه٥م اعمح٘م٘ملم ُمـ قمٚمامء احلدي٨م

 .وُم٤م قمزومتقه إمم اسمـ طمجر ومٗمٞمف شمٕمجؾ :شمويمثًو

وم٢منَّ اسمـ طمجر يتحدث ذم يمت٤مسمف هذا اًمٕمٔمٞمؿ قمغم ىمْم٤مي٤م شمتٕمٚمؼ سمّمحٞمح اًمٌخ٤مري وًمٞمس يمالًُم٤م 

 .يدونُمٓمٚمً٘م٤م، وًمق يمٜمتؿ شمتثٌتقن ذم اًمٌح٨م عم٤م قمزوشمؿ إًمٞمف هذا اًم٘مقل قمغم ُم٤م شمر

ُمـ اعم٘مدُم٦م وهذه اًمّمٗمح٦م ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٗمّمؾ اًمت٤مؾمع ( 453)أٟم٧م ٟم٘مٚم٧م هذا اًمٙمالم ُمـ صٗمح٦م 

أي  –ذم ؾمٞم٤مق ُمـ ـُمِٕمـ ومٞمف ُمـ رضم٤مل هذا اًمٙمت٤مب : )وقمٜمقاٟمف( 384)ُمٜمٝم٤م واًمذي اسمتدأ ُمـ صٗمح٦م 

ُمرشم٤ًٌم قمغم طمروف اعمٕمجؿ، واجلقاب قمـ آقمؽماو٤مت ُمقوًٕم٤م ُمقوًٕم٤م ومتٞمٞمز ُمـ  –صحٞمح اًمٌخ٤مري 

 (.ظمرج ًمف ُمٜمٝمؿ ذم إصقل أو ذم اعمت٤مسمٕم٤مت وآؾمتِمٝم٤مدات ُمٗمّمالً ًمذًمؽ مجٞمٕمفأ

صمؿ ذع ذم شم٘مرير أنَّ رواي٦م اًمٌخ٤مري قمـ أي راٍو هق شمٕمديؾ ًمف وإىمرار مجٝمقر اًمٕمٚمامء ًمف قمغم شمًٛمٞمتف 

ٕمٜم٤ًم وطمٞمٜمئٍذ إذا وضمدٟم٤م ًمٖمػمه ذم أطمد ُمٜمٝمؿ ـم: )سم٤مًمّمحٞمح يٕمٜمل أنَّ ذًمؽ شمٕمديؾ ذم هم٤مي٦م اًم٘مقة إمم أن ىم٤مل

ومذًمؽ اًمٓمٕمـ ُم٘م٤مسمؾ ًمتٕمديؾ هذا اإلُم٤مم ومال ي٘مٌؾ إٓ سملم اًم٥ًٌم ُمٗمًنا سم٘م٤مدٍح ي٘مدح ذم قمداًم٦م هذا 

(.إًمخ...اًمراوي
( )

 

٤م اًمٜمص اًمذي ٟم٘مٚمتٛمقه قمـ اسمـ طمجر وم٘مد  وم٤معمٌح٨م إذن ذم رواة اًمٌخ٤مري قمغم وضمف اخلّمقص، وأُمَّ

د سمـ أيب ُمريؿ اًمدُمِم٘مل وصم٘م٦م إئٛم٦م يزي: )طمذومتؿ ُمٜمف ضمزًءا يٗمن اعمراد وم٘مد ىم٤مل ذم اًمراوي اعمذيمقر

هذا ضمرح همػم ُمٗمن ومٝمق : ًمٞمس سمذاك: ىمٚم٧م: واسمـ ُمٕملم ودطمٞمؿ وأسمق زرقم٦م وأسمق طم٤مشمؿ: ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل

(.ُمردود وًمٞمس ًمف ذم اًمٌخ٤مري ؾمقى طمدي٨م واطمد
( )

 

                                                
 (.178:ص)اًمٙمٗم٤مي٦م ( 1) 

 (.1/384): ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري( 2)

 (453ثث384:1 : )ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري( 3)
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اًمذي ضمرح هذا اًمراوي ُمـ رواة اًمّمحٞمح وًمٞمس ُمراده ووع  ومٝمق يرد قمغم اًمدارىمٓمٜمل 

 .ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م وإٟمام ىم٤مقمدة ذم رضم٤مل اًمّمحٞمح

اًمذيـ يٕمتؼم إظمراج اًمٌخ٤مري حلديثٝمؿ وشمٚم٘مل  وهبذا يتَّْمح أنَّ اًمراوي اعمذيمقر ُمـ رواة اًمّمحٞمح

َّٓ  اجلرح ومٞمٝمؿ ، ومٛمثؾ هذا ٓ ي٘مٌؾ اًمٕمٚمامء ًمّمحٞمحف سم٤مًم٘مٌقل ذم أقمغم درضم٤مت اًمتقصمٞمؼ  . ُمٗمًناإ

زمـ أيب افمعم فمقم  شايمقيص»وومد سمقاسمر فمـ ايمصحوزمي وايمؾغقيكم إؿمًلق (: )38:ص)ومؾتؿ ( 881

، ىمام مرا روايي ايمطػماين ونمغمه فمـ ؽمؾامن ايمػوردؿمويمى 
(5)

، وهؽذا فمـ أيب أيقب إكصوري
(0)

 ،

وفمقم اظمؽل اهلًلرم
( )

.) 

 :اجلقاب مـ أوصمف: ومؾً

 ًٓ ثثث هٜم٤م ثث ، وقمكم اعمٙمل اهلالزم امؾمٚمامن وقمكم اهلالزم، وشمٌلمَّ ًمٜم٤م قمدم صحتٝم ٤مىمد ُمرَّ ُمٕمٜم٤م طمديث :أو

 !!اعمت٘مدم اعمجٝمقل (قمكم اهلالزم): هق

 !ُم٤م اًمٗم٤مئدة ذم اًمتٙمثر ُمـ أطم٤مدي٨م ٓ شمّمح؟ :شموكقًو

: ، وهق طمدي٨م ُمًٚمًؾ سم٤مًمْمٕمٗم٤مء وهمالة اًمِمٞمٕم٦م، ىم٤ملضمديٌ أيب أيقب رواه ايمطػماين :شمويمثًو

صمٜم٤م طمًلم سمـ احلًـ  ،صمٜم٤م طمرب سمـ احلًـ اًمٓمح٤من ،حمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس اًم٘مٜمٓمريطمدصمٜم٤م أمحد سمـ )

 (.إًمخ.. قمـ أيب أيقب إٟمّم٤مري ،قمـ قم٤ٌمي٦م سمـ رسمٕمل ،قمـ إقمٛمش ،صمٜم٤م ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع ،إؿم٘مر

 : رواة احلديٌ

ًمٞمس ًمف شمرمج٦م ذم يمت٤مب اًمرضم٤مل، ومٝمق جمٝمقل اًمٕملم : ؿمٞمخ اًمٓمؼماين أمحد سمـ حمٛمد اًم٘مٜمٓمري

 !!واحل٤مل

(ًمٞمس طمديثف سمذاك: )ىم٤مل إزدي: طمرب سمـ احلًـ اًمٓمح٤منو
(4)

. 

 (.ُمٜمٙمر احلدي٨م: )، وىم٤مل أسمق زرقم٦م(ومٞمف ٟمٔمر: )ىم٤مل اًمٌخ٤مري: واحلًلم سمـ احلًـ إؿم٘مر

                                                
 (.2/615)ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م  ،(9/113)، جمٛمع اًمزوائد (6/221)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( 1) 

 (.8/253)جمٛمع اًمزوائد  ،(4/171)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( 2) 

 (.3/57)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( 3) 

 (.1/469)اعمٞمزان ( 4) 
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(يمذاب: )وىم٤مل أسمق ُمٕمٛمر اهلذزم
(5)

. 

٤مد، واًمٙمثرة قمغم شمْمٕمٞمٗمف، وىمد اشمٗمؼ أمحد واًمٌخ٤مري واسمـ : وومٞمف ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع، اظمتٚمػ ومٞمف اًمٜم٘مَّ

ٜمف، ويْمع ذم طمديثف ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف طم٤ٌمن وقمٗم٤من واسمـ ُٟمٛمػم أنَّ ًمف اسمٜم٤ًم يم٤من يٚم٘مِّ
(0)

. 

(ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م: )قم٤ٌمي٦م سمـ رسمٕمل، ىم٤مل اًمذهٌل: وومٞمف
( )

. 

ؾ سم٤مًمْمٕمٗم٤مء ًَ  .وهٙمذا احلدي٨م ُُمًٚم

ب سمف إمم اهلل ! وم٠مي  وم٤مئدة ذم ُمثؾ هذه إطم٤مدي٨م؟  !؟أُيٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م ديـ ُيت٘مرَّ

ة أرؽمؾفؿ معوويي إلم فمقم وروى اخلقارزمل فمـ فمقم ): ومؾتؿ( 886 : ، ومول يمعدا

(ووصقف أكو أطمق رؽمقل اهلل ! معوذ ايمـوس)
(4)

وهؽذا دم ىمتوزمف إلم أهؾ مٌم  ،
 (1)

، ودم 

اضمتجوصمف فمعم اخلقارج
( )

(، ودم طمطٌتف زمعد اكٌماهمف مـ صػكم
(8)

. 

 :اجلقاب مـ فمدة أوصمف: ومؾً

ام أرسمٕم٦م ُمراضمع، ومٝمذه اًمرواي٤مت ذم ُمرضمٕملم  :إول هن٩م )اقمتٛمدشمؿ قمغم ُمرضمٕملم يمررمتقمه٤م ويم٠مهنَّ

 .(شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب)و (اًمٌالهم٦م

ًٓ ُمـ شم٤مريخ دُمِمؼ وٓ شم٤مريخ اًمٓمؼمي ىمٌٚمف، وهق  (شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب) :شموكقًو ُمّمدر ًمٞمس أطمًـ طم٤م

، وٓ جيقز آقمتامد قمٚمٞمف ذم اًمت٤مريخ، ومام سمؾ نمٚمقء سم٤مٕسم٤مـمٞمؾ وإيم٤مذي٥م :ٓ يرىمك إمم ُمّم٤مومٝمام ذم اًمقصم٤مىم٦م

 !!سم٤مًمؽ سم٘مْم٤مي٤م قم٘مدي٦م

ٓ يّمٚمح يمت٤مسًم٤م شم٤مرخيٞم٤ًم، سمؾ وٓ أدسمٞم٤ًم: ٕٟمَّف يمت٤مب ُم٘مٓمقع اًمًٜمد، سمؾ قمٜمدٟم٤م  (هن٩م اًمٌالهم٦م) :شمويمثًو

سمـ أيب ـم٤مًم٥م اخمتٚمؼ، يم٤مشمٌف ؿم٤مقمر، وقم٤ٌمرشمف واوح٦م اًمتٙمٚمػ، ٓ يٚمٞمؼ يمثػم ُمٜمٝم٤م سمٗمّم٤مطم٦م وسمالهم٦م قمكّم 

                                                
 (.1/531)اعمٞمزان ( 1) 

 (.396-3/393)اعمٞمزان ( 2) 

 (.2/387)اعمٞمزان ( 3) 

 (.2/193)شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب ( 4) 

 (.6/71)ذح احلديدي ( 5) 

 (.2/193)شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب ( 6) 

 (.1/138)ذح هن٩م اًمٌالهم٦م ٓسمـ أيب احلديد  ،(2) هن٩م اًمٌالهم٦م ظمٓم٦ٌم( 7) 
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 !؟٤مٟم٧م قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٕمرب اًم٘مدُم٤مء، ومٙمٞمػ ُيٕمتَٛمد قمٚمٞمف ذم ىمْم٤مي٤م قم٘مدي٦ماًمتل يم 

ويمٜم٤َّم إمم إُمس (: )هث1416)ـمٌٕم٦م قم٤مم ذم ُم٘مدُمتف ًمٜمٝم٩م اًمٌالهم٦م ىم٤مل إؾمت٤مذ قمٌد اًمًالم ه٤مرون 

أم أظمقه  ُمـ هق ص٤مٟمع اًمٙمت٤مب؟ أهق اًمنميػ اًمريض: أوٓمهو: اًم٘مري٥م ذم ريٌتلم اصمٜمتلم ُمٜمف

وإنَّ اًمًجع واًمّمٜم٤مقم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م شمٔمٝمر ذم يمثػم ُمـ ضمقاٟمٌف، قمغم ظمالف اعمٕمٝمقد : )لإمم أن ىم٤م (..اعمرشم٣م؟

 .ذم ٟمت٤مج هذا اًمٕمٍم اًمٜمٌقي

إنَّ ومٞمف ُمـ دىم٦م اًمقصػ وهمراسم٦م اًمتّمقير، ُم٤م مل يٙمـ ُمٕمرووًم٤م ذم آصم٤مر اًمّمدر إول : ىم٤مًمقا

َّٓ اإلؾمالُمل، يمام أٟمَّف يٓمقي ذم ضمٜم٤ٌمشمف يمثػًما ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل مل يتداوهل٤م ا أن ؿم٤مقم٧م [ سمٕمد]ًمٜم٤مس إ

وهق أنَّ ضم٤مُمع هذه اًمٜمّمقص مل : وأُمر آظمر يري٥م: إمم أن ىم٤مل ...قمٚمقم احلٙمٛم٦م، يم٤مٕيـ واًمٙمٞمػ

ؾ ذم صدر يمت٤مسمف أو أصمٜم٤مئف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ُمّم٤مدر اًمتقصمٞمؼ واًمرواي٦م  (.يًجِّ

إنَّ اًمٙمت٤مب ): وىم٤مل حم٘مؼ اًمٙمت٤مب اًمديمتقر صؼمي إسمراهٞمؿ اًمًٞمد سمٕمد دراؾم٦م اًمٙمت٤مب وٟمّمقصف

 :اؿمتٛمؾ قمغم مخ٦ًم أىم٤ًمم ُمـ اًمٜمّمقص

 .ٟمّمقص صمٌت٧م ٟمًٌتٝم٤م إمم قَمكِمّ  -1

 .ٟمّمقص رواه٤م اًمِمٞمٕم٦م وطمدهؿ -2

 .ٟمّمقص مل يروه٤م أطمد -3

 .ٟمّمقص ُمِمٙمقك ذم صح٦م ٟمًٌتٝم٤م ٕؾم٤ٌمب ظم٤مص٦م -4

 .(ٟمّمقص صمٌت٧م ٟمًٌتٝم٤م ٔظمريـ -5

َّٓ ُمـ يمت٥م إدب واًمتقاريخ، وهل يمت٥م ٓ شمرىمك  واعمح٘مؼ رهمؿ يمؾ ذًمؽ مل يًتٓمع أن يقصمِّ٘مٝم٤م إ

 .إمم آقمتامد أصاًل 

ٓ ٟمًتجٞمز أظمذ ديٜمٜم٤م ُمـ يمت٥م اًمتقاريخ وإدب، وٓ ٟمحٙمٛمٝم٤م  -وهلل احلٛمد-وٟمحـ أهؾ اًمًٜم٦م 

 .ذم ىمْم٤مي٤م آظمتالف وإٟمام شم٘مرأ ذم جم٤مًمس اًمًٛمر واًمتًٚمٞم٦م

وسملم ٟمٗمس اًمٜمّمقص اًمتل ذم  شهن٩م اًمٌالهم٦م»أضمرى ُم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمٜمّمقص اًمتل ذم إن اعمح٘مؼ صمؿَّ 

 .اريخ، ومرأى أُمًرا قمجٞم٤ًٌميمت٥م إدب واًمتق

ى سمٕمْمٝم٤م مخ٦ًم أؾمٓمر، وإذا هب٤م شمّمٌح ذم يمت٤مسمٜم٤م هذا مخًلم  اًمٜمّمقص ذم شمٚمؽ اًمٙمت٥م ٓ يتٕمدَّ
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 !وُم٤مئ٦م ؾمٓمرٍ 

ٓسمـ  (اًمٕم٘مد اًمٗمريد): وُمرضمٕمف( وٓ وىم٧م ُمٕمدود: )وم٠مصم٧ٌم أنَّ اخلٓم٦ٌم إومم ُمـ أوهل٤م إمم ىمقًمف

صمؿَّ اؾمتٓمرد يٌلمِّ  .أيمثر ُمـ مخًلم وُم٤مئ٦م ؾمٓمر -قمٌد رسمف، وهل هٜم٤م مخ٦ًم أؾمٓمر وم٘مط، وذم هن٩م اًمٌالهم٦م

اًمٗمقارق سملم اًمٜمّمقص اعمقضمقدة ذم شمٚمؽ اًمٙمت٥م وهذا اًمٙمت٤مب
(5)

. 

 !زمؾ دم سموريخ أو أدب؟! ، همفؾ يصؾح فمؿدة دم ديـ؟(هنٍ ايمًٌلنمي)هذا هق 

وروى احلوىمؿ واهلقثؿل فمـ اإلموم احلًـ : )ومؾتؿ( 887
 (0)

، وازمـ إشمغم وايمطػمي فمـ 

اإلموم احلًكم 
 ( )

. 

زُمَريدة زمـ احلصقى زمـ فمٌد اهلل فمـوروى ازمـ فمًوىمر 
(4)

فمـ أم  فواخلقارزمل فمـ ازمـ مردوي ،

ؽمؾؿي
(1)

، وايمؽـجل ايمشوهمعل فمـ أيب ؽمعقد اخلدري
( )

، وأيب ُكَعقؿ فمـ أكس زمـ مويمؽ
(8)

وايمقعؼقيب فمـ  ،

فمـ مويمؽ زمـ احلورث إؾمؼم
(7)

واخلقارزمل فمـ فمؿرو زمـ ايمعوص، 
(9)

وايمؼـدوزي فمـ فمؿر زمـ  ،

اخلطوب
(52)

، واظمًعقدي فمـ ازمـ فمٌوس
(55)

.) 

 .ومل سمذىمروا كًصو وإكاام ذىمرسمؿ هذه اظمراصمع زمعد إيراد ايمروايي ايمًوزمؼي

 :واجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ ٝم٤م ذم ديٜمف، ٓ جيقز عمًٚمؿ أن يٕمتٛمد قمٚمٞم -ُم٤م قمدا إول ُمٜمٝم٤م  -مجٞمع هذه اعمراضمع شم٤مرخيٞم٦م  :أو

 .وٓ أفمـ أٟمَّؽ دمٝمؾ ذًمؽ

                                                
 (.65-1)ُم٘مدُم٦م اعمح٘مؼ  -هن٩م اًمٌالهم٦م ( 1) 

 .قمـ اًمٓمؼماين وهمػمه( 9/146)زوائد ، جمٛمع اًم(3/172)اعمًتدرك ( 2) 

 (.4/322)شم٤مريخ اًمٓمؼمي  ،(3/287)اًمٙم٤مُمؾ ( 3) 

 (.42/392)شم٤مريخ دُمِمؼ ( 4) 

 (.147)ُمٜم٤مىم٥م اخلقارزُمل ( 5) 

 (.295:ص)، اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م (511:ص)اًمٌٞم٤من ( 6) 

 (.42/386)، شم٤مريخ دُمِمؼ (42:ص)، اعمٜم٤مىم٥م ًمٚمخقارزُمل (1/63)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ( 7) 

 (.2/178)شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب ( 8) 

 (.199:ص)ُمٜم٤مىم٥م اخلقارزُمل ( 9) 

 (.2/75)يٜم٤مسمٞمع اعمقدة ( 11) 

 (.3/8)ُمروج اًمذه٥م ( 11) 
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 .وآؾمتٙمث٤مر ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ٓ ي٘مٚمٌف إمم طمؼ

 .يٌح٨م قمٜمف ذم ُمٔم٤مٟمف ُمـ اعمّم٤مدر اًمرئٞم٦ًمواًمذي يريد احلؼ يٜمٌٖمل أن 

وم٢من اًمت٤مريخ  وم٢منَّ يمت٥م اًمتقاريخ نمٚمقءة سم٤مٕسم٤مـمٞمؾ، وًمق أردٟم٤م أن ٟم٘م٤مسمؾ صٜمٞمٕمؽ هذا سمٛمثٚمف ًمٗمٕمٚمٜم٤م،

 ٟمًتجٞمز أن ٟمًتدل سم٤مًمتقاريخ ويمت٥م إدب، وٓ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم ًمٙمٜم٤َّم ٓ نمٚمقء سم٤معمتٜم٤مىمْم٤مت،

 .ديٜمٜم٤م، وم٢منَّ ديٜمٜم٤م قمٜمدٟم٤م أقمز ُمـ ذًمؽ

ٜم٤م أصح٤مب ُمٜمٝم٩م ُم٤م صحَّ ُمـ اًمدًمٞمؾ ىمٌٚمٜم٤مه وًمق ظم٤مًمػ اهلقى، واًمْمٕمٞمػ ٓ ٟمًتدل سمف وًمق : صمؿَّ إٟمَّ

 .واومؼ اهلقى

ٓ ُيٚمتَٗم٧م إًمٞمٝم٤م، وم٢منَّ  ـيمت٥م اًمًٜمَّ وهلذا وم٢منَّ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر واًم٘مّمص اًمتل وردت ذم همػم 

 .يمت٥م اًمًٜمـ وأصم٤مر ىمد اؾمتققم٧ٌم يمؾ إطم٤مدي٨م

ًمْمٞم٤مع اًمقىم٧م ذم ىمراءهت٤م واًمرد  :وًمذًمؽ وم٢مٟمَّٜمل ؾم٠مسف اًمٜمٔمر قمـ شمٚمؽ اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م

عم٤م رأي٧م  :اعم١مًمٗم٦م ذم إصم٤ٌمت اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مدي٦م قمٚمامء اًمًٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وًمق أردت أن شمراضمع أي يمت٤مب ُمـ يمت٥م

 .إٓ إذا يم٤مٟم٧م صم٤مٟمقي٦م ٚمؽ اًمٙمت٥م وٛمـ اعمراضمع اعمٕمتٛمدةشم

يم٤مًمّمحٞمحلم ُمثاًل، ومه٤م يمت٤مسم٤من  :صمؿَّ مِلَ ٓ شمٕمٛمد إمم أي يمت٤مب ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦َّم اعمٕمتٛمدة ًمتًتدل هب٤م

ىمد اقمتٛمدمه٤م أهؾ اًمًٜم٦َّم، وروقا قمـ رواي٤مهتام، واهتٛمقا سمدراؾمتٝمام وذطمٝمام، صمؿَّ شمذه٥م إمم يمت٥م 

  !؟٦م واًمرواي٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦منمٚمقءة سم٤مًم٘مّمص اًمٙم٤مذسم

 !أهذا هنٍ اظمحؼؼكم؟

يمقس مقومػ نمويمى ومغؾقب: إن اظمقومػ مقومػ ضمؼ أو زموؿمؾ: مقومػ صمـي  -يو أؽمتوذ-إن اظمقومػ 

 .أو كور

 .ايمذي مل سمتثًٌ دم ايمروايي فمـف إنا طمصؿؽ يقم ايمؼقومي هق فمقم زمـ أيب ؿمويمى 

 .و مل يؼؾايمذي افمتؿدت فمعم مراصمع سمـًى إيمقف م زمؾ طمصؿؽ رؽمقل اهلل 

زمؾ أطمشك أن يؽقن طمصؿؽ هق رب ايمعوظمكم ايمذي سمًوهؾً دم ومٌقل روايوت وعقػي أو مؽذوزمي 

 .يمتؼرير ديـف 

٤م طمدي٨م احلًـ  :شموكقًو م ىمري٤ًٌم واحلًلم ومٝمق سمٛمٕمٜمك طمدي٨م احلًـ وىمدأُمَّ  .، وسُملمِّ قمدم صحتفشم٘مدَّ
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ٜم٤م ٟمٌلم درضم٤مهت٤م طم٥ًم اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل  :شمويمثًو ٤م إطم٤مدي٨م اًمتل شمٜمًٌٝم٤م إمم ُمراضمع احلدي٨م، وم٢مٟمَّ أُمَّ

٤م رواي٤مت اًمتقاريخ، ومٚمٞم٧ًم ص٤محل٦م ًمالؾمتدٓل قمغم ُم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مد ًمٕمدم  :اعمٕمتٛمد قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦َّم، وأُمَّ

 .وهذا ُمٜمٝم٩م ًمٜم٤م وقمٚمٞمٜم٤م اًمقصمقق سمحٗمظ هذه اعمّم٤مدر وٓ سمتٚمؽ اًمرواي٤مت

(وهؽذا روى ايمذهٌل وازمـ ضمجر فمـ صموزمر اجلعػل): ومؾتؿ( 888
(5)

. 

ؽمؿعً مـ صموزمر ؽمتكم : ومول ازمـ فمققـي: وايمعجى مـ اظمزي ضمقٌ روى فمـ ؽمعقد زمـ مـصقر ومول

أومؾ مو دم أمره أن : إلم أن ومول... ضمدشمـل ويص إوصقوء: يؼقل ،ضمديثًو مو أؽمتحؾ أن أروي فمـف ؾمقئًو

يثًو يشورىمف همقف ايمثؼوتيؽقن ضمديثف ٓ حيتٍ زمف، إٓ أن يروي ضمد
(0)

. 

مـ ( ضمريز زمـ فمثامن احلؿيص)هؾ مراده أمثول  ؟مو هق مراده مـ مشورىمي ايمثؼوت إيوه: أومقل

رصمول ايمٌخوري وإرزمعي
( )

شمؼي شمؼي شمؼي، ويمقس زمويمشوم أشمًٌ : ، ايمذي يروي اظمزي فمـ أمحد زمـ ضمـٌؾ زملكف

وايمعجقمأشمًٌ مـ ضمريز، وهؽذا كؼؾ وشموومتف فمـ حيقك زمـ معكم واظمدين 
(4)

، مع أكف يؾعـ فمقم زمـ أيب 

ؽمٌعكم مرة، همؼقؾ  يؾعـ فمؾقًو زمويمغداة ؽمٌعكم مرة وزمويمعًم: ؿمويمى صٌوضًمو ومًوًء، ىمام ومول ازمـ ضمٌون همقف

!!هق ايمؼوؿمع رءوس آزموئل وأصمدادي: يمف دم ذيمؽ؟ همؼول
(1)

. 

 :وهـو وومػوت :ومؾً

 ًٓ هضم٤مسمر اجلٕمٗمل يم٤من أول أُمره ُمًت٘مٞماًم، صمؿَّ إٟمَّف ـمرأ  :أو ٤م ضم: قمٚمٞمف ُم٤م همػمَّ ٤م اظمتالط وإُمَّ ٜمقن، ثإُمَّ

سمف اًمٕمٚمامء، ُمٜمٝمؿثذًمثوًم  ،وزائدة، وحيٞمك سمـ ُمٕملم ،وًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ ،وؾمٗمٞم٤من ،أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ؽ يمذَّ

 .اجلقزضم٤مينو

(إنَّ قمٚمٞم٤ًم يرضمع إمم اًمدٟمٞم٤م :٤م ُمـ أصح٤مب قمٌد اهلل سمـ ؾم٠ٌم، يم٤من ي٘مقلٞمً يم٤من ؾمٌئ: )ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن
( )

. 

(اًمدٟمٞم٤م
( )

. 

يم٤من : )وأورد ًمف اًم٘مٝم٤ٌمين اًمِمٞمٕمل اإلُم٤مُمل ذم يمت٤مسمف جمٛمع اًمرضم٤مل ىمّمًّم٤م ومٞمٝم٤م دقمقى اًمٖمٞم٥م وىم٤مل

                                                
 (.2/43)، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (1/383)قمتدال ُٓمٞمزان ا( 1) 

 (.4/471)هتذي٥م اًمٙمامل ( 2) 

 (.2/217)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( 3) 

 (.576، 573، 5/572)هتذي٥م اًمٙمامل ( 4) 

 (.1/268)روطملم اعمج( 5) 

 (.384-1/379)ُمٞمزان آقمتدال ( 6) 
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َـّ ذم ٟمٗمًف خمتٚمًٓم٤م، ويم٤من ؿمٞمخٜم٤م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن  يٜمِمد أؿمٕم٤مًرا يمثػمة ذم  ضُم

 (.ُمٕمٜم٤مه شمدل قمغم آظمتالط، ًمٞمس هذا ُمقوًٕم٤م ًمذيمره٤م

 (.وذًمؽ ُمقوقع: ) هن٤ميتٝم٤مصمؿ ىم٤مل ذم ،وأورد ًمف قمدة يمت٥م

٤م ُمع أيب ُمريؿ وضم٤مسمر قمٜمده ضم٤مًمس، وم٘م٤مم أسمق : وروى ىمّم٦م قمـ قمروة سمـ ُمقؾمك ىم٤مل ًً يمٜم٧م ضم٤مًم

 .ُمريؿ ومج٤مء سمدورق ُمـ ُم٤مء سمئر ُم٤ٌمرك سمـ قمٙمرُم٦م

يم٠مينِّ سمؽ ىمد اؾمتٖمٜمٞم٧م قمـ هذه اًمٌئر، واهمؽموم٧م ُمـ هٝمٜم٤م ُمـ ُم٤مء ! وحيؽ ي٤م أسم٤م ُمريؿ: وم٘م٤مل ًمف ضم٤مسمر

 .اًمٗمرات

 (.ُم٤م أًمقم اًمٜم٤مس أن يًٛمقٟم٤م يمذاسملم: ُمريؿ وم٘م٤مل ًمف أسمق

دظمٚم٧م اعمًجد طملم ىُمتِؾ اًمقًمٞمد، وم٢مذا ) :احلٛمٞمد سمـ أيب اًمٕمالء ىم٤مل وذيمر أول اًمؽممج٦م قمـ قمٌد

طمدصمٜمل ويص :وم٠مشمٞمتٝمؿ، وم٢مذا ضم٤مسمر اجلٕمٗمل قمٚمٞمف قمامُم٦م ظمز، وإذا هق ي٘مقل: اًمٜم٤مس جمتٛمٕمقن، ىم٤مل

َـّ : وم٘م٤مل اًمٜم٤مس: ل، ىم٤مإوصٞم٤مء، وارث قمٚمؿ إٟمٌٞم٤مء، حمٛمد سمـ قمكم  َـّ ضم٤مسمر، ضم (ضم٤مسمر ضم
( )

. 

وم٠مي  ،يمذاب خمتٚمط جمٜمقن :سم٠مٟمَّف ،ومٝمذه اًمؽممج٦م ًمف ذم يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م وصٗمتف سمام وصٗمتف سمف يمت٥م اًمًٜم٦م

 !قمت٥م قمغم أهؾ اًمًٜم٦َّم إذا شمريمقه؟

إنَّ أهؾ اًمًٜم٦َّم إذا صم٧ٌم هلؿ أنَّ اًمراوي اعمخ٤مًمػ هلؿ ذم اعمذه٥م ص٤مدق ُمٓمٚمً٘م٤م، أو ص٤مدق ذم  :شموكقًو

 .وشمريمٝمؿ جل٤مسمر اجلٕمٗمل ٕٟمَّف صم٧ٌم قمٜمدهؿ أٟمَّف يٙمذب. شمٚمؽ اًمرواي٦م، رووا قمٜمف

وًمٙمٜمٝمؿ رووا قمـ قمنمات إؿمخ٤مص نمَـّ ُوِصٗمقا سم٤مًمتِمٞمع: ٕنَّ اًمِمٞمٕم٦م اًم٘مدُم٤مء مل يٙمقٟمقا يًٌقن 

، ومل ُيٕمَرف قمغم قمثامن  وٓ أطمًدا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وإٟمَّام يم٤من ُمذهٌٝمؿ شم٘مديؿ قمكم  اًمِمٞمخلم

 .قمٜمٝمؿ اًمٙمذب

٤م اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل أـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م  ؿ ومٞمام سمٕمد، سم٥ًٌم رومْمٝمؿ ًمزيد سمـ قمكم  (اًمراومْم٦م)وأُمَّ : وم٢مهنَّ

ُيٕم٤مدون قمٔمامء إُم٦م، ويتٝمٛمقهنؿ سم٤مًمردة أو سم٤مًمٗمًؼ، صمؿ هؿ يًتحٚمقن اًمٙمذب: ٕنَّ ُمٕمت٘مدهؿ ي٘مقم 

َّٓ سمٕمد اًمتقصم ؼ(اًمت٘مٞم٦م): قمغم  .، وهلذا وم٘مؾَّ أن يرووا قمـ ؿمخص ُمٜمٝمؿ إ

ؿ ؿمٞمٕم٦م، وقمـ مج٤مقم٦م يمثػمة ُوِصٗمقا  وىمد روى اًمِمٞمخ٤من قمـ أيمثر ُمـ ؾمتلم ؿمخًّم٤م ُوِصٗمقا سم٠مهنَّ

                                                
 (.2/12)جمٛمع اًمرضم٤مل ( 1) 
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 :ؿ راومْم٦م، ُمٜمٝمؿسم٠مهنَّ 

 (.4:م)أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م اًمرسمٕمل  -1

(ؿمٞمٕمل ضَمٚمد، ًمٙمٜمَّف صدوق، ومٚمٜم٤م صدىمف وقمٚمٞمف سمدقمتف: )ىم٤مل اًمذهٌل
(5)

. 

 [.م د س]أمحد سمـ اعمٗمْمؾ اًم٘مرر  -2

(صدوق ،ويم٤من ُمـ رؤؾم٤مء اًمِمٞمٕم٦م: )ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ
(0)

. 

 (.4:م)ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن اًمْمٌٕمل  -3

، وروى اًمذهٌل قمٜمف أٟمَّف يم٤من يٙمره أسم٤م سمٙمر وقمٛمر (صم٘م٦م): ىم٤مل اسمـ ُمٕملم
( )

. 

 .[خ م ت س ق]ظم٤مًمد سمـ خمٚمد اًم٘مٓمقاين  -4

(يم٤من ُمتِمٞمًٕم٤م، ُمٜمٙمر احلدي٨م ذم اًمتِمٞمع ُمٗمرـًم٤م، ويمتٌقا قمٜمف ًمٚميورة): ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد
(4)

 :، أي

 .أو ًمٕمٚمق اًمًٜمد ،ًمقضمقد أطم٤مدي٨م قمٜمده ًمٞم٧ًم قمٜمد همػمه

 .[ع]قمٌد اعمٚمؽ سمـ أقملم اًمٙمقذم  -5

 .(ُمـ أقمتك اًمِمٞمٕم٦م، حمٚمف اًمّمدق): ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

 .(راوميض): ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من

(صم٘م٦م): وىم٤مل اًمٕمجكم
(1)

. 

 .[ع]حمٛمد سمـ وُمَْمٞمؾ سمـ همزوان  -6

(يم٤من ؿمٞمٕمٞم٤ًم حمؽمىًم٤م): وىم٤مل أسمق داود. (صم٘م٦م): ىم٤مل اسمـ ُمٕملم
( )

. 

ج أطم٤مديثٝمؿ ص٤مطم٤ٌم  ه١مٓء قمدة ُمـ اًمرواة اًمِمٞمٕم٦م ُوِصٗمقا سم٤مًمتِمٞمع واًمٖمٚمق واًمرومض، ظمرَّ

 .اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م، ومل يٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ ذًمؽ ؾمقء اعمٕمت٘مد إذا صم٧ٌم صدىمٝمؿ

                                                
 (.1/5)اعمٞمزان ( 1) 

 (.1/157)اعمٞمزان ( 2) 

 (.1/411)اعمٞمزان ( 3) 

 (.1/641)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ( 4) 

 (.2/677)اعمٞمزان ( 5) 

 (.4/9)اعمٞمزان ( 6) 
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ؿ ؿمٞمٕم٦م : وم٢مذا رووا قمـ سمٕمض اًمٜمقاص٥م، ومألٟمَّف صم٧ٌم قمٜمدهؿ صدىمٝمؿ، ُمثٚمٝمؿ ُمثؾ ُمـ ىمٞمؾ ومٞمٝمؿ إهنَّ

 .أو رواومض، ويم٤مٟم٧م هلؿ ُمذاه٥م رديئ٦م

 .يمذًمؽواًمرواي٦م قمـ ه١مٓء وه١مٓء ًمٞمس إىمراًرا عمٕمت٘مدهؿ، يمام ؾمٞم٠ميت قمـ اإلُم٤مُمٞم٦م 

ورد ذم شمرمجتف صمالصم٦م أٟمقاع ُمـ اًمٙمالم ومٞمام خيص قمكمَّ سمـ أيب ـم٤مًم٥م  وم٘مد طمريز سمـ قمثامنأُم٤م : صم٤مًمث٤ًم

: 

 .ٟمقع ومٞمف أٟمَّف حيٛمؾ قمغم قمكّم  -1

أ ُمـ ذًمؽ ويؼمئف همػمه -2  .وٟمقع يتؼمَّ

 .وٟمقع أٟمَّف شم٤مب -3

 .وٟمحـ ٟمٛمٞمؾ إمم أنَّ اًمرضمؾ سمريء ُمـ ذًمؽ أو أٟمَّف شم٤مب

 (.ي٨م، ومل يّمح قمٜمدي ُم٤م ُي٘م٤مل ذم رأيفطمًـ احلد: )ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

أُم٤م ظمٗم٧م اهلل، طمٙمٞم٧م قمٜمّل ! وحيؽ: ؾمٛمٕم٧م طمريز سمـ قمثامن ي٘مقل ًمرضمؾ: )وىم٤مل قمكم سمـ قمٞم٤مش

 (.أينِّ أؾم٥م قمٚمٞم٤ًّم، واهلل ُم٤م أؾمٌف وُم٤م ؾمٌٌتف

-يم٤من طمريز يتٜم٤مول ُمـ رضمؾ صمؿَّ شمرك : وىم٤مل أسمق اًمٞمامن: )وىم٤مل اًمٌخ٤مري وهق اًمذي روى قمٜمف

(- يٕمٜمل قمٚمٞم٤ًّم 
(5)

. 

أورده٤م اسمـ طم٤ٌمن سمدون ؾمٜمد، وُمثؾ هذا ٓ  ،ص٤ٌمطًم٤م وُم٤ًمءً  ُم٤م أوردمتقه ُمـ ًمٕمـ قمكم  :رازمًعو

سمدَّ ًمف ُمـ أؾم٤مس
(0)

 .طمتك ُيٌٜمك قمٚمٞمف طمٙمؿ أو قمٚمؿ 

و ًً  .روى ًمف أصح٤مب اًمٙمت٥م اًمًت٦م[ ع]حمٛمد سمـ وُمْمٞمؾ سمـ همزوان : وُمثؾ هذا :طموم

َّٓ أٟمَّف: )ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل (يم٤من ُمٜمحروًم٤م قمـ قمثامن يم٤من صمٌت٤ًم ذم احلدي٨م إ
( )

وُمع ذًمؽ روى قمٜمف  ،

 .ظمٚمٞمٗمت٤من راؿمدان اًمِمٞمخ٤من، وقمثامن وقمكم 

                                                
 (.5/568)هتذي٥م اًمٙمامل ( 1) 

 (.1/268)اعمجروطملم ( 2) 

 (.4/9)اعمٞمزان ( 3) 
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 ومٝمؾ رواي٦م اًمِمٞمخلم قمـ هذيـ اًمراويلم إىمرار هلام؟

 !ُمٕم٤مذ اهلل

إذا يم٤من اًمِمخص ص٤مدىًم٤م ٓ يٙمذب طم٥ًم اًمٔم٤مهر، رووا قمٜمف، وًمٞمس ذم أٟمف اعمحدصملم ُمٜمٝم٩م وًمٙمـ 

قمٜمد ؿمخص ًمٞم٧ًم قمٜمد همػمه، أو يم٤من ُم٤م ًمديف ي٘مقي ـمرىًم٤م  وم٢مذا وضمدت أطم٤مدي٨م. ذًمؽ إىمرار عمذهٌف

أظمرى، ٓ جيقز سف اًمٜمٔمر قمام قمٜمده وشمْمٞمٞمع احلؼ ٕضمؾ ظمٓم٠م ص٤مطمٌف، وذًمؽ سمٕمد اًمتث٧ٌم ُمـ 

 .صدىمف

ومٞمٜمٌٖمل أن شم٘مدم ُمّمٚمح٦م حتّمٞمؾ ذًمؽ احلدي٨م : )ىم٤مل اسمـ طمجر وهق يٗمّمؾ ذم رواي٦م اعمٌتدع

(.تفوٟمنم شمٚمؽ اًمًٜم٦م قمغم ُمّمٚمح٦م إه٤مٟمتف وإـمٗم٤مء سمدقم
( )

 

وًمق يم٤من ظم٤مرضمٞم٤ًم أو  :ٟمحـ أصح٤مب ُمٜمٝم٩م، وم٢مذا صم٧ٌم ًمديٜم٤م صدق اًمراوي ٟم٘مٚمٜم٤م قمٜمف :ؽمودؽًمو

 .ٟم٤مصٌٞم٤ًم أو ؿمٞمٕمٞم٤ًم حمؽمىًم٤م

 ومام هق ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م؟

إنَّ احلدي٨م اًمّمحٞمح ُم٤م اشمّمؾ : )اًمِمٞمٕمل اإلُم٤مُمل (ُم٘مٞم٤مس اهلداي٦م ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م)ىم٤مل ص٤مطم٥م 

(ذم مجٞمع اًمٓمٌ٘م٤مت، طمٞم٨م شمٙمقن ُمتٕمددة اإلُم٤مُمل قمـ ُمثٚمف سمٜم٘مؾ اًمٕمدلؾمٜمده إمم اعمٕمّمقم، 
(0)

. 

 .سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمدى حت٘مؼ هذا اًمنمط ذم أطم٤مدي٨م اإلُم٤مُمٞم٦م ُمـ قمدُمف! وم٠ميـ اإلٟمّم٤مف؟

 .سمؾ ٟمجزم وٟمتحدى أن هذا اًمنمط مل يّمح ذم اًمرواي٤مت اًمتل اٟمٗمرد هب٤م اًمِمٞمٕم٦م قمـ اًمًٜم٦م

سم٠ميمثر اٟمٓمٌؼ ومٞمف هذا اًمنمط نم٤م ي٘مقي وسمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ اًمٙمت٥م ومٚمٞم٠مشمقٟم٤م سمحدي٨م واطمد ًمٞمس 

 !!قم٘مٞمدهتؿ

(أنَّ اًمٓمٕمـ ذم ديـ اًمرضمؾ ٓ يقضم٥م اًمٓمٕمـ ذم طمديثف: )(اسمـ اعمٓمٝمر)ُمتٙمؿ ىمد ىمرر قمالَّ  :ؽموزمًعو
( )

 ،

 .مع أكـل أؾمؽ دم سمطٌقؼ ايمشقعي هلذه ايمؼوفمدة!وَمِٚمَؿ جيقز ًمٙمؿ ُم٤م ٓ جيقز ًمٖمػميمؿ؟

مـ أئؿي اجلرح  ،إزمراهقؿ زمـ يعؼقب اجلقزصموين: أو اظمراد مـ ايمثؼوت هق مثؾ: )ومؾتؿ( 889

                                                
 (.1/385)ُم٘مدُم٦م اًمٗمتح ( 1)

 (.23:ص( )2) 

 (.137:ص)رضم٤مل احلكم ( 3) 
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ـاي، ومـ رصمول أيب داود وايمؼممذي وايمـًوئل شمؿا ذىمرسمؿ إىمرام أمحد زمـ ضمـٌؾ يمف، ... وايمتعديؾ فمـد أهؾ ايمً

ف ىمون همقف اكحراف فمـ فمقّم : وسمقشمقؼ ايمعؾامء يمف، وومقل ازمـ ضمٌون  (.إيمخ... إكا

 :ومؾً

 ًٓ  (هتذي٥م اًمٙمامل)ه ُمـ يمالم ًمٞمس ذم يمت٤مب قهذا اًمراوي ًمٞمس ُمـ رواة اًمِمٞمخلم، وُم٤م أوردمت :أو

 .إصؾ

٤م اسمـ طم٤ٌمن وم٘مد رواه سمدون ؾمٜمد، وٓ يٕمتد سمٙمالم همػم ُمقصمَّؼ  .يمام ىمررٟم٤م أيمثر ُمـ ُمرة وأُمَّ

ًمِمٞمخلم ىمد ورد ُمثٚمف ُمـ رواة ؿمٞمٕم٦م، رويٜم٤م قمٜمٝمؿ عم٤م َصَدىمقا، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٥ًم قمثامن ويٙمره ا :شموكقًو

يمام ُمرِّ  وسمدقمتٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ. ٕٟمَّف مل ُيٕمرف قمٜمٝمؿ يمذب، وهلؿ قمنمات اعمِم٤ميخ واًمتالُمٞمذ -إن صحَّ قمٜمٝمؿ-

 .آٟمًٗم٤م

ومٚمٞمس ذم ذًمؽ إذن شمٜم٘مٞمص ٕهؾ اًمًٜم٦م سمؾ ومٞمف ُمدح هلؿ ٕهنؿ أصح٤مب ُمٜمٝم٩م وًمٞمًقا أصح٤مب 

 !! هقى 

ؿمؾى  -أضمد وٓة زمـل أمقاي-إنا طمويمًدا ايمؼني : )أوردسمؿ فمـ أيب ايمػرج إصػفوين أكاف ومول( 841

همنكاف يؿر يب ايمًمء مـ ؽمغمة فمقم زمـ أيب ؿمويمى أهملذىمره؟ : مـ أضمدهؿ أن يؽتى ايمًغمة، همؼول ايمؽوسمى

ٓا أن سمراه دم ومعر صمفـؿ: همؼول طمويمد ف ىمون مت: وذىمرسمؿ ومقل ازمـ طمؾؽون. ٓ، إ ف إكا فاًم دم ديـف، وومد زمـك ٕمِّ

(ىمـقًي دم داره
(5)

. 

ًمقٓ أٟمَّٜمل أطم٥م أن أزيؾ قمٜمٙمؿ ُم٤م قمٚمؼ سمذهٜمٙمؿ ُمـ ؿمٌٝم٤مت، ٕقمرو٧م قمـ ُمثؾ هذا  :ومؾً

اًمٙمالم، وم٢مٟمَّف ٓ يٚمٞمؼ سمٙمؿ اصٓمٞم٤مد اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل ٓ ؾمٜمد هل٤م وٓ زُم٤مم، ًمتًتدل هب٤م قمغم 

 .ٗمز وأقمٞمذك ُمٜمفومٝمذا ُمٜمٝم٩م أقمٞمذ ٟم. أقمراض اًمٜم٤مس وقم٘م٤مئدهؿ

أن سمـزل إلم هذا  -وأكتؿ أؽمتوذ صمومعل ُيعؾِّؿ اظمـفٍ ويؼقد صمقًًل -هؾ يؾقؼ زمؽؿ !! ىمتوب إنموين؟

 .إكاـل واهلل أضمزن فمعم مثؾ هذا آجتوه !؟اظمًتقى

، أو إئٛم٦م قمٜمديمؿ، اًمتل اهتؿ اًمٕمٚمامء هب٤م وم٢مذا يم٤مٟم٧م يمت٥م اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم اًمٜمٌل 

٤مت، وأوردوه٤م سم٠مؾم٤مٟمٞمد: ىمد طمدث ومٞمٝم٤م اًمٙمذب واًمتحريػ، ومام سم٤مًمؽ سم٘مّمص وأومردوا هل٤م ُم١مًمٗم

                                                
 (.21/25)إهم٤مين ( 1) 
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 !اًمت٤مريخ؟

صمؿ إن ص٤مطم٥م إهم٤مين ىمد ذيمر ىمقل قمكم ريض اهلل قمٜمف ٕيب ؾمٗمٞم٤من قمٜمدُم٤م ؿم٤موره ًمالٟمت٘م٤مص قمغم 

(وإٟم٤م وضمدٟم٤م أسم٤م سمٙمر هل٤م أهالً : )سمٞمٕم٦م اًمّمديؼ وم٘م٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف 
 (5) 

 !ؿمٞمٕمل ُمثٚمؽ ؟ومٝمؾ شم٘مٌؾ روايتف هذه وهق 

أُم٤م ٟمحـ ومال ٟمٕمتٛمد قمٚمٞمف طمتك ًمق روى ُم٤م ي٘مقي قم٘مٞمدشمٜم٤م ٕٟمف ًمٞمس ُمّمدرًا ُم٠مُمقٟم٤ًم يمٖمػمه ُمـ يمت٥م 

 .إدب اًمتل مل شمٚمتزم سمٛمٜمٝم٩م اًمرواي٦م

زمٌمي »: إنا فمؿران زمـ ضمطون مـ رصمول ايمٌخوري وأيب داود وايمـًوئل، ومول ايمعجقم: )ومؾتؿ( 848

مع أنا ... شمؿا ذىمر فمؿران هذا ونمغمه هقاء أصح ضمديًثو مـ اخلقارجيمقس دم أهؾ إ»: وومول أزمق داود. ششمؼي

ح زملنا فمؿران زمـ ضمطون ىمون مـ اخلقارج، وهق اظمودح ٓزمـ مؾجؿ  .(..ايمعؼققم سا

 :اجلقاب سموزمع ظمو ومٌؾف مـ وصمقه: ومؾً

 ًٓ ره اًم٘مرآن  :أو ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦َّم أن ٓ ُيؽمك احلؼ وًمق يم٤من ُمـ يم٤مومر أو وم٤مؾمؼ، وهذا اًمذي ىمرَّ

 .اًمٙمريؿ

: سمٚم٘مٞمس اًمٞمٛمـطم٤ميمٞم٤ًم قمـ ىم٤مل شمٕم٤ممم                   

         [34:اًمٜمٛمؾ]، ىم٤مل شمٕم٤ممم. وهذه يمٚمٛم٦م طمؼ ُمـ اُمرأة يم٤مومرة :

        [ اًمٜمٛمؾؾمقرة.]  ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس
(0)

. 

: وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اًمٗم٤مؾمؼ                     

                         [ احلجراتؾمقرة]،  وم٠مُمر

 سم٤مًمتث٧ٌم ومل ي٠مُمر سمؽمك ظمؼمه. 

ؿ ُيٙمٗمِّرون ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة، وهذا يٕمٜمل أنَّ  :شموكقًو ىمد صم٧ٌم ًمٚمٕمٚمامء صدق اخلقارج ذم احلدي٨م، وم٢مهنَّ

                                                
 (218/ 2)إهم٤مين  (1) 

 (.6/213)شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( 2) 
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ـ ؾمٛمقهؿ  ،وهلذا رووا قمٜمٝمؿ ،اًمٙمذب ُمٜمٝمؿ همػم وارد ، وه١مٓء يتديَّٜمقن سم٤مًمٙمذب (رواومض)ورووا قمٛمَّ

إنَّ شمًٕم٦م أقمِم٤مر اًمديـ ذم اًمت٘مٞم٦م، وٓ ديـ : )طمتك رووا قمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق أٟمَّف ىم٤مل ،(اًمت٘مٞم٦م): اًمذي هق

 (.عمـ ٓ شم٘مٞم٦م ًمف

(ٓ واهلل ُم٤م قمغم وضمف إرض ُمـ رء أطم٥م إزمَّ ُمـ اًمت٘مٞم٦م: )قمٜمف قمـ أسمٞمفرووا و
(5)

. 

ومٙمٞمػ ُيقصمَّؼ ُمـ يٕمت٘مد أنَّ شمًٕم٦م أقمِم٤مر اًمديـ يمذب، وُمـ ٓ يٙمذب ٓ ديـ ًمف؟ وٓ يقصمَّؼ ُمـ 

 !؟شاإليامن»أو خمرج ُمـ  شيمٗمر»يٕمت٘مد أنَّ اًمٙمذب 

 .وُمع ذًمؽ روى أهؾ اًمًٜم٦م قمـ سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م نمـ وصم٘مقا سمروايتف

٤م اًمرواي٦م قمـ قمٛمران سمـ طمٓم٤من، وم٘مد ىم٤مل ومٞمف ىمت٤مدة ٓ يتٝمؿ ذم  يم٤من قمٛمران سمـ طمٓم٤من: )أُمَّ

(احلدي٨م
(0)

. 

 .وصػ حل٤مًمف وًمٞمس صمٜم٤مًء قمٚمٞمف ،(يم٤من أطمد اًمٕم٤ٌمد: )اسمـ يمثػموىم٤مل ومٞمف 

 .وىمد يقصػ اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين سمٙمثرة اًمٕم٤ٌمدة وٓ يٙمقن شمزيمٞم٦م ًمديٜمف

 !(.همٓء ومًؿ مـ شمؼوت أهؾ ايمًـاي، ورواة ايمصحوح ايمًتاي، وىمؿ هلؿ مـ كظغم): ىمقًمٙمؿ :شمويمثًو

  :قهاجلقاب مـ وصم: ومؾً

 .أهؾ اًمًٜم٦َّم يروون احلدي٨م قمـ يمؾ ُمـ صم٧ٌم قمٜمدهؿ صدىمف، وًمق يم٤من ُمٌتدقًم٤م يمام ُمر :إول

رواة اًمّمحٞمح هؿ ُمـ أوصمؼ اًمرواة ُمـ طمٞم٨م صدق اًمرواي٦م، وظم٤مص٦م اًمرواي٦م اًمتل شمذيمر ذم  :ايمثوين

 .وًمٙمٜمَّٝمؿ قمغم درضم٤مت اًمّمح٤مح

َّٓ  :ثويمٌايم  إذا يم٤مٟمقا صم٘م٤مت، وًمٞمس يمؾ رواي٦م شَمِرُد قمٜمٝمؿ شُم٘مٌؾ، رواة اًمًٜمـ ٓ شُم٘مٌؾ رواي٤مهتؿ إ

 .واًمٕمٚمامء ىمد شمرمجقا هلؿ وذيمروا أطمقاهلؿ: ًمٞمٜمٔمر ومٞمٛمـ شُم٘مٌؾ رواي٤مهتؿ نمَـّ شُمرد

رواة اًمًٜم٦َّم قمٜمدٟم٤م ُمٕمروومقن ُمؽمضمؿ هلؿ: ًمٙمـ ُم٤مذا قمـ رواة اًمًٜمـ قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م؟ هؾ هؿ  :رازمعً ايم

صمٜم٤م قمـ اًمٙمت٥م إرسمٕم٦م  إمم يمالم إًمقد اؾمٛمع  ؟ُمٕمروومقن؟ صمؿَّ هؾ هؿ أشم٘مٞم٤مء سمررة وهق حيدِّ

                                                
 .سم٤مب اًمت٘مٞم٦م (221-2/217:ح)اًمٙم٤مذم ( 1) 

 (.22/322)هتذي٥م اًمٙمامل ( 2) 
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اًمٙم٤مذم، ووم٘مف ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف، : زقمٛمقا أنَّ أصح يمتٌٝمؿ أرسمٕم٦م: )ىم٤مل ،اًمّمح٤مح قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م

وُم٤م زقمٛمقه ُمـ صحتٝم٤م سم٤مـمؾ: ٕنَّ ذم إؾمٜم٤مد إظم٤ٌمر اعمروي٦م ُمـ هق ُمـ .. واًمتٝمذي٥م، وآؾمتٌّم٤مر

 .يم٤مهلِم٤مُملم وص٤مطم٥م اًمٓم٤مق :اعمجًٛم٦م

يمُزرارة سمـ أقملم، وسمٙمػم سمـ أقملم، وإطمقًملم، وؾمٚمٞمامن  :وُمٜمٝمؿ ُمـ أصم٧ٌم اجلٝمؾ هلل ذم إزل

 .اجلٕمٗمري، وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ وهمػمهؿ

 .يم٤مسمـ ُمٝمران، واسمـ سمٙمػم، ومج٤مقم٦م أظمرى :وُمٜمٝمؿ وم٤مؾمد اعمذه٥م

٤مع  .يمجٕمٗمر اًم٘مزاز، واسمـ قمٞم٤مش :وُمٜمٝمؿ اًمقوَّ

اب  .يمٛمحٛمد سمـ قمٞمًك :وُمٜمٝمؿ اًمٙمذَّ

 .ء يمثػمونوُمٜمٝمؿ اًمْمٕمٗم٤م

(وُمٜمٝمؿ اعمج٤مهٞمؾ وهؿ أيمثر
(5). 

: آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك يٌلم شمٙمذي٥م سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض ذم اًمرواي٦م، وهذا شم٠ميمٞمد ًمٙمالم صمؿَّ اؾمتٓمرد 

اًمًٞمد حمٛمد اًمّمدر، ذم أنَّ رواة اًمٕم٘م٤مئد واًمت٤مريخ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م جمٝمقًمقن، يمام  اًمؼمىمٕمل يمام شم٘مدم ويمذًمؽ

م ذم  .هذا اًمٌح٨م شم٘مدَّ

ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق جلامقم٦م ُمـ شمالُمٞمذهوىمد شم٘مدم شمٙمذي٥م 
(0)

. 

ىمقػ يؿؽـ سمقشمقؼ مـ يمعـ فمقم زمـ أيب ؿمويمى وايمروايي فمـف دم ايمصحوح، (: )28:ص)ومؾتؿ ( 844

ـاي ايمرؽمقل   (.؟، واظمدار دم اؽمتـٌوط إضمؽومايمتل هل اظمًلك دم ؽم

 :اجلقاب مـ وصمقه: ومؾً

 ًٓ يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، وًمٕمـ أيب سمٙمر أو قمٛمر أو قمثامن، أو أي أطمد  ًمٕمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  :أو

 .سم٤مخلػم واًمٗمْمؾ واجلٜم٦َّم يمذًمؽ نمَـّ ؿمٝمد هلؿ اًمٜمٌل 

َّٓ أومراًدا ومٝمذا يمٗمر: ٕٟمَّف  :شموكقًو ٤م شمٙمٗمػم اعمجٛمقع إ شمٙمٗمػمهؿ أو شمٙمٗمػم أطمد ُمٜمٝمؿ أؿمد ُمـ ًمٕمٜمٝمؿ، وم٠مُمَّ

                                                
 .رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م حم٘م٘م٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م( 214-213:ص)ُمـ ؾم٥مَّ إصح٤مب ص٥م اًمٕمذاب قمغم  واٟمٔمر (1) 

 .(144:ص)( 2) 
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 .ي١مدي إمم إسمٓم٤مل اإلؾمالم يمام شم٘مدم

أيمثر ُمـ ُمرة أنَّ اًمٕمٚمامء يروون قمـ اًمِمخص اًمٗم٤مؾمؼ أو اعمٌتدع إذا يم٤من مل ُيٕمرف شم٘مدم  :شمويمثًو

ؼ أو ُوٚمؾ أو اهتؿ سمٌدقم٦م رهمؿ صدىمفٟمَّف ًمق شمُ أإذ  :سم٤مًمٙمذب ًِّ وم٢منَّ هذا حيرم  :ريم٧م اًمرواي٦م قمـ يمؾ ُمـ وُم

 .اًمٜم٤مس وصقل يمثػم ُمـ اًمًٜمـ

٧م ىُمٌِٚم٧م ٤م ُمـ شمقضمٞمف اهلل وذًمؽ اٟمٓمالىمً   .سم٤مًمتث٧ٌم ذم رواي٦م اًمٗم٤مؾمؼ، وم٢من صحَّ

 .قمٜمدُم٤م أورد يمالم ُمٚمٙم٦م ؾم٠ٌم وهل يم٤مومرة صدىمٝم٤م عم٤م صدىم٧م ومل يرده يمام شم٘مدم ىمري٤ًٌم واهلل 

 يرد احلؼ خلالف قم٘مدي أو وٓ يم٤من ُمـ يم٤مومر: ي٘مٌؾ احلؼ وًمق ،ٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٩م رسم٤مينٜمومٛم 

يمام ذم اًمرواي٤مت اعمزقمقُم٦م قمـ  ،خم٤مًمٗمتف وشمتٕمٛمدسم٤مـماًل  واًمتل دمٕمؾ ىمقل اعمخ٤مًمػ ،شمٗمٕمٚمف اًمِمٞمٕم٦م همػمه يمام

 .سمٕمض آل اًمٌٞم٧م

وصمف يب قمٌد اهلل أٟمف ىم٤مل ًمٌٕمض ُمـ ؾم٠مًمف قمـ ُم٠ًمًم٦م مل يتٌلم ًمف ومٞمٝم٤م أاًمٙمٚمٞمٜمل قمـ  ٟم٥ًم وم٘مد

(همػقف ايمرؾمود -أي أهؾ ايمًـي – ويمػ ايمعوميطم مو: ) ايمصقاب
(5)

هذه اًمرواي٦م قمـ  ، مع يؼقــو زمعدم صحي

 .أطمد ُمـ آل اًمٌٞم٧م

م ُم٤م ىمٞمؾ قمـ طمريز  :رازمًعو سمـ اًمٞمس يمؾ ُمـ ٟم٥ًم إًمٞمف اًم٥ًم صحَّ قمٜمف ذًمؽ اًمٗمٕمؾ، وىمد شم٘مدَّ

 .إٟمَّف شم٤مب: وىمٞمؾ. ويمٞمػ أٟمَّف ٟم٘مؾ قمٜمف اًمتؼمؤ ُمـ ذًمؽ ،قمثامن

و ًً ـ ٟم٥ًم إًمٞمف اًم٥ًم ًمٕمثامن واًمٙمره ٕيب سمٙمر وقمٛمر، ومل :طموم  يٛمٜمٕمٝمؿ رأيتؿ أنَّ اًمٕمٚمامء رووا قمٛمَّ

ر ذًمؽ :ُمـ اًمرواي٦م قمٜمٝمؿ ُم٤م داُمقا ص٤مدىملم، وىمٚمٜم٤م  .إنَّ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمرَّ

 .اًمرواي٦م قمٜمٝمؿ ٓ شمٕمٜمل اًمرى قمـ ومٕمٚمٝمؿ :ؽمودؽًمو

ٛمٜمٝمؿ ُمـ يرد وم: هذا اضمتٝم٤مد ذم ُمقوقع اًمرواي٦م، وقمٚمامء اًمًٜم٦َّم خمتٚمٗمقن ذم ُمثؾ ه١مٓء :ؽموزمًعو

ٗمٝمؿ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مٌٚمٝم٤م إذا وٛمـ   .اًمّمدق ومٞمٝم٤مرواي٤مهتؿ وُيْمٕمِّ

ام ًمق قمد -إن صح قمٜمف ذًمؽ- هذا رضمؾ واطمد وىمع ُمٜمف اًم٥ًم :شمومـًو ذم ُمـ وىمع ُمٜمف اًم٥ًم  ورسمَّ

رواة اًمًٜم٦َّم ًمٙم٤مٟمقا قمدًدا ىمٚمٞماًل، ومٙمؿ ذم قمٚمامئٙمؿ وقم٤ٌَّمديمؿ وُرواشمٙمؿ ُمـ يٚمٕمـ أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقمثامن 

قن اًمِمٞمخلم سمّمٜمٛمل ىمريش؟  !وقمٔمامء اًمّمح٤مسم٦م، ويًٛم 

                                                
 [.1/67]اًمٙم٤مذم  (1)
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 !أهذا جيقز ي٤م شُمرى؟

اًمٚمٝمؿ صؾِّ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد، واًمٕمـ صٜمَٛمل ىمريش : )ومٝمذا اعم٤مُم٘م٤مين أورد هذا اًمدقم٤مء

(وـم٤مهمقشمٞمٝمام واسمٜمتٞمٝمام
(5)

. 

هذا : )أٟمف ىم٤ملاًم٤ًمًمقس قمـ اًمٕم٤ممل اًمِمٞمٕمل اعمٕم٤مس اًمًٞمد احلًـ اعمقؾمقي  وىمد ٟم٘مؾ اًمديمتقر قمكم

(ي٘مقًمف سمٕمد صالة صٌح يمؾ يقمدقم٤مء ُمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اًمٙمت٥م اعمٕمتؼمة، ويم٤من اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل 
(0)

. 

زمعدم ايمتٌؾقغ ىمام  يمؾـٌل  اخلؿقـل وومد سمؼدم اهتوم! ؟همٓءهمفؾ جيقز أن سملطمذوا ايمعؾؿ فمـ مثؾ 

 !؟وأُّيام أفمظؿ صمرًمو يو سُمرى! يـٌغل

 ؟وهؾ اختذوا ًمف قمٞمًدا ؟هؾ رأي٧م أطمًدا ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦َّم وقمقاُمٝمؿ يٗمرح سمٛم٘متؾ قمكم  :سموؽمًعو

وومد ؾمقدسمؿ ! ، وفمـدىمؿ مـ يتاخذ ذيمؽ فمقًدا؟أيمقس دم ىمتٌؽؿ روايوت سمثـل فمعم وموسمؾ فمؿر 

 !!ا وأومؿتؿ فمعم ومػمه ومٌي فمظقؿي سمزار إلم ايمققم وهق جمقد ٕكف وموسمؾ فمؿر؟يمف مزارً 

ٜم٤م ٟمحؽمم إنَّ هذا اًمتٕم٤مـمػ ُمع سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م  ؿ وقمٔمِّؿ يمؾ اًمّمح٤مسم٦م، وم٢مٟمَّ ، طمٌَّذا ًمق قُمٛمِّ

ق سملم أطمد ُمٜمٝمؿمجٞمٕمٝمؿ وٓ ٟم  .ٗمرِّ

وفمزوسمف إلم أمحد واظمًتدرك( مـ ؽمىا فمؾق و همؼد ؽمٌاـل: )أوردسمؿ ضمديثًو فمـ ايمـٌل ( 843
( )

. 

 :هـو وومػتون: ومؾً

 ًٓ يمٌػمة: ُم٤م مل يتٕمد إمم مجٞمٕمٝمؿ أو إمم  ،، أو أي أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٕمٔمامءؾم٥م قمكم  :أو

 .هم٤مًمٌٝمؿ، ومٞمٙمقن يمٗمًرا

وُيًتْمَٕمػ طمديثف، ويم٤من ؿمديد : )أسمق قمٌد اهلل اجلدزم، ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد احلدي٨م ذم ؾمٜمده :شموكقًو

 (.اًمتِمٞمع

ؿمٞمٕمل سمٖمٞمض، يم٤من ص٤مطم٥م راي٦م اعمخت٤مر: )وىم٤مل اًمذهٌل
(4)

وىمد وصم٘مف أمحد ،
(1)

.) 

                                                
 (.117:ص)شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل ( 1) 

 ،سم٤مًمٚمٖمث٦م إرديث٦م شحتٗم٦م قمثقام»وىمد أورد صقرة اًمدقم٤مء ُمـ يمت٤مب سمٕمٜمقان  ،(1134:ص)صمٜمل قمنمي٦م ذم إصقل واًمٗمروع إلاُمع ( 2) 

 .أظمذ ُمـ ومت٤موى زقمامء اًمتِمٞمع اعمٕم٤مسيـ وُمٜمٝمؿ اخلٛمٞمٜمل

 (.3/121)، اعمًتدرك (5/133)، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئل (6/323)اعمًٜمد ( 3) 

 (.91-3/1)اعمخت٤مر سمـ قمٌٞمد اهتؿ سم٤مدقم٤مء اًمٜمٌقة، شم٤مريخ اًمٓمؼمي ( 4) 

 (.4/544)اعمٞمزان ( 5) 
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وهق صم٘م٦م: ًمٙمٜمَّف ُمدًمس، وهق هٜم٤م قمٜمٕمـ اًمرواي٦م  ،أسمق إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل: وومٞمف

٤م: )ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن( قمـ أيب قمٌد اهلل: )وم٘م٤مل ًً (يم٤من ُمدًم
(5)

 .وأيمده اًمٓمؼمي ،

أن يً٘مط اًمراوي اًمذي ؾمٛمع ُمٜمف احلدي٨م ٕٟمف وٕمٞمػ أو ٟمحق ذًمؽ، : واًمتدًمٞمس أٟمقاع، وُمٜمف

سمًامقمف ُمٜمف ٕٟمف مل يًٛمٕمف ُمٜمف، أو ٟمحقه٤م، وٓ يٍمح ( قمـ: )٤م ًمٗمٔم٦مويرويف قمٛمـ هق ومقىمف، ُمًتخدُمً 

 .وهذا شمدًمٞمس يرد سمف احلدي٨م

ويم٤من ىمقم ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م ٓ حيٛمد اًمٜم٤مس : )ذم أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل وىم٤مل اجلقزضم٤مين

عم٤م ظم٤مومقا أٓ  :اطمتٛمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس قمغم صدق أًمًٜمتٝمؿ ذم احلدي٨م، ووىمٗمقا قمٜمدُم٤م أرؾمٚمقا... ُمذاهٌٝمؿ

٤م أسمق إؾمح٤مق ومروى قمـ ىمقم ٓ يٕمرومقن، ومل يٜمتنم قمٜمٝمؿ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ : شمٙمقن خم٤مرضمٝم٤م صحٞمح٦م، وم٠مُمَّ

 َّٓ صمؿَّ رأى أنَّ إظم٤ٌمر إذا مل شمٕمرف يتقىمػ ومٞمٝم٤م ،...( ُم٤م طمٙمك أسمق إؾمح٤مق قمٜمٝمؿإ
(0). 

وم٤محلدي٨م إذن ٓ يّمح واؾمتدًٓمؽ سمف ؿمٌٞمف سمام شم٘مدم ُمـ اًمرواي٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمتل حت٤مول أن شم٘مقي 

 .ئؼهب٤م ُمذهٌؽ وًمق مل شمّمح وهذا ُمٜمٝم٩م همػم ٓ

همقؽؿ ... أُيًى رؽمقل اهلل : ومويمً -أي أم ؽَمَؾؿي  – ومو رواه ايمطػماين فمـفو: )ومؾتؿ( 842

زمـ  أيمقس ُيًى فمقم: ؟ همؼويمًوأكاك ُيًى رؽمقل اهلل ! ؽمٌحون اهلل: فمعم رءوس إؾمفود؟ همؼؾً

(ىمون حيٌف أيب ؿمويمى ومـ حيٌف، هملؾمفد أنا رؽمقل اهلل 
( )

. 

 :اجلقاب مـ وصمقهو

 ًٓ ي٥ًم : )هذا احلدي٨م هق ٟمٗمس احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ، همػم أنَّ ًمٗمظ هذا احلدي٨م خمتٚمػ، إذ ومٞمف أٟمَّف :أو

وم٢من يم٤من يٕمٚمؿ أنَّ : يم٤من حيٌف، ومٛمـ ؾمٌَّف هبذا اًمٚمٗمظ وٓ ؿمؽَّ أنَّ اًمٜمٌل  ،(قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وُمـ حيٌف

ؾم٥م أي صح٤ميب ، ُمثٚمف يمٛمثؾ ُمـ يم٤من حيٌف ومٝمق يم٤مومر، وإن يم٤من ٓ يٕمٚمؿ ومٝمق قمغم ؿمٗم٤م ضمرف اًمٜمٌل 

 .آظمر يم٠ميب سمٙمر وقمٛمر وهمػممه٤م

 (.اًمًدي قمـ أيب قمٌد اهلل اجلدزم: )ذم ؾمٜمد اًمٓمؼماين :شموكقًو

                                                
 (.5/177)اًمث٘م٤مت ( 1) 

 (.11/217)إيمامل اًمتٝمذي٥م ( 2) 

 (.12/444)، وأسمق يٕمغم (23/323) -2، (2/21) -1 رواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕم٤مضمؿ اًمثالصم٦م ( 3) 



 171 
 

 

160 
 

ُمـ رواة ُمًٚمؿوهق إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ، : يمٌػم اؾمٛمف: واًمًدي ؿمخّم٤من
(5)

 . 

ذاه٥م : )وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ(. ٓ يٙمت٥م طمديثف: )حمٛمد سمـ ُمروان، ىم٤مل اًمٌخ٤مري: وصٖمػم وهق

(ويم٤من يْمع احلدي٨م: )وىم٤مل ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي احل٤مومظ(. احلدي٨م احلدي٨م، ُمؽموك
(0)

. 

ح  قم٤مدة سم٤مؾمٛمف ويمثػًما ُم٤م يدًمس سمٕمض اًمرواة سمذيمر اؾمؿ حيتٛمؾ هذا وهذا، وًمق أراد اًمث٘م٦م ًمٍمَّ

 .واهلل أقمٚمؿ

٤م طم٥م قمكم  :شمويمثًو ، وم٘مد ورد ذم رواي٤مت صحٞمح٦م شمٖمٜمل قمـ ُمثؾ هذه اًمرواي٦م، يمام ؾمٞم٠ميت أُمَّ

 .ىمري٤ًٌم

...(ومو ذىمره ازمـ فمٌد رزمف فمـ أم ؽمؾؿي: )ومؾتؿ( 841
( )

. 

 إدب إن اسمـ قمٌدرسمف ُم١مًمػ يمت٤مب اًمٕم٘مد اًمٗمريد ُمـ يمت٥م صمؿَّ يمت٥م. هق ٟمٗمس احلدي٨م: ىمٚم٧م

 .، يمام ىمد سُملمِّ ذًمؽ أيمثر ُمـ ُمرةإدب ًمٞم٧ًم ُمراضمع ًمٚمديـويمت٥م 

وكقدهو ىمؾفو وعقػي ٓ أؽم: )وزمعد ذيمؽ ىمؾف، هموكظر مو ومقؿي ىمًلم ازمـ ىمثغم وموئًًل ): ومؾتؿ( 846

ٓا صمرح نمغم مػن مردود، ويو يمقً ىمون يعكم أيـ مـ ايمرواة  ،(حُيتٍ هبو همصورت ىمون وعقًػو هؾ هل إ

 (.!ايمروايي زمًٌٌف وعقػي؟

 :مـ وصمقه اجلقابو

 ًٓ  .ىمد شمٌلم نم٤َّم أوردشمف ذم اًم٤ًمسمؼ صح٦م يمالم اسمـ يمثػم  :أو

ُمـ هق اًمراوي اًمْمٕمٞمػ : وإٟمَّام ُي٘م٤مل ،ضمرح ُمٗمن أو همػمه: هذه اًمّمقرة ًمٞم٧ًم نم٤َّم ُي٘م٤مل :شموكقًو

٤م اجلرح ومٝم  ،قمٚم٦م احلدي٨م ومالن: ُمرطمٚم٦م صم٤مٟمٞم٦م سمٕمد اًمتْمٕمٞمػ: سم٠من ُي٘م٤مل قاًمذي ُوٕمِّػ احلدي٨م سمًٌٌف؟ أُمَّ

 .وٕمٞمػ أو ُمؽموك أو يمذاب، أو ٟمحق ذًمؽ: ُم٤م هق قمٞمٌف؟ ومُٞم٘م٤مل: ومُٞم٘م٤مل

واًمذي ومٚمؼ : )أٟمَّف ىم٤مل اسمـ يمثػم سمٕمد ذًمؽ طمديث٤ًم صحٞمًح٤م ذم ُمًٚمؿ، قمـ قمكم  ىمد أورد :شمويمثًو

َّٓ ُمٜم٤مومؼ: إزمَّ  احل٦ٌم وسمرأ اًمٜمًٛم٦م، إٟمَّف ًمٕمٝمد اًمٜمٌل  َّٓ ُم١مُمـ، وٓ يٌٖمْمؽ إ : صمؿَّ ىم٤مل ،(أٟمَّف ٓ حيٌؽ إ

 (.وهذا اًمذي أوردٟم٤مه هق اًمّمحٞمح ُمـ ذًمؽ)

                                                
 (.3/132)اًمتٝمذي٥م ( 1) 

 (.26/392)اًمتٝمذي٥م ( 2) 

 .اًمٕم٘مد اًمٗمريد( 3) 
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طمتك ًمق حٞمح٦م، ويردون إطم٤مدي٨م اًمتل مل شمّمح، يثٌتقن اًمٗمْم٤مئؾ اًمّم: وهذا ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦َّم

وم٢من ومٞمام  ،ومْم٤مئؾ ٓ شمّمح ادقم٤مءإمم  ومال طم٤مضم٦م ًمٚمّمح٤مسم٦م يم٤مٟم٧م عمـ ي٘مدُمقٟمف قمغم همػمه ذم اعمرشم٦ٌم: 

 .صح همٜمٞم٦م

 !إذا قمروم٧م أن هذه اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م ومٝمؾ شمرده٤م؟: رازمًعو

 .إذ ُمٓم٤مًمٌتؽ سمٌٞم٤من ؾم٥ٌم اًمتْمٕمٞمػ يقطمل سمذًمؽ

أن أىمثر إضموديٌ ايمتل أوردهتو أكً وعقػي أو مؽذوزمي، همفؾ  -اهللوؽمؼمى زمنذن -وهو ومد رأيً 

 .ؽمقـػعؽ ذيمؽ؟ أرصمق

ؿ وشمؼقا مـ ؽمى فمؾق و : ومؾتؿ( 847 مو ايمػرق زمكم فمقم زمـ أيب ؿمويمى وأيب زمؽر وفمؿر؟ ضمقٌ إهنا

مـ ؾمتؿ أزمو زمؽر : )ايمػريويبىمام فمـ  ،، ويمؽـ ضمؽؿقا زمؽػر مـ ؽمى أزمو زمؽر وفمؿر، وأهمتقا زمؼتؾفؿ

ٓ متًقه زمليديؽؿ، : ٓ إيمف إٓ اهلل؟ ومول: همؽقػ سمصـع زمف وهق يؼقل: ومقؾ. وهمر ٓ ُأصقمِّ فمؾقفهمفق ىم

 (.ارهمعقه زموخلشى ضمتك سمقاروه دم ضمػرسمف

 :اجلقاب مـ أوصمفو

 ًٓ أن يٗمتح ىمٚمٌؽ ًمٚمحؼ، وأن ُيٜمػم سمّمػمشمؽ، وأن يريٜم٤م وإي٤َّمك احلؼ وأن  أؾم٠مل اهلل  :أو

 .٤ٌمقمفاشمِّ  وإي٤مكيرزىمٜم٤م

ًٓ يمٜم٧م أذيمره ًمٓماليب ذم ؿمٌٝم٤مت همػم اعمًٚمٛملم اًمتل  :شموكقًو شمذيمرت وأٟم٤م أقمٞمش ُمع يمالُمؽ ُمث٤م

 .هٜم٤م -ـمًٌٕم٤م-ُمع اًمٗم٤مرق .. يثػموهن٤م قمغم اإلؾمالم، ويمٞمػ ُيرد قمٚمٞمٝمؿ

ًٓ سملم يديف ًمت٘مري٥م اجلقاب :همؼؾً  :ىمٌؾ اجلقاب قمغم اًم١ًمال، أضب ُمث٤م

ر أن يٛمٌم قمغم يديف راومًٕم٤م رضمٚمٞمف إمم اًمًامء، أطم٥مَّ أن يزور صديً٘م٤م ًمف ذم سمٕمض اًمٌٚمدان،  رضمؾ ىمرَّ

 !وم٤مؾمت٘مٌٚمف صدي٘مف ذم اعمٓم٤مر، وإذا سمّمدي٘مف يٜمزل ؾم٤مئًرا قمغم يديف

ي٤م أظمل عم٤مذا أراك ُم٘مٚمقسًم٤م؟ صمؿَّ ضم٤مء : وم٠مول ُم٤م ٟمزل ُمـ اًمٓم٤مئرة ىم٤مل هذا اًمّمديؼ اًم٤ًمئر قمغم يديف

عم٤مذا اًمٜم٤مس ُم٘مٚمقسمقن؟ وعم٤َّم : عم٤مذا احل٤مومٚم٦م ُم٘مٚمقسم٦م؟ صمؿَّ قمٜمدُم٤م ريم٥م ذم احل٤مومٚم٦م ىم٤مل: ًمػميم٥م ذم احل٤مومٚم٦م وم٘م٤مل

 .. وهٙمذا.. وهٙمذا! عم٤مذا إؿمج٤مر ُم٘مٚمقسم٦م؟: رأى أؿمج٤مر اعمٓم٤مر ىم٤مل

ومّمدي٘مف هذا إن أظمذ حي٤مول أن جيٞم٥م قمغم يمؾ ؾم١مال، وم٢منَّ إؾمئٚم٦م ٓ شمٜمتٝمل: ٕنَّ يمؾ رء سم٤مًمٜم٦ًٌم 
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 .ًمف ُم٘مٚمقب

ومام هق احلؾ؟ احلؾ أن ُي٘مٜمَِع صديَ٘مف هذا أنَّ يمؾ ُم٤م رآه ُمًت٘مٞمؿ، وأٟمَّف هق اعم٘مٚمقب، وأنَّ احلؾ أن 

 .ي٘مػ قمغم ىمدُمٞمف ًمػمى يمؾ رء ُمًت٘مٞماًم 

٤م اًمّمديؼ اًمٕمزيز أن شمّمحح ُمٜمٝم٩م شم٘مرير قم٘مٞمدشمؽ قمغم أؾمس صحٞمح٦م ؾمٚمٞمٛم٦م ًمؽَِمَ  واحلؾ ُمٕمؽ أهي 

 . يمٞمػ شمًت٘مٞمؿ ًمؽ إُمقر سم٢مذن اهلل

ؿ إذا رووا قمٛمـ يًٌف ومٝمؿ ٓ إنَّ يمالُمؽ ُيقهؿ أنَّ أهؾ اًمًٜم٦َّم ٓ يٕمٔمٛمقن قمٚمٞم٤ًّم  :شمويمثًو ، وأهنَّ

ـ ٟم٥ًم إًمٞمف أٟمَّف يم٤من يًٌف  .حيٌقٟمف، سم٥ًٌم روايتٝمؿ قمٛمَّ

م اًمٙمالم قمغم هذا  .وىمد شم٘مدَّ

َّٓ سم٤مًمدقميمٞمػ ٓ ٟمحٌف وهق ُمـ آل سمٞم٧م اًمٜمٌل و ٤مء ًمف ُمع ، وٟمحـ ٟمٕمت٘مد أنَّ صالشمٜم٤م ٓ شمٙمٛمؾ إ

ٝم٤مت اعم١مُمٜملم، وذريتف : آل سمٞم٧م اًمٜمٌل  . ، وآل اًمٕم٤ٌمس، وآل قم٘مٞمؾ، وآل محزة، وآل قمكمُمـ أُمَّ

ٜم٤م ٓ ٟمحٌف، ومٝمذا اقمت٘م٤مد ظم٤مـمئ، وومٝمؿ ٓ ي٘مقم قمغم دًمٞمؾ، وإٟمَّام قمغم ؿمٌٝم٤مت  .وم٢من يمٜم٧م شمٕمت٘مد أٟمَّ

 اهلل قمٜمف أو وم٠موىمػ أي ؾمٜمل وأٟم٧م ذم احلرم ذم سمالد اًمًٜم٦م وأؾم٠مًمف قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض

أطمد ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م وؾمؽمى أٟمف يٕمٔمٛمٝمؿ يمام يٕمٔمؿ اًمّمح٤مسم٦م سمؾ أؿمد وًمٙمـ ىمػ ذم سمالد اًمِمٞمٕم٦م وأؾم٠مل 

 !! أي ؿمٞمٕمل قمـ أيب سمٙمر أو أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م همػم إرسمٕم٦م واؾمتٛمع إمم اجلقاب 

 .وم٤محلٛمد هلل قمغم هذا اًمٜم٘م٤مء اًمٕم٘مدي ًمدى أهؾ اًمًٜم٦م 

٤م ُم٤م ذيمر ُمـ ؾم٥م سمٕمض سمٜمل أُمٞم٦َّم ًم أهؾ اًمًٜم٦َّم، ومٜمحـ ٟمؼمأ نم٤َّم  ومٕمٚمٝمؿ هذا ومال يٛمثؾ ،ٕمكم أُمَّ

 .(شم٘مٞم٦م)ٓ  (قم٘مٞمدةً )ومٕمٚمقه 

أٟم٧م ٟم٘مٚم٧م ٟمّمقًص٤م خمتٚمٗم٦م قمـ أؿمخ٤مص قمدة، ًمٙمؾ ؿمخص ىمقل ىم٤مًمف ذم طمٙمؿ ُمـ ؾم٥م  :رازمًعو

اًمّمح٤مسم٦م، وضمٕمٚم٧م اًمٙمالم ظمرج خمرضًم٤م واطمًدا ويم٠مٟمَّف ُمـ ؿمخص واطمد، وهذا ٓ يّمٚمح ذم اًمٌح٨م 

ره ؾمقاء ؾم٥مَّ أسم٤م : الف اًمٕمٚمامء ذم احلٙمؿ قمغم ُمـ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦ماًمٕمٚمٛمل: وذًمؽ ٓظمت ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ُيٙمٗمِّ

 .سمٙمر أو قمٚمٞم٤ًّم، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٗمً٘مف ؾمقاء ؾم٥مَّ أسم٤م سمٙمر أو قمٚمٞم٤ًّم

آظمر يٗمًؼ ُمـ ؾم٥مَّ أسم٤م سمٙمر وؾم٥مَّ  قم٤ممليٙمٗمر ُمـ ؾم٥مَّ أسم٤م سمٙمر، وإمم  قم٤ممل ًمٙمـ ٓ يٚمٞمؼ أن شم٠ميت إمم

 .ٞمؼ ًم٤ًمب قمكّم، ويمالم ُمـ يمٗمر ُمـ ؾم٥م أسم٤م سمٙمرقمٚمٞم٤ًّم، وشم٘م٤مرن سملم يمالُمف ذم اًمتٗمً



 

  163 
 

واإلٟمّم٤مف أن شمقرد يمالم ٟمٗمس اًمِمخص ذم يمال اًمّمح٤مسمٞمَّلم، وهبذا يٛمٙمـ أن شمٙمقن اعم٘م٤مرٟم٦م 

 .ُمٜمّمٗم٦م

و ًً  :طمٙمؿ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل اظمتٚمٗم٧م ومٞمٝم٤م إٟمٔم٤مر :طموم

ر، إذا يم٤من   :اًم٥ًم ٔطم٤مد اًمّمح٤مسم٦مومٛمـ اًمٕمٚمامء ُمـ يرى أنَّ اًم٤ًمب ٕطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ٓ ُيٙمٗمَّ

، وإٟمَّام يٗمًؼ وجُيٚمد وٓ ُي٘متَؾ، ويرون أنَّ اًم٥ًم يمٌػمة ُمـ ، أو ي٥ًم قمٚمٞم٤ًّم يم٠من ي٥ًم أسم٤م سمٙمر 

 .اًمٙم٤ٌمئر

ر، أو ُي٘متَؾ قم٘م٤مسًم٤م  .وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى أٟمَّف ُيٙمٗمَّ

: وهمقام يقم فمرض ذيمؽ زمنجيوز

 ًٓ ر وإكاام ُيمداب: مـ ومول: أو وب ٓ ُيؽػا ًا  :إنا ايم

ـ ؾم٥مَّ رضماًل ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل : روى اًمالًمٙم٤مئل سمًٜمده  -1  أنَّ اإلُم٤مم أمحد ؾُمِئؾ قمٛمَّ

ًٓ ): ٘م٤ملوم (أرى أن ُيَيب ضسًم٤م ٟمٙم٤م
(5)

. 

 .، وإٟمَّام أومتك سم٤مًميب، وًمق يم٤من قمٜمده يم٤مومًرا حلٙمؿ سم٘متٚمفأطمد اًمّمح٤مسم٦م ومٝمق مل ُيٗم٧ِم سم٘متؾ ُمـ ؾم٥مَّ 

 .(ُيٕم٤مىَم٥م وحُيٌَس ُمـ ؿمتؿ أصح٤مب اًمٜمٌل ): ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ راهقيف  -2

٦م سمٕمد اًمٜمٌل ): وذم اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل رواه٤م اإلصٓمخري قمـ اإلُم٤مم أمحد، ىم٤مل ومٞمٝم٤م  -3 : ظمػم إُمَّ

وهؿ ظمٚمٗم٤مء راؿمدون  -ووىمػ ىمقم-أسمق سمٙمر، وقمٛمر سمٕمد أيب سمٙمر، وقمثامن سمٕمد قمٛمر، وقمكم سمٕمد قمثامن 

 .ُمٝمديقن

سمٕمد ه١مٓء إرسمٕم٦م ظمػم اًمٜم٤مس، ٓ جيقز ٕطمٍد أن يذيمر ؿمٞمئ٤ًم ُمـ  صمؿَّ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

ُم٤ًموهيؿ، وٓ يٓمٕمـ قمغم أطمٍد ُمٜمٝمؿ سمٕمٞم٥ٍم وٓ ٟم٘مص، ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ وم٘مد وضم٥م شم٠مديٌف 

(...وقم٘مقسمتف
(0)

. 

اًمٕمزيز هذا ورد قمـ قمٛمر سمـ قمٌدُمثؾ و -4
( )

ُمِمٝمقر ُمذه٥م هق ، وإؾمح٤مق سمـ راهقيف، و

                                                
 (.2386:ح)ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ( 1) 

 (.568:ص)اًمّم٤مرم اعمًٚمقل ( 2) 

 (.2383:ح)اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ ( 3) 
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ُم٤مًمؽ
(5)

، واسمـ اعمٜمذر
(0)

. 

ؾم٥م : )يض أسمق يٕمغم ذم سمٕمض يمتٌف ُمٌحث٤ًم ذم طمٙمؿ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م، ىم٤مل ذم أوًمفوقم٘مد اًم٘م٤م -5

صمؿَّ أورد إدًم٦م ،(طمرام سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦َّم أصح٤مب رؾمقل اهلل 
( )

. 

ر أطمًدا ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل : )وىم٤مل ؾمحٜمقن -6 قمٚمٞم٤ًّم أو قمثامن أو همػممه٤م، ُيقضَمع : ُمـ يمٗمَّ

(ضسًم٤م
(4)

. 

(أيب سمٙمر وقمٛمر ُمـ اًمٙم٤ٌمئر ؿمتؿ: )قمـ ُمٖمػمة وأيب إؾمح٤مق اهلٛمداين  -7
(1)

. 

٤مب ٕطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ًَّ ر اًم  .ومٝمذا اعمذه٥م يمام شمرى مل يٙمٗمِّ

 :مـ ومول زمُؽػر أو ومتؾ مـ ؽمىا ايمصحوزمي: شموكقًو

ُم٤م  ًمق أشمٞم٧م سمرضمؾ ي٥ًم أسم٤م سمٙمر : )أٟمَّف ىمٞمؾ ًمف روى اًمالًمٙم٤مئل سمًٜمده قمـ أيب ذر  -1

(أضب قمٜم٘مف: ومٕمٛمر؟ ىم٤مل: ىم٤مل. أضب قمٜم٘مف: يمٜم٧م ص٤مٟمًٕم٤م؟ ىم٤مل
( )

. 

ؿ يم٤مٟمقا قمغم والل ويمٗمر: ىُمتِؾ، : وقمـ ؾمحٜمقن ومٞمٛمـ ىم٤مل ذم أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم -2 إهنَّ

ؾ اًمٜمٙم٤مل اًمِمديد وُمـ ؿمتؿ همػمهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٛمثؾ هذا: ُٟمٙمِّ
(8)

. 

ج اعمٕمت٘مديـ اًمؼماءة ُمـ قمكم وسح مج٤مقم٤مت ُمـ أصح٤مسمٜم٤م سمٙمٗمر اخلقار): ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -3

وقمثامن، وسمُٙمٗمر اًمراومْم٦م اعمٕمت٘مديـ ًم٥ًم مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م، اًمذيـ يمٗمروا اًمّمح٤مسم٦م وومً٘مقهؿ 

(وؾمٌقهؿ
(7)

. 

ر اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ  أ أو يمٗمَّ ر ُمـ شمؼمَّ  .ومٝمذا ُمذه٥م يمام شمرى يٙمٗمِّ

                                                
 (.2/318)اًمِمٗم٤م ( 1) 

 (.2/269)اًمّم٤مرم اعمًٚمقل ( 2) 

 (.571:ص)اًمّم٤مرم اعمًٚمقل ( 3) 

 (.2/319)اًمِمٗم٤م ( 4) 

 (.2388، 2387:ح)ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ( 5) 

 (.2378:ح)ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ( 6) 

 (.2/319)اًمِمٗم٤م ( 7) 

 (.571:ص)اًمّم٤مرم اعمًٚمقل ( 8) 
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ؾ دم ذيمؽ :شمويمثًو  :مذهى مـ همصا

ر، وقمـ : قمٞم٤مضاظمتٚمػ ذم ؾم٤مب اًمّمح٤ميب، وم٘م٤مل : )ىم٤مل اسمـ طمجر ذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أٟمَّف ُيٕمزَّ

 .سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م ُي٘متَؾ

وظمصَّ سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذًمؽ سم٤مًمِمٞمخلم واحلًٜملم، ومحٙمك اًم٘م٤ميض طمًلم ذم ذًمؽ وضمٝملم، وىمقاه 

ح اًمٜمٌل  ر ُمـ سَّ ر اًمِمٞمخلم، ويمذا ُمـ يمٗمَّ سم٢ميامٟمف أو شمٌِمػمه سم٤مجلٜم٦َّم، إذا  اًمًٌٙمل ذم طمؼ ُمـ يمٗمَّ

(شمْمٛمـ ُمـ شمٙمذي٥م رؾمقل اهلل  عم٤م :شمقاشمر اخلؼم سمذًمؽ
(5)

. 

ـاي، همليـ همقفو ايمتػريؼ زمكم فمقم   ؟وزمكم نمغمه هذه زمعض كصقص أهؾ ايمً

صمؿَّ إذا أردت أن شم٘م٤مرن سملم إىمقال، ومال شم٠مظمذ ُمـ يمؾ ُمذه٥م ىمقًٓ ًمت٘م٤مرن سمف ُمع ىمقل اعمذه٥م 

 .أظمر طمتك يٙمقن اًمٕمرض ُمٜمّمًٗم٤م

وم٢من أهؾ اًمًٜم٦م  عمـ ووم٘مف اهلل وومتح ىمٚمٌف ُمٜمٝمجٝمؿإٟمّم٤مف أهؾ اًمًٜم٦َّم يتجغمَّ واوًح٤م ذم : ؾم٤مدؾًم٤م

 .أصح٤مب قمدل وإٟمّم٤مف يتٌٕمقن ُمٜمٝمج٤ًم دىمٞم٘م٤ًم هلؿ وقمٚمٞمٝمؿ سمِمٝم٤مدة اًمٕم٘مالء ُمـ سمٕمض اًمٓمقائػ اعمخ٤مًمٗم٦م

وًمٕمكم هٜم٤م أورد ـمروًم٤م نم٤َّم ؿمٝمد سمف اسمـ اًمقزير، أطمد اًمِمٞمٕم٦م ُمـ أقمالم اعمذه٥م اًمزيدي، سمٙمالم 

ًٓ قمغم يمالُمف سمِمقاهد ،قمٚمٛمل ُمٗمٞمد  .ُمـ يمالم أهؾ اًمًٜم٦َّم وُمٜمٝمجٝمؿ ُمًتد

 :وهق يٌلم أنَّ أهؾ اًمًٜم٦َّم أصح٤مب ُمٜمٝم٩م وإٟمّم٤مف، ٓ أصح٤مب هقى واقمت٤ًمفىم٤مل 

وُمثؾ  ...، ُمثؾ أصمر قم٤مئِم٦م ذم ٟمٗمل اًمرؤي٦مروايتٝمؿ ًمٚمحج٩م اًمداًم٦م قمغم ظمالف ُمذهٌٝمؿ: ايمًوزمع)

 .إطم٤مدي٨م واعمٜم٤مىم٥م اًمداًم٦م قمغم شمٗمْمٞمؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم 

اء): وًم٘مد ذيمر اًمذهٌل ذم يمت٤مسمف َّٓ قمٚمٞم٤ًّم  (ـمٌ٘م٤مت اًم٘مرَّ  ، وذيمر أٟمَّف مل يًٌ٘مف إمم اإلؾمالم إ

ح ذًمؽ، وردَّ قمغم ُمـ ظم٤مًمػ ومٞمف. ظمدجي٦م، وأنَّ اعمٙم٤من يْمٞمؼ قمـ ُمٜم٤مىمٌف، وأٟمَّف مجع اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  .وصحَّ

 ...(.ُم٤مت ومل خيتؿ اًم٘مرآن، ويمذًمؽ قمٛمر صمؿَّ ذيمر أنَّ أسم٤م سمٙمر 

 -سمٙمر وقمٛمر  ٕيبأي  -وًمق يم٤مٟمقا ُمـ أهؾ اًمٙمذب ُمع شمٗمْمٞمٚمٝمؿ هلام : )٥م اسمـ اًمقزير سم٘مقًمفصمؿَّ قم٘مَّ 

. ، أو شمريمقا ذيمر ذًمؽ ٟمٗمٞم٤ًم أو إصم٤ٌمشًم٤م ًمٞمٌ٘مك جمٛماًل، ومل يٕمتٜمقا ذم ذيمره وإيراد إؾمٜم٤مده اًمّمحٞمحًمٙمذسمقا هلام

 .وهلذا ٟمٔم٤مئر ًمق ذيمرهت٤م واؾمتقومٞمتٝم٤م ضم٤مءت ذم ُمّمٜمػ ُمٗمرد

                                                
 (.11/249)، حتٗم٦م إطمقذي (16/326)، ذح اًمٜمقوي ًمّمحٞمح ُمًٚمؿ (7/36)ومتح اًم٤ٌمري ( 1) 
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 (ظمالصتف)و (اًمٌدر اعمٜمػم)، ومٛمـ ٟمٔمر دي٨م أئٛمتٝمؿ اعُمحت٩َم هب٤م ذم اًمٗمروعشمْمٕمٞمٗمٝمؿ ٕطم٤م: ايمثومـ

ؿ همػم ُمتٕمّمٌلم،  :ذم إطم٤مدي٨م اًمتل اطمت٩م هب٤م اًمِم٤مومٕمل (اًمتٚمخٞمص)و (اإلرؿم٤مد)و قمٚمؿ إٟمّم٤مومٝمؿ، وأهنَّ

 .هذا وهؿ أصح٤مسمف اعمٜمتًٌقن إًمٞمف. ومٚمٕمٚمَّٝمؿ أمجٕمقا قمغم وٕمػ ىمدر اًمرسمع ُمـ طمججف

 ...ويمذًمؽ اعم٤مًمٙمٞم٦م. احلٜمٗمٞم٦م، وهلؿ ذم ذًمؽ يمت٤مب أطم٤مدي٨م اهلداي٦مويمذًمؽ اعمحدصمقن ُمـ 

صمؿَّ أورد أطم٤مدي٨م يمثػمة -.. شمْمٕمٞمٗمٝمؿ ًمألطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم ُمذاهٌٝمؿ ذم اًمتٗمْمٞمؾ وهمػمه :ايمعوذ

ٗمقه٤م: صمؿَّ ىم٤مل -ذم ومْم٤مئؾ أيب سمٙمر وذيمر شمْمٕمٞمٗمٝمؿ ًمرواة ُمـ أهؾ اًمًٜم٦َّم، وشمقصمٞم٘مٝمؿ  ،(أوردوه٤م ووٕمَّ

 (.وهق شمّمحٞمحٝمؿ عم٤م ي٤ٌميـ ُمذهٌٝمؿ إذا رواه اًمث٘م٤مت: وقمٙمس هذا: )صمؿَّ ىم٤مل، ُمـ اًمِمٞمٕم٦مًمرواة 

أنَّ أمحد سمـ طمٜمٌؾ وصمَّؼ ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم، ويم٤من هم٤مًمٞم٤ًم ذم اًمتِمٞمع،  -اًمذهٌل :أي–وذيمر : )صمؿَّ ىم٤مل

٘مف  .ومٚمؿ يٛمٜمٕمٝمؿ همٚمّقه ذم اًمتِمٞمع ُمـ شمقصمٞم٘مف، وٓ ُمـ رواي٦م شمقصمٞمؼ ُمـ وصمَّ

 .هق ظمػم ُمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أرىمؿ سمٙمثػمأطم٤مديثف طِم٤ًمن، : وىم٤مل اسمـ قمدي

ؾ اًمِمٞمٕمل ذم وٌٓمف  :أي - ايمشقعيومل يٙمـ اسمـ أرىمؿ ُمـ : -زال اًمٙمالم ًمفُم٤م -ىمٚم٧م  اسمـ قمدي ومْمَّ

 .-قمغم اًمًٜمِّل قمٜمدُم٤م شمٌلم ذًمؽ، ومل يٛمٜمٕمٝمؿ خم٤مًمٗمتٝمؿ ًمٚمِمٞمٕمل ُمـ سمٞم٤من احلؼ اًمذي ًمف

هيؿ ًمٚمّمدق ذم يمت٥م اجلرح واًمتٕمديؾ، وقمدم  :احلودي فممم ، وم٘مد شمٙمٚمٛمقا ذم شمْمٕمٞمػ اعمداهٜم٦محترِّ

إصدىم٤مء واًم٘مراسم٤مت، ُمثؾ ٟمقح سمـ أيب ُمريؿ، واسمـ أيب داود، وواًمد قمكم سمـ اعمديٜمل، سمؾ ذم ُمـ يٕمٔمٛمقٟمف 

ٗمف سمٕمْمٝمؿ ُمـ ضمٝم٦م طمٗمٔمف، وصدقمقا سمذًمؽ يم٤مإلُم٤مم إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م  :وهق طم٘مٞمؼ سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ ، وٕمَّ

 .٤مر ذم ُمٍم واًمِم٤مم، وهؿ ُمًتٛمرون ذم ذًمؽذم اًمتّم٤مٟمٞمػ، ُمع أنَّ اعمٚمقك طمٜمٗمٞم٦م ذم هذه إقمّم

ُمـ راوميض ؾم٤ٌَّمب  ، ويمؿ ذم اًمّمحٞمحلمشمٕمديٚمٝمؿ ٕقمدائٝمؿ ُمـ همالة اًمرواومض :ايمثوين فممم

ًمٚمّمح٤مسم٦م، هم٤مٍل ذم اًمرومض، يمام ُمرَّ شمٕمداد سمٕمْمٝمؿ، وٟم٘مؾ ذًمؽ ذم يمتٌٝمؿ وهؿ يٕمٚمٛمقن ذًمؽ، ويذيمرون 

طمقن سم٠مٟمَّف صم٘م٦م طمج٦م   .ُم٠مُمقن ذم احلدي٨مُمذهٌف ذم يمتٌٝمؿ ذم اًمرضم٤مل، وُيٍمِّ

 .ُم٤مرات اإلٟمّم٤مفأواًمٕمدل قمغم اًمٕمدو أسمٚمغ 

 ..وومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م ذم أي٤مم سمٜمل أُمٞم٦َّم روايتٝمؿ ًمٗمْم٤مئؾ قمكم  :ايمثويمٌ فممم

رواي٦م ُم٤ًموئ ُمٕم٤موي٦م :ايمرازمع فممم
( )

ف، وذم صٌٞم٦م سمٜمل أُمٞم٦َّم، وهل ذم  ، وإطم٤مدي٨م اًمقاردة سمذُمِّ

                                                
 .روي٧م ذم قمٍمهؿ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ يمقهن٤م صحٞمح٦م أم ٓ، ُمع أهن٤م ٓ شمّمح( 1) 
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(وأٟمَّف مل يّمح ُمٜمٝم٤م رء شمقارخيٝمؿ ويمتٌٝمؿ، وسمٞم٤من اعمٙمذوب ُمـ ومْم٤مئٚمف،
(5)

. 

ُمـ ظمالل  يِمٝمد هب٤م ؿمٞمٕمل زيدي هداه اهلل عمٕمروم٦م احلؼ! أرأي٧م دٓئؾ اإلٟمّم٤مف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦َّم؟

 !أدًم٦م وؿمقاهد وىمػ قمٚمٞمٝم٤م وأورد سمٕمْمٝم٤م؟

ون احلؼ واًمّمقاب-يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمٜمٝم٩م ه١مٓء ومٝمؾ  ىمقا سملم إصح٤مب؟ -وهؿ يتحرَّ  !أن ُيٗمرِّ

ب ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ اجلٛمٝمقر : )هذا اعمٕمٜمك ومٞم٘مقلد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وُي١ميمِّ  أي أهؾ -يمؾ ُمـ ضمرَّ

ؿ ٓ يروقن اًمٙمذب وًمق واومؼ أهمراوٝمؿ -اًمًٜم٦َّم ، ومٙمؿ يروون هلؿ ذم ومْم٤مئؾ اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م قمٚمؿ أهنَّ

وهمػمه٤م ُمـ إطم٤مدي٨م سم٠مؾم٤مٟمٞمد ظمػم ُمـ أؾم٤مٟمٞمد اًمِمٞمٕم٦م، ويروهي٤م ُمثؾ أيب ُٟمَٕمٞمؿ واًمثٕمٚمٌل وأيب سمٙمر 

سمؾ إذا يم٤من ! وٓ ي٘مٌؾ قمٚمامء احلدي٨م ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم ،وإهقازي واسمـ قم٤ًميمر، وأُمث٤مل ه١مٓءاًمٜم٘م٤مش 

ًٓ شمقىمٗمقا ذم روايتف ...(اًمراوي قمٜمدهؿ جمٝمق
(0)

. 

 .ًمٕمؾَّ ذم هذا يمٗم٤مي٦م ًمٌٞم٤من ُم٤م شمقمهتَف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م

إذا رأيً »: هؾ مل يؽـ فمقم زمـ أيب ؿمويمى مـ ايمصحوزمي ضمتك يشؿؾف همتقى أيب زرفمي: )ومؾتؿ( 848

ش، هموفمؾؿ أكاف زكديؼايمرصمؾ يـتؼص أضمًدا مـ أصحوب حمؿد 
( )

مـ ؿمعـ همقفؿ »: وومقل ايمنطمز. 

ذيمؽ ٕن سمؽقن وؽمقؾي يمؼتؾ ايمشقعي زمأو أهمتقا  ،شهمفق مؾحد ُمـوزمذ يمإلؽمًلم، دواؤه ايمًقػ إن مل يتى

مجقع زمًلد أهمريؼقو،  ودم هذه ايمًـي وُمتِؾً ايمشقعي دم :(هـ217)همؼط؟ ومول ازمـ إشمغم دم ضمقادث ؽمـي 

 (.وصمعؾ ؽمٌى ذيمؽ اهتومفؿ زمًى ايمشقخكم

 :اجلقاب مـ وصمقهو

 ًٓ صح٤ميب ضمٚمٞمؾ، وهق اخلٚمٞمٗم٦م اًمراسمع ُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ، وُمـ  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  :أو

 .أٟمٙمر ذًمؽ ومٝمق ُمٌتدع و٤مل

مح٤مر هق أوؾ ُمـ : اعمٜمّمقص قمـ أمحد شمٌديع ُمـ شمقىمػ ذم ظمالوم٦م قمكم، وىم٤مل: )ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 .وأُمر هبجراٟمف، وهنك قمـ ُمٜم٤ميمحتف. أهٚمف

                                                
 .ـ أهؾ اًمًٜم٦مُمـ أقمٔمؿ اًمٙمت٥م اًمتل يمتٌٝم٤م ؿمٞمٕمل زيدي يداومع ومٞمف قم، وهق (411-2/377)اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ ( 1) 

 (.418-7/417)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ( 2) 

 (.575:ص)اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م ( 3) 
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 – قا ذم ذًمؽومل يؽمدد أمحد وٓ أطمد ُمـ أئٛم٦م اًمًٜم٦َّم ذم أٟمَّف ًمٞمس همػم قمكم أومم سم٤محلؼ ُمٜمف، وٓ ؿمٙم  

 .- أي ذم زُمـ ظمالومتف 

 َّٓ  ُمٌتدع ومتّمقي٥م أطمدمه٤م ٓ سمٕمٞمٜمف، دمقيز ٕن يٙمقن همػم قمكم أومم ُمٜمف سم٤محلؼ، وهذا ٓ ي٘مقًمف إ

ًٓ و٤مل، ومٞم ..(ف ٟمقع ُمـ اًمٜمّم٥م وإن يم٤من ُمت٠مو
 (5)

 !!ُم٤م أمجؾ اإلٟمّم٤مف.

 ! أيـ ذم ه٤مشملم اًمٗمتقيلم اًمتٗمريؼ سملم قمكم وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ؟: شموكقوً 

ومٙمال اًمٗمتقيلم ذم مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م وٓ أدري يمٞمػ ومٝمٛم٧م أن اعمراد أسمق سمٙمر وقمٛمر دون قمكم ومٚمٞمس 

 !! ومٞمٝمام ذيمر ًمذًمؽ وًمٙمـ اهلقى ًمٞمس ًمف طمدود 

٤م ىمقًمٙمؿ: شمويمثوً   ...(.أو أهمتقا ذيمؽ ٕنا سمؽقن وؽمقؾي: )وأُمَّ

ىم٦م؟ :ومؾً  !هذه اًمٗمت٤موى فمٝمرت ذم أومري٘مٞم٤م أو ذم أزُمٜم٦م ُمتٗمرِّ

٤م ُم٤م طمدث ذم أومري٘مٞم٤م  قل ثومٞمٌدو أنَّ اًمِمٞمٕم٦م أفمٝمروا شمٙمٗمػمهؿ ٕصح٤مب رؾم -إن صحَّ اخلؼم-وأُمَّ

وىمع ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ  أومتقا سم٘متٚمٝمؿ، ويمؿاًمٕمٚمامء ٕن  :ؾ اًمٜم٤مس شمٙمٗمػمهؿ وم٘متٚمقهؿثٚمؿ حيتٛمث، وماهلل 

وم٘مد أيمرهقا اًمٜم٤مس قمغم ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م وُمـ مل  اًمٌقهيٞم٦م واًمّمٗمقي٦م وهمػممه٤م: ذم قمٝمد اًمدول اًمِمٞمٕمٞم٦م هذا

 . يًٌٝمؿ ىمتؾ

 !وهذا أؿمد ضمرُم٤ًم ُمـ ىمتؾ ُمـ ي٥ًم ؟

ومتقاه،  ومٝمذا خُيٓم٠َّم ذم :ًمق أومتك قم٤ممل سم٘متؾ ُمـ ؾم٥م اًمِمٞمخلم، وأومتك سمٕمدم ىمتؾ ُمـ ؾم٥م قمٚمٞم٤ًّم :رازمعوً 

٤م إذا ذيمر أنَّ اًمٕمٚمامء أومتقا سم٘متؾ ُمـ ؾم٥م اًمِمٞمخلم ضمقاسًم٤م قمغم ؾم١مال ورد ذم ذًمؽ أو ًمٔمٝمقر ُم٤م يًتدقمل  أُمَّ

ًمٕمدم فمٝمقر ُم٤م يًتدقمل ذًمؽ، وم٠مي طمرج ًمٕمدم اًم١ًمال قمٜمف أو  ؾ قمٜمٝمؿ رء ذم قمكّم ٜم٘مَ ، ومل يُ ذًمؽ

 !ذم ذًمؽ؟

٦م أقمٔمؿ ُمـ همػممه٤م، ومٝمام اًمٚمذان أقم٤مدا اعمرشمديـ إمم اًمديـ،  :طمومًوً  إنَّ ومْمؾ اًمِمٞمخلم قمغم إُمَّ

يٗم٘مد اًمث٘م٦م ذم هذا اًمديـ، وًمرسمَّام هذا هق  وم٤مًمٓمٕمـ ومٞمٝمام. وومتح٤م اًمٕم٤ممل، وٟمنما اإلؾمالم سمجٞمقش اإلؾمالم

ٙمؿ ُمـ وإن يمٜم٤م ٟمرى أن طم اعمٚمحظ اًمذي حلٔمف ُمـ ظمّمٝمام سمحٙمؿ ظم٤مص، ٓ ًمٚمتٗمريؼ سملم إصح٤مب

 .واطمد -٤ممجٞمٕمً  ٤م أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمٚمٞمً -ؾم٥م أطمدا ُمـ قمٔمامء اًمّمح٤مسم٦م 

                                                
 .(4/438)ًمٗمت٤موى ا( 1) 
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وذم هذه اًمًٜم٦م ىُمتِٚم٧م اًمِمٞمٕم٦م ذم مجٞمع سمالد أومري٘مٞم٤م، وضمٕمؾ ؾم٥ٌم ذًمؽ اهت٤مُمٝمؿ )ىمقًمؽ : ؽمودؽموً 

 ...( اهت٤مُمٝمؿ)قمج٤ًٌم هلذا اًمدوم٤مع (  سم٥ًم اًمِمٞمخلم

 !يٕمٜمل اًمِمٞمٕم٦م ُمتٝمٛمقن سم٥ًم اًمِمٞمخلم ؟

 !! أي ٓ يًٌقهنام وإٟمام اهتٛمقه سمذًمؽ 

أًمٞم٧ًم هذه قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م ورواي٤مهت٤م متأل اعمجٚمدات ٓ شمٙم٤مد دمد ُمٚمزُم٦م ومٞمٝم٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ؾم٥م هلذيـ 

 ! اخلٚمٞمٗمتلم اًمٕمٔمٞمٛملم ؟

 !!يٕمٜمل ؾمٞم٤مدشمؽ ٓ شم٥ًم اًمِمٞمخلم ؟

 !!أيـ ؿمٞمٕمل ٓ ي٥ًم اًمِمخلم ؟؟

 !!ي٤م ؾمٞم٤مدة اًمديمتقر هذا ًمٞمس ؿمٞمٕمٞم٤مً ٕن اًمتِمٞمع إٟمام أٟمِمٞمئ ًم٥ًم اًمِمٞمخلم 

 !!  وُم٤م شمقرده هٜم٤م ُمـ هذا اًمٜمّمقص واًمٜم٘مقٓت ًمٚمٓمٕمـ ومٞمٝمام ًمٞمس إٓ أقمٔمؿ اًم٥ًم 

ف ومول( 849 مـوزمر ... يمعـ فمقم زمـ أيب ؿمويمى فمعم مـوزمر ايمممق وايمغرب: )كؼؾتؿ فمـ احلؿقي أكا

(احلرمكم مؽي واظمديـي
(5)

. 

ىمقل احلٛمقي ىمقل همػم ُُمقصمَّؼ يمٖمػمه ُمـ اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م، ومل يذيمر عم٤م ي٘مقل ُمّمدًرا، وإن  :ومؾً

٤م أن شمٙمقن ذم مجٞمع اًمٌٚمدان ومٝمذا ُمـ اًمٙمذب، ويمؿ ذم اًمت٤مريخ  يمٜم٤َّم ٓ ٟمًتٌٕمد طمّمقل طم٤مٓت ٟم٤مدرة، أُمَّ

ىمٜم٤م اًمت٤مريخ ًمٕم٤مدت طمٞم٤مشمٜم٤م يمٚمٝم٤م ظمراوم٤مت! ُمـ أيم٤مذي٥م  .وًمق صدَّ

ظمراوم٤مت وأيم٤مذي٥م، ُمع أٟمَّف هق يزقمؿ أٟمَّف يتقصمؼ أطمٞم٤مًٟم٤م ُمـ  ٤مشم٥م وهق يروياًمٙمواؾمتٛمع إمم ٟمٗمس 

 ..اًمرواي٤مت

وم٘م٤مل ) :ىم٤مل وهق يتحدث قمـ ي٠مضمقج وُم٠مضمقج سمٕمد أن ذيمر ؿمٙمقى ضمػماهنؿ ُمٜمٝمؿ ًمذي اًم٘مرٟملم

ي٘مذف اًمٌحر إًمٞمٝمؿ ذم يمؾ ؾمٜم٦م ؾمٛمٙمتلم، يٙمقن سملم رأس يمؾ ؾمٛمٙم٦م : ومام ـمٕم٤مُمٝمؿ؟ ىم٤مًمقا: ذو اًم٘مرٟملم

 ...(!!ة قمنمة أي٤مم أو أيمثروذٟمٌٝم٤م ُمًػم

يٌٚمغ اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ُمثؾ ٟمّمػ ـمقل اًمرضمؾ اعمرسمقع، : )صمؿَّ ذيمر صٗم٤مت ي٠مضمقج وُم٠مضمقج، وُمٜمٝم٤م

                                                
 (.3/191)ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان ( 1) 
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هلؿ خم٤مًمٞم٥م ذم ُمقاوع إفمٗم٤مر، وهلؿ أضاس وأٟمٞم٤مب يم٠مضاس اًم٤ًٌمع وأٟمٞم٤مهب٤م، وقمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمِمٕمر ُم٤م 

ش إظمرى، وًمٞمس ُمٜمٝمؿ يٚمتحػ إطمدامه٤م ويٗمؽم... يقاري أضم٤ًمدهؿ، وًمٙمؾ واطمد أذٟم٤من قمٔمٞمٛمت٤من

 َّٓ  ..(!! ويٕمرف أضمٚمف واًمقىم٧م اًمذي يٛمقت ومٞمفذيمر وٓ أٟمثك إ

زموب أنا إئؿي يعؾؿقن : )همٓء أصٌحقا مثؾ إئؿي ايمذيـ ومول همقفؿ ايمؽودم! مو ؾموء اهلل: ومؾً

ٓا زموطمتقورهؿ ؿ ٓ يؿقسمقن إ  !!(متك يؿقسمقن وأهنا

صمؿَّ يًتٛمر احلٛمقي ذم ذيمر ـمٕم٤مُمٝمؿ، وأٟمَّف شمٜملم خيرج ُمـ اًمٌحر، ومٞم٠ميمؾ يمؾ دواب اًمؼم، صمؿ شم٠ميت 

ؾمح٤مسم٦م ومتحٛمٚمف إمم اًمٌحر، ومٞمْم٩م اًمٌحر ٕٟمَّف أيمؾ يمؾ دواسمف، صمؿَّ شم٠ميت ؾمح٤مسم٦م ومتحٛمٚمف، ومرسمَّام اضمت٤مز وهق 

ومٞمٝمدم اًمٌٜم٤مء ُمـ أصٚمف، ذم اًمًح٤مب وذٟمٌف ظم٤مرج قمٜمٝم٤م سم٤مًمِمجر اًمٕم٤مدي واًمٌٜم٤مء اًمِم٤مُمخ، ومٞميسمف سمذٟمٌف، 

وًم٘مد اطمتٛمٚمف اًمًح٤مب ُمـ سمر أٟمٓم٤ميمٞم٦م، وميب سمذٟمٌف سمْمٕم٦م قمنم سمرضًم٤م ُمـ أسمراج وي٘مٚمع اًمِمجر سمٕمروىمف، 

...(ؾمقره٤م ومرُمك سمف
( )

. 

ضمرى : )وىمد زقمؿ أٟمَّف يم٤من سمِحَٚم٥م، ومحدث ذم وضمقده هب٤م ىمري٥م ُمـ هذا اخلؼم: طمٞم٨م ىم٤مل ذم أوًمف

...(ذم هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م ذم أي٤مُمٜم٤م رء قمجٞم٥م
(0)

. 

هذا ٟمٛمقذج ُمـ إيم٤مذي٥م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل يذيمره٤م احلٛمقي، ومٝمؾ شمّمدىمٝم٤م إمم ضم٤مٟم٥م دقمقى ًمٕمـ 

 .احلٛمد هلل قمغم اًمٕم٤مومٞم٦م !ذم اعمنمق واعمٖمرب واحلرُملم؟ قمكم 

 .وهذا ي١ميمد أنَّ يمت٥م اًمت٤مريخ واًمٌٚمدان وإدب ٓ شمّمٚمح ُمّمدًرا ذم ىمْم٤مي٤م اًمديـ

ريض اهلل قمٜمف طمتك يم٤مد ي٘متؾ سم٥ًٌم ذًمؽ يمام ذيمره اسمـ صمؿ يمٞمػ شمثؼ ذم يمالُمف وىمد يم٤من ي٘مع ذم قمكم 

أو قمٌد اهلل ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل، اًمروُمل اجلٜمس واعمقًمد  ي٤مىمقت احلٛمقي: )ظمٚمٙم٤من ذم شم٤مرخيف طمٞم٨م ىم٤مل 

ويم٤من ىمد  ...ويم٤من ُمتٕمّم٤ًٌم قمغم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ريض اهلل قمٜمف...  احلٛمقي اعمقمم اًمٌٖمدادي اًمدار

، وم٤مؿمتٌؽ  ذم ذهٜمف ُمٜمف ـمرف ىمقي، وشمقضمف إمم دُمِمؼ ذم ؾمٜم٦م صمالث قمنمة ؿمٞمئ٤ًم ُمـ يمت٥م اخلقارج ـم٤مًمع

وٟم٤مفمر سمٕمض ُمـ يتٕمّم٥م ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف، وضمرى سمٞمٜمٝمام يمالم أدى وؾمتامئ٦م وىمٕمد ذم سمٕمض أؾمقاىمٝم٤م، 

، ومث٤مر اًمٜم٤مس قمٚمٞمف صمقرة يم٤مدوا ي٘متٚمقٟمف، ومًٚمؿ ُمٜمٝمؿ، وظمرج إمم ذيمره قمٚمٞم٤ًم، ريض اهلل قمٜمف، سمام ٓ يًقغ

ٝمزُم٤ًم سمٕمد أن سمٚمٖم٧م اًم٘مْمٞم٦م إمم وازم اًمٌٚمد، ومٓمٚمٌف ومٚمؿ ي٘مدر قمٚمٞمف، ووصؾ إمم طمٚم٥م ظم٤مئٗم٤ًم ُمـ دُمِمؼ ُمٜم

                                                
 (.198-3/197)ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان ( 1) 

 (.4/476)ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان ( 2) 
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يؽمىم٥م، وظمرج قمٜمٝم٤م ذم اًمٕمنم إول أو اًمث٤مين ُمـ مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م صمالث قمنمة وؾمتامئ٦م، وشمقصؾ 

ُمش صمؿ اٟمت٘مؾ إمم إرسمؾ وؾمٚمؽ ُمٜمٝم٤م إمم ظمراؾم٤من وحت٤مُمك دظمقل سمٖمداد، ٕن اعمٜم٤مفمر ًمف سمد. إمم اعمقصؾ

(ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنميـ وؾمتامئ٦م، :ت. يم٤من سمٖمدادي٤ًم، وظمٌم أن يٜم٘مؾ ىمقًمف ومٞم٘متؾ
(5)

  

ف ىمون دم أيوم زمـل أمقاي أىمثر مـ ؽمٌعكم أيمػ : ومول ايمزخمممي واحلوهمظ ايمًققؿمل: )ومؾتؿ( 831 إكا

 (اًمٜمّم٤مئح اًمٙم٤مومٞم٦م)وأوردشمؿ يمت٤مب . (مـػم، يؾعـ فمؾقفو فمقم زمـ أيب ؿمويمى، زمام ؽمـف هلؿ معوويي مـ ذيمؽ

 .اًمًٞمقـمل غمٓسمـ قم٘مٞمؾ ُمٕمتٛمًدا ذم ٟم٘مٚمف قم

 :اجلقاب مـ وصمقهو

 ًٓ ذيمر هذا اًمٕمدد ُمـ اعم٤ًمضمد دقمقى فم٤مهرة اًمٌٓمالن، وم٢منَّ اعم٤ًمضمد ذم ذًمؽ اًمٕمٝمد ٓ يٛمٙمـ  :أو

 .وًمٙمـ اًمٙمذب ُم٤م دام ي٘مقي اعمذه٥م ومال سم٠مس سمف دون متحٞمص أن شمّمؾ إمم هذا اًمٕمدد

ؿ سمزقمٛمٙمؿ وشم٘مٌٚمقن هذه اًمرواي٤مت اًمٙم٤مذسم٦م ومام سم٤مًمٙمؿ دمرطمقن اًمّمح٤مسم٦م ًمتٛمحّمقا رواي٤مهت

 ! اًمٔم٤مهرة اًمٌٓمالن ؟

 .!أًمٞمس هذا فمٚماًم ذم اخلّمقُم٦م ؟

 !آٟمذاك؟ اعم٤ًمضمد صمؿَّ ُمـ هق اًمذي ىم٤مم سمِٕمدِّ 

إنَّ آقمتامد ذم اهت٤مم اًمٜم٤مس قمغم ُمثؾ هذه اًمٙمت٥م اعمٌتقرة إؾم٤مٟمٞمد، اًمتل هل أؿمٌف سمٙمت٥م  :شموكقًو

 .أيمؼم أؾم٤ٌمب اٟمحراف قم٘م٤مئد ُمـ ظم٤مًمػ أهؾ اًمًٜم٦َّمُمـ هلق اًمققمظ ُمٜمٝم٤م سمٙمت٥م اًمٕم٘م٤مئد: 

٤م اسمـ قم٘مٞمؾ اعمجٝمقل، اًمٔم٤مهر اًمتِمٞمع، ومٝمق رضمؾ ٟمٙمرة ٓ  :شمويمثًو ٕمتَٛمد قمٚمٞمف ومٞمام يٜم٘مؾ، وهلذا مل يُ وأُمَّ

حيدد ُمٙم٤من اًمٜم٘مؾ، صمؿَّ اًمٜم٘مؾ قمـ اًمًٞمقـمل وهق ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن اًمت٤مؾمع، وسمٞمٜمف وسملم اًمدوًم٦م إُمقي٦م 

 .قمٛمؾ ُمردود :ٌقل ىمقًمف سمدون رواي٦م صحٞمح٦مىمراسم٦م صمامٟمامئ٦م ؾمٜم٦م، وىم

ومال ٟمًتدل سم٤مًم٘مّمص اًمت٤مرخيٞم٦م همػم اعمًٜمدة، وٓ ٟم٘مٌؾ : هذا ُمٜمٝم٩م ٟمحتٙمؿ إًمٞمف ًمٜم٤م وقمٚمٞمٜم٤م :رازمًعو

سمؾ وٓ طمديث٤ًم همػم ُمًٜمد أو ٓ يّمح ذم ُم٤ًمئؾ  :ىمّم٦م شم٤مرخيٞم٦م همػم ُمًٜمدة، صمؿَّ ٓ سمد ُمـ صحتٝم٤م

 .آقمت٘م٤مد

 .شم٘مٚمَّّم٧م يمثػم ُمـ اخلالوم٤مت سمٞمٜمٜم٤م وسملم اعمخ٤مًمٗملموًمق طمرصٜم٤م قمغم هذا اعمٜمٝم٩م ًمرسمَّام 

                                                
 . / 139ثثث 6/128/وومٞم٤مت إقمٞم٤من  (1) 
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 ضمديثًو دم همضؾ ؽمى فمقم زمـ أيب ؿمويمى  وهؾ ؽمؿع معوويي فمـ ايمـٌل : )ومؾتؿ( 838

هذا دم صحقح مًؾؿ ؟مو مـعؽ أن سمًى أزمو سمراب: زمحقٌ ىمون يؼقل يمًعد
(5)

. 

وأومعدسمـل فمعم هيرك، شمؿا أدطمؾتـل دارك : ويمؽـ همقام رواه ازمـ فمًوىمر وازمـ ىمثغم ومول ؽمعد ظمعوويي

وومعً همقف سمشتؿف
(0)

. 

هملسموه ؽمعد، همذىمروا فمؾق و، همـول مـف معوويي، همغضى ؽمعد: ودم ىمًلم ازمـ أيب ؾمقٌي
( )

. 

فمـ ؽمى أصحوزمف فمؿقًمو، وؽمى فمقم زمـ أيب ؿمويمى  زملنا هنل ايمـٌل : أو جيى يمـو أن كؼقل

 (.؟طمصقًصو، ُيتص يمغغم اظمخوؿمٌكم

 :اجلقاب مـ وصمقهو

 ًٓ  ، وإٟمَّام ؾم٠مًمف قمـ ؾم٥ٌم قمدم ؾم٥م قمكّم؟ًمٞمس ذم احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم أٟمَّف أُمره سم٥ًم قمكم  :أو

٤م أٟمَّف سمٚمٖمف أنَّ ؾمٕمًدا يم٤من جيٚمس ُمع ُمـ ؾم٥م قمٚمٞم٤ًّم : ىم٤مل اًمٕمٚمامء ، ومٚمؿ يِم٤مرك ذم اًم٥ًم، أو إُمَّ

أظمٓم٠معم٤مذا مل شمٔمٝمر ختٓمئتف ذم رأيف واضمتٝم٤مده، وشمٔمٝمر ًمٚمٜم٤مس طمًـ رأيٜم٤م واضمتٝم٤مدٟم٤م وأٟمَّف : اعمراد
(4)

. 

ره  .وٓ يقضمد دًمٞمؾ قمغم أٟمَّف أُمره سم٤مًم٥ًم أو ـمٚم٥م ُمٜمف أن يٚمٕمٜمف أو ُيٙمٗمِّ

: أي-قمٜمدُم٤م يرد طمدي٨م وخيرج ذم قمدة يمت٥م، وختتٚمػ أًمٗم٤مظ احلدي٨م واعمخرج واطمد : شموكقًو

ثث ويمام ُمر ُمٕمٜم٤م ذم طمدي٨م  يٙمقن احلدي٨م ٓ حيتٛمؾ أٟمَّف ىمٞمؾ ُمرشملم، يمحدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص هذا

٤م أٟمَّف : آظمر ٜمٌٖمل أن شمّمدق يمؾ إًمٗم٤مظ، أو ُيؽمك اًمٚمٗمظ اًمذي ذم اًمّمحٞمح إمم ًمٗمظومال ي -احلقض إُمَّ

 .ورد ُمـ ـمريؼ وٕمٞمػ أو ـمريؼ طمًـ، سمؾ ُي٘مدم ًمٗمظ اًمّمحٞمح

هذا احلدي٨م ورد ذم صحٞمح ُمًٚمؿ سم٤مًمٚمٗمظ اًم٤ًمسمؼ، صمؿَّ ورد سم٠مًمٗم٤مظ أظمرى أورد أطمده٤م اسمـ يمثػم 

ومٞمف حمٛمد سمـ إؾمح٤مق وهق صم٘م٦م: وًمٙمٜمَّف ُمدًمسو ،ومل يذيمر ُمّمدر احلدي٨م، وًمٙمٜمَّف ذيمر ؾمٜمده
(7)

وىمد  ،

 .!يْمٕمَّػ احلدي٨م سمذًمؽ( قمـ)واعمدًمس إذا ىم٤مل ( قمـ)أي ىم٤مل  قمٜمٕمـ هٜم٤م

                                                
 (.7/121)صحٞمح ُمًٚمؿ ( 1) 

 (.7/376)، اًمٌداي٦م (42/119)شم٤مريخ دُمِمؼ ( 2) 

 (.7/496)اعمّمٜمػ ( 3) 

 (.2414:ح)ىم٤مًمف اًمٜمقوي ذم ذطمف عمًٚمؿ ( 4) 

 (.15/142)هتذي٥م اًمٙمامل ( 5) 
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٤م رواي٦م اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ومٗمٞمٝم٤م اًمرمحـ سمـ ؾم٤مسمط قمٌد :وأُمَّ
(5)

مل يًٛمع ُمـ ؾمٕمد ): ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم ،

(سمـ أيب وىم٤مص
(0)

 .وهذا يْمٕمِّػ اًمرواي٦م ،جمٝمقلوهق هٜم٤م يروي قمٜمف، ومٞمٙمقن سمٞمٜمٝمام رضمؾ . 

 هذا صح٤ميب شمٙمٚمَّؿ ذم صح٤ميب أو ؾمٌَّف، ومٙمالمه٤م ٟم٤مل ذف اًمُّمح٦ٌم: وإن يم٤من قمكم  :شمويمثًو

وًمٙمـ ًمف ومْمؾ اًمُّمح٦ٌم: وم٢من شمٙمٚمؿ ومٞمف أو ؾمٌَّف ومال ؿمؽَّ أٟمَّف آصمؿ ُمتققمد  ،أومْمؾ ُمـ ُمٕم٤موي٦م وُمـ أسمٞمف

 سمدون شمقسم٦م، وىمد ورد ذم شمرمجتف أٟمَّف يم٤من يرضمق رمح٦م اهلل  سم٤مًمٕم٘م٤مب إن مل يت٥م، وٓ ٟمٔمـ أٟمَّف يٚم٘مك اهلل 

 .وُمٖمٗمرشمف

ـاي واجلامفمي فمدم اخلقض همقام صمرى زمقـفؿ: يمؽثرة ايمروايوت اظمتعوروي  وهلذا همننا مـفٍ أهؾ ايمً

ؿ يتػووؾقن  .وايمدطمقؾي، وإن ىموكقا يعرهمقن يمؽؾ همضؾف، ويؼررون أهنا

قمغم ُمأل ُمـ ُمٕم٤موي٦م وطمزسمف، ومل يٜمٚمف أذى   ه٤م هق ؾمٕمد ىمد همْم٥م وذيمر ومْم٤مئؾ قمكم :رازمًعو

يم٤مٟم٧م شُمٕمٚمـ ذم اًمٕمٍم إُمقي، قمغم ظمالف ُم٤م يزقمؿ  وٓ قم٘م٤مب، وهذا ُي١ميمد أنَّ ذيمر ومْم٤مئؾ قمكم 

 .اعمخ٤مًمػ

، ضمقٌ صور مو ايمػرق زمكم ايمذيـ ومتؾقا فمثامن وايمذي ومتؾ فمقم زمـ أيب ؿمويمى : )ومؾتؿ( 834

شؽموهمؽقن دًمو ضمراًمو فمؿًدا! حمورزمقن! قنهُمًوق أو مؾعقك»: ومتؾي فمثامن فمـد ازمـ ضمزم
( )

وفمـد ازمـ . 

شومقم طمقارج مػًدون دم إرض»: سمقؿقي
(4)

شوســـأصمًلف أطمًلط مـ ايم»: وفمـد ازمـ ىمثغم.. 
(1)

 ..

ح ازمـ ضمزم زمؼقيمفـوسمــ ومـويمؽ ًٓ ىمام سا وٓ طمًلف زمكم أضمد مـ »: ؾ فمقم زمـ أيب ؿمويمى ىمون جمتفًدا متلو

ي أنا فمٌد ايمرمحـ زمـ مؾجؿ مل يؼتؾ فمؾق و  ٓا  إما ًٓ جمتفًدا، مؼدًرا أكاف فمعم صقابإ  .(ش متلو

 :واجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ ، ومل شمقرد يمالُمٞمٝمام ومٞمٛمـ أوردت يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ويمالم اسمـ يمثػم ومٞمٛمـ ىمتؾ قمثامن  :أو

. إٟمَّام شمتؿ إذا أوردت يمالم اًمٕم٤ممل ذم اًم٘مْمٞمتلم، ويم٤من سمٞمٜمٝمام اظمتالف، واعم٘م٤مي٦ًم أو اعم٘م٤مرٟم٦م ىمتؾ قمٚمٞم٤ًّم 

 .وىمد شم٘مدم اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف

                                                
 (.32178:ح)اعمّمٜمػ ( 1) 

 (.11/351)هتذي٥م اًمٙمامل ( 2) 

 (.4/161)اًمٗمّمؾ ( 3) 

 (.216-3/189)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ( 4) 

 (.7/176)اًمٌداي٦م ( 5) 
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أو ُيثٜمل قمٚمٞمف، وًمٙمـ ىمد يذيمراٟمف سمام هق قمٚمٞمف ُمـ  ومال اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وٓ اسمـ يمثػم ي٘مر ىم٤مشمؾ قمكم 

ٟمح٘مر ) :زمويمعٌودة همؼول اًمٕم٤ٌمدة اًمتل ورد ذيمره٤م ذم إطم٤مدي٨م ذم اخلقارج، وم٘مد وصٗمٝمؿ اًمٜمٌل 

وًمٞمس ذم هذا ُمدح هلؿ، وإٟمَّام سمٞم٤من طم٤مهلؿ ُمع والهلؿ، ..( قم٤ٌمدشمٜم٤م إمم قم٤ٌمدهتؿ وصالشمٜم٤م إمم صالهتؿ

 .وقمدم اٟمتٗم٤مقمٝمؿ سم٤مًمٕم٤ٌمدة

أصمٜمك  إن اًمٜمٌل : واطمد ُمٜمٝمؿ، ومٝمؾ شم٘مقل ىمد ذيمر طم٤مل اخلقارج، وىم٤مشمُؾ قمكمٍّ  وم٤مًمٜمٌل 

 !قمغم ىم٤مشمؾ قمكّم؟

٤م ىمقل اسمـ طمزم :شموكقًو ومٝمق يتحدث قمـ اقمت٘م٤مد اسمـ ُمٚمجؿ ذم ذات ٟمٗمًف  ذم إىمداُمف قمغم ىمتؾ قمغٍم  وأُمَّ

ريض اهلل قمٜمف ٓ ًمٞمؼمر ىمتٚمف ًمف وطمدي٨م اسمـ طمزم ذم ؾمٞم٤مق وم٘مٝمٍل يٕمرض ومٞمف اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم أطمٙم٤مم 

 .اًم٘م٤مشمؾ ٓ ًمٞمٛمدح اًم٘م٤مشمؾ واعمٓمٚمع قمغم أصؾ اعم٠ًمًم٦م يدرك ذًمؽ  

ره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمٕمد ذًمؽ، وم٘مد أضم٤مب ذم رده قمغم اسمـ اعمٓمٝمر ومٚمٞمس ُمراده ُمدح اًم٘م٤مشمؾ، وإٟمَّام أيمد ُم٤م ىمر

ًمٕمكّم سم٢ميامٟمف  أنَّ ذم ذًمؽ ؿمٝم٤مدة اًمٜمٌل : اجلقاب: )سم٘مقًمف احلكم قمٜمد ذيمر سمٕمض ومْم٤مئؾ قمكم 

وذم ذًمؽ رد قمغم اًمٜمقاص٥م . فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم، وإصم٤ٌمشًم٤م عمقآشمف هلل ورؾمقًمف، ووضمقب ُمقآة اعم١مُمٜملم ًمف

: ومٞمٝمؿ ٘مف يم٤مخلقارج اعم٤مرىملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمـ أقمٌد اًمٜم٤مس يمام ىم٤مل اًمٜمٌل اًمذيـ يٕمت٘مدون يمٗمره وومً

حي٘مر أطمديمؿ صالشمف ُمع صالهتؿ، وصٞم٤مُمف ُمع صٞم٤مُمٝمؿ، وىمراءشمف ُمع ىمراءهتؿ، ي٘مرءون اًم٘مرآن ٓ جي٤موز )

 دثٌثق قمثؿ وهثٝمثٜمثد ُمثف واطمثٚمثتثذا ىمثٝمثوًم ،(طمٜم٤مضمرهؿ، يٛمرىمقن ُمـ اإلؾمالم يمام يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م

(سمـ ُمٚمجؿ اعمرادي، ُمع يمقٟمف يم٤من ُمـ أقمٌد اًمٜم٤مساًمثرطمثٛمـ 
(5)

. 

وسمٞم٤مٟمف  ،(يم٤مخلقارج اعم٤مرىملم: )ومٝمق ىمد سملم ُمروىمٝمؿ ُمـ اًمديـ رهمؿ قم٤ٌمدهتؿ، ومٝمؾ هذا صمٜم٤مء ُمع ىمقًمف

 !؟أطمد ه١مٓء اعم٤مرىملم سم٠مٟمَّف ىمد ىمتؾ قمٚمٞم٤ًّم 

 : أوردشمؿ أؾمامء قمدة يمت٥م هل :شمويمثًو

إم ًمٚمِم٤مومٕمل)
(0)

وخمتٍم اعمزين، 
( )

، واعمجٛمقع
(4)

، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج
(1)

، واجلقهر اًمٜم٘مل
( )

سمٕمد ( 

                                                
 (.47-5/46)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ( 1) 

 (.4/229)إم ( 2) 

 (.256:ص)خمتٍم اعمزين ( 3) 

 (.19/197)اعمجٛمقع ( 4) 

 (.4/124)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ( 5) 

 (.8/58)اجلقهر اًمٜم٘مل ( 6) 



 

  175 
 

ام أردشمؿ أٟمَّف ورد ذم هذه اًمٙمت٥م وصػ ىم٤مشمؾ قمكّم سم٠مٟمَّف ُمـ اًمٕم٤ٌمد اًمْم٤مًملم، وهق  إيراد يمالم اسمـ طمزم، ورسمَّ

 .لّم وضمٝمف يمام شم٘مدمٟمٗمس اًمٙمالم اًمذي سمُ 

٤م طم٥م أهؾ اًمًٜم٦َّم ًمٕمكم  :رازمًعو َؽ ومٞمف، وٟمحـ ٓ ٟم٘مقل سم٤مًمت٘مٞم٦م  أُمَّ وآل سمٞمتف، ومال يٛمٙمـ أن ُيِمٙمَّ

ٜم٤م ٟمحٌف وٟمجٚمف، ويمذًمؽ آل اًمٌٞم٧م: ًمٙمـ احل٥م اًمنمقمل اًمذي ٓ يرومٕمف ومقق ُمٜمزًمتف  .وٟمٕمٚمـ ذم يمتٌٜم٤م أٟمَّ

وهق اسمـ قمؿ  -سمؾ ُمـ أوائؾ ُمـ آُمـ إن مل يٙمـ أول ُمـ آُمـ-ٟمٙمرهف وهق ُم١مُمـ  -ي٤م شُمرى-وعم٤مذا 

يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، وضم٤مهد  قمغموأسمق احلًـ واحلًلم، وًمف ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ ُم٤م يرومٕمف ، وزوج اسمٜمتف، اًمٜمٌل 

 .ـمقال طمٞم٤مشمف ُمع رؾمقل اهلل 

يٙمرهقٟمف، ومل يٕمت٘مدوا ؿمٞمئ٤ًم هق ظم٤مًمٗمف، يمام  -ي٤م شُمرى-ُم٤م هل إؾم٤ٌمب اًمتل دمٕمؾ أهؾ اًمًٜم٦َّم 

 !شمزقمٛمقن أٟمتؿ ذم إظمقاٟمف اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م؟

٦م، وهمٚمًقا ومٞمف  ومام أطمدصمف أوائٚمٙمؿ ُمـ دقمقى اًمقصٞم٦م،  !وًمَّد قمٜمديمؿ يمرًه٤م ًمٕمٔمامء إُمَّ

، ىمام روى ازمـ زمؾغ إمر مو صور ومقام ضمؽقمتفؿ زمًى فمقم زمـ أيب ؿمويمى : )ومؾتؿ( 833

مو ىمون دم ايمؼقم أضمد أدهمع فمـ صوضمٌـو مـ : ومول مروان زمـ احلؽؿ: فمًوىمر فمـ فمقم زمـ احلًكم ومول

ٓا : ومول! همام يمؽؿ سمًٌقكف فمعم اظمـػم؟: ومؾً: ومول ،يعـل فمؾق و فمـ فمثامن ،صوضمٌؽؿ  ٓ يًتؼقؿ إمر إ

(زمذيمؽ
(5)

. 

 : واجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ ىمد ُمرَّ ُمٕمٜم٤م يمثػًما أُمث٤مل هذا آؾمتِمٝم٤مد، وأيمدٟم٤م أنَّ اًمتقاريخ ًمٞم٧ًم ُمرضمًٕم٤م يقصمؼ سمف ذم إصم٤ٌمت  :أو

ُمـ اًمٙمذب، ومام سم٤مًمؽ سم٤مًمتقاريخ، إظم٤ٌمر أو ٟمٗمٞمٝم٤م، وم٢مذا يم٤مٟم٧م يمت٥م اًمرواي٤مت احلديثٞم٦م ىمد دظمٚمٝم٤م يمثػم 

سمرواي٤مت ٓ شمّمح: سمؾ سمرواي٤مت  ئُمٚمهق وظم٤مص٦م يمت٤مب شم٤مريخ دُمِمؼ وىمد سمٚمغ ىمراسم٦م صمامٟملم جمٚمًدا، و

ومٝمؾ . يقرده٤م سم٤مًمًٜمد ًمٞم٘مقم اعمًتدل سمتح٘مٞمؼ اعم٠ًمًم٦م ىمٌؾ آؾمتدٓل ُمقوققم٦م، وُم١مًمػ اًمٙمت٤مب 

 !طم٘م٘م٧م اًمًٜمد؟

َّٓ إذا وصٚمٜم٤م ٟمًخ٦م ُمقصم٘م٦مصمؿَّ ٓ ٟم٘مٓمع سم٠منَّ يمؾ هذه اعم١مًمٗم٤مت ُمـ ووع   .أصح٤مهب٤م إ

هذه إقمامل اعمحرُم٦م ًمٞمس ُمًتحٞماًل، وم٤مإلٟم٤ًمن فمٚمقم  أُمث٤ملوضمقد طم٤مًم٦م أو طم٤مٓت ُمـ  :شموكقًو

                                                
 .(42/438)شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ ( 1) 
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 .ضمٝمقل، وٓ يٕمٜمل اًمرو٤م سمف وإىمراره

، يٚمٕمـ ُمـ هق أقمٔمؿ وأومْمؾ ُمـ قمكم  -وٓ زال يمثػم ُمٜمٝمؿ-صمؿَّ يمؿ وضمد ُمـ اًمِمٞمٕم٦م 

زوضم٤مشمف، وزوج سمٜم٤مشمف، ونمَـّ ومتح إرض ودظمؾ اًمٜم٤مس ذم قمٝمدهؿ ، وآسم٤مء يٚمٕمٜمقن ظمٚمٗم٤مء اًمرؾمقل 

٤م ساطم٦م  ذم ديـ اهلل أومقاضًم٤م، وُمع ذًمؽ يٚمٕمٜمقهنؿ، وشمٗمتتح يمثػم ُمـ يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م اعمت٠مظمريـ سمٚمٕمٜمٝمؿ، إُمَّ

٤م شمقري٦م  :وُمـ ذًمؽ. وإُمَّ

: سمٕمد آومتت٤مح (ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ)ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مب ( هث1321ت)حدث ٟمقري اإلُم٤مُمل اعم ىمقل

(واًمٚمٕمٜم٦م قمغم أقمدائٝمؿ ذار اًمؼمي٦م سملم ـمقائػ إُمؿ..).
(5)

. 

شم٠مويؾ أي٤مت )ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف ( هث941ت)ؾمٞمد ذف اًمديـ طمًٞمٜمل اؾمؽماسم٤مذي اإلُم٤مُمل  ىمقلو

اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز وشم٠مويٚمٝم٤م يتْمٛمـ ُمدح أهؾ اًمٌٞم٧م، وُمدح آي٤مت  وم٢مينِّ عم٤م رأي٧م سمٕمض: )(اًمٔم٤مهرة

..(اًمتٗم٤مؾمػم أوًمٞم٤مئٝمؿ وذم أقمدائٝمؿ ذم يمثػم ُمـ يمت٥م
(0). 

ٚمٕمـ ومٞمٝمام اخلٚمٗم٤مء قمغم اعمٜم٤مسمر وإؾمقاق، ي اًمٌقهيٞم٦م واًمّمٗمقي٦م، يم٤من: وه٤مشم٤من اًمدوًمت٤من اًمِمٞمٕمٞمت٤من

ويمت٥م ًمٕمٜمٝمام قمغم أسمقاب اعم٤ًمضمد
( )

. 

 .أذت هبذا ًمتٕمٚمؿ أنَّ اًمِمٞمٕم٦م يًتٜمٙمرون طم٤مًم٦م أو طم٤مٓت، وهؿ ي٘مٕمقن ذم أقمٔمؿ وأيمؼم ُمٜمٝم٤م

 .ُم٤م يّمح وُمٜمف ُم٤م ٓ يّمح واًمت٤مريخ نمٚمقء سمذيمر إطمداث: ُمٜمف

و ومقيمؽؿ: )ومؾتؿ( 832 ٓا مـف : أما ىمؾ ايمديـ اظمٌؾاغ مـ نمغمه يمقس : ، إذنهمًل جيقز أطمذ ايمعؾؿ إ

 (.ديـًو

ًٓ : همـؼقل: )شمؿا رددسمؿ فمعم ومقرم هذا زمؼقيمؽؿ زملنا فمؾق و زموب فمؾؿف،  هذا كص ىمًلم ايمـٌل : أو

أكو مديـي : )ومول رؽمقل اهلل : همؿـ أراده همؾقلت مـف، ىمام روى ايمطػماين زمنؽمـوده فمـ ازمـ فمٌوس ومول

(ايمعؾؿ وفمقّم زموهبو، همؿـ أراد ايمعؾؿ همؾقلسمف مـ زموزمف
(4)

وذىمره احلوىمؿ زمعدة ؿمرق وصححفو ،
(1)

وهؽذا . 

                                                
 (1) (1/61.) 

 (2) (1/21.) 

 (.213-11/212)اًمٌداي٦م ( 3) 

 (.3/181)شم٤مريخ سمٖمداد  ،(4/22)أؾمد اًمٖم٤مسم٦م  ،(11/55)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( 4) 

 (.126-3/127)اعمًتدرك ( 5) 
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(اظمتؼل دم ىمـز ايمعامل مع ايمؼقل زمصحتف
(5)

. 

 :اجلقاب مـ وصمقهو

 ًٓ قمغم أن أطمٞم٤مٟم٤م ذم ؾم٤مطم٦م اإلؾمالم اًمٜم٘مل، اًمذي ٟمٗم٤مظمر سمٜمّمقصف، وٟمتقارصمٝم٤م  ٟمحٛمد اهلل  :أو

سم٠مصح إؾم٤مٟمٞمد ضمٞماًل سمٕمد ضمٞمؾ، وم٢منَّ اإلٟم٤ًمن اعمقومؼ إذا وىمػ قمغم ٟمّمقص يمت٥م اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمٛم٦م، 

هن٤م قمٚمامء اًمًٜم٦َّم وطمٗمٔمقا ومٞمٝم٤م أصقل اًمديـ وومروقمف، صمؿَّ وىمػ قمغم يمت٥م ا ، قمنمي٦مًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل اًمتل دوَّ

َّٓ أن يرومع يديف إمم اًمًامء، ؿم٤ميمًرا خل٤مًم٘مف وُمقٓه أن ومتح ىمٚمٌف وقم٘مٚمف قمغم هذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ،  ٓ يًٕمف إ

 .ُمـ ظمالل اًمٜمّمقص اًمتل يرى ومٞمٝم٤م قمٔمٛم٦م هذا اًمديـ

أٟم٤م ٓ أًمقم قمقام اًمِمٞمٕم٦م، ومٝمؿ همػم ىم٤مدريـ قمغم آؾمت٘مالل ذم شمٕمٚمؿ ديٜمٝمؿ، ودراؾم٦م رواي٤مشمف  :شموكقًو

اًمٚمقم قمغم ُمـ اٟمٗمتح ًمف سم٤مب اًمٕمٚمؿ، وطمّمؾ قمغم إُمٙم٤مٟم٤مت اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ، صمؿَّ ُيٍم  وؾمؼمه٤م، وًمٙمـ

قمغم شمرك اًمٙمت٥م اعمقصمقىم٦م اًمٍمحي٦م اًمقاوح٦م، ويًتٛمر قمغم شمتٌع اًمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م ًمدقمؿ 

 !ُمٕمت٘مده

 :ٟمٜمٔمر ذم ُمٕمٜمك احلدي٨م ىمٌؾ سمٞم٤من درضمتف :شمويمثًو

 قشمف؟ أو سمٕمد ُمقشمف؟ذم طمٞم٤مشمف وسمٕمد ُم هق سم٤مب اًمٜمٌل  هؾ قمكم  -1

 .احلدي٨م ًمٞمس ومٞمف إؿم٤مرة إمم أٟمَّف سمٕمد ُمقشمف، ومٞمٙمقن هق اًم٤ٌمب ذم طمٞم٤مشمف وسمٕمد ُمقشمف

 !ُيٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ُم٤ٌمذة وقمكّم ُمقضمقد؟ ومٚمامذا يم٤من اًمٜمٌل 

َّٓ : عم٤مذا مل ُيٕمٚمِّؿ قمٚمٞم٤ًّم، صمؿَّ قمكّم ُيٕمٚمِّؿ اًمٜم٤مس: ٕنَّ هذا ُمٕمٜمك اًم٤ٌمب، أي  ُمـ ٓ ُيقصؾ إمم اعمديٜم٦م إ

 !سم٤مهب٤م ظمالل

 !يٌٕم٨م اًمرؾمؾ واًمٌٕمقث يٕمٚمٛمقن اًمٜم٤مس اًمديـ، وقمكّم ُمقضمقد مل يٙمتِػ سمف؟ وعم٤مذا يم٤من اًمٜمٌل 

اًمٚمٗمظ ٓ ُي٤ًمقمد قمغم هذا اعمٕمٜمك، وًمٙمـ ًمٜمٗمرض أنَّ هذا : هق اًم٤ٌمب سمٕمد ُمقشمف، ىمٚمٜم٤م :إذا ىمٚمٜم٤م -2

 .هق اعمٕمٜمك اعمراد

ىمٗمقا طمتَّك ٟم٠مظمذ : ذًمؽ، أو ىم٤مل، مل ٟمًٛمع أطمًدا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أؿم٤مر إمم سمٕمد أن ُم٤مت اًمٜمٌل وم٢مٟمف 

                                                
 (.13/149)يمٜمز اًمٕمامل ( 1) 
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يمٖمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ُيٗمتل يمام ُيٗمتقن سمحيشمف وذم همٞم٤مسمف ومل  ، سمؾ يم٤من قمكم اًمٕمٚمؿ ُمـ قمكّم 

 .يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ

 !صمؿ عم٤مذا شم٠مظمذون أٟمتؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ ؟

واًمدًمٞمؾ ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ يمالُمٙمؿ ذم دراؾم٦م طم٤مل اًمّمح٤ميب طمٞم٨م زقمٛمتؿ أٟمف ي١مظمذ ُمـ اًمٕمدول ويؽمك 

 !اًمٕمدول ؟همػم 

 ! ومٙمٞمػ شم٠مظمذون ُمـ ه١مٓء اًمٕمدول وقمغم هق اًم٤ٌمب ؟

 ! أًمٞمس هذا شمٜم٤مىمْم٤ًم ؟

َّٓ رضمؾ واطمد: ًمٙم٤من هذا ـمٕمٜم٤ًم ذم ديـ اهلل  ًمق مل يٙمـ ُمٌٚمًٖم٤م قمـ رؾمقل اهلل   -3  :إ

ودقمقى اًمٕمّمٛم٦م مل شمث٧ٌم أصاًل طمتَّك يزقمؿ أٟمَّف ُمٕمّمقم، ومٚمؿ ٟمًٛمع أطمًدا . ٓطمتامل اخلٓم٠م ذم ٟم٘مٚمف وومٝمٛمف

 .ّمح٤مسم٦م ي٘مدم رأي قمكم سمدقمقى اًمٕمّمٛم٦مُمـ اًم

وهؾ يرؾمؾ ! إذا يم٤من قمكّم هق اًم٤ٌمب، ومٛمـ أظمذ قمٜمف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٕمٚمؿ هؾ يٌٚمٖمف ًمٚمٜم٤مس أم ٓ؟  -4

 !وهؾ ُيِمؽمط ذم ه١مٓء أن يٙمقٟمقا ُمٕمّمقُملم أم ٓ؟! ُمٌٚمٖملم ًمٚمٕم٤ممل أم ٓ؟ قمكم 

 !سمٕمد ُمقشمف؟  وم٢مذا ضم٤مز أن يٌٚمغ قمٜمف رؾمٚمف، ومام اًمٗمرق سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُمـ يٌٚمغ قمـ رؾمقل اهلل

، وم٘مد ىمٗمؾ اًم٤ٌمب: ٕنَّ احلدي٨م مل يذيمر ًمف سم٤مسًم٤م همػمه، وهذا يٕمٜمل سمٕمد أن ُم٤مت قمكم   -5

 .وىمقف اًمتٌٚمٞمغ

٤م أقمٔمؿصمؿَّ   -6 َّٓ وم! اعمديٜم٦م اًمتل هل٤م أسمقاب أو سم٤مب واطمد؟: أهي  ٝمؾ رأيتؿ ُمديٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م ًمٞمس هل٤م إ

 !سم٤مب واطمد؟

ؿ أئٛم٦م يٜمقسمقن قمٜمف إلسمالغ اًمٕمٚمؿ، ومٝم٤مهؿ ىمد  زقمٛمتؿه٥م أنَّ قمٚمٞم٤ًّم هق اًم٤ٌمب، وأنَّ ُمـ   -7 أهنَّ

ٝمؾ وم. ومل يٌَؼ أطمد ُمٕمّمقم ُيٌٚمِّغ -!!طم٥ًم زقمٛمٙمؿ أو اظمتٗمك اإلُم٤مم اًمٓمٗمؾ-اٟم٘مروقا قمغم اًمّمحٞمح 

 !ُيقىمػ اًمديـ؟

 .ومٝمذه ـم٤مُم٦م يمؼمى. ٟمٕمؿ: وم٢من ىمٚمتؿ

، وسملم اًمٜمٌل  ومام اًمٗمرق سملم أن ُيٌٚمِّغ اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمـ: سمؾ يٌٚمغ اًمٕمٚمامء. ٓ: وإن ىمٚمتؿ

 !أن يٌٚمِّغ اًمٕمٚمامء سمٕمد اًمٕمًٙمري؟
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 .إذا يم٤من اًمديـ يٗمٝمؿ سمدون اإلُم٤مم ومال طم٤مضم٦م إًمٞمف :رازمًعو

َّٓ سم٢مُم٤مم، وم٠ميـ إُم٤مُمٙمؿ أٟمتؿ أن؟  !وهؾ ومٝمٛمتؿ اًمديـ سمدوٟمف؟! وإن يم٤من ٓ يٗمٝمؿ إ

 .ومٝمذا إسمٓم٤مل ًمدقمقايمؿ احل٤مضم٦م إمم إُم٤مم. ٟمٕمؿ: وم٢من ىمٚمتؿ

 !!قمغم ضمٝمؾ ًمقن: ٕٟمَّٙمؿ شمٕمٌدون اهلل وم٠مٟمتؿ أن و٤م. ٓ: وإن ىمٚمتؿ

٤م ٟمحـ ٦م ٓ دمتٛمع قمغم والل، : أُمَّ ٜم٤م ٟمٕمت٘مد أنَّ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يم٤مومٞم٤من عمٕمروم٦م اًمديـ، وأنَّ إُمَّ وم٢مٟمَّ

ر وأن اًمّمح٤مسم٦م ثث وٟمحـ ُمٓم٤مًمٌقن سمدراؾم٦م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، وم٢من أصٌٜم٤م ومٚمٜم٤م أضمران، وإن أظمٓم٠مٟم٤م ومٚمٜم٤م أضم

وأظمذه قمٜمٝمؿ اًمت٤مسمٕمقن وهٙمذا طمتك وصؾ إمم اعمدوٟملم ًمٚمًٜم٦م ومدوٟمقه٤م وُمٜمٝمؿ قمكم ثث ىمد سمٚمٖمقا اًمديـ 

 .وطمٗمٔمقه٤م

 .واحلٛمد هلل قمغم ٟمٕمٛم٦م اهلداي٦م

و ًً ُم٤م رأيٙمؿ ذم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل اًمذي ىمد سمٚمغ أوم٤مق، وقمؿَّ مجٞمع اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، ووصؾ إمم  :طموم

 !ٕٟمَّف قمـ همػم سم٤مب اعمديٜم٦م؟! هؾ هق قمٚمؿ ُُمٕمؽَمف سمف أم ٓ؟ :اإلؾمالُمل قمـ ـمريؼ همػم قمكمّ اًمٕم٤ممل همػم 

 .وأهؾ اًمًٜم٦َّم وم٢منَّ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ذم اًمٕم٤ممل ىمد ٟمنمه اًمّمح٤مسم٦م 

وم٘مد أسمٓمٚمتؿ اًمديـ: ٕنَّ . ٓ: وإن ىمٚمتؿ. سمؾ هق قمٚمؿ ذقمل، وم٘مد اقمؽمومتؿ سم٠مسمقاب أظمرى: وم٢من ىمٚمتؿ

َّٓ اًمّمح٤مسم٦ماماًم٘مرآن واًمًٜم٦َّم مل يٜم٘مٚمٝم  . إ

: قمـ أيب اًمّمٚم٧م، صمؿَّ ىم٤مل: إضمدامهو :ُمـ ـمري٘ملم -وهق ؿمٞمٕمل-احلدي٨م رواه احل٤ميمؿ  :ؽمودؽًمو

ٌف اًمذهٌل وىم٤مل: هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه، صمؿَّ ىم٤مل : ىمٚم٧م): أسمق اًمّمٚم٧م صم٘م٦م ُم٠مُمقن، ومتٕم٘مَّ

 (.سمؾ ُمقوقع، وأسمق اًمّمٚم٧م ٓ صم٘م٦م وٓ ُم٠مُمقن

ٗمف ـم٤مئٗم٦م  .وأسمق اًمّمٚم٧م هذا ىمد اهتٛمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ قمٚمامء اجلرح واًمتٕمديؾ، ووٕمَّ

 (.روى أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم): دىم٤مل أمح

 (.يم٤من زائًٖم٤م قمـ احلؼ ُم٤مئاًل قمـ اًم٘مّمد): وىم٤مل اجلقزضم٤مين

 (.ًمف أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم ذم ومْمؾ أهؾ اًمٌٞم٧م، وهق ُمتٝمؿ ومٞمٝم٤م: )وىم٤مل اسمـ قمدي

 (.وهق ُمتٝمؿ سمقوٕمف: )وروى ًمف طمديًث٤م ذم اإليامن صمؿَّ ىم٤مل(. يم٤من راومْمًٞم٤م ظمٌٞمًث٤م: )وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل
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 (.سمٛمٜم٤ميمػم، وهق قمٜمدهؿ وٕمٞمػحُيدث : )وىم٤مل

 (.مل يٙمـ قمٜمدي سمِّمدوق، وهق وٕمٞمػ: )وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

ث قمٜمف وٓ أرو٤مه: )وىم٤مل أسمق زرقم٦م  (.ٓ ُأطمدِّ

: يمٚم٥م ًمٚمٕمٚمقي٦م ظمػم ُمـ مجٞمع سمٜمل أُمٞم٦َّم، وم٘مٞمؾ): وٟم٘مؾ اًمؼمىم٤مين قمـ اًمدارىمٓمٜمل أنَّ أسم٤م اًمّمٚم٧م ي٘مقل

 (!ومٞمٝمؿ قمثامن: ومٞمٝمؿ قمثامن؟ وم٘م٤مل

 !اًمّمح٤مسم٦م؟أًمٞمس قمثامن ُمـ 

٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم وم٘مد اوٓمرب اًمٜم٘مؾ قمٜمف ومٞمف، واًمٔم٤مهر أٟمَّف مل يٙمـ يٕمرف روايتف هلذه إطم٤مدي٨م،  أُمَّ

٤م احلدي٨م وم٘م٤مل قمٜمف (ُم٤م هذا احلدي٨م سمٌمء: )وأُمَّ
(5)

. 

(ُمقوقع: )وىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم احلدي٨م
(0)

. 

أمحد سمـ متٞمؿ اًم٘مٜمٓمري، قمـ  رواه٤م قمـ أيب احلًلم حمٛمد سمـ: ًمٚمحدي٨م قمٜمد احل٤ميمؿ وايمطريؼ ايمثوكقي

احلًلم سمـ ومٝمؿ، قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك اًمييس، قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م، قمـ إقمٛمش، قمـ 

 ...جم٤مهد

(ذيمر ًمٜم٤م أٟمَّف يم٤من ومٞمف ًملم: )ىم٤مل ومٞمف اسمـ طمجر ،اًم٘مٜمٓمري: ؿمٞمخ احل٤ميمؿ
( )

 .وىمد أيمثر قمٜمف احل٤ميمؿ ،

، ويمذًمؽ اًمدارىمٓمٜمل(ًمٞمس سم٤مًم٘مقي: )ىم٤مل ومٞمفذيمر اًمذهٌل أنَّ احل٤ميمؿ : وومٞمف احلًلم سمـ ومٝمؿ
(4)

 ،

٤م ىمقل احل٤ميمؿ هٜم٤م وم٘مد اظمتٚمػ، وم٘مد ىم٤مل  (.صم٘م٦م ُم٠مُمقن طم٤مومظ: )وأُمَّ

ح سم٤مًمتحدي٨م، ( قمـ: )وهق ُمدًمس، وىمد ىم٤مل هٜم٤م ،واحلدي٨م ُمـ مجٞمع ـمرىمف قمـ إقمٛمش ومل ُيٍمِّ

 .وهذه قمٚم٦م أظمرى

رواه أسمق اًمّمٚم٧م . ًمث٘م٤مت أطمدمل يرِو هذا احلدي٨م قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م ُمـ ا: )وىمد ىم٤مل اًمٌٖمدادي

(ومٙمذسمقه
(1)

. 

                                                
 (.11/11)هتذي٥م اًمٙمامل ( 1) 

 (.2955:ح)ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م ( 2) 

 (.5/49)ًم٤ًمن اعمٞمزان ( 3) 

 (.2/326)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( 4) 

 (.7/172)شم٤مريخ سمٖمداد ( 5) 



 

  181 
 

ع اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين   .ذم اًمٙمالم قمغم احلدي٨م وسمٞم٤من سمٓمالٟمف وىمد شمقؾمَّ

طمريص قمغم شم٘مقي٦م شمِمٞمٕمف، وم٘مد أورد ًمٚمحدي٨م ؿم٤مهًدا قمـ يمذاب، صمؿَّ صحح هذه  واحل٤ميمؿ 

٤ًٌم قمٚمٞمف اًمٓمريؼ، وم٘م٤مل اًمذهٌل  أُمث٤مًمف ُمـ اًمٕمج٥م ُمـ احل٤ميمؿ وضمرأشمف ذم شمّمحٞمحف هذا و): ُُمتٕم٘مِّ

أراد أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد احلراين، (وأمحد هذا دضم٤مل يمذاب. اًمٌقاـمٞمؾ
( )

. 

 !!ٓ يّمح ٓ ؾمٜمًدا وٓ ُمتٜم٤ًم...( أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ: )هذا هق طمدي٨م

 ! واًمٕمج٥م نمـ يزقمؿ أٟمف حمدث وهذه سمْم٤مقمتف ؟

 ! اًمتل ي٘مدُمٝم٤م ًمٓم٤مئٗمتف ؟

تل مو اطمتؾػقا همقف مـ زمعدي: )يمعقمّ  وهؽذا ومقيمف : )ومؾتؿ( 831 رواه احلوىمؿ ( أكً سُمٌكم ٕما

(هذا ضمديٌ صحقح فمعم ذط ايمشقخكم ومل ُُيرصموه: ٌفشمؿا فمؼا  ،فمـ أكس زمـ مويمؽ
(0)

. 

 :اجلقاب مـ وصمقه: ومؾً

 ًٓ ٤ًٌم ًمتّمحٞمح احل٤ميمؿ :أو : سمؾ هق ومٞمام أقمت٘مده ُمـ ووع ضار، ىم٤مل اسمـ ُمٕملم: )ىم٤مل اًمذهٌل ُمتٕم٘مِّ

(يمذاب
( )

. 

، وىم٤مل (ُمؽموك احلدي٨م: )ىم٤مل اًمٌخ٤مري ،ضار سمـ سد أسمق اًمٜمَُٕمٞمؿ اًمٓمح٤من: واحلدي٨م ذم ؾمٜمده

 (.ُمـ مجٚم٦م ُمـ يٜم٥ًم إمم اًمتِمٞمع: )اسمـ قمدي

(وٕمٞمػ يتِمٞمع): وىم٤مل اسمـ ىم٤مٟمع ،(قمٜمده ُمٜم٤ميمػم): ويمذسمف حيٞمك سمـ ُمٕملم، وىم٤مل اًم٤ًمضمل
(4)

. 

١مًمٗمف ؿمٞمٕمل، وأفمٜمؽ وأٟم٧م شمٜم٘مؾ احلدي٨م اعمًتدرك أقمغم ُم٤م شمّمؾ إًمٞمف ذم آؾمتِمٝم٤مد، وُم :شموكقًو

 !أمل يدومٕمؽ إلقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم ؾمالُم٦م اؾمتدًٓمؽ؟! رأي٧م شمٕم٘م٥م اًمذهٌل قمغم احل٤ميمؿ

 !هؾ هذا أُمر أم ظمؼم؟ :شمويمثًو

ٕٟمَّٙمؿ شمزقمٛمقن أٟمَّف إُم٤مم ُمـ اهلل، واًمّمح٤مسم٦م ظم٤مًمٗمقا هذا  -قمغم ُمذهٌٙمؿ-إن يم٤من أُمًرا ومٚمؿ ُيٌلم 

                                                
 (.3/127)درك طم٤مؿمٞم٦م اعمًت( 1) 

 (.3/122)اعمًتدرك ( 2) 

 (.1/122)اعمًتدرك ( 3) 

 (.3/64)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( 4) 
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 ! اًمريمـ سمزقمٛمٙمؿ، ومل ُيٌلم هلؿ قمكمّ 

 .مل يٛمتثؾ أُمر اًمرؾمقل  قمكّم : إذن

 !وإن يم٤من ظمؼًما ومٚمؿ ي٘مع اخلؼم، وهذا ـمٕمـ ذم اًمٜمٌقة

٦م اًمٜمٌل  :رازمًعو ىمد شمقذم، ومٙمٞمػ يٌلم ًمألُم٦َّم سمٙم٤مُمٚمٝم٤م  ُمًتٛمرة إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، وقمكم  أُمَّ

 !وهق يٛمقت؟

و ًً ًمف وًمٖمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م؟ أم ُيٌٚمِّغ أُمًرا يمتٛمف  هؾ ُيٌلم ؿمٞمئ٤ًم سمٚمَّٖمف اًمٜمٌل : ُم٤مذا ُيٌلم هل٤م :طموم

 !قمـ اًمّمح٤مسم٦م؟ اًمٜمٌل 

 ! ومل يٌٚمٖمف اًمّمح٤مسم٦م ؟ هؾ يٛمٙمـ أن شمذيمر ًمٜم٤م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمديـ سمٚمٖمف قمكم: ؽمودؽموً 

: وكزول ومقيمف سمعولم: )ومؾتؿ( 836            [ احلووميؽمقرة]  همقف، ىمام ذىمره

(ايمطػمي وايمًققؿمل وايمؼرؿمٌل ونمغمهؿ
(5)

. 

 :اجلقاب مـ وصمقهو

، وُمٙمحقل شم٤مسمٕملاحلدي٨م ُُمرؾمؾ ُمـ رواي٦م ُمٙمحقل قمـ اًمٜمٌل  :شمويمثوً 
(0)

وم٤محلدي٨م همػم  ،

 .ومٚمؿ يّمح :ُمتّمؾ

ًمٚمٌنمي٦م، وذيمر ومٞمف ُمـ اًمققمد واًمققمٞمد، وأظم٤ٌمر إُمؿ اعم٤موٞم٦م، واحلالل  ىمرآن أٟمزًمف اهلل  :أوًٓ 

ؾمٌح٤من اهلل ! ؟ذن قمكم أ: أٟمزل ًمِتٕمٞمٝم٤م أذٌن واطمدة -واحلرام، وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمْم٤مُملم اًم٘مرآن 

 !اًمٕمٔمٞمؿ

، ومـ أصمؾف وأصمؾ أنا ايمؼرآن زمؽومؾف ُأكزل دم فمقم : أمل أطمػمك أنا مضؿقن فمؼقدة ايمشقعي

 أسمٌوفمف؟

 .وردوا آشموًرا فمـ أئؿتفؿ أنا ايمؼرآن ُأكزل همقفؿ ودم أفمدائفؿزمؾ أ

إذا ؾمٛمٕم٧م اهلل ذيمر أطمًدا ُمـ هذه إُم٦َّم ! ي٤م حمٛمد: )روى اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه قمـ أيب ضمٕمٗمر أٟمَّف ىم٤مل

                                                
 (.6/261)اًمدر اعمٜمثقر  ،(26955: ح 69( )29)ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ( 1) 

 (.6/261)اًمدر اعمٜمثقر  ،(26955: ح 69( )29)ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ( 2) 
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(سمخػم ومٜمحـ، وإذا ؾمٛمٕم٧م اهلل ذيمر ىمقًُم٤م سمًقء نمَـّ ُم٣م ومٝمؿ قمدوٟم٤م
(5)

. 

 !اًم٘مٛمل، وىمٌٚمٝمام اًمٕمًٙمري: يرى قمج٤ًٌمواعمتتٌع ًمتٗمًػم اًمٕمٞم٤مر، وُمـ ىمٌٚمف 

: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم وىم٤مل رؾمقل اهلل : )ىم٤مل ذم أول شمٗمًػمه (هث261ت)ومٗمل شمٗمًػم اًمٕمًٙمري 

                              

        [ يقٟمسؾمقرة :](ف ثد وآًمثٛمثحثقآة ُمثٛمثف ًمث٘مثٞمثقومثشم: فثتثٛمثورطم

(ٞمٌلم، وُُمٕم٤مداة أقمدائٝمؿثٓمثاًم
(0)

 . 

 .وىمد شم٘مدم سمٞم٤من ذًمؽ. .وذم سم٘مٞم٦م شمٗمًػمه شم٠ميمٞمد هلذا اعمٕمٜمك

٘مد ؿم٤مريمف ومٞمٝم٤م إظمقاٟمف اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر، ومُمـ أذان اًمتل وقم٧م،  أُم٤م إنَّ أذن قمكم  :شموكقوً 

 .ُمـ اعم١مُمٜملم، وإمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦مونمَـّ ضم٤مء سمٕمدهؿ 

ؿ رمحٝمؿ اهلل  :رازمًعو إيراد اعمٗمنيـ هلذا إصمر ذم شمٗم٤مؾمػمهؿ ٓ يدل قمغم صحتف أو ىمٌقهلؿ ًمف، وم٢مهنَّ

 .يروون ذم أي٦م يمؾ إىمقال اًمتل ىمٞمٚم٧م ومٞمٝم٤م طمتَّك ًمق يم٤مٟم٧م وٕمٞمٗم٦م

طم٤مومٔم٦م : (واقمٞم٦م): ىم٤مًمقا وًمٙمٜمَّٝمؿ يّمدرون إىمقال سم٤مًم٘مقل اًمراضمح ًمدهيؿ، ومجٞمع ه١مٓء اعمٗمنيـ

 .وٟمحق ذًمؽ.. أو ؾم٤مُمٕم٦م

وأورد  ،(طم٤مومٔم٦م قم٘مٚم٧م قمـ اهلل ُم٤م ؾمٛمٕم٧م: يٕمٜمل شواقمٞم٦م»: وىمقًمف: )ىم٤مل اًمٓمؼمي سمٕمد إيراده ًممي٦م

ُمـ ىم٤مل سمذًمؽ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم
( )

. 

(أي حتٗمٔمٝم٤م وشمًٛمٕمٝم٤م أذن طم٤مومٔم٦م عم٤م ضم٤مء ُمـ اهلل: شوشمٕمٞمٝم٤م أذن واقمٞم٦م»: )وىم٤مل اًم٘مرـمٌل
(4)

. 

قم٘مٚم٧م قمـ اهلل : شأذن واقمٞم٦م»: طم٤مومٔم٦م ؾم٤مُمٕم٦م، وىم٤مل ىمت٤مدة: ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: )اسمـ يمثػموىم٤مل 

..(وم٤مٟمتٗمٕم٧م سمام ؾمٛمٕم٧م ُمـ يمت٤مب اهلل
(1)

. 

                                                
 (.1/13)اًمتٗمًػم ( 1) 

 (.1/16)اًمتٗمًػم ( 2) 

 (.29/51)اًمتٗمًػم ( 3) 

 (.18/262)اًمتٗمًػم ( 4) 

 (.8/225)اًمتٗمًػم ( 5) 
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 .وهٙمذا يمؾ أذن ُم١مُمٜم٦م ومٝمل أذن واقمٞم٦م

 .أن جيٕمٚمٜمل وإي٤َّمك ُمٜمٝمؿ أؾم٠مل اهلل 

وٓ ؾمؽا  ،(أومرؤكو ُأيّب، وأومضوكو فمقمّ : )ومول روى ايمٌخوري فمـ فمؿر : وشموكقًو: )ومؾتؿ( 837

 (.زملنا ىمقكف أومه ايمـوس يدل فمعم أوؽمعقي فمؾؿف

 :اجلقاب مـ وصمقهو

 ًٓ وومٞمف دًٓم٦م قمغم ُم٤م يم٤من سملم اخلٚمٗم٤مء ُمـ حم٦ٌم وإٟمّم٤مف، وأنَّ أهؾ اًمًٜم٦َّم  ،هذا إصمر صحٞمح :أو

مجٞمًٕم٤م، وأٟمَّف مل يٙمـ سملم اًم٘مقم ريض اهلل قمٜمٝمؿ وصمٜم٤مء إظمقاٟمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف،  يٜم٘مٚمقن ومْم٤مئؾ قمكّم 

إذ ُم٤م يم٤من عمـ يٕم٤مدي ؿمخًّم٤م ُمتٕمٛمًدا أن يثٜمل  :ُم٤م أطمدصمتف اًمِمٞمٕم٦م ُمـ دقمقى اًمقصٞم٦م واًمٔمٚمؿ واًمٕمداوة

 .ويٕمٚمٜمف ذم اعمأل قمٚمٞمف ويٕمرف ًمف ومْمٚمف

 .ـمقال طمٞم٤مشمف ًمف قمٚمؿ وومْمؾ، يمٞمػ ٓ وهق ىمد قم٤مش ُمع اًمٜمٌل  ٓ ٟمٜمٙمر أنَّ قمٚمٞم٤ًّم  :شموكقًو

َّٓ ُمٜمف، ومٝمذه دقمقى همري٦ٌم، وًمٞمس ذم هذا احلدي٨م ُم٤م يدل  ًمٙمـ ُم٤م زقمٛمتف ُمـ أنَّ اًمٕمٚمؿ ٓ ُي١مظَمذ إ

 .وؾمٞم٠ميت سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم -يمام شم٘مدم-قمٚمٞمٝم٤م 

 :ُمٜمٝم٤م ،ُيث٧ٌم قمدة أُمقر أصمر قمٛمر  :شمويمثًو

أقمرومٝمؿ سم٤مًم٘مْم٤مء سملم اعمتخ٤مصٛملم، وهذه ومْمٞمٚم٦م:  أنَّ اًمّمح٤مسم٦م ومٞمٝمؿ ىُمْم٤مة، وًمٙمـ قمٚمٞم٤ًّم  -1

ًمٙمٜمَّٝم٤م ٓ شمٕمٜمل إصم٤ٌمت اًمٕمٚمؿ ًمف ُمـ يمؾ وضمف، وإٟمَّام ومٞمٝم٤م اقمؽماف سمت٘مدُمف ذم هذا اعمج٤مل، وًمٙمٜمَّف ُمع ذًمؽ 

ُأسمٞم٤ًم أىمرأ ُمٜمف، وهذا يمذًمؽ ختّمص، وٓ يٕمٜمل ذًمؽ أنَّ اًمّمح٤مسم٦م ٓ : ًمٞمس أىمرأ اًمّمح٤مسم٦م ًمٚم٘مرآن وم٢منَّ 

 .اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ي٘مرءون

٤م سمٛمٕمٜمك (أىمرؤٟم٤م ُأيبّ ): وىمقًمف أقمرومٜم٤م سم٘مراءة اًم٘مرآن ودمقيده،  :أطمٗمٔمٜم٤م ًمٙمت٤مب اهلل، أو سمٛمٕمٜمك :إُمَّ

ام أراد وم٢منَّ ومٞمف إصم٤ٌمشًم٤م سمتٛمٞم ز ُأيّب قمغم قمكّم ذم هذا إُمر، ومدل قمغم أنَّ قمٚمٞم٤ًّم ًمٞمس هق أقمٚمؿ  وأهي 

 .اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يمؾ وضمف

ٓا فمقم زمـ أيب  ،ؽمؾقين :يؽـ أضمد مـ ايمصحوزمي يؼقلمل : ىمام ومول ؽمعقد زمـ اظمًقى: )ومؾتؿ( 838 إ

ؿمويمى
(5)

يمؼد ُأفمطل فمقّم سمًعي أفمشور ايمعؾؿ، وأيؿ اهلل يمؼد ؾمورىمفؿ دم ايمُعمم ): وومول ازمـ فمٌوس. 

                                                
 (.2/646)ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ( 1) 
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(ايمعوذ
(5)

(ُأفمطل فمقّم سمًعي أفمشور ايمعؾؿ، واهلل يمؼد ؾمورىمفؿ دم ايمُعمم ايمٌوومل): وومول ازمـ فمٌوس. 
(0)

 .

(ء فمـ فمقّم مل كعدل إلم نمغمهإذا شمًٌ يمـو ايمًم: )وومول
( )

. 

 : واجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ ويص اهلل، وهذه اإلطم٤مًم٦م : سمتح٘مٞمؼ( 2/646)سمرىمؿ  (ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م) قمغمأٟم٧م ىمد أطمٚم٧م  :أو

أطم٤مديثف ُمرىمٛم٦م ُمـ سمداي٦م اًمٙمت٤مب إمم هن٤ميتف، : يم٢مطم٤مٓت يمثػمة مل أضمده٤م ذم ُمٙم٤مهن٤م، وم٢منَّ هذا اًمٙمت٤مب

 .وصٗمح٤مشمف ُمرىمٛم٦م ُمـ سمداي٦م اًمٙمت٤مب إمم هن٤ميتف

 .وؾمقاء يم٤من هذا اًمرىمؿ رىماًم ًمٚمحدي٨م أو رىماًم ًمٚمّمٗمح٦م ومٚمٞمس ذم أطمدمه٤م هذا إصمر

 .ذم اعمجٚمد إول هق ذم ومْم٤مئؾ أيب سمٙمر وقمٛمر( 646)رىمؿ احلدي٨م وم

يمذًمؽ ذم اعمجٚمد إول، وأٟم٧م ذيمرت اعمجٚمد اًمث٤مين، وهذه اًمّمٗمح٦م ( 646)ورىمؿ اًمّمٗمح٦م 

 .يمذًمؽ ذم ومْم٤مئؾ أيب سمٙمر وقمٛمر

ُمٙمت٦ٌم احلدي٨م ): سمٕمٜمقان (اًمُٕمريس)ُمـ إٟمت٤مج ذيم٦م  (ىمرص)وًمٙمٜمٜمل وضمدت هذه اإلطم٤مًم٦م ذم 

 .(اًمنميػ

 .احلدي٨م ًمٞمس ُمـ رواي٦م اإلُم٤مم أمحد، وإٟمَّام هق ُمـ زي٤مدات اسمٜمف قمٌد اهلل :قًوشموك

 ؟أراه قمـ ؾمٕمٞمد، ومل حي٘مؼ ُمـ اًمراوي: وىمد رواه قمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل

 .وُمثؾ هذا جيرح ذم اًمرواي٦م

اًمرواي٦م قمغم حيٞمك سمـ  وىمد رواه أظمقه أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ومل يذيمر ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، وإٟمَّام أوىمػ

ؾمٕمٞمد
(4)

 .وٕمٞمػ: ، ومٞمٙمقن احلدي٨م ُمٜم٘مٓمًٕم٤م، واعمٜم٘مٓمع

 !أؾمد اًمٖم٤مسم٦م وآؾمتٞمٕم٤مب: واعمّمدر! أوردشمؿ ىمقل اسمـ قم٤ٌمس ُمٙمرًرا :شمويمثًو

 !وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ُأًمِّػ ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع، وآؾمتٞمٕم٤مب ُأًمِّػ ذم اخل٤مُمس، وم٠ميـ اًمًٜمد؟

                                                
 (.1/52)شمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل  ،(4/22)أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 1) 

 (.1/317)هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت  ،(3/1144)آؾمتٞمٕم٤مب ( 2) 

 (.1/317)هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت  ،(3/1114)آؾمتٞمٕم٤مب ( 3) 

 (.6/227)ّمٜمػ اعم( 4) 
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عمّم٤مدر رواي٤مت أظمرى شمٌٓمؾ هذه اًمرواي٦م ومٝمؾ ومٙمٞمػ شمًتدل سمرواي٦م ٓ ؾمٜمد هل٤م وذم ٟمٗمس شمٚمؽ ا

 !! شم٘مٌٚمٝم٤م؟؟

 ! سمؾ ذم اعمّم٤مدر اعمٕمتٛمدة اعمًٜمدة ُم٤م يٌٓمؾ هذه اًمرواي٦م ومٝمؾ شم٘مٌٚمٝم٤م ؟

 (.ظم٤مُم٤ًمً )وؾمٞم٠ميت أٟمٛمقذج ُمٜمٝم٤م ذم 

إنَّ أهؾ اًمًٜم٦َّم ٓ يثٌتقن ُم٤ًمئؾ ديٜمٝمؿ سمٛمثؾ هذه اعمراضمع، وإن يم٤مٟمقا ىمد يذيمروهن٤م سمٕمد إذا  :رازمًعو

٤م ُمّمدر ُيٕمتَٛمد قمٚمٞمف ومال، وهل نمٚمقءة ًمٚمخٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م سمٛمثؾ ُم٤م ًمٕمكمّ صح اًمدًمٞمؾ،  ٤م إهنَّ وُم٤م صم٧ٌم ُمـ  ،أُمَّ

ذم رواي٤مت ُم٘مٓمققم٦م أو  ذم يمت٥م اًمتقاريخ أو ومْم٤مئٚمٝمؿ وُٟمٍمهتؿ ًمٚمديـ أؿمٝمر ُمـ أن ُيٌَح٨م قمٜمٝم٤م

 .وٕمٞمٗم٦م أو ُمقوققم٦م

و ًً ومه٤م أصح سمال ُمداومٕم٦م ُمـ يمؾ هذه -طمديث٤ًم ذم اًمّمحٞمحلم  ىمد روى اسمـ قم٤ٌمس  :طموم

ووع : )ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس !ومام رأيؽ ومٞمف؟. واحلدي٨م قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  -اعمّم٤مدر اًمتل أوردهت٤م

ومتٙمٜمٗمف اًمٜم٤مس يدقمقن ويثٜمقن قمٚمٞمف، ويّمٚمقن قمٚمٞمف ىمٌؾ أن يرومع وأٟم٤م ومٞمٝمؿ، ومٚمؿ يُرقمٜمل  ،قمٛمر قمغم هيره

َّٓ رضمؾ ىمد أظمذ ُمٜمٙمٌل ُمـ  ؿ قمغم قمٛمر وىم٤ملإ ُم٤م ظمٚمٗم٧م أطمًدا : ورائل، وم٤مًمتٗم٧ُم وم٢مذا هق قمكّم، ومؽمطمَّ

وذًمؽ ، وأيؿ اهلل إن يمٜم٧م ٕفمـ أن جيٕمٚمؽ اهلل ُمع ص٤مطمٌٞمؽ ،أطم٥م إزمَّ أن أًم٘مك اهلل سمٛمثؾ قمٛمٚمف ُمٜمؽ

ضمئ٧م أٟم٤م وأسمق سمٙمر وقمٛمر، ودظمٚم٧م أٟم٤م وأسمق سمٙمر وقمٛمر، : ي٘مقل أينِّ يمثػًما ُم٤م يمٜم٧م أؾمٛمع اًمٜمٌل 

(سمٙمر وقمٛمر، وم٢من يمٜم٧م ٕرضمق أن جيٕمٚمؽ اهلل ُمٕمٝمام وظمرضم٧م أٟم٤م وأسمق
(5)

. 

واًمٕمٛمؾ شم٤مسمع  !سم٠مٟمَّف ٓ يتٛمٜمك أيمثر ُمـ أن يٚم٘مك اهلل سمٛمثؾ قمٛمؾ قمٛمر؟: ومام رأيٙمؿ ذم هذه اًمِمٝم٤مدة

 .ًمٚمٕمٚمؿ

 ! طم٤مؿم٤مه !شم٘مٞم٦م؟ ىم٤مل ذًمؽ أم أٟمَّف

 يقاوم٘مٝم٤م، وشمؽميمقن ُم٤م مل طمتك ًمق يم٤من وٕمٞمًٗم٤م أم شم٠مظمذون ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ُم٤م واومؼ ُم٘م٤مصديمؿ

 !؟طمتك ًمق يم٤من صحٞمًح٤م

، ؽمؾقين، نمغم فمقم زمـ أيب ؿمويمى  :مل جيرؤ أضمد مـ ايمصحوزمي أن يؼقل: وشمويمثًو: )ومؾتؿ( 839

ؽمؾقين ومٌؾ أن سمػؼدوين، ): وموم همؼول ؽمؿعً فمؾق و : روى فمـ فمومر زمـ واشمؾي ومول: ىمام روى احلوىمؿ

                                                
 (.6141:ح)وُمًٚمؿ ، (3613:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 1) 
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هذا ضمديٌ صحقح فمول..( ويمـ سمًليمقا زمعدي مثقم
(5)

مل يؽـ أضمد مـ : زمـ اظمًقىوومول ؽمعقد . 

ٓا فمقّم زمـ أيب ؿمويمى ،ؽمؾقين: ايمصحوزمي يؼقل (إ
(0)

. 

 :واجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ وم٘مد يمررت ىمقل اسمـ قم٤ٌمس ُمرشملم، ويمررت ىمقل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م  :أٟم٧م يمررت إىمقال :أو

 .قمٚمٞمف ُمآظمذ -سمؾ ذم أؾمٓمر ُمت٘م٤مرسم٦م-ُمرشملم، واًمتٙمرار ًم٘مقل ُمرشملم ذم صٗمح٦م واطمدة 

٤م رواي٦م قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م اًمتل قمزومتقه٤م إمم احل٤ميمؿ، ومٚمؿ أضمده٤م :شموكقًو ٓ ذم اًمٓمٌٕم٦م إصؾ، وٓ : أُمَّ

ومٞمٝم٤م ( 2)ضمزء ( 383)ذم اًمّمٗمح٦م اعمذيمقرة، وم٢منَّ هذه اًمّمٗمح٦م ( ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م)ذم ـمٌٕم٦م 

ه، وإٟمَّام شمٗمًػم ؾمقرة إسمراهٞمؿ، وًمٞمس ذم هذا اجلزء سمٙم٤مُمٚمف ُمٜم٤مىم٥م أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ٓ قمكّم وٓ همػم

 .اعمٜم٤مىم٥م ذم اجلزء اًمث٤مًم٨م، ومل أؾمتٓمع ُمٕمروم٦م ُمٙم٤مهن٤م ُمـ اًمٙمت٤مب

إن صحَّ قمٜمف ومٚمٞمس ذم ذًمؽ ُم٤م يدل قمغم أٟمَّف أقمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م مجٞمًٕم٤م، وإٟمَّام هق أقمٚمؿ  ىمقًمف  :شمويمثًو

 .أٟمَّف أقمٚمؿ ُمـ يم٤من ذم قمٍم ظمالومتف: ُمـ سم٘مل ُمٜمٝمؿ ذم قمٍمه، وٓ ؿمؽَّ ذم ذًمؽ

قمٚمؿ إئٛم٦م يتقارث، وأنَّ اإلُم٤مم يٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن، وشمزقمٛمقن أنَّ  أٟمتؿ شمزقمٛمقن أنَّ  :رازمًعو

: وم٤محلدي٨م يم٤مذب :وم٢من يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن ُم٤م حيت٤مضمف اًمٜم٤مس سمٕمد ُمقت قمكمّ  :هٜم٤مك أئٛم٦م سمٕمد قمكّم ورصمقا قمٚمٛمف

، وإن يم٤مٟمقا ٓ يٕمٚمٛمقن ومٚمٞمًقا سم٠مئٛم٦م ُمٜمّمقسملم (ؾمٚمقين ىمٌؾ أن شمٗم٘مدوين، وًمـ شم٠ًمًمقا ُمثكم: )ٕٟمف ىم٤مل

 .اهلل قمزوضمؾ ٕهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن ُمـ اًمديـ ُم٤م يٕمٚمٛمف قمكم ريض اهلل قمٜمف  ُمـ

 .ومال شمًتٖمٜمك هبؿ إُم٦م قمـ قمكم وقمكم ُم٤مت إذن هٜم٤مك قمٚمؿ حتت٤مضمف إُم٦م وم٘مد سمٛمقشمف ريض اهلل قمٜمف

 . وإن يم٤مٟم٧م اإلُم٤مُم٦م اعمزقمقُم٦م مل يتح٘مؼ هب٤م وم٤مئدة ذم احل٘مٞم٘م٦م يمام ٟمٕمت٘مد، ًمٙمـ قمغم ُمذهٌٙمؿ

ىمون فمؿر يتعقذ زموهلل مـ معضؾي يمقس همقفو أزمق ضمًـ :ورازمًعو: )ومؾتؿ( 821
( )

يمقٓ فمقّم : وومول ،

هلؾؽ فمؿر
(4)

). 

 :واجلقاب مـ وصمقه

                                                
 (.2/353)اعمًتدرك ( 1) 

 (.2/646)ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ ( 2) 

 (.2/339)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  ،(7/337)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( 3) 

 (.1/162)شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م ( 4) 
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 ًٓ وىم٤مل  ،وصم٘مف اسمـ ُمٕملم: )إصمر رواه اسمـ ؾمٕمد، وذم ؾمٜمده ُم١مُمؾ سمـ إؾمامقمٞمؾ، ىم٤مل اسمـ طمجر :أو

(ُمٜمٙمر احلدي٨م: اًمٌخ٤مري
(5)

. 

يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إذا ضم٤مءشمف : )اهلل ىم٤مل قمـ اسمٜمف قمٌٞمد ىمد ورد ُمثٚمٝم٤م قمـ اسمـ قم٤ٌمس  :شموكقًو

ىمد ـمرأت قمٚمٞمٜم٤م أىمْمٞم٦م قمْمؾ، وأٟم٧م هل٤م وُٕمث٤مهل٤م، ! ي٤م أسم٤م اًمٕم٤ٌمس: إىمْمٞم٦م اعمٕمْمٚم٦م ي٘مقل ٓسمـ قم٤ٌمس

(وُم٤م يم٤من يدقمق ًمذًمؽ أطمًدا ؾمقاه إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمْمؾ: )وومٞمف ،(صمؿَّ ي٠مظمذ سمرأيف
(0)

. 

، أن حيٙمؿ ذم ـ اهلل ثُم ر ثٛمثقف قمُ ثدة ظمثغم ؿمثدل قمثشم٤م ث٢مهنَّ ث٦م ومثروايث٧م اًمثحثإن ص :شمويمثًو

دم  همفؾ مثؾ هذا يؿؽـ أن يتجرأ فمعم طمقوكي رؽمقل اهلل ىمْمٞم٦م مل يتْمح ًمف احلٙمؿ اًمنمقمل ومٞمٝم٤م، 

ُمـ يم٤من ٓ حيٙمؿ ذم ىمْمٞم٦م مل يتْمح ًمف ومٞمٝم٤م احلٙمؿ، ويٕمؽمف سمذًمؽ ومٞمدقمق هل٤م ُمـ يثؼ ومٞمف،  !؟(ايمقصقي)

 .ٓ ئمـ سمف أن ي٘مدم قمغم ُمٜمع طمؼ ذقمف اهلل 

أًمٞمس إىمراًرا ًمٗمْمٚمف؟ ومٙمٞمػ يٜم٤مزقمف اخلالوم٦م أُم٤مم اًمٜم٤مس، صمؿَّ يدقمقه : دقم٤مؤه قمٚمٞم٤ًّم ًمٚم٘مْمٞم٦م :رازمًعو

 !ًمٞمحٙمؿ ذم ىمْمٞم٦م ُمـ ىمْم٤مي٤م ضمزئٞم٦م ذم اًمديـ؟

وطم ًً َّٓ  :وم ام أظمقان يٙمٛمؾ سمٕمْمٝمام أظمرهذا يدل قمغم أٟمَّف مل يٙمـ سمٞمٜمٝمام إ  . اًمقد، وأهنَّ

متٜمٕمٜمل ُمـ اإلُم٤مُم٦م وشمٖمتّمٌٝم٤م، صمؿَّ شمًتٗمتٞمٜمل ذم ىمْمٞم٦م ضمزئٞم٦م؟ ًمق يم٤من هٜم٤مك : مِلَ مل ي٘مؾ قمكمّ  :ؽمودؽًمو

 !وصٞم٦م

طم٥ًم -ؿ فم٤ممل اإلُم٤مَم اعمٖمتّم٥َم، ويِم٤مريمف ذم اًمٗمتقى، وهق طم٤ميم يمٞمػ ُيِٕملم قمكّم  :ؽموزمًعو

 !وأطمٙم٤مُمف ٓ شمٜمٗمذ؟ -زقمٛمٙمؿ

إذ يمقن قمكم ريض اهلل قمٜمف ىمري٤ًٌم ُمـ قمٛمر يٗمتٞمف ذم اًمٜمقازل شم٘مقي٦م حلٙمؿ قمٛمر واقمؽماوم٤ًم سم٢مُم٤مُمتف 

 .وإسمٓم٤مًٓ ًمدقمقى اًمقصٞم٦م وهذا ُمـ أووح إدًم٦م قمغم ذًمؽ

و: )ومؾتؿ( 828 ًً وؽممال ىمٌور ايمصحوزمي ورصمقفمفؿ إلم همتوويف وأومقايمف دم : ومول ايمـقوي: وطموم

(واظمًوئؾ اظمعضًلت مشفقرايمؽثغمة اظمقاؿمـ 
( )

. 

                                                
 (.7/472)ًم٤ًمن اعمٞمزان ( 1) 

 (.2/973)ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ( 2) 

 .هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت( 3) 
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 :اجلقاب

أسمق سمٙمر صمؿَّ قمٛمر، وىمد ذيمر همػم واطمد  إنَّ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل اهلل : )ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 .ٚمٝمؿ، ودٓئؾ ذًمؽ ُمًٌقـم٦م ذم ُمقوٕمٝم٤ماإلمج٤مع قمغم أنَّ أسم٤م سمٙمر أقمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م يم

َّٓ أسمق سمٙمر  وم٢مٟمَّف مل يٙمـ أطمد ي٘ميض وُيٗمتل سمحية اًمٜمٌل   .إ

ٚمف أسمق سمٙمر َّٓ ومّمَّ  .ومل يِمتٌف قمغم اًمٜم٤مس رء ذم أُمر ديٜمٝمؿ إ

قا ذم ُمقت اًمٜمٌل  ؿ ؿمٙم  ومٌٞمٜمف أسمق سمٙمر وم٢مهنَّ
(5)

. 

قا ذم ُمدومٜمف ومٌٞمٜمف صمؿَّ ؿمٙم 
(0)

. 

قا ذم ىمت٤مل  ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة ومٌٞمٜمفصمؿَّ ؿمٙم 
( )

. 

: وسملم هلؿ اًمٜمص ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم             

  [27:اًمٗمتح]
(4)

. 

ه اهلل سملم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وسملم هلؿ أنَّ قمًٌدا ظمػمَّ
(1)

وٟمحق ذًمؽ، وومن اًمٙمالًم٦م ومٚمؿ خيتٚمٗمقا ومٞمف ،
( )

. 

يمٜم٧م إذا ؾمٛمٕم٧م ُمـ اًمٜمٌل : )ويم٤من قمكم وهمػمه يروون قمـ أيب سمٙمر، يمام ذم اًمًٜمـ قمـ قمكّم ىم٤مل

ىمتف،   صمٜمل همػمه اؾمتحٚمٗمتف، وم٢مذا طمٚمػ زم صدَّ طمديث٤ًم، ٟمٗمٕمٜمل اهلل سمام ؿم٤مء أن يٜمٗمٕمٜمل ُمٜمف، وم٢مذا طمدَّ

صمٜمل أسمق سمٙمر وصدق أسمق سمٙمر، ىم٤مل يتقو٠م وُيّمكمِّ ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ ُيذٟم٥م ذٟم٤ًٌم صمؿَّ : ىم٤مل رؾمقل اهلل : وطمدَّ

 َّٓ ( هُمِٗمر ًمفريمٕمتلم، يًتٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم إ
(8)

. 

ومل حيٗمظ ٕيب سمٙمر وُمتٞم٤م خُت٤مًمػ ٟمًّم٤م، وىمد وضمد ًمٕمٛمر وقمكّم وهمػممه٤م ومت٤موى يمثػمة خت٤مًمػ 

                                                
 .(3587:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 1) 

 .(545:ح)رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ( 2) 

 .(91:ح)، وُمًٚمؿ (7121:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 3) 

 .(4725:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 4) 

 .، وىمد شم٘مدم(461:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 5) 

 .(2971:ح)رواه اًمدارُمل ( 6) 

وصححف أمحثد  ،(154-1/153)وأمحد ذم اعمًٜمد  ،(1/446)واسمـ ُم٤مضم٦م  ،(4/296)واًمؽمُمذي  ،(2/114)رواه أسمق داود ( 7) 

 .ؿم٤ميمر
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اًمٜمّمقص، طمتك مجع اًمِم٤مومٕمل جمٚمًدا ذم ظمالف قمكّم واسمـ ُمًٕمقد، ومجع حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي يمت٤مسًم٤م 

 ..(.يمٌػًما ذم ذًمؽ

يم٤من يًتِمػممه٤م ذم  ـ ٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم أنَّ أسم٤م سمٙمر أقمٚمؿ ُمـ قمكّم، ويمٞمػ أنَّ اًمٜمٌل وذيمر ُم-

 :صمؿَّ ىم٤مل.. اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٌػمة، يمام اؾمتِم٤مرمه٤م ذم أؾم٤مرى سمدر وٟمحق ذًمؽ

، وم٢من مل جيد وصم٧ٌم قمـ اسمـ قم٤ٌمس أٟمَّف يم٤من ُيٗمتل سمٙمت٤مب اهلل، وم٢من مل جيد ومٌام ذم ؾمٜم٦َّم رؾمقل اهلل )

(ر وقمٛمر، ومل يٙمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ سمٕمثامن وٓ سمِٕمكمّ أومتك سم٘مقل أيب سمٙم
(5)

. 

ر اًمٜمٌل  ًمٜم٘مض اعمٞمث٤مق ُمع يمٗم٤مر  (سمراءة)أسم٤م سمٙمر قمغم احل٩م، وأرؾمؾ قمٚمٞم٤ًّم سمٕمده سمًقرة  وىمد أُمَّ

يؼ ىمريش، ويم٤من قمكّم   .حت٧م إُمرة اًمّمدِّ

، ٟم١مذن سمٕمثٜمل أسمق سمٙمر ذم شمٚمؽ احلج٦م ذم ُم١مذٟملم يقم اًمٜمحر: )أٟمَّف ىم٤مل وم٘مد صحَّ قمـ أيب هريرة 

صمؿَّ أردف  :اًمرمحـ ىم٤مل محٞمد سمـ قمٌد ،(أن ٓ حي٩م سمٕمد اًمٕم٤مم ُمنمك، وٓ يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م قمري٤من: سمٛمٜمك

وم٠مذن ُمٕمٜم٤م قمكّم ذم أهؾ ُمٜمك يقم : قمٚمٞم٤ًّم، وم٠مُمره أن ي١مذن سمؼماءة، ىم٤مل أسمق هريرة رؾمقل اهلل 

..(اًمٜمحر
(0)

. 

صمؿَّ إنَّ أسم٤م سمٙمر صغمَّ سم٤مًمٜم٤مس ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل 
( )

، وقمٛمر وقمثامن وقمكّم وهمػمهؿ ُمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م 

ُم٤م يم٤من ًمٞم٠مُمر إىمؾ قمٚماًم وومْماًل أن  اًمّمح٤مسم٦م ُمقضمقدون، ومدلَّ قمغم أٟمَّف أقمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م، وم٢منَّ اًمٜمٌل 

 .ي١مم ُمـ هق أومْمؾ ُمٜمف

 .وهذا أووح ديمقؾ فمعم أفمؾؿقي ايمصديؼ فمعم ايمصحوزمي

وم، ورصمقفمفؿ إلم مو ذىمروا مـ صمفؾ إصحوب وىمٌورهؿ زموٕضمؽ: وؽمودؽًمو: )ومؾتؿ( 824

ون ويعؼمهمقن  ووصمدكوهؿ »: نمغمهؿ، وفمدم رصمقع فمقّم إلم أضمد مـ ايمؼقم، ىمام ومول ازمـ ضمزم ُيؼره

ؿ مل يٌؾغفؿ ىمثغم مـ ايمًــ ش..زملهنا
(4)

 .صمؿَّ ذيمرشمؿ ٟمامذج ُمـ ضمٝمؾ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م سمٌٕمض اًمًٜمـ ،(

  

                                                
 (.512-7/511)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ( 1) 

 (.1612:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 2) 

 (.421:ح)، وُمًٚمؿ (678:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 3)

 (.145-2/142)طمٙم٤مم إلا( 4) 
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 : واجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ أن  ًمُٞمّمكمِّ سم٤مًمٜم٤مس، وم٢مذا ارشمْم٤مه اًمٜمٌل  ٕيب سمٙمر  شم٘مدم سمٞم٤من شم٘مديؿ اًمٜمٌل  :أو

َّٓ إذا ىمٚمتؿ :خيٚمٗمف ذم أقمٔمؿ ُم٘م٤مم ف أقمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م وأطمٌٝمؿ إًمٞمف: إ ومٕمؾ ذًمؽ  إنَّ اًمٜمٌل  :دلَّ قمغم أٟمَّ

 .اؾمتٖمٗمر اهلل !!شم٘مٞم٦م

َّٓ  :شموكقًو ضمٝمؾ سمٕمض اًمًٜمـ أو  ٟم٘مٚم٧م قمـ اسمـ طمزم أٟمَّف ذيمر أنَّ اًمّمح٤مسم٦م ُم٤م ُمٜمٝمؿ ُمـ أطمد إ

 ..قمٛم٧م أنَّ قمٚمٞم٤ًّم مل يرضمع إمم أطمد ُمـ اًم٘مقموز.. إطمٙم٤مم

ُمثٚمف يمٛمثؾ سم٘مٞم٦م  وٓ أدري هؾ شمٕمٛمدت اخلٓم٠م أم همٗمٚم٧م قمٜمف، وم٢منَّ اسمـ طمزم ذيمر أنَّ قمٚمٞم٤ًّم 

 .اًمّمح٤مسم٦م

وهذا قمكّم روقان اهلل قمٚمٞمف، يٕمؽمف سم٠منَّ يمثػًما ُمـ اًمّمح٤مسم٦م حُيدصمقٟمف سمام ًمٞمس قمٜمده : )ىم٤مل اسمـ طمزم

...(ٚمٗمٝمؿ قمغم ذًمؽ، طم٤مؿم٤م أسم٤م سمٙمر وم٢مٟمَّف يم٤من ٓ يًتحٚمٗمف، وأٟمَّف يم٤من يًتحقمـ اًمٜمٌل 
(5)

. 

ر أنَّ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م   .ًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمـ طمٗمظ مجٞمع اًمًٜم٦َّم -سمال اؾمتثٜم٤مء-وم٤مسمـ طمزم ُي٘مرِّ

إنَّ قمٚمٞم٤ًّم يم٤من : )وهق يرد قمغم اًمِمٞمٕم٦م قمٜمدُم٤م ىم٤مًمقا شاًمِٗمَّمؾ»ُم٤م هق أووح ُمـ ذًمؽ ذم  سمؾ ىم٤مل 

: أطمدمه٤م: وإٟمَّام ُيٕمرف قمٚمؿ اًمّمح٤ميب سم٠مطمد وضمٝملم ٓ صم٤مًم٨م هلام. يمذب هذا اًم٘م٤مئؾ: )وم٘م٤مل( أيمثرهؿ قمٚماًم 

 .ًمف يمثرة اؾمتٕمامل اًمٜمٌل : يمثرة روايتف وومت٤مويف، واًمث٤مين

ِمٝم٤مدات قمغم اًمٕمٚمؿ اًمأيمؼم ُمـ ٓ قمٚمؿ ًمف، وهذه  ومٛمـ اعمح٤مل اًم٤ٌمـمؾ أن يًتٕمٛمؾ اًمٜمٌل 

 .وؾمٕمتف

ىمد وممَّ أسم٤م سمٙمر اًمّمالة سمحيشمف ـمقال قمٚمتف، ومجٞمع أيم٤مسمر  ومٜمٔمرٟم٤م ذم ذًمؽ، ومقضمدٟم٤م اًمٜمٌل 

..(اًمّمح٤مسم٦م طمْمقر: يمٕمكّم وقمٛمر واسمـ ُمًٕمقد وُأيّب وهمػمهؿ، ومآصمره سمذًمؽ قمغم مجٞمٕمٝمؿ
(0)

صمؿَّ اؾمتٛمر  ،

 .يدًمؾ قمغم ضمقاسمف هذا سمند إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م 

 !!ومتٌلم هبذا أنَّ ىمقل اسمـ طمزم قمغم ظمالف ُم٤م ىمٚمتؿ

همًل ؾمؽ فمـد أهؾ ايمعؾؿ اظمـصػكم زملنا فمقّم زمـ أيب : ومع ايمغض فمـ مجقع ذيمؽ: )ومؾتؿ( 823

                                                
 !!اًمّمٗمح٦م واجلزء ىمد اظمتٚمٗم٧م، ومٝمل ذم اعمجٚمد إول ٓ اًمث٤مين، واًمّمٗمح٦م خمتٚمٗم٦م، وهٙمذا شمرى أن (154-1/153)طمٙم٤مم إلا( 1) 

 .4/136)اًمٗمّمؾ ( 2) 
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، وفموش حتً ىمـػف ومٌؾ ايمٌعثي، واؾمتد ؽموفمده دم ؿمويمى أول مـ أؽمؾؿ، وسمرزماك دم ضمجر ايمـٌل 

وهق ازمـ فمؿف،  ،إفمعم: مل ُيػورومف ٓ دم ضمي وٓ دم ؽمػرضمضـف، وـمؾا معف إلم أن اكتؼؾ إلم ايمرهمقؼ 

 .(وزوج ازمـتف هموؿمؿي ؽمقدة كًوء ايمعوظمكم، وؾمفد اظمشوهد ىمؾفو ؽمقى سمٌقك

 :واجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ هق ُِمـ أول َُمـ أؾمٚمؿ، وًمٙمٜمَّف ًمٞمس إول سم٢مـمالق، وىمد خلَّص اسمـ  ٓ ؿمؽَّ أنَّ قمٚمٞم٤ًّم  :أو

يؼ، ُروي : اظمتٚمػ اًمًٚمػ ذم أوهلؿ إؾمالًُم٤م، وم٘مٞمؾ) :إىمقال ذم ذًمؽ وم٘م٤مل اًمّمالح  أسمق سمٙمر اًمّمدِّ

قمكّم أول ُمـ أؾمٚمؿ، روي : وىمٞمؾ. ذًمؽ قمـ اسمـ قم٤ٌمس، وطم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م، وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل، وهمػمهؿ

ٓ أقمٚمؿ ظمالوًم٤م سملم : وىم٤مل احل٤ميمؿ أسمق قمٌد اهلل. ذًمؽ قمـ زيد سمـ أرىمؿ، وأيب ذر، واعم٘مداد، وهمػمهؿ

أول ُمـ أؾمٚمؿ : وىمٞمؾ. قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أوهلؿ إؾمالًُم٤م، واؾمُتٜمٙمر هذا ُمـ احل٤ميمؿ أصح٤مب اًمتقاريخ أنَّ 

روي  .أول ُمـ أؾمٚمؿ ظمدجي٦م أم اعم١مُمٜملم: وىمٞمؾ. وذيمر ُمٕمٛمر ٟمحق ذًمؽ قمـ اًمزهري. زيد سمـ طم٤مرصم٦م

وروي أيًْم٤م قمـ . ذًمؽ ُمـ وضمقه قمـ اًمزهري، وهق ىمقل ىمت٤مدة، وحمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ي٤ًمر، ومج٤مقم٦م

دقمك اًمثٕمٚمٌل اعمٗمن ومٞمام رويٜم٤مه أو سمٚمٖمٜم٤م قمٜمف اشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء قمغم أنَّ أول ُمـ أؾمٚمؿ ظمدجي٦م، وا ،اسمـ قم٤ٌمس

 .وأنَّ اظمتالومٝمؿ إٟمَّام هق ذم أول ُمـ أؾمٚمؿ سمٕمده٤م

أول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمرضم٤مل إطمرار أسمق سمٙمر، وُمـ اًمّمٌٞم٤من أو إطمداث قمكّم، : وإورع أن ُي٘م٤مل

(طم٤مرصم٦م، وُمـ اًمٕمٌٞمد سمالل، واهلل أقمٚمؿوُمـ اًمٜم٤ًمء ظمدجي٦م، وُمـ اعمقازم زيد سمـ 
(5)

. 

مخس أو  :يم٤من اسمـ قمنم ؾمٜملم، وىمٞمؾ: يقم أؾمٚمؿ، ىمٞمؾ اظمتٚمٗم٧م اًمرواي٦م ذم ؾِمـ قمكم  :شموكقًو

هذا : )أنَّ قُمْٛمَر قمكمٍّ يقم سمدر يم٤من قمنميـ ؾمٜم٦م، ىم٤مل اًمذهٌل سمٕمده: ؾم٧م قمنمة ؾمٜم٦م، وورد قمـ اسمـ قم٤ٌمس

ٟمص ذم أٟمَّف أؾمٚمؿ وًمف أىمؾ ُمـ قمنم ؾمٜملم، سمؾ ٟمص ذم أٟمَّف أؾمٚمؿ وهق اسمـ ؾمٌع ؾمٜملم، أو صمامن، وهق ىمقل 

(قمروة
(0)

. 

 .يم٤من ىمٌؾ ؾمـ اًمتٙمٚمٞمػ إؾمالم قمكّم : إذن

٤م إؾمالم أ وم٘مد أؾمٚمؿ وهق اسمـ أرسمٕملم أو أيمثر: يب سمٙمر أُمَّ
( )

 .، ومٙم٤من إؾمالُمف ذم ؾمـ اًمتٙمٚمٞمػ

                                                
 (.271-269:ص)ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ( 1) 

 (.3/21)اًمٓمٌ٘م٤مت  .اسمـ شمًع ؾمٜملم :، ويمذًمؽ اسمـ ؾمٕمد، وزاد(3/111)هذه إىمقال أورده٤م احل٤ميمؿ ( 2) 

 (.213-3/192)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ( 3) 
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واعمتتٌع ًمٚمًػمة اًمٜمٌقي٦م يرى أنَّ إؾمالم أيب سمٙمر يم٤من أيمثر ٟمٗمًٕم٤م ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم ُمـ إؾمالم قمكّم 

يؼ أيمثر  .، ويمالمه٤م ٟمٗمع اهلل هبام اإلؾمالم واعمًٚمٛملم: ًمٙمـ اًمّمدِّ

َـّ : )ىم٤مل  (سمٙمر ققَمكَمَّ ذم ُصحٌتف وُم٤مًمف أسماًمٜم٤مس  إنَّ أَُم
(5)

. 

وأول ُمـ ُأوذي ذم اهلل سمٕمد  -يمام ؾمٞم٠ميت-وىمد يم٤من جم٤مهًدا سمٚم٤ًمٟمف ويده، وهق أول ُمـ دقم٤م إمم اهلل 

، وأول ُمـ داومع قمـ رؾمقل اهلل رؾمقل اهلل 
(0)

ذم  ، وهق اًمقطمٞمد اعمِم٤مرك ًمرؾمقل اهلل 

 .هجرشمف

، وشمٕمرف ُمٙم٤مهنام وضمٝم٤مدمه٤م، ومل ي٠ًمل أسمق ؾمٗمٞم٤من يقم ويم٤مٟم٧م ىمريش شمٕمٔمٛمف وشمٕمٔمؿ قمٛمر 

َّٓ قمـ رؾمقل اهلل  ، وقمـ أيب سمٙمر وقمـ قمٛمرُأطمد إ
( )

 ، وذًمؽ ًمٕمٚمٛمٝمؿ سمٛمٙم٤مٟمتٝمام ُمـ رؾمقل اهلل 

 ..ومٚمؿ ي٠ًمل قمـ همػم ه١مٓء اًمثالصم٦م وىمقة اإلؾمالم هبام سمٕمد رؾمقل اهلل 

ًٓ وم٠مقمت٘مف وىمد اؿمؽمى أسمق سمٙمر سمِال
(4)

خ٤مصوأقمتؼ ُمٕمف ؾمت٦م أؿم ،
(1)

. 

يؼ، وإؾمالُمف يم٤من أٟمٗمع ُمـ : )ىم٤مل اسمـ يمثػم وأول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمرضم٤مل إطمرار أسمق سمٙمر اًمّمدِّ

م ذيمرهؿ ٤م ذم ىمريش ُُمٙمرًُم٤م، وص٤مطم٥م ُم٤مل، وداقمٞم٦م إمم  :إؾمالم ُمـ شم٘مدَّ ًً إذ يم٤من صدًرا ُمٕمٔماًم، ورئٞم

(اإلؾمالم، ويم٤من حم٤ًٌٌم ُمت٠مًمًٗم٤م، يٌذل اعم٤مل ذم ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف
( )

. 

٤م قم وم٘مد يم٤من صٖمػًما قمٜمد إؾمالُمف، ومل يٙمـ ًمف أي دور فم٤مهر ذم ُمٙم٦م، ُم٤م قمدا ٟمقُمف ذم  كّم أُمَّ

، وًمٕمٚمف ًمّمٖمر ؾمٜمف ًمٞمٚم٦م اهلجرة، وٓ ؿمؽَّ أٟمَّف دور قمٔمٞمؿ: ًمٙمـ مل ُيذيمر ًمف قمٛمؾ آظمر ومراش اًمٜمٌل 

. 

 .، وم٘مد يم٤من وم٘مػًما صمؿَّ مل يٙمـ ًمف ُم٤مل يٜمٍم سمف اًمٜمٌل 

يؼ قمغم اإلؾمالم واعمًٚمٛملم واوًح٤موهبذا ئمٝمر أنَّ اعمرطمٚم٦م   .اعمٙمٞم٦م يم٤من ومٞمٝم٤م ومْمؾ اًمّمدِّ

ُمدة ُم٘م٤مُمف سمٛمٙم٦م، ويم٤من قمٜمده ذم اعمٜمزل،  صح٥م رؾمقل اهلل : )إنَّ قمٚمٞم٤ًّم : ىم٤مل اسمـ يمثػم

                                                
 (.2382:ح)وُمًٚمؿ  ،(7/11)واه اًمٌخ٤مري ر( 1) 

 (.3678:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 2) 

 (.4143:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 3) 

 (.7/99)رواه اًمٌخ٤مري ( 4) 

 .وصححف وواوم٘مف اًمذهٌل( 3/284)احل٤ميمؿ  ،(12/11)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ( 5) 

 (.3/26)اًمٌداي٦م ( 6) 
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(وذم يمٗم٤مًمتف ذم طمٞم٤مة أسمٞمف: ًمٗم٘مر طمّمؾ ٕسمٞمف
(5)

. 

٤م أسمق سمٙمر  ٜم: وأُمَّ  .ف ُمـ ظمدُم٦م اإلؾمالموم٘مد يم٤من ؿمٞمًخ٤م يمٌػًما ًمف ُمٙم٤مٟمتف ذم ىمقُمف، نم٤َّم ُمٙمَّ

ومٚمامَّ أؾمٚمؿ أسمق سمٙمر وأفمٝمر إؾمالُمف، دقم٤م إمم اهلل : )وروى اسمـ يمثػم قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق أٟمَّف ىم٤مل

 ،ًم٘مريش، وأقمٚمؿ ىمريش سمام يم٤من [ ىمريش]ؾمٝماًل، ويم٤من أٟم٥ًم  حم٤ًٌٌم، ويم٤من أسمق سمٙمر رضماًل ُم٠مًمًٗم٤م ًم٘مقُمف

 .ومٞمٝم٤م ُمـ ظمػم وذ

: ن رضم٤مل ىمقُمف ي٠مشمقٟمف وي٠مًمٗمقٟمف ًمٖمػم واطمد ُمـ إُمرويم٤من رضماًل شم٤مضمًرا، ذا ظمٚمؼ وُمٕمروف، ويم٤م

 .ًمٕمٚمٛمف ودم٤مرشمف وطُمًـ جم٤مًمًتف

ومجٕمؾ يدقمق إمم اإلؾمالم ُمـ وصمؼ سمف ُمـ ىمقُمف، نمَـّ يٖمِم٤مه وجيٚمس إًمٞمف، وم٠مؾمٚمؿ قمغم يديف ومٞمام 

 :سمٚمٖمٜمل

 اًمرمحـ سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام، وقمثامن سمـ قمٗم٤من، وـمٚمح٦م سمـ قُمٌٞمد اهلل، وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، وقمٌد

وُمٕمٝمؿ أسمق سمٙمر، ومٕمرض قمٚمٞمٝمؿ اإلؾمالم، وىمرأ قمٚمٞمٝمؿ  وم٤مٟمٓمٚم٘مقا إمم رؾمقل اهلل . قمقف 

اًم٘مرآن، وأٟم٠ٌمهؿ سمحؼ اإلؾمالم ومآُمٜمقا، ويم٤من ه١مٓء اًمثامٟمٞم٦م اًمذيـ ؾمٌ٘مقا ذم اإلؾمالم صدىمقا رؾمقل اهلل 

(وآُمٜمقا سمام ضم٤مء ُمـ قمٜمد اهلل 
(0)

. 

، وىمرسمف ُمٜمف، وحم٦ٌم رؾمقل اهلل ، واشمّم٤مًمف سمرؾمقل اهلل وسمٕمد اهلجرة يم٤من ؾمٌؼ أيب سمٙمر 

٤مه: ُم٤م ٓ ُيٜمٙمر   .ًمف، وشم٘مريٌف إيَّ

 :صمؿَّ ىم٤مم سم٤مخلالوم٦م ُمـ سمٕمده، وم٠مـم٤مقمف اعمًٚمٛمقن، وؾمٚمَّٛمقا ًمف إُمر، ومل يٙمـ أطمد جيرؤ قمغم خم٤مًمٗمتف

 .اطمؽماًُم٤م وشمٕمٔمٞماًم، ومٗمتح إرض وٟمنم اًمديـ

٤م قمكم  ٦م ومل شمتٗمؼ قمٚمٞمف، سمؾ طمتَّك اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمف مل ُيٓمٞمٕمقه يمام : أُمَّ وم٘مد اظمتٚمٗم٧م قمٚمٞمف إُمَّ

يٜمٌٖمل، ويم٤من ذًمؽ ؾم٤ًٌٌم ًمتقىمػ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وارشمداد اًم٘مت٤مل سملم اعمًٚمٛملم سمٕمدُم٤م يم٤من سملم 

 .اعمًٚمٛملم واًمٙمٗم٤مر

ؾ هق يم٤من قمغم احلؼ: ، وىمد يم٤من هق إىمرب إمم احلؼ، سمذم ذًمؽوٓ ؿمؽَّ أٟمَّف ٓ ذٟم٥م ًمٕمكّم 

                                                
 (.7/335)اًمٌداي٦م ( 1) 

 (.3/29)اًمٌداي٦م ( 2) 
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 .ًمٙمـ اًمٙمالم ذم سمٞم٤من ُم٤م حت٘مؼ قمغم يد يمؾ واطمد ُمـ هذيـ اإلُم٤مُملم 

 .وسمذًمؽ ئمٝمر ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م ومْمؾ أيب سمٙمر قمغم قمكّم وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

وُمٕمرومتٝمؿ ًمٗمْمٚمف وـم٤مقمتٝمؿ ًمف واٟم٘مٞم٤مدهؿ  وهذا هق اًم٥ًٌم ذم شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م ٕيب سمٙمر 

 .ُٕمره

٤م ىمقًمٙمؿ :شمويمثًو يؼ ( فد اظمشوهد ىمؾفو ؽمقى سمٌقكؾم): وأُمَّ ؿم٤مريمف ذم يمؾ  ومٝمق طمؼ، واًمّمدِّ

يؼ  يم٤من إىمرب ذم شمٚمؽ  ذًمؽ، وزاد سمِمٝمقده همزوة شمٌقك، وم٘مد شم٤ًموي٤م ذم اعمِم٤مهد، وًمٙمـ اًمّمدِّ

 .اعمِم٤مهد

، صمؿَّ قمٛمر، ومل يُ٘مؿ اًمٜم٤مس، وم٠مول ُمـ شمٙمٚمَّؿ هق أسمق سمٙمر  وم٘مٌْؾ ُمٕمريم٦م سمدر اؾمتِم٤مر اًمٜمٌل 

 .أنَّ أسم٤م سمٙمر هق إىمرب ُمٜمٝمام، ومدلَّ قمغم قمكّم 

طمدي٨م آؾمتِم٤مرة رواه اإلُم٤مم أمحد
(5)

(وهذا إؾمٜم٤مد صمالصمل صحٞمح: )وىم٤مل اسمـ يمثػم ،
(0)

. 

طمتَّك  يدقمق اهلل  ذم اًمٕمريش، ويم٤من اًمٜمٌل  وذم أصمٜم٤مء اعمٕمريم٦م يم٤من أسمق سمٙمر ُمع اًمٜمٌل 

 َّٓ يؼ، وم٠مقم٤مد رداءه، واًمتزُمف ُمـ ورائف، وىم٤ملؾم٘مط رداؤه، ومٚمؿ ي٘مؽمب ُمٜمف إ يمٗم٤مك ! ي٤م ٟمٌل اهلل):  اًمّمدِّ

(ُمٜم٤مؿمدشمؽ رسمؽ، وم٢مٟمَّف ؾمُٞمٜمجز ًمؽ ُم٤م وقمدك
( )

. 

ذم إؾم٤مرى أسم٤م سمٙمر وقمٛمر، ومل يًتنم همػممه٤م وسمٕمد اعمٕمريم٦م اؾمتِم٤مر اًمٜمٌل 
(4)

. 

ًمٞم٘مرب  أيمثر ُمـ قمكّم، وُم٤م يم٤من رؾمقل اهلل  ُمـ رؾمقل اهلل  ٟمٛمقذج ُمـ ىمرسمف أوهذا 

 َّٓ  . ُمـ يٕمٚمؿ يمٗم٤مءشمف وومْمٚمفويًتِمػم إ

وٟمحـ ٟمًتدل قمغم ُم٤م ٟم٘مقل ُمـ يمت٥م اًمّمح٤مح، أو سمام صحَّ ُمـ اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م، ٓ ٟمٚمج٠م إمم يمت٥م 

٤م نمٚمقءة سمٕمنمات وُمئ٤مت اًمٗمْم٤مئؾ، وًمٙمٜمَّٝم٤م ٓ  اًمتقاريخ ويمت٥م إدب وأُمث٤مهل٤م نم٤َّم مل يّمح، ُمع أهنَّ

 .ٓ ًمٜم٤م وٓ قمٚمٞمٜم٤م: ٤م ٓ ٟمرى سم٤مٓؾمتدٓل سم٤مًمْمٕمٞمػشمّمح، وٓ ٟمًتٌٞمح أن ٟمًتدل هب٤م: ٕٟمَّ 

                                                
 (.4/26)اعمًٜمد ( 1) 

 (.3/263)اًمٌداي٦م ( 2) 

 (.1763:ح)صحٞمح ُمًٚمؿ ( 3) 

 (.1763:ح)صحٞمح ُمًٚمؿ ( 4) 
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طمؼ: ًمٙمـ ُمـ يم٤من إىمرب ذم شمٚمؽ اعمِم٤مهد، واًمذي يم٤من ُيًتِم٤مر  ومِمٝمقد اعمِم٤مهد ُمـ قمكم 

 أن كعرض هذه اظمؼوركي يمقٓ مو ازمتقم زمف  -واهلل-ومو ىمون يمـو . قمكّم أم أسمق سمٙمر؟ : وُي١مظمذ رأيف

 ! مـ نمؾق ودفمووى زموؿمؾي، زملديمي وعقػي أو مقوقفمي، أدت إلم اكتؼوص إطمقاكف مـ ايمصحوزمي

وهق ايمػطـ ايمؾٌقى ايمذىمل - ويمق ىمون فمقّم ومد ضمػظ ىمؾ يقم فمـ ايمـٌل : )ومؾتؿ( 822

يمٌؾغ مو ىمون جيى أن يروي أىمثر مـ  :ضمديثًو واضمًدا، وومد مه معف رؾمقًدا أىمثر مـ شمؾٌ ومرن -احلوهمظ

 .شمؿا أوردسمؿ ىمًلم أيب ريي زمؿعـك ىمًلمؽ ،(يمػ ضمديٌاشمـل فممم أ

 :اجلقاب مـ وصمقه: ومؾً

 ًٓ يم٤من ُمـ ظمٞم٤مر اًمّمح٤مسم٦م، وًمٙمـ مل يٜم٘مؾ ًمٜم٤م ُم٤م يدل قمغم درضم٤مت  ٓ ؿمؽَّ أنَّ قمٚمٞم٤ًّم  :أو

اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمذيم٤مء واحلٗمظ، وهذه دقمقى حتت٤مج إمم دًمٞمؾ، ويمؾ أطمد يًتٓمٞمع أن يدقمل ومٞمٛمـ حي٥م أو 

 .اًمٕمؼمة سمدًمٞمؾ يث٧ٌم اًمدقمقىيٙمره دقم٤موى: ًمٙمـ 

ومْمؾ اًمّمح٤ميب قمغم همػمه ىمد يث٧ٌم سم٘مقة إيامٟمف وٟمّمحف ًمٚمديـ أيمثر نم٤َّم يث٧ٌم سم٘مقشمف ذم احلٗمظ،  :شموكقًو

 .وًمٞمس احلٗمظ ذـًم٤م ذم اًمٗمْمؾ واًمديـ

َّٓ  ىمد ؿم٤مرك قمٚمٞم٤ًّم  :شمويمثًو ذم اًمًٌؼ إمم اإلؾمالم ومْمالء اًمّمح٤مسم٦م، وىمد ٓ يٙمقن سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ إ

 .، وهؿ ُمـ اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦َّمأؿمٝمر أو ؾمٜم٦م أو ؾمٜمت٤من، ومل يّمؾ ُم٤م رووه إمم ُم٤م رواه قمكّم 

 :وذم هذا سمٞم٤من ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ ُمـ ظمالل اًمٙمت٥م اًمًت٦م

 .طمديث٤ًم( 72)قمثامن سمـ قمٗم٤من 

 .طمديث٤ًم( 31)اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام 

 .طمديث٤ًم( 121)ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص 

 .طمديث٤ًم( 21)سمِالل 

 .طمديث٤ًم( 138)زيد سمـ أرىمؿ 

 .طمديث٤ًم( 332)واًمذي روي ًمٕمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م 

د قمٚمامء اًمًٜم٦َّم يمذًمؽ طمذف رواي٤مت ه١مٓء؟! ومام هق اًم٥ًٌم ي٤م شُمرى؟ وهؾ يًتٓمٞمع ! هؾ شمٕمٛمَّ
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 !وسملم ُمـ يروي قمٜمف؟ ؿمخص أن حيقل سملم قمكّم 

 :هٜم٤مك اطمتامٓن ًم٘مٚم٦م ُم٤م روي قمـ ه١مٓء :رازمًعو

 .أن يٙمقن ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م مل يٙمقٟمقا يٜمِمٓمقن ًمٚمرواي٦م قمـ اًمٜمٌل  (أ

دوا طمذف ُمروي٤مهتؿ أو (ب  .أن يٙمقٟمقا رووا، وًمٙمـ أهؾ اًمًٜم٦َّم شمٕمٛمَّ

 .آطمتامل إول هق اًمذي ئمٝمر أٟمَّف اًم٥ًٌم ذم ىمٚم٦م رواي٤مت يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

هيؿ ًمٚمرواي٦م أو شمٗمرهمٝمؿ هل٤م هقاًم٥ًٌم ذم ىمٚم٦م رواي٤مهتؿومٕمد  .م شمّمدِّ

 .وإظمقاٟمف أظمريـ اًمذيـ ىمٚم٧َّم رواي٤مهتؿ وهذا اًمذي ٟمٕمت٘مد ذم قمكم 

٤م آطمتامل اًمث٤مين ومٜم٘مػ ُمٕمف وىمٗم٦م ىمّمػمة  :وأُمَّ

ىمقا ذم اًمٌٚمدان قمكّم  ٌ قن سم٤مٔٓف، وىمد شمٗمرَّ ذم اعمديٜم٦م واحلج٤مز وُمٍم واًمٕمراق وُم٤م وراء : يم٤من ًمف حُم

 !هؾ يٛمٙمـ هل١مٓء مجٞمًٕم٤م أن خيٗمقا هذه اًمرواي٤مت؟: وه١مٓء اًمذيـ ؾمٛمٕمقه ،اًمٜمٝمر

ًو٤م ٟمٗمًف ًمالؾمتٝمج٤من: ٕٟمَّف ىمقل يدل قمغم ٟم٘مص اًمٕم٘مؾ أو شمٕمٛمد  إنَّ ُمـ يزقمؿ هذا يٙمقن ُُمٕمرِّ

َّٓ اعمٖم٤مًم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ومجٞمع ىم٤ٌمئؾ : إنَّ قمٚمٞم٤ًّم يم٤من ُمٙمروًه٤م ُمـ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م:  إذا ىمٚمتؿٓم٦م، إ

هق إسمٚمٞمس، وٓ خيٚمق  ىمقل ذم هم٤مي٦م اًمٗم٤ًمد: وم٢منَّ أظم٨ٌم خمٚمقق ظمٚم٘مف اهلل  -ٟمٕمقذ سم٤مهلل-اًمٕمرب، وهذا 

 !ذم قمٍمه؟جمتٛمع نمـ حي٥م إسمٚمٞمس، ومٙمٞمػ يٕمت٘مد أنَّ قمٚمٞم٤ًّم شمقاـم٠م قمغم سمٖمْمف مجٞمع ُمـ يم٤من 

 .كعقذ زموهلل مـ احلى ايمذي يشكم وٓ يزيـ

و ًً ٤مم سملم أُمٞم٦م أو همػمهؿ يم٤من يٛمٜمع اًمرواي٦م قمـ قمكم  :طموم  !؟هؾ صم٧ٌم أنَّ أطمًدا ُمـ طمٙمَّ

 !صمؿ هؾ يًتٓمٞمع أن يٛمٜمع واًمٕمٚمامء أًمقف ُمتٗمرىم٦م ذم أرضم٤مء إرض اإلؾمالُمٞم٦م؟

صمؿ ه٤م أٟمتؿ ىمد قم٤مش أؾمالومٙمؿ ظم٤مئٗملم ُمٓم٤مرديـ وىمد رويتؿ قمنمات أٓف ُمـ إطم٤مدي٨م، 

إٓ إذا ! ومٙمٞمػ اؾمتٓمٕمتؿ أن شمرووه٤م وأٟمتؿ ُمٓم٤مردون وقمٚمامء اًمًٜم٦م مل ُيٓم٤مردوا ومل يٛمٜمٕمقا صمؿ مل يرووا؟

مم قمٍم وهٙمذا سم٤مًمتًٚمًؾ إ! ىمٚمتؿ إنَّ اًمّمح٤مسم٦م مل يرووا أو ىمٚمتؿ سمؾ رووا، ًمٙمـ اًمت٤مسمٕملم مل يرووا؟

 !اًمت٠مًمٞمػ نم٤م ٓ شمًتٓمٞمٕمقن أن شمثٌتقه؟

أًمٞم٧ًم هذه رواي٤مت ذم ومْم٤مئٚمف رواه٤م همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وىمد شمٜم٤مىمٚمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ضمٞماًل سمٕمد صمؿ 
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ومل يًتٓمع أن يٛمٜمٕمٝم٤م أو أن يٜمٙمره٤م أو يٕم٤مىم٥م راوهي٤م، وىمد ُمرَّ ُمٕمٜم٤م  ،ضمٞمؾ، ويم٤مٟم٧م شُمذيَمر أُم٤مم ظمّمؿ قمكمّ 

أّٟمف ذيمره٤م أُم٤مم ُمٕم٤موي٦م رًدا قمٚمٞمف ذم ؾم١ماًمف ؾمٕمًدا قمـ قمدم  :طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ذم ومْم٤مئؾ قمكمّ 

 !؟ؾمٌِّف ًمٕمكّم 

 .وُمًٚمؿ روى، وُمٕم٤موي٦م ؾمٛمع ومًٕمد روى احلدي٨م،

 !وهذا ُمـ أىمقى إطم٤مدي٨م ذم ُمدح قمكّم 

 !ًمٞمؾ قمغم أنَّ ؾمٕمًدا يم٤من حي٥م قمٚمٞم٤ًّموهذا د

 !وأنَّ ُمٕم٤موي٦م مل يٙمـ يٛمٜمع رواي٦م ومْم٤مئٚمف أو أطم٤مديثف

 !وأنَّ قمٚمامء اًمًٜم٦َّم ٓ خيٗمقن ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أطم٤مديثف أو ومْم٤مئٚمف

 .وهذا يٌلم سمٓمالن اطمتامل طمذف رء ُمـ رواي٤مشمف أو ومْم٤مئٚمف

ٜم٤م سملم أُمريـ :ؽمودؽًمو  :إٟمَّ

٤م   .ًمًٜم٦َّمٟمثؼ ذم اًمّمح٤مسم٦م ورواة أهؾ اأن إُمَّ

٤م  َّٓ وإُمَّ  .ٟمثؼ ومٞمٝمؿأ

ق ُمروي٤مهتؿ  .وم٢من وصم٘مٜم٤م ومٞمٝمؿ ًَمِزَُمٜم٤م أن ُٟمّمدِّ

 .ٓمؾ آىمتٜم٤مع سمام رووهوإن مل ٟمثؼ ومٞمٝمؿ سمَ 

ٓ ُمـ قم٘م٤مئده، وٓ ُمـ : وإذا سَمُٓمٚم٧م ىمٜم٤مقمتٜم٤م سمٛمروي٤مهتؿ، مل ٟمتٛمٙمـ ُمـ ُمٕمروم٦م رء ُمـ اًمديـ

ؿ ىمد دؾمقا أطم٤مدي٨م وُمدطمقا سمٕمْمٝمؿ، وطمذومقا  ؿمٕم٤مئره، وٓ إصم٤ٌمت إيامهنؿ سم٠مؾمامئٝمؿ: إذ ٓ ٟم٠مُمـ أهنَّ

  !أطم٤مدي٨م شمدل قمغم ٟمٗم٤مىمٝمؿ

 !كًتغػر اهلل مـ هذا اظمذهى ايمرديء، ايمذي يـتفل إلم إزمطول ايمديـ وايمعقوذ زموهلل

وهبذا يتٌلم أنَّ قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م ُمـ أؾمٝمؾ اًمقؾم٤مئؾ إلسمٓم٤مل اًمديـ، وهلذا يم٤مٟم٧م اًم٤ٌمب اعمٜم٤مؾم٥م اًمذي 

 .يدظمٚمف يمؾ ُمـ أراد هدم اًمديـ

أول مـ : مع ايمغض فمـ مجقع ذيمؽ، همًل ؾمؽا فمـد أهؾ ايمعؾؿ اظمـصػكم ىمليب ريي ومول: )ومؾتؿ( 821

 .إلم آطمر مو ذىمر زمؿعـك ىمًلمؽؿ ايمًوزمؼ...( أؽمؾؿ وسمرزماك دم ضمجر ايمـٌل 
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 : ايمرد مـ وصمقه: ومؾً

 ًٓ  .شم٘مدم ُم٤م يٙمٗمل ذم سمٞم٤من اعم٠ًمًم٦م :أو

ٞمتؿ أسم٤م ري٦م :شموكقًو ٦م، ! إٟمّم٤مومف؟ وٓ أدري ُم٤م هق (ُمٜمّمًٗم٤م): ؾمٛمَّ هؾ اعمراد سمف ظمروضمف قمغم قم٘مٞمدة إُمَّ

يمت٥م ضمرضمل زيدان اًمٜمٍماين، : ويم٤من أيمثر ُمّم٤مدره اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م هل ُم١مًمٗم٤مت همػم اعمًٚمٛملم وُمٜمٝم٤م

، يمام ذيمره قمٜمف وٟمحقه٤م.. ودائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٛمًتنمىملم، واًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م جلقًمد زهير

اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك اًم٤ًٌمقمل 
(5)

 !؟

إن اًمرضمؾ مل يؽمك اًمًٜم٦م إمم اًمتِمٞمع طمتك ٟمتٝمٛمف وإٟمام شمرك يمت٥م اعمًٚمٛملم ًمٞمٕمتٛمد قمغم يمت٥م 

 !اًمٜمّم٤مرى ومٝمؾ هذا ُمٜمّمػ ؟

؟ ًٓ  !أم أنَّ يمؾ ُمـ أيَّد ُُمٕمت٘مد اًمِمٞمٕم٦م يٙمقن ُمٜمّمًٗم٤م وًمق يم٤من ُُمٜمحروًم٤م قمـ احلؼ و٤م

يعتؼدون أنا اإلمومي إنا أهؾ ايمًـاي : ومؾتؿ: )ذىمرَت ومقرم ايمذي أصمًٌ همقف فمعم أؽمئؾتؽؿ وهق( 826

ـاي، وٓ ضمرج دم  ي أن ختتور مـ سمراه أهًًل يمذيمؽ يمقحؽؿفو زمويمؼرآن وايمً أمر اصطًلضمل ؾمقري، يمألما

ًٓ يمؾعؾامء دم اخلًلهمي، وهل ٓ خترج  ،(آطمتًلف دم ايمػفؿ شمؿا أطمذت سمرد فمعم هذا ايمؼقل، وأوردت أومقا

 :فمـ أضمد ومقيمكم

ٓا : إول  .زمجؿفقر أهؾ احلؾ وايمعؼد أنا اإلمومي ٓ سمـعؼد إ

 .فمؼدهو واضمد مـ أهؾ احلؾ وايمعؼد صموز ف إنكأ: ايمثوين

 .(هموفمتػموا يو أورم إزمصور! هؾ همٓء مـ أهؾ ايمًـاي؟: )شمؿا ومؾتؿ

 :واجلقاب مـ وصمقه :ومؾً

 ًٓ  !ٓ أدري ُم٤م ُُمرادك سم٤مإلٟمٙم٤مر :أو

 !ٝمؾ هذه إىمقال ختتٚمػ ُمع ىمقزم؟وم

٦م أن ختت٤مر اإلُم٤مُم٦م أُمر)إنَّ  :وم٘مد ىمٚم٧ُم   .(اصٓمالطمل ؿمقري، ًمألُمَّ

 .وهذه إىمقال ُم١ميمدة عم٤م ىمٚم٧م

                                                
 (.21-19:ص)اًمًٜم٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع ( 1) 
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وم٢مٟمَّف إذا سم٤ميع أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ومٚمؿ يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ، ويم٤من اإلُم٤مم ًمف ؿمقيم٦م يًتٓمٞمع هب٤م أن حي٘مؼ 

 .إنَّ اًمٌٞمٕم٦م متيض عمـ ٓ ؿمقيم٦م ًمف: ومل ي٘مؾ أطمد ُمـ قمٚمامء إُم٦َّم. ضم٤مزت :اًمٌٞمٕم٦م

ك إُم٤مًُم٤م؟ ،وم٢منَّ اإلُم٤مُم٦م ُمًئقًمٞم٦م  !وم٢مذا يم٤من اإلُم٤مم ٓ ؿمقيم٦م ًمف ومٙمٞمػ يًٛمَّ

شمث٧ٌم سمٛمقاوم٘م٦م أهؾ اًمِمقيم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وٓ  -أهؾ اًمًٜم٦َّم :أي–سمؾ اإلُم٤مُم٦م قمٜمدهؿ : )ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

وم٢منَّ اعم٘مّمقد  ،يّمػم اًمرضمؾ إُم٤مًُم٤م طمتك يقاوم٘مف أهؾ اًمِمقيم٦م اًمذيـ حيّمؾ سمٓم٤مقمتٝمؿ ًمف ُم٘مّمقد اإلُم٤مُم٦م

(واًمًٚمٓم٤من ُمـ اإلُم٤مُم٦م إٟمَّام حيّمؾ سم٤مًم٘مدرة
(5)

. 

ىمقزم اعمذيمقر هق ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ىمقل اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ يزقمٛمقن أنَّ اإلُم٤مُم٦م سم٤مًمٜمص، وًمٞمس ُمرادي أنَّ  :شموكقًو

٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م جي٥م أن دمتٛمع ذم ُمٙم٤من واطمد ًمتٜمتخ٥م إُم٤مًُم٤م،   .مل ي٘مؾ هبذا أطمد ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦َّموم٢مٟمف إُمَّ

اإلُم٤مُم٦م أُمر ؿمقري اصٓمالطمل، صمؿَّ  ي٘مقًمقن سم٠منَّ  -أو هم٤مًمٌٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦َّم-وًمٙمـ أهؾ اًمًٜم٦َّم 

خيتٚمٗمقن ذم ُمـ شمٜمٕم٘مد هبؿ اإلُم٤مُم٦م، وهؾ جيقز ًمإلُم٤مم أن يًتٜمٞم٥م أم ٓ؟ وٟمحق ذًمؽ ُمـ آظمتالوم٤مت، 

 .وًمٙمٜمَّف ٓ يقضمد ومٞمٝمؿ ؿمخص واطمد يزقمؿ أنَّ اإلُم٤مُم٦م ُمـ اهلل 

يؼ، وإدًم٦م اًم وًمٙمـ سمٕمْمٝمؿ ىمد ذه٥م إمم أنَّ اًمٜمٌل  ّمحٞمح٦م ىمد ٟمصَّ قمغم إُم٤مُم٦م اًمّمدِّ

 .شمرضمحف

يؼ سم٠ميمثر ُمـ إؿم٤مرة اًمٜمٌل : شمويمثًو أمهٝم٤م أُمره : مل حيدد ؿمخًّم٤م سمٕمٞمٜمف، وإن يم٤من أؿم٤مر إمم اًمّمدِّ

وصغمَّ اجلٛمٞمع ظمٚمٗمف، وهذا ُمـ أقمٔمؿ إدًم٦م قمغم شمٕمٞمٞمٜمف ًمٚمخالوم٦م: ًمٙمٜمَّف  ،سم٤مًمّمالة سم٤معمًٚمٛملم ذم قمٝمده

يؼ: ٕٟمَّف   ؿ ٓ يٕمدًمقن قمـ اًمّمدِّ مل يٜمص، ومؽمك إُمر ؿمقرى، وًمٕمٚمَّف شمٞم٘مـ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أهنَّ

 .يم٤من ي٠مشمٞمف اًمقطمل 

أن أرؾمؾ إمم أيب سمٙمر  -أو أردت-ًم٘مد مهٛم٧م : )أٟمف ىم٤مل^ قمـ اًمٜمٌل  وم٘مد روت قم٤مئِم٦م 

ويدومع اعم١مُمٜمقن أو يدومع اهلل وي٠مسمك  صمؿ ىمٚم٧م ي٠مسمك اهلل واسمٜمف، وم٠مقمٝمد أن ي٘مقل اًم٘م٤مئٚمقن، أو يتٛمٜمك اعمتٛمٜمقن

(اعم١مُمٜمقن
(0)

. 

٤م أسمق سمٙمر  ٦م ذم  أُمَّ ٦م، وٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، ومرأى أنَّ ُمّمٚمح٦م إُمَّ وم٘مد ظمٌم أن شمٗمؽمق إُمَّ

٦م وأومْمٚمٝم٤م وأطم٘مٝم٤م سم٤مخلالوم٦م سمٕمده قُمٛمر  .ومٕمٞمَّٜمف :اًمتٕمٞملم، ويم٤من يٕمٚمؿ أنَّ ظمػم إُمَّ

٤م قمٛمر   .الوم٦م، ومجٕمؾ اخلالوم٦م ومٞمٝمؿ، ومرأى أنَّ اًمًت٦م يمٚمٝمؿ أهؾ ًمٚمخوأُمَّ

                                                
 (.1/69)خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ( 1) 

 .(5538:ح)رواه اًمٌخ٤مري ( 2) 
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 َّٓ ٤م ؿمقرى، واًمّمقر إظمرى ضم٤مئزة، وهل ٓ شمث٧ٌم إ  سمٛمقاوم٘م٦م أهؾ احلؾ وإصؾ ذم اخلالوم٦م أهنَّ

 .واهلل أقمٚمؿ .إذ ًمق مل ي٘مر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ذًمؽ آظمتٞم٤مر عم٤م ٟمٗمذ :واًمٕم٘مد، ومرضمع إُمر إمم اًمِمقرى

ي أن ختتور مـ سمراه أهًًل، ظموذا مل يػعؾ  يمق ىموكً اإلمومي أمًرا ؾمقرًيو،: وشموكقًو: )ومؾتؿ( 827 يمألما

ي زمؾ فمكما فمؿر زمـ اخلطوب، مع مو ورد مـ افمؼماض ايمصحوزمي  :زمذيمؽ أزمق زمؽر، ومل يػقض إمر إلم إما

: وسـول ايمــف، همؼـؾػـًتخـأنا أزمو زمؽر ضمكم ضميه اظمقت أرؽمؾ إلم فمؿر ي: فمؾقف: ىمام روى ازمـ أيب ؾمقٌي

ون أهمظ وأنمؾظ، همام سمؼقل يمرزمؽ إذا يمؼقتف وومد ـنمؾقظًو، ويمق ىمون ومد ويمقـو ىمو همظًو ـؾػ فمؾقــسمًتخ

ايمؾفؿ اؽمتخؾػً فمؾقفؿ طمغم طمؾؼؽ، شمؿ : َأزمَِريبِّ ختقهمقكـل؟ أومقل: اؽمتخؾػً فمؾقـو فمؿر؟ ومول أزمق زمؽر

احلديٌ... إينِّ أوصقؽ زمقصقي: أرؽمؾ إلم فمؿر همؼول
(5)

.) 

 : واجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ ُمٜم٤َّم، وم٘مد ُمرَّ ُمٕمٜم٤م أٟمَّف يم٤من أىمرب اًمّمح٤مسم٦م إًمٞمف  هق أقمٚمؿ سمرؾمقل اهلل  أسمق سمٙمر  :أو

ُمـ  ، وأقمٚمؿ سمف وسمديٜمف، وىمد قمٚمؿ أنَّ إُمر ومٞمف ؾمٕم٦م، وأنَّ آؾمتخالف نم٤َّم جيقز ومل يرد ومٞمف ُمٜمع

ه اًمّمح٤مسم٦م ُمـ طمٞم٨م إصؾ، أيىمد ، و اًمٜمٌل وهذا  ،مل يٜمٙمر قمغم أصؾ آؾمتخالف أطمد: أىمرَّ

ك  .(إمج٤مقًم٤م) :ُيًٛمَّ

زقمٛمؽ سم٠منَّ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م اقمؽمض، ومٚمٞمس ذـًم٤م أن يرى مجٞمع أومراد اعمجتٛمع، إذا ريض  :شموكقًو

مل يرَض سم٢مُم٤مُمتف أوٕم٤مف أوٕم٤مف ُمـ مل  وم٢منَّ قمٚمٞم٤ًم  ،أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد اًمذيـ يّمػم اإلُم٤مم هبؿ إُم٤مًُم٤م

 .يرض سم٢مُم٤مُم٦م قمٛمر، ومل يٜم٘مض ذًمؽ إُم٤مُمتف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦َّم

شمدل قمغم  -قمٜمد اًمث٤مين-ورواي٤مت  -قمٜمد إول-وى اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واسمـ قم٤ًميمر رواي٦م ىمد ر :شمويمثًو

 .وًمق يم٤من رى اجلٛمٞمع ذـًم٤م ًمٙم٤من هذا ـمٕمٜم٤ًم ذم ىمٌقل قمكم إُم٤مُم٦م قمٛمر ،سمقٓي٦م قمٛمر رى قمكم 

ي٤م : ـمٚمع رأؾمف إمم اًمٜم٤مس ُمـ يمقة، وم٘م٤ملأعم٤َّم صم٘مؾ  أنَّ أسم٤م سمٙمر : )وم٘مد روى اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سمًٜمده

ٓ ٟمرى : وم٘م٤مم قمكم وم٘م٤ملىمد روٞمٜم٤م، : إينِّ ىمد قمٝمدت قمٝمًدا أومؽموقن؟ وم٘م٤مم اًمٜم٤مس وم٘م٤مًمقا !اًمٜم٤مسأهي٤م 

َّٓ أن يٙمقن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، ومٙم٤من قمٛمر (إ
( )

. 

هذا قمٜمد اعمًٚمٛملم أطمد اًمٓمرق اجل٤مئزة، إذا ظمٌم اإلُم٤مم ومتٜم٦م  ىمد أصٌح قمٛمؾ أيب سمٙمر  :رازمًعو

                                                
 (.8/574)اعمّمٜمػ ( 1) 

 .وذيمر همػمه٤م يمذًمؽ( 47/35)ورواه اسمـ قم٤ًميمر  ،(32121:ح)اعمّمٜمػ ( 2) 
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 .أو اظمتالوًم٤م ضم٤مز ًمف أن يًتخٚمػ

زمعفد : وايمثوينسم٤مظمتٞم٤مر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد، : أطمدمه٤م: واإلُم٤مُم٦م شمٜمٕم٘مد ُمـ وضمٝملم: )رديىم٤مل اعم٤مو

(اإلموم مـ ومٌؾ
(5)

. 

ظمو اؽمتخؾػ (: هـ763)وهؽذا ومول اإلموم حمؿد زمـ مػؾح اظمؼدد احلـٌقم اظمتقدم : )ومؾتؿ( 828

ومقم وروقف  ىمرهف: يؼقل ايمـوس دم اؽمتخًلف فمؿر؟ ومول مو: ومول ظمعقؼقى ايمدود أزمق زمؽر فمؿر 

..زمؾ ايمذيـ ىمرهقه: ايمذيـ ىمرهقه أىمثر أم ايمذيـ روقه؟ ومول: ومول. آطمرون
(0)

. 

همؿع فمؾؿف زملنا أىمثريي ايمشعى ىموكً كوومؿي فمؾقف دم هذا إمر، همؽقػ همروف فمؾقفؿ ومل يؿـحفؿ 

وىمون إصمدر زمف أن يًتجقى يمعقاؿمػ إىمثريي ايمًوضمؼي  ؟احلريي دم اكتخوب مـ ؾموءوا يمرئوؽمي احلؽؿ

ٓا زمعد أطمذ رووهؿ، واسمػوق ايمؽؾؿي فمؾقف، أو يًتشغم أهؾ احلؾ م ـ اظمًؾؿكم، همًل يقرم فمؾقفؿ أضمًدا إ

 (.وايمعؼد فمؿًًل زمؼوفمدة ايمشقرى

 : اجلقاب مـ وصمقه: ومؾً

م آٟمًٗم٤م ذم: أوًٓ  أنَّ اًمٜم٤مس روقا وُمٜمٝمؿ قمكم وهذه رواي٦م ُمًٜمدة ذم يمت٤مب ُأًمِّػ ذم (( صم٤مًمث٤ًم: ))شم٘مدَّ

 .اًم٘مرن اًمث٤مين

 !وإصمر اًمذي أوردمتقه أورده ُم١مًمػ ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ وسمدون ؾمٜمد وم٠مهيام ي٤م شُمرى ي٘مدم؟

يؼ ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل  :شموكقًو ، وسمف ُي٘متدى ذم اًمٕمٛمؾ سمٕمد ، هق أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمديـ اهلل إنَّ اًمّمدِّ

ُيٕمٔمِّٛمقٟمف  ويم٤من اًمّمح٤مسم٦م  ،ذم قمنمات إطم٤مدي٨م ، وم٘مد زيم٤مه رؾمقل اهلل رؾمقل اهلل 

 .قٟمفوحُيٌ  

 .اًمرواي٤مت اعمًٜمدة شمٌٓمؾ هذه اًمرواي٦م اًمتل أوردمتقه٤م سمدون ؾمٜمد: شمويمثًو

يؼ عم٤َّم اؾمُتٕمز سمف، : وم٘مد روى اسمـ ؾمٕمد واًمٓمؼمي وهمػممه٤م سم٠مؾم٤مٟمٞمد قمدة  دقم٤م قمٌدأنَّ أسم٤م سمٙمر اًمّمدِّ

َّٓ وأٟم٧م أقمٚمؿ سمف ُمٜمِّ : وم٘م٤مل. أظمؼمين قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: وم٘م٤مل اًمرمحـ سمـ قمقف  .لُم٤م شم٠ًمًمٜمل قمـ أُمر إ

 .هق واهلل أومْمؾ ُمـ رأيؽ ومٞمف: اًمرمحـ وم٘م٤مل قمٌد. وإنْ : وم٘م٤مل أسمق سمٙمر

                                                
 (.33:ص)إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ( 1) 

 (.1/71)أداب اًمنمقمٞم٦م ( 2) 
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 قمغم ذًمؽ ي٤م أسم٤م قمٌد: وم٘م٤مل. أٟم٧م أظمؼَمٟم٤م سمف: وم٘م٤مل. أظمؼمين قمـ قُمٛمر: وم٘م٤مل صمؿَّ دقم٤م قمثامن سمـ قمٗم٤من

 .اًمٚمٝمؿ قمٚمٛمل سمف أنَّ هيرشمف ظمػم ُمـ قمالٟمٞمتف، وأٟمَّف ًمٞمس ومٞمٜم٤م ُمثٚمف: وم٘م٤مل قمثامن. هللا

 .يرمحؽ اهلل، واهلل ًمق شمريمتف ُم٤م قمدوشمؽ: وم٘م٤مل أسمق سمٙمر

 .، وهمػممه٤م ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مروؿم٤مور ؾمٕمٞمد سمـ زيد أسم٤م إقمقر، وُأؾمٞمد سمـ طمْمػم

ظمػم ُمـ اًمذي  يرى ًمٚمرى ويًخط ًمٚمًخط، اًمذي ُيِن   ،اًمٚمٝمؿ اخلػمة سمٕمدك: وم٘م٤مل ُأؾمٞمد

 .ومل يِؾ هذا إُمر أطمد أىمقى قمٚمٞمف ُمٜمف ،ُيٕمِٚمـ

اًمرمحـ وقمثامن قمغم أيب سمٙمر وظمٚمقهتام سمف، ومدظمٚمقا  سمدظمقل قمٌد ٜمٌل وؾمٛمع سمٕمض أصح٤مب اًم

ُم٤م أٟم٧م ىم٤مئؾ ًمرسمِّؽ إذا ؾم٠مًمؽ قمـ اؾمتخالومؽ قُمٛمر قمٚمٞمٜم٤م وىمد شمرى : قمغم أيب سمٙمر، وم٘م٤مل ًمف ىم٤مئؾ ُمٜمٝمؿ

 همٚمٔمتف؟

د ُمـ أُمريمؿ سمٔمٚمؿ! أضمٚمًقين): وم٘م٤مل أسمق سمٙمر  .أسم٤ِمهلل ختقومقين؟ ظم٤مب ُمـ شمزوَّ

 .(أسمٚمغ قمٜمل ُم٤م ىمٚم٧ُم ًمؽ َُمـ وراءك .ظمػم أهٚمؽ اًمٚمٝمؿ اؾمتخٚمٗم٧ُم قمٚمٞمٝمؿ: أىمقل

وا سمذًمؽ مجٞمًٕم٤م وروقا سمف وسم٤ميٕمقا: )وذم آظمر إصمر ىم٤مل اًمراوي  (.وم٠مىمر 

ا وم٘م٤مل : صمؿَّ دقم٤م أسمق سمٙمر قُمٛمر ظم٤مًمٞم٤ًم، وم٠موص٤مه سمام أوص٤مه، صمؿَّ ظمرج ُمـ قمٜمده، ومرومع أسمق سمٙمر يديف ُمدًّ

َّٓ إصالطمٝمؿ، وظمٗم٧ُم قمٚمٞمٝم) ؿ اًمٗمتٜم٦م، ومٕمٛمٚم٧ُم سمام أٟم٧م أقمٚمؿ سمف، واضمتٝمدت هلؿ اًمٚمٝمؿ إينِّ مل أرد سمذًمؽ إ

دقم٤م ًمف سم٤مًمّمالح واًمتقومٞمؼ صمؿَّ  ..(رأيل
( )

. 

 .دقمقى قمدم اعمِمقرة همػم صحٞمح٦م: إذن

 !(.أيمثري٦م اًمِمٕم٥م يم٤مٟم٧م ٟم٤مىمٛم٦م قمٚمٞمف ذم هذا إُمر، ومٙمٞمػ ومروف قمٚمٞمٝمؿ؟: )ىمٚمتؿ: رازمًعو

 .شَمٌلمَّ ىمٌؾ ظمالف هذا

ذم  -طم٥ًم زقمٛمٙمؿ- صمؿَّ عم٤مذا ي٤م شُمرى إيمثري٦م همػم راوٞم٦م، صمؿَّ أـم٤مقمقه ومل يٓمٞمٕمقا رؾمقل اهلل 

 ! شمقًمٞم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م؟

، وٓ أيم٤من اًمٜم٤مس ُيٕمٔمٛمقن أسم٤م سمٙمر وجُيٚم قٟمف ويٓمٞمٕمقن أُمره، وهق ُمـ أشم٤ٌمع رؾمقل اهلل 

 !ؿ؟ُيٓمٞمٕمقن اًمرؾمقل اًمذي هق ؾم٥ٌم هدايتٝمؿ وإؾمالُمٝمؿ، وـم٤مقمتف ومرض قمٚمٞمٝم

                                                
 (.3/428)، وروى اًمٓمؼمي إمم هن٤مي٦م ُمِمقرة قمثامن (3/199)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ( 1) 
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إذ ًمق يم٤من ٕـم٤مقمقه أؿمد ُمـ ! ؟أًمٞمس هذا دًمٞماًل قمغم أٟمَّف ًمٞمس هٜم٤مك أُمر ُمـ رؾمقل اهلل 

 !ـم٤مقمتٝمؿ ٕيب سمٙمر: ظم٤مص٦م وأنَّ قمٚمٞم٤ًّم ًمٞمس يمُٕمٛمر ذم ؿمدشمف؟

 !صمؿَّ أُيٕمَ٘مؾ أنَّ إيمثري٦م همػم راولم، ومل يتحريمقا عمٜمع ُم٤م ٓ يروقن؟

و ًً ه١مٓء اًمذيـ أٟمٙمروا قمغم أيب سمٙمر، أُيٕمَ٘مؾ أن يٜمٙمروا قمٚمٞمف شمقًمٞمتف ًمُٕمٛمر وهؿ يٕمٚمٛمقن أنَّ  :طموم

قمٚمٞم٤ًّم هق اًمقزم، وٓ يتٙمٚمٛمقن سمذًمؽ، وٓ يٜم٤مدون سم٢مقمٓم٤مء قمكّم طم٘مف: ًمٞمًَٚمٛمقا قمغم أىمؾ شم٘مدير ُمـ قُمٛمر يمام 

 !شمزقمٛمقن؟

أًمٞمس ذم هذا دًمٞمؾ قمغم أٟمَّف ًمٞمس قمٜمد اًم٘مقم قمٚمؿ وٓ أصمر هبذه اًمدقم٤موى اًمتل شمقًمَّدت سمٕمد ذم قمكّم 

 !سمغم واهلل !؟

وظموذا ضمٌمهو فمؿر دم ؽمتي، وصمعؾ ذوؿًمو يـتفل إمر إلم فمثامن؟ وهؾ ُيطؾؼ : )ومؾتؿ( 829

ي؟  (.فمؾقف ؾمقرى إما

 :اجلقاب مـ وصمقه: ومؾً

 ًٓ م أٟمَّف ٓ يقضم: أو مه٤م أقمٚمؿ  د ٟمص يٜمٝمك قمـ آؾمتخالف أو ي٠مُمر سمف، وأسمق سمٙمر وقمٛمر شم٘مدَّ

، وًمق قمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م قمدم ضمقازه ٕٟمٙمروهصحتف ُم٤م ومٕمٚمف، يٕمٚمؿ اًمّمديؼ ، وًمق مل اًمّمح٤مسم٦م سمديـ اهلل 

دوا ؾمٞمقومٝمؿ ًمٜمٍُمة ديـ اهلل : ومُٝمؿ نمَـّ ٓ شم٠مظمذهؿ ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ وىم٧م اًمذًم٦م واخلقف،  ىمد ضمرَّ

 !أومٞمجٌٜمقن وىم٧م إُمـ واًم٘مقة؟

ؾ إُمر إًمٞمٝمؿ  إنَّ صٜمٞمع قمٛمر  :شموكقًو ُث اعمٚمٝمؿ، وىمد َويمَّ ُمـ أقمٔمؿ إقمامل اًمٜم٤مومٕم٦م، وهق اعمحدَّ

ؿ أومْمؾ َُمـ سم٘مل ُمـ اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦َّم، وإن يم٤من سمٕمْمٝمؿ أومم ُمـ سمٕمض  .ٕهنَّ

ح وا طمًدا ُمٜمٝمؿ: رسمَّام ٓ ُيٓم٤مع، ومرأى أن جيٕمٚمٝم٤م ذم اًمًت٦م، وهؿ ٓ ًمٙمـ رسمَّام ًمق مل جيٕمٚمٝم٤م ومٞمٝمؿ ورؿمَّ

 .ؿمؽَّ أقمٚمؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ ُمـ همػمهؿ

و ويص مـ اهلل : شمويمًثو ٓرسمػع زمذيمؽ صقت زمعض ايمصحوزمي، أو  :يمق ىمون هـوك أدكك ؾمٌفي دم أنا فمؾق 

مدة شمًلث ىمػوىمؿ انمتصوب ضمؼل : ، وظمو ريض أن يدطمؾ مع نمغمه دم اظمػووؾي، ويمؼولصقت فمقّم 

ِـّل، ٓ أدطمؾ دم هذه ايمشقرى  !فمممة ؽمـي، وأن سمريدون أن سمـزفمقهو م

ًمٙمٜمَّف مل ي٘مؾ وريض ذم اًمدظمقل ُمع إظمقاٟمف، ومدلَّ قمغم أٟمَّف ًمٞمس ًمديف وٓ ًمدى همػمه قمٚمؿ هبذه 
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 .اًمدقم٤موى احل٤مدصم٦م ذم ؿم٠من اًمقصٞم٦م

 .(وصمعؾ ذوؿًمو يـتفل إمر إلم فمثامن ٓ نمغمه) :ىمقًمؽ :رازمًعو

 :جلقاب مـ وصمقها: ومؾً

 .هذه دقمقى همري٦ٌم شمدل قمغم قمدم اًمتث٧ٌم :إول

وذم أي يمت٤مب أنَّ قُمٛمر ووٕمٝم٤م ًمٞمٜمتٝمل إُمر إمم قمثامن، ! ُمـ أيـ قمروم٧م هذه اًمنموط؟ :ثوينايم

 !وأٟم٧م ىمد ىمدُم٧م ذم أول رؾم٤مًمتؽ يمالًُم٤م شمٜم٤مدي ومٞمف سم٤مًمتح٘مؼ؟

زقمٛم٧م وم٢من وضمدت ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م  ذم أصح اًمٙمت٥م سمٕمد يمت٤مب اهلل  ومٝمذه هل وصٞم٦م قمٛمر 

 !هذه اًمنموط ؟

ـ، ثديثوم٘مد روى اًمٌخ٤مري ىمّم٦م ىمتؾ قُمٛمر قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن، ويمٞمػ ىُمتِؾ، وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اًم

واؾمت٠مذن : )وأيب سمٙمر، صمؿَّ ىم٤مل اًمراوي اًمٜمٌل : ٤مطمٌٞمفثع صثـ ُمثدومثف أن يُ ثذاٟمثئثتثواؾم

أو  -هبذا إُمر ُمـ ه١مٓء اًمٜمٗمر  ُم٤م أضمد أطمؼ: ىم٤مل. اؾمتخٚمػ !أوِص ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم: وم٘م٤مًمقا..اًمرضم٤مل

ك اًمذيـ شمقذم رؾمقل اهلل  -اًمرهط  قمٚمٞم٤ًّم، وقمثامن، واًمزسمػم، وـمٚمح٦م، : وهق قمٜمٝمؿ راٍض، ومًٛمَّ

يمٝمٞمئ٦م  -يِمٝمديمؿ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، وًمٞمس ًمف ُمـ إُمر رء : وىم٤مل. اًمرمحـ سمـ قمقف وؾمٕمًدا، وقمٌد

َّٓ  -اًمتٕمزي٦م ًمف  ر، وم٢مينِّ مل أقمزًمف قمـ قمجز  وم٢من أص٤مسم٧م اإلُمرة ؾمٕمًدا ومٝمق ذاك، وإ ومٚمٞمًتٕمـ سمف أي ٙمؿ ُم٤م ُأُمِّ

 .وٓ ظمٞم٤مٟم٦م

واًمقوم٤مء  ،وهمػمهؿ صمؿَّ أوص سم٤معمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ...ُأويص اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمدي سم٤معمٝم٤مضمريـ: وىم٤مل

(سمذُم٦م اهلل وذُم٦م رؾمقًمف 
(5)

. 

 !همليـ ايممموط يو ؽمعودة إؽمتوذ؟

ًٓ سمال دًمٞمؾ؟  !أًمٞمس هذا ىمق

اًمِمقرى سملم أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد، وه١مٓء هؿ أومْمؾ ُمـ سَم٘مل : إنَّ اًمِمقرى اعم٘مّمقد هب٤م :ثويمٌايم

، وًمٞمس اًم٘مّمد سم٤مًمِمقرى مجٞمع اًمٜم٤مس، ومٝمذا ٓ يتح٘مؼ أسمًدا، وم٢مذا حتٛمٚمٝم٤م قِمٚمٞم٦م اًم٘مقم سمٕمد قُمٛمر 

 .يمٗمقا ُمـ ؾمقاهؿ

                                                
 (.3711:ح)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 1) 
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ف ُم٤ٌمذة، وًمق ًمذي يٛمٜمٕمف أن يٕمٞمٜمف سم٤مؾمٛمومام اأن يٜمتٝمك إُمر إمم قمثامن،  ًمق أراد قمٛمر  :رازمعايم

 :، ومٚمامَّ قمدل قمـ ذًمؽًمُٕمٛمر  ومٕمؾ عم٤م اظمتٚمػ ومٞمف اصمٜم٤من، يمام طمدث ذم اؾمتخالف أيب سمٙمر 

 .قمرومٜم٤م أٟمَّف ٓ همرض ًمف ذم أطمدهؿ

 .وًمٙمـ شمّمٞم د اًمرواي٤مت اعمٙمذوسم٦م واحلٙمؿ هب٤م قمغم قمٔمامء إُم٦م هق ؾم٥ٌم يمؾ سمالء

ـاي يعتؼدون : وشمويمثًو: )ومؾتؿ( 811 يومقيمؽؿ زملنا أهؾ ايمً . أنا اإلمومي أمر اصطًلضمل ؾمقري يمألما

و ومويمً ٓزمـ فمؿر ؿً أنا أزموك نمغم ُمًتخؾػ؟: خمويمػ ظمو روى مًؾؿ ونمغمه فمـ ضمػصي، زملهنا
إلم .. َأفمؾِ

زفمؿقا أكاؽ نمغم : إينِّ ؽمؿعً ايمـوس يؼقيمقن مؼويمي، همآيمقً أن أومقهلو يمؽ: أن دطمؾ فمعم أزمقف وومول

ف يمق ىمون يمؽ رافمل إزمؾ  أو رافمل نمـؿ، شمؿا صموءك وسمرىمفو رأيً أن ومد وقاع، همرفمويي مًتخؾػ، وأكا

(ايمـوس أؾمد
(5)

. 

ه قمـ اإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م سمٛمٕمٜم٤مهقوهٙمذا ُم٤م أوردمت
(0)

. 

 :مـ أوصمف اجلقابو

 ًٓ هذا اًم٘مقل إذا ُوِوع ُم٘م٤مسمؾ ىمقل اًمِمٞمٕم٦م، يم٤من اعمراد ُمٜمف واوًح٤م، وًمٙمـ ٕهؾ اًمًٜم٦َّم أىمقال  :أو

 .ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ٓ قمالىم٦م ًمٚمِمٞمٕم٦م هب٤م

ث قمـ إُم٤مُم٦م سم٤مًمٜمص، وىمقزم هذا ًمٚمرد قمٚمٞمف  .وم٤مًمِمٞمٕم٦م شمتحدَّ

٤م أىمقال اًمًٜم٦َّم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، ومٝمذا ًمف شمٗمّمٞمؾ آظمر  .أُمَّ

إنَّ اهلل : ومقاوم٘مف ىمقزم، ومقوع رأؾمف، صمؿَّ رومٕمف إزمَّ وم٘م٤مل: )ُمًٚمؿأوردمتقه قمٜمد  شمٙمٛمٚم٦م احلدي٨م :شموكقًو

  مل يًتخٚمػ، وإن أؾمتخٚمػ وم٢منَّ أسم٤م سمٙمر ىمد  حيٗمظ ديٜمف، وإينِّ ًمئـ مل أؾمتخٚمػ وم٢منَّ رؾمقل اهلل

 .اؾمتَخٚمػ

َّٓ أن ذيمر رؾمقل اهلل : ىم٤مل وأسم٤م سمٙمر، ومٕمٚمٛم٧م أٟمَّف مل يٙمـ ًمٞمٕمدل سمرؾمقل اهلل  ومقاهلل ُم٤م هق إ

(ػًدا، وأٟمَّف همػم ُُمًتخٚمِ أطم 
( )

. 

أطمًدا، صمؿَّ مل يٜمٙمر قمغم أيب سمٙمر  أرأي٧م يمٞمػ أنَّ اسمٜمف يِمٝمد أنَّ أسم٤مه مل يٙمـ ًمٞمٕمدل سمرؾمقل اهلل 

                                                
 (.3/1823، 6/5)صحٞمح ُمًٚمؿ ( 1) 

 (.1/42)اإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م ( 2) 

 (.1823:ح)رواه ُمًٚمؿ ( 3) 
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 !؟

٤م ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦َّم واجلامقم٦م وم٘مد خلَّّمف اًمٜمقوي وم٘م٤مل :شمويمثًو إنَّ اعمًٚمٛملم أمجٕمقا قمغم أنَّ : )أُمَّ

 .اخلٚمٞمٗم٦م إذا طميشمف ُم٘مدُم٤مت اعمقت، وىمٌؾ ذًمؽ جيقز ًمف آؾمتخالف وجيقز ًمف شمريمف

 .ذم هذا، وإَّٓ وم٘مد اىمتدى سم٠ميب سمٙمر وم٢من شمريمف وم٘مد اىمتدى سم٤مًمٜمٌل 

ٕم٘مد أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد إلٟم٤ًمن إذا مل سمؾمتخالف، وقمغم اٟمٕم٘م٤مده٤م وأمجٕمقا قمغم اٟمٕم٘م٤مد اخلالوم٦م سم٤مٓ

 .يًتخٚمػ اخلٚمٞمٗم٦م

(يمام ومٕمؾ قُمٛمر ،وأمجٕمقا قمغم ضمقاز ضمٕمؾ اخلٚمٞمٗم٦م إُمر ؿمقرى سملم مج٤مقم٦م
(5)

. 

 .ٟمٙمرر ُمرة أظمرى

مل يًتخٚمػ ٟمّم٤ًم وًمٙمٜمف أؿم٤مر إؿم٤مرة ىمقي٦م إمم آؾمتخالف وهق ٟمٌل ي٠مشمٞمف اًمقطمل ومٚمٕمٚمف  اًمٜمٌل

ىمد قمٚمؿ سمؾ ىمد قمٚمؿ يمام ُمر ذم احلدي٨م ىمري٤ًٌم أن إُم٦م ًمـ شمًتٌدل سم٠ميب سمٙمر أطمدًا وأُم٤م اًمّمديؼ أو 

 .اًمٗم٤مروق ومٝمام ٓ ي٠مشمٞمٝمام وطمل ومرأي٤م أن يًتخٚمٗم٤م وًمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يٛمٜمع ذقم٤مً 

إذا ىموكً اإلمومي ؾمقرى فمـد أهؾ ايمًـاي، همامذا يؼقيمقن همقام ذىمره ازمـ ضمٌون : وورازمعً : )ومؾتؿ( 818

 ؟أيًضو يمقس يمف كصقى دم سمعقكم اإلمومي، زمؾ هل زمقد اهلل همؼط زملنا ايمـٌل : وازمـ ىمثغم ونمغممهو

زمـل فمومر زمـ صعصعي دم مـوزهلؿ،  - أي ايمـٌل -شمؿا َأسمك .. )كؼرأ مًعو مو ذىمر دم هذه ايمؼضقي

ومـوك همـٌمك اهلل، شمؿا أـمفرك اهلل فمعم مـ طمويمػؽ، : ؿ إلم اهلل، همؼول وموئؾ مـفؿهمدفموه إن اسمٌعـوك وصدا

 أيؽقن يمـو إمر مـ زمعدك؟

 .إمر إلم اهلل يضعف ضمقٌ يشوء: همؼول رؽمقل اهلل 

 !أهندف كحقركو يمؾعرب دوكؽ، همنذا ـمفرت ىمون إمر دم نمغمكو؟: همؼويمقا

(ٓ ضموصمي يمـو دم هذا مـ أمرك
(0)

. 

 :واجلقاب مـ وصمقه: ومؾً

                                                
 (.447-12/446)ذح ُمًٚمؿ ( 1) 

 (.3/171)اًمٌداي٦م  ،(1/89)اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن ( 2) 
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 ًٓ اسمـ طم٤ٌمن مل يذيمر هلذه اًم٘مّم٦م ؾمٜمًدا، وىمد ذيمره٤م اسمـ إؾمح٤مق ذم اًمًػمة سمًٜمد ُمٜم٘مٓمع :أو
(5)

وىمد  

٤م ٓ ٟمًتدل سمام ٓ يّمح م قمدة ُمرات أٟمَّ  .شم٘مدَّ

أي -ىمد مجع سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م ىمٌؾ هذا اًمت٤مريخ، يمام ؾمٞم٠ميت ىمري٤ًٌم  أٟمتؿ شمزقمٛمقن أنَّ اًمٜمٌل  :شموكقًو

وأٟمَّف ىمد قمرض قمٚمٞمٝمؿ ُٟمٍمشمف، وأن يٙمقن  -ىمٌؾ قمرض ٟمٗمًف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف قمغم اًم٘م٤ٌمئؾ

وهذا يٕمٜمل أطمد . سمذًمؽ وم٠مصٌح ظمٚمٞمٗم٦م ُمـ ذًمؽ اًمت٤مريخ ىمٌؾاًمٜم٤مس ظمٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمده، وأنَّ قمٚمٞم٤ًّم ىمد 

 :أُمريـ

، وٓ ؿمؽَّ أنَّ هذا يٜمتنم: ومٙمٞمػ يٓمٚمٌقن أن يٙمقن هلؿ أُمر ىمد شمٕملمَّ أنَّ اخلٚمٞمٗم٦م  (أ ىمد شمٕملمَّ

 !ص٤مطمٌف؟

عم٤مذا ي٘مقل ىمقًٓ يدل قمغم . سم٠من إُمر ىمد ىميض ذم اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمده صمؿ مِلَ مل خيؼمهؿ اًمٜمٌل  (ب

  !أن إُمر إمم اهلل قمزوضمؾ يْمٕمف طمٞم٨م يِم٤مء ُمع أٟمف ىمد ووٕمف طم٥ًم زقمٛمٙمؿ ذم قمكم ريض اهلل قمٜمف ؟

 .-وقمٜمدٟم٤م يمالمه٤م-وم٠مطمد إُمريـ قمٜمديمؿ يم٤مذب  

 همٓء، همؾامذا مل يعطفؿ؟ ومٌؾفاظمطؾى ومد  شمؿا مو فمروف فمعم زمـل فمٌد

 !كحؿد اهلل فمعم كعؿي ايمعؼؾ

م-ٓ يّمح ٟمص ذم ذيمر اإلُم٤مُم٦م، سمؾ هل أُمر ُمؽموك  :شمويمثًو ٦م قمغم اًمّمقر اًمثالث، أو  -يمام شم٘مدَّ ًمألُمَّ

 .ُم٤م جيد ُمـ صقر حت٘مؼ ُم٘م٤مصده٤م

و أهؾ ايمتشقع»: وومقيمؽؿ): دم أشمـوء ردىمؿ فمقما  ومؾتؿ( 814 همنكاف ُيػَفؿ مـ فمؼقدهتؿ أكاف جيى : وأما

، مع أكاف مل يرد دم ايمؼرآن وٓ دم ايمًـاي أي يمػظ دم فمعم اهلل أن يـصى إموًمو، وأنا هذا اإلموم هق فمقّم 

 :شمؿ ومؾتؿ .شأوصمف ذىمر اإلمومي وايمقصويي، وإكاام هل فمؿقموت وموزمؾي يمؾتلويؾ فمعم

و ورود ومضقي إمومي فمقّم زمـ أيب ؿمويمى دم ايمًـاي همؿـ راصمع: همـؼقل  :وأما

 .ايمدار يقم اإلكذار: ضمديٌ (8

 .اظمـزيمي: وضمديٌ (4

 .ايمغدير: وضمديٌ (3

 .ايمثؼؾكم: وضمديٌ (2

                                                
 (.64-1/63)اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ هِم٤مم ( 1) 
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 .ايمًػقـي: وضمديٌ (1

 .شوهق ورم ىمؾ مممـ زمعدي»: وضمديٌ (6

 .شزموهبوأكو مديـي ايمعؾؿ وفمقّم »: وضمديٌ (7

 .اظمماطموة: وضمديٌ (8

 .سمٌؾقغ ؽمقرة زمراءة: وضمديٌ (9

 .ؽمد إزمقاب: وضمديٌ( 81

 .زموب ضمطي: وضمديٌ (88

 .ايمرايي: وضمديٌ (84

زمـ أيب افمعم إمومي فمقّم  يتقؼـ زمـص ايمـٌل  :ونمغمهو مـ فمممات زمؾ مئوت ايمـصقص دم ذيمؽ 

 .ؿمويمى

ح دم زمعضفو فمعم ىمقكف طمؾقػي مـ زمعده، ىمحديٌ ايمدار ايمذي ومول فمقّم  هملطمذ : )وومد سا

 .ل وطمؾقػتل همقؽؿ، هموؽمؿعقا يمف وأؿمقعقاقإنا هذا أطمل ووص: زمرومٌتل شمؿا ومول

(ومد أمرك أن سمًؿع ٓزمـؽ وسمطقع: همؼوم ايمؼقم يضحؽقن ويؼقيمقن ٕيب ؿمويمى: ومول
(5)

. 

 :هـو وومػوت: ومؾً

٤م أطم٤مدي٨م صح٤مح): احلٛمد هلل أٟمَّؽ مل شم٘مؾ :إولمايمقومػي  ٤م مجٞمٕمٝم٤م ٓ  :وهذا اًمٔمـ سمؽ (إهنَّ ٕهنَّ

 .شمّمح، ُم٤م قمدا رواي٤مت ٓ قمالىم٦م هل٤م سم٤مإلُم٤مُم٦م

ٕنَّ ُم٤م ُوِوع ذم  :سمؾ آٓف :ىمٚم٧م (ونمغمهو فمممات زمؾ مئوت ايمـصقص): ىمٚمتؿ :ايمثوكقيايمقومػي 

: طمٞم٨م ي٘مقل سمٕمد اإلؿم٤مرة إمم ُم٤م (هن٩م اًمٌالهم٦م)هذه اعم٠ًمًم٦م ٓ حُيَم، سمِمٝم٤مدة اسمـ أيب احلديد ؿم٤مرح 

وهٙمذا أهف همالة اًمِمٞمٕم٦م اًمراومْم٦م ذم ووع إطم٤مدي٨م سمام يتٗمؼ : )ووٕمف اًمِمٞمٕم٦م ذم ذم اًمّمح٤مسم٦م، ىم٤مل

ا ُمزقمًج٤م، طمتَّك ىم٤مل اخلٚمٞمكم ذم اإلرؿم٤مد ووٕم٧م اًمراومْم٦م ذم »: ُمع أهقائٝمؿ، واًمتل سمٚمٖم٧م ُمـ اًمٙمثرة طمدًّ

(شئ٦م أًمػ طمدي٨مومْم٤مئؾ قمكّم وأهؾ سمٞمتف ٟمحق صمالصمام
(0)

. 

ح إُم٤مُمٙمؿ اخلٛمٞمٜمل :ايمثويمثيايمقومػي  وواوح سم٠منَّ اًمٜمٌل : )وم٘م٤مل ،أنَّ أُمر اإلُم٤مُم٦م مل يٌٞمٜمف اًمٜمٌل : ىمد سَّ

                                                
 (.2/62)شم٤مريخ اًمٓمؼمي ( 1) 

 (.12:ص)اإلرؿم٤مد  ،(1/135)ذح هن٩م اًمٌالهم٦م ( 2) 
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ًمق يم٤من سمٚمَّغ سم٠مُمر اإلُم٤مُم٦م ـمًٌ٘م٤م عم٤م أُمر سمف اهلل، وسمذل اعم٤ًمقمل ذم هذا اعمج٤مل: عم٤م ٟمِم٧ٌم ذم اًمٌٚمدان 

عمٕم٤مرك، وعم٤م فمٝمرت صمٛم٦م ظمالوم٤مت ذم أصقل اًمديـ اإلؾمالُمٞم٦م يمؾ هذه آظمتالوم٤مت واعمِم٤مطمٜم٤مت وا

(وومروقمف
(5)

. 

 : هموخلؿقـل يعؼمف ويتافؿ

 .يٕمؽمف سم٠منَّ اإلُم٤مُم٦م مل شمٌلم

سم٠مٟمَّف مل ُيٌٚمِّغ  -أشم٘مك اًمٜم٤مس وأقمرف اًمٜم٤مس سمرسمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف- ويتَّٝمؿ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمًدا 

 !يمام أُمر اهلل 

ٓا زمويمـؼؾ، ومل ُيـؼؾ  :اهلل أمره زمذيمؽوكحـ ٓ كدري ىمقػ فمرف اخلؿقـل أنا  ٕنا ذيمؽ ٓ ُيعرف إ

 !اخلؿقـل اؿمؾع فمعم ايمؾقح اظمحػقظ أو صموءه ايمقضمل: إيمقـو، إذن

٤م إطم٤مدي٨م :ايمرازمعيايمقومػي  ًمتٕمٚمؿ  :وم٠مٟم٤م أورد ًمؽ درضم٤مهت٤م ذم ُمٞمزان اًمٕمٚمامء ُمـ ظمالل ُرواهت٤م: أُمَّ

٤م ٓ شمّمح إن مل شمٙمـ شمٕمٚمؿ ُمـ ىمٌؾ، وأنَّ آ ُمـ  ؾمتدٓل سم٠مُمث٤مل هذه اًمرواي٤مت قمغم ديـ اهلل أهنَّ

 .إقمامل اعمحرُم٦م

 : ىم٤مل شمٕم٤ممم             [36:اإلهاء]  هنٌل ضم٤مزم أن شمتٌَّع ُم٤م مل

 !!دع قمٜمؽ اًمت٘مٚمٞمدوميٙمـ أُمًرا واوًح٤م، 

٦م ثثذه أيثث٧م هثزًمث٤م ٟمثٛمثًم: )٥مث٤مًمثـ أيب ـمثكّم سمثـ قمث، قمشطمدي٨م اًمدار يقم اإلٟمذار»: احلديٌ إول

 قل اهلل ثثك رؾمثثٚمثثقم            [ اًمِمٕمراءؾمقرة] دقم٤مين ،

ومْم٘م٧م سمذًمؽ ذرقًم٤م، : إنَّ اهلل أُمرين أن أٟمذر قمِمػميت إىمرسملم، ىم٤مل! ي٤م قمكمّ : ، وم٘م٤مل زمرؾمقل اهلل 

! ي٤م حمٛمد: طمتَّك ضم٤مء ضمؼمائٞمؾ، وم٘م٤مل ٛم٧م  ومَّم  /ُمٜمٝمؿ ُم٤م أيمره، وقمروم٧م أينِّ ُمتك ُم٤م أسم٤مدهيؿ هبذا إُمر أرَ 

َّٓ شمٗمٕمؾ ُم٤م شُم١مُمر سمف ُيٕمذسمؽ رسمؽ وم٤مصٜمع ًمٜم٤م ص٤مقًم٤م ُمـ ـمٕم٤مم، واضمٕمؾ قمٚمٞمف رضمؾ ؿم٤مة، واُمأل ًمٜم٤م  .إٟمَّؽ إ

٤م ُمـ ًمٌـ، صمؿَّ امجع زم سمٜمل قمٌد ًًّ  اعمٓمٚم٥م طمتَّك أيمٚمٛمٝمؿ، وأسمٚمِّٖمٝمؿ ُم٤م ُأُمرت سمف: ومٗمٕمٚم٧م ُم٤م أُمرين سمف، صمؿَّ  قُم

 ،ومحزة ،أسمق ـم٤مًم٥م :دقمقهتؿ ًمف، وهؿ يقُمئذ أرسمٕمقن رضماًل، يزيدون رضماًل أو يٜم٘مّمقٟمف، ومٞمٝمؿ أقمامُمف

ووٕمتف شمٜم٤مول ومٚمامَّ  ،وأسمق هل٥م: ومٚمامَّ اضمتٛمٕمقا إًمٞمف دقم٤مين سم٤مًمٓمٕم٤مم اًمذي صٜمٕم٧م هلؿ، ومجئ٧م سمف ،واًمٕم٤ٌمس

                                                
 (.155:ص)يمِمػ إهار ( 1) 
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ظمذوا سم٤مؾمؿ اهلل، : ، ىم٤ملطِمذي٦م ُمـ اًمٚمحؿ، ومِم٘مٝم٤م سم٠مؾمٜم٤مٟمف، صمؿَّ أًم٘م٤مه٤م ذم ٟمقاطمل اًمّمحٗم٦م رؾمقل اهلل 

َّٓ ُمقاوع أيدهيؿ، وأيؿ اهلل اًمذي ٟمٗمس قمكّم سمٞمده إن  وم٠ميمؾ اًم٘مقم طمتَّك ُم٤م هلؿ سمٌمء طم٤مضم٦م، وُم٤م أرى إ

ومنمسمقا طمتَّك  اؾمِؼ اًمٜم٤مس، ومجئتٝمؿ سمذًمؽ اًمٕمس: يم٤من اًمرضمؾ اًمقاطمد ًمٞم٠ميمؾ ُم٤م ىمّدُم٧م جلٛمٞمٕمٝمؿ، صمؿَّ ىم٤مل

 .رووا ُمٜمف مجٞمًٕم٤م، وأيؿ اهلل إن يم٤من اًمرضمؾ اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ًمٞمنمب ُمثٚمف

هلّد ُم٤م ؾمحريمؿ سمف : أن يٙمٚمٛمٝمؿ، سمدره أسمق هل٥م إمم اًمٙمالم، وم٘م٤مل ومٚمامَّ أراد رؾمقل اهلل  

 .ص٤مطمٌٙمؿ، ومتٗمّرق اًم٘مقم ومل يٙمٚمٛمٝمؿ رؾمقل اهلل 

ق اًم٘مقم ىمٌؾ أن إنَّ هذا اًمرضمؾ ىمد ؾمٌ٘مٜمل إمم ! ي٤م قمكمّ : وم٘م٤مل اًمٖمد  ُم٤م ىمد ؾمٛمٕم٧َم ُمـ اًم٘مقل، ومتٗمرَّ

ٗمٕمٚم٧م، صمؿَّ مجٕمتٝمؿ، صمؿَّ دقم٤مين ثوم: ٤ملث٤مم ُمثؾ اًمذي صٜمٕم٧م، صمؿَّ امجٕمٝمؿ، ىمثـ اًمٓمٕمث٤م ُمث٠مقمد ًمٜمثؿ، ومثٚمٛمٝمثأيم

سمتف هلؿ، ومٗمٕمؾ يمام ومٕمؾ سم٤مُٕمس، وم٠ميمٚمقا طمتَّك ُم٤م هلؿ سمٌمء طم٤مضم٦م، ىم٤مل اؾم٘مٝمؿ، ومجئتٝمؿ : سم٤مًمٓمٕم٤مم وم٘مرَّ

إينِّ ! اعمٓمٚم٥م ي٤م سمٜمل قمٌد: ، وم٘م٤مل، صمؿَّ شمٙمٚمؿ رؾمقل اهلل /ك رووا ُمٜمف مجٞمًٕم٤مسمذًمؽ اًمٕمس ومنمسمقا طمتَّ 

واهلل ُم٤م أقمٚمؿ ؿم٤مسًم٤م ذم اًمٕمرب ضم٤مء ىمقُمف سم٠مومْمؾ نم٤َّم ضمئتٙمؿ سمف، إينِّ ىمد ضمئتٙمؿ سمخػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وىمد 

: ا؟ ىم٤ملأُمرين اهلل أن أدقمقيمؿ إًمٞمف، وم٠مي ٙمؿ ي١مازرين قمغم هذا إُمر، قمغم أن يٙمقن أظمل ويمذا ويمذ

: وم٠مطمجؿ اًم٘مقم قمٜمٝم٤م مجٞمًٕم٤م، وىمٚم٧م وإينِّ ٕطمدصمٝمؿ ؾمٜم٤ًّم وأرُمّمٝمؿ قمٞمٜم٤ًم، وأقمٔمٛمٝمؿ سمٓمٜم٤ًم، وأمحِمٝمؿ ؾم٤مىًم٤م

اؾمٛمٕمقا ذا، ثذا ويمثل ويمثذا أظمثإنَّ ه: ٤ملثؿَّ ىمثل، صمثتثٌثرىمثذ سمث٠مظمثرك، ومثقن وزيثأيم! أٟم٤م ي٤م ٟمٌل اهلل

(أُمرك أن شمًٛمع ٓسمٜمؽ وشمٓمٞمعىمد : ، وي٘مقًمقن ٕيب ـم٤مًم٥موم٘م٤مم اًم٘مقم يْمحٙمقن: وأـمٞمٕمقا، ىم٤مل
( )

. 

 :واجلقاب مـ أوصمف:ومؾً 

 ًٓ  .ُمٙمذوب هق هذا حلدي٨م ٓ يّمح، سمؾ :أو

وىم٤مل أسمق . يم٤من يْمع احلدي٨م: ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل ،اًمٖمٗم٤مر سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أسمق ُمريؿ قمٌد: ذم رواة اًمٓمؼمي

، وٕٟمَّٜمل ىمد ًم٘مٞمتف وأٟم٤م أؿمٝمد أنَّ أسم٤م ُمريؿ يمذاب): اًمقاطمد سمـ زي٤مد ًمف داود سمٕمد أن ؾم٤مق شمٙمذي٥م قمٌد

(اًمٖمٗم٤مر سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد: وؾمٛمٕم٧م ُمٜمف، واؾمٛمف
( )

. 

اًم٘مدوس قمٌد اهلل سمـ قمٌد: وًمف ـمريؼ أظمرى قمٜمد أيب طم٤مشمؿ ومٞمٝم٤م
( )

(. يمقذم راوميض: )ىم٤مل اًمذهٌل ،

                                                
 (.321-2/319)خ اًمٓمؼمي شم٤مري( 1) 

 (.2/641)ُمٞمزان آقمتدال ( 2) 

 (.16115:ح)شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ ( 3) 
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جمٝمقل، : )وىم٤مل اًمٌخ٤مري(. ًمٞمس صم٘م٦م: )وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل(. ًمٞمس سمٌمء، راوميض ظمٌٞم٨م: )وىم٤مل حيٞمك

(وطمديثف ُمٜمٙمر
(5)

. 

مل يًورع إلم مو أمره زمف رزمف ضمتك صموءه ايمتفديد مـ اهلل  دم أول احلديٌ أن ايمـٌل :شموكقوً 

 .فمزوصمؾ

 !! يمقحؼؼ اإلمومي  وهؽذا يمذي ايمقووع رؽمقل اهلل

رهؿ مـ ايمديـ همؽقػ يػعؾ ذيمؽ : شمويمثوً  وهق  ؾمؼ ايمؾحؿ زموٕؽمـون يمؼقم مل يممـقا زمف أصًلً يـػِّ

 .يعؾؿ ذيمؽ

هؿ مل ! ، وهؾ هؿ ُمًٚمٛمقن طمتَّك يًٛمٕمقا ويٓمٞمٕمقا؟(وم٤مؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا: )ذم آظمر احلدي٨م :رازمعوً 

ومل يٓمٞمٕمقه ذم أصؾ اإليامن، وىمد أقمروقا قمـ دقمقشمف، ومٙمٞمػ ي٠مُمرهؿ وهؿ ًمٞمًقا  يًٛمٕمقا ُمٜمف 

 أن يٓمٞمٕمقا ًمٖمالم مل يتج٤موز ؾمٜمف اًمٕم٤مذة وهؿ ؿمٞمقخ ىمريش وىمد أٟمٗمقا اشم٤ٌمع حمٛمد أصاًل ُم١مُمٜملم

 !؟ٞمػ يٓمٕمقن همالُم٤م وهؿ ٓزاًمقا قمغم يمٗمرهؿٟمٗمًف ومٙم

 !!احلؿد هلل فمعم كعؿي ايمعؼؾ

 ،(أرسمٕملم رضماًل يزيدون رضماًل أو يٜم٘مّمقٟمف: )ذم احلدي٨م أنَّ أسمٜم٤مء قمٌد اعمٓمٚم٥م يم٤مٟمقا :طمومًوً 

 .واًمت٤مريخ يِمٝمد سمٙمذب هذا اًمٕمدد

َّٓ مخ٦ًم هؿ واًمٕم٤ٌمس،  محزة، :وم٠موٓد قمٌد اعمٓمٚم٥م يم٤مٟمقا قمنمة ُمـ اًمقًمد، مل يدرك اًمٜمٌقة ُمٜمٝمؿ إ

 .واًمٌ٘مٞم٦م ُم٤مشمقا ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م ـم٤مًم٥م، واحل٤مرث، وأسمق هل٥م وأسمق

 .وم٠مُّم٤م محزة ومٚمؿ يٙمـ ًمف وًمد

٤م اًمٕم٤ٌمس وم٠مول وًمد ًمف يم٤من ذم طمّم٤مر اًمِمٕم٥م هق صمؿَّ اًمٗمْمؾ،  ،اهلل صمؿَّ وًمد ًمف قُمٌٞمد ،قمٌد اهلل: وأُمَّ

 .أوٓد يم٤ٌمر حييون -إذن-ومٚمٞمس ًمف 

٤م أسمق ـم٤مًم٥م ومٙم٤من ًمف أرسمٕم٦م ُم ـم٤مًم٥م، وقم٘مٞمؾ، وضمٕمٗمر، وقمكم: وـم٤مًم٥م مل يدرك : ـ اًمقًمد هؿوأُمَّ

 .أي شمقذم ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م اإلؾمالم

                                                
 (.1/545)اعمٞمزان ( 1) 
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٤م احل٤مرث ومٙم٤من ًمف اسمٜم٤من، مه٤م  .أسمق ؾمٗمٞم٤من، ورسمٞمٕم٦م ُمـ ُمًٚمٛم٦م اًمٗمتح: وأُمَّ

ٓن ودقم٤م اًمٜمٌل : وأسمق هل٥م يم٤من ًمف صمالصم٦م ُمـ اًمقًمد قمغم  قمت٦ٌم، وُمٖمٞم٨م، وقمتٞم٦ٌم: أؾمٚمؿ إوَّ

اًمث٤مًم٨م
(5). 

د وأطمٗم٤مد قمٌد اعمٓمٚم٥م، ومٙمٞمػ طمي أرسمٕمقن رضماًل وه١مٓء مل يتج٤موز قمددهؿ ه١مٓء هؿ أوٓ

 !أرسمٕم٦م قمنم رضماًل؟

 :وهذا زمقون زملؽمامئفؿ ودرصموهتؿ

 :إب-أ

 .(فمٌد اظمطؾى)   -8      

 :إزمـوء -ب

 .(زةثٛمثطم) -2    

 .(اًمٕم٤ٌمس) -3    

 .(أسمق ـم٤مًم٥م) -4     

 .(٤مرثثاحل) -5     

 .(أسمق هل٥م) -6     

 :إضمػود -ج

 .(ـم٤مًم٥م سمـ أيب ـم٤مًم٥م) -7        

 .(قم٘مٞمؾ سمـ أيب ـم٤مًم٥م) -8        

 .(ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م) - 9         

 .(قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م) - 11         

 .(أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث) - 11       

 .(رسمٞمٕم٦م سمـ احل٤مرث) -12        

 .(قمت٦ٌم سمـ أيب هل٥م) -13        

 .(أيب هل٥مُمٖمٞم٨م سمـ ) -14        

                                                
 (.7/297)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ( 1) 
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(قمتٞم٦ٌم سمـ أيب هل٥م) -15         
(5). 

 .ومٝم١مٓء مخ٦ًم قمنم ؿمخّم٤ًم وسمِمٝم٤مدة اًمت٤مريخ 

 !!همليـ إرزمعقن يو ؽمعودة إؽمتوذ؟

 !أضمقوًكو ايمراوي ايمؽذاب سمػقسمف صمقاكى ٓ يًتحيهو أشمـوء ىمذزمف همقػتضح؟

، وذم رواي٦م اًمٓمؼمي (ويٙمقن ظمٚمٞمٗمتل ذم أهكم: )ذم رواي٦م اسمـ أيب طم٤مشمؿ: أًمٗم٤مظ احلدي٨م :رازمًعو

َّٓ اخلالوم٦م ذم (قمغم أن يٙمقن أظمل ويمذا ويمذا: )اًمٕم٤ٌمرة ُمٌٝمٛم٦م، وًمٗمٔمٝم٤م ، ومٚمٗمظ اسمـ أيب طم٤مشمؿ مل يذيمر إ

 .إهؾ، ورواي٦م اًمٓمؼمي ُمٌٝمٛم٦م، ويمالمه٤م ٓ يّمح٤من

و ًً َّٓ ـمٛمًٕم٤م ذم اًمرئ٤مؾم٦م، ٓ رهم٦ًٌم ذم اإليامنسم٠مٟمَّف مل  هذا اهت٤مم ًمٕمكّم  :طموم  .يًٚمؿ إ

وقمدهؿ سمقزارة وٓ سم٢مُم٤مرة، وًمق يم٤من  وسمٕمده، ومل ٟمًٛمع أٟمَّف  يمؿ أؾمٚمؿ ُمع قمكّم  :ؽمودؽًمو

أٟم٧م وقمدت اسمـ قمٛمؽ : ٤م وًم٘م٤مًمقا ًم٠ًمًمقا ُمثٚمٝمُمرة واطمدة ًمٓمٛمٕمقا ذم أُمث٤مهل٤م   ذًمؽ ضمرى ُمٜمف 

 !!ـ رسمؽ وٟمحـ ُمًتٕمدون سمذًمؽ ومٕمدٟم٤م سمِمٞمئ قم٤مضمؾ ُمثٚمفسم٤مخلالوم٦م وهق مل يًتٓمٞمع مح٤ميتؽ طمتك شمٌٚمغ قم

وًمٙمٜمٝمؿ مل ي٘مقًمقا ؿمٞمئ٤ًم ُمـ هذا نم٤م يدل قمغم قمدم طمدوث ؿمٞمئ ُمـ ذًمؽ وًمق طمدث ٓؾمتٓم٤مر اخلؼم 

 !!ذم أوم٤مق 

واًمٜمٌقة ٓ شُمقرث،  ،هذا حتقيؾ ًمٚمٜمٌقة ًمتٙمقن ُُمٚمًٙم٤م وزقم٤مُم٦م، يتقارصمٝم٤م إسمٜم٤مء قمـ أسم٤مء :ؽموزمًعو

 .ٜم٥ًمواًمت٘مدم ومٞمٝم٤م سمٖمػم اًم

، إمم أيب سمٙمر ذم ظمروج اخلالوم٦م قمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل  -واهلل أقمٚمؿ-واًمن : )ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

إٟمَّف َُمِٚمٌؽ وّرث ُمٚمَٙمف أهَؾ : ٕوؿمؽ أن ي٘مقل اعمٌٓمٚمقن :أنَّ قمٚمٞم٤ًّم ًمق شمقمم اخلالوم٦م سمٕمد ُمقشمف: وقمٛمر وقمثامن

 .ومّم٤من اهلل ُمٜمّم٥م رؾم٤مًمتف وٟمٌقشمف قمـ هذه اًمِمٌٝم٦م. سمٞمتف

ًمق يم٤من ذم آسم٤مئف : وم٘م٤مل ًمف. ٓ: هؾ يم٤من ذم آسم٤مئف ُمـ ُمٚمؽ؟ ىم٤مل: )ىمؾ ٕيب ؾمٗمٞم٤منوشم٠مُمَّؾ ىمقل هر

(رضمؾ يٓمٚم٥م ُُمٚمؽ آسم٤مئف: ُمٚمؽ ًم٘مٚم٧م
(0)

. 

 .ومّم٤من ُمٜمّمٌف اًمٕمكم ُمـ ؿمٌٝم٦م اعُمٚمؽ ذم آسم٤مئف وأهؾ سمٞمتف

                                                
 (.372-292:ص)ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك ذم ُمٜم٤مىم٥م ذوي اًم٘مرسمك ( 1) 

 (.7:ح)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 2) 
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هق اًمن ذم يمقٟمف مل ُيقرث هق وإٟمٌٞم٤مء، ىمٓمًٕم٤م هلذه اًمِمٌٝم٦م: ًمئال ئمـ اعمٌٓمؾ  -واهلل أقمٚمؿ-وهذا 

أنَّ إٟمٌٞم٤مء ـمٚمٌقا مجع اًمدٟمٞم٤م ٕوٓدهؿ وورصمتٝمؿ، يمام يٗمٕمٚمف اإلٟم٤ًمن ُمـ زهده ذم ٟمٗمًف، وشمقريثف ُم٤مًمف 

 .ًمقًمده وذريتف

ًمئال شمتٓمرق اًمتٝمٛم٦م حلج٩م اهلل  :ومّم٤مهنؿ اهلل قمـ ذًمؽ، وُمٜمٕمٝمؿ ُمـ شمقري٨م ورصمتٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اعم٤مل

(ورؾمٚمف، ومال يٌ٘مك ذم ٟمٌقهتؿ ورؾم٤مًمتٝمؿ ؿمٌٝم٦م أصاًل 
(5)

. 

ًُ  :شمومـًو اخلالوم٦م، ٕضمؾ ذًمؽ اًمن، ًمتٌ٘مك اًمٜمٌقة سمٕمٞمدة  ًمٕمكّم  وًمٕمؾَّ قمدم متٙملم اهلل  :ومؾ

 .قمـ اًمِمٌف

ى ذًمؽ ُمٕمت٘مد اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ ادقمقا ومٞمف ُم٤م ًمٞمس ًمف، وًمتحقًم٧م  صمؿَّ ًمق متٙمـ قمكّم  ًمرسمَّام ىمقَّ

 .اًمٜمٌقة إمم ُمٚمؽ وراصمل

 !أمل شمتحقل قمغم يد ُمٕم٤موي٦م؟: وىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ

وًمٙمـ ٓ جيرح ذًمؽ ُمٜمّم٥م اًمٜمٌقة، وطمديثٜم٤م قمـ سم٘م٤مء ُمٜمّم٥م اًمٜمٌقة سمٕمٞمًدا قمـ فمٜمقن سمغم، : ومٜم٘مقل

 .إقمداء، واهلل أقمٚمؿ

ًمف، وم٘مد وقمده سم٠من يٙمقن اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمده، ومل  مل يتح٘مؼ وقمد اًمٜمٌل : قمغم ُمذهٌٙمؿ :سموؽمًعو

 .يِػ ًمف سمققمده

 !هق أراد وًمٙمـ أسم٤م سمٙمر وقمٛمر مل يريدا: وم٢من ىمٚمتؿ

: أن ي٘مقل -قمغم ومٝمٛمٙمؿ- ُم٤م ٓ يًتٓمٞمع شمٜمٗمٞمذه، ويم٤من يٜمٌٖمل د اًمٜمٌل ٓ يٛمٙمـ أن يٕم :ومؾً

 !شإذا ريض أسمق سمٙمر وقمٛمر»

 .قمغم ٟمٕمٛم٦م اهلداي٦م احلٛمد هلل

أٓ سمرى أن سمؽقن مـل زمؿـزيمي هورون مـ مقؽمك، نمغم أكاف ٓ كٌل ) :ضمديٌ: احلديٌ ايمثوين

 (.زمعدي

 :واجلقاب مـ أوصمف: ومؾً

                                                
 (.3/245)سمدائع اًمٗمقائد ( 1) 
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 ًٓ أن يًتخٚمػ  قمٚمٞم٤ًّم قمغم اعمديٜم٦م ذم همزوة شمٌقك، وهذا أُمر ُمٕمت٤مد ًمف  اؾمتخٚمػ اًمٜمٌل  :أو

يِمٙمق إًمٞمف ـمٕمـ  قمغم اعمديٜم٦م أطمًدا ُمـ أصح٤مسمف، ًمٙمـ عم٤َّم اؾمتخٚمٗمف ـمٕمـ اعمٜم٤موم٘مقن ومٞمف، ومٚمحؼ سم٤مًمٜمٌل 

 .سمذًمؽ ومرضمع ه اًمٜمٌل اعمٜم٤موم٘ملم، ومًالَّ 

ه٤مرون يم٤من ظمٚمٞمٗم٦م عمقؾمك قمٜمدُم٤م  متثٞمٚمف ًمف هب٤مرون أظمل ُمقؾمك ذم آؾمتخالف اعم١مىم٧م، وم٢منَّ  :شموكقًو

ذه٥م ُمقؾمك عمٞم٘م٤مت رسمف، صمؿَّ اٟمتٝمك آؾمتخالف سمٕمد رضمقع ُمقؾمك، ومل خَيُٚمػ ه٤مروُن ُمقؾمك سمٕمد 

 .ُمقشمف: ٕٟمَّف ُم٤مت ىمٌؾ ُمقؾمك

، صمؿَّ سمٕمثف  سمٕمد ذًمؽ إمم اًمٞمٛمـ ُمع ُمٕم٤مذ وأيب هذا آؾمتخالف ىمد اٟم٘مٓمع سمٕمد قمقدشمف  :شمويمثًو

ُمقؾمك إؿمٕمري
(5)

وظمٚمػ قمغم اعمديٜم٦م ؿمخًّم٤م آظمر، ومدلَّ قمغم أنَّ ذًمؽ  ، وىمد طم٩م اًمٜمٌل 

 .آؾمتخالف ىمد اٟم٘مٓمع

 !؟وم٠ميـ اًمدًمٞمؾ ذم هذا احلدي٨م قمغم أٟمَّف إُم٤مم سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل  :رازمًعو

(مـ ىمـً مقٓه همعقّم مقٓه: )شضمديٌ ايمغدير»: احلديٌ ايمثويمٌ
(0)

. 

 :واجلقاب مـ أوصمف: ومؾً

 ًٓ : هذا احلدي٨م يذيمر اًمٕمٚمامء أنَّ ًمف ؾم٤ًٌٌم، وهق ُم٤م رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سمًٜمده قمـ سُمَريدة ىم٤مل :أو

ذيمرت قمٚمٞم٤ًّم ومتٜم٘مّمتف،  ُمررت ُمع قمكّم إمم اًمٞمٛمـ، ومرأي٧م ُمٜمف ضمٗمقة، ومٚمامَّ ىمدُم٧م قمغم رؾمقل اهلل )

! ؾمقل اهللسمغم ي٤م ر :ىمٚم٧م أًم٧ًُم أومم سم٤معم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ؟: يتٖمػم، وم٘م٤مل ومجٕمؾ وضمف رؾمقل اهلل 

(ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكّم ُمقٓه: ىم٤مل
( )

. 

أورد اسمـ يمثػم ؾم٤ًٌٌم آظمر ذم شم٤مرخيف، وىمد اؾمتقرم إيراد هذا احلدي٨م وسمٞم٤من إًمٗم٤مظ اًمّمحٞمح٦م  :شموكقًو

 : وإًمٗم٤مظ اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمٜمٙمرة ذم ؾم٧م صٗمح٤مت شم٘مري٤ًٌم، ىم٤مل ذم سمدايتف

ف ) ظمٓم٥م سمٛمٙم٤من سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ُمرضمٕمف ُمـ طمج٦م اًمقداع  ذم إيراد احلدي٨م اًمدال قمغم أٟمَّ

ومٌلم ومٞمٝم٤م ومْمؾ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وسمراءة قمروف نم٤َّم يم٤من شمٙمٚمؿ  -ُي٘م٤مل ًمف همدير ظمؿ-ىمري٥م ُمـ اجلحٗم٦م 

                                                
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وأسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري إمم اًمٞمٛمـ، مل ي٘مثؾ  قمٜمدُم٤م سمٕم٨م اًمٜمٌل : وهٜم٤م ُمٚمحظ يٜم٤مؾم٥م ذيمره هٜم٤م( 1) 

وُم٤م هثق ! أم سمٕمد ُمقشمف؟ ومٝمؾ قمّمٛمتف يم٤مٟم٧م ىمٌؾ ُمقت اًمٜمٌل . إذا اظمتٚمٗمتؿ وم٤مرضمٕمقا إمم قمكم ٕٟمف ُمٕمّمقم: عمٕم٤مذ وأيب ُمقؾمك

 .وىمد شم٘مدم شمٜمٌٞمف ُمثٚمف !اًمدًمٞمؾ؟

 (.3714:ح)وذم همػمه٤م، واًمؽمُمذي ( 947:ح)واًمٗمْم٤مئؾ ( 1/84)واه أمحد ر( 2) 

 (.32132:ح( )6/374)اعمّمٜمػ ( 3) 
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ومٞمف سمٕمض ُمـ يم٤من ُمٕمف سم٠مرض اًمٞمٛمـ، سم٥ًٌم ُم٤م يم٤من صدر ُمٜمف إًمٞمٝمؿ ُمـ اعمٕمدًم٦م اًمتل فمٜمَّٝم٤م سمٕمْمٝمؿ 

غ ضمقًرا وشمْمٞمٞمً٘م٤م وسمخاًل، واًمّمقا ُمـ سمٞم٤من اعمٜم٤مؾمؽ ورضمع إمم  ب يم٤من ُمٕمف ذم ذًمؽ، وهلذا عم٤َّم شمٗمرَّ

اعمديٜم٦م، سملمَّ ذًمؽ ذم أصمٜم٤مء اًمٓمريؼ، ومخٓم٥م ظمٓم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م ذم اًمٞمقم اًمث٤مُمـ قمنم ُمـ ذي احلج٦م قم٤مُمئذ، 

ويم٤من يقم إطمد سمٖمدير ظمؿ حت٧م ؿمجرة هٜم٤مك، ومٌلمَّ ومٞمٝم٤م أؿمٞم٤مء، وذيمر ُمـ ومْمؾ قمكّم وأُم٤مٟمتف وقمدًمف 

 .٤م أزاح سمف ُم٤م يم٤من ذم ٟمٗمقس يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ُمٜمفوىمرسمف إًمٞمف ُم

وٟمحـ ٟمقرد قمٞمقن إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ذًمؽ، وٟمٌلمِّ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ صحٞمح ووٕمٞمػ سمحقل اهلل 

وىمقشمف وقمقٟمف، وىمد اقمتٜمك سم٠مُمر هذا احلدي٨م أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ص٤مطم٥م اًمتٗمًػم 

وؾم٤مق اًمٖم٨م واًمًٛملم واًمّمحٞمح واًمً٘مٞمؿ، واًمت٤مريخ، ومجٛمع ومٞمف جمٚمديـ أورد ومٞمٝمام ـمرىمف وأًمٗم٤مفمف، 

قمغم ُم٤م ضمرت سمف قم٤مدة يمثػم ُمـ اعمحدصملم، يقردون ُم٤م وىمع هلؿ ذم ذًمؽ اًم٤ٌمب ُمـ همػم متٞمٞمز سملم صحٞمحف 

وٟمحـ . ويمذًمؽ احل٤مومظ اًمٙمٌػم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ قم٤ًميمر أورد أطم٤مدي٨م يمثػمة ذم هذه اخلٓم٦ٌم. ووٕمٞمٗمف

 طمظَّ ًمٚمِمٞمٕم٦م ومٞمف، وٓ ُمتٛمًؽ هلؿ وٓ دًمٞمؾ: عم٤م ؾمٜمٌٞمٜمف ذم ذًمؽ، ُمع إقمالُمٜم٤م أٟمَّف ٓ يٟمقرد قمٞمقن ُم٤م رو

 :وٟمٜمٌف قمٚمٞمف، ومٜم٘مقل وسم٤مهلل اعمًتٕم٤من

طمدصمٜمل حيٞمك سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب : ىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ذم ؾمٞم٤مق طمج٦م اًمقداع

  عم٤َّم أىمٌؾ قمكّم ُمـ اًمٞمٛمـ ًمٞمٚم٘مك رؾمقل اهلل: )قمـ يزيد سمـ ـمٚمح٦م سمـ يزيد سمـ ريم٤مٟم٦م، ىم٤مل ،قمٛمرة

سمٛمٙم٦م، شمٕمجؾ إمم رؾمقل اهلل، واؾمتخٚمػ قمغم ضمٜمده اًمذيـ ُمٕمف رضماًل ُمـ أصح٤مسمف، ومٕمٛمد ذًمؽ اًمرضمؾ 

ومٙمًك يمؾ رضمؾ ُمـ اًم٘مقم طمٚم٦م ُمـ اًمٌز اًمذي يم٤من ُمع قمكّم، ومٚمامَّ دٟم٤م ضمٞمِمف ظمرج ًمٞمٚم٘م٤مهؿ، وم٢مذا قمٚمٞمٝمؿ 

اٟمزع ! ويٚمؽ: لىم٤م. يمًقت اًم٘مقم ًمٞمتجٛمٚمقا سمف إذا ىمدُمقا ذم اًمٜم٤مس: ُم٤م هذا؟ ىم٤مل! ويٚمؽ: ىم٤مل. احلٚمؾ

وم٤مٟمتزع احلٚمؾ ُمـ اًمٜم٤مس ومرده٤م ذم اًمٌز، ىم٤مل وأفمٝمر اجلٞمش : ىم٤مل. ىمٌؾ أن يٜمتٝمك سمف إمم رؾمقل اهلل 

 . ؿمٙمقاه عم٤م صٜمع هبؿ

ومحدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمٛمر سمـ طمزم، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد سمـ : ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق

: ىم٤مل ،قمـ أيب ؾمٕمٞمد -ؾمٕمٞمد اخلدريويم٤مٟم٧م قمٜمد أيب -يمٕم٥م سمـ قمجرة، قمـ قمٛمتف زيٜم٥م سمٜم٧م يمٕم٥م 

ٓ شمِمٙمقا قمٚمٞم٤ًّم، ! أهي٤م اًمٜم٤مس): ومٞمٜم٤م ظمٓمٞم٤ًٌم، ومًٛمٕمتف ي٘مقل وم٘م٤مم رؾمقل اهلل  ،اؿمتٙمك اًمٜم٤مس قمٚمٞم٤ًّم

 .[(ُمـ أن يِمٙمك]ومقاهلل إٟمَّف ٕظمِمـ ذم ذات اهلل أو ذم ؾمٌٞمؾ اهلل 

اهلل، أو ذم ؾمٌٞمؾ إٟمَّف ٕظمِمـ ذم ذات : )ورواه اإلُم٤مم أمحد ُمـ طمدي٨م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمف، وىم٤مل

 (. اهلل
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قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ  ،طمدصمٜم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ديملم، صمٜم٤م اسمـ أيب همٜمٞم٦م، قمـ احلٙمؿ: وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد

 همزوت ُمع قمكّم اًمٞمٛمـ، ومرأي٧م ُمٜمف ضمٗمقة، ومٚمامَّ ىمدُم٧م قمغم رؾمقل اهلل : )اسمـ قم٤ٌمس، قمـ سُمريدة ىم٤مل

أًم٧ًُم أومم سم٤معم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ، ! ي٤م سُمريدة: وم٘م٤مل. ذيمرت قمٚمٞم٤ًّم ومتٜم٘مّمتف، ومرأي٧م وضمف رؾمقل اهلل يتٖمػمَّ 

  .(ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكّم ُمقٓه: ىم٤مل! سمغم ي٤م رؾمقل اهلل: ىمٚم٧م

سمـ أيب اويمذا رواه اًمٜم٤ًمئل قمـ أيب داود احلراين، قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ سمـ ديملم، قمـ قمٌد اعمٚمؽ 

(وهذا إؾمٜم٤مد ضمٞمد ىمقي، رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت. ٟمحقههمٜمٞم٦م سم٢مؾمٜم٤مده 
(5)

. 

 .وسمٕمض اًمّمح٤مسم٦م وم٤محلدي٨م يمام شمرى يم٤من ًمف ؾم٥ٌم، وهق اجلٗمقة اًمتل وىمٕم٧م سملم قمكّم 

ف : شمويمثًو  !قمغم اعمًٚمٛملم؟ شوالٍ »صمؿَّ أيـ ذم احلدي٨م أٟمَّ

صم٤مسمت٦م قمغم مجٞمع اعمًٚمٛملم، وم٤مًمقٓي٦م هل احل٥م واًمٜمٍمة، وهل صم٤مسمت٦م سملم  ًمٚمرؾمقل  (اًمقٓي٦م) إنَّ 

: ، ىم٤مل شمٕم٤مممسمؾ سمٞمٜمٝمؿ وسملم رهبؿ  :مجٞمع اعمًٚمٛملم، وسمٞمٜمٝمؿ وسملم رؾمقهلؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف

             [55:اعم٤مئدة]. 

ف  :رازمًعو ح سمف اًمٜمٌل  :قمغم اعمًٚمٛملم (والٍ )هذا احلدي٨م ًمق يم٤من اًم٘مّمد ُمٜمف اًمقٓي٦م، سمٛمٕمٜمك أٟمَّ ًمٍمَّ

 .: ٕنَّ ذًمؽ شمنميع ٓ حيتٛمؾ اًمتقري٦م

و ًً عم٤م شمرك اًمٜم٤مس طمتَّك يٜمٍمومقا ُمـ احل٩م  :ًمق أراد أُمًرا شمنميٕمٞم٤ًم ضمديًدا وهق وٓي٦م اعمًٚمٛملم :طموم

َّٓ ذم أهؾ اعمديٜم٦مويٕمقدوا إمم سمٚمداهنؿ، صمؿَّ ٓ يذيمر ذًمؽ   .إذ همدير وؿ يٌٕمد قمـ ُمٙم٦م ىمراسم٦م ُم٤مئتل ُمٞمؾ إ

: ذم احل٩م ىمد أٟمزل اهلل  :ؽمودؽًمو        [3:اعم٤مئدة ] يقم اًمٕمٞمد أو

 .وهذا دًمٞمؾ قمغم أنَّ اًمتنميع ىمد ظمتؿ، ومٙمؾ ُم٤م سمٕمده إٟمَّام هق ُمقاقمظ وشمذيمػميقم قمروم٦م 

وىمد زقمٛمتؿ أٟمف ىمد ذيمر وٓيتف ىمٌؾ ذًمؽ، وًمق شم٘مدم  -ظمؼم ضمديد: أي-يمالم ُمٌتدأ هذا : ؽموزمًعو

، ومٚمام مل ي٘مؾ ذًمؽ دل قمغم أٟمف أُمر ضمديد وًمف (وٓي٦م قمكم قمٚمٞمٙمؿ: أذيمريمؿ ُم٤م أظمؼمشمٙمٛمقه ىمٌؾ وهق: )ًم٘م٤مل

 .ؾم٥ٌم يمام شم٘مدم

 .ضمديٌ ايمثؼؾكم: احلديٌ ايمرازمع

                                                
 .(3/214)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( 1) 
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ىم٤مم ): يمام رواه زيد سمـ أرىمؿ طمٞم٨م ىم٤مل طمج٦م اًمقداع ُمرضمٕمف ُمـ اًمٜمٌل  سمف ظمٓم٥م هذا احلدي٨م

يقُم٤م ومٞمٜم٤م ظمٓمٞم٤ٌم سمامء يدقمك مخ٤م سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ومحٛمد اهلل وأصمٜمك  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهلل 

أُم٤م سمٕمد أٓ أهي٤م اًمٜم٤مس وم٢مٟمام أٟم٤م سمنم يقؿمؽ أن ي٠مشمك رؾمقل رسمك وم٠مضمٞم٥م وأٟم٤م »  :قمٚمٞمف ووقمظ وذيمر صمؿ ىم٤مل

ومح٨م قمغم . ش ومٞمف اهلدى واًمٜمقر ومخذوا سمٙمت٤مب اهلل واؾمتٛمًٙمقا سمف شم٤مرك ومٞمٙمؿ صم٘مٚملم أوهلام يمت٤مب اهلل

وأهؾ سمٞمتك أذيمريمؿ اهلل رم أهؾ سمٞمتك أذيمريمؿ اهلل رم أهؾ سمٞمتك أذيمريمؿ اهلل » يمت٤مب اهلل ورهم٥م ومٞمف صمؿ ىم٤مل 

(رم أهؾ سمٞمتك
(5)

. 

 .هذا هق طمدي٨م اًمث٘مٚملم سم٠مصح اًمٓمرق وأصح إًمٗم٤مظ

 :واجلقاب مـ أوصمف:ومؾً

 ًٓ ىمد ورد ًمف أًمٗم٤مظ أظمرى ًمٙمٜمٝم٤م إُم٤م ُمـ ـمرق وٕمٞمٗم٦م، أو ٓ شمرىمك إمم ُمًتقى رواي٦م اًمّمحٞمح  :أو

 .ومتٙمقن ؿم٤مذة

ذم ُمقـمـ واطمد صمؿ روي سم٠مًمٗم٤مظ  ىم٤مًمف اًمٜمٌل-ا وم٢من احلدي٨م اًمذي يٙمقن خمرضمف واطمدً 

٤م واطمًدا ومل ي٘مؾ يمؾ إًمٗم٤مظ ومٞم٘مدم أصح ىم٤مل ًمٗمٔمً  ُمتٕمددة، ٓسمد ومٞمٝم٤م ُمـ اًمؽمضمٞمح: ٕن اًمٜمٌل 

 .-يمام شم٘مدم ٟمامذج ُمـ ذًمؽ –ًمٓمرق ا

سم٤مشم٤ٌمع اًم٘مرآن وآؾمتٛم٤ًمك سمف، وهذا دًمٞمؾ قمغم أنَّ ومٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمٕمٛمؾ  أوص اًمٜمٌل  :وشموكقً 

 َّٓ اطمذروا أن شمٕمٛمٚمقا سم٤مًم٘مرآن :  عم٤م أوص٤مٟم٤م سم٤مشم٤ٌمقمف ُم٤ٌمذة، وًم٘م٤ملسمف ٓ حيت٤مضم٤من إمم وؾمٞمط أو وص٤مي٦م، وإ

 !سمدون ويص، وظمذوا ُم٤م يٗمنه ًمٙمؿ اًمقيص

، وُم٤م دام ومٞمف اهلدى واًمٜمقر، وم٠مي طم٤مضم٦م (وومٞمف اهلدى واًمٜمقر: )وىم٤مل أصمٜمك قمغم يمت٤مب اهلل  وىمد

 !ويص؟ إمم

قمٜمدُم٤م ذيمر اًم٘مرآن أُمرٟم٤م سم٤مشم٤ٌمقمف، وقمٜمدُم٤م ذيمر أهؾ سمٞمتف أُمرٟم٤م سمرقم٤ميتٝمؿ وإقمٓم٤مئٝمؿ طم٘مقىمٝمؿ،  :وشمويمثً 

ؿ ًمٞمًقا أئٛم٦م، وإٟمَّام ؾمتٙمقن اإلُم٤مُم٦م ذم همػمهؿ َّٓ . وهذا ُمـ أووح إدًم٦م قمغم أهنَّ  ًمق يم٤مٟمقا هؿ إئٛم٦م وإ

 .ٕوص٤مهؿ سمٜم٤م: ٕنَّ اًمقصٞم٦م شمٙمقن ًمٚم٘م٤مدر اعمتٜمٗمذ، ٓ ًمٚمْمٕمٞمػ اًمٕم٤مضمز

ر اعمًٚمٛملم سمرقم٤مي٦م  ىمد أقمٚمٛمف اهلل  أٟمَّف  -واهلل أقمٚمؿ- ومٞمٌدو سمام ؾمٞمحّمؾ ٕهؾ سمٞمتف، ومذيمَّ

                                                
 (.6178:ح)صحٞمح ُمًٚمؿ ( 1) 
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 .طم٘مقىمٝمؿ قمٜمدُم٤م يتقًمقن قمٚمٞمٝمؿ

 .شضمديٌ ايمًػقـي»: احلديٌ اخلومس

ُمثؾ أهؾ سمٞمتل ومٞمٙمؿ يمٛمثؾ : )ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : روى اًمٓمؼماين سمًٜمده قمـ أيب ذر ىم٤مل

(ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م، وُمـ ختٚمػ قمٜمٝم٤م هٚمؽ، وُمثؾ سم٤مب طمٓم٦م ذم سمٜمل إهائٞمؾ: ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح ذم ىمقم ٟمقح
(5). 

 : واجلقاب مـ وصمقه :ومؾً

 ًٓ (راوميض ظمٌٞم٨م: )وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم. ُمؽموك ،قمٌد اهلل سمـ داهر اًمرازي: ذم ؾمٜمده :أو
(0). 

م ذم احلدي٨م إول، وهق جمٝمقل، وطمديثف ُمٜمٙمر يمام ىم٤مل  ،قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًم٘مدوس: وومٞمف شم٘مدَّ

اًمٌخ٤مري
( ). 

 .وورد ُمـ ـمرق أظمرى ٓ شم٘مؾ قمـ هذه اًمٓمريؼ

 ومٝمؾ ُمثؾ هذا ي٘مقم قمٚمٞمف ديـ؟ :شموكقًو

سمٛمِمٞمئ٦م اهلل -ُمـ ُمدطمتٛمقهؿ أو ُمـ ذنمتٛمقهؿ؟ يمام ؾمٞم٠ميت : أي أهؾ اًمٌٞم٧م هؿ اًمًٗمٞمٜم٦م :شمويمثًو

 .-شمٕم٤ممم

ومجٛمٞمٕمٙمؿ  -أو هرسمقا طم٥ًم زقمٛمٙمؿ-ُم٤مشمقا ! ؟شإئٛم٦م» ؾ سمٞمتف اًمذيـ هؿأيـ هؿ أن أه: رازمًعو

 !!أن سمٖمػم ؾمٗمٞمٜم٦م، وم٠مٟمتؿ إذن هٚمٙمك

٤م ٟمحـ وم٘مد ريمٌٜم٤م ؾمٗمٞمٜم٦م  .وهل ُمًتٛمرة ٓ متقت وٓ هترب، وهلل احلٛمد واعمٜم٦م شاًم٘مرآن واًمًٜم٦َّم» أُمَّ

(زمعدي: )ودم روايي( وهق ورم ىمؾ مممـ ومممـي) :ضمديٌ: احلديٌ ايمًودس
(4)

. 

 :واجلقاب مـ وصمقه:ومؾً

 ًٓ  .قمٌد اًمرزاق وقمٗم٤من: رواه قمٜمف ،هذا احلدي٨م ُمداره قمغم ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن :أو

٤م ضمٕمٗمر وم٘مد اظمتٚمٗم٧م ومٞمف إىمقال ُم٤م سملم ُُمْمٕمِّػ ًمف وُُمقصمِّؼ: ًمٙمٜمَّٝمؿ وصٗمقه سم٠مٟمَّف يتِمٞمع، وإذا : أُمَّ

                                                
 (.3793:ح)ذيمره ذم جمٛمع اًمٌحريـ . رواه اًمٓمؼماين ذم اًمثالصم٦م( 1) 

 (.3/282)ًم٤ًمن اعمٞمزان ( 2) 

 (.2/457)اعمٞمزان ( 3) 

 (.3712:ح)رواه اًمؽمُمذي ( 4) 
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واه همػمه نمَـّ ًمٞمس قمغم سمدقمتف هؾ ر: يم٤من اًمراوي يتٝمؿ سمٌدقم٦م صمؿَّ روى ُم٤م ُي٘مقي سمدقمتف، ومٞمٜمٔمر ذم طمديثف

 أم ٓ؟

 (.صم٘م٦م ومٞمف وٕمػ، يم٤من يتِمٞمع: )ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد

 (.وضمٕمٗمر يٜم٥ًم إمم اًمرومض: )وىم٤مل أمحد سمـ اعم٘مدام

٤م اًمِمتؿ ومال، : سمٚمٖمٜمل أٟمَّؽ شمِمتؿ أسم٤م سمٙمر وقمٛمر، وم٘م٤مل: )وروى اًمٕم٘مٞمكم واسمـ طم٤ٌمن أٟمَّف ىمٞمؾ ًمف أُمَّ

(وًمٙمـ اًمٌٖمض ُم٤م ؿمئ٧م
(5)

. 

 َّٓ سم٤مًمٜم٤ًمء  طمديث٤ًم واطمًدا ُمت٤مسمٕم٦م ذم همزو اًمٜمٌل ومل يرِو ًمف ُمًٚمؿ إ
(0). 

، صمؿَّ ذيمر أٟمَّف شم٠مذى هبام ضم٤مريـ ًمفإٟمام يم٤من يٕمٜمل سمف وىمد اقمتذر ًمف اًمذهٌل سم٠منَّ ؾمٌَّف ٕيب سمٙمر وقمٛمر 

صدوق، وأٟمَّف يٜمٗمرد سم٠مطم٤مدي٨م قمدت نم٤َّم يٜمٙمر قمٚمٞمف، واظمتٚمػ ذم آطمتج٤مج هب٤م، وقمدَّ ُمٜمٝم٤م هذا 

احلدي٨م
( ). 

وم٢من  ،(ومل يًتخٚمػ أطمًدا ُم٤مت رؾمقل اهلل : )ذيمر اًمذهٌل ذم شمرمجتف أٟمَّف روى طمدي٨م :شموكقًو

 .ضم٤مزت روايتف ذم اجلٛمٞمع، ومٌٕمْمٝم٤م يٗمن سمٕمًْم٤م

واًمٞم٤ًم ًمٙمؾ ُم١مُمـ سمٕمد  ًمق ومنت سم٤مإلُم٤مُم٦م، ومٚمؿ يٙمـ ( وزم يمؾ ُم١مُمـ سمٕمدي: )ىمقًمف :شمويمثًو

 ت، وم٠ميـ وٓيتف قمغم سم٘مٞم٦م إضمٞم٤مل اعمًٚمٛم٦م؟إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، وإٟمَّام شمٙمقن وٓيتف إمم أن يٛمق اًمٜمٌل 

ف وزم يمؾ ُم١مُمـ، سمٛمٕمٜمك احل٥م واًمقد: ومٝمذا نمٙمـ احلّمقل، وهذا ًمٙمؾ  وًمٙمٜمَّٝم٤م إذا ومنت سم٠مٟمَّ

 .ُم١مُمـ قمغم أظمٞمف، ويت٠ميمد ذم طمؼ قمكّم 

 .(أكو مديـي ايمعؾؿ) :ضمديٌ: احلديٌ ايمًوزمع

 .سم٤مـمؾقمٜمف ؾمٜمًدا وُمتٜم٤ًم، وأٟمَّف ُمقوقع، وُمٕمٜم٤مه اًمٙمالم شم٘مدم : ىمٚم٧م

 .شضمديٌ اظمماطموة»: احلديٌ ايمثومـ

                                                
 (.1/417)اعمٞمزان ( 1) 

 (.1811:ح)ُمًٚمؿ ( 2) 

 (.1/411)اعمٞمزان ( 3) 
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سملم  آظمك رؾمقل اهلل : )طمدي٨م اسمـ قمٛمر ىم٤مل: وُمٜمٝم٤م ،وردت قمدة أطم٤مدي٨م مجٞمٕمٝم٤م ٓ شمّمح

. آظمٞم٧م سملم أصح٤مسمؽ ومل شُم١ماخ سمٞمٜمل وسملم أطمد! ي٤م رؾمقل اهلل: أصح٤مسمف، ومج٤مء قمكّم شمدُمع قمٞمٜم٤مه وم٘م٤مل

(أٟم٧م أظمل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 
(5). 

 :واجلقاب مـ وصمقه: ومؾً

 ًٓ  .احلدي٨م ٓ يّمح :أو

يمقذم شم٤مسمٕمل ُمـ قُمتَّؼ : )وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ(. ومٞمف ٟمٔمر: )ىم٤مل اًمٌخ٤مري ،مُجَٞمع سمـ قُمٛمػم: ذم ؾمٜمده

ذم أطم٤مديثف ٟمٔمر، : وُم٤م ىم٤مًمف اًمٌخ٤مري يمام ىم٤مًمف: )وىم٤مل اسمـ قمدي(. اًمِمٞمٕم٦م، حمٚمف اًمّمدق، ص٤مًمح احلدي٨م

(وقم٤مُم٦م ُم٤م يرويف ٓ يت٤مسمٕمف قمٚمٞمف أطمد
(0). 

(. ًمٞمس سمٌمء: )ٕملموىم٤مل اسمـ ُم(. وٕمٞمػ احلدي٨م ُمْمٓمرب: )ىم٤مل أمحد ،طمٙمٞمؿ سمـ ضُمٌػَم: وومٞمف

ذم  هم٤ملٍ  ،وٕمٞمػ احلدي٨م، ُمٜمٙمر احلدي٨م، ًمف رأي همػم حمٛمقد ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م: )وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

(ُمؽموك: )وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل، (اًمتِمٞمع
( ). 

(ُمٜمٙمر احلدي٨م، ؿمديد اًمتِمٞمع: )وىم٤مل اسمـ طمجر ،(وٕمٞمػ: )ىم٤مل اسمـ ُمٕملم ،قمكم سمـ ىم٤مدم: وومٞمف
(4)

. 

 !سمف؟ومٝمؾ يّمٚمح هذا احلدي٨م ًمالؾمتدٓل 

م وم٤مًمٜمٌل ! أي دًٓم٦م ذم هذا احلدي٨م قمغم اإلُم٤مُم٦م؟ :شموكقًو : ىمد ىم٤مل ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م يمام شم٘مدَّ

 (.وددت أن ىمد رأي٧م إظمقاين)

ؿ إظمقان اًمٜمٌل  ومٝمؾ ه١مٓء أئٛم٦م  !؟ٕهنَّ

 .شسمٌؾقغ ؽمقرة زمراءة دم احلٍ»: ضمديٌ ايمتٌؾقغ: احلديٌ ايمتوؽمع

قمغم احل٩م، ومٚمامَّ سمٚمغ  أسم٤م سمٙمر  ل اهلل سمٕم٨م رؾمق): ىم٤مل قمـ أيب ؾمٕمٞمد أو أيب هريرة 

إنَّ رؾمقل . ظمػم: ُم٤م ؿم٠مين؟ ىم٤مل: وم٠مشم٤مه وم٘م٤مل ،ؾمٛمع سُمَٖم٤مم ٟم٤مىم٦م قمكّم، ومٕمرومف -أي ىمري٤ًٌم ُمـ ُمٙم٦م-وجٜم٤من 

 .سمٕمثٜمل سمؼماءة اهلل 

                                                
 (.5/311)رواه اًمؽمُمذي ( 1) 

 (.1/411)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( 2) 

 (.4/276)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( 3) 

 (.4/314)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( 4) 
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أٟم٧م ص٤مطمٌل ذم . ظمػم: زم؟ ىم٤مل ُم٤م! ي٤م رؾمقل اهلل: وم٘م٤مل ومٚمامَّ رضمٕمٜم٤م اٟمٓمٚمؼ أسمق سمٙمر إمم اًمٜمٌل 

(-قمٚمٞم٤ًّم :يٕمٜمل-أٟمَّف ٓ يٌٚمغ قمٜمل همػمي أو رضمؾ ُمٜمل اًمٖم٤مر، همػم 
(5)

. 

 .وىمد ورد ُمـ قمدة ـمرق وسم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م ،هذا هق طمدي٨م اًمتٌٚمٞمغ

 :واجلقاب مـ وصمقه:ومؾً

 ًٓ : ىمد ورد هذا احلدي٨م ُمـ قمدة ـمرق، وٓ يًٚمؿ ـمريؼ ُمٜمٝم٤م ُمـ وٕمػ، وهذه اًمٓمريؼ ومٞمٝم٤م :أو

: ، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل(ُمؽموك): وىم٤مل اًمٗمالس ،(شمريمقه: )ىم٤مل اسمـ طمجر ،أسمق رسمٞمٕم٦م زيد سمـ قمقف

(وٕمٞمػ)
(0)

. 

ًمٞمس ذم هذا دًٓم٦م قمغم ىمْمٞم٦م اإلُم٤مُم٦م، وإٟمَّام هذا ضمرى جمرى ُم٤م اقمت٤مده اًمٕمرب، ُمـ أنَّ  :شموكقًو

َّٓ ُمـ قم٘مده٤م أو رضمؾ ُمـ أهٚمف  .اًمٕم٘مقد واًمٕمٝمقد ٓ يٜم٘مْمٝم٤م إ

وهذا اًمتٌٚمٞمغ وإداء خيتص هبذه اًمقاىمٕم٦م : )سمٕمد أن أورد هذا احلدي٨م (ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك)ىم٤مل ُم١مًمػ 

َّٓ ُمـ شمقممَّ قم٘مده٤م أو رضمؾ  :ًم٥ًٌم اىمتْم٤مه وذًمؽ أنَّ قم٤مدة اًمٕمرب ذم ٟم٘مض اًمٕمٝمقد أن ٓ يتقمم ذًمؽ إ

قمغم  واًمدًمٞمؾ: )صمؿَّ أؿم٤مر إمم أنَّ ذًمؽ ًمٞمس اعمراد سمف قمٛمقم اًمتٌٚمٞمغ طمتَّك ذم اًمديـ، إمم أن ىم٤مل ،(ُمـ ىمٌٞمٚمتف

مل شمزل خمتٚمٗم٦م إمم  أٟمَّف ىمد قُمٚمؿ سم٤مًميورة أن رؾمَٚمف : ذًمؽ، وأٟمَّف ٓ خيتص اًمتٌٚمٞمغ قمٜمف سم٠مهؾ سمٞمتف

(أوم٤مق ذم اًمتٌٚمٞمغ قمٜمف، وأداء رؾم٤مًمتف، وشمٕمٚمٞمؿ إطمٙم٤مم واًمقىم٤مئع، ي١مدون قمٜمف 
( )

. 

وسمٜمحق هذا ىم٤مل اسمـ طمجر
(4)

. 

إُم٤مرة احل٩م، وإٟمَّام يم٤من قمٛمٚمف إسمالغ اعمنميملم سم٢مهن٤مء  مل خَيُٚمْػ أسم٤م سمٙمر ذم ىمد صحَّ أنَّ قمٚمٞم٤ًّم  :شمويمثًو

 .اًمٕمٝمد

ره اًمٜمٌل : )أٟمَّف ىم٤مل روى اًمٌخ٤مري قمـ أيب هريرة  يؼ سمٕمثف ذم احلج٦م اًمتل أُمَّ إنَّ أسم٤م سمٙمر اًمّمدِّ

ٓ حي٩م سمٕمد هذا اًمٕم٤مم ُمنمك، وٓ : قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ طمج٦م اًمقداع يقم اًمٜمحر ذم رهط ي١مذن ذم اًمٜم٤مس 

(يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م قمري٤من
(1)

. 

                                                
 (.اإلطم٤ًمنسمؽمشمٞم٥م ( )6644:ح)رواه اسمـ طم٤ٌمن ( 1) 

 (.2/516)ًم٤ًمن اعمٞمزان ( 2) 

 (.129:ص)ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك ( 3) 

 (.319-8/318)ومتح اًم٤ٌمري ( 4) 

 (.4257:ح)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 5) 
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 .واحلدي٨م ٟمص ذم أنَّ إُمػم قمغم شمٚمؽ احلج٦م هق أسمق سمٙمر 

وذم ٟمٗمس احلدي٨م اًمذي أوردشَمف أن قمٚمٞم٤ًمريض اهلل قمٜمف مل يذيمر أٟمف ضم٤مء أُمػمًا ًمٚمح٩م وإٟمام ضم٤مء ًمٞمٌٚمغ 

ومٝمق ُمٌٕمقث سم٘مراءة ؾمقرة [ سمٕمثٜمل سمؼماءة إنَّ رؾمقل اهلل  ]:سم٢مهن٤مء اًمٕم٘مقد اًمتل ُمع اعمنميملم وم٘م٤مل

 .شمِمتٛمؾ قمغم ٟم٘مض اًمٕمٝمقد ومل يٌٕم٨م أُمػماً سمراءة اًمتل 

 .صمؿ إن احلدي٨م ذيمر ومٞمف أن اسم٤م سمٙمر سم٘مل إمم هن٤مي٦م احل٩م ومل يرضمع 

ٓ :] سمٕمد قمقدشمف ُمـ احل٩م قمـ ؾم٥ٌم إرؾم٤مل قمكم يم٤من ضمقاسمف وومٞمف أن أسم٤مسمٙمر عم٤م ؾم٠مل اًمٜمٌل

ٕمٝمد ٓيتح٘مؼ إٓ وم٠مقمتذر قمـ إرؾم٤مًمف سم٠من اًمٌالغ ًمٜم٘مض اًم[ قمٚمٞم٤ًّم: يٕمٜمل-يٌٚمغ قمٜمل همػمي أو رضمؾ ُمٜمل 

ُمـ ٟمٗمس اًمِمخص اًمذي قم٘مد اًمٕمٝمد أوُمـ ىمراسمتف ومل ي٘مؾ إٟمف سمٕمثف أُمػمًا قمٚمٞمف ٕن اهلل أُمره يمام ىمد يزقمؿ 

 .ُمـ ٓي٘مدر ُم٤مي٘مقل

 .ؽمد إزمقاب :ضمديٌ: احلديٌ ايمعوذ

نمقم٦م ذم ثقاب ُمثأسم قل اهلل ث٤مب رؾمثحثـ أصثٍر ُمثٗمثٜمث٤من ًمثيم: )٤ملثؿ ىمثـ أرىمثد سمثـ زيثقم

َّٓ سم٤مب قمكّم، ومتٙمٚمَّؿ ذم ذًمؽ اًمٜم٤مس، ىم٤مل: ٘م٤مل يقًُم٤مثد، ومثجثًثٛمثاًم قل ث٤مم رؾمث٘مثوم: ؾمدوا هذه إسمقاب إ

٤م سمٕمد: د اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف، صمؿَّ ىم٤ملثٛمثحثوم اهلل  َّٓ سم: أُمَّ ٤مل ثوىم ،كمّ ث٤مب قمثوم٢مينِّ أُمرت سمًد هذه إسمقاب إ

(ُمرت سمٌمء وم٤مشمٌٕمتفف، وًمٙمـ أُ ثتثحثتث٤م وٓ ومثًئثٞمثددت ؿمث٤م ؾمثوإينِّ واهلل ُم ،ؿثٙمثٚمث٤مئثف ىمثٞمثوم
(5)

. 

 : واجلقاب مـ وصمقه :ومؾً

 ًٓ : وىم٤مل اسمـ ُمٕملم(. أطم٤مديثف ُمٜم٤ميمػم: )ىم٤مل أمحد ،ُمٞمٛمقن أسمق قمٌد اهلل: هذا احلدي٨م ذم ؾمٜمده :أو

ويم٤من حيٞمك اًم٘مٓم٤من ٓ حيدث قمٜمف(. ٓ رء)
(0)

. 

هذه إطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م ُمـ ووع اًمراومْم٦م، ىم٤مسمٚمقا هب٤م : )وىمد أورد اسمـ اجلقزي قمدة رواي٤مت صمؿَّ ىم٤مل

َّٓ سم٤مب أيب سمٙمر، وهق: احلدي٨م اعمتٗمؼ قمغم صحتف ذم ؾمدوا يمؾ ظمقظم٦م ذم اعمًجد همػم : )ؾمدوا إسمقاب إ

(ظمقظم٦م أيب سمٙمر
( )

. 

                                                
 (.4/369)اعمًٜمد ( 1) 

 (.4/235)اعمٞمزان ( 2) 

 (.6122:ح)، وُمًٚمؿ (462:ح)، وطمدي٨م أيب سمٙمر رواه اًمٌخ٤مري (369-1/363)اعمقوققم٤مت ( 3) 
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َ يعتذر ايمـٌل : شموكقًو ! ؟فمـ أمره زمًد إزمقاب، وأكاف يمقس هق ايمذي أمر، وإكاام هق اهلل  مِل

؟ ومتك ىمون ايمصحوزمي يرهمضقن أمره ىملمر اهلل  أيمقس أمره  ًٓ  ، وومد أمركو زمطوفمي أمره اؽمتؼًل

 !ؽمٌحون اهلل مو أووح ايمؽذب! ؟ضمتك ُيػمهؿ أكاف إكاام هق أمر اهلل 

 !٦م قمغم اإلُم٤مُم٦م؟ًمق صحَّ احلدي٨م، ومٝمؾ ومٞمف دًٓم :شمويمثًو

طمتَّك ًمق مل يٙمـ ذًمؽ ! ٕسمٞمٝم٤م؟ أًمٞمس ذًمؽ حيتٛمؾ أنَّ سم٘م٤مء سم٤مسمف ُمٗمتقطًم٤م ًمتًٝمٞمؾ زي٤مرة وم٤مـمٛم٦م 

 !هق اعم٘مّمد، وم٠ميـ ومٞمف دًٓم٦م اإلُم٤مُم٦م؟

ىمد أويمؾ إًمٞمف أن يّمكم سم٤مًمٜم٤مس  إنَّ اًمقاىمع يِمٝمد سمّمح٦م طمدي٨م أيب سمٙمر، وم٢منَّ اًمٜمٌل  :رازمًعو

 .ذم اإلُم٤مُم٦م وهق حيت٤مج إمم ؾمٝمقًم٦م اعمجلء إمم اعمًجد ًمٚمٜمٞم٤مسم٦م قمٜمف  ،ومؽمة ُمروف 

 .شضمديٌ زموب ضمطي: احلديٌ احلودي فممم

 .وىمد شم٘مدُم٧م رواي٦م أيب ذر ذم احلدي٨م اخل٤مُمس ،ُمـ رواي٦م أيب ؾمٕمٞمد

إٟمَّام ُمثؾ أهؾ سمٞمتل ومٞمٙمؿ : )ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل : أورد اهلٞمثٛمل قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل

وإٟمَّام ُمثؾ أهؾ سمٞمتل ومٞمٙمؿ ُمثؾ سم٤مب طمٓم٦م ذم . ، ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م، وُمـ ختٚمػ قمٜمٝم٤م همرقيمٛمثؾ ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح

 (.سمٜمل إهائٞمؾ، ُمـ دظمٚمف همٗمر ًمف

(رواه اًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم وإوؾمط، وومٞمف مج٤مقم٦م مل أقمرومٝمؿ: )صمؿَّ ىم٤مل
(5)

. 

 !ُمـ رواه؟ ىوم٤محلدي٨م يمام شمرى ومٞمف قمدة ُمـ اًمرواة جمٝمقًمقن، ومٙمٞمػ يًتدل سمحدي٨م ٓ يدر :ومؾً

 .شضمديٌ ايمرايي: احلديٌ ايمثوين فممم

ٕقمٓملمَّ اًمراي٦م : )ىم٤مل يقم ظمٞمؼم أنَّ اًمٜمٌل  روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع 

...(همًدا رضماًل يٗمتح اهلل قمغم يديف، حي٥م اهلل ورؾمقًمف، وحيٌف اهلل ورؾمقًمف
(0)

. 

 : واجلقاب مـ وصمقه :ومؾً

 ًٓ  .ٓ ؿمؽَّ ذم صح٦م هذا احلدي٨م، وم٘مد رواه أصح٤مب اًمّمح٤مح قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م :أو

وًمٙمؾ ُم١مُمـ، ًمٙمٜمَّٝم٤م ًمٕمكّم صم٤مسمت٦م سم٤مًمٜمص قمٚمٞمف، وهذا ومٞمف  ًمٕمكّم  وٓ ؿمؽَّ ذم حم٦ٌم اهلل  :شموكقًو

                                                
 (.9/265)زوائد جمٛمع اًم( 1) 

 (.2414:ح)وُمًٚمؿ (5/8/3711/ح)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 2) 
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 .ؿمٝم٤مدة ًمف سم٤مإليامن فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم، وأٟمَّف يٕمٞمش قمٚمٞمف ويٛمقت قمٚمٞمف

٤م يمٗم٤مر، وٓ شمث٧ٌم ًمٕمكّم ًمٙمـ هذه اًمِمٝم٤مدة جمروح  :شمويمثًو ٤مق وإُمَّ ًَّ ٤م وُم ومٞمٝم٤م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م: ٕنَّ ُرواهت٤م إُمَّ

وؾمٕمد سمـ أيب  ،ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقعقمٜمدهؿ طمتَّك يثٌتقا إيامن وقمداًم٦م ُرواهت٤م، وم٘مد وردت قمـ  

َّٓ . وهمػمهؿ وأيب سُمَريدة ،وىم٤مص ة اًمّمح٤مسم٦م إ ر ِردَّ  وصح٦م اخلؼم قمٜمدهؿ ُمٕمٚمَّ٘م٦م سم٢ميامن ه١مٓء، ويمتٌٝمؿ شُم٘مرِّ

 .ُمـ ه١مٓء ُمٜمٝمؿ أضمدأرسمٕم٦م أؿمخ٤مص ًمٞمس 

م- هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م ًمٕمكّم  :رازمًعو  : صم٤مسمت٦م ًمٙمؾ ُم١مُمـ وُم١مُمٜم٦م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم -يمام شم٘مدَّ

                  [54:اعم٤مئدة]، وىم٤مل شمٕم٤ممم :    

      [ اًمٌ٘مرةؾمقرة]، وىم٤مل شمٕم٤ممم :       [ آلؾمقرة 

 .، وهمػمه٤م يمثػم[قمٛمران

 !وٓ شمدل هذه قمغم إُم٤مُم٦م وٓ قمغم ظمالوم٦م

ونمغمهو مـ فمممات ايمـصقص، زمؾ مئوت ايمـصقص دم ذيمؽ، يتقؼاـ ): ىمقًمٙمؿ :ايمقومػي اخلومًي

ح دم زمعضفو زمـص ايمـٌل   (.ىمحديٌ ايمدار.. فمعم إمومي فمقّم زمـ أيب ؿمويمى، وومد سا

 : اجلقاب مـ وصمقه: ومؾً

 ًٓ  :رأيٜم٤م ومٞمام ُم٣م أنَّ هذه اًمٜمّمقص سملم أُمريـ :أو

٤م ٓ شمّمح، وهذا ذم أيمثره٤م - ٤م أهنَّ  .إُمَّ

٤م ٓ شمدل قمغم اعمراد - ٤م أهنَّ  .وإُمَّ

٤م  :هذه اًمٜمّمقص ىمد روي٧م قمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ جيرطمٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م، ويّمٗمقهنؿ :شموكقًو ٤م سم٤مًمٙمٗمر وإُمَّ إُمَّ

ؿ همػم قمدول وإن مل  ،وومٞمام رووه ُم٤م يٜم٘مض دقمقايمؿ ،وم٢من قمدًمتٛمقهؿ ًمزُمٙمؿ أن شم٘مٌٚمقا يمؾ ُم٤م يرووٟمف. أهنَّ

 .شمٕمدًمقهؿ مل يّمح ًمٙمؿ اؾمتدٓل

ف ذم إصم٤ٌمت ومْم٤مئٚمف ريض اهلل قمٜمف ومٝمق وأُم٤م قمٜمدٟم٤م ومٝمل صم٤مسمت٦م ٕيب اًمًٌٓملم وأُمث٤مهل٤م وًمٞمس اخلال

 .أهؾ ًمٙمؾ ومْمٞمٚم٦م  ًمٙمـ اخلالف ذم يمقهن٤م شمدل قمغم شمٜمّمٞمٌف ًمإلُم٤مُم٦م

اًمتل شمث٧ٌم إيامٟمف وومْمٚمف، وأٟمَّف ُمـ ظمٞم٤مر اًمّمح٤مسم٦م،  ُم٤م صحَّ ُمٜمٝم٤م وم٢مٟمَّف ُمـ ومْم٤مئؾ قمكّم  :شمويمثًو

 .سمؾ وأقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م ًمٚمِمٞمخلم :وىمد صم٧ٌم ٟمحقه٤م إلظمقاٟمف قمٔمامء اًمّمح٤مسم٦م



 

  227 
 

َّٓ سمتزيمٞم٦م وشمٕمديؾ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ رووا إيامٟمف ٓ شمًتٓمٞمع اًمِمٞمٕم٦م أن شمث٧ٌم إيامن قمكم  :رازمًعو  .إ

و ًً وهذا ُمـ أقمج٥م  ،(إمومي فمقّم زمـ أيب ؿمويمى فمعم  يتقؼـ زمـص ايمـٌل ) :ىمقًمٙمؿ :طموم

 !اًمدقم٤موى

ٕمٞم٦م ٓ حتتٛمؾ أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك، ومٝمل شمدل قمغم اعمراد دًٓم٦م ىمٓم: قمٜمد إصقًمٞملم، أي (ٟمص)وم٢منَّ يمٚمٛم٦م 

ٓ يتٓمرق إًمٞمٝم٤م شم٠مويؾ
(5). 

وإذا اقمت٘مدٟم٤م صح٦م هذه اًمرواي٤مت، ورأيٜم٤م أنَّ اًمّمح٤مسم٦م مل يٕمت٘مدوا إُم٤مُم٦م قمكّم سمٛمقضمٌٝم٤م، دلَّ قمغم 

ؿ اقمت٘مدوا: ًمٙمـ مل ي٘مٌٚمقه٤م، ومٝمذا ـمٕمـ ذم قمداًمتٝمؿ، وسم٤مًمت٤مزم ومال : وإذا ىمٚمٜم٤م. سمٓمالن هذه اًمدقمقى إهنَّ

 .شُم٘مٌَؾ رواي٤مهتؿ

 :أُمريـ: وذًمؽ ٕطمد اًمًٜم٦َّم ي٘مقل سمٛمقضمٌٝم٤م صمؿَّ مل ٟمجد أطمًدا ُمـ أهؾ

٤م ٓ شمّمح قمٜمدهؿ - ٤م أهنَّ  .إُمَّ

٤م ٓ شمدل قمغم ُم٤م ومٝمٛمتٛمقه - ٤م أهنَّ  .وإُمَّ

إنَّ قمٚمٞم٤ًّم هق اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمدي، ومِٚمَؿ هذا : أراد أن ي٘مقل ًمٜم٤م إذا يم٤من رؾمقل اهلل  :ؽمودؽًمو

 !اًمتٓمقيؾ وقمدم اًمتٍميح؟

 . ٦م سم٤مًمٌٞمٕم٦م وًمٞم٧ًم ُمـ اهلل يٕمؽمف ذم يمتٌٙمؿ أنَّ اإلُم٤مُم قمكّم  :ؽموزمًعو

ام اًمِمقرى ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، وم٢منَّ : )اعمٕمتٛمد قمٜمديمؿ أٟمَّف ىم٤مل (هن٩م اًمٌالهم٦م)وم٘مد ورد ذم  وإٟمَّ

قه  (، يم٤من ذًمؽ هلل رى(إُم٤مًُم٤م)اضمتٛمٕمقا قمغم رضمؾ وؾمٛم 
(0). 

 .وىمد شم٘مدم ٟمحق ذًمؽ ،وهذا يٜم٘مض دقمقايمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م

 .يقَص إًمٞمف سمٌمء ذم اإلُم٤مُم٦مأٟمَّف مل  -يمام شم٘مدم-ويٕمؽمف ذم يمتٌٜم٤م 

: زمؾػظ (زموت فمعم همراؾمف): مـ حتريػ يمػظ  (ضمقوة حمؿد )ذىمرسمؿ مو ضمدث دم ىمتوب ( 813

ؿ ورشمقا ذيمؽ ممـا ٓ سمطقى أكػًفؿ يمعقّم : )شمؿا ومؾتؿ. (زمول فمعم همراؾمف)  (.زمخغم ٓ يمقم فمؾقفؿ: ٕهنا

                                                
 (.1/291)إرؿم٤مد اًمٗمحقل ( 1) 

 (.526:ص)هن٩م اًمٌالهم٦م ( 2) 
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 :وهـو وومػوت: ومؾً

 ًٓ ل سم٤مًمٞمد، وهذا يدل قمغم أنَّ  -يمام ذيمرشمؿ-إنَّ إصؾ اعمٓمٌقع  :أو هق اًمٚمٗمظ اًمّمحٞمح، وًمٙمـ قُمدِّ

 .ذًمؽ ًمٞمس ُمـ اعم١مًمػ، وإٟمَّام هق ُمـ اعمٓمٌٕم٦م سمٕمد اقمتامد اعم١مًمػ

اعمٓم٤مسمع اعمٍمي٦م ٓ ختٚمق ُمـ ٟمّم٤مرى طم٤مىمديـ قمغم اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، وٓ أؾمتٌٕمد أنَّ ذًمؽ  :شموكقًو

 .، وٓ سمرؾمقًمف ٓ سم٤مهلل : الطمدة اًمذيـ ٓ ي١مُمٜمقنُمـ أطمد ه١مٓء، أو اعم

 .ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ؾمقاء يم٤من اعم١مًمػ أو همػمه، ومٝمذه ضمريٛم٦م ويمٌػمة ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب :شمويمثًو

ؿ ٓ يريدون ًمٕمكّم ...( ورشمقا ذيمؽ): ىمقًمؽ :رازمًعو  ىمد يٗمٝمؿ ُمٜمف أٟمَّؽ شمٖمٛمز أهؾ اًمًٜم٦َّم سم٠مهنَّ

 .ظمػًما

 ُمًٚماًم  ئمـ أن هٜم٤مك شمّم٥م، وىمد ُمرَّ ُمٕمٜم٤م أيمثر ُمـ ُمرة سمٞم٤من أٟمَّف ٓوٓ ؿمؽ أٟمَّؽ إن أردت هذا ومٚمؿ 

ديـ، يمٖمػمه ُمـ إظمقاٟمف اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ آُمٜمقا سم٤مهلل  ظمػًما، وأنَّ طم٥م قمكم  ٓ يريد ًمٕمكّم 

  : ، وضم٤مهدوا ًمٜمنم هذا اًمديـ، وىمد ىم٤مل شمٕم٤مممورؾمقًمف، وٟمٍموا رؾمقًمف     

                            

                        [ احلنمؾمقرة]،  ومٝمذا

 .واهلل اعمًتٕم٤من وقمرض ٟمٗمًف ًمٚمٝمالك، ؿمٕم٤مر يمؾ ُمًٚمؿ، وُمـ ظمرج قمٜمف وم٘مد اٟمحرف قمـ ضم٤مدة احلؼ،

ح : )زموت فمعم همراؾمف :ومؾتؿ زمعد سمعؼقٌؽؿ فمعم حتريػ يمػظ( 812 و مـ ضمقٌ ايمًـد، همؼد سا وأما

 ...(زمصحتف مجع مـ ايمعؾامء ىموزمـ صمرير ايمطػمي

وأُم٤م دقمقى شمّمحٞمح ، ومٝمذا ُمِمٝمقر، إن يم٤من ُمراديمؿ طمدي٨م اًمٌٞم٤مت قمغم ومراؿمف  :ومؾً

شمذيمر ُمّمدرك قمغم ذًمؽ وىمد رضمٕم٧م إمم شم٤مريخ اًمٓمؼمي ومٚمؿ أضمد ًمف ومٞمف يمالُم٤مً  اًمٓمؼمي ًمف أو همػمه ومٚمؿ

ذم ومراش  ٓ شمّمحٞمح٤ًم وٓ شمْمٕمٞمٗم٤ًم ويم٤من يٙمٗمل أن شمذيمر إصمر وًمٞمس هٜم٤مك ُمـ يامٟمع ذم ٟمقم قمكم

سمٕمده ومٛمٜمٝم٤م أٟمف ًمػمد إُم٤مٟم٤مت وُمٜمٝم٤م  قمٚمٞم٤مً  واًمرواي٤مت خمتٚمٗم٦م ذم ؾم٥ٌم شمرك اًمٜمٌل اًمٜمٌل

 .راؿمف  ويمٚمٝم٤م رواي٤مت شم٤مرخيٞم٦م أٟمف ًمٞمٌٞم٧م ذم وم

ف  ،(وظمٚمٞمٗمتل ٞملووص): وإن يم٤من ُمراديمؿ طمديث٤ًم ذيمرمتقه ىمٌؾ ذًمؽ وهق م سمٞم٤من أٟمَّ ومٝمذا ىمد شم٘مدَّ

َّٓ قمغم أٟمَّف أراد ظمالومتف ذم أهٚمف  ، يمام ُمقوقع، وٓ يقضمد قم٤ممل ُمـ أهؾ اًمًٜم٦َّم يّمحح احلدي٨م إ
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 .شم٘مدم

ح زمصحتف ا: )ومؾتؿ( 811 وهق ورم ىمؾ  ،إنا فمؾق و مـِّل وأكو مـف: حلوىمؿوهؽذا ضمديٌ ايمقٓيي سا

 ...مممـ زمعدي

، شم٘مدم سمٞم٤من قمدم صحتف، وٓ طم٤مضم٦م عمثؾ هذه إطم٤مدي٨م اًمً٘مٞمٛم٦م ًمٌٞم٤من ومْم٤مئؾ قمكّم  :ومؾً

 .وم٘مد صمٌت٧م ذم ومْم٤مئٚمف أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م شمٖمٜمل قمـ ُمثؾ هذه إطم٤مدي٨م اًمتل ٓ شمّمح

: ٕٟمَّف ٓ يٕمٞمش أنَّ قمٚمٞم٤ًّم وزم قمغم يمؾ ُم١مُمـ سمٕمد اًمٜمٌل  قمغم وىمد شمٌلم أنَّ ًمٗمظ احلدي٨م ٓ يدل

ف وزم سمٛمٕمٜمك -ًمق صح-إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م طمتَّك يكم قمغم يمؾ ُم١مُمـ، وإٟمَّام اعمراد  احل٥م واًمٜمٍمة، واًمتل : سم٠مٟمَّ

 .، وهق اًمذي يدل قمٚمٞمف اًمٚمٗمظهل طمؼ يمؾ ُم١مُمـ قمغم أظمٞمف

همام ايمػرق زمكم هذه ايمؽؾؿي دم يمًون ايمـٌل ! وهؾ هذا مـ ايمعؿقموت ايمؼوزمؾي يمؾتلويؾ؟: )ومؾتؿ( 816

: ومول أزمق زمؽر همؾاما سمقدم رؽمقل اهلل : )ضمقٌ ومول( رض)، وزمكم هذه دم يمًون فمؿر زمـ اخلطوب 

 أكو ورم رؽمقل اهلل : شمؿا سمقدم أزمق زمؽر همؼؾً..أكو ورم رؽمقل اهلل، همجئتام همرأيتامه ىموذزًمو آشماًم نمودًرا طموئـًو

(ىموذزًمو آشماًم نمودًرا طموئـًووورم أيب زمؽر، همرأيتامين 
(5)

. 

(إينِّ ومد ويمقً فمؾقؽؿ فُمؿر: )وهؽذا دم ىمًلم أيب زمؽر دم ىمتوزمتف خلًلهمي فمؿر دم مروف وموئًًل 
(0)

. 

(يمق أدرىمً ؽموظمًو مقلم أيب ضُمَذيػي يمقيمقتف واؽمتخؾػتف: )ودم ىمًلم فمؿر زمـ اخلطوب أيًضو
( )

. 

 : ومؾً اجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ ورد ذم  شإًمخ... ومٚمامَّ شمقذم رؾمقل اهلل  :أوردمتقه وومٞمف ىمقًمفاًمذي  طمدي٨م قمٛمر :أو

اًمّمحٞمحلم
(4)

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري 

أرؾمؾ إزّم قمٛمر سمـ : )روى ُمًٚمؿ سمًٜمده قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أوس أٟمَّف ىم٤مل:ؾمٞم٤مق احلدي٨م: وشموكقً 

٤م قمغم هير، ُمٗمْمٞم٤ًم إمم رُم٤مًمف، ُمتٙمئ٤ًم قمغم : اخلٓم٤مب ومجئتف طملم شمٕم٤ممم اًمٜمٝم٤مر، ىم٤مل ًً ومقضمدشمف ذم سمٞمتف ضم٤مًم

إٟمَّف ىمد دف أهؾ أسمٞم٤مت ُمـ ىمقُمؽ، وىمد أُمرت ومٞمٝمؿ سمروخ، ومخذه ! ي٤م ُم٤مل: وؾم٤مدة ُمـ أدم، وم٘م٤مل زم

                                                
 (.15)يمت٤مب اجلٝم٤مد سم٤مب ، (5/152)صحٞمح ُمًٚمؿ ( 1) 

 (.1757:ح)، وُمًٚمؿ (6581:ح)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 2) 

 (.248، 3/181)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  ،(5/33)شم٤مريخ اًمٓمؼمي ( 3) 

 .(1757:ح)، وُمًٚمؿ (6581:ح)صحٞمح اًمٌخ٤مري  (4) 
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 .ظمذه ي٤م ُم٤مل: ًمق أُمرت هبذا همػمي، ىم٤مل :ومؾً: ىم٤مل. وم٤مىمًٛمف سمٞمٜمٝمؿ

ذم قمثامن وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف واًمزسمػم وؾمٕمد، ! هؾ ًمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم: وم٘م٤مل. وم٠مومج٤مء ير: ىم٤مل

 .وم٠مذن هلؿ ومدظمٚمقا. ٟمٕمؿ: وم٘م٤مل قمٛمر

 .وم٠مذن هلام. ٟمٕمؿ: هؾ ًمؽ ذم قم٤ٌمس وقمكّم؟ ىم٤مل: صمؿَّ ضم٤مء وم٘م٤مل

: وم٘م٤مل اًم٘مقم. اىمِض سمٞمٜمل وسملم هذا اًمٙم٤مذب أصمؿ اًمٖم٤مدر اخل٤مئـ !ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم: وم٘م٤مل قم٤ٌمس

 .وم٤مىمِض سمٞمٜمٝمؿ وأرطمٝمؿ !ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم أضمؾ

ؿ ىمد يم٤مٟمقا ىمدُمقهؿ ًمذًمؽ: وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أوس  .خيٞمؾ إزمَّ أهنَّ

 أشمٕمٚمٛمقن أنَّ رؾمقل اهلل ! أٟمِمديمؿ سم٤مهلل اًمذي سم٢مذٟمف شم٘مقم اًمًامء وإرض! اشمئدا: وم٘م٤مل قمٛمر

 .ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا. ٓ ٟمقرث، ُم٤م شمريمٜم٤م صدىم٦م: ىم٤مل

أشمٕمٚمامن أنَّ ! أٟمِمديمام سم٤مهلل اًمذي سم٢مذٟمف شم٘مقم اًمًامء وإرض: صمؿَّ أىمٌؾ قمغم اًمٕم٤ٌمس وقمكّم وم٘م٤مل

 .ٟمٕمؿ: ىم٤مٓ. ٓ ٟمقرث، ُم٤م شمريمٜم٤مه صدىم٦م: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

: ٤ملثىم ،سمخ٤مص٦م مل خيّمص هب٤م أطمًدا همػمه يم٤من ظمصَّ رؾمقًمف  إنَّ اهلل : ٛمرث٤مل قمث٘مثوم  

                  [7:احلنم]، -  ُم٤م أدري هؾ ىمرأ

سمٞمٜمٙمؿ أُمقال سمٜمل اًمٜمْمػم، ومقاهلل ُم٤م اؾمت٠مصمر قمٚمٞمٙمؿ  وم٘مًؿ رؾمقل اهلل  :ىم٤مل - أي٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م أم ٓ

ي٠مظمذ ُمٜمف ٟمٗم٘م٦م ؾمٜم٦م، صمؿَّ جيٕمؾ ُم٤م سم٘مل  وٓ أظمذه٤م دوٟمٙمؿ طمتَّك سم٘مل هذا اعم٤مل، ومٙم٤من رؾمقل اهلل 

 .أؾمقة اعم٤مل

 .ٟمٕمؿ: أشمٕمٚمٛمقن ذًمؽ؟ ىم٤مًمقا! أٟمِمديمؿ سم٤مهلل اًمذي سم٢مذٟمف شم٘مقم اًمًامء وإرض: صمؿَّ ىم٤مل

 .ٟمٕمؿ: أشمٕمٚمامن ذًمؽ؟ ىم٤مٓ: صمؿَّ ٟمِمد قم٤ٌمؾًم٤م وقمٚمٞم٤ًّم سمٛمثؾ ُم٤م ٟمِمد سمف اًم٘مقم

، ومجئتام شمٓمٚم٥م ُمػماصمؽ ُمـ  أٟم٤م وزم رؾمقل اهلل: ىم٤مل أسمق سمٙمر ومٚمامَّ شمقذم رؾمقل اهلل : ىم٤مل

ٓ ٟمقرث ُم٤م : ىم٤مل رؾمقل اهلل : وم٘م٤مل أسمق سمٙمر. اسمـ أظمٞمؽ، ويٓمٚم٥م هذا ُمػماث اُمرأشمف ُمـ أسمٞمٝم٤م

 .شمريمٜم٤مه صدىم٦م، ومرأيتامه يم٤مذسًم٤م آصماًم هم٤مدًرا ظم٤مئٜم٤ًم، واهلل يٕمٚمؿ إٟمَّف ًمّم٤مدق سم٤مر راؿمد، شم٤مسمع ًمٚمحؼ

ووزم أيب سمٙمر، ومرأيتامين يم٤مذسًم٤م آصماًم هم٤مدًرا ظم٤مئٜم٤ًم، واهلل يٕمٚمؿ  صمؿَّ شمقذم أسمق سمٙمر وأٟم٤م وزم رؾمقل اهلل 
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 .ومقًمٞمتٝم٤م ،إينِّ ًمّم٤مدق سم٤مر راؿمد، شم٤مسمع ًمٚمحؼ

إن ؿمئتؿ دومٕمتٝم٤م : وم٘مٚم٧م. ادومٕمٝم٤م إًمٞمٜم٤م: صمؿَّ ضمئتٜمل أٟم٧م وهذا وأٟمتام مجٞمع وأُمريمام واطمد، وم٘مٚمتام

: ىم٤مل. ، وم٠مظمذمت٤مه٤م سمذًمؽرؾمقل اهلل إًمٞمٙمام قمغم أنَّ قمٚمٞمٙمام قمٝمد اهلل أن شمٕمٛمال ومٞمٝم٤م سم٤مًمذي يم٤من يٕمٛمؾ 

 .ٟمٕمؿ: أيمذًمؽ؟ ىم٤مٓ

سمٖمػم ذًمؽ طمتَّك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م، وم٢من قمجزمت٤م  وٓ واهلل ٓ أىميض سمٞمٜمٙمام ،صمؿَّ ضمئتامين ٕىميض سمٞمٜمٙمام: ىم٤مل

 (.قمٜمٝم٤م ومرداه٤م إزمّ 

 :ذم هذا احلدي٨م قمدة ُم٤ًمئؾ :ويمثً شمو

 ،(ٟمقرث ُم٤م شمريمٜم٤مه صدىم٦م ٓ: )أنَّ قمٛمر ىمرر اًمٕم٤ٌمس وقمٚمٞم٤ًّم وُمـ طمي ُمٕمٝمام قمغم طمدي٨م  -1

يؼ ىم٤مًمف ُمـ قمٜمده نمـ يٗمؽمي قمغم قمٔمامء  ا سمف وأىمرَّ سمف ُمـ طميمه٤م، وذم هذا رد قمغم ُمـ زقمؿ أنَّ اًمّمدِّ وم٠مىمرَّ

٦م  !إُمَّ

 .(اًمٙم٤مذب، أصمؿ، اًمٖم٤مدر، اخل٤مئـ): سم٠موص٤مف هل أنَّ اًمٕم٤ٌمس ىمد وصػ قمٚمٞم٤ًّم   -2

 .ن مل يٜمّمػ، ومحذف اجلقاباًمٙم٤مذب إ :ُمٕمٜم٤مه: ىم٤مل مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء: )ىم٤مل اًمٜمقوي

هذا اًمٚمٗمظ اًمذي وىمع ٓ يٚمٞمؼ فم٤مهره سم٤مًمٕم٤ٌمس، وطم٤مؿم٤م ًمٕمكّم : ىم٤مل اعم٤مزري): وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

 ...(أن يٙمقن ومٞمف سمٕمض هذه إوص٤مف ومْماًل قمـ يمٚمٝم٤م

أٟمَّف صدر ُمـ اًمٕم٤ٌمس قمغم ضمٝم٦م اإلدٓل قمغم اسمـ أظمٞمف: ٕٟمَّف : وم٠مضمقد ُم٤م محؾ قمٚمٞمف: )إمم أن ىم٤مل

(وىم٤مل ُم٤م ٓ يٕمت٘مده وُم٤م يٕمٚمؿ سمراءة ذُم٦م اسمـ أظمٞمف ُمٜمف ،سمٛمٜمزًم٦م اسمٜمف
(5)

. 

نم٤م رُم٤مه سمف قمٛمف اًمٕم٤ٌمس واًمٌح٨م قمـ  اٟمٔمر يمٞمٗمٞم٦م اقمتذار أهؾ اًمًٜم٦م ٔل اًمٌٞم٧م وشمؼمئ٦م قمكم 

 !!خم٤مرج شمٚمٞمؼ هبام

هٙمذا فمٜمٜمتؿ : اؾمتٕمٛمؾ ٟمٗمس إًمٗم٤مظ اًمتل أـمٚم٘مٝم٤م اًمٕم٤ٌمس قمغم قمكّم، ويم٠مٟمَّف ي٘مقل قمٛمر  -3

 .ٟمحـ سمريئقن ُمٜمف، يمام أٟمَّؽ ي٤م قمكّم سمريء نم٤َّم ىمٞمؾ ومٞمؽ سم٥ًٌم هذا اًمٗملء يب وسم٠ميب سمٙمر نم٤َّم

 ،شأكو ورّم رؽمقل اهلل: ومول أزمق زمؽر): مؼورًكو زمؾػظ فمؿر (ورّم ىمؾ مممـ زمعدي): أوردسمؿ يمػظ :ورازمعً 

                                                
 (.1757:ح)ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ( 1) 
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 .وىمقل قمٛمر يمذًمؽ

 :اجلقابو

ًٓ  (سمٕمديوزم يمؾ ُم١مُمـ ): أصم٧ٌم صح٦م طمدي٨م :٧م اًمٕمرش صمؿَّ اٟم٘مش، أيصمٌَّ : ُي٘م٤مل  -1 وىمد -أو

 .صمؿَّ اؾمتدل -شم٘مدم قمدم صحتف

: أم أٟمَّف ىم٤مل! ؾمٌح٤من اهلل؟ (وزّم قمٚمٞمف)أٟمَّف  ( وزّم رؾمقل اهلل )إنَّ أسم٤م سمٙمر : هؾ ىمقل قمٛمر -2

َّٓ أٟمَّف (وزّم يمؾ ُم١مُمـ): واحلدي٨م! وزّم إُمر ُمـ سمٕمده؟ وًمٞمّف سمٕمد أن ): ٓ يًت٘مٞمؿ قمغم ُمٜمٝمجٙمؿ إ

 .(وزّم قمٚمٞمف)و (وًمٞمّف): ذم طمٞم٤مشمف، وومرق سملم ٕنَّ وٓي٦م أيب سمٙمر مل شمٙمـ قمغم اًمٜمٌل  :(يٛمقت

 !؟قمٚمٞمف والٍ : سمٛمٕمٜمك إنَّ قمٚمٞم٤ًّم وزّم قمغم يمؾ ُم١مُمـ سمٕمد اًمٜمٌل : وهؾ يًت٘مٞمؿ أن ُي٘م٤مل -3

 !إمم هن٤مي٦م احلٞم٤مة طمتَّك يٙمقن وًمٞم٤ًّم قمغم يمؾ ُم١مُمـ إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م؟قمكّم وهؾ ؾمٞمٕمٞمش 

 !ُم٤م أووح اًم٤ٌمـمؾ عمـ ؾمٚمؿ ىمٚمٌف ُمـ اعمرض ؾمٌح٤من اهلل

 .وومد سمؼدم..( وهؽذا ضمديٌ ايمثؼؾكم: )ومؾتؿ( 817

ًٓ يمؾؼرآن، وايمتؿًؽ هبؿ مـؼًذا  (ص)وصمعؾ رؽمقل اهلل ) :شمؿ ومؾتؿ ايمضًليمي، ىمام مـ أهؾ زمقتف فمد

تف زمحًـ  إينِّ سمورك همقؽؿ: ومقيمف: )ومول اظمـووي ام ىمتقأمكم طمؾاػفام، ووص أما سمؾقيح زمؾ سمٌميح زملهنا

(معومؾتفام، وإيثور ضمؼفام فمعم أكػًفؿ، وآؽمتؿًوك هبام دم ايمديـ
(5)

. 

 :اجلقاب مـ وصمقهو

 ًٓ ًٓ يمؾؼرآن، وايمتؿًؽ هبؿ مـؼًذا مـ  وصمعؾ رؽمقل اهلل ): ىمقًمٙمؿ :أو أهؾ زمقتف فمد

 .صدوره٤م ُمـ أؾمت٤مذ ضم٤مُمٕمل يٗمٝمؿ دًٓم٦م إًمٗم٤مظقم٤ٌمرة همػم ؾمٚمٞمٛم٦م، ٓ يٚمٞمؼ  ..(ايمضًليمي

 !وم٠ميـ ذم احلدي٨م هذا اعمٕمٜمك؟

، واًمت٠ميمٞمد سم٠منَّ ومٞمف اهلدى واًمٜمقر، صمؿَّ قمٜمدُم٤م ذيمر أهؾ احلدي٨م طم٨مَّ قمغم اًمتٛمًؽ سمٙمت٤مب اهلل 

٦م هبؿ، وذًمؽ سم٠من ٟمٕمرف هلؿ طم٘مٝمؿ، وم٠ميـ ذم أًمٗم٤مظ احلدي٨م  سمٞمتف ! همػم هذا؟ اًمّمحٞمح أوص إُمَّ

 .-وىمد شم٘مدم زي٤مدة إيْم٤مح ًمذًمؽ  -

                                                
 (.2/174)ومٞمض اًم٘مدير ( 1) 
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 !يمٚمٝمؿ ُمتٌققمقن؟ قمٜمديمؿ وهؾ أهؾ سمٞمتف! ص٤محلقن ُمٝمتدون؟ يمٚمٝمؿ  قمٜمديمؿ هؾ أهؾ سمٞمتف صمؿَّ 

أم أٟمَّٙمؿ ؾمتخرضمقن هذا اًمٚمٗمظ قمـ دًٓمتف ! يمٚمٝمؿ قم٤مؿمقا ُمع اًم٘مرآن؟ قمٜمديمؿ وهؾ أهؾ سمٞمتف

 !؟ اعمزقمقُم٦م هٜم٤م ذم ُمٙم٤من آظمر قمٜمدُم٤م حتت٤مضمقن ذًمؽ

٤م اًمٙمت٤مب: )وردشمؿ يمالم اعمٜم٤موي ومل شمٙمٛمٚمقه، وشمٙمٛمٚمتفأ: شموكقًو ومألٟمَّف ُمٕمدن اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م، : أُمَّ

 .وإهار واحلٙمؿ اًمنمقمٞم٦م، ويمٜمقز وظمٗم٤مي٤م اًمقصم٤مئؼ

٤م اًمٕمؽمة ومألنَّ اًمٕمٜمٍم إذا ـم٤مب أقم٤من قمغم ومٝمؿ اًمديـ، ومٓمٞم٥م اًمٕمٜمٍم ي١مدي إمم طمًـ : وأُمَّ

 .تف وـمٝم٤مرشمفإظمالق، وحم٤مؾمٜمٝم٤م شم١مدي إمم صٗم٤مء اًم٘مٚم٥م وٟمزاه

٤م ٟمحق اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚمقن :واعمراد سمٕمؽمشمف هٜم٤م: ىم٤مل احلٙمٞمؿ : إذ هؿ اًمذيـ ٓ يٗم٤مرىمقن اًم٘مرآن، أُمَّ

ضم٤مهؾ وقم٤ممل خمٚمط، وم٠مضمٜمٌل ُمـ هذا اعم٘م٤مم، وإٟمَّام يٜمٔمر ًمألصؾ واًمٕمٜمٍم قمٜمد اًمتحكم سم٤مًمٗمْم٤مئؾ واًمتخكم 

 .قمـ اًمرذائؾ

قمف يم٤مئٜم٤ًم ُم٤م يم٤من، وٓ يٕم٤مرض طمثَّف هٜم٤م قمغم اشم٤ٌمع وم٢مذا يم٤من اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ذم همػم قمٜمٍمهؿ، ًمزُمٜم٤م اشم٤ٌم

قمؽمشمف ذم ظمؼم قمغم اشم٤ٌمع ىمريش: ٕنَّ احلٙمؿ قمغم ومرد ُمـ أومراد اًمٕم٤مم سمحٙمؿ اًمٕم٤مم، ٓ يقضم٥م ىمٍم اًمٕم٤مم 

..(قمغم ذًمؽ اًمٗمرد قمغم إصح
(5)

. 

 ومٙمالم اعمٜم٤موي ٓ ي٘مرر ُمذهٌٙمؿ سمؾ يٜم٘مْمف، وًمٙمـ ىمٓمٕمؽ ًمٚمٙمالم هَمػمَّ اعمراد وذًمؽ ُمثؾ اًمذي

 (.اًمذيـ هؿ قمـ صالهتؿ ؾم٤مهقن: )وم٘مط ويؽمك( ومقيؾ ًمٚمٛمّمٚملم: )ي٘مرأ

يمت٤مب اهلل طمٌؾ نمدود سملم اًمًامء : إينِّ شم٤مرك ومٞمٙمؿ ظمٚمٞمٗمتلم: )اعمٜم٤موي هٜم٤م ينمح طمديث٤ًم ومٞمف :شمويمثًو

ام ًمـ يتٗمرىم٤م طمتك يِردا قمكمَّ  ،وإرض، وقمؽميت أهؾ سمٞمتل (احلقض وإهنَّ
(0)

. 

(طمديثف ُمٜمٙمر وٓ ُيٕمرف: )ىم٤مل اًمٌخ٤مري ،٤ًمنىم٤مؾمؿ سمـ طم :وهذا احلدي٨م ذم ؾمٜمده
( )

وىمد ذيمره . 

اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت
(4)

قمغم قم٤مدشمف ومٞمٛمـ مل يٕمرف ومٞمٝمؿ ضمرطًم٤م، وًمٕمٚمَّف مل ي٘مػ قمغم يمالم اًمٌخ٤مري، وىمد  

 .شم٘مدم اًمتٜمٌٞمف قمغم ُمٜمٝمجف

                                                
 (.2631:ح)ومٞمض اًم٘مدير ( 1) 

 (.5/181) رواه أمحد( 2) 

 (.3/369)اعمٞمزان ( 3) 

 (.14/329)هتذي٥م اًمٙمامل ( 4) 
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ٞمع وىمد ُمرَّ ُمٕمٜم٤م يمالم اًمٕمٚمامء ومٞمف، وأٟمَّف ُمتٝمؿ سم٤مًمتِم ،وُمدار احلدي٨م قمغم ذيؽ سمـ قمٌد اهلل

واوٓمراب احلدي٨م ويمثرة اخلٓم٠م
(5)

. 

 .وم٤محلدي٨م يمام شمرى ٓ يّمح هبذا اعمٕمٜمك وإٟمَّام هق أطمد أًمٗم٤مظ اًمث٘مٚملم اًمْمٕمٞمٗم٦م

مل يتّمد ًمٌٞم٤من درضم٦م احلدي٨م وإٟمَّام ضمرى قمغم قم٤مدة سمٕمض اًمٕمٚمامء اًمذيـ حيرصقن  واعمٜم٤موي 

 .قمغم ذح اعمتقن أيمثر ُمـ حت٘مٞمؼ اًمًٜمد وهذا ظمٚمؾ ذم اعمٜمٝم٩م ٓ ٟمرو٤مه ٓ ًمٜم٤م وٓ قمٚمٞمٜم٤م

هؾ مجٞمٕمٝمؿ أم ( أهؾ ايمٌقً فمدل يمؾؼرآن وايمتؿًؽ هبؿ مـؼذ مـ ايمضًليمي)دقمقى أنَّ  :رازمًعو

 ؟سمٕمْمٝمؿ

 !ُمـ أهؾ سمٞمتف أم ٓ؟ اًمٜمٌل  وهؾ اًمٕم٤ٌمس قمؿ -

إظم٤ٌمر ذم طم٘مف خمتٚمٗم٦م ضمًدا، واًمذاُم٦م ُمٜمٝم٤م : وأىمقل: )ذم اًمٕم٤ٌمس ىم٤مل اعم٤مُم٘م٤مين اًمِمٞمٕمل اإلُم٤مُمل

(أىمقى دًٓم٦م
(0)

. 

 !وهؾ اسمٜمف قمٌد اهلل ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م أم ٓ؟ -

(أٟمَّف ظم٤من قمٚمٞم٤ًّم وأظمذ ُم٤مل سمٞم٧م اًمٌٍمة)زقمؿ اًمٙمٌم اًمِمٞمٕمل اإلُم٤مُمل 
( )

. 

 !سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م أم ٓ؟وهؾ زيد سمـ قمكم  -

 (ًٙمرأٟمَّف يم٤من ينمب اعم)زقمؿ اًمٙمٌم اًمِمٞمٕمل اإلُم٤مُمل 
(3). 

وضمٕمٗمر سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق، وىمد ورد شمًٛمٞمتف قمٜمد اعمجٚمز  -

سم٤مًمٙمذاب
(1)

. 

 !هؾ هق ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م أم ٓ؟ (اعمثٜمك)واحلًـ سمـ احلًـ  -

!يم٤مومر أم وم٤مؾمؼ؟ هؾ هق (شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل)اظمتٚمٗم٧م رواي٤مشمٙمؿ ذم 
( ). 

                                                
 (.2/274)اعمٞمزان ( 1) 

 (.128-2/126)شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل ( 2) 

 (.4/143)جمٛمع اًمرضم٤مل ( 3) 

 (46/194: ) سمح٤مر إٟمقار ( 151 : )رضم٤مل اًمٙمٌم  (4) 

 (.51/5/)سمح٤مر إٟمقار( 5) 

 (.273، 1/35)شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل ( 6) 
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 !هؾ هق ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م أم ٓ؟ ،وقمٌد اهلل سمـ احلًـ سمـ احلًـ اعمًٛمك سم٤معمحض -

وىمد وصػ سم٠مٟمَّف يمذاب
(5). 

 !وحمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ احلًـ سمـ احلًـ اعمٚم٘م٥م سم٤مًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م، هؾ هق ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م أم ٓ؟ -

ف  يمذاب ادقمك اإلُم٤مُم٦موىمد وصػ سم٠مٟمَّ
(0). 

إنَّ ؾم٤مئر سمٜمل احلًـ سمـ قمكم يم٤مٟم٧م هلؿ أومٕم٤مل ؿمٜمٞمٕم٦م، ٓ حتٛمؾ قمغم اًمت٘مٞم٦م: : )وىم٤مل اعم٤مُم٘م٤مين

(سم٤مؾمتثٜم٤مء زيد وم٢مٟمَّف يٛمٙمـ أن حتٛمؾ أومٕم٤مًمف اًمِمٜمٞمٕم٦م قمغم اًمت٘مٞم٦م
( )

. 

: وهؿ يٛمثٚمقن ٟمّمػ آل اًمٌٞم٧م ُمـ ذري٦م وم٤مـمٛم٦م   وهذا يمام شمرى مجٞمع أسمٜم٤مء احلًـ سمـ قمكم

 ًمٞمس هل٤م إٓ احلًـ واحلًلم، ومٜمّمٗمٝمؿ قمٜمد اعم٤مُم٘م٤مين أومٕم٤مهلؿ ؿمٜمٞمٕم٦م ، ومٝمؾ هؿ قمدل  إذ

!!ًمٚم٘مرآن؟

و ًً ٤م :طموم هؾ ! يمٚمٗمٜم٤م أن هنتدي هبؿ، وم٠ميـ هؿ أن؟ إذا محٚمتؿ أهؾ اًمٌٞم٧م قمغم إئٛم٦م، وزقمٛمتؿ أٟمَّ

 !ٟم٘متدي سم٢مُم٤مم ه٤مرب جمٝمقل أو ُمٕمدوم؟

، ؾمٞمد اًمٌنم صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف أومْمؾ ُمٜمٝمؿأومال شمٙمٗمٞمٜم٤م ؾمػمة : ىمٚمٜم٤م. سمًػمهتؿ: وم٢من ىمٚمتؿ

 !يمٚمت٤م اًمًػمشملم ُمروي٦م شم١مظمذ ُمـ اًمٙمت٥م؟ ٧موىمد أصٌح

وهؾ ! ي٘مٓمع ذري٦م ُمـ أُمرٟم٤م سم٤مٓهتداء سمف؟ وًمق يمٜم٤َّم ٟمحت٤مج إمم ُمـ يراومؼ اًمٙمت٤مب، أشمٔمـ أن اهلل 

 !!؟خيٗمٞمف قمـ إُم٦مي٠مُمر سم٤مٓهتداء سم٢مُم٤مم صمؿَّ 

 .فمعم كعؿي اهلدايي احلٛمد هلل

أٓ سمرى أكف فمؾقف ايمصًلة وايمًًلم ومرهنؿ : وومول ايمتػتوزاين زمعد كؼؾ ضمديٌ مًؾؿ: )ومؾتؿ (818

ا فمـ ايمضًليمي، وٓ معـك يمؾتؿًؽ زمويمؽتوب إٓ إطمذ زمام همقف زمؽتوب اهلل سمعولم دم ىمقن ايمتؿًؽ هبام مـؼذً 

 (.مـ ايمعؾؿ واهلدايي، همؽذا ايمعؼمة

 :اجلقاب مـ وصمقه: ومؾً

                                                
 (.2/177)وشمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل  ،(194، 181، 181، 176، 173:ص)سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ( 1) 

 (.11953 شمرمج٦م)شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل ( 2) 

 (.3/142)شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل ( 3) 
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 ًٓ ُمـ قمنمة أوضمف ذم ٟمٗمس  هق أسمق سمٙمر ^ اًمتٗمت٤مزاين ىمد ىمرر أن اخلٚمٞمٗم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل : أو

 .اعمٌح٨م سمام يدل قمغم قمدم إرادشمف ُم٤م أوهؿ ٟم٘مٚمؽ سمف

، وأن اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٛمقا هق قمكم ^ ذيمر اًمتٗمت٤مزاين دقمقى اإلُم٤مُمٞم٦م أن اإلُم٤مم سمٕمد اًمٜمٌل :  شموكقًو

٤م سمراءة أصح٤مب رؾمقل ـ اًمدي٤مٟم٦م واإلٟمّم٤مف قمٚمؿ ىمٓمٕمً ُمـ يم٤من ًمف طمظ ُم: ىمٚمٜم٤م: )ذًمؽ ويمتٛمقه، صمؿ ىم٤مل

، صمؿ اؾمؽمؾمؾ وهق يًٗمف هذ ا ..(وضمالًم٦م أىمدارهؿ قمـ خم٤مًمٗم٦م أُمره ذم ُمثؾ هذا اخلٓم٥م اجلٚمؾ^ اهلل 

 .اًم٘مقل ويٜمٙمره ويرده

 !ومٝمؾ يّمح ٟم٘مٚمؽ سمٕمد ذًمؽ ًمت٘مرير ُمذهٌؽ وهذا اإلُم٤مم يٌٓمٚمف؟

: ، وم٢من ًمٗمظ احلدي٨م يمام ُمر ُمٕمٜم٤م اين ٟمص احلدي٨م اًمّمحٞمح ًمٞمس ومٞمف ُم٤م ذيمره اًمتٗمت٤مز :شمويمثًو

.. ومخذوا سمٙمت٤مب اهلل واؾمتٛمًٙمقا سمف ،ومٞمف اهلدى واًمٜمقر ،يمت٤مب اهلل: أوهلام :وإين شم٤مرك ومٞمٙمؿ صم٘مٚملم)

(صمالصًم٤م.. أذيمريمؿ اهلل ذم أهؾ سمٞمتل ،وأهؾ سمٞمتل: صمؿ ىم٤مل .ومح٨م قمغم يمت٤مب اهلل ورهم٥م ومٞمف
(5)

 .  

 !!اًمْمالًم٦م؟وم٠ميـ ذم احلدي٨م أن اًمتٛمًؽ هبام ُمٜم٘مذ ُمـ 

 .إذن مل يرد اًمتٗمت٤مزاين إٓ ؿمٝم٤مدة ًمٚمٕمؽمة سم٤مًمٕمٚمؿ واهلداي٦م: رازمًعو

نم٤م يٜم٘مض دقمقى أن اًمتٛمًؽ  ،وىمد شم٘مدم أن اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ىمد ـمٕمٜمقا ذم مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

 . ًمٕمدم اشمّم٤مومٝمؿ مجٞمًٕم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ واهلداي٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م يمام شم٘مدم ىمري٤ًٌم :سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م ٟمج٤مة

ـو كعتؼد أنا مذهى اإلشمـل فممميي يطغم زمجـوضمكم: ايمدىمتقر فمصوم ايمعامد ومول: )ومؾتؿ( 819 : إكا

ومو مل سمدرك ايمقهوزمقي هذيـ احلديثكم ٓ . ضمديٌ آشمـل فممم: ضمديٌ ايمثؼؾكم، واجلـوح أطمر: أضمدمهو

(يؿؽـ هلو أن سمػفؿ احلؼوئؼ، وطمصوئص اظمذهى اإلشمـل فمممي
(0)

. 

 !!أكاف ىمون وهوزمقًو، شمؿا اكتؼؾ إلم اظمذهى اإلشمـل فمممي وزفمؿتؿ دم ايمتعريػ هبذا ايمشخص ايمقؿـل

 :واجلقاب مـ وصمقه

 ًٓ ، وإٟمَّام هذا اؾمؿ اظمؽمقمف اعمٌتدقم٦م عمح٤مرسم٦م ُمذه٥م (اًمقه٤ميب): ٓ يقضمد هٜم٤مك ُمذه٥م اؾمٛمف :أو

إٟمَّام دقم٤م اًمٜم٤مس إمم اًمٙمت٤مب  اًمًٚمػ اًمذي ي٘مقم قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦َّم، واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب 

                                                
 .(.6178/ح)رواه ُمًٚمؿ ( 1) 

 (.155:ص)اعمٜمٝم٩م اجلديد واًمّمحٞمح ذم احلقار ُمع اًمقه٤مسمٞملم ( 2) 
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 .واًمًٜم٦َّم، ومل يًتحدث ؿمٞمئ٤ًم ضمديًدا

: سمٜم٤مء ياًمٞمٛمٜمل اًمذي زقمٛمتؿ أٟمَّف يم٤من وه٤مسمٞم٤ًم صمؿَّ اٟمت٘مؾ إمم اعمذه٥م اإلصمٜمل قمنم اًمرضمؾ هذا: صم٤مٟمٞم٤ًم

قمغم زقمٛمف هق، وأٟم٤م أضمزم أٟمَّف راوميض اعمقًمد واًمٜمِم٠مة، ويمقٟمف درس ذم ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم ٓ خيتٚمػ قمـ دراؾم٦م 

 .ًتنمىملم ًمإلؾمالم ذم ُمٕم٤مهد اعمًٚمٛملماعم

، (اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦َّم)وٓ أقمت٘مد أّن رضماًل يٕمٞمش قمغم ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦َّم، وهق يٕمرف اعمّم٤مدر اًمديٜمٞم٦م 

 .صمؿَّ يٜمت٘مؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦م

ؿ يم٤مٟمقا ؾمٜم٦َّم صمّؿ رضمٕمقا إمم ُمذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦م، ؿمخّمٞم٤مت ومهٞم٦م أو خم٤مدِ   قم٦مويمؾ ُمـ زقمٛمتٛمقهؿ أهنَّ

٤م يم٤مٟم٧م قمغم اًمًٜم٦َّم صمؿ رضمٕم٧م إمم ُمذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦م اًمتّمقف اًمٖم٤مزمأو ُمـ أشم٤ٌمع   .شمزقمؿ أهنَّ

ًمٙمـ اعمٝمتديـ ُمـ اًمتِمٞمع إمم اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م ُمـ أقمالم اًمِمٞمٕم٦م يمثػمون نمَـّ وصؾ إمم أقمغم 

 .اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمدهيؿ اًمدرضم٤مت

ومٝمذا ؾمٞمد أؾمد اهلل اخلرىم٤مين، وآي٦م اهلل ذيٕم٧م ؾمٜمٖمٚمجل، واًمديمتقر ؿمٕم٤مر، وؾمٞمد ُمّمٓمٗمك 

 ُم٦م اًمًٞمد أسمق اًمٗمْمؾ سمـ اًمرو٤م اًمؼمىمٕمل ـم٤ٌمـم٤ٌمئل، صمؿَّ هذا اًمٕم٤ممِل اعمج٤مهد آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اًمٕمالَّ 

اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم ٟمقاب حمًـ اعمٚمؽ ؾمٞمد حمٛمد  و ، واعمجتٝمد أمحد يمنوي(يمن اًمّمٜمؿ): ص٤مطم٥م يمت٤مب

سم٤مًمٚمٖم٦م ] (آي٤مت سمٞمٜم٤مت)، ص٤مطم٥م يمت٤مب (هث1325رُمْم٤من اعم٤ٌمرك قم٤مم / 8ت ذم )ُمٝمدي قمكم اهلٜمدي 

ص٤مطم٥م ( هث1419ت )إردي٦م وشمرضمؿ ضمزء ُمٝمؿ ُمٜمف إمم اًمٕمرسمٞم٦موإؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م طمٞمدر قمكم ىمٚمٛمداران 

( يمٞمػ اهتدي٧م؟)ص٤مطم٥م يمت٤مب ( هث1426ت )اعم١مًمٗم٤مت اًم٘مٞمٛم٦م اًمٙمثػمة ، واًمديمتقر ُمرشم٣م رادُمٝمر 

م، وُمـ مل يمؾ ه١مٓء ؿمٞمٕم٦م أقمال .( اًمتْم٤مد ذم اًمٕم٘مٞمدة)وإؾمت٤مذ حمٛمد سم٤مىمر اًمًجقدي ص٤مطم٥م يمت٤مب 

 .ٟمذيمرهؿ أو مل ٟم٘مػ قمغم أؾمامئٝمؿ نمَـّ هداهؿ اهلل ًمٚمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م أيمثر

 .يمٛمقؾمك اعمقؾمقي، وأمحد اًمٙم٤مشم٥م، وهمػممه٤م :وهٜم٤مك صم٤مئرون قمغم اعمذه٥م يٓم٤مًمٌقن سم٤مًمتّمحٞمح

 .ؿمخّمٞم٤مت سم٤مرزة يتْمح ُمـ ُمقىمٗمٝم٤م ُم٤م يٕم٤مٟمٞمف أصح٤مب اعمذه٥م اإلُم٤مُمل ُمـ أزُم٤مت قم٘مدي٦م هذه

صمؿَّ ه١مٓء ُمـ أقمالم اًمِمٞمٕم٦م اًمزيدي٦م، وهؿ يتٚم٘مقن قمٚمقُمٝمؿ ُمـ آل اًمٌٞم٧م، وىمد هداهؿ اهلل إمم 

 .اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م

ومٝمذا اًمّمٜمٕم٤مين، واًمِمقيم٤مين، واسمـ اًمقزير، اًمذي أًمَّػ يمت٤مسًم٤م ذم شمرضمٞمح ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦َّم، وشمؼمئ٦م 

ه ،جمٚمداتآل اًمٌٞم٧م نم٤َّم ٟم٥ًم إًمٞمٝمؿ: يًتحؼ أن ُيٙمت٥م سمامء اًمذه٥م، سمٚمغ شمًٕم٦م  اًمٕمقاصؿ ): ؾمامَّ
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 .(واًم٘مقاصؿ ذم اًمذب قمـ ؾمٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ

وه١مٓء يمٚمٝمؿ ىمد حت٘مؼ هلؿ أنَّ ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة هل اًم٘مرآن وؾمٜم٦م اًمٜمٌل اعمخت٤مر صٚمقات اهلل وؾمالُمف 

 .قمٚمٞمف وم٤مًمتح٘مقا هب٤م

صمٜمل قمنم ظمٚمٞمٗم٦م وردت ًمف قمدة أًمٗم٤مظ، ٓ يٜمٓمٌؼ ُمٜمٝم٤م ٓطمدي٨م اًمث٘مٚملم ىمد شم٘مدم، وطمدي٨م ا :شمويمثًو

 .رء قمغم أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م

 (.يٙمقن اصمٜم٤م قمنم أُمػًما يمٚمٝمؿ ُمـ ىمريش: )ومٛمـ أًمٗم٤مفمف

 (.ٓ يزال اإلؾمالم قمزيًزا إمم اصمٜمل قمنم ظمٚمٞمٗم٦م: )وُمٜمٝم٤م

 (.ٓ يزال هذا اًمديـ قمزيًزا ُمٜمٞمًٕم٤م إمم اصمٜمل قمنم ظمٚمٞمٗم٦م: )وُمٜمٝم٤م

ُم٤م قمدا قمٚمٞم٤ًم ! روا؟يت٠مُمَّ  وم٠مي ًمٗمظ ُمـ هذه إًمٗم٤مظ يٜمٓمٌؼ قمغم أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنم اًمذيـ مل

 . واحلًـ 

صمؿَّ احلدي٨م أؿم٤مر إمم قمزة اًمديـ وُمٜمٕمتف، وذًمؽ إؿم٤مرة إمم ىمقة اًمديـ، وأٟمتؿ ىمد زقمٛمتؿ أنَّ اًمٜمّمػ 

 !اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن إول يم٤من ذ اًم٘مرون

 !ومتذيمر ،(ٓ يزال اًمديـ قمزيًزا): واحلدي٨م ي٘مقل

 ظمالفسمٛمقوقع آصمٜمل قمنم إُم٤مًُم٤م و -ٜم٦ًٌم قمغم ومرض صح٦م هذه اًم -ُم٤م قمالىم٦م اًمقه٤مسمٞم٦م  :رازمًعو

ُمـ صدر اإلؾمالم إمم اًمٞمقم، وُمـ يًٛمك سم٤مًمقه٤مسمٞم٦م إٟمَّام  -ُمع يمؾ إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م-اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م 

 !!فمٝمروا ىمٌؾ ىمراسم٦م ُم٤مئتلم أو صمالصمامئ٦م ؾمٜم٦م، أًمٞم٧ًم هذه ُمٖم٤مًمٓم٦م؟

 !وهؾ اًمِمٞمٕم٦م ىمٌؾ فمٝمقر اًمقه٤مسمٞم٦م ُمتٗم٘م٦م ُمع أهؾ اًمًٜم٦م ؟

 . ٝمام قمداءـمٌٕم٤ًم ٓ سمؾ سمٞمٜم

 !إذن عم٤مذا خي٤مـم٥م اًمٕمامد هذا اًمقه٤مسمٞم٦م سمحديثل اًمث٘مٚملم وإصمٜمل قمنم ؟

 !أًمٞمس هذا ُمٖم٤مًمٓم٦م شمٙمِمػ قمـ ضمٝمؾ أو دم٤مهؾ ؟

فمقّم وهموؿمؿي : همًل ؾمؽا أنا اظمراد زملهؾ ايمٌقً هؿ ايمذيـ كزيمً همقفؿ آيي ايمتطفغم، وهؿ: ومؾتؿ( 861

ح زمذيمؽ دم صحقح ايمـٌل  واحلًـ واحلًكم، همًل يشؿؾ نمغمهؿ ىمام ٓ يشؿؾ كًوء ، ظمِو ُسِّ
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مًؾؿ
(5)

. 

 ،وهموؿمؿي ىمًوءً  وصمؾاؾ احلًـ واحلًكم وفمؾقً  ىمام كؼؾف ايمؼممذي ونمغمه فمـ أم ؽمؾؿي أنا ايمـٌل 

رهؿ سمطفغًماصوطمايمؾفؿ همٓء أهؾ زمقتل و: )شمؿا ومول : همؼويمً أم ؽمؾؿي. تل، أذهى فمـفؿ ايمرصمس وؿمفِّ

 .هذا ضمديٌ ضمًـ صحقح ،(فمعم طمغمإكاؽ : وأكو معفؿ يو رؽمقل اهلل؟ ومول

وهق أضمًـ رء دم هذا ايمٌوب
(0)

هذا ضمديٌ صحقح فمعم ذط ايمٌخوري ومل : ، رواه احلوىمؿ وموئًًل 

ُُيرصموه
( )

. 

و ومويمً همرهمعً ايمؽًوء ٕدطمؾ معفؿ، : )وهؽذا رواه أمحد وايمطػماين وايمًققؿمل فمـ أم ؽمؾؿي أهنا

(إكاؽ فمعم طمغم: همجذزمف مـ يدي وومول
(4)

. 

 .، همقدطمؾ كًوءه حتتفزمدطمقهلـ همقفؿ همؼد أراد أن جيذب ايمؽًوء مـ يد ايمـٌل  همؿـ يؼقل

 :اجلقاب مـ فمدة أوصمف: ومؾً

 ًٓ آي٦م اًمتٓمٝمػم وطمدي٨م اًمٙم٤ًمء ُمـ أهؿ إدًم٦م اًمتل يٕمتٛمده٤م اإلُم٤مُمٞم٦م، وٓ سمد ُمـ وىمٗم٦م ُمع  :أو

 .أي٦م واحلدي٨م

اًمذي يٓمٚمع قمغم اؾمتدٓٓت اإلُم٤مُمٞم٦م، وطمرصٝمؿ قمغم أظمذ إطم٤مدي٨م ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦َّم:  :شموكقًو

 !يٕمج٥م هلذا اًمتٜم٤مىمض

ؼ أؾمخوًصو، شمؿا يعتؿد فمؾقفؿ دم اؽمتدٓٓسمف، وهذا مـ أووح إديمي فمعم  ًِّ ر أو يػ مذهى يؽػِّ

 .زمطًلن هذا اظمذهى

وٓ  ،(طمرسمؽ طمريب! ي٤م قمكمّ : )ًم٘مقل اًمٜمٌل  :اعمح٤مرب ًمٕمكّم يم٤مومر: أىمقل: )ىم٤مل اسمـ اعمٓمٝمر احلكم

 .ؿمؽَّ ذم يمٗمر ُمـ طم٤مرب اًمٜمٌل 

٤م خم٤مًمٗمقه ذم اإلُم٤مُم٦م، وم٘مد اظمتٚمػ ىمقل قمٚمامئٜم٤م ؿ دومٕمقا ُم٤م قمٚمؿ : وأُمَّ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ طمٙمؿ سمٙمٗمرهؿ ٕهنَّ

                                                
 (.7/123)صحٞمح ُمًٚمؿ ( 1) 

 (.5/361)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( 2) 

 (.2/416)اعمًتدرك ( 3) 

 (.6/323)اعمًٜمد ( 4) 
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ؿ ومً٘م٦م  ،صمٌقشمف ُمـ اًمديـ ضورة، وهق اًمٜمص اجلكم اًمدال قمغم إُم٤مُمتف ُمع شمقاشمره، وذه٥م آظمرون إمم أهنَّ

..(ق إىمقىوه
(5)

. 

وسملم ىمقل  ،(قُمٚمؿ صمٌقهت٤م ُمـ اًمديـ ضورة، وهق اًمٜمص اجلكم)ىم٤مرن سملم دقمقى أنَّ اإلُم٤مُم٦م 

 !شمرى اًمتٜم٤مىمض اًمٕمجٞم٥م..( وًمق أنَّ اًمٜمٌل سمٚمَّغ سم٠مُمر اإلُم٤مُم٦م يمام أُمر سمف اهلل: )اخلٛمٞمٜمل

: ىم٤مل شمٕم٤ممم اًمقىمقف ُمع أي٦م :صم٤مًمث٤ًم                 

         [ إطمزابؾمقرة]. 

 : كؼػ مع هذه أيي وومػوت

: ، أوهل٤مهذه أي٦م ضمزء ُمـ آي٦م وردت ذم ؾمٞم٤مق ؾمٌع آي٤مت يمٚمٝم٤م ذم ٟم٤ًمء اًمٜمٌل  :إولم

           [28:إطمزاب] ، واؾمتٛمر اًمًٞم٤مق خي٤مـم٥م زوضم٤مت اًمٜمٌل 

: إمم أن ىم٤مل شمٕم٤ممم                         

                     

                       

    [34:إطمزاب]. 

٤م  -وأي٦م وٛمـ آي٤مت خت٤مـمٌٝمـ- يمٞمػ ي٘متٓمع ضمزء ُمـ آي٦م خت٤مـم٥م زوضم٤مت اًمٜمٌل  ويزقمؿ أهنَّ

 !ٓ خت٤مـمٌٝمـ؟

 .إٟمَّف ٓ يقضمد ًمٖمقي واطمد اّدقمك هذه اًمدقمقى

 ُمـ إذه٤مب اًمرضمس وإي٘م٤مع اًمتٓمٝمػم واىمع ىمدًرا أو ُمٓمٚمقب ذقًم٤م؟ هؾ ُم٤م ذيمر  :ايمثوكقي

 .إنَّ هذا ي٘مقدٟم٤م إمم ُمٕمروم٦م ُمٕمٜمك اإلرادة ذم يمت٤مب اهلل 

 ؟أم ٓ أراده أو يريده واومع ٓ حمويميأكف همفؾ ىمؾ مو ومول همقف سمعولم 

و وردت زم فمـد ايمتلمؾ دم ورود  :ؿعـقكميمػظ اإلرادة دم ىمتوب اهلل سمعولم كجد أهنا

                                                
 .، وىمد ظمّمص أيمثر اعم٘مّمد اخل٤مُمس ًمٚمٓمٕمـ قمغم اًمّمح٤مسم٦م(423-388)آقمت٘م٤مد يمِمػ اعمراد ذم ذح دمريد ( 1) 
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إنَّ : اًمتنميع وإُمر، واحل٥م ًمٚمٌمء اًمذي شمٕمٚم٘م٧م سمف اإلرادة، أي أن اإلرادة سمٛمٕمٜمك :اظمعـك إول

: وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،يريد ُمـ اًمٕمٌد أن يٗمٕمؾ اهلل             

                     
 .[عم٤مئدةؾمقرة ا]

: وىم٤مل شمٕم٤ممم             [185:اًمٌ٘مرة]. 

 (.وم٠مريدوا ٕٟمٗمًٙمؿ اًمذي أراد اهلل ًمٙمؿ: )ىم٤مل ىمت٤مدة

 : وىم٤مل شمٕم٤ممم               

          [ اًمٜم٤ًمءؾمقرة]. 

 .إنَّ اهلل حي٥م ًمٙمؿ ذًمؽ وم٤مومٕمٚمقه أو اومٕمٚمقا أؾم٤ٌمسمف: ومٝمذه اإلرادة سمٛمٕمٜمك اعمح٦ٌم وإُمر، أي

: وُمـ هذا اًم٘مًؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم             
 إٟمَّام ذع ًمٙمؿ هذا اًمتنميع ًمتٕمٛمٚمقا سمف: ًمٞمُذه٥م قمٜمٙمؿ اًمرضمس ويٓمٝمريمؿ اهلل  :أي [33:إطمزاب]

 .سمف

أنَّ ُم٤م شمٕمٚم٘م٧م سمف اإلرادة ومٝمق واىمع ٓ أن اإلرادة سمٛمٕمٜمك اخلٚمؼ واإلجي٤مد وهذا يٕمٜمل : اعمٕمٜمك اًمث٤مين

 .وًمٞمس سمٗمٕمؾ اًمٕمٌد وم٘مط حم٤مًم٦م، ومٝمل ُمتٕمٚم٘م٦م سمٗمٕمؾ اًمرب 

: ىم٤مل شمٕم٤ممم                   [ ؾمقرة

 .[يس

 :وىم٤مل شمٕم٤ممم                [ 125:ٕٟمٕم٤مما]. 

  : وىم٤مل شمٕم٤ممم       [ احل٩مؾمقرة]. 

 .وُمتٕمٚم٘مٝم٤م يم٤مئـ ٓ حم٤مًم٦م وم٤مإلرادة هٜم٤م ُمـ ومٕمٚمف 

 :اإلرادة ضم٤مءت ذم اًمنميٕم٦م قمغم ُمٕمٜمٞملم: )..ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل 
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ٓ يٙمقن ومال ؾمٌٞمؾ أن اإلرادة اًم٘مدري٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٙمؾ ُمراد، ومام أراد اهلل يمقٟمف يم٤من، وُم٤م أرد  :أضمدمهو

 .إمم يمقٟمف

قر، وقمدم إي٘م٤مع اعمٜمٝمل قمٜمف، وُمٕمٜمك هذه اإلرادة اإلرادة إُمري٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٓمٚم٥م إي٘م٤مع اعم٠مُم :وايمثوين

 ..صمؿَّ أورد أي٤مت اًمداًم٦م قمغم اإلرادشملم ،..(أٟمَّف حي٥م ومٕمؾ ُم٤م أُمر سمف ويرو٤مه

(وٕضمؾ قمدم اًمتٜمٌف ًمٚمٗمرق سملم اإلرادشملم وىمع اًمٖمٚمط ذم اعم٠ًمًم٦م: )صمؿَّ ىم٤مل
(5)

. 

 : ايمقومػي ايمثويمثي

 :ؾم٠مًمٜم٤مهؿ ،اًمتٓمٝمػم ىمد وىمع ُمراده٤م: ذم آي٦م (يريد)إذا زقمٛم٧م اًمِمٞمٕم٦م أنَّ 

 !وىمع ذم هذه أي٦م أم ذم يمؾ آي٦م؟ (يريد): هؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم

ُم٤م هق اًمدًمٞمؾ قمغم ُم٤م شم٘مقًمقن؟ ومٚمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ قمغم ىمٍم : ؾم٠مًمٜم٤مهؿ ،ذم هذه أي٦م وم٘مط: وم٢من ىم٤مًمقا

 .هذه اًمدًٓم٦م قمغم اًمٙمٚمٛم٦م ذم ُمٙم٤من وٟمٗمٞمٝم٤م قمٜمٝم٤م ذم ُمٙم٤من آظمر

: ٕم٤ممم ظمٓم٤مسًم٤م ًمٚمّمح٤مسم٦م ىم٤مل شم :صمؿَّ ٟم٘مقل             

                      

                     [ ؾمقرة

 .[اًمٜم٤ًمء

: وىم٤مل شمٕم٤ممم                    

            [ اعم٤مئدةؾمقرة]. 

: ، وأٟمَّف(أن يتقب قمٚمٞمٙمؿ)أظمؼمهؿ أٟمَّف يريد  أنَّ اهلل  ومٝمذه أي٤مت ظمٓم٤مب ًمٚمّمح٤مسم٦م 

 .(يريد ًمٞمٓمٝمريمؿ)

: ومام اًمٗمرق سملم هذه اإلرادة هٜم٤م واإلرادة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم           

    [33:إطمزاب]؟! 

 .وإن مل شم٘مع هٜم٤مك ومٝمل مل شم٘مع هٜم٤م ،هٜم٤مكوم٢من يم٤مٟم٧م هٜم٤م ىمد وىمٕم٧م ومٝمل ىمد وىمٕم٧م 

                                                
 (.373-4/371)اعمقاوم٘م٤مت ( 1) 
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ٓ يًتٓمٞمع أن  قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م ذم أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد هل قم٘مٞمدة اعمٕمتزًم٦م، وهل أنَّ اهلل  : ايمقومػي ايمرازمعي

ًٓ وٓ يْمؾ ُمٝمتدًي٤م ؿ زقمٛمقا أنَّ اعم٘مدور اًمقاطمد ٓ يتٕمٚمؼ سمف ىمدرشم٤من :هيدي و٤م  .ٕهنَّ

 !يٛمٜمٕمٝمؿ اًمقىمقع ذم اًمٗمٕمؾ اًمذي يدظمؾ حت٧م ىمدرهتؿ؟ ومٙمٞمػ يزقمٛمقن هٜم٤م أنَّ اهلل 

سمٕمد يمالم ـمقيؾ ذم  (آىمتّم٤مد ذم آقمت٘م٤مد)ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد اإلُم٤مُمل ذم يمت٤مسمف 

–إنَّ ُم٤م هق ُم٘مدور ًمٜم٤م ٓ جيقز أن يٙمقن ُم٘مدوًرا ًمف : وإٟمَّام ىمٚمٜم٤م: )شم٘مرير ٟمٗمل اًم٘مدر قمغم ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م

 .ٕنَّ ذًمؽ ي١مدي إمم يمقٟمف ُمقضمقًدا ُمٕمدوًُم٤م - هلل  :أي

٤م ًمق ومروٜم٤م  وضم٥م طمدوصمف ُمـ ضمٝمتف، وإذا مل يرده اهلل  ،اًمقاطمد ُمٜم٤َّم دقمتف اًمدواقمل إمم إجي٤مدهٕٟمَّ

 .شمٕم٤ممم جي٥م أن ٓ يقضمد

ومقضم٥م سمٓمالٟمف قمغم يمؾ . وم٤مضمتٛمع ذم ومٕمؾ واطمد وضمقب طمدوصمف ووضمقب اٟمتٗم٤مئف، وذًمؽ حم٤مل

(طم٤مل
(5)

. 

 .قمٚمٞمف ومٝمٜم٤م ٟمٗمك أن يٙمقن اعم٘مدور ًمٜم٤م نم٤َّم ي٘مدر اهلل 

 .واًمرضمس هق ُمـ اعمٕمّمٞم٦م اًمتل هل ذم ىمدرشمٜم٤م .وأن ٟمٕميصوٟمحـ َٟم٘مِدر أن ٟمٓمٞمع 

 !إكاف يؼدر أن يؿـعـو مـ أهمعويمـو؟: ٓ يؼدر فمعم أهمعويمـو شمؿا يؼقيمقن همؽقػ يعتؼدون أنا اهلل 

و أن يؼقيمقا زمؼقل أهؾ ايمًـاي وهق فمعم ىمؾ رء ومدير، وأكاف ؽمٌحوكف هق ايمذي  أنا اهلل : همفـو إما

و أن يـػقا ايمتطفغم. يمقًتؼقؿ هلؿ آؽمتدٓل :ويؼمك ايمعويص وٓ يعقـفيعكم ايمطوئع ويقهمؼف،   !!وإما

: أن ٟم٘مقل أُمرىمديًرا ؾمٌح٤مٟمف قمغم يمؾ رء اهلل وعم٤َّم يم٤من          

    [ اًمٗم٤محت٦مؾمقرة] ، وم٠مُمرٟم٤م أن ٟمًتٕملم سمف ًمٞمٕمٞمٜمٜم٤م قمغم اًمٗمٕمؾ، وًمق مل يٙمـ اًمٗمٕمؾ حت٧م

 !شمريمف؟ إممىمدرشمف ومٙمٞمػ يٕمٞمٜمٜم٤م قمغم ومٕمٚمف أو يقوم٘مٜم٤م 

 :شمٗمًػم أي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م :ايمقومػي اخلومًي

اًمٜمٌل : وىمٞمؾ. ٟم٤ًمء اًمٜمٌل  ه٤مهٜم٤مإنَّ أهؾ اًمٌٞم٧م : وىمٞمؾ(: )هث311:ت)ىم٤مل اًمزضم٤مج  -1

 .واًمرضم٤مل اًمذيـ هؿ آًمف

                                                
 (.99:ص)آىمتّم٤مد ذم آقمت٘م٤مد ( 1) 
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َّٓ  (يٓمٝمريمؿ)و (قمٜمٙمؿ): ًم٘مقًمف :واًمٚمٖم٦م شمدل قمغم أٟمَّف ًمٚمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل مجٞمًٕم٤م وًمق يم٤من ًمٚمٜم٤ًمء مل جيز إ

..(قمٜمٙمـ ويٓمٝمريمـ
(5)

. 

أزواضمف وسمٜمتف وسمٜمقه٤م : واًمذي ئمٝمر زم أنَّ أهؾ اًمٌٞم٧م(: )هث429ت )وىم٤مل اًمثٕم٤مًمٌل  -2

أقمٜمل قمٚمٞم٤ًّم، وًمٗمظ أي٦م ي٘متيض أنَّ اًمزوضم٤مت ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م: ٕنَّ أي٦م ومٞمٝمـ واعمخ٤مـم٦ٌم  ،وزوضمٝم٤م

(هلـ
(0). 

(هث537:ت)وهٙمذا ىم٤مل اًمٜمًٗمل  -3
( )

. 

صمؿَّ سملمَّ أٟمَّف إٟمَّام هن٤مهـ وأُمرهـ ووقمٔمٝمـ، ًمئال ُي٘م٤مرف أهؾ (: )هث538ت )وىم٤مل اًمزخمنمي  -4

ُمـ أهؾ  وذم هذا دًمٞمؾ قمغم أنَّ ٟم٤ًمء اًمٜمٌل ..اعمآصمؿ، وًمٞمتّمقٟمقا قمٜمٝم٤م سم٤مًمت٘مقى سمٞم٧م رؾمقل اهلل 

(سمٞمتف
(4). 

ف ٟم٤ًمء اًمٜمٌل سمٕمد أن ذيمر اًم٘مقل إول ذم ُمٕمٜمك أي٦م، وأٟمَّ ( هث597ت )وىم٤مل اسمـ اجلقزي  -5

، وقمغم أرسم٤مب هذا اًم٘مقل وي١ميمد هذا اًم٘مقل أنَّ ُم٤م ىمٌٚمف وُم٤م سمٕمده ُمتٕمٚمؼ سم٠مزواج رؾمقل اهلل : )

أنَّ رؾمقل اهلل : ؟ وم٤مجلقاب(يٓمٝمريمؿ)و (قمٜمٙمؿ): أنَّ مجع اعم١مٟم٨م سم٤مًمٜمقن ومٙمٞمػ ىمٞمؾ: اقمؽماض، وهق

(ومٞمٝم٤م 
(1). 

اعم١مٟمث٤مت وظم٤مـم٥م سمخٓم٤مب  صمؿَّ إنَّ اهلل شمٕم٤ممم شمرك ظمٓم٤مب(: )هث616:ت)وىم٤مل اًمرازي  -6

ًمٞمدظمؾ ومٞمف ٟم٤ًمء أهؾ سمٞمتف ورضم٤مهلؿ، واظمتٚمٗم٧م إىمقال ذم ( ًمٞمُذه٥م قمٜمٙمؿ اًمرضمس: )ًم٘مقًمف :اعمذيمريـ

..(وقمكّم ُمٜمٝمؿ ،هؿ أوٓده وأزواضمف، واحلًـ واحلًلم ُمٜمٝمؿ: أهؾ اًمٌٞم٧م، وإَومم أن ُي٘م٤مل
( )

. 

وآطمتج٤مج سمذًمؽ قمغم ): سمٕمد أن ذيمر ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م( هث685ت )وىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي  -7

..(.ٕنَّ اًمتخّمٞمص هبؿ ٓ ُيٜم٤مؾم٥م ُم٤م ىمٌؾ أي٦م وُم٤م سمٕمده٤م :قمّمٛمتٝمؿ ويمقن إمج٤مقمٝمؿ طمج٦م وٕمٞمػ
(8)

 

                                                
 (.227-4/226)ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ( 1) 

 .شمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل( 2) 

 .شمٗمًػم اًمٜمًٗمل( 3) 

 (.3/546)اًمٙمِم٤مف ( 4) 

 .زاد اعمًػم( 5) 

 (.25/169)ح اًمٖمٞم٥م ٞمُمٗم٤مشم( 6) 

 (.4/371)شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي ( 7) 
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ة قمغم يمقن ٟم٤ًمء اًمٜمٌل (: )هث982ت )وىم٤مل أسمق اًمًٕمقد  -8 ُمـ أهؾ  وهذه سمٞمٜم٦م وطمج٦م ٟمػمِّ

..(سمٞمتف
(5)

. 

واخلٓم٤مب ُمقضمف إًمٞمٝمـ، ، أزواج اًمٜمٌل : أهؾ اًمٌٞم٧م[: )هث1393: ت]وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر  -9

 .ٓ خي٤مًمط أطمًدا ؿمؽ. ويمذًمؽ ُم٤م ىمٌٚمف وُم٤م سمٕمده

وىمد شمٚم٘مػ اًمِمٞمٕم٦م طمدي٨م اًمٙم٤ًمء، ومٖمّمٌقا وصػ أهؾ اًمٌٞم٧م، وىمٍموه قمغم وم٤مـمٛم٦م وزوضمٝم٤م 

 .ًمًـ ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م واسمٜمٞمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمروقان، وزقمٛمقا أنَّ أزواج اًمٜمٌل 

، وًمٞمس ذم ٥م سمف أزواج اًمٜمٌل سمجٕمؾ هذه أي٦م طمِمًقا سملم ُم٤م ظمقـم :وهذه ُمّم٤مدُم٦م ًمٚم٘مرآن

ه١مٓء أهؾ : )ًمٗمظ طمدي٨م اًمٙم٤ًمء ُم٤م ي٘متيض ىمٍم هذا اًمقصػ قمغم أهؾ اًمٙم٤ًمء: إذ ًمٞمس ذم ىمقًمف

 : صٞمٖم٦م ىمٍم، وهق يم٘مقًمف شمٕم٤ممم قمـ إسمراهٞمؿ أٟمَّف ىم٤مل( سمٞمتل       [68:احلجر]، 

 .ًمٞمس زم وٞمػ همػمهؿ :ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه

(ُمٌتقرة قمامَّ ىمٌٚمٝم٤م وُم٤م سمٕمده٤م وهق ي٘متيض أن شمٙمقن أي٦م
(0). 

 ي٘مرر هذا اإلُم٤مم واًمذي يٕمتؼم ُمـ أئٛم٦م اًمٚمٖم٦م ذم اًمٕمٍم احل٤مض أنَّ إظمراج أزواج اًمٜمٌل 

 . همّم٥م ًمقصػ أهؾ اًمٌٞم٧م وُمّم٤مدُم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ

يٕمٛمد  ،ًمف اسمتداء وًمف اٟمتٝم٤مء خي٤مـم٥م زوضم٤مت اًمٜمٌل  ،ؾمٞم٤مق واطمد ..هذه هل دًٓم٦م أي٤مت

 .٤ًمد ُمٕمٜم٤مه٤م، وىمٓمع مجٚم٦م ُمـ أًمٗم٤مفمٝم٤م قمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م، سم٥ًٌم ومٝمؿ وًمَّده رواي٤مت وٕمٞمٗم٦مأهؾ إهقاء إلوم

 .احلٛمد هلل قمغم ٟمٕمٛم٦م اهلداي٦م

و   :همـؼػ معف وومػوت (ضمديٌ ايمؽًوء)وأما

 ًٓ   : إؽموكقد وايمطرق:  أو

 : ورد يمف ؽمـدان

، وهق احلدي٨م اًمقطمٞمد اًمّمحٞمح ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٙم٤ًمء، وم٘مد رواه ُمًٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م : إول

                                                
 (.7/112)اًمًٕمقد  شمٗمًػم أيب( 1) 

 (.248-21/247)اًمتحرير واًمتٜمقير ( 2) 
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همداة وقمٚمٞمف ُمرط ُمرضمؾ ُمـ ؿمٕمر أؾمقد، ومج٤مء  ظمرج رؾمقل اهلل : )ىم٤مًم٧م سمًٜمده قمـ قم٤مئِم٦م 

احلًـ سمـ قمكّم وم٠مدظمٚمف، صمؿَّ ضم٤مء احلًلم وم٠مدظمٚمف، صمؿَّ ضم٤مءت وم٤مـمٛم٦م وم٠مدظمٚمٝم٤م ُمٕمف، صمؿَّ ضم٤مء قمكّم وم٠مدظمٚمف، 

: صمؿَّ ىم٤مل                        

  [ٕطمزابؾمقرة ا])
(5)

. 

 :ـمرقمخس وورد قمٜمٝم٤م ُمـ  ،قمـ أم ؾَمَٚمٛم٦م : ايمثوين

عم٤م ٟمزًم٧م هذه : )ىم٤مل روى سمًٜمده إمم قمٛمرو سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م رسمٞم٥م اًمٜمٌل : رواي٦م اًمؽمُمذي: إولم

: أي٦م قمغم اًمٜمٌل                 

       [ إطمزابؾمقرة]  ،ذم سمٞم٧م أم ؾَمَٚمٛم٦م، ومدقم٤م وم٤مـمٛم٦م وطمًٜم٤ًم وطُمًٞمٜم٤ًم

ذه٥م قمٜمٝمؿ ٠ماًمٚمٝمؿ ه١مٓء أهؾ سمٞمتل وم: ومجٚمٚمٝمؿ سمٙم٤ًمء، وقمكّم ظمٚمػ فمٝمره ومجٚمٚمف سمٙم٤ًمء صمؿَّ ىم٤مل

 .اًمرضمس وـمٝمرهؿ شمٓمٝمػًما

(أٟم٧ِم قمغم ُمٙم٤مٟمؽ، وأٟم٧م قمغم ظمػم: وأٟم٤م ُمٕمٝمؿ ي٤م ٟمٌل اهلل؟ ىم٤مل: ىم٤مًم٧م أم ؾَمَٚمٛم٦م
(0). 

رواه اًمؽمُمذي يمذًمؽ ،سمف أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ قمٓم٤مء قمـ قمٛمر سمـ: ايمثوكقي
( ). 

سمدون أي٦م وٓ شمٗمّمٞمؾ يمٞمٗمٞم٦م اًمتجٚمٞمؾ ،ٟمحقه قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م قمـ أم ؾمٚمٛم٦م: ايمثويمثي
(4). 

رواه أمحد سمٚمٗمظ أـمقل..طمدصمٜمل ُمـ ؾمٛمع أم ؾمٚمٛم٦م: قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح: ايمرازمعي
(1). 

سمغم إن ؿم٤مء : هؾ اًمٌٞم٧م؟ ىم٤ملأُم٤م أٟم٤م ُمـ أ! ي٤م رؾمقل اهلل: وم٘مٚم٧م: )قمـ قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر وومٞمف: اخلومًي

 .رواه اًمٌٞمٝم٘مل( اهلل

هذا طمدي٨م صحٞمح ؾمٜمده، صم٘م٤مت رواشمف، وىمد روي ذم ؿمقاهده صمؿَّ ذم ُمٕم٤مروتف : ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

أطم٤مدي٨م ٓ يث٧ٌم ُمثٚمٝم٤م، وذم يمت٤مب اهلل اًمٌٞم٤من عم٤م ىمّمدٟم٤مه ذم إـمالق اًمٜمٌل أل، وُمراده ُمـ ذًمؽ أزواضمف 

                                                
 (.4/1883)صحٞمح ُمًٚمؿ ( 1) 

 (.3326:ح)اًمًٜمـ ( 2) 

 .(26191)، واعمًٜمد (3948:ح)اًمًٜمـ ( 3) 

 (.7123:ح)وُمًٜمد أيب يٕمغم  ،(4138:ح)اًمًٜمـ ( 4) 

 (.26113) اعمًٜمد( 5) 
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أو هـ داظمالت ومٞمف
(5). 

 : ايمطرقدراؽمي : شموكًقو

ٓ : )وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ،(وٕمٞمػ: )ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل ،حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن إصٌٝم٤مين ومٞمٝم٤م: ايمطريؼ إولم

 ،(ًمف ىمد أظمٓم٠م ذم همػم رء ُمٜمف ُمْمٓمرب احلدي٨م ىمٚمٞمؾ احلدي٨م، وُم٘مدار ُم٤م: )وىم٤مل اسمـ قمدي ،(حيت٩م سمف

(وٕمٞمػ: )وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل
(0)

. 

واًمتجريحوذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت جمرًدا ُمـ اًمتقصمٞمؼ 
وأنَّ إيراده  وىمد سمٞمَّٜم٤م ُمٜمٝمجف  ( )

 .ًمٚمراوي ذم صم٘م٤مشمف ٓ يٙمٗمل ذم اًمتقصمٞمؼ إمم ضم٤مٟم٥م شم٤ًمهٚمف ذم اًمتقصمٞمؼ 

 .حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن إصٌٝم٤مين: يمذًمؽ ومٞمٝم٤م ٟمٗمس اًمراوي: ايمطريؼ ايمثوكقي

وىم٤مل ُمقؾمك سمـ . ـمٕمٜمقا ومٞمف :أي ،(ٟمزيمقه: )ىم٤مل اسمـ قمقن ،ومٞمٝم٤م ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م: ايمطريؼ ايمثويمثي

: وىم٤مل اسمـ قمدي ،(وٕمٞمػ: )وىم٤مل اًم٤ًمضمل ،(ًمٞمس سم٤مًم٘مقي: )وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل ،(وٕمٞمػ: )ه٤مرون

 ،وقم٤مُم٦م ُم٤م يرويف ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ُمـ احلدي٨م ومٞمف ُمـ اإلٟمٙم٤مر ُم٤م ومٞمف، وؿمٝمر ًمٞمس سم٤مًم٘مقي ذم احلدي٨م)

(وهق نمَـّ ٓ حيت٩م سمحديثف وٓ يتديـ سمف
(4). 

 .اًمراضمح أٟمَّف وٕمٞمػوهٜم٤مك ُمـ وصمَّ٘مف، ًمٙمـ 

َّٓ ُم٘مروًٟم٤م سمٖمػمه، أي  .مل ي٘مٌؾ روايتف إذا اٟمٗمرد: ومل خُيرج ًمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف إ

 .ومٞمٝم٤م راٍو جمٝمقل، وهق اًمذي روى قمٜمف قمٓم٤مء، ومرواي٦م قمٓم٤مء هٜم٤م ُمرؾمٚم٦م:  ايمطريؼ ايمرازمعي

 وًمٞمس ذم اعمرؾمالت رء أوٕمػ ُمـ ُمرؾمالت احلًـ وقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح،: )ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ

ام يم٤مٟم٤م ي٠مظمذان قمـ يمؾ أطمد  .(وم٢مهنَّ

(يم٤من قمٓم٤مء ي٠مظمذ قمـ يمؾ ضب: )وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل
(1). 

٤م صحٞمح٦م وأنَّ ؾمٜمده٤م صم٘م٤مت: ايمطريؼ اخلومًي  .ذيمر اًمٌٞمٝم٘مل أهنَّ

                                                
 (.2913:ح)اًمًٜمـ ( 1) 

 (.25/311)هتذي٥م اًمٙمامل ( 2) 

 (.15/387)هتذي٥م اًمٙمامل ( 3) 

 (.3/15)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( 4) 

 (.12/191)هتذي٥م اًمٙمامل ( 5) 
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 .ذم ؾمٜمده ُمـ مل أضمد ًمف شمرمج٦م، وسمٕمْمٝمؿ مل أقمرومف ُمـ سملم أؾمامء ُمتِم٤مهب٦م، واًمٌٞمٝم٘مل إُم٤مم حمدث

 :  دراؽمي اظمتقن: شمويمًثو

 .أصح إضموديٌ هق ضمديٌ فموئشي  (أ

 : ويمـو هـو وومػوت

 ًٓ َّٓ إذا صح٧م رواي٦م اًمٌٞمٝم٘مل -ُم٠ًمًم٦م آي٦م اًمتٓمٝمػم-أٟمَّف مل يّمح ذم هذه اعم٠ًمًم٦م  :أو  .همػمه، إ

َّٓ إدظم٤مل اًمٜمٌل  :شموكقًو وًمٞمس ذم هذا همػم أنَّ  ُمـ ذيمر حت٧م اًمٙم٤ًمء، وىمراءة أي٦م، ًمٞمس ومٞمف إ

، ومٚمق مل ي٘مؾ ذًمؽ عم٤م ه١مٓء ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م، ٓ طَمٍَم أهؾ اًمٌٞم٧م ومٞمٝمؿ: ٕنَّ أي٦م يمٚمٝم٤م ذم ٟم٤ًمئف 

 .ومٝمؿ دظمقهلؿ ذم ُمٕمٜم٤مه٤م

وقمٜمد إيراديمؿ طمدي٨م ُمًٚمؿ أومهتؿ اًم٘م٤مرئ أنَّ ًمٗمظ ُمًٚمؿ خيرج اًمٜم٤ًمء ُمـ ُمٕمٜمك أي٦م، وأىمؾ ُم٤م 

عم٤م سح سمذًمؽ ذم  ،يمام ٓ يِمٛمؾ ٟم٤ًمء اًمٜمٌل ).. :د ىمٚم٧موم٘م (ُمٖم٤مًمٓم٦م): أنَّ ومٞمف يقصػ سمف ًمٗمٔمؽ

 !(صحٞمح ُمًٚمؿ

 !وم٠ميـ ذم صحٞمح ُمًٚمؿ اًمتٍميح سمذًمؽ؟ :ومؾً

ومٚمٞمس ذم صحٞمح ُمًٚمؿ همػم إدظم٤مل إرسمٕم٦م حت٧م اًمٙم٤ًمء، وىمراءة أي٦م، وم٠ميـ سح سمٕمدم دظمقل 

 !ٟم٤ًمئف؟ أًمٞمس هذا اًمٙمالم همػم ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمٗمظ ُمًٚمؿ؟

ٝم٤مت اعم١مُمٜملم، ٓ يٕم٤مدي سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م، وإن  أنَّ اًمّمح٤مسم٦م هذه اًمرواي٦م شمدل قمغم  :شمويمثًو وأُمَّ

شمروي ومْم٤مئؾ آل اًمٌٞم٧م، نم٤َّم ي١ميمد أٟمَّف مل يٙمـ سمٞمٜمٝمؿ ُم٤م يزقمٛمف  ومٝم٤مهل قم٤مئِم٦م . وىمع سمٞمٜمٝمؿ ىمت٤مل

 .اًمِمٞمٕم٦م

َّٓ  :رازمًعو  ًم٤ٌميٕمقا قمٚمٞم٤ًّم، وعم٤م ىم٤مشمٚمف مل يٗمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ هذه أي٦م واحلدي٨م إُم٤مُم٦م وٓ قمّمٛم٦م، وإ

 .ىم٤مشمٚمف سمٕمد ذًمؽ، صمؿَّ ٕٟمٙمر قمغم ُمـ ي٘م٤مشمٚمف سم٤مٔي٦م واحلدي٨مُمـ 

و ًً رواي٦م أهؾ اًمًٜم٦َّم ُمـ قمٝمد اًمت٤مسمٕملم إمم قمٍم اًمتّمٜمٞمػ، وإظمراج أهؾ اًمًٜم٦َّم ًمٚمحدي٨م ذم  :طموم

 .دًمٞمؾ اًمٕمدل واحل٥م ٔل اًمٌٞم٧م :ُمّمٜمٗم٤مهتؿ

قد قمدًم٧م اًمِمٞمٕم٦م قمـ آؾمتدٓل هبذا احلدي٨م اًمّمحٞمح إمم طمدي٨م وٕمٞمػ: ًمٕمدم وضم :ؽمودؽًمو
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ٝم٤مت اعم١مُمٜملم ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م ُمع أنَّ طمدي٨م أم ، وًمٜمٗمرهتؿ أو سمٖمْمٝمؿ ًمٕم٤مئِم٦م ومٞمف ًمٗمظ خيرج أُمَّ

 .ؾَمَٚمٛم٦م يٌٓمؾ ُمذهٌٝمؿ يمام ؾمٞم٠ميت

 :ضمديٌ أم ؽَمَؾؿي فمـد ايمؼممذي (ب

: ٕن ُمرَّ ُمٕمٜم٤م أنَّ طمدي٨م أم ؾَمَٚمٛم٦م وٕمٞمػ، وًمٙمـ ٓ سم٠مس سمتحٚمٞمؾ أًمٗم٤مفمف ًمٜمرى ُم٤مذا شمدل قمٚمٞمف

 :اؾمتِمٝمدوا سمفاًمِمٞمٕم٦م اإلصمٜمل قمنمي٦م 

 :ايمؾػظ إول: متـ احلديٌ

: عم٤َّم ٟمزًم٧م هذه أي٦م: )اجلؿؾي إولم -1              

           [ إطمزابؾمقرة] ذم سمٞم٧م أم ؾَمَٚمٛم٦م.) 

 :وهٜم٤م دٓٓت، ُمٜمٝم٤م

، ومٚمق يم٤مٟم٧م أي٦م ختؼم قمـ طمّمقل ارشمٗم٤مع احلدي٨م ي٘مرر أنَّ أي٦م ٟمزًم٧م ىمٌؾ دقم٤مء اًمٜمٌل  (أ

اًمٚمٝمؿ : )ومٞم٘مقل -طم٥ًم زقمٛمٙمؿ- سمٕمد أن أظمؼمه اهلل  اًمرضمس واًمتٓمٝمػم، ومٙمٞمػ يدقمق اًمٜمٌل 

 !؟(ه١مٓء أهؾ سمٞمتل وم٠مذه٥م قمٜمٝمؿ اًمرضمس وـمٝمرهؿ شمٓمٝمػًما

. احلٛمد هلل اًمذي ـمٝمريمؿ: ًمٙم٤من اعم٘م٤مسمؾ أن ي٘مقل اًمٜمٌل  :ومٚمق يم٤مٟم٧م أي٦م شم٘مرر وىمقع اًمتٓمٝمػم

 .يريد ذًمؽ شمنميًٕم٤م ٓ شمٙمقيٜم٤ًم ومٚمامَّ دقم٤م قمرف أنَّ اعمراد أنَّ اهلل 

أن  وأراد اًمٜمٌل  ،إنَّ أي٦م دًم٧َّم قمغم طمدوث اًمتٓمٝمػم ًمٚمٜم٤ًمء يمام أظمؼمت أي٦م: أو ٟم٘مقل (ب

 .-طم٥ًم وَمْٝمؿ ُمـ وَمِٝمؿ ذًمؽ-ٕمٜمك أي٦م ُيدظمؾ ُمٕمٝمـ سم٘مٞم٦م أهٚمف، أو ومٕمؾ ذًمؽ ًمٞمدل قمغم ؿمٛمقهلؿ عم

ومدقم٤م وم٤مـمٛم٦م وطمًٜم٤ًم وطُمًٞمٜم٤ًم ومجٚمٚمٝمؿ سمٙم٤ًمء، وقمكّم ظمٚمػ فمٝمره، ومجٚمٚمف ) :اجلؿؾي ايمثوكقي -2

 (.سمٙم٤ًمء

 : وهٜم٤م دٓٓت

 .مل ُيدظمؾ قمٚمٞم٤ًّم ُمع اًم٤ٌمىملم حت٧م يم٤ًمء واطمد، سمؾ ضمٕمؾ ًمف يم٤ًمًء وطمده أنَّ اًمٜمٌل  (أ

 .((ايمؽًوئكم)): وًمٙمـ ُيًٛمك طمدي٨م ((ايمؽًوء)): وهلذا وم٤محلدي٨م ٓ ُيًٛمك طمدي٨م 

 .أنَّ قمٚمٞم٤ًّم يم٤من ظمٚمػ فمٝمره (ب
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ًٓ  قمغم أنَّ قمٚمٞم٤ًّم  ثث طم٥ًم اًمرواي٦م اًمتل اظمت٤مرهت٤م اًمِمٞمٕم٦م ثث وهذان إُمران يدٓن ًمٞمس ُمِمٛمق

 واطمد ثث  ٕٟمَّف ًمٞمس ُمٕمٝمؿ :(أهؾ سمٞمتله١مٓء اًمٚمٝمؿ : )سم٘مقًمف
ٍ
،  طمٞم٨م أضمٚمًف اًمٜمٌل ثث أي حت٧م يم٤ًمء

  ظمٚمٗمف هؿ وٓ شمِمٛمؾ ُمـ شمِمٛمؾ ُمـ هؿ أُم٤مُمف ( ه١مٓء)سمثواإلؿم٤مرة 

ثثث  قمغم طم٥ًم ًمٖم٦م اًمٕمرب  ثث إذيِمػمون هب١مٓء قمغم ُمـ هق أُم٤مُمٝمؿ إٓ إذا راوم٘مٝم٤م إؿم٤مرة سم٤مًمٞمد وهٜم٤م مل 

 .يراوم٘مٝم٤م

قمـ اًمٙم٤ًمء إول واًمٙم٤ًمء -طم٥ًم اًمرواي٦م اًمتل اظمؽممتقه٤م- وإٓ ومٚمامذا خيرج قمٚمٞم٤ًّم 

صمؿ يْمٕمف وطمده حت٧م يم٤ًمء آظمر صمؿ جيٕمٚمف ظمٚمػ فمٝمره ويم٤من  اًمقاطمد جيٚمؾ قمدًدا أيمثر ُمـ صمالصم٦م 

 !!سم٤مإلُمٙم٤من أن يْمٕمف أُم٤مُمف؟

ًٓ سم٤مًمدقم٤مء، قمغم طم٥ًم أًمٗم٤مظ احلدي٨م  وهبذا يٙمقن قمكم  -ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م وٓ ُمِمٛمق

ٝم٤مت اعم١مُمٜملم ُمـ أهؾ  -وٟمحـ ٓ ٟم٘مقل سمذًمؽ ًمٙمـ ًمٗمظ احلدي٨م اًمذي اظمت٤مرشمف اًمِمٞمٕم٦م إلظمراج أُمَّ

 .٘مٞمض ُم٘مّمقدهؿاًمٌٞم٧م رضمع قمٚمٞمٝمؿ سمٜم

أُم٤م ٟمحـ أهؾ اًمًٜم٦م وم٢مٟمٜم٤م ٟمرضمح طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م اًمذي أدظمؾ قمٚمٞم٤ًم ريض اهلل قمٜمف ُمع 

 واطمدٍ ٍ
ٍ
 .وم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم حت٧م يم٤ًمء

أٟم٧م قمغم ُمٙم٤مٟمؽ، وأٟم٧م قمغم : وأٟم٤م ُمٕمٝمؿ ي٤م ٟمٌل اهلل؟ ىم٤مل: )ىم٤مًم٧م أم ؾَمَٚمٛم٦م: اجلؿؾي ايمثويمثي -3

 (.ظمػم

سمف،  اًمذي أظمؼم اهلل  :أي( أٟم٧م قمغم ُمٙم٤مٟمؽ: )ومٞمف ٟمٗمل أن شمٙمقن ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م، سمؾ ىمقًمفًمٞمس 

 .وهق دظمقهل٤م ذم ُمٕمٜمك أي٦م أصاًل 

َّٓ دمٚمٞمٚمٝمؿ سمٙم٤ًمء مجٞمًٕم٤م وىمقًمف اًمٚمٝمؿ ه١مٓء : )وطم٥ًم اًمٚمٗمظ اًمث٤مين حلدي٨م أم ؾَمَٚمٛم٦م ًمٞمس ومٞمف إ

 (.ظمػمإٟمَّؽ قمغم : )واًمدقم٤مء هلؿ، وىمقًمف ٕم ؾَمَٚمٛم٦م..( أهؾ سمٞمتل
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 : ضمديٌ أم ؽَمَؾؿي فمـد ايمٌقفؼل (ج

أُم٤م أٟم٤م ُمـ أهؾ : )أضم٤مهب٤م قمٜمدُم٤م ؾم٠مًمتف سم٘مقهل٤م أنَّ اًمٜمٌل  :ذيمر اًمٌٞمٝم٘مل أنَّ ذم أطمد أًمٗم٤مظ احلدي٨م

 .وصححف اًمٌٞمٝم٘مل، ووٕمَّػ يمؾ ُم٤م قم٤مروف ،(سمغم إن ؿم٤مء اهلل: اًمٌٞم٧م؟ ىم٤مل

 .يتٌلم سمٓمالن ُم٤م متًؽ سمف اًمِمٞمٕم٦م ُمـ أي٦م واحلدي٨م :وهبذا اًمٕمرض اعمٗمّمؾ عمٕمٜمك أي٦م واحلدي٨م

 .واهلل اهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ

إكاؽ : همرهمعً ايمؽًوء ٕدطمؾ معفؿ، همجذزمف مـ يدي، وومول: )أوردسمؿ ضمديٌ أم ؽَمَؾؿي( 868

 (.فمعم طمغم

 : اجلقاب مـ وصمقهو

ًم٥م ريض يمٞمػ شمرومع اًمٙم٤ًمء ًمتدظمؾ ُمٕمٝمؿ وحت٧م اًمٙم٤ًمء طم٥ًم زقمٛمٙمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤م: أوًٓ 

 ! اهلل قمٜمف وهق ًمٞمس حمرُم٤ًم هل٤م واعم٤ًمطم٦م وٞم٘م٦م وٓ يتؿ اؿمتامل اًمٙم٤ًمء إٓ  إذا شمزاطمؿ ُمـ حتتف ؟

شمرى ذًمؽ وهذا ُمـ أووح إدًم٦م قمغم قمدم  يرى ذًمؽ وٓ أم اعم١مُمٜملم ومال رؾمقل اهلل

.صح٦م هذه ًمٚمرواي٦م هبذا اًمٚمٗمظ

ف :شموكقوً   .(وٕمٞمػ): هذا احلدي٨م ذم ؾمٜمده ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م، وىمد ُمرَّ ُمٕمٜم٤م أٟمَّ

وورد ُمثؾ ذًمؽ قمـ (. وومٞمف وٕمػ، ٓ حيت٩م سمف: )وومٞمف قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من، ىم٤مل ومٞمف اسمـ ؾمٕمد

 .أمحد وحيٞمك سمـ ُمٕملم

واًمراضمح قمدم آطمتج٤مج سمف . صدوق: ، وومٞمف همػم ذًمؽ، وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مل(وٕمٞمػ: )وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل

٤م اًمْمٌط ومٝمق  (صدوق)ويمٚمٛم٦م  ،ٗمفًمٙمثرة ُمـ وٕمَّ  ًمٞم٧ًم شمقصمٞمً٘م٤م، وإٟمَّام إؿم٤مرة إمم أٟمَّف ٓ يتٕمٛمد اخلٓم٠م، وأُمَّ

 .أُمر آظمر

 ..ورد ذم هذا احلدي٨م أًمٗم٤مظ ُمتْم٤مرسم٦م :شمويمثوً 

 ،(أٟم٧م قمغم ُمٙم٤مٟمؽ، أٟم٧م قمغم ظمػم: وأٟم٤م ُمٕمٝمؿ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل): ىم٤مًم٧م أم ؾَمَٚمٛم٦م: قمٜمد اًمؽمُمذي

 (.أٟم٧م قمغم ظمػم: )ًٜمده، وقمٜمد اًمؽمُمذي اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦موٟمحقه قمٜمد أمحد ذم ُمقوٕملم ُمـ ُم

٤م دظمٚم٧م ُمٕمٝمؿ أو ضمذسم همؽقػ جتزم زمروايي طمويمػتفو ىمؾ ايمروايوت، اًمٙم٤ًمء،  ٧مومل يذيمر ومٞمٝم٤م أهنَّ
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 !يمتعورض ايمؼرآن ذا ايمدٓيمي ايمؼوؿمعي زمؿثؾ هذه ايمروايوت ايمتل ٓ جيقز ايمتديـ زمؿثؾفو؟

 !وٕمٞمٗم٦م، سمؾ إوم٤ًمد ُمٕمٜم٤مه؟وهؾ جيقز شم٘مٞمٞمد ُمٓمٚمؼ اًم٘مرآن سم٠مطم٤مدي٨م 

أكتؿ سمزفمؿقن أكاؽؿ ٓ سمؼٌؾقن أضموديٌ أضمود ايمصحقحي إلشمٌوت ومضويو فمؼديي، شمؿا كراىمؿ 

 !!يمتلويؾ ايمؼرآن أو مقوقفمي سمعؿدون إلم روايوت آضمود وعقػي

ٓشمٗم٤مق : )ىم٤مل طمًـ اًمّمدر آصمٜم٤م قمنمي وهق يداومع قمـ اؾمتحداث ُمٜمٝم٩م اًمتّمحٞمح واًمتْمٕمٞمػ

(ُمـ اًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد يم٤مًم٘مٞم٤مس وآضمتٝم٤مد إٓ سم٤معمزاي٤م اعمٕم٤مرو٦ماًمٙمٚمٛم٦م قمغم اعمٜمع 
(5)

 . 

رواه اهلقثؿل فمـ أيب ؽمعقد اخلدري ( فمقّم مع احلؼ واحلؼ مع فمقمّ : )وهؽذا ضمديٌ: )ومؾتؿ( 864

ورصمويمف شمؼوت: وموئًًل 
(0). 

ار، وهمقف ؽمعد زمـ ؾم: شمؿا ومول ،وروى أيًضو فمـ ؽمعد زمـ أيب ووموص وأم ؽَمَؾؿي عقى ومل رواه ايمٌزا

 .أفمرهمف، وزمؼقي رصمويمف رصمول ايمصحقح

روى و. روى أزمق صمعػر إؽمؽودم فمـ فمامر زمـ يوه. وروى اخلطقى فمـ أيب شموزمً مقلم أيب ذر

 .(ازمـ ىمثغم فمـ أيب ؽمعقد وأم ؽَمؾَؿي

 : اجلقاب مـ وصمقهو

 ًٓ : إمم أٟمَّف هٙمذا أورده اهلٞمثٛمل، وًمٞمس يمذًمؽ: وم٤مهلٞمثٛمل أورد ًمٗمٔملم ؿًمٗمًٔم٤م صمؿَّ أذشم ؿأوردشم: أو

وأٟم٧م ذيمرت اًمث٤مين سمدل  ،(أو احلؼ ُمع قمكمّ  ،قمكّم ُمع احلؼ: )، واًمث٤مين(احلؼ ُمع ذا ،احلؼ ُمع ذا) :إول

 .إول، صمؿَّ أذت إمم اًمث٤مين شمًٌٕم٤م ًمف، ُمع أنَّ اًمٚمٗمظ خمتٚمػ، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من اعمراد

ذيمر اهلٞمثٛمل أنَّ ومٞمف ؾمٕمد سمـ ؿمٕمٞم٥م، وهذا اًمراوي ٓ يقضمد ذم ..( قمكّم ُمع احلؼ) :طمدي٨م :شموكقًو

 .مجٞمع يمت٥م اًمرضم٤مل اعمٕمتٛمدة، نم٤َّم يدل قمغم ضمٝم٤مًمتف

صدىم٦م سمـ اًمرسمٞمع : ُمردود، وم٢منَّ رضم٤مًمف همػم صم٘م٤مت، ومٗمل ؾمٜمده( رضم٤مًمف صم٘م٤مت: )ىمقل اهلٞمثٛمل :شمويمثوً 

جمٝمقل اًمٕملم واحل٤مل ،اًمزرىمل
( )

. 

                                                
 .(152: )هن٤مي٦م اًمدراي٦م( 1) 

 (.7/235)جمٛمع اًمزوائد ( 2) 

 (.4/433)اجلرح واًمتٕمديؾ ( 3) 
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سم٠منَّ رضم٤مًمف  مم سمٜمل ه٤مؿمؿ، مل أضمد ًمف شمرمج٦م ذم يمت٥م اًمرضم٤مل، وم٠ميـ وصٗمف وومٞمف أسمق ؾمٕمٞمد ُمق

 !صم٘م٤مت؟

وـم٤مًم٥م احلؼ يتث٧ٌم ومٞمام ي٘مقل وإذا ظم٤مًمػ اًمٕم٤ممل ىمقاقمد اعمٜمٝم٩م ُردَّ إًمٞمٝم٤م، إذ احل٤ميمؿ هق اًم٘مقاقمد ذم 

 .ُم٤ًمئؾ اخلالف

٤م رواي٤مت يمت٥م اًمتقاريخ، وم٘مد  :رازمعوً  مأُمَّ ٤م همػم ُمقصمقىم٦م،  شم٘مدَّ ُم٤م مل شُمذيمر سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م ًمٞمٜمٔمر همػم ُمرة أهنَّ

 .ذم خمرضمٝم٤م

٤م اسمـ يمثػم ومػموي قمـ ُم١مًمٗم٤مت ؾم٤مسم٘م٦م،  واعمٜمٝم٩م ُمراضمٕم٦م اعمّم٤مدر اًمتل قمزى إًمٞمٝم٤م ًمدراؾم٦م ُم٤م وأُمَّ

ٕمزى إًمٞمٝم٤م ٓ إمم اسمـ يمثػم: ٕٟمَّف يذيمر ُمـ رواه ُمـ اعمّم٤مدر اًم٘مديٛم٦م، وم٢منَّ اسمـ يمثػم ويُ  يقرده ُمـ ظمالهل٤م

 .اإلؾمٜم٤مد، وإٟمَّام يٜم٘مؾ ُمـ همػمه قم٤مش ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ وىمد اٟم٘مٓمع

٤م طمدي٨م :طمومًوً  ، وم٤مًمٔم٤مهر أنَّ ذًمؽ ًمٞمس ُمـ يمالم اًمٜمٌل  -إن صح – ..(احلؼ ُمع ذا: )أُمَّ

وإٟمَّام هق ُمـ يمالم أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، أي أنَّ اًمراوي يم٤من حيدث أنَّ أسم٤م ؾمٕمٞمد اخلدري روى قمـ اًمٜمٌل 

ظمٞم٤مريمؿ اعمقومقن اًمٓمٞمٌقن، إنَّ اهلل حي٥م اخلٗمل : لىم٤م. سمغم: أٓ أظمؼميمؿ سمخٞم٤مريمؿ؟ ىم٤مًمقا: )أٟمَّف ىم٤مل 

 (.اًمت٘مل

احلؼ ُمع ذا احلؼ ُمع : )-اًمراوي قمـ أيب ؾمٕمٞمد قمٜمدُم٤م ُمرَّ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمـ أُم٤مُمف أيثثث  ىم٤مل

 (.ذا

ك فمـد ايمعؾامء زموإلدراج، وهذا يمقس همقف إؾمؽول، همـحـ كعتؼد أنا احلؼ معف أشمـوء طمًلهمف  وهذا ُيًؿا

 .و ومٌؾ ذيمؽ هموحلؼ معفؿ مجقًعو ضمقٌ مل ُيتؾػقا زمؾ ىموكقا إطمقة متحوزمكم، وأما مع معوويي

وم٘مد أورده اًمًٞمقـمل ذم ضم٤مُمع إطم٤مدي٨م واعمراؾمٞمؾ سمدون اجلٛمٚم٦م إظمػمة
(5)

٤م  ، نم٤َّم ي١ميمد أهنَّ

 .ُمدرضم٦م

واإلؿم٤مرة سم٠من احلؼ ُمع ؿمخص إذا وىمع اًمتٜم٤مزع ومل ي٘مع شمٜم٤مزع سملم قمكم وأيب سمٙمر وقمٛمر : ؽمودؽموً 

وإٟمام وىمع اًمتٜم٤مزع سملم قمكم وُمٕم٤موي٦م ومٚمق صح احلدي٨م ومٞمٜمزل قمغم هذا اًمتٜم٤مزع ُمع أن احلدي٨م وقمثامن 

 .أؾم٤مؾم٤ًم مل يّمح يمام رأي٧م ًمٙمـ هذا ُمـ سم٤مب اًمتٜمزل

                                                
 (.3/349)ضم٤مُمع إطم٤مدي٨م ( 1) 
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 صمؿ إذا ُم٤مت قمكم ريض اهلل قمٜمف وم٠ميـ ُمّمػم احلؼ ؟ 

 !! وم٤مًمرواي٦م مل شم٘مؾ قمغم إئٛم٦م ُمـ سمٕمده ومٞمٙمقن احلؼ ىمدر رطمؾ ُمع قمكم 

ايمؾفؿ أدر ! رضمؿ اهلل فمؾق و: )ومول رؽمقل اهلل : ومول احلوىمؿ فمـ فمقم روى ): ومؾتؿ( 863

(هذا ضمديٌ صحقح فمعم ذط مًؾؿ ومل ُُيرصموه: شمؿا ومول ،(احلؼ معف ضمقٌ دار
(5)

. 

 (.ُمٜمٙمر احلدي٨م: )ي واًمٜم٤ًمئل وأسمق طم٤مشمؿراعمخت٤مر سمـ ٟم٤مومع، ىم٤مل اًمٌخ٤م :احلدي٨م ذم ؾمٜمده :ومؾً

سم٤معمٜم٤ميمػم قمـ اعمِم٤مهػم، طمتَّك يًٌؼ إمم اًم٘مٚم٥م أٟمَّف يم٤من اعمتٕمٛمد يم٤من ي٠ميت : )وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

(ًمذًمؽ
(0)

. 

 !؟مـ نمغم دفموءصمؿ يمٞمػ يدقمق ًمف وهق إُم٤مم ُمٕمّمقم وذًمؽ ي٘متيض أنَّ احلؼ ُمٕمف 

م –طم٥ًم زقمٛمٙمؿ  –سمؾ ىمد أظمؼم سمذًمؽ   .يمام شم٘مدَّ

يمؼقل ايمـٌل  :اهتدىمـ اومتدى دم ديـف زمعقّم زمـ أيب ؿمويمى همؼد : وومول ايمػخر ايمرازي: )ومؾتؿ( 862

(ايمؾفؿ أدر احلؼ مع فمقّم ضمقٌ دار: )
( )

. 

 :اجلقاب مـ وصمقهو

 ًٓ عم٤ِم ورد ذم طم٘مف ُمـ إطم٤مدي٨م  :سمٌر راؿمد، ُمـ ظمٞم٤مر اًمّمح٤مسم٦م وقمٔمامئٝم٤م إنَّ قمٚمٞم٤ًّم  :أو

 .اًمّمحٞمح٦م اًمٙمثػمة

 .ًمٕمدم صح٦م ؾمٜمده :ٓ شمّمح ٟمًٌتف إمم اًمٜمٌل  -يمام رأيٜم٤م-هذا احلدي٨م  :شموكقًو

ذم إصم٤ٌمت أو  اًمرازي ًمٞمس ُمـ اعمحدصملم وٓ ًمف سم٤مع ذم احلدي٨م، وهلذا ومال ُيٕمتَٛمد قمٚمٞمف  :شمويمثًو

 .ٟمٗمل اًمرواي٤مت

، ذم اإليامن وأقمامل اًمؼم اًمتل يم٤من يٕمٛمٚمٝم٤م  إن يم٤من ُمراد اًمرازي أن ُي٘متَدى سمٕمكّم  :رازمًعو

 .ومٝمذا طمؼ، وهق صم٤مسم٧م ًمف وًمٖمػمه ُمـ قمٚمامء اًمّمح٤مسم٦م 

                                                
 (.3/124)ك اعمًتدر( 1) 

 (.17/119)هتذي٥م اًمٙمامل ( 2) 

 (.217، 1/215)شمٗمًػم اًمرازي ( 3) 
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ذم يمؾ قمٛمؾ يٕمٛمٚمف، وأن ٟمٕمت٘مد قمّمٛمتف ُمـ  سمف يمام ٟم٘متدي سم٤مًمٜمٌل  وإن يم٤من اعمراد أن ٟم٘متدي

َّٓ ًمرؾمقل اهلل   .اخلٓم٠م، ومٝمذا ُمردود، ومٚمٞمس ذًمؽ ٕطمد ُمـ اًمٌنم إ

: ىم٤مل شمٕم٤ممم                       

           [ إطمزابؾمقرة]. 

 .ومل يذيمر ُمٕمف أئٛم٦م ُي٘متدى هبؿ

، وًمٞمس أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ىمد أطم٤مط سم٤مًمديـ ومال جيقز أن يٜمزل أطمد ُمـ اًمٌنم ُمٜمزًم٦م اًمرؾمقل 

َّٓ قمٜمف، وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٠مظمذ قمٜمٝمؿ مجٞمًٕم٤م   .يمٚمف، ومال ي١مظمذ إ

فمقّم مع ايمؼرآن : )يؼقل ؽمؿعً رؽمقل اهلل : روى احلوىمؿ فمـ أم ؽَمَؾؿي ومويمً: ومؾتؿ( 861

هذا ضمديٌ صحقح اإلؽمـود، وأزمق ؽمعقد ): شمؿا ومول( وايمؼرآن معف، ٓ يػؼمومون ضمتاك يِردا فَمقَما احلقض

(شمؼي ملمقن، ومل ُُيرصموه (فمؼقصو): ايمتقؿل هق
(5)

. 

 : اجلقابو

 .ًمٗمظ احلدي٨م واوح اًمٌٓمالن: أوًٓ 

ىمد ُم٤مت وسم٘مل  يٙمذسمف اًمقاىمع إذ هذا قمكم( ٓ يٗمؽمىم٤من طمتك يردا قمكمَّ احلقض).... ومدقمقى 

 ! اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ؟

 ! وم٠ميـ قمكم ؟

 .همػم ُمقضمد

 وأيـ اًم٘مرآن ؟ 

 ! ه٤م هق سملم أيديٜم٤م  

 !!ًمـ يٗمؽمىم٤م : ومٙمٞمػ ي٘م٤مل

إن هذا يٌٓمؾ اًمديـ ُمـ أؾم٤مؾمف : إذ ًمق ؾمٛمع احلدي٨م ؿمخص همػم ُمًٚمؿ شمدقمقه إمم اإلؾمالم صمؿ  

                                                
 (.3/124)اعمًتدرك ( 1) 
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 ؟ أيـ اًم٘مرآن اًمذي شمدقمقين إًمٞمف: ىم٤مل ًمؽ 

 .هذا هق اًم٘مرآن : وم٢من ىمٚم٧م 

 !!وقمكم ىمد ُم٤مت !! إٟمف ُمع قمكم ٓ يٗمؽمق قمٜمف ؟؟: أمل ي٘مؾ ٟمٌٞمٙمؿ : ومٞم٘مقل ًمؽ 

 !!ومٛمـ ٟمّمدق ؟؟

 !ٟمّمدىمؽ أو ٟمّمدق رؾمقًمؽ ؟

 .ومًٌح٤من ُمـ ىمًؿ اًمٕم٘مقل

ُمٕمروف أي  ومٝمق همػم أسمق صم٤مسم٧م ُمقمم أيب ذر، ًمٞمس ًمف ذيمر ذم يمت٥م اًمرضم٤مل :احلدي٨م ذم ؾمٜمده :شموكقوً 

 .جمٝمقل

اؾمٛمف ديٜم٤مر، ؿمٞمٕمل شمريمف اًمدارىمٓمٜمل، وىم٤مل : ُي٘م٤مل: )ىم٤مل اًمذهٌل ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمتٞمٛمل: وومٞمف

(ذ ُمٜمف شقم٘مٞمّم٤م»و ،ُرؿمٞمد اهلجري دء اعمذه٥م: وىم٤مل اسمـ ُمٕملم. همػم صم٘م٦م: اجلقزضم٤مين
(5). 

َّٓ أٟمَّف يم٤من يؽمومض: )ه٤مؿمؿ سمـ اًمؼميد، ىم٤مل اًمذهٌل: وومٞمف (وصمَّ٘مف اسمـ ُمٕملم وهمػمه، إ
(0). 

. صم٧ٌم يم٤من يتِمٞمع: وىم٤مل أسمق داود. وصمَّ٘مف اسمـ ُمٕملم وهمػمه: )قمكم سمـ ه٤مؿمؿ، ىم٤مل اًمذهٌل: وومٞمف اسمٜمف

هم٤مٍل ذم اًمتِمٞمع، روى اعمٜم٤ميمػم قمـ : وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن. يم٤من هق وأسمقه هم٤مًمٞملم ذم ُمذهٌٝمام: وىم٤مل اًمٌخ٤مري

 (.اعمِم٤مهػم

ف يتجٜم٥م : ىمٚم٧م: )ىم٤مل اًمذهٌل ه شمرك اًمٌخ٤مري إظمراج طمديثف، وم٢مٟمَّ ف خي٤مف وًمٖمٚمقِّ اًمراومْم٦م يمثػًما، يم٠مٟمَّ

 (.ُمـ شمديٜمٝمؿ سم٤مًمت٘مٞم٦م

(ُمٜمٙمر احلدي٨م ،يم٤من ُمٗمرـًم٤م ذم اًمتِمٞمع: )وىم٤مل اسمـ ُٟمٛمػم
( ). 

يتِمٞمع ويت٤ًمُمح ذم اًمتّمحٞمح، وظم٤مص٦م ُم٤م  -يمام هق ُمٕمروف-وم٤محلدي٨م هبذا ٓ يّمح، واحل٤ميمؿ 

م ُمٕمٜم٤م ٟمامذج ُمـ ذًمؽ  .ومٞمف شم٘مقي٦م ًمٚمٛمذه٥م: يمام شم٘مدَّ

                                                
 (.3/88)اعمٞمزان ( 1) 

 (.4/288)اعمٞمزان ( 2) 

 (.3/161)اعمٞمزان ( 3) 
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ؽمامضمتؽؿ أن سمـظر زمعكم اإلكصوف إلم ىمًلم ازمـ سمقؿقي ضمقل هذه وأرصمق مـ ): ومؾتؿ( 866

فمقّم مع احلؼ واحلؼ مع فمقّم، يدور ضمقٌ دار، ويمـ يػؼمومو ضمتاك : )ميايمروايي، ضمقٌ ومول رًدا فمعم ايمعًلا 

، ٓ مـ أفمظؿ ايمؽًلم ىمذزًمو وصمفًًل، همننا هذا احلديٌ مل يروه أضمد فمـ ايمـٌل ( يِردا فمقّم احلقض

 .وٓ وعقػزمنؽمـود صحقح 

ٓا أن ُيؼول زملنا فمقّم زمـ أيب ؿمويمى  وفموئشي وأم  همتعرف زمعدمو ذىمركوه ومقؿي ىمًلم ازمـ سمقؿقي، إ

ؽَمَؾؿي وؽمعد زمـ أيب ووموص مل يؽقكقا مـ ايمصحوزمي، واهلقثؿل واحلوىمؿ وازمـ ىمثغم وايمرازي يمقًقا مـ 

 (.ايمعؾامء

 :شمـل فمممي إيراد ىمًلم ازمـ سمقؿقي وىمًلم ازمـ اظمطفر ايمشقعل آ: أوًٓ 

 ..أورد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمقل اسمـ اعمٓمٝمر صمؿَّ رد قمٚمٞمف، وومٞمام يكم إيراد يمالُمٞمٝمام

ه٤مت أؾمقد أو أمحر [: هل٤م]، ىم٤مل ٤موهٌٝم٤م ومديمً  ^وعم٤م ذيمرت وم٤مـمٛم٦م أنَّ أسم٤مه٤م : )ىم٤مل اسمـ اعمٓمٝمر* 

أنَّ  مجقًعووومد رووا . اُمرأة ٓ ي٘مٌؾ ىمقهل٤م: يِمٝمد ًمؽ سمذًمؽ، ومج٤مءت سم٠مم أيٛمـ، ومِمٝمدت هل٤م سمذًمؽ، وم٘م٤مل

هذا : ومج٤مء أُمػم اعم١مُمٜملم ومِمٝمد هل٤م سمذًمؽ، وم٘م٤مل ،(أم أيٛمـ اُمرأة ُمـ أهؾ اجلٜم٦َّم: )ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ه إمم ٟمٗمًف، وٓ ٟمحٙمؿ سمِمٝم٤مدشمف ًمؽ فمقمٌّ مع احلؼ، : )ومول أنا رؽمقل اهلل  وومد رووا مجقًعو، سمٕمٚمؽ جير 

 (.ضواحلؼ معف يدور ضمقٌ دار، يمـ يػؼمومو ضمتك يِردا فمقما احلق

ؿ رووا مجٞمًٕم٤م أنَّ رؾمقل اهلل : ىمقًمف: )ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م*  قمكمٌّ ُمع احلؼ، واحلؼ ُمٕمف ): ىم٤مل إهنَّ

ُمـ أقمٔمؿ اًمٙمالم يمذسًم٤م وضمٝماًل، وم٢منَّ هذا احلدي٨م  (يدور طمٞم٨م دار، وًمـ يٗمؽمىم٤م طمتك يردا قمكمَّ احلقض

ؿ : ومٙمٞمػ ُي٘م٤مل. ٓ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح وٓ وٕمٞمػ: مل يروه أطمد قمـ اًمٜمٌل  مجٞمًٕم٤م رووا هذا إهنَّ

ؿ رووا طمديث٤ًم، واحلدي٨م ٓ يٕمرف  يوهؾ يٙمقن أيمذب نمَـّ يرو !احلدي٨م؟ قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمٕمٚمامء أهنَّ

ًمٙم٤من  :رواه سمٕمْمٝمؿ، ويم٤من يٛمٙمـ صحتف: وًمق ىمٞمؾ. قمـ واطمد ُمٜمٝمؿ أصاًل؟ سمؾ هذا ُمـ أفمٝمر اًمٙمذب

 !؟نمٙمٜم٤ًم، ومٙمٞمػ وهق يمذب ىمٓمًٕم٤م قمغم اًمٜمٌل 

 اجلٜم٦َّم، ومٝمذا يٛمٙمـ أٟمَّف ىم٤مًمف، وم٢منَّ أم أيٛمـ اُمرأة ص٤محل٦م ُمـ سمخالف إظم٤ٌمره أن أم أيٛمـ ذم

٤م ذم اجلٜم٦َّم ٓ ُيٜمٙمر،  [ وأنَّ احلؼ]سمخالف ىمقًمف قمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مسمف أٟمَّف ُمع احلؼ اعمٝم٤مضمرات، وم٢مظم٤ٌمره أهنَّ

ه قمٜمف رؾمقل اهلل   .يدور ُمٕمف طمٞمثام دار، ًمـ يٗمؽمىم٤م طمتك يردا قمكمَّ احلقض: وم٢مٟمَّف يمالم ُيٜمزَّ

ًٓ أما  اصؼموا طمتك شمٚم٘مقين قمغم : )ومألنَّ احلقض إٟمَّام َيِرده قمٚمٞمف أؿمخ٤مص، يمام ىم٤مل ًمألٟمّم٤مر :و أو
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إنَّ طمقيض ٕسمٕمد ُم٤م سملم أيٚم٦م إمم قمدن، وإنَّ أول اًمٜم٤مس وروًدا وم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ، : )وىم٤مل( احلقض

ًمًدد، يٛمقت أطمدهؿ اًمدٟمس صمٞم٤مسًم٤م، اًمذيـ ٓ يٜمٙمحقن اعمتٜمّٕمامت، وٓ شمٗمتح هلؿ أسمقاب ا ،اًمِمٕم٨م رءوؾًم٤م

 .رواه ُمًٚمؿ وهمػمه( وطم٤مضمتف ذم صدره ٓ جيد هل٤م ىمْم٤مء

(وأُم٤م احلؼ ومٚمٞمس ُمـ إؿمخ٤مص اًمذيـ يردون احلقض
(5)

. 

أن هذا أن يٌلم رأيٜم٤م هٜم٤م أن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أورد احلدي٨م ُمرة أظمرى سمٜمّمف وهق يٕمٚمؿ ُم٤ميريد إذ يريد 

 .احلدي٨م هبذا اًمٚمٗمظ مل يروه أطمد وٓ يقضمد ذم ُمّم٤مدر اعمًٚمٛملم وىمد صدق رمحف اهلل 

 .ويتضح ذيمؽ مـ سمعؼٌف يمؾػظ احلديٌ 

 .قمرض ًمألًمٗم٤مظ اًمتل وردت ذم يمت٥م اًمًٜم٦م : شموكقوً 

 :مل يرد ًمٚمحدي٨م ذم مجٞمع يمت٥م اًمًٜم٦م إٓ ًمٗمٔم٤من مه٤م 

 :اًمٚمٗمظ إول  ذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد هق 

 (7/165: ) جمٛمع اًمزوائد . "قمكم ُمع احلؼ أو احلؼ ُمع قمكم طمٞم٨م يم٤من"

 :اًمٚمٗمظ اًمث٤مين رواه احل٤ميمؿ زهق 

 اعمًتدرك (  ًمـ يتٗمرىم٤م طمتك يردا قمكم احلقض فمقم مع ايمؼرآن و ايمؼرآن مع فمقم) : 

 (3/134) 

 :اًمٚمٗمظ اًمذي أٟمٙمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 (يٗمؽمىم٤م طمتَّك يِردا قمكّم احلقضوًمـ فمقّم مع احلؼ واحلؼ مع فمقّم، يدور ضمقٌ دار، )

 : ذم اًمٚمٗمظ اًمذي أٟمٙمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  مجٚمت٤من 

ُمع قمكم وهذه وردت ذم ( احلؼ ) ومٞمٝم٤م أن (  قمكّم ُمع احلؼ واحلؼ ُمع قمكّم، يدور طمٞم٨م دار: ) إولم

 .رواي٦م اهلٞمثٛمل

قمـ قمكم طمتك يردا احلقض مل ( احلؼ ) ًمـ يٗمؽمق (  وًمـ يٗمؽمىم٤م طمتَّك يِردا قمكّم احلقض:  ) ايمثوكقي

                                                
 (.238، 4/226)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ( 1) 
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 .شمرد قمٜمد اهلٞمثٛمل  وٓ ذم أي ُمّمدر ُمـ ُمّم٤مدر اعمًٚمٛملم

 .وًمٙمٜمٝم٤م ورد ت ذم اًم٘مرآن ٓ ذم احلؼ

 !!! مل يروه أطمد ( رووه مجٞمٕم٤ًم : ) إذن هذا اًمٚمٗمظ اًمذي ادقمك اسمـ اعمٓمٝمر أٟمف 

 . أن احلؼ ًمـ يٗمؽمق قمـ قمكم: ومرواي٦م اهلثٛمل ذم اًمزوائد ًمٞمس ومٞمٝم٤م اجلٛمٚم٦م إظمػمة وهل 

 (. ايمؼرآن) وإٟمام ومٞمٝم٤م (  احلؼ) وراي٦م احل٤ميمؿ اًمتل ومٞمٝم٤م قمدم آومؽماق ًمٞمس ومٞمٝم٤م 

ٓ شمقضمد ذم مجٞمع ُمّم٤مدر احلدي٨م (  وهل أن احلؼ مع فمقم) وهذه اًمرواي٦م اًمتل أٟمٙمره٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 .قمغم رؾمقخ هذا اًمٕم٤ممل ودىم٦م ُمالطمٔمتف وهذا يدًمٜم٤م 

واًمٕمج٥م أن أسم٤م اعمٝمدي مل يٗمٝمؿ هذه اعمٚمحقفم٦م ومل يٙمٚمػ ٟمٗمًف سم٤مًمٌح٨م قمـ احلدي٨م هبذا اًمٚمٗمظ 

 .اًمذي أٟمٙمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وإٓ ًمرأى هذه اًمٜمتٞمج٦م اًمتل شم١ميمد قمٌ٘مري٦م هذا اإلُم٤مم 

ٛمٞم٦م ُمـ أي ُمّمدر ُمـ وٟمحـ ٟمتحدى أسم٤م اعمٝمدي وهمػمه أن ي٠ميت هبذا اًمٚمٗمظ اًمذي أٟمٙمره اسمـ شمٞم

 !!ُمّم٤مدر اعمًٚمٛملم 

 .يمـدرس دٓٓت احلديٌ يمـر إمؽوكقي حتؼؼفو دم ايمقاومع : شمويمثوً  

 :ومٗمل احلدي٨م أرسمع ُم٤ًمئؾ

ٓ ذم طمٞم٤مة : ُمع احلؼ ذم يمؾ طمريم٦م وؾمٙمٜم٦م، وٓ يقضمد ذم قمٛمٚمف ظمٓم٠م أنَّ قمٚمٞم٤ًّم  :اظمًليمي إولم

 .وٓ سمٕمده٤م اًمٜمٌل 

ُمـ أىمؾ  وم٢منَّ قمٚمٞم٤ًّم سمنم يمٖمػمه ُمـ اًمٌنم خيٓمئ ويّمٞم٥م، وإن يم٤من : وهذا خُم٤مًمػ ًمٚمح٘مٞم٘م٦م

 .، يم٢مظمقاٟمف قمٔمامء اًمّمح٤مسم٦مظمٓم٠مً اًمٜم٤مس 

 :وهمقام يقم إؾمورة إلم سمؼرير هذه احلؼقؼي

٤م ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل  (أ  :، ُمٜمٝم٤مقمٚمٞمف  وم٘مد صحَّ قمٜمف قمدة أقمامل قمت٥م ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل : وم٠مُمَّ

، ومٞمف ُمـ ذًمؽ اًمٗمٕمؾ طمتَّك ظمٓم٥م ، ومٖمْم٥م اًمٜمٌل  وم٤مـمٛم٦م قمٜمدُم٤م هؿَّ سم٤مًمزواج قمغم  -1

(وم٢مٟمَّام وم٤مـمٛم٦م سمْمٕم٦م ُمٜمِّل، يريٌٜمل ُم٤م راهب٤م، وُي١مذيٜمل ُم٤م آذاه٤م: )وُمـ يمالُمف 
(5)

وهذا دًمٞمؾ قمغم أنَّ  ،

                                                
 (.4/1912)، وُمًٚمؿ (191(3)رواه اًمٌخ٤مري ( 1) 
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 .احلؼ مل يٙمـ ُمٕمف قمٜمدُم٤م ظمٓم٥م 

إٟمَّام أٟمٗمًٜم٤م سمٞمد اهلل، : أٓ شمّمٚمِّٞم٤من؟ وم٘م٤مل ًمف قمكمّ : )ووم٤مـمٛم٦م ًمٞماًل وم٘م٤مل قمٜمدُم٤م ـمرىمف اًمٜمٌل  -2

ويم٤من اإلٟم٤ًمن أيمثر ؿمٞمئ٤ًم : وهق ييب ومخذه وي٘مقل وم٤مٟمٓمٚمؼ اًمٜمٌل . إن ؿم٤مء أن يٌٕمثٜم٤م سمٕمثٜم٤م

 ًٓ (ضمد
(5). 

هذا ُم٤م ص٤مًمح ): وذم صٚمح احلديٌٞم٦م قمٜمدُم٤م اُمتٜمع ؾُمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو أن يٙمت٥م ذم وصمٞم٘م٦م اًمّمٚمح -3

هذا ُم٤م ص٤مًمح قمٚمٞمف حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، وىمد يم٤من اًمٙم٤مشم٥م قمكم : وـمٚم٥م أن يٙمت٥م (د رؾمقل اهللقمٚمٞمف حمٛم

 .سمـ أيب ـم٤مًم٥م وىمد يمت٥م إومم

ٓ واهلل ٓ : قمٚمٞم٤ًّم أن يٛمح٤مه٤م، وم٘م٤مل قمكمّ  - أي اًمٜمٌل -وم٠مُمر : )-اًمؼماء سمـ قم٤مزب-ىم٤مل اًمراوي 

(ه٤موم٠مراه ُمٙم٤مهن٤م، ومٛمح٤م. أرين ُمٙم٤مهن٤م: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل . أحم٤مه٤م
ومٚمؿ يٙمـ احلؼ ُمع قمكّم قمٜمدُم٤م  ،(0)

 .اُمتٜمع قمـ شمٜمٗمٞمذ أُمر اًمٜمٌل 

 .هذه سمٕمض اًمٜمامذج نم٤َّم ُأظمذت قمغم قمكّم ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل 

، وم٢منَّ اًمٙمامل اًمٌنمي ًمٞمس ذم قمدم اخلٓم٠م، وإٟمَّام ذم ىمٚم٦م وًمٞم٧ًم هذه سم٤مًمتل شمٜم٘مص ُمـ ُمٙم٤مٟمتف 

٤م قمدم اخلٓم٠م ومٝمذا ُمـ ظمّم٤مئص اخل٤مًمؼ وطمده   .اخلٓم٠م، أُمَّ

وًمٙمـ اًمٕمٔمامء شمٙمقن أظمٓم٤مؤهؿ ىمٚمٞمٚم٦م، وإذا يم٤من ؾم٤مدة اًمٕمٔمامء اًمذيـ هؿ إٟمٌٞم٤مء ٓ يٙم٤مد يقضمد 

 !، ومٙمٞمػ سمٖمػمهؿ؟ٟمٌل مل ُيٕم٤مشمٌف اهلل 

 : زمخطئف وفمدم فمصؿتف افمؼماهمف هق  (ب

 :ُم٤م يكم -إن صح ُم٤م ومٞمف-وم٘مد ورد ذم هن٩م اًمٌالهم٦م 

ينِّ ًم٧ًم ذم ٟمٗمز سمٗمقق أن ومال شمٙمٗمقا قمـ ُم٘م٤مًم٦م سمحؼ، أو ُمِمقرة سمٕمدل، وم٢م: )ىم٤مل قمكّم   -1

َّٓ أن يٙمٗمل اهلل ُمـ ٟمٗمز ُم٤م هق أُمٚمؽ سمف ُمٜمِّل (أظمٓمئ، وٓ آُمـ ذًمؽ ُمـ ومٕمكم، إ
( ). 

اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ُم٤م شم٘مرسم٧م سمف إًمٞمؽ سمٚم٤ًمين صمؿَّ ظم٤مًمٗمف ىمٚمٌل، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم : )وىم٤مل ومٞمف يمذًمؽ  -2

                                                
 (.6/88)ريض اهلل قمٜمف رواه اًمٌخ٤مري قمـ قمكّم ( 1) 

 (.1783:ح)رواه ُمًٚمؿ ( 2) 

 (.485:ص)هن٩م اًمٌالهم٦م ( 3) 
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(رُمزات إحل٤مظ، وؾم٘مٓم٤مت إًمٗم٤مظ، وؿمٝمقات اجلٜم٤من، وهٗمقات اًمٚم٤ًمن
(5). 

َّٓ أن يِم٤مء اهلل  ومٗمل هذه اًمٜمّمقص أنَّ قمٚمٞم٤ًّم  يٕمؽمف أٟمَّف خيٓمئ، وٓ يْمٛمـ صح٦م ومٕمٚمف إ

ح ًمٚمٜم٤مس سمٕمّمٛمتف:  ر قمٜمده اًمٕمّمٛم٦م عم٤َم ظم٤مف، وعم٤َم اقمؽمف سم٢مُمٙم٤من اخلٓم٠م، وًمٍمَّ ذًمؽ، وًمق يم٤من ىمد شم٘مرَّ

 .اًمٗمتٜم٦مطمتَّك يث٘مقا ومٞمف وٓ جي٤مدًمقه أو يٕم٤مروقه، ظم٤مص٦م وهق حيت٤مج إمم ـم٤مقم٦م إشم٤ٌمع ذم وىم٧م 

أن يٖمٗمر ًمف ُم٤م ىمد ي٘مع ُمٜمف ُمـ إؿم٤مرة سمٕملم ظم٤مـمئ٦م، أو ًمٗمظ ظمرج قمـ  صمؿَّ يٓمٚم٥م ُمـ اهلل 

ًمٙمٜمَّف اقمؽمف  :شمقاوًٕم٤م اًمّمقاب، وذًمؽ اقمؽماف سمٕمدم قمّمٛمتف، وإن يمٜم٤َّم ٟمٕمت٘مد أٟمَّف ىم٤مل ذًمؽ 

 .سم٢مُمٙم٤من ذًمؽ

 !؟إنَّ احلؼ ُمٕمف وهق ُمع احلؼ، ومال ظمٓم٠م وٓ ٟمًٞم٤من: ُي٘م٤مل -إذن-ومٙمٞمػ 

 !هذا يمالًُم٤م جم٤مٟم٤ًٌم ًمٚمح٘مٞم٘م٦م؟أًمٞمس 

أنَّ احلؼ ُمع قمكّم وطمده دون سم٘مٞم٦م اًمٌنم، وم٠مصٌح اًمِمخص هق ُم٘مٞم٤مس احلؼ، ٓ أنَّ  : اظمًليمي ايمثوكقي

َّٓ إٟمٌٞم٤مء،  -يمام رأيٜم٤م-احلؼ هق اعم٘مٞم٤مس، وهذا يمالم  جم٤مٟم٥م ًمٚمّمقاب، ومٚمٞمس احلؼ ُمع ؿمخص ُمٓمٚمً٘م٤م إ

ُٟم١مُمر وُم٤م قمداهؿ ومٝمؿ سمنم خيٓمئقن ويّمٞمٌقن، وٓ جيقز عمًٚمؿ أن يٕمت٘مد ذم سمنم هذا آقمت٘م٤مد، وهلذا مل 

َّٓ اًمٜمٌل  : ، يمام ىم٤مل شمٕم٤مممسم٠من ٟمتَّخذ أطمًدا أؾمقة إ                

     [21:إطمزاب] ،وٓ ذم همػمه ُمـ اًمٌنم( وذم قمكمّ : )ومل ي٘مؾ. 

: وىم٤مل شمٕم٤ممم                        

                     [59:اًمٜم٤ًمء] ، وم٠مُمر سمٓم٤مقم٦م اهلل

  وسمٓم٤مقم٦م رؾمقًمف ، ًٓ ، ومل يٗمرد اؾمت٘مال ًٓ ؿ  (أوزم إُمر): اؾمت٘مال سمٓم٤مقم٦م ُمًت٘مٚم٦م، ومٕمٚمؿ أهنَّ

 .، وم٢من أُمروا سمٛمٕمّمٞم٦م ومال ـم٤مقم٦موـم٤مقم٦م رؾمقًمف  يٓم٤مقمقن شمًٌٕم٤م ًمٓم٤مقم٦م اهلل 

ُمـ آطم٤مد  (أوزم إُمر)صمؿَّ ذيمر اطمتامل طمدوث اًمٜمزاع، وُمـ يم٤من ُمٕمّمقًُم٤م ٓ يٜم٤مزع، وهذا دًمٞمؾ أنَّ 

 .إُم٦م

وم٤محلؼ همػم اًمِمخص، ! يمالم قمجٞم٥م ،(احلقض وًمـ يٗمؽمىم٤م طمتَّك يردا قمكمَّ : )ىمقًمف :اظمًليمي ايمثويمثي

                                                
 (.183:ص)هن٩م اًمٌالهم٦م ( 1) 
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إنَّ هذا يمالم  !اًمِمخص ُم٤مت احلؼ ُمٕمف ٓ يٗم٤مرىمف؟واًمِمخص يٛمقت، ومٝمؾ إذا ُم٤مت  ،واحلؼ ٓ يٛمقت

 !ُمـ أقمج٥م اًمٙمالم

ومالن  ٕمُؾ ومِ ): وإٟمَّام ُي٘م٤مل (ومالن احلؼ): احلؼ وصػ ًمٚمٗمٕمؾ وٓ يقصػ سمف اًمِمخص، ومال ُي٘م٤مل

ًمـ  :وإذا ُم٤مت اإلٟم٤ًمن اٟم٘مٓمع اًمٗمٕمؾ ومل يٕمد ًمدقمقى ُمراوم٘م٦م احلؼ ًمف ُمٕمٜمك، ومٙمٞمػ ُي٘م٤مل (طمؼ، أو احلؼ

 !؟ؼم قمٛمؾوًمٞمس ذم اًم٘م، يٗمؽمىم٤م

 !ه٤م هق قمكّم ُم٤مت واحلؼ ُم٤مت ُمٕمف، ومٙمٞمػ طم٤مل إئٛم٦م ُمـ سمٕمده؟ :اظمًليمي ايمرازمعي

 !هؾ ُمٕمٝمؿ طمؼ آظمر همػم اًمذي ُمع قمكّم، أم أنَّ احلؼ رومض أنَّ يٖم٤مدر ُمع قمكّم، ًمٞمٌ٘مك ُمع إئٛم٦م؟

ًمٌٓمالن  :وهبذا يتٌلم أنَّ هذا اًمٙمالم ًمٞمس ُمـ يمالم اًمٜمٌقة، وٓ يّمح ٟمًٌتف إمم ؾمٞمد اًمٌنم 

 . ُمٕمٜم٤مه

 :دفمقى ازمـ اظمطفر ورد ازمـ سمقؿقي فمؾقف وومػوت مع : رازمعوً 

وىمد : )أٓ شمرى إمم يمالم اسمـ اعمٓمٝمر، وىمد قمزى هذا احلدي٨م إمم مجٞمع قمٚمامء اعمًٚمٛملم سم٘مقًمف :إولم

 !مجٞمع قمٚمامء اًمًٜم٦َّم، أًمٞمس هذا يمذسًم٤م سمٞمٜم٤ًم؟ :أي( رووا مجٞمًٕم٤م

ُمّمدر ُمـ ُمّم٤مدر اعمًٚمٛملم ودقمقى اسمـ اعمٓمٝمر إذن وم٘مد رأيٜم٤م أن هذا اًمٚمٗمظ ًمٚمحدي٨م ٓ يقضمد ذم 

 .همػم ص٤مدىم٦م 

ىمٌؾ أن حت٤ميمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمذي رد قمغم هذه اًمدقمقى ومح٤ميمؿ اًمدقمقى أوًٓ صمؿ طم٤ميمؿ اًمرد إن و

 .أردت اإلٟمّم٤مف

هذه ايمدراؽمي سممىمد صحي مو أشمـك زمف ايمعؾامء اظمعوسون ٓزمـ سمقؿقي زمويمشفودة يمف زمرؽمقطمف دم : ايمثوكقي

 : مـ سمؾؽ ايمشفودات مويقم فمؾؿ احلديٌ و

 (. يمؾ طمدي٨م ٓ يٕمرومف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ومٚمٞمس سمحدي٨م: )وهق اسمـ اًمقردي ومٞمف ل أطمد ُمٕم٤مسيفقىم

(ؾم٤مئر اًمٕمٚمقم سملم قمٞمٜمٞمف، ي٠مظمذ ُم٤م يِم٤مء ويؽمك ُم٤م يِم٤مء: )قمٜمف اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد قلوىم
(5)

. 

٤م احلدي٨م ومٙم٤من طم٤مُمؾ رايتف، طم٤مومًٔم٤م ًمف، نمٞمًزا سملم صحٞمحف وؾم٘مٞمٛمف، قم٤مروًم٤م : )ومٞمف اسمـ يمثػم قلوىم أُمَّ

                                                
 (.6:ص)ضمالء اًمٕمٞمٜملم ذم حم٤ميمٛم٦م إمحديـ ( 1) 
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(سمرضم٤مًمف، ُمتْمٚمًٕم٤م ُمـ ذًمؽ
(5)

. 

 .(همتعرف زمعدمو ذىمركوه ومقؿي ىمًلم ازمـ سمقؿقي): ىمٚمتؿ :طمومًوً 

ومٝم٤م ٟمحـ شمٕمرومٜم٤م قمغم ىمٞمٛم٦م يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ومقضمدٟم٤مه٤م ذم هم٤مي٦م اًمّمدق وشمٕمرومٜم٤م قمغم يمالم ص٤مطمٌؽ 

 !!!ك ًمٙمؿ احلٙمؿ قمٚمٞمف اًمٕمالُم٦م وٟمؽم

ًمرأي٧م قمنمات اًمدقم٤موى  :(ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م)ذم يمت٤مسمف  (!ُم٦ماًمٕمالَّ )ًمق شمتٌٕم٧م يمالم  :ؽمودؽموً 

٦م، وُمع ذًمؽ ٓ  اًمٙم٤مذسم٦م، وقمنمات إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م، وقمنمات اإلؾم٤مءات أصمٛم٦م قمغم قمٔمامء إُمَّ

ٞمف  !ُم٦م؟قمالَّ  ، وإذا يم٤من هذا قمالُم٦م اًمِمٞمٕم٦م ومٙمٞمػ سمٛمـ ًمٞمس(ُم٦ماًمٕمالَّ ): زًم٧م شمًٛمِّ

عم٤مذا يًتحل اًمِمٞمٕم٦م ُمـ آؾمتدٓل سمام ذم يمتٌٝمؿ، وهؿ يٕمٛمدون إمم رواي٤مت ذم يمت٥م  :ؽموزمعوً 

٤م وٕمٞمٗم٦م شمٓمٌٞمؼ ىمقاقمد ُمـ ظمالل  أو ُمقوققم٦م اًمًٜم٦َّم، اًمتل ي٘مرر مجٝمقر قمٚمامء اًمًٜم٦َّم واعمح٘م٘مقن ُمٜمٝمؿ أهنَّ

 !؟اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل قمٚمٞمٝم٤م

٤م ًمق يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م قمٜمدهؿ ًمذهٌقا إًمٞمٝم٤م، و اًمّمحٞمح قمٜمدهؿ ًمق يم٤من يدل قمغم ُمٕمت٘مد اًمِمٞمٕم٦م وم٢مهنَّ

 .ًمذهٌقا إًمٞمف

٤م يمذب، همُ  ر سمْمٕمٗم٤مء اًمرواة ًمروايتٝم٤م، أو يروهي٤م اًمٙمذاسمقن رِّ وم٠مهؾ اًمًٜم٦َّم يٕمروقن قمٜمٝم٤م ًمٕمٚمٛمٝمؿ سم٠مهنَّ

 .أٟمٗمًٝمؿ، صمؿَّ ي٠ميت اًمِمٞمٕم٦م يٌحثقن قمٜمٝم٤م سملم قمنمات اعمّمٜمٗم٤مت همػم اعمٕمتٛمدة: ًمُٞم٘مقوا هب٤م قم٘م٤مئدهؿ

ٝم٤مت يمت٥م اًمًٜم٦َّم اًمتل عم٤مذا يٕم :شمومـوً  رض اًمِمٞمٕم٦م قمـ قمنمات وُمئ٤مت إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ذم أُمَّ

 !روي٧م سم٠مصح إؾم٤مٟمٞمد، صمؿَّ يٜمٓمٚم٘مقن إمم شمٚمؽ إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م؟

 !!هذه شم٤ًمؤٓت حتت٤مج إمم وىمٗم٤مت

 

 

 

 

                                                
 (.14/137)واًمٜمٝم٤مي٦م اًمٌداي٦م ( 1) 
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 لــتريً
 

ويمٜم٧م صمؿَّ إٟمَّٜمل ىمد أحل٘م٧م سم٤مجلقاب اًم٤ًمسمؼ يمالم اخلٛمٞمٜمل ٕقمرف ُمقىمٗمؽ ُمٜمف، ومٚمؿ شمٙمت٥م ؿمٞمئ٤ًم، 

 .-وىمد أوردشمف ذم صمٜم٤مي٤م اًمٌح٨م طم٥ًم احل٤مضم٦م-أريد أن أقمرف ُمقىمٗمؽ ُمـ ذًمؽ اًمٙمالم اخلٓمػم 

 !!يًتخدم ايمتؼقي ويمعقّم هـو أوقػ ؾمقئًو آطمر مـ ىمًلمف، ايمذي ُيػفؿ مـف أنا اهلل 

 :ىم٤مل اخلٛمٞمٜمل ذم صٗمح٦م واطمدة

آن أؿم٤مر إمم ذًمؽ إمم طمد وأنَّ اًم٘مرسمٕمد أن أووحٜم٤م سم٠منَّ اإلُم٤مُم٦م إطمدى أصقل اًمديـ اإلؾمالُمل، )

 .ُم٤م، وأنَّ اعمزيد ُمـ شمٚمؽ اإلؿم٤مرة مل يٙمـ ذم ص٤مًمح اإلؾمالم واعمًٚمٛملم

ًم٘مد أصمٌتٜم٤م ذم سمداي٦م هذا احلدي٨م سم٠منَّ اًمٜمٌل أطمجؿ قمـ اًمتٓمرق إمم اإلُم٤مُم٦م ذم اًم٘مرآن، خلِمٞمتف أن 

 .قمغم اإلؾمالمُيّم٤مب اًم٘مرآن ُمـ سمٕمده سم٤مًمتحريػ، أو أن شمِمتد اخلالوم٤مت سملم اعمًٚمٛملم، ومٞم١مصمر ذًمؽ 

، وم٘مد ىم٤مل : ظمقوًم٤م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم(سمتحٗمظ)ؿمقاهد ُمـ اًم٘مرآن، شمدل قمغم ذيمر اإلُم٤مُم٦م وٟمقرد هٜم٤م 

: شمٕم٤ممم                           

           [67:اعم٤مئدة]. 

وم٢منَّ هذه أي٦م  :، وٟم٘ماًل قمـ أيب ؾمٕمٞمد وأيب راومع وأيب هريرة، وسم٤مشمٗم٤مق اًمِمٞمٕم٦موسم٤مقمؽماف أهؾ اًمًٜم٦َّم

(ٟمزًم٧م ذم يقم همدير ظمؿ، سمِم٠من إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
(5)

. 

 :يؼرر اخلؿقـل

 .(إطمدى أصقل اًمديـ اإلؾمالُمل): أنَّ اإلُم٤مُم٦م  -1

 .(ُم٤م أنَّ اًم٘مرآن أؿم٤مر إمم ذًمؽ إمم طمد): و  -2

َّٓ سمف، وُمع ذًمؽ إٟمَّام (إطمدى أصقل اًمديـ): ومٙمٞمػ  !؟شيِمػم»: وإصؾ ٓ يتح٘مؼ اإليامن إ

 !يمٞمػ شمٙمقن أصاًل، وٓ يٙمقن ذم ص٤مًمح اعمًٚمٛملم سمٞم٤مهن٤م؟  -3

 !؟(قمـ اًمتٓمرق إمم اإلُم٤مُم٦م ذم اًم٘مرآن أطمجؿ اًمٜمٌل ): ويمٞمػ  -4

 !؟وهؾ ايمؼرآن مـ ىمًلمف 

 !مل يذىمرهو سمؼقي يعـل أنا اهلل  !!سم٤مإلُم٤مُم٦م ظمقوًم٤م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملمإنَّ اًم٘مرآن مل يٍمح : صمؿَّ ي٘مقل

مو يعجى أن يؽقن هذا  ومع رؽمقيمف  هذه مجؾ ومؾقؾي، سمرى همقفو مـ ؽمقء إدب مع اهلل 

                                                
 (.149:ص) يمِمػ إهار( 1) 
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 !ممـ يقصػ زموإلموم، وإذا ىمون هذا إموًمو همؽقػ زمؼقي اظملمقمكم؟

وأيب راومع وأيب هريرة، وسم٤مشمٗم٤مق ، وٟم٘ماًل قمـ أيب ؾمٕمٞمد وسم٤مقمؽماف أهؾ اًمًٜم٦َّم: )وأمو دفمقى 

ومٝمق قمغم ُمٜمٝم٤مج اسمـ (  وم٢منَّ هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم يقم همدير ظمؿ، سمِم٠من إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :اًمِمٞمٕم٦م

 !!اعمٓمٝمر اًم٤ًمسمؼ وٓ ٟمدري ُمـ هؿ أهؾ اًمًٜم٦م اًمذيـ اقمؽمومقا ؟؟

وهق مل يروه ( ٕم٤ًم وىمد رووا مجٞم) يمام ىم٤مل ص٤مطمٌف ؾم٤مسم٘م٤ًم ( أهؾ اًمًٜم٦م ) واٟمٔمر إمم اجلرأة ذم اًمٜم٦ًٌم 

 .أطمد ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ًمٙمـ اؾمت٤ٌمطم٦م اًمٙمذب ُمٜمٝم٩م ؿمٞمٕمل 

 هذه هل صمٛمرة اًمٕم٘م٤مئد اًمٗم٤مؾمدة

 واحلٛمد هلل قمغم ٟمٕمٛم٦م اهلداي٦م
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 امــــاخلت

 هذه إضم٤مسم٤مت هيٕم٦م، ووىمٗم٤مت ُمتٜمققم٦م ُمع ُمذيمرشمٙمؿ، اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕم٘مٞم٤ًٌم

 اإلضم٤مسم٦م اًمتل سمٕمثتٝم٤م إًمٞمٙمؿ قمـ أؾمئٚمتٙمؿ قمٜمد ًم٘م٤مئٜم٤م ىمٌؾ ؾمٜم٦م ثكقمٚم

 وىمد وصٚمتٜمل ذم ُمٜمتّمػ. (.هث1423)وٟمّمػ شم٘مري٤ًٌم قم٤مم 

 أن أؾم٠مل اهلل . (.هث1425)ع اًمث٤مين شم٘مري٤ًٌم قم٤مم ثثرسمٞم

 يٜمٗمع هب٤م يم٤مشمٌٝم٤م وىم٤مرئٝم٤م

 ػم ُم٘مّمقدةثثث٦م همثثثقٟمث٤مرات ظمِمثثثاًمٕمٌ وًمٕمٚمف ىمد فمٝمر ذم سمٕمض

 قاء اًمًٌٞمؾثاهل٤مدي إمم ؾم واهلل

 دثثث٤م حمٛمثثثك ٟمٌٞمٜمثثثقمٚم وصغم اهلل

 .لمثثثثثثٕمثثف أمجثثثثثحٌثوص ك آًمفثوقمٚم

 

 ايمظػغم -ايمٌوضمي ( هـ88/6/8241: )ىمون ايمػراغ مـ ىمتوزمتف دم

 أمحد زمـ ؽمعد محدان ايمغومدي/ د.أ حمى اخلغم يمؽؿ

 رىـــــــــــــي أم ايمؼــــومعــــــــوذ زمجــإؽمت

 ايمعؾقو ويمدراؽموتايمعؼقدة زمومًؿ 

 مؽي اظمؽرمي
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 .ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م: ط -ـمف حمٛمد اًمزيٜمل : حت٘مٞمؼ -اسمـ طمجر  -اإلص٤مسم٦م   -7

 .اًمًٕم٤مدةُمٙمت٦ٌم : ط -حمٛمد حمٞمل اًمديـ : حت٘مٞمؼ -اسمـ اًم٘مٞمؿ  -إقمالم اعمقىمٕملم   -8

 -حمٛمد أيب قمٌد اًمرمحـ قم٤مدل سمـ : حت٘مٞمؼ -قمالء اًمديـ ُمٖمٚمٓم٤مي  -إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل   -9

 .(هث1422)اًمٗم٤مروق احلديث٦م :ط

 .(هث1417)دار اًمٗمٞمح٤مء : ط -أمحد ؿم٤ميمر : حت٘مٞمؼ -اسمـ يمثػم  -اًم٤ٌمقم٨م احلثٞم٨م   -11

 .(هث1414)دار اسمـ اجلقزي : ط -يني اًمًٞمد  :مجع -اسمـ اًم٘مٞمؿ  -سمدائع اًمتٗمًػم   -11

 .ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة: ط -اسمـ اًم٘مٞمؿ-سمدائع اًمٗمقائد   -12

 .ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف واًمٜمٍم: ط -يمثػماسمـ -اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م   -13

 .اًمٙمت٤مب اًمٕمريب: ط -اًمٌٖمدادي-شم٤مريخ سمٖمداد   -14

 .اسمـ قم٤ًميمر -شم٤مريخ دُمِمؼ   -15
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 .(هث1424: )سمػموت .اًمٕمٍمي٦ماعمٙمت٦ٌم : ط -اسمـ هِم٤مم  -اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م   -49

 .دار اسمـ يمثػم: ط -اسمـ اًمٕمامد احلٜمٌكم  -ؿمذرات اًمذه٥م   -51

 .دار اًم٘مٚمؿ سمػموت: ط -اًمٜمقوي  -ذح صحٞمح ُمًٚمؿ   -51

أمحد ؾمٕمد محدان . د: حت٘مٞمؼ -ه٦ٌم اهلل اًمالًمٙم٤مئل  -ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م   -52

 .دار ـمٞم٦ٌم: ط -اًمٖم٤مُمدي 

قمٌد : حت٘مٞمؼ -أسمق اعمٕم٤مزم حمٛمقد ؿمٙمري إًمقد  -إصح٤مب  ص٥م اًمٕمذاب قمغم ُمـ ؾم٥م  -53

 .رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م -ي راهلل سمق ؿمٕمٞم٥م اًمٌخ٤م

 .حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل: شمرىمٞمؿ -اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري  -صحٞمح اًمٌخ٤مري   -54

 .(هث1419)دار اًمٜمٗم٤مئس : ط -إسمراهٞمؿ اًمٕمكم  -صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م   -55

 .حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل :شمرىمٞمؿ -اإلُم٤مم ُمًٚمؿ  -صحٞمح ُمًٚمؿ   -56

قمٌد : حت٘مٞمؼ -اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل  -أهؾ اًمرومض واًمْمالل واًمزٟمدىم٦م اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م قمغم   -57

 .(هث1417)ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م : ط -... اًمرمحـ اًمؽميمل ويم٤مُمؾ

 .اًم٤ٌمز :ـمٌٕم٦م -قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل : حت٘مٞمؼ -اًمٕم٘مٞمكم  -اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم   -58

 .دار ص٤مدر: ط -اسمـ ؾمٕمد  -اًمٙمؼمى اًمٓمٌ٘م٤مت   -59

 .اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م: ط -أمحد سمـ قمٌدرسمف إٟمدًمز  -اًمٕم٘مد اًمٗمريد   -61

دار اًمٕم٘مٞمدة : ط -قمالء سمٙمر . د -قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م وآل اًمٌٞم٧م   -61

 .(هث1423)

 .(م1972)اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م : ط -اسمـ اًمّمالح  -قمٚمقم احلدي٨م   -62

حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمقزير اًمٞمٛمٜمل  - اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ ذم اًمذب قمـ ؾمٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ   -63

 .(هث1412)ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م : ط -ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط : حت٘مٞمؼ -

 .اًمًٚمٗمٞم٦م: ط -اسمـ طمجر  -ومتح اًم٤ٌمري   -64
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 .(هث1418)دار اًمقوم٤مء : ط -قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة : حت٘مٞمؼ -اًمِمقيم٤مين  -ومتح اًم٘مدير   -65

 .(م1975)ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م : ط -أمحد أُملم  -اإلؾمالم ومجر   -66

 .(هث1395)دار اعمٕمروم٦م : ط -اسمـ طمزم  -ّمؾ اًمٗمِ   -67

 (هث1421)دار اسمـ جلقزي : ط -ويص اهلل : حت٘مٞمؼ -اسمـ طمٜمٌؾ  -ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م   -68

سمػموت  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: ط -أمحد قمٌد اًمًالم : حت٘مٞمؼ -اعمٜم٤موي  -ومٞمض اًم٘مدير   -69

 .(هث1422)

سمػموت  .دار اًمٗمٙمر: ط -جلٜم٦م ُمـ اعمختّملم : حت٘مٞمؼ -اسمـ قمدي  -اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل   -71

 .(هث1415)

 .إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب: ط -اًمزخمنمي  -اًمٙمِم٤مف   -71

 .ُمٙمت٦ٌم اًمًٕم٤مدة: ط -اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي  -اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م   -72

 .اًمٙمت٤مب اإلؾمالُملدار : ط -اسمـ طمجر  -ًم٤ًمن اعمٞمزان   -73

 .دار اعمٕمتز -طمًلم اعمقؾمقي  -هلل صمؿ ًمٚمت٤مريخ   -74

 .اسمـ طم٤ٌمن -اعمجروطملم   -75

: ط -قمٌد اًم٘مدوس سمـ حمٛمد ٟمذير : حت٘مٞمؼ -اهلٞمثٛمل  -جمٛمع اًمٌحريـ ذم زوائد اعمٕمجٛملم   -76

 .(هث1415)

 .(م1967)دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب : ط -اهلٞمثٛمل  -جمٛمع اًمزوائد   -77

 .ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف: ط -شمٞمٛمٞم٦م جمٛمقع ومت٤موى اسمـ   -78

 .(هث1411: )ط -اظمتّم٤مر اًمِمٞمخ اًمٖمٜمٞمامن  -اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م خمتٍم ُمٜمٝم٤مج   -79

 .سمػموت -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م : ط -قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م : حت٘مٞمؼ -احل٤ميمؿ  -اعمًتدرك   -81

 .دار ص٤مدر سمػموت -اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل : ط -أمحد سمـ طمٜمٌؾ  -سمـ طمٜمٌؾ اإلُم٤مم أمحد ُمًٜمد   -81

 .اًمؽميمل: حت٘مٞمؼ -ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م : ط

 .أسمق يٕمغم -ُمًٜمد أيب يٕمغم   -82

اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  -طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل : حت٘مٞمؼ -قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين  -اعمّمٜمػ   -83

 .(هث1391)

 .قم٤ممل اًمٙمت٥م: ط -قمٌد اجلٚمٞمؾ ؿمٚمٌل . د -اًمزضم٤مج  -ُمٕم٤مين اًم٘مرآن   -84

 .قمكم اًم٤ًمًمقس.د . أ -ُمع اإلصمٜمل قمنمي٦م ذم إصقل واًمٗمروع   -85

 .اًمٓمؼماين -اعمٕمجؿ إوؾمط   -86
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 .(هث1376)دار ص٤مدر سمػموت : ط -ي٤مىمقت احلٛمقي  -ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان   -87

 .اًمٓمؼماين -اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم   -88

 .دار اًمٗمٙمر: ط -اًمرازي  -ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م   -89

 .حمٛمد قمكم صٌٞمح: ط -اسمـ اًم٘مٞمؿ  -ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة   -91

 .اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م: ط -ظمٚمدون قمٌد اًمرمحـ سمـ  -ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون   -91

 .(هث1416) -حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل . د: حت٘مٞمؼ -اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م   -92

 .(هث1423)دار اًمٗمتح : ط -قمداب حمٛمقد احلٛمش . د -اعمٝمدي اعمٜمتٔمر   -93

 .(هث1417)دار اسمـ قمٗم٤من : ط -اًمِم٤مـمٌل  -اعمقاوم٘م٤مت   -94

 .(هث1424)دار اًمٗمْمٞمٚم٦م : ط -اًم٤ًمًمقس قمكم . د.أ -صمٜمل قمنمي٦م إلُمقؾمققم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ُمع ا  -95

 .ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ط -ُم٤مُم٤مدو يم٤مراُمٌػمي  -ُمقىمػ اًمراومْم٦م ُمـ اًم٘مرآن   -96

إطمٞم٤مء اًمؽماث : ط -ُمّمٓمٗمك صؼمي  -ُمقىمػ اًمٕم٘مؾ واًمٕمٚمؿ واًمٕم٤ممل ُمـ رب اًمٕم٤معملم   -97

 .(هث1411)

 .احلٚمٌل: ط -اًمذهٌل  –ُمٞمزان آقمتدال   -98

 
ًًا  مساجع الػًعُ: ثان

1-  

 

أداب ذم اًمٜمجػ : ط -احلًـ اًمٓمقد سمـ حمٛمد  -سم٤مٓقمت٘م٤مد  ٕمٚمؼآىمتّم٤مد ومٞمام يت

 .(هث1399)

 .عمٗمٞمدا -أوائؾ اعم٘م٤مٓت  2 -2

 .اعمجٚمز -سمح٤مر إٟمقار   -3

 .ّمٗم٤مراًمحمٛمد سمـ طمًـ  -سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت  4 -4

 .حمًـ اًمٙم٤مؿم٤مين -شمٗمًػم اًمّم٤مذم  5 -5

6- 6 ً  .اًمٕمًٙمري - اًمٕمًٙمري ػمشمٗم

 .حمٛمد سمـ ُمًٕمقد قمٞم٤مر -شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر   -7

 .اًم٘مٛمل -شمٗمًػم اًم٘مٛمل   -8

 .اعم٤مُم٘م٤مين -شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل   -9

 .اًمٓمقد -اًمتٝمذي٥م   -11

 .اًمٙمٌم -رضم٤مل اًمٙمٌم   -11
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 .اًمِم٤مذم ذح اًمٙم٤مذم  -12

 .اًمٙمٚمٞمٜمل -اًمٙم٤مذم   -13

14-  
 :ط –قمٌد اًمرمحـ ُمال زاده : شمرمج٦م -آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اًمًٞمد أسمق اًمٗمْمؾ اًمؼمىمٕمل  -يمن اًمّمٜمؿ 

 .(هث1421)إردن  -دار اًمٌٞم٤من 

 .(م1988)دار قمامن : ط -حمٛمد اًمٌٜمداري . د: شمرمج٦م -اخلٛمٞمٜمل  -يمِمػ إهار   -15

 .خلقئلا -احلدي٨م ُمٕمجؿ رضم٤مل   -16

 .(هث1384)أصٗمٝم٤من : ط -اًم٘مٝم٤ٌمين  -جمٛمع اًمرضم٤مل   -17

 .دار اعمٕمروم٦م: ط -اًمنميػ اًمريض  -هن٩م اًمٌالهم٦م   -18

 
 :تنبًـه: ثالًجا

 

 :اؾمتٕمٜم٧م سمٙمت٥م اًمتٗمًػم واحلدي٨م واًمت٤مريخ واًمرضم٤مل سم٘مرصلمىمد : ذم ُمراضمع اًمًٜم٦م -1

وم٢مذا  ،، إمم ضم٤مٟم٥م اعمٓمٌقع، ومل أُمٞمز سمٞمٜمٝم٤م ذم احلقارشطمرف»: واًمث٤مين شاًمؽماث»ىمرص : إول

 .مل يقضمد اًمٜمص ذم اعمٓمٌقع ومٝمق ذم أطمد هذيـ اًم٘مرصلم

2-
 (اًمٕم٘مدياعمٕمجؿ :)وش ٟمقر ضم٤مُمع إطم٤مدي٨م»: وذم ُمراضمع اًمِمٞمٕم٦م ىمد اؾمتٕمٜم٧م سم٘مرص 

 .ذم يمت٥م اًمتٗمًػم واحلدي٨م وهمػمه٤م، إمم ضم٤مٟم٥م اًمٙمت٥م اعمٓمٌققم٦م (اعمٕمجؿ اًمٗم٘مٝمل:)و 

 .مل أؾمتققم٥م ذيمر اعمراضمع: ايمتٗم٤مًء سمذيمره٤م ذم طمقار اًمٌح٨م-3
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 11 ............................................... ............... اًمدقمقة إمم آقمتامد قمغم ُمراضمع اًمٓم٤مئٗم٦م
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 18-17 .................................................................... ............... إٟمٙم٤مر قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م

 19 ....................... .................................. دقمقى شم٘مًٞمؿ اًم٘مرآن اًمّمح٤مسم٦م إمم أصٜم٤مف

 21 .............................................................. ............... آقمؽماف سمٗمْمؾ اًم٤ًمسم٘ملم

 29-21 ...................................................................... ............... دقمقى يمثرة اعمٜم٤موم٘ملم

 31 ................................................................ ............... ىمقل قمٛمر ذم ؾمقرة اًمتقسم٦م

 33-31 .................................................................. ............... ذم اعمٜم٤موم٘ملمىمقل طمذيٗم٦م 

 34 .................................................. ............... اُمتٜم٤مع قمٛمر قمـ اًمّمالة قمـ اعمٜم٤موم٘ملم

 36-35 ............................................. ............... دقمقى شمٖمٚمٖمؾ اًمٜمٗم٤مق ذم ٟمٗمقس اًمّمح٤مسم٦م

 37 ............................................ ............... دقمٜمل أضب قمٜمؼ هذا اعمٜم٤مومؼ: ىمقل قمٛمر
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 38 ................................ ............... اًمتٗمريؼ سملم إـمالق قمٛمر اؾمؿ اًمٜمٗم٤مق وإـمالق همػمه

 39 .................................................... ............... قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م وإىم٤مُم٦م احلد قمٚمٞمٝمؿ

 41 .......................................................................... ............... ىمّم٦م ظم٤مًمد وقمامر

 41 ..................... ............... خم٤مًمٗم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕطمٙم٤مم ىمٓمٕمٞم٦م وارشمٙم٤مب اعمحرُم٤متدقمقى 

 42 ....................................................... ............... دقمقى اخلروج قمغم إُم٤مم زُم٤مهنؿ

 43 ............................................................... ............... طمدي٨م أصح٤ميب يم٤مًمٜمجقم

 44 ..................................................... ............... طمدي٨م اًم٘مرآن قمـ ُمرض اًم٘مٚمقب

 45 ......................................................... ............... اإلىمرار سم٠من ذم اًمّمح٤مسم٦م قمدوٓ

 47-46 .............................................................. ............... !ٓ ومْمؾ ُٕمٝم٤مت اعم١مُمٜملم

 49-48 ....................... ..(ضب اهلل ُمثال ًمٚمذيـ آُمٜمقا اُمرأة ومرقمقن: )شمٗمًػم قمٚمامء اًمًٜم٦م أي٦م

 51 ................................................. ............... اًمّمح٤مسم٦مأىمقال ًمٕمٚمامء اًمًٜم٦م ذم قمداًم٦م 

 51 ...................................................... ............... ىمقل اًمتٗمت٤مزاين ذم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م

 52 ....................................... ............... ٟم٘مؾ اًمٖمزازم ٕىمقال اًمٕمٚمامء ذم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م

 53 ....................................................... ............... أىمقال اًمًٜم٦م ذم قمّمٛم٦م اًمّمح٤مسم٦م

 54 ............................................... ............... رد اسمـ طمزم اًم٘مقل سم٤مشم٤ٌمع يمؾ اًمّمح٤مسم٦م

 56 ........................................................... ............... ٙمالم اعم٤مزريٟم٘مؾ اسمـ قم٘مٞمؾ ًم

 57 ........................................................ ............... ىمقل اًمذهٌل ذم ظمٓمقرة اًمت٠مويؾ

 58 .................................................. ............... شمريدون اًمدٟمٞم٤م: ٟم٦ًٌم ىمقل إمم أيب سمٙمر

 59 .................................. ............... أن اًمّمح٤مسم٦م مل يٙمقٟمقا أهؾ ومتٞم٤م: ىمقل اسمـ ظمٚمدون

 61 ...................................... ............... ىمقل ـمف طمًلم ومٞمام وىمع سملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ومتـ

 61 ........................ ............... أن اًمّمح٤مسم٦م يٜم٘مد سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م: ىمقل إمم أمحد أُملمٟم٦ًٌم 

 62 ........................................... ............... ىمقل اسمـ قم٘مٞمؾ ذم شمٕمديؾ اًمٕمٚمامء ًمٚمّمح٤مسم٦م

 63 ........................................... ............... يمالم اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم آىمتداء سم٤مًمّمح٤مسم٦م

 .................................................. ............... أىمقال أظمرى قمـ آىمتداء سم٤مًمّمح٤مسم٦م
64 
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 66 ............................................ ............... دقمقى إُمٙم٤مٟمٞم٦م جملء أومْمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 68 ................................ دقمقى أن شم٤مريخ اًمّمح٤مسم٦م ُمكمء سم٠مًمقان اًمٍماع واًم٥ًم واًمِمتؿ

 69 ..................................................... ............... إٟمٙم٤مر قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م وىمد شم٘م٤مشمٚمقا

 71 ......................................................... ............... دقمقى قمّمٛم٦م اًمّمح٤مسم٦م ورده٤م

 71 ............................................. ... ُمـ ـمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م ومٝمق ُمٚمحد: ىمقل اًمنظمز

 72 ........................................................................... ... طمدي٨م اهلل اهلل ذم أصح٤ميب

 73 ............................................................................ ... وضمقب حم٦ٌم يمؾ صح٤ميب

 75 ........................................................................... ... دقمقى أن قمٚمٞم٤م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م

 76 ....................................................... ... دقمقى إُم٤مُم٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف ًمٚمٛمًٚمٛملم

 77 ................................................................................. ... ىمقل قمكم ذم اًمّمح٤مسم٦م

 78 ..................................................................... ... دقم٤مء قمكم سمـ احلًلم ًمٚمّمح٤مسم٦م

 79 ...............................................  ُمـ ؾم٥م ٟمٌٞم٤م ىمتؾ وُمـ ؾم٥م صح٤مسمٞم٤م ضمٚمد: طمدي٨م

 81 ............................................... اًمّمح٤مسم٦م دقمقى أن ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م ٓ يقضم٥م ؾم٥م

 81 .................................................................. طمٙمؿ اًمّمح٤مسم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م يمٖمػمهؿ

 82 .................................................................... قمدد ُمـ ؿمٝمد صٗملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 83 ........................................................................ ىمقل اًمٕم٤مُمكم ذم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م

 84 ................................................... شمٕمٚمٞمؼ أيب ُمٝمدي قمغم ىمقل اًمٕم٤مُمكم سمٙمالم ُمردود

 85 .................................................... وؾمٓمٞم٦م ُمقىمٗم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م: دقمقى قم٤مُمكم آظمر

 86 .............................................................. دقمقى اًمًٌح٤مين ذم اعمٜمٝمجٞم٦م ذم اًمٌح٨م

 87 .............................................................................. طمدي٨م اًمذود قمـ احلقض

 88 .................. ...(واًم٤ًمسم٘مقن إوًمقن: )إيراد آي٤مت ذم ُمدح اًمّمح٤مسم٦م وشمٗمًػمه٤م  إومم

 89 .............................................................................. سمٞم٤من اًم٤ًمسم٘ملم ُمـ إٟمّم٤مر

 91 ........................................................................ اًمت٤مسمٕمقن ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر

 ................................................................. اؾمتٜمٙم٤مر شمٕمديؾ قمنمة آٓف صح٤ميب
91 
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 95-92 ................................................... شمٕم٘م٥م أيب ُمٝمدي قمغم اًم٤ٌمطم٨م ذم اًمرؾم٤مًم٦م إومم

 96 .......................................................... قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: دقمقى أن اًم٤ًمسم٘ملم هؿ

 97 ........................ ...(حمٛمد رؾمقل اهلل واًمذيـ ُمٕمف أؿمداء: )شمٕم٘م٥م قمغم سمٞم٤من دًٓم٦م أي٦م

 98 ..................................... ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم اًمّمح٤مسم٦م( رمح٤مء سمٞمٜمٝمؿ:)أيب ُمٝمدي أن دقمقى

 99 ........................................................... (ؾمٞمامهؿ ذم وضمقهٝمؿ: )دقمقى أظمرى ذم

 111 .......................................................... دقمقى أن صمٜم٤مء اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًم٤ًمسم٘ملم وم٘مط

 113-111 .......................................................................... شمٗمًػم آي٤مت ذم ُمدح اًمّمح٤مسم٦م

 114 ........................................................ دقمقى أن اًمثٜم٤مء ذم أي٤مت ٓ يِمٛمؾ اًمٓمٚم٘م٤مء

 115 .................................................... أيب ُمٝمدي قمغم اًم٤ٌمطم٨م ذم شمٗمًػم أي٤متشمٕم٘م٥م 

 116 ..................................................................... إٟمٙم٤مر أيب اعمٝمدضمل اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦م

 117 ......................................................... دقمقى أن اًمِمٞمٕم٦م ٓ خترج قمـ ُمٗم٤مد أي٤مت

 118 .............................................................................. ٓ شمًٌقا أصح٤ميب: طمدي٨م

 119 ..................................................................... ظمػم اًمٜم٤مس ىمرين وإٟمٙم٤مره: طمدي٨م

 111 .................................................. ويمالم اجلقيٜمل قمـ احلدي٨م.. احلج٤مج وضمرائٛمف

 111 ........................................ دقمقى أن اخلٛمًلم ؾمٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًم٘مرن إول يمٚمٝم٤م ذ

  .....................................................  إو٤موم٦م آي٤مت ذم اًمثٜم٤مء قمغم اًمّمح٤مسم٦م ُمع حتٚمٞمٚمٝم٤م

 112 ............................ دقمقى أن قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف ويص رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 113 ............................................................................... مخ٦ًم أطم٤مدي٨م ذم اًمقصٞم٦م

 114 ....................................................................... دقمقى رد اًمتْمٕمٞمػ همػم اعمٗمن

 115 ...........................................  قمغم قمكم ريض اهلل قمٜمف( اًمقيص: )دقمقى شمقاشمر إـمالق

 117-116 ................................................. رواي٦م قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف يّمػ ٟمٗمًف سم٤مًمقيص

 118 ...................................... (طمدي٨م ضم٤مسمر اجلٕمٗمل)إٟمٙم٤مر أيب ُمٝمدي ذم ٟم٘مده قمغم اعمزي 

 119 .......................................................... اؾمتٓمراد أيب ُمٝمدي ذم ذيمر ٟم٘مده قمغم اعمزي

 121 ............................................. إيراد رواي٦م أيب اًمٗمرج اإلصٗمٝم٤مين ىمقل ظم٤مًمد اًم٘مني
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 121 ............................................................ إٟمٙم٤مر أيب ُمٝمدي شمقصمٞمؼ قمٛمران سمـ طمٓم٤من

 122 ............................................................ !يمٞمػ يقصمؼ ُمـ ًمٕمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م؟

 124 ...................... (أي٥ًم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم رؤوس إؿمٝم٤مد: )طمدي٨م

 126 .................................................... شمٕم٘م٥م أيب ُمٝمدي اسمـ يمثػم ذم شمْمٕمٞمػ أطم٤مدي٨م

 127 .............................................. ! ُمٝمدي ذم اًمٗمرق سملم قمكم وأيب سمٙمر وقمٛمر؟ىمقل أيب

 128 ............................................... ىمقل قمٚمامء اًمًٜم٦م أن ُمـ اٟمت٘مص صح٤مسمٞم٤م ومٝمق زٟمديؼ

 129 ............................................................... اًمٜم٘مؾ قمـ احلٛمقي ًمٕمـ قمكم قمغم اعمٜم٤مسمر

 131 .................................... اًمٜم٘مؾ قمـ سمٕمض أهؾ اًمًٜم٦م أن قمٚمٞم٤م يم٤من يٚمٕمـ زُمـ سمٜمل أُمٞم٦م

 131 ........................................... طمدي٨م إٟمٙم٤مر ؾمٕمد قمغم ُمٕم٤موي٦م ؿمتؿ قمكم ريض اهلل قمٜمف

 132 ....................................................... !ُم٤م اًمٗمرق سملم ُمـ ىمتؾ قمثامن وُمـ ىمتؾ قمٚمٞم٤م؟

 133 .............................................. رواي٦م قمـ ُمروان ذم ضورة ؾم٥م قمكم ريض اهلل قمٜمف

 134 ................................................................. (أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م: )طمدي٨م

 135 ............................................................................. (أٟم٧م شمٌلم ُٕمتل: )طمدي٨م

 136 ........................................................................ ذم قمكم( وشمٕمٞمٝم٤م أذن واقمٞم٦م: )آي٦م

 137 ................................................ (اىمرؤٟم٤م أيب وأىمْم٤مٟم٤م قمكم: )ىمقل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف

 139-138 ........................................... وىمقل اسمـ قم٤ٌمس ذم قمٚمؿ قمكم( ؾمٚمقين: )روي قمـ قمكم

 141 ..................................................... ومٞمٝم٤م أسمق احلًـأصمر شمٕمقذ قمٛمر ُمـ ُمٕمْمٚم٦م ًمٞمس 

 142 .....................................................  رضمقع اًمٜم٤مس إمم قمكم ريض اهلل قمٜمف ذم اًمٗمتقى

 143 ........................................... إؾمالم قمكم وشمرسمٞمتف ذم طمجر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 144 ..................................................................... ىمٚم٦م اًمرواي٦م قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف

 145 ................................................................................... دقمقى إٟمّم٤مف أيب ري٦م

 146 ............................................................ إٟمٙم٤مره أن اإلُم٤مُم٦م ؿمقرى قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م

 148-147 ........................................... اؾمتخالف أيب سمٙمر ًمٕمٛمر ودقمقى قمدم ىمٌقل اًمّمح٤مسم٦م

 .......................................................... دقمقى طمٍم قمٛمر اخلالوم٦م ذم ؾمت٦م سمنموط
149 
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 151 ...................................................... طمقار قمٌداهلل سمـ قمٛمر ُمع أسمٞمف ذم آؾمتخالف

 151 ................................... (إن اإلُم٤مم سمٞمد اهلل: )رواي٦م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل

 152 .................................................... أؿم٤مر أسمق ُمٝمدي إمم اصمٜمل قمنم طمديث٤م ذم اإلُم٤مُم٦م

 153 ..................... (سم٤مت قمغم ومراؿمف: )يمت٤مب طمٞم٤مة حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وحتريػ ًمٗمظ

 154 .................................. (اش اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿسم٤مت قمكم ذم ومر: )ؾمٜمد طمدي٨م

 155 ............................................................................ (قمكم ُمٜمل وأٟم٤م ُمٜمف: )طمدي٨م

 156 وظمالف قمكم واًمٕم٤ٌمس( أٟم٤م وزم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ىمقل أيب سمٙمر: )طمدي٨م

 157 ......................... ................................................................... طمدي٨م اًمث٘مٚملم

 158 ........................................................................ ذح اًمتٗمت٤مزاين حلدي٨م اًمث٘مٚملم

 159 .......................................................................... قمّم٤مم اًمٕمامد وطمدي٨م اًمث٘مٚملم

 161 ............................................................................ آي٦م اًمتٓمٝمػم وطمدي٨م اًمٙم٤ًمء

 161 ............................................................................. طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ذم اًمٙم٤ًمء

 162 ................................................................................. (قمكم ُمع احلؼ: )طمدي٨م

 164 ...................................................... قمزو إمم اًمرازي ذم آىمتداء سمٕمكم ريض اهلل قمٜمف

 165 ............................................................................... (قمكم ُمع اًم٘مرآن: )طمدي٨م

  


	حوار هادئ مع الدكتور القزويني الشيعي الاثني عشري
	مقدمة الطبعة الثانية
	المقدمة
	أسئلة أبي مهدي القزويني الأولى
	الإجابة على أسئلة الأستاذ أبي مهدي الأولى
	رسالة هاتفية (فاكس) قبل وصول رده على إجابتي السابقة
	الرد على مذكرة أبي مهدي
	تنبيه وشكر ، وتنبيه إضافي
	بداية الرد على المذكرة
	الختام
	فهرس المراجع
	فهرس الموضوعات
	فهرس الفقرات

