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سمســـــــــــــــؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
احلٛمد هلل اًمذي هيدي ُمـ يِم٤مء إمم ساط ُمست٘مٞمؿ ومٜمٕمؿ اهلـ٤م وأؿمـٝمد أن إ إًمـف إإ اهلل ؿمـٝم٤م ة شمـؼمئ
ىم٤مئٚمٝم٤م ُمـ اإلحل٤م .
وأؿمٝمد أن حمٛمد ًا قمبده ورؾمقًمف أيمرم اًمٕمب٤م أرؾمٚمف سم٤مهلدى و يـ احلؼ ًمٞمٔمٝمره قمغم اًمديـ يمٚمف وًمق يمـره
أهؾ اًمٕمٜم٤م ومٚمف اًمٗمْمٞمٚم٦م واًمقؾمٞمٚم٦م واعم٘م٤مم اعمحٛمق وًمقاء احلٛمد اًمذي حتتف يمؾ مح٤م صغم اهلل قمٚمٞمـف وقمـغم
آًمف أومْمؾ اًمّمٚمقات وأـمٞمبٝم٤م وأطمسٜمٝم٤م وأزيم٤مه٤م صال ًة وؾمالُم ً٤م ائٛملم إمم يقم اًمتٜم٤م .
وسمٕمد :وم٢من اهلل أرؾمؾ ٟمبٞمف حمٛمد ًا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهداٟم٤م سمف وأظمرضمٜمـ٤م سمـف ُمــ اًمٔمٚمـىلت إمم اًمٜمـقر
وآشم٤مٟم٤م سمؼميم٦م رؾم٤مًمتف ويٛمـ ؾمٗم٤مرشمف ظمػم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة واعمتٕمرض جلٜم٤مسمف اًمرومٞمع جي٥م سمٞم٤من طمٙمٛمف وُم٤م جيـ٥م
قمٚمٞمف ُمـ اًمٜمٙم٤مل.
واعم٘مّمق هٜم٤م سمٞم٤من احلٙمؿ اًمنمقمل اًمذي يٗمتك سمف وي٘م٣م وجي٥م قمغم يمؾ أطمد اًم٘مٞم٤مم سمىل أُمٙمـ ُمٜمـف واهلل
هق اهل٤م ي إمم ؾمقاء اًمسبٞمؾ وهق ُمرشم٥م قمغم أرسمٕم٦م ُمس٤مئؾ:
ادسيلة األوىل :ذم أن اًمس٤مب ي٘متؾ ؾمقاء يم٤من ُمسٚم ًىل أو يم٤مومر ًا.
الثاىوة :أٟمف يتٕملم ىمتٚمف وإن يم٤من ذُمٞم ً٤م.
الثالثة :ذم طمٙمٛمف إذا شم٤مب.
الرابعة :ذم سمٞم٤من اًمس٥م ُم٤م هق.
* * *
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ادسيلة األوىل
أن من سبه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ من مسلم وكافر فٌىه جيب قتله
هذا ُمذه٥م قم٤مُم٦م اًمٕمٚمىلء ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر« :أمجع قمقام اًمٕمٚمىلء قمغم أن قمغم ُمــ ؾمـبف اًم٘متـؾ ىم٤مًمـف ُم٤مًمـؽ
واًمٚمٞم٨م وأمحد وإؾمح٤مق واًمِم٤مومٕمل .وطمٙمل قمـ اًمٜمٕمىلن :إ ي٘متؾ اًمذُملش.
وطمٙمك أسمق سمٙمر اًمٗم٤مرد – ُمـ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل – إمج٤مع اعمسٚمٛملم قمغم ىمتؾ ُمـ ؾمـ٥م اًمٜمبـل صـغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمىل أن طمٙمؿ ُمـ ؾم٥م همػمه اجلٚمد.
وهذا اإلمج٤مع حمٛمقل قمغم إمج٤مع اًمّمدر األول ُمـ اًمت٤مسمٕملم واًمّمح٤مسم٦م – ىم٤مًمف ؿمٞمخ اإلؾمالم – أو أٟمف أرا
إمج٤مقمٝمؿ قمغم وضمقب ىمتٚمف إذا يم٤من ُمسٚم ًىل ويمذًمؽ ىمٞمده اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض.
وىم٤مل إؾمح٤مق سمـ راهقيف :أمجع اعمسٚمٛمقن أن ُمـ ؾم٥م اهلل أو ؾم٥م رؾمقًمف أو ومع ؿمٞمئ ً٤م مم٤م أٟمـزل اهلل أو
ىمتؾ ٟمبٞم ً٤م :أٟمف يم٤مومر وإن يم٤من ُم٘مر ًا سمٙمؾ ُم٤م أٟمزًمف اهلل.
ىم٤مل اخلٓم٤ميب« :إ أقمٚمؿ أطمدا اظمتٚمػ ذم وضمقب ىمتٚمفش.
وىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمحٜمقن :أمجع اًمٕمٚمىلء أن ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل اعمتٜم٘مص ًمف يم٤مومر وُمـ ؿمؽ ذم يمٗمره يمٗمر.
وحترير اًم٘مقل :أن اًمس٤مب اعمسٚمؿ ي٘متؾ سمال ظمالف وهق ُمذه٥م األئٛم٦م األرسمٕم٦م وهمػمهؿ وإن يم٤من ذُمٞمـ٤م
ىمتؾ – أيْم ً٤م – قمٜمد ُم٤مًمؽ وأهؾ اعمديٜم٦م وهق ُمذه٥م أمحد ووم٘مٝمـ٤مء احلـدي٨م ٟمـص قمٚمٞمـف أمحـد ذم ُمقاعـع
ُمتٕمد ة.
ٟم٘مؾ طمٜمبؾ وأسمق اًمّم٘مر واخلالل وقمبد اهلل وأسمق ـم٤مًم٥م :أٟمف ي٘متؾ ُمسٚم ًىل يم٤من أو يمـ٤مومر ًا ىمٞمـؾ ألمحـد :ومٞمـف
طمدي٨م؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ أطم٤م ي٨م ُمٜمٝم٤م طمدي٨م األقمٛمك اًمذي ىمتؾ اعمرأة طملم ؾمٛمٕمٝم٤م شمِمتؿ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمـف
وؾمٚمؿ وطمدي٨م طمّملم .
( )1

ىم٤مل :وإ يستت٤مب رواه أسمق سمٙمر ذم «اًمِم٤مذمش ومال ظمالف قمٜمف أن ي٘متؾ وأٟمف يٜمت٘مض قمٝمده.

( )1أظمرضمف اخلالل ذم اجل٤مُمع رىمؿ .732
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وذيمر اًم٘م٤ميض رواي٦م ذم اًمذُمل :أٟمف إ يٜمت٘مض قمٝمده وشمبٕمف مج٤مقمـ٦م ُمــ األصـح٤مب يم٤مًمنمـيػ واسمــ
قم٘مٞمؾ وأيب اخلٓم٤مب واحلٚمقاين ذيمروا ذم مجٞمع األومٕم٤مل اًمتل ومٞمٝم٤م همْم٤معـ٦م قمـغم اعمسـٚمٛملم وآطمـ٤م هؿ ذم
ٟمٗمس أو ُم٤مل أو يـ ُمثؾ ؾم٥م اًمرؾمقل :روايتـلم ُمـع اشمٗمـ٤مىمٝمؿ قمـغم أن اعمـذه٥م اٟمت٘م٤معـف سمـذًمؽ ......
روايتلم.
صمؿ ه١مإء يمٚمٝمؿ ذيمروا أن ؾم٤مب اًمرؾمقل ي٘متؾ وإن يم٤من ذُمٞم٤م وأن قمٝمده يٜمت٘مض.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :وهذا أىمرب ُمـ شمٚمؽ اًمٓمري٘م٦م وقمغم اًمرواي٦م اًمتل شم٘مقل :إ يٜمـت٘مض اًمٕمٝمـد سمـذًمؽ
وم٢مٟمىل ذًمؽ إذا مل يٙمـ ُمنموـم ً٤م قمٚمٞمٝمؿ وم٢من يم٤من ُمنموـم ً٤م :ومٗمٞمف وضمٝم٤من:
أحدمها :يٜمت٘مض ىم٤مًمف اخلرىمل وصححف اآلُمدي.
والثاين :إ يٜمتــ٘مض ىم٤مًمف اًم٘م٤ميض.
واًمذي قمٚمٞمف قم٤مُم٦م اعمت٘مدُملم ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وُمـ شمبٕمٝمؿ ُمـ اعمت٠مظمريـ إىمرار ٟمّمقصف قمغم طم٤مهل٤م وىمد ٟمـص
قمغم أن ؾم٤مب اًمرؾمقل ي٘متؾ ويٜمت٘مض قمٝمده ويمذا ُمـ ضمس قمغم اعمسٚمٛملم أو زٟمك سمٛمسٚمٛم٦م أو ىمتؾ ُمسـٚمىل
أو ىمٓمع اًمٓمريؼ وٟمص قمغم أن ىمذف اعمسٚمؿ أو ؾمحره إ يٙمقن ٟم٘مْم٤م ًمٚمٕمٝمد.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :وهذا هق اًمقاضم٥م شم٘مرير ٟمّمقصف ومال خيرج ُمٜمٝم٤م رء ًمٚمٗمرق سملم ٟمّمقصف.
وأُم٤م اًمِم٤مومٕمل :وم٤معمٜمّمقص قمٜمف أٟمف يٜمت٘مض اًمٕمٝمد سمسبف وأٟمف ي٘متؾ وأُم٤م أصح٤مسمف ومذيمروا ومٞمىل إذا ذيمر اهلل
أو رؾمقًمف أو يمت٤مسمف سمسقء :وضمٝملم وُمٜمٝمؿ ُمـ ومرق سملم أن يٙمقن ُمنمـوـم ً٤م أو إ وُمـٜمٝمؿ ُمــ طمٙمـك هـذه
اًمقضمقه أىمقاإً واعمٜمّمقر ذم يمت٥م اخلالف قمٜمف :أن ؾم٥م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٜم٘مض اًمٕمٝمد ويقضمـ٥م
اًم٘متؾ.
وأُم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف :وم٘م٤مًمقا :إ يٜمت٘مض اًمٕمٝمد سم٤مًمس٥م وإ ي٘متـؾ سمـذًمؽ ًمٙمــ يٕمـزر قمـغم إفمٝمـ٤مر
اعمٜمٙمرات وُمـ أصقهلؿ :أن ُم٤م إ ىمتؾ ومٞمف قمٜمدهؿ ُمثؾ اًم٘متـؾ سم٤معمث٘مـؾ واجلـىلع ذم همـػم اًم٘مبـؾ إذا شمٙمـرر
ومٚمإلُم٤مم أن ي٘متؾ وم٤مقمٚمف وًمف أن يزيد قمغم احلد اعم٘مدر إذا رأى اعمّمٚمح٦م وحيٛمٚمقا ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمبل وأصـح٤مسمف
ُمـ اًم٘متؾ ذم ُمثؾ هذه اجلرائؿ قمغم أٟمف رأى اعمّمٚمح٦م ذم ذًمؽ ويسٛمقٟمف :اًم٘متؾ ؾمٞم٤مؾم٦م.
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وطم٤مصٚمف :أن ًمف أن يٕمزر سم٤مًم٘متؾ ذم اجلرائؿ اًمتل شمٖمٚمٔم٧م سم٤مًمتٙمرار وأومتك أيمثرهؿ سم٘متؾ ُمـ أيمثر ُمـ ؾم٥م
اًمرؾمقل ُمـ أهؾ اًمذُم٦م وإن أؾمٚمؿ ىم٤مًمقا :ي٘متؾ ؾمٞم٤مؾم٦م.
األدلة عذ وجوب قتل الساب
واًمدًمٞمؾ قمغم وضمقب ىمتؾ اًمس٤مب هلل أو رؾمقًمف أو يٜمف أو يمت٤مسمف وٟم٘مض قمٝمده سمذًمؽ – إن يم٤من ذُمٞمـ٤م :-
اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م وإمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم واإقمتب٤مر.
أما الكتاب ،فمواضع:
( )1
قن سمِ٤مهللِ وإَ سمِ٤مًمٞمق ِم ِ
ِ
ِ
يـ إَ ُي١م ُِمٜمُ َ
اآلظم ِر﴾ اآلية وم٠مُمر سم٘مت٤مهلؿ إمم أن يٕمٓمقا
َ
َ
أحدها :ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :ىم٤مشم ُٚمقا اًمذ َ

اجلزي٦م وهؿ ص٤مهمرون ومال جيقز شمريمٝمؿ إإ إذا يم٤مٟمقا ص٤مهمريـ طم٤مل إقمٓم٤مئٝمؿ اجلزي٦م وُمٕمٚمقم أن إقمٓم٤مئٝمؿ
اجلزي٦م ُمـ طملم سمذهل٤م واًمتزاُمٝم٤م إمم طملم شمسٚمٞمٛمٝم٤م وإىمب٤معٝم٤م وإذا يم٤من اًمّمٖم٤مر طم٤مإً هلؿ ذم مجٞمع اعمدة ومٛمـ
ؾم٥م اهلل ورؾمقًمف ومٚمٞمس سمّم٤مهمر :ألن اًمّم٤مهمر :احل٘مػم وهذا ومٕمؾ ُمتٕمزز ُمراهمؿ.
ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م :اًمّمٖم٤مر :اًمذل واًمْمٞمؿ.
ُقن ًمِٚم ُٛم ِ
ػ َي ُٙم ُ
لم َقمٝم ٌدٌ ِقمٜمدََ اهللِ َو ِقمٜمدََ َر ُؾمقًمِ ِف﴾إمم ىمقًمفَ ﴿ :وإِن ٟم َٙم ُثقا
ادوضع الثاين :ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :يمَٞم َ
نميمِ َ
( )2
َأي َىل ََنُؿ ُِّمـ َسمٕم ِد َقمٝم ِد ِهؿ َو َـم َٕمٜمُُقا ِذم ِيٜمِ ُٙمُؿ َوم َ٘م٤مشمِ ُٚمقا َأئِٛم َ٦م اًم ُٙمُٗم ِر﴾ اآلي٦م ٟ .مٗمك ؾمبح٤مٟمف أن يٙمقن هلؿ قمٝمد إإ ُم٤م

اُمقا ُمست٘مٞمٛملم ًمٜم٤م ومٕمٚمؿ أن اًمٕمٝمد إ يب٘مك ًمٚمٛمنمك إإ ُم٤م ام ُمست٘مٞم ًىل وُمٕمٚمـقم أن ا٤مهرشمٜمـ٤م سم٤مًمقىمٞمٕمـ٦م ذم
رسمٜم٤م وٟمبٞمٜم٤م ويمت٤مسمٜم٤م و يٜمٜم٤م ي٘مدح ذم اإؾمت٘م٤مُم٦م يمىل ًمق طم٤مرسمقٟم٤م سمؾ ذًمؽ أؿمد قمٚمٞمٜم٤م إن يمٜم٤م ُم١مُمٜملم وم٢مٟمـف جيـ٥م
قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمبذل ُم٤مءٟم٤م وأُمقاًمٜم٤م طمتك شمٙمـقن يمٚمٛمـ٦م اهلل هـل اًمٕمٚمٞمـ٤م وإ جيٝمـر ذم ي٤مرٟمـ٤م سمٌمـء ُمــ أذى اهلل
( )3
ػ َوإِن َئم َٝم ُروا َقم َٚمٞم ُٙمُؿ إَ َير ُىم ُبقا ومِٞم ُٙمُؿ إِإًّ َوإَ ِذُم ً٦م﴾ أي :يمٞمػ يٙمـقن هلـؿ
ورؾمقًمف يقعحف ىمقًمفَ ﴿ :يمَٞم َ

قمٝمد وًمق فمٝمروا قمٚمٞمٙمؿ مل يرىمبقا اًمرطمؿ وإ اًمٕمٝمد! ومٕمٚمؿ أن ُمـ يم٤مٟم٧م طم٤مًمف أٟمف إذا فمٝمـر مل يرىمـ٥م ُمـ٤م سمٞمٜمٜمـ٤م
وسمٞمٜمف ُمـ اًمٕمٝمد مل يٙمـ ًمف قمٝمد وُمـ ضم٤مهرٟم٤م سم٤مًمٓمٕمـ ذم يٜمٜم٤م يم٤من ذًمؽ ًمٞم ً
ال
( )1اًمتقسم٦م.29:
( )2اًمتقسم٦م.12- 7:

( )3اًمتقسم٦م.8:

خمترص الصارم ادسلول عذ شاتم الرسول ﷺ
قمغم أٟمف ًمق فمٝمر مل يرىم٥م اًمٕمٝمد وم٢مٟمف ُمع وضمق اًمذًم٦م يٗمٕمؾ هذا ومٙمٞمػ يٙمقن ُمع اًمٕمزة!؟ وهذا سمخالف
ُمـ مل ئمٝمر ًمٜم٤م ُمثؾ هذا اًمٙمالم.
ـد َقمٝم ِ
ادوضع الثالث :ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :وإِن ٟم َٙم ُثقا َأيىلَنـؿ ُمــ سمٕم ِ
ـد ِهؿ َو َـم َٕمٜمُُـقا ِذم ِيـٜمِ ُٙمُؿ َوم َ٘مـ٤مشمِ ُٚمقا َأئِٛمـ َ٦م
َ َ ُ ِّ َ
َ
اًم ُٙمُٗم ِر﴾ .
( )1

وهذه اآلي٦م شمدل ُمـ وضمقه:
أحدها :أن ار ٟمٙم٨م األيىلن ُم٘متض ًمٚمٛم٘م٤مشمٚم٦م وذيمره اًمٓمٕمـ ذم اًمـديـ صّمٞمّمـ ً٤م ًمـف سم٠مٟمـف ُمــ أىمـقى
األؾمب٤مب اعمقضمب٦م ًمٚم٘مت٤مل أو ذيمره قمغم ؾمبٞمؾ اًمتقعٞمح وسمٞم٤من ؾمب٥م اًم٘مت٤مل أو ألٟمف أوضمـ٥م اًم٘متـ٤مل ذم هـذه
اج اًمرؾم ِ
اآلي٦م سم٘مقًمفَ ﴿ :وم َ٘م٤مشمِ ُٚمقا َأئِٛم َ٦م اًم ُٙمُٗم ِر﴾ وسم٘مقًمفَ ﴿ :أإَ ُشم َ٘م٤مشمِ ُٚم َ
ـقل﴾
َهقا سمِ٢مِظم َر ِ ُ
قن َىمقُم ً٤م ٟم َٙم ُثقا َأي َىل ََنُؿ َو َ ُّ

( )2

ومٞمٗمٞمد ذًمؽ أن ُمـ مل يّمدر ُمٜمف إإ ار ٟمٙم٨م اًمٞمٛملم ضم٤مز أن ي١مُمـ ويٕم٤مهد وم٠مُم٤م ُمــ ـمٕمــ ذم اًمـديـ وم٢مٟمـف
يتٕملم ىمت٤مًمف وهذه يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويم٤من يٜمدر ُم٤مء ُمـ آذى اهلل ورؾمقًمف وـمٕمـ
ذم اًمديـ.
وم٢من ىمٞمؾ :هذا يٗمٞمد أن ُمـ ـمٕمـ ذم اًمديـ وٟمٙم٨م قمٝمده جي٥م ىمت٤مًمف أُم٤م ُمـ ـمٕمـ ذم اًمديـ وم٘مط ومٛمٗمٝمـقم
اآلي٦م أٟمف وطمده إ يقضم٥م هذا احلٙمؿ :ألٟمف قمٚمؼ احلٙمؿ قمغم صٗمتلم ومال جي٥م وضمق ه قمٜمد وضمق إطمداَه٤م.
ىمٚمٜم٤م :إ ري٥م أٟمف إسمد ُمـ أن يٙمقن ًمٙمؾ صٗم٦م شم٠مصمػم ذم احلٙمؿ :إذ إ جيقز شمٕمٚمٞم٘مف سمّمٗم٦م قمديٛم٦م اًمت٠مصمػم صمؿ
ً
ُمرشمب٤م قمغم
ىمد شمٙمقن يمؾ صٗم٦م ُمست٘مٚم٦م سم٤مًمت٠مصمػم يمىل ي٘م٤مل :ي٘متؾ زيد ألٟمف ُمرشمد زان وىمد يٙمقن اٛمقع اجلزاء
( )3
ِ
يـ إَ َيد ُقم َ
قن َُم َع اهللِ إِ َهل ً٤م َ
آظم َر﴾ اآلي٦م وىمد شمٙمقن
اعمجٛمقع وًمٙمؾ وصػ شم٠مصمػم ذم اًمبٕمض يم٘مقًمفَ ﴿ :واًمذ َ

ْم٤مطم٤م وسمٞم٤مٟم٤مً
ً
ً
ً
ً
ُمِمؽميم٤م ومٞمذيمر إي
ُمست٘مال أو
ُم١مصمرا
شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت ُمتالزُم٦م يمؾ ُمٜمٝم٤م ًمق ومرض دمر ه ًمٙم٤من
ً
ُمستٚمزُم٤م ًمٚمبٕمض
ًمٚمٛمقضم٥م يمىل ي٘م٤مل« :يمٗمروا سم٤مهلل وسمرؾمقًمفش و«قمَم اهلل ورؾمقًمفش وىمد يٙمقن سمٕمْمٝم٤م

( )1اًمتقسم٦م.12:
( )2اًمتقسم٦م.13:
( )3اًمٗمرىم٤من.68:

خمترص الصارم ادسلول عذ شاتم الرسول ﷺ
( )1
ون سمِآي ِ
ِ
٤مت اهللِ َو َي٘م ُت ُٚم َ
لم سمِ َٖم ِػم َطمؼ﴾ اآلي٦م وهذه اآلي٦م
قن اًمٜمبِ ِّٞم َ
يـ َيٙم ُٗم ُر َ َ
ُمـ همػم قمٙمس يمىل ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :إِن اًمذ َ

ُمـ أي األىمس٤مم ومرع٧م يم٤من ومٞمٝم٤م إًم٦م :ألن أىمَم ُم٤م ي٘م٤مل :إن ٟم٘مض اًمٕمٝمد هق اعمبٞمح ًمٚم٘مت٤مل واًمٓمٕمـ ذم
اًمديـ ُم١ميمد ًمف وُمقضم٥م ًمف ومٜم٘مقل :إذا يم٤من اًمٓمٕمـ يٖمٚمظ ىمت٤مل ُمـ ًمٞمس سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف قمٝمد ويقضمبف وم٠من
يقضم٥م ىمتؾ ُمـ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ذُم٦م – وهق ُمٚمتزم ًمٚمّمٖم٤مر – أومم.
الوجه الثاين :أن اًمذُمل إذا ؾم٥م اًمرؾمقل أو ؾم٥م اهلل أو قم٤مب اإلؾمالم قمالٟمٞم ً٦م وم٘مد ٟمٙم٨م يٛمٞمٜمـف وـمٕمــ
ذم يٜمٜم٤م :ألٟمف إ ظمالف سملم اعمسٚمٛملم أٟمف يٕم٤مىم٥م قمغم ذًمؽ وي١م ب ومٕمٚمؿ أٟمف مل يٕم٤مهـد قمٚمٞمـف ومٞمجـ٥م ىمتٚمـف
سمٜمص اآلي٦م وهذه إًم٦م ىمقي٦م طمسٜم٦م وم٢مٟمف ىمد وضمد ُمٜمف ٟمٙم٨م يٛمٞمٜمف وـمٕمـ ذم اًمديـ .واًم٘مرآن يقضم٥م ىمتؾ ُمـ
ٟمٙم٨م وـمٕمـ ذم اًمديـ.
الوجه الثالث :أٟمف ؾمىلهؿ «أئٛم٦م اًمٙمٗمرشً :مٓمٕمٜمٝمؿ ذم اًمديـ وصم٤مٟمٞم٤م قمٚمؾ ذًمـؽ سمـ٠مَنؿ إ أيـىلن هلـؿ ومٝمـق
يِمٛمؾ مجٞمع اًمٜم٤ميمثلم اًمٓم٤مقمٜملم.
وإُم٤مم اًمٙمٗمر هق اًمداقمل إًمٞمف وإٟمىل ص٤مر إُم٤مُم ً٤م ذم اًمٙمٗمر ألضمؾ اًمٓمٕمـ ومٞمـف و قمقشمـف إمم ظمالومـف وهـذا
ؿم٠من اإلُم٤مم ومٙمؾ ـم٤مقمـ ذم اًمديـ ومٝمق إُم٤مم ذم اًمٙمٗمر ومٞمج٥م ىمت٤مًمف ًم٘مقًمف( :وم٘م٤مشمٚمقا أئٛم٦م اًمٙمٗمر).
اج اًمرؾم ِ
الوجه الرابع :أٟمف ىم٤ملَ ﴿ :أإَ ُشم َ٘م٤مشمِ ُٚم َ
ـقل َو ُهـؿ َسمـدََ ُءو ُيمُؿ َأو َل
َهـقا سمِـ٢مِظم َر ِ ُ
قن َىمقُم ً٤م ٟم َٙم ُثقا َأي َىل ََنُؿ َو َ ُّ
َُمر ٍة﴾ ومجٕمؾ َهٝمؿ سم٢مظمراج اًمرؾمقل ُمـ اعمحْمْم٤مت قمغم ىمت٤مهلؿ وذًمؽ عم٤م ومٞمف ُمـ األذى ًمف .وؾمبف أهمٚمظ
( )2

ُمـ اهلؿ سم٢مظمراضمف ألٟمف قمٗمك قم٤مم اًمٗمتح قمـ اًمذيـ َهقا سم٢مظمراضمف ومل يٕمػ قمٛمـ ؾمبف.
ِ
ِ
ِ
ِ
لم﴾
ور َىمق ٍم ُُّم١م ُِمٜمِ َ
ٜمٍم ُيمُؿ َقم َٚمٞم ِٝمؿ َو َيِمػ ُصدُُ َ
اخلامس :ىمقًمفَ ﴿ :ىم٤مشم ُٚم َق ُهؿ ُي َٕم ِّذ ُْب ُؿ اهللُ سمِ َ٠ميدي ُٙمُؿ َو ُخي ِزهؿ َو َي ُ
اآلي٦م وم٠مُمر – ؾمبح٤مٟمف – سم٘مت٤مل اًمٜم٤ميمثلم اًمٓم٤مقمٜملم ذم اًمديـ ومْمٛمـ أٟم٤م إذا ومٕمٚمٜم٤مه قمذْبؿ وأظمزاهؿ وٟمٍمٟم٤م
( )3

قمٚمٞمٝمؿ وؿمٗمك صدور اعم١مُمٜملم اًمذيـ شم٠مذوا ُمـ ٟم٘مْمٝمؿ وأذه٥م همٞمظ ىمٚمقْبؿ ومدل قمغم أن اًمٜم٤ميم٨م اًمٓم٤مقمـ
ُمستحؼ ًمذًمؽ يمٚمف واًمس٤مب ًمٚمرؾمقل ٟم٤ميم٨م ـم٤مقمـ ومٞمستحؼ اًم٘متؾ.
( )1آل قمٛمران.21:
( )2اًمتقسم٦م.13:
( )3اًمتقسم٦م.14:

خمترص الصارم ادسلول عذ شاتم الرسول ﷺ
ِ
لم * َو ُيـذ ِه٥م َهمـٞم َظ ُىم ُٚم ِ
ـقْبِؿ﴾
ور َىمق ٍم ُُّمـ١م ُِمٜمِ َ
السادس :أن ىمقًمفَ ﴿ :و َيِمػ ُصدُُ َ

( )1

ًمٞمـؾ قمـغم أن ؿمـٗم٤مء

اًمّمدور ُمـ أمل اًمٜمٙم٨م واًمٓمٕمـ وذه٤مب اًمٖمٞمظ احل٤مصؾ أُمر ُم٘مّمق ًمٚمِم٤مرع ُمٓمٚمقب احلّمقل ومٛمـ ؾم٥م
اًمرؾمقل وم٢مٟمف يٖمٞمظ اعم١مُمٜملم وي١معمٝمؿ أيمثر ُمـ ؾمٗمؽ ُم٤مئٝمؿ وأظمذ ُم٤مهلؿ وم٢من هذا يثػم اًمٖمْم٥م هلل ورؾمقًمف.
( )2
حي٤م ِ ِ اهللَ َو َر ُؾمق ًَم ُف﴾ اآلي٦م وم٢مٟمف يـدل قمـغم أن أذى
ادوضوع الرابع :ىمقًمف ؾمبح٤مٟمفَ ﴿ :أ َمل َيٕم َٚم ُٛمقا َأٟم ُف َُمـ ُ َ
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حم٤م ة هلل وًمرؾمقًمف :ألٟمف ىم٤مل هـذه اآليـ٦م قم٘مـ٥م ىمقًمـف﴿ :و ُِمـٜمٝمؿ اًم ِ
ـذي َـ ُيـ١م ُذ َ
ون
َ ُ ُ
( )3
اًمٜمبِل﴾ .

وؾمب٥م ٟمزول اآلي٦م قمت٤مسمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عمـ يم٤من يسبف ُمـ اعمنميملم اعمٜم٤موم٘ملم.
( )4
ون اهللَ ورؾمق ًَمف ًَمٕمٜمََٝمؿ اهللُ ِذم اًمدُُّّ ٟمٞم٤م و ِ
اعمقعع اخل٤مُمس :ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف﴿ :إِن اًم ِذي َـ ُي١م ُذ َ
اآلظم َر ِة﴾  .وهذه
َ َ
ََ ُ ُ َ ُ ُ

شمقضم٥م ىمتؾ ُمـ آذى اهلل ورؾمقًمف وٟمحـ مل ٟمٕم٤مهدهؿ قمغم أن ي١مذوا اهلل ورؾمقًمف يقعح ذًمؽ ىمقًمف صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ« :مـ ًمٙمٕم٥م سمـ األذف وم٢مٟمف ىمد آذى اهلل ورؾمقًمفش.
* * *

( )1اًمتقسم٦م.15-14:
( )2اًمتقسم٦م.63 :
( )3اًمتقسم٦م.61 :
( )4األطمزاب.57:

خمترص الصارم ادسلول عذ شاتم الرسول ﷺ
فصــل
وأُم٤م اآلي٤مت اًمداًم٦م قمغم يمٗمر اًمِم٤مشمؿ وىمتٚمف إذا مل يٙمـ ُمٕم٤مهدا وإن يم٤من ُمٔمٝمرا ًمإلؾمالم ومٙمثػمة ُمـع أٟمـف
اٛمع قمٚمٞمف.
قن هق ُأ ُذ ٌن﴾إمم ىمقًمف﴿ :واًم ِ
ون َر ُؾم َ
ـذي َـ ُيـ١م ُذ َ
ُمٜمٝم٤م :ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و ُِمٜم ُٝم ُؿ اًم ِذي َـ ُي١م ُذ َ
ـقل
َ
ون اًمٜمبِل َو َي ُ٘مق ًُم َ ُ َ
( )1
ِ
حي٤م ِ ِ اهللَ َو َر ُؾمق ًَم ُف﴾ ومٕمٚمؿ أن إيذاء رؾمقل اهلل حمـ٤م ة هلل
اهللِ َهل ُؿ َقم َذ ٌ
ٞمؿ﴾إمم ىمقًمفَ ﴿ :أ َمل َيٕم َٚم ُٛمقا َأٟم ُف َُمـ ُ َ
اب َأًم ٌ

وًمرؾمقًم ف :ألن ذيمر اإليذاء هق اًمذي اىمت٣م ذيمر اعمح٤م ة :ومٞمج٥م أن يٙمقن اظمال ومٞمف ومٞمدل قمغم أن اإليـذاء
واعمح٤م ة يمٗمر :ألٟمف أظمؼم أن ًمف ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ظم٤مًمدا ومٞمٝم٤م :سمؾ اعمح٤م ة هل اعمٕم٤م اة وذًمـؽ يمٗمـر وحم٤مرسمـ٦م ومٞمٙمـقن
اعم١مذي ًمرؾمقل اهلل يم٤مومرا قمدوا هلل ورؾمقًمف حم٤مرسم٤م هلل ورؾمقًمف.
وذم احلدي٨م :أن رضمال يم٤من يس٥م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤ملُ« :مـ يٙمٗمٞمٜمل قمدويش .
( )2

( )3
ُقن سمِ٤مهللِ واًمٞمق ِم ِ
وأيْم٤م ىمقًمف﴿ :إَ َ ِ
اآلظم ِر ُي َقا ُّ َ
دمدُُ َىمقُم ً٤م ُي١م ُِمٜمُ َ
ون َُمـ َطم٤م اهللَ َو َر ُؾمق ًَم ُف﴾ ومـ٢مذا يمـ٤من ُمــ
َ َ

يقا اعمح٤م ًمٞمس سمٛم١مُمـ ومٙمٞمػ سم٤معمح٤م ٟمٗمسف؟!
وىمٞمؾ :إن ؾمب٥م ٟمزوهل٤م أن أسم٤م ىمح٤موم٦م ؿمتؿ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مرا أسمـق سمٙمـر ىمتٚمـف

( )4

ومثبـ٧م أن

اعمح٤م يم٤مومر طمالل اًمدم.
قر ٌة ُشمٜمَ ِّب ُئ ُٝمؿ سمِ َىل ِذم ُىم ُٚم ِ
الدلول الثاين :ىمقًمفَ ﴿ :حي َذ ُر اعمُٜمََ٤مومِ ُ٘م َ
قْبِؿ ُىم ِؾ اؾم َتَٝم ِز ُءوا﴾إمم ىمقًمف:
قن َأن ُشمٜمََز َل َقم َٚمٞم ِٝمؿ ُؾم َ
( )5
﴿ ُىمؾ َأسمِ٤مهللِ َوآ َي٤مشمِ ِف َو َر ُؾمقًمِ ِف ُيمُٜم ُتُؿ َشمَس َتَٝم ِز ُء َ
ون * إَ َشمَٕم َت َِذ ُروا َىمـد َيم َٗمـر ُشمُؿ﴾ وهـذا ٟمـص أن اإؾمـتٝمزاء سمـ٤مهلل

وآي٤مشمف ورؾمقًمف يمٗمر سيح ومدًم٧م اآلي٦م أن يمؾ ُمتٜم٘مص رؾمقل اهلل ضم٤م ا أو ه٤مزإ وم٘مد يمٗمر.
( )1
الدلول الثالث :ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف﴿ :و ُِمٜمٝمؿ ُمـ يٚم ِٛم ُز َك ِذم اًمّمدََ َىم ِ
٤مت﴾ واًمٚمٛمز :اًمٕمٞم٥م واًمٓمٕمـ.
َ
َ ُ

( )1اًمتقسم٦م.63 – 61 :
( )2أظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم «اعمّمٜمػش )307 237/5( :وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «احلٚمٞم٦مش.)45/8( :

( )3اعمج٤م ًم٦م.22 :
( )4ذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمب٤مب اًمٜمزول.

( )5اًمتقسم٦م.66- 64 :
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( )2
وىم٤ملَ ﴿ :و ُِمٜم ُٝم ُؿ اًم ِذي َـ ُي١م ُذ َ
ون اًمٜمبِل﴾ اآلي٦م ومدل قمغم أن يمؾ ُمـ عمزه وآذاه يمـ٤من ُمـٜمٝمؿ ومٚمـىل أظمـؼم أن

اًمذيـ يٚمٛمزون اًمٜمبل وي١مذوٟمف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم صمب٧م أٟمف ًمٞمؾ قمغم اًمٜمٗم٤مق.
( )3
حي ِّٙم ُِّٛم َ
ال َو َر ِّسم َؽ إَ ُي١م ُِمٜمُ َ
الدلول الرابع :ىمقًمفَ ﴿ :وم َ
قك ومِ َٞمىل َؿم َج َر َسمٞمٜمَ َُٝمؿ﴾ اآلية أىمسؿ – ؾمـبح٤مٟمف
ُقن َطمتك ُ َ

– سمٜمٗمسف أَنؿ إ ي١مُمٜمقن طمتك حيٙمٛمقه ذم اخلّمقُم٤مت اًمتل سمٞمٜمٝمؿ صمؿ إ جيدوا ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ عٞم٘م٤م ُمـ طمٙمٛمف
سمؾ يسٚمٛمقا شمسٚمٞمىل حلٙمٛمف فم٤مهرا وسم٤مـمٜم٤م.
ِ ِ
ـؽ َو َُمـ٤م ُأ ِ
قن َأَنؿ آ َُمٜمُُـقا سمِ َـىل ُأ ِ
ـؽ ُي ِريـدُُ َ
ٟمـز َل ُِمــ َىمبٚمِ َ
ٟمـز َل إِ ًَمٞم َ
ون َأن
وىم٤مل ىمبؾ ذًمؽَ ﴿ :أ َمل َشم ََر إ َمم اًمذي َـ َيز ُقم ُٛم َ ُ
ي َتَح٤م َيمَٛمقا إِ َمم اًمٓم٤م ُهم ِ
ٟمـز َل اهللُ َوإِ َمم اًمرؾم ِ
لم
ـقل َر َأي َ
ـ٧م اعمُٜمََـ٤مومِ ِ٘م َ
قت﴾إمم ىمقًمفَ ﴿ :وإِ َذا ِىم َٞمؾ َهلُـؿ َشم َٕمـ٤م ًَمقا إِ َمم َُمـ٤م َأ َ
ُ
َ َ ُ
( )4
َي ُّمدُُّّ َ
ون َقم َ
ٜمؽ ُصدُُ و ًا﴾ ومبلم أن ُمـ قمل إمم اًمتح٤ميمؿ إمم يمت٤مب اهلل وإمم رؾمقًمف ومّمد قمـ رؾمقًمف يمـ٤من
لم إِ َذا ُقمـقا إِ َمم اهللِ ورؾمـقًمِ ِف ًمِـٞمح ُٙمُؿ سمٞمـٜمََٝمؿ َأن ي ُ٘مق ًُمـقا ؾم ِ
ُمٜم٤موم٘م٤م ُمع ىمقًمف﴿ :إِٟم َـىل َيم َ
ـٛمٕمٜمََ٤م
َـ٤من َىمـق َل اعمُـ١م ُِمٜمِ َ
َ
َ َ َ ُ
ُ
َ
ََ ُ

َو َأ َـمٕمٜمََ٤م﴾

( )5

ومٛمـ شمقمم قمـ ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل وأقمرض قمـ طمٙمٛمف ومٝمق ُمٜم٤مومؼ وًمٞمس سمٛم١مُمـ سمـؾ اعمـ١مُمـ ُمــ

ي٘مقل :ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م.
وإذا صمب٧م اًمٜمٗم٤مق سمٛمجر اإلقمراض قمـ طمٙمؿ اًمرؾمقل ومٙمٞمػ سم٤مًمتٜم٘مص واًمس٥م وٟمحقه؟!
( )6
ون اهللَ ورؾمق ًَمف ًَمٕمٜمََٝمؿ اهللُ ِذم اًمدُُّّ ٟمٞم٤م و ِ
الدلول اخلامس :ىمقًمف ﴿إِن اًم ِذي َـ ُي١م ُذ َ
اآلظم َر ِة﴾ اآلي٦م وم٘مـرن أذاه
َ َ
ََ ُ ُ َ ُ ُ

سم٠مذاه يمىل ىمرن ـم٤مقمتف سمٓم٤مقمتف ومٛمـ آذاه وم٘مد آذى اهلل وىمد ضم٤مء ذًمؽ ُمٜمّمقص٤م قمٚمٞمف وُمـ آذى اهلل ومٝمق يم٤مومر
طمالل اًمدم يقعحف أٟمف ضمٕمؾ حمب٦م اهلل ورؾمقًمف وإرع٤مء اهلل ورؾمقًمف وـم٤مقم٦م اهلل ورؾمـقًمف ؿمـٞمئ٤م واطمـدا
وضمٕمؾ ؿم٘م٤مق اهلل ورؾمقًمف [و] حم٤م ة اهلل ورؾمقًمف وأذى اهلل ورؾمقًمف وُمٕمّمٞم٦م اهلل ورؾمقًمف ؿمـٞمئ٤م واطمـدا

( )1اًمتقسم٦م.58 :
( )2اًمتقسم٦م.61 :
( )3اًمٜمس٤مء.65 :
( )4اًمٜمس٤مء.61-60 :
( )5اًمٜمقر.51 :
( )6األطمزاب.57 :
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ومٗمل ذًمؽ سمٞم٤من ًمتالزم احل٘ملم وأن ضمٝم٦م اهلل ورؾمقًمف ضمٝم٦م واطمدة :ومٛمـ آذى اًمرؾمـقل وم٘مـد آذى اهلل وُمــ
أـم٤مع اًمرؾمقل وم٘مد أـم٤مع
اهلل :ألٟمف واؾمٓم٦م سملم اهلل وسملم اخلٚمؼ ًمٞمس ألطمد ُمٜمٝمؿ ـمريؼ همػمه وىمد أىم٤مُمف ُم٘مـ٤مم ٟمٗمسـف ذم أُمـره وَنٞمـف
وإظمب٤مره وسمٞم٤مٟمف ومال جيقز أن ٟمٗمرق سملم اهلل ورؾمٚمف ذم رء ُمـ هذه األُمقر.
وأيضا  :وم٢مٟمف ومرق سملم أذى اهلل ورؾمقًمف وسملم أذى اعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت ومجٕمؾ هذا ىمد اطمتٛمؾ ْبت٤مٟم٤م وإصمىل
ُمبٞمٜم٤م وضمٕمؾ قمغم ذًمؽ ًمٕمٜمتف ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة وأقمد ًمف اًمٕمذاب اعمٝملم وُمٕمٚمقم أن أذى اعم١مُمٜملم ىمد يٙمـقن
ومٞمف اجلٚمد ومٞمٙمقن ُمـ يمب٤مئر اإلصمؿ وًمٞمس ومقىمف إإ اًمٙمٗمر واًم٘متؾ.
وأيضا :وم٢مَنؿ ًمٕمٜمٝمؿ واًمٚمٕمـ :اإلسمٕم٤م قمـ اًمرمح٦م وإ يٓمر ُمـ رمحتف ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة إإ اًمٙم٤مومر ومال
لم َأيـٜمَ ََىل ُصم ِ٘م ُٗمـقا ُأ ِظم ُ
ـذوا َو ُىم ِّت ُٚمـقا
يٙمقن حم٘مقن اًمدم سمؾ ُمب٤مطمف :ألن طم٘مٜمف رمح٦م قمٔمٞمٛم٦م ي١ميده ىمقًمفَُ ﴿ :مٚم ُٕمـقٟمِ َ
( )1
َشمَ٘متِٞم ً
ال﴾ .

يًيده :أن ؾم٤مئر ُمـ ًمٕمٜمف اهلل ذم يمت٤مسمف :إُم٤م يم٤مومر أو ُمب٤مح اًمدم.
الت اعمُ١م ُِمٜمَـ ِ
َ٤مت اًم َٖمــ٤مومِ ِ
ـقن اعمُحّمـٜمَ ِ
فــٌن قوــل :يــر قمٚمٞمــؽ ىمقًمــف﴿ :إِن اًمـ ِ
ـذي َـ َير ُُمـ َ
ـ٤مت ًُم ِٕمٜمُــقا ِذم اًمــدُُّّ ٟم َٞم٤م
َ
( )2
و ِ
اآلظم َر ِة﴾ ُمع أن ار اًم٘مذف ًمٞمس سمٙمٗمر.
َ

فجوابه من وجوه:
أحدها :أن هذه اآلي٦م ٟمزًم٧م ذم قم٤مئِم٦م – ريض اهلل قمٜمٝم٤م – ىم٤مًمف اسمـ قمب٤مس وهمـػمه ومٗمـل ىمـذومٝم٤م ـمٕمــ
( )3

وأذى ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢من زٟمك اُمرأة اًمرضمؾ ي١مذيف .وهلذا ذه٥م أمحـد – ذم روايـ٦م قمٜمـف – إمم أن
ُمـ ىمذف اُمرأة همػم حمّمٜم٦م يم٤مألُم٦م واًمذُمٞم٦م وهل٤م زوج أو وًمد حمّمـ طمد ًم٘مذومٝم٤م عم٤م يٚمح٘مف ُمـ اًمٕم٤مر سمقًمـده٤م
وزوضمٝم٤م اعمحّمٜملم ومتٙمقن هذه اآلي٦م ظم٤مص٦م سمٛمـ ىمذف أزواج اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢من ُمــ ي٘مّمـد
قمٞم٥م اًمٜمبل سمٕمٞم٥م أزواضمف ومٝمق ُمٜم٤مومؼ وم٠مُم٤م ُمـ رُمك اُمرأة ُمـ اعمسٚمٛملم ومٝمق وم٤مؾمؼ يمىل ىم٤مل شمٕم٤ممم أو يتقب
( )1األطمزاب.61:
( )2اًمٜمقر.23 :
( )3أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه  104/18وذيمره اًمسٞمقـمل ذم «اًمدر اعمٜمثقرش.)64 /5( :
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الت اعمُ١م ُِمٜمَ ِ
َ٤مت اًم َٖم٤مومِ ِ
قن اعمُحّمٜمَ ِ
وشمٙمقن األًمػ واًمالم ذم ىمقًمفَ ﴿ :ير ُُم َ
َ٤مت﴾ قمٝمدي٦م راضمٕم٦م إمم ُمٕمٝمـق وهـؿ
َ
أزواج اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ألن اًمٙمالم ذم ىمّم٦م اإلومؽ أو ي٘مٍم اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم قمـغم ؾمـببف ًمٚمـدًمٞمؾ
اًمذي يقضم٥م ذًمؽ :ألن أزواج اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمِمٝمق هلـ سم٤مإليىلن وهـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم وهـ
أزواضمف ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة.
( )1
ِ
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :واًم ِذي َشمَقمم يمِ ِ
ٞمؿ﴾ ومٕمٚمؿ أن اًمذي يرُمل أُمٝم٤مت اعمـ١مُمٜملم يٕمٞمـ٥م
ؼم ُه ُمٜم ُٝمؿ ًَم ُف َقم َذ ٌ
َ
َ
اب َقمٔم ٌ
َ

سمذًمؽ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمقمم يمؼم اإلومؽ وهذه صٗم٦م اعمٜم٤مومؼ اسمـ أيب .ومـرُمٞمٝمـ ٟمٗمـ٤مق ُمبـٞمح
ًمٚمدم إذا ىمّمد سمف أذى اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو أوذيـ سمٕمد اًمٕمٚمؿ سم٠مَنـ أزواضمف ذم اآلظمرة وم٢مٟمف ُم٤م سمٖم٧م
اُمرأة ٟمبل ىمط.
وهلذا ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمىل صمب٧م قمٜمف ذم «اًمّمحٞمحلمشُ« :مـ يٕمذرين ُمـ رضمؾ ىمـد سمٚمٖمٜمـل أذاه ذم
أهؾ سمٞمتل ومقاهلل ُم٤م قمٚمٛم٧م قمغم أهكم إإ ظمػما...ش احلدي٨م.
وومٞمف :وم٘م٤مل ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ« :أٟم٤م أقمذرك ُمٜمف إن يم٤من ُمـ األوس رضسمٜم٤م قمٜم٘مـفش ومل يٜمٙمـر اًمٜمبـل صـغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ؾمٕمد اؾمتئىلره ذم رضب أقمٜم٤مىمٝمؿ.
وإ ير قمغم ذًمؽ ُمسٓمح وطمس٤من ومحٜم٦م وإن يم٤مٟمقا ذم أهؾ اإلومؽ وم٢مَنؿ مل يرُمقا سمٜمٗم٤مق ومل ي٘متؾ اًمٜمبل
أطمدا ذم ذًمؽ اًمسب٥م سمؾ اظمتٚمػ ذم ضمٚمدهؿ وم٢مَنؿ مل ي٘مّمدوا أذى اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ وإ فمٝمـر
ُمٜمٝمؿ ًمٞمؾ أذاه سمخالف اسمـ أيب اًمذي إٟمىل يم٤من ىمّمده أذاه.
وأيْم٤م :مل يٙمـ ىمد صمب٧م قمٜمدهؿ أن أزواضمف ذم اًمدٟمٞم٤م هـ أزواضمف ذم اآلظمـرة ويمـ٤من وىمـقع ذًمـؽ ُمـٜمٝمـ
ممٙمـ قم٘مال وًمذًمؽ شمقىمػ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًم٘مّم٦م.
الوجه الثاين :أن اآلي٦م قم٤مُم٦م وىمد روي ُمـ همػم وضمف أن ىمذف اعمحّمٜم٤مت ُمـ اًمٙمب٤مئر صمؿ ىمد ي٘مـ٤مل :هـل
ذم ُمنميمل اًمٕمرب ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ومٙم٤مٟم٧م اعمرأة إذا ظمرضم٧م إمم رؾمقل اهلل ُمٝم٤مضمرة ىمذومٝم٤م اعمنميمقن ُمـ أهـؾ
ُمٙم٦م ومٞمٙمقن ذًمؽ ومٞمٛمـ ىمذف اعم١مُمٜم٤مت ىمذوم٤م يّمدهـ سمف قمـ اإليىلن وي٘مّمد ذم اعم١مُمٜملم ًمٞمٜمٗمر اًمٜمـ٤مس قمــ
اإلؾمالم يمىل ومٕمؾ يمٕم٥م سمـ األذف.
( )1اًمٜمقر.11 :
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وقمغم هذا :ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ ومٝمق يم٤مومر وهق سمٛمٜمزًم٦م ُمـ ؾم٥م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
( )1
ِ
وىمد ي٘م٤مل :هل قم٤مُم٦م ُمٓمٚم٘م٤م :وًمٙمـ ىمقًمفًُ ﴿ :م ِٕمٜمُُقا ِذم اًمدُُّّ ٟمٞم٤م و ِ
اآلظم َر ِة َو َهل ُؿ َقم َ
ـٞمؿ﴾ هـق ُمبٜمـل
ـذ ٌ
َ َ
اب َقمٔم ٌ

ًمٚمٛمٗمٕمقل ومٚمؿ يسؿ اًمالقمـ ُمـ هق ومٞمجقز أن يٙمقن اًمالقمـ همػم اهلل ُمـ اعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس وضم٤مز أن يٚمٕمٜمٝمؿ
اهلل ذم وىم٧م أو يٚمٕمـ سمٕمْمٝمؿ ون سمٕمض ويٚمٕمٜمٝمؿ سمٕمض ظمٚم٘مف ذم وىم٧م .واهلل إٟمىل يٚمٕمـ ُمـ يم٤من ىمذومف ـمٕمٜم٤م
ذم اًمديـ وأُم٤م ًمٕمٜمف ظمٚم٘مف سمٕمْمٝمؿ ًمبٕمض وم٘مـد يتٙمـقن سمٛمٕمٜمـك اًمـدقم٤مء قمٚمـٞمٝمؿ وىمـد يٙمـقن سمٛمٕمٜمـك أَنـؿ
يبٕمدوَنؿ قمـ رمح٦م اهلل وي١ميده أن اًمرضمؾ إذا ىمذف زوضمتف شمالقمٜم٤م ويمذًمؽ ىمقًمفَ ﴿ :ومٜمََج َٕمـؾ ًمٕمٜمََـ َ٦م اهللِ َقم َ
ـغم
( )2
اًم َٙم ِ
لم﴾ ومٛمىل يٚمٕمـ سمف اًم٘م٤مذف أن جيٚمد وشمر ؿمٝم٤م شمف ويٗمسؼ وم٢مٟمف قم٘مقسم٦م ًمف وإىمّم٤مء قمـ ُمقاـمـ األُمــ
َ٤مذسمِ َ

واًم٘مبقل وهل ُمـ رمح٦م اهلل وهذا سمخالف ُمـ أظمؼم اهلل أٟمف ًمٕمٜمف ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمـرة ومـ٢من ًمٕمٜمـ٦م اهلل شمقضمـ٥م
زوال اًمٜمٍم قمٜمف ُمـ يمؾ وضمف وسمٕمده قمـ أؾمب٤مب اًمرمح٦م.
( )3
ي١ميده أٟمف ىم٤مل هٜم٤مَ ﴿ :و َأ َقمد َهل ُؿ َقم َذاسم ً٤م ُُّم ِٝمٞمٜم ً٤م﴾ ومل جيئ اًمٕمذاب اعمٝملم ذم اًم٘مرآن إإ ًمٚمٙم٤مومريـ يم٘مقًمـف:
( )4
ِ ِ
لم﴾ .
اب ُُّم ِٝم ٌ
﴿ َوًمٚم َٙمَ٤موم ِري َـ َقم َذ ٌ
( )5
ِ ِ
ِ
وأُم٤م ىمقًمفَ ﴿ :و َُمـ َيٕم ِ
ـلم﴾  :ومٝمـل
اب ُُّم ِٝم ٌ
ٞمٝم٤م َو ًَم ُف َقم َذ ٌ
ص اهللَ َو َر ُؾمق ًَم ُف َو َي َت َٕمد ُطمدُُ و َ ُه ُيدظمٚم ُف َٟمَ٤مر ًا َظم٤مًمد ًا وم َ

ومٞمٛمـ ضمحد اًمٗمرائض واؾمتخػ ْب٤م قمغم أٟمف مل يذيمر أٟمف أقمده ًمف .واًمٕمذاب إٟمىل أقمد ًمٚمٙمـ٤مومريـ ومـ٢من ضمٝمـٜمؿ
هلؿ ظمٚم٘م٧م :ألَنؿ إ سمد هلؿ ُمـ ظمقهل٤م وُم٤م هؿ ُمٜمٝم٤م سمٛمخرضملم.
وأُم٤م أهؾ اًمٙمب٤مئر ُمـ اعم١مُمٜملم ومٞمجقز أإ يدظمٚمقه٤م إذا همٗمر هلؿ وإذا ظمٚمقه٤م وم٢مَنؿ خيرضمـقن ُمٜمٝمـ٤م وًمـق
سمٕمد طملم.
( )1
الدلول السادس :ىمقًمف – ؾمبح٤مٟمف ﴿ :-إَ َشمَر َومٕمقا َأصقا َشم ُٙمُؿ َومق َق صق ِ
ت اًمٜمبِ ِّل﴾ اآلي٦م .
َ
َ
ُ

( )1اًمٜمقر.23 :
( )2آل قمٛمران.61 :
( )3األطمزاب.57 :
( )4اًمب٘مرة.90 :
( )5اًمٜمس٤مء.14 :

خمترص الصارم ادسلول عذ شاتم الرسول ﷺ
ومقضمف اًمدإًم٦م :أٟمف – ؾمبح٤مٟمف – َن٤مهؿ قمـ رومع أصقاهتؿ ومقق صقشمف وقمــ اجلٝمـر ًمـف يمجٝمـر سمٕمْمـٝمؿ
ًمبٕمض ألن ذًمؽ ىمد يٗميض إمم طمبقط اًمٕمٛمؾ وص٤مطمبف إ يِمٕمر وُم٤م يٗميض إمم طمبـقط اًمٕمٛمـؾ جيـ٥م شمريمـف
( )2
هم٤مي٦م اًمقضمقب واًمٕمٛمؾ حيبط سم٤مًمٙمٗمر ًم٘مقًمفَ ﴿ :و َُمـ َيٙم ُٗمر سمِ ِ
٤مإل َيىل ِن َوم َ٘مد َطمبِ َط َقم َٛم ُٚمـ ُف﴾ وإ حتـبط األقمـىلل

سمٖمػم اًمٙمٗمر ألن ُمـ ُم٤مت ُم١مُمٜم٤م إسمد ًمف ُمـ ظمقل اجلٜم٦م وًمق طمبط قمٛمٚمف يمٚمـف مل يـدظمٚمٝم٤م ٟمٕمـؿ ىمـد يبٓمـؾ
سمٕمْمٝم٤م سمقضمق ُم٤م يٗمسده يم٤معمـ واألذى.
وإذا صمب٧م أن رومع اًمّمقت واجلٝمر سمف خي٤مف ُمٜمـف أن يٙمٗمـر صـ٤مطمبف وهـق إ يِمـٕمر :ألن ومٞمـف ؾمـقء أ ب
واؾمتخٗم٤مف وهق إ يِمٕمر سمف :ومٙمٞمػ سمٛمـ يسبف ويستخػ سمف وي١مذيف ُمع ىمّمده ًمـف وشمٕمٛمـده ًمـذًمؽ؟! ومٝمـق
يم٤مومر سمٓمريؼ األومم.
قل سمٞمٜمَ ُٙمُؿ َيم قم ِ
٤مء َسمٕم ِْمـ ُٙمُؿ َسمٕمْمـ ً٤م﴾إمم ىمقًمـف:
دُُ َ
الدلول السابع :ىمقًمف – ؾمبح٤مٟمف ﴿ :-إَ َدم َٕم ُٚمقا ُ َقم٤م َء اًمر ُؾم ِ َ
( )3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خيَ٤مًمِ ُٗم َ
ٞمؿ﴾ .
﴿ َومٚم َٞمح َذ ِر اًم ِذي َـ ُ َ
قن َقمـ َأُم ِره َأن ُشمُّمٞم َب ُٝمؿ ومتٜمَ ٌ٦م َأو ُيّمٞم َب ُٝمؿ َقم َذ ٌ
اب َأًم ٌ
( )4
وم٠مُمر ُمـ خي٤مًمػ أُمره أن حيذر اًمٗمتٜم٦م وهل اًمر ة واًمٙمٗمر ًم٘مقًمفَ ﴿ :و َىم٤مشمِ ُٚم َق ُهؿ َطمتك إَ َشم ُٙم َ
ُقن ومِتٜمَ ٌ٦م﴾ .

ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد« :اًمٗمتٜم٦م اًمنمك ًمٕمٚمف إذا ر سمٕمض ىمقًمف أن ي٘مع ذم ىمٚمبف رء ُمـ اًمزيغ ومٞمٝمٚمٙمـفش وضمٕمـؾ
( )5
حي ِّٙم ُِّٛم َ
ال َو َر ِّسم َؽ إَ ُي١م ُِمٜمُ َ
يتٚمق هذه اآلي٦مَ ﴿ :وم َ
قك ومِ َٞمىل َؿم َج َر َسمٞمٜمَ َُٝمؿ﴾ اآلي٦م .
ُقن َطمتك ُ َ

ىم٤مل :وم٠مشمٕمج٥م ُمـ ىمقم قمرومقا اإلؾمٜم٤م وصحتف ويذهبقن إمم رأي ومالن أو ومالن ىم٤مل :وم٘م٤ملَ ﴿ :ومٚم َٞمح َ
ـذ ِر
( )6
خيَ٤مًمِ ُٗم َ
قن َقمـ َأُم ِر ِه َأن ُشم ُِّمٞم َب ُٝمؿ ومِتٜمَ ٌ٦م﴾ شمدري ُم٤م اًمٗمتٜم٦م؟ اًمٙمٗمر ومٞمدقمقن احلدي٨م وشمٖمٚمـبٝمؿ أهـقاؤهؿ
اًم ِذي َـ ُ َ

إمم اًمرأي.

( )1احلجرات.2 :
( )2اعم٤مئدة.5 :
( )3اًمٜمقر.63 :
( )4اًمب٘مرة.193 :
( )5اًمٜمس٤مء.65 :
( )6اًمٜمقر.63 :
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وإذا يم٤من اعمخ٤مًمػ ألُمره ىمد طمذر ُمـ اًمٙمٗمر أو اًمٕمذاب األًمٞمؿ وإومْم٤مؤه إمم اًمٙمٗمر إٟمىل هق عم٤م ىمـد ي٘مـؽمن
سمف ُمـ اؾمتخٗم٤مف سمح٘مف يمىل ومٕمؾ إسمٚمٞمس ومٙمٞمػ سمٛمـ قمٛمؾ ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ ذًمـؽ ُمــ اًمسـ٥م واإٟمت٘مـ٤مص
وٟمحقه؟!
وهذا سم٤مب واؾمع مع أىه بحمد هلل جممع علوه.
ِ
َ٤من ًَم ُٙمُؿ َأن ُشمُ١م ُذوا َر ُؾم َ
الدلول الثامن :أٟمف – ؾمبح٤مٟمف – ىم٤ملَ ﴿ :و َُم٤م َيم َ
اضمـ ُف ُِمــ
قل اهللِ َوإَ َأن َشمَٜمٙم ُحـقا َأز َو َ
( )1
َسمٕم ِد ِه َأ َسمد ًا﴾  .ومحرم قمغم األُم٦م أن شمٜمجح أزواضمف ُمـ سمٕمده :ألٟمف ي١مذيف وضمٕمٚمف قمٔمٞمىل قمٜمـد اهلل صمـؿ إن ُمــ

ٟمٙمح أزواضمف أو رساريف قم٘مقسمتف اًم٘متؾ ضمزاء ًمف سمىل اٟمتٝمؽ ُمـ طمرُمتف وم٤مًمِم٤مشمؿ ًمف أومم واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُمـ٤م
رواه ُمسٚمؿ ذم «صحٞمحفش قمـ أٟمس أن رضمال يم٤من يتٝمؿ سم٠مم وًمد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ ومـ٠مُمر قمٚمٞمـ٤م أن
يرضب قمٜم٘مف وم٠مشم٤مه قمكم وم٢مذا هق ذم ريمل يتؼم وم٘م٤مل ًمف :اظمرج ومتٜم٤مول يده وم٠مظمرضمف وم٢مذا هق ابـقب ًمـٞمس
ًمف ذيمر ومٙمػ قمكم صمؿ أشمك اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل ًمف :إٟمف ابقب ُم٤م ًمف ذيمر.
ويمذًمؽ عم٤م شمزوج رؾمقل اهلل ىمٞمٚم٦م سمٜم٧م ىمٞمس أظم٧م األؿمٕم٨م وُم٤مت ىمبؾ أن يدظمؾ ْب٤م وىمبؾ أن شم٘مدم قمٚمٞمف
( )2

وىمٞمؾ :إٟمف ظمػمه٤م سملم أن يرضب قمٚمٞمٝم٤م احلج٤مب وشمٙمقن ُمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم وسملم أن يٓمٚم٘مٝم٤م ومتٜمٙمح ُمـ

ؿم٤مءت وم٤مظمت٤مرت اًمٜمٙم٤مح ومتزوضمٝم٤م قمٙمرُم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل ومبٚمغ أسم٤م سمٙمر ومٝمؿ سم٘متٚمٝمىل طمتك ىم٤مل ًمف قمٛمرُ :مـ٤م
هل ُمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ومؽميمٝم٤م .
( )3

( )1األطمزاب.53 :
( )2أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مش )3245 /6( :قمـ اسمـ قمب٤مس – ريض اهلل قمٜمٝمىل  .-وىم٤مل احل٤مومظ قمـ ؾمٜمده ذم «اإلص٤مسم٦مش:
(ُ« :)394/4مقصقل ىمقي اإلؾمٜم٤م ش.
( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم «شمٗمسػمهش )327 /10( :قمـ قم٤مُمر اًمِمٕمبل ُمرؾمال .واٟمٔمر «اعمستدركش )38 /4( :و«اإلص٤مسم٦مش.)393 /4( :
و«شمٗمسػم اسمـ يمثػمش.)513 /3( :
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فصــل
وأما السنة فيحاديث:
احلديث األولُ :م٤م رواه اًمِمٕمبل قمـ قمكم أن هيق ي٦م يم٤مٟم٧م شمِمتؿ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ وشم٘مـع ومٞمـف:
ومخٜم٘مٝم٤م رضمؾ طمتك ُم٤مشم٧م وم٠مسمٓمؾ رؾمقل اهلل ُمٝم٤م.
رواه أسمق او واسمـ سمٓم٦م واؾمتدل سمف أمحد وروي أن اًمرضمؾ يم٤من أقمٛمـك

( )1

وهـق طمـدي٨م ضمٞمـد وهـق

ُمتّمؾ :ألن اًمِمٕمبل رأى قمٚمٞم٤م وًمق يم٤من ُمرؾمال ومٝمق طمج٦م ووم٤مىم٤م :ألن اًمِمٕمبل صـحٞمح اعمراؾمـٞمؾ قمٜمـدهؿ
ًمٞمس ًمف ُمرؾمؾ إإ صحٞمح.
وهذا سيح ذم ضمقاز ىمتٚمٝم٤م :ألضمؾ ؿمتؿ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق ًمٞمؾ قمغم ىمتؾ اًمذُمل واعمسٚمؿ
واعمسٚمٛم٦م إذا ؾمب٤م سمٓمريؼ األومم.
احلديث الثاينُ :م٤م روى اسمـ قمب٤مس :أن أقمٛمك يم٤مٟم٧م ًمف أم وًمد شمِمتؿ اًمٜمبل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ وشم٘مـع
ومٞمف وم٠مظمذ اعمٖمقل ووعٕمف ذم سمٓمٜمٝم٤م واشمٙم٠م قمٚمٞمف وم٘متٚمٝم٤م صمؿ ذيمر ذًمؽ ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مهدر ُمٝم٤م
رواه أسمق او واًمٜمس٤مئل واؾمتدل سمف أمحد.
ومٝمذه اًم٘مّم٦م يٛمٙمـ أن شمٙمقن هل األومم ومتٙمقن هيق ي٦م وهق ىمقل اًم٘م٤ميض أيب يٕمغم وهمػمه ضمٕمٚمقا يمـال
احلديثلم واىمٕم٦م واطمدة ويٛمٙمـ أن شمٙمقن هذه ىمّم٦م أظمرى.
ىم٤مل اخلٓم٤ميب« :ومٞمف أن ؾم٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘متؾ :ألن اًمس٥م ارشمدا ش ومٝمذا ًمٞمؾ أٟمـف اقمت٘مـد
أَن٤م ُمسٚمٛم٦م وًمٞمس احلدي٨م ذم ًمٞمؾ قمغم ذًمؽ سمؾ اًمٔم٤مهر أَن٤م يم٤مومرة وم٢من ذم احلدي٨م أن ؾمٞمده٤م يم٤من يٜمٝم٤مهـ٤م
ُمرارا وًمق يم٤مٟم٧م ُمرشمدة عم٤م ضم٤مز وـم١مه٤م وإسم٘م٤مؤه٤م ُمدة ـمقيٚم٦م سمال طمٍم
احلديث الثالثُ :م٤م اطمت٩م سمف اًمِم٤مومٕمل أن اًمذُمل إذا ؾم٥م ىمتؾ وهق ىمّم٦م يمٕم٥م سمــ األذف اًمٞمٝمـق ي
وىمّمتف ُمِمٝمقرة ُمٕمٚمقُم٦م

( )2

ىم٤مل ومٞمٝم٤م رؾمقل اهللُ« :مـ ًمٙمٕم٥م سمـ األذف وم٢مٟمف ىمد آذى اهلل ورؾمقًمفش؟ وم٘مـ٤مم

حمٛمد سمـ ُمسٚمٛم٦م وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل! أحت٥م أن أىمتٚمف؟ ىم٤ملٟ« :مٕمؿش ىم٤مل :وم٠مذن زم أن أىمـقل ؿمـٞمئ٤م ومـ٠مذن ًمـف
( )1شم٘مدم صرجيف.
( )2أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ ( )2510وُمسٚمؿ رىمؿ (.)1801
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وم٠مشم٤مه وم٘م٤مل :إن هذا اًمرضمؾ ىمد أرا اًمّمدىم٦م وقمٜم٤مٟم٤م ومٚمىل ؾمٛمٕمف يمٕم٥م ىم٤مل :وأيْمـ٤م واهلل ًمتٛمٚمٜمـف ...احلـدي٨م
وم٘متٚمقه.
وهق ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ويم٤من يمٕم٥م ىمد هج٤م اًمٜمبـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ ومٜمـدب رؾمـقل اهلل إمم ىمتٚمـف ومـ٠مشمك
أصح٤مب يمٕم٥م رؾمقل اهلل وم٘م٤مًمقا :إٟمف ىمد اهمتٞمؾ وهق ؾمٞمدٟم٤م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل« :إٟمف ًمق ىمـر يمـىل ىمـر همـػمه عمـ٤م
أوذي ًمٙمٜمف ٟم٤مل ُمٜم٤م األذى وهج٤مٟم٤م سم٤مًمِمٕمر ومل يٗمٕمؾ هذا أطمد ُمٜمٙمؿ إإ يم٤من اًمسٞمػش.
ومذًم٧م هيق وطمذرت ُمـ يقم ىمتؾ يمٕم٥م سمـ األذاف.
ويم٤من يمٕم٥م ُمٕم٤مهدا ومٚمىل ؾم٥م ٟم٘مض قمٝمده وىم٤مل ومٞمف« :وم٢مٟمف ىمد آذى اهلل ورؾمـقًمفش ومٙمـؾ ُمــ آذى اهلل
ورؾمقًمف ىمتؾ واًمس٥م أذى هلل ورؾمقًمف سم٤مشمٗم٤مق اعمسٚمٛملم ومٞمٙمقن ُمقضمب٤م ًمٚم٘متؾ.
احلديث الرابعُ :م٤م روي قمـ قمكم – ريض اهلل قمٜمف – ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ« :مـ ؾم٥م
ٟمبٞم٤م ىمتؾ وُمـ ؾم٥م أصح٤مسمف ضمٚمدش رواه أسمق حمٛمد اخلالل وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ األزضمل وأسمق ذر اهلروي.
وفم٤مهر ىمتٚمف ُمـ همػم اؾمتت٤مسم٦مً :مٙمـ ومٞمف قمبد اًمٕمزيز سمـ احلسـ سمـ زسم٤مًم٦م وهق عٕمٞمػ ىم٤مًمف ؿمٞمخ اإلؾمالم.
احلدي٨م اخل٤مُمسُ :م٤م روى قمبد اهلل قمـ أيب سمرزة ىم٤مل :أهمٚمظ رضمـؾ أليب سمٙمـر اًمّمـديؼ وم٘مٚمـ٧م :أىمتٚمـف؟
وم٤مٟمتٝمرين وىم٤ملً :مٞمس هذا ألطمد سمٕمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .رواه اًمٜمس٤مئل.
وذم روايف :أن رضمال ؿمتؿ أسم٤م سمٙمر ومذيمره رواه أسمق او ذم «ؾمٜمٜمفش سمسٜمد صحٞمح.
وىمد اؾمتدل سمف مج٤مقم٤مت ُمـ اًمٕمٚمىلء قمغم ىمتؾ ؾم٤مب اًمرؾمقل ُمٜمٝمؿ :أسمـق او وإؾمـىلقمٞمؾ سمــ إؾمـح٤مق
وأسمق سمٙمر قمبد اًمٕمزيز واًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم وهمػمهؿ.
وهذا احلدي٨م يٗمٞمد أن ُمـ ؾمبف ذم اجلٛمٚم٦م أسمٞمح ىمتٚمف وهق قم٤مم ذم اعمسٚمؿ واًمٙم٤مومر.
احلديث السادس :ىمّم٦م اًمٕمّمىلء سمٜم٧م ُمروان ُم٤م روي قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل :هج٧م اُمرأة ُمـ ظمٓمٛم٦م اًمٜمبل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤ملُ« :مـ زم ْب٤مش؟ وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ ىمقُمٝم٤م :أٟم٤م ي٤م رؾمـقل اهلل ومـٜمٝمض وم٘متٚمٝمـ٤م ومـ٠مظمؼم
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل« :إ يٜمتٓمح ْب٤م قمٜمزان

( )1

وىمّمتٝم٤م ُمبسقـم٦م قمٜمد سمٕمض أهؾ اعمٖم٤مزي ويمـ٤من

اًمرضمؾ قمٛمػم سمـ قمدي وم٤مُمتدطمف طمس٤من سم٠مسمٞم٤مت:
( )1رواه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ (- )145/6وُمـ ـمري٘مف اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م ()- 180/1و اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمدا ()99/13
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سمٜمـــل وائـــؾ وسمٜمـــل واىمـــػ

وظمٓمٛمـــ٦م ون سمٜمـــل اخلـــزرج

ُمتــك ُمــ٤م قمــ٧م أظمــتٙمؿ وحيٝمــ٤م

سمٕمقًمتٝمـــــ٤م واعمٜم٤ميـــــ٤م دمـــــل

ومٝمـــزت ومتـــك ُم٤مضمـــدا قمرىمـــف

يمـــريؿ اعمـــداظمؾ واعمخـــرج

ومرضـــضمٝم٤م ُمــــ ٟمجٞمـــع اًمـــدُم٤م

ىمبٞمــــؾ اًمّمــــب٤مح ومل صــــرج

ومـــــ٠مور ك اهلل سمـــــر اجلٜمـــــ٤م

ن ضمـــذإن ذم ٟمٕمٛمـــ٦م اعمـــقًم٩م

ويم٤من ىمتٚمٝم٤م خلٛمس ًمٞم٤مل سم٘ملم ُمـ رُمْم٤من ُمرضمع رؾمقل اهلل ُمـ سمدر وذيمر هذه اًم٘مّم٦م أصح٤مب اًمسـػم
ُمثؾ اسمـ ؾمٕمد واًمٕمسٙمري وأسمق قمبٞمد ذم «األُمقالش واًمقاىمدي وهمػمهؿ وهل ُمِمٝمقرة وأَن٤م ىمتٚمـ٧م ًمسـبٝم٤م
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
احلديث السابع :ىمّم٦م أيب قمٗمؽ اًمٞمٝمق ي ذيمره أهؾ اعمٖم٤مزي واًمسػم ويم٤من ُمـ ؿم٠مٟمف هج٤مء اًمٜمبل صـغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك ظمرج إمم سمدر وفمٗمره اهلل سمٛمـ فمٗمره ومحسده وهج٤مه وذم ُمـ اشمبٕمـف أقمٔمـؿ ُمـ٤م ومٞمٝمـ٤م
ىمقًمف:
طمراُمـــ٤م طمـــالإ ًمِمـــتك ُمٕمـــ٤م

ومٞمســــٚمبٝمؿ أُمــــرهؿ رايمــــ٥م

ىم٤مل ؾم٤ممل سمـ قمٛمػم :قمكم ٟمذر أن أىمتٚمف وذيمر حمٛمد سمـ ؾمٕمد أٟمف يم٤من هيق ي٤مً .مٙمٜمف ُمـ رواي٦م أهؾ اعمٖمـ٤مزي
ًمٙمٜمف يّمٚمح أن يٙمقن قم٤معدا وُم١ميمدا وُم١ميدا سمال شمر .
احلديث الثامن :طمدي٨م أٟمس سمـ زٟمٞمؿ اًمديكم وهق ُمِمٝمقر قمٜمد أهؾ اًمسػم ذيمره اسمـ إؾمح٤مق واًمقاىمدي
وهمػمَه٤م أٟمف هج٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ومسٛمٕمف همالم ُمـ ظمزاقم٦م ومِمجف ويم٤من ىمد ٟمدر رؾمقل اهلل
ُمف أي :أهدره ومٚمىل سمٚمٖمف ذًمؽ ضم٤مء إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٕمتذرا وُمدطمف ذم ىمّمٞمدة أوهل٤م:
أأٟمــ٧م اًمــذي هتــدى ُمٕمــد سمــ٠مُمره

سمؾ اهلل هيدهي٤م وىمـ٤مل ًمـؽ أؿمـٝمد

ومىل محٚم٧م ُمـ ٟم٤مىمـ٦م ومـقق رطمٚمٝمـ٤م

أسمـــر وأورم ذُمـــ٦م ُمــــ حمٛمـــد

واًم٘مْم٤مقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب (856و )857و اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مريخ ُمِمؼ (ج )224/51واسمـ سمِمٙمقال ذم همقاُمض األؾمىلء
اعمبٝمٛم٦م( )521/2يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ احلج٤مج اًمٚمخٛمل قمـ ا٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًمِمٕمبل قمـ اسمـ قمب٤مس ُمرومققم٤م وحمٛمد سمـ احلج٤مج
اًمٚمخٛمل يْمع احلدي٨م .وىم٤مل قمٜمف اًمٕمالُم٦م األًمب٤مين ذم( اًمسٚمسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ُ )6013مقعقع.
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شمٕمٚمــؿ رؾمــقل اهلل أٟمــؽ ُمــدريمل

وأن وقمٞمدا ُمٜمؽ يم٤مألظمـذ سم٤مًمٞمـد

شمٕمٚمــؿ رؾمــقل اهلل أٟمــؽ ىمــ٤م ر

قمغم يمؾ ؾمٙمـ ُمـ هتـ٤مم وُمٜمجـد

وٟمبــل رؾمـــقل اهلل أين هجقشمـــف

ومال رومٕم٧م ؾمقـمل إمم إذن يـدي

ؾمقى أٟمٜمل ىمد ىمٚم٧م ي٤م ويـح ومتٞمـ٦م

أصٞمبقا سمٜمحس يقم ـمٚمؼ وأؾمٕمد

وم٢مين إ قمرعـ٤م ظمرىمـ٧م وإ ُمـ٤م

هرىم٧م ومٗمٙمر قم٤ممل احلؼ واىمّمـد

ومٚمىل سمٚمغ رؾمقل اهلل ىمّمٞمدشمف واقمتذاره ويمٚمٛمف ومٞمف ٟمقومؾ سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمديكم وؿمٗمع ومٞمـف ويمـ٤من ىمـد ؿمـجف
سمٕمض سمٜمل ظمزاقم٦م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل« :ىمد قمٗمقت قمٜمفش ىم٤مل ٟمقومؾ :ومداك أيب وأُمل صمؿ ىمدم واقمتذر وىمـ٤مل:
إَنؿ ىمد يمذسمقا قمٚمٞمف.
ومقضمف اًمدإًم٦م :أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ىمد ص٤مًمح ىمريِم٤م قمنم ؾمٜملم و ظمؾ ومٞمٝمؿ ظمزاقم٦م وسمٜمق
سمٙمر صمؿ إن هذا اًمرضمؾ اعمٕم٤مهد هج٤م رؾمقل اهلل – قمغم ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف – وؿمجف ذًمؽ اًمرضمؾ ومٚمقإ أَنؿ قمٚمٛمـقا
أن هج٤مء اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اعمٕم٤مهد مم٤م يقضم٥م اإٟمت٘م٤مم ُمٜمف مل يٗمٕمٚمقا ذًمؽ.
صمؿ إن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هدر ُمف ًمذًمؽ وهذا ٟمص ذم أن اعمٕم٤مهد اهلـ٤مضمل يبـ٤مح ُمـف صمـؿ إٟمـف
أؾمٚمؿ ذم ؿمٕمره وهلذا قمدوه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وىمقًمف« :شمٕمٚمؿ رؾمقل اهللش ًمٞمؾ قمغم إؾمالُمف وُمع ذًمؽ وم٠مٟمٙمر أٟمف
هج٤مه ور ؿمٝم٤م ة اًمذيـ ؿمٝمدوا قمٚمٞمف وم٢مَنؿ أقمداؤه وسمٞمٜمٝمؿ طمروب وىمت٤مل ومٚمـق مل يٙمــ ُمـ٤م ومٕمٚمـف ُمبٞمحـ٤م
ًمدُمف عم٤م اطمت٤مج إمم ومٕمؾ رء ُمـ ذًمؽ.
صمؿ إٟمف سمٕمد إؾمالُمف واقمتذاره وشمٙمذيبف اعمخؼميـ وُمدطمف ًمرؾمقل اهلل ـمٚم٥م اًمٕمٗمق ُمٜمـف قمــ إهـدار ُمـف
واًمٕمٗمق إٟمىل يٙمقن ُمع ضمقاز اًمٕم٘مقسم٦م قمغم اعمذٟم٥م ومٕمٚمؿ أٟمف يم٤من ًمف أن يٕم٤مىمبف سمٕمد اٞمئف ُمسٚمىل ُمٕمتذرا وإٟمىل قمٗم٤م
قمٜمف طمٚمىل ويمرُم٤م ُمع أن اًمٕمٝمد يم٤من قمٝمد هدٟم٦م ًمٞمس قمٝمد ضمزي٦م واعمٝم٤م ن اعم٘مٞمؿ سمبٚمده ئمٝمر سمبٚمده ُم٤م ؿم٤مء ومال
يٜمت٘مض قمٝمده طمتك حي٤مرب ومٕمٚمؿ أن اهلج٤مء ُمـ ضمٜمس احلراب وأهمٚمظ ُمٜمف وأن اهل٤مضمل إ ذُم٦م ًمف.
احلديث التاسع :ىمّم٦م اسمـ أيب رسح وهل مم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمـؿ واؾمتٗم٤معـ٧م قمٜمـدهؿ اؾمتٗم٤معـ٦م
شمٖمٜمل قمـ رواي٦م اآلطم٤م

( )1

وذًمؽ أن يقم ومتح ُمٙم٦م اظمتب٠م قمبد اهلل سمـ ؾمٕمد سمـ أيب رسح قمٜمد قمثىلن سمـ قمٗمـ٤من

( )1أظمرضمف أسمق او رىمؿ ( )4359 2683واًمٜمس٤مئل )106-105 /7( :وصححف اًمٕمالُم٦م األًمب٤مين ذم«اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش رىمؿ
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ومج٤مء سمف طمتك أوىمٗمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل سم٤ميع قمبد اهلل ومرومع رأؾمف ومٜمٔمر إًمٞمف صمالصم٤م
يمؾ ذًمؽ ي٠مسمك ومب٤ميٕمف سمٕمد اًمثالث صمؿ أىمبؾ قمغم أصح٤مسمف وم٘م٤مل« :أُم٤م ومٞمٙمؿ رضمؾ رؿمٞمد ي٘مـقم إمم هـذا طمـلم
رآين يمٗمٗم٧م يدي قمـ سمٞمٕمتف ومٞم٘متٚمفش وم٘م٤مًمقاُ :م٤م ٟمدري ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م ذم ٟمٗمسـؽ أإ أوُمـ٠مت إًمٞمٜمـ٤م سمٕمٞمٜمـؽ؟
وم٘م٤مل« :إٟمف ُم٤م يٜمبٖمل ًمٜمبل أن شمٙمقن ًمف ظم٤مئٜم٦م األقملمش رواه أسمق او سم٢مؾمٜم٤م صحٞمح واًمٜمس٤مئل يمذًمؽ.
ويم٤من ىمد ٟمدر رؾمقل اهلل ُمف ويم٤من أظم٤م قمثىلن ُمـ اًمرع٤مقم٦م ومِمٗمع ًمف إمم رؾمقل اهلل ومؽميمـف ويمـ٤من اسمــ
أيب رسح هذا ىمد أؾمٚمؿ صمؿ ارشمد وحلؼ سم٤معمنمـيملم ويمـ٤من يٙمتـ٥م ًمرؾمـقل اهلل اًمـقطمل ويمـ٤من عمـ٤م رضمـع إمم
اعمنميملم ي٘مقل هلؿ :إين ألسومف يمٞمػ ؿمئ٧م إٟمف ًمٞم٠مُمرين أن أيمت٥م ًمف اًمٌمء وم٠مىمقل ًمف :يمذا أو يمذا ومٞم٘مـقل:
ٟمٕمؿ وذًمؽ أن رؾمقل اهلل يم٤من ي٘مقل« :قمٚمٞمؿ طمٙمٞمؿش ومٞم٘مقل :أو أيمت٥م« :قمزيـز طمٙمـٞمؿش ومٞم٘مـقل ًمـفٟ« :مٕمـؿ
يمالَه٤م ؾمقاءش.
ِ
ِ
ِ
قح إِ ًَمٞم ِف َر ٌء َو َُمـ َىم َ
ـ٤مل
ؽمى َقم َغم اهللِ َيمَذسم ً٤م َأو َىم َ٤مل ُأوطم َل إِ َزم َو َمل ُي َ
وىمٞمؾ :إن ومٞمف ٟمزًم٧مَ ﴿ :و َُمـ َأفم َٚم ُؿ مم ِـ اوم َ َ
( )1
َؾم ُ٠م ِٟمز ُل ُِمث َؾ َُم٤م َأ َٟمز َل اهللُ﴾ اآلي٦م .

ومقضمف اًمدإًم٦م :أٟمف اومؽمى قمغم رؾمقل اهلل أٟمف يم٤من يتٛمؿ ًمف اًمقطمل ويٙمت٥م ُم٤م يريده وي٘مره رؾمقل اهلل قمـغم
ذًمؽ وهذا ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمس٥م.
ويمذًمؽ عم٤م اومؽمى قمٚمٞمف يم٤مشم٥م آظمر ُمثؾ ذًمؽ ىمّمٛمف اهلل وقم٤مىمبف سم٠من أُم٤مشمف ويمٚمىل ومٜمقه شمٚمٗمٔمف األرض .
( )2

ومٝمذا ُمـ أوعح األ ًم٦م أن اهلل ُمٜمت٘مؿ ًمرؾمقًمف ممـ ـمٕمـ قمٚمٞمف.
وم٢مسم٤مطم٦م م اسمـ أيب رسح سمٕمد اٞمئف شم٤مئب٤م ُمسٚمىل وىمقل رؾمقل اهلل« :هال ىمتٚمتٛمقهش صمؿ قمٗمقه قمٜمف سمٕمـد ذًمـؽ
ًمٞمؾ قمغم أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ًمف أن ي٘متٚمف وأن يٕمٗمق قمٜمف وهق ًمٞمؾ قمـغم أن ًمـف أن ي٘متـؾ ُمــ
ؾمبف وإن شم٤مب وقم٤م إمم اإلؾمالم.

(.)1723

( )1األٟمٕم٤مم.93 :
( )2أظمرضمٝم٤م اًمبخ٤مري رىمؿ ( )3617وُمسٚمؿ رىمؿ (.)2781
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وصح أن اسمـ أيب رسح يم٤من ىمد رضمع إمم اإلؾمالم ىمبؾ اًمٗمتح وىم٤مل ًمٕمثىلن« :إن ضمرُمل قمٔمٞمؿ وىمد ضمئ٧م
شم٤مئب٤مش صمؿ ضم٤مء سمف إمم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد اًمٗمتح وهدوء اًمٜم٤مس سمٕمدُم٤م شم٤مب وم٠مرا اًمٜمبل صـغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اعم سٚمٛملم أن ي٘متٚمقه طمٞمٜمئذ وشمرسمص زُم٤مٟم٤م يٜمتٔمـر ىمتٚمـف وئمــ أن سمٕمْمـٝمؿ ؾمـٞم٘متٚمف وهـذا
أوعح ًمٞمؾ قمغم ضمقاز ىمتٚمف سمٕمد إؾمالُمف.
واقمٚمؿ أن اومؽماء اسمـ أيب رسح واًمٙم٤مشم٥م اآلظمر اًمٜمٍماين قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مٟمـف يمـ٤من
يتٕمٚمؿ ُمٜمٝمىل اومؽماء فم٤مهر وم٢من اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إ يٙمتبف إإ ُم٤م أٟمزل اهلل قمٚمٞمـف وإ يـ٠مُمره أن يثبـ٧م
ىمرآٟم٤م إإ ُم٤م أوطم٤مه اهلل وإ يتٍمف سمف يمٞمػ ؿم٤مء سمؾ يتٍمف يمىل يِم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
ثم اختلف أهل العلم؛ هل يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أىمره قمغم أن يٙمت٥م ؿمٞمئ٤م همـػم ُمـ٤م اسمتـدأه
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٢ميمت٤مسمف وهؾ ىم٤مل ًمف ؿمٞمئ٤م؟ قمغم ىمقًملم:
أحدمها :أن اًمٜمٍماين واسمـ أيب رسح اومؽمي٤م ذًمؽ يمٚمف وأٟمف مل يّمدر ُمٜمف إىمـرار قمـغم يمت٤مسمـ٦م همـػم ُمـ٤م ىم٤مًمـف
أصال وإٟمىل اومؽمي٤م ذًمؽ ًمٞمٜمٗمرا اًمٜم٤مس قمٜمف.
والقول الثاين :أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ًمف ؿمـٞمئ٤م ومٞم٘مـقل ًمـف ويٛمـكم قمٚمٞمـف« :ؾمـٛمٞمٕم٤م سمّمـػماش
ومٞمٙمت٥م« :ؾمٛمٞمٕم٤م قمٚمٞمىلش ومٞم٘مقل ًمف « :قمفش

( )1

وٟمحق ذًمؽ.

ويٙمقن يمؾ واطمد ُمـ احلروملم ىمد ٟمزل ومٞم٘مقل ًمف :ايمت٥م يمذا وإن ؿمئ٧م يمذا ومٙمـؾ صـقاب وىمـد ضمـ٤مء
ُمٍمطم٤م قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل« :أٟمزل اًم٘مرآن قمغم ؾمبٕم٦م أطمرف يمٚمٝم٤م ؿم٤مف يم٤مف إن ىمٚمـ٧م:
«قمزيز طمٙمٞمؿش أو «همٗمقر رطمٞمؿش ومٝمق يمذًمؽ ُم٤م مل صتؿ آي٦م رمح٦م سمٕمذاب أو آي٦م قمذاب سمرمح٦مش.
وم٤مألطم٤م ي٨م شمدل قمغم أن ُمـ احلروف اًمسبٕم٦م اًمتل ٟمزل قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن أن صتؿ اآلي٦م اًمقاطمدة سمٕمـدة أؾمـىلء
ُمـ أؾمىلء اهلل شمٕم٤ممم قمغم ؾمبٞمؾ اًمبدل خيػم اًم٘م٤مرئ ذم اًم٘مراءة سم٠مهي٤م ؿم٤مء ومٙم٤من اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ خيػمه
أن يٙمت٥م ُم٤م ؿم٤مء ُمـ شمٚمؽ احلروف ورسمىل ىمرأه٤م اًمٜمبل سمحرف ومٞم٘مقل ًمف :أو يمذا ويمذا ًمٙمثرة ُم٤م ؾمـٛمٕمف ُمٜمـف
خيػم سمحروملم ومٞم٘مقل ًمفٟ« :مٕمؿ يمالَه٤م ؾمقاءش :ألن اآلي٦م ٟمزًم٧م سم٤محلروملم ُمٕم٤م ومٞم٘مره قمغم ذًمؽ صمؿ إن اهلل ٟمسخ

( )1أظمرضمف امحد (  ) 245/3و أسمق او اًمٓمٞم٤مًمز  2132وقمبد سمـ محٞمد ذم ُمسٜمده .1354
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سمٕمض احلروف عم٤م يم٤من ضمؼميؾ يٕم٤مرض اًمٜمبل سم٤مًم٘مرآن ذم يمؾ رُمْم٤من ويم٤مٟم٧م اًمٕمرع٦م اآلظمرة قمغم طمرف زيد
سمـ صم٤مسم٧م اًمذي ي٘مرأ سمف اًمٜم٤مس اًمٞمقم وهق اًمذي مجع قمثىلن واًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف اًمٜم٤مس.
وروي ومٞمٝم٤م وضمف آظمر :أٟمف يم٤من ي٘مقل ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :أيمت٥م «شمٕمٛمٚمقنش أو «شمٗمٕمٚمقنش؟ ومٞم٘مقل
ًمف« :ايمت٥م أي ذًمؽ ؿمئ٧مش.
ومٞمقوم٘مف اهلل ًمٚمّمقاب ُمـ ذًمؽ ومٞمٙمت٥م أطم٥م احلروملم إمم اهلل إن يم٤من يمالَه٤م ُمٜمزإ أو يٙمت٥م ُم٤م أٟمزًمف اهلل
وم٘مط ويم٤من هذا اًمتخٞمػم ُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمقؾمٕم٦م ذم اعمٜمزل وصم٘م٦م ذم اهلل سمحٗمظ اًم٘مـرآن وقمٚمـىل
سم٠مٟمف إ يٙمت٥م إإ ُم٤م أٟمزل وًمٞمس هذا سمٛمٜمٙمر ذم يمت٤مب شمقمم اهلل طمٗمٔمف وعٛمـ أٟمف إ ي٠مشمٞمف اًمب٤مـمـؾ ُمــ سمـلم
يديف وإ ُمـ ظمٚمٗمف.
وذيمر سمٕمْمٝمؿ وضمٝم٤م صم٤مًمث٤م :أٟمف رسمىل يم٤من يسٛمع ُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اآلي٦م طمتـك مل يبـؼ ُمٜمٝمـ٤م إإ
يمٚمٛم٦م أو يمٚمٛمت٤من ومٞمستدل سمىل ىمرأ ُمٜمٝم٤م قمغم سم٤مىمٞمٝم٤م يمىل يٗمٕمٚمف اًمٗمٓمـ اًمذيمل ومٞمٙمتبف صمؿ ي٘مرأه قمغم اًمٜمبـل صـغم
ـ٤مر َك اهللُ َأطم َسـ ُـ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞم٘مقل« :يمذًمؽ أٟمزلش يمىل اشمٗمؼ ُمثؾ ذًمؽ ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم ىمقًمفَ ﴿ :وم َت َب َ
( )1
لم﴾ .
اخلَ٤مًمِ ِ٘م َ

ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :واًم٘مقل األول أؿمبف األىمقال.
احلديث العارش :طمدي٨م اًم٘مٞمٜمتلم اًمٚمتلم يم٤مٟمت٤م شمٖمٜمٞم٤من ْبج٤مء اًمٜمبـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ وُمـقإة سمٜمـل
ه٤مؿمؿ.
وذًمؽ يم٤من ُمِمٝمقر ُمستٗمٞمض قمٜمد أهؾ اًمسػم وم٠مُمر رؾمقل اهلل سم٘متؾ ىمٞمٜمتلم إسمــ ظمٓمـؾ شمٖمٜمٞمـ٤من ْبجـ٤مء
رؾمقل اهلل وم٘متٚم٧م إطمداَه٤م ويمٛمٜم٧م األظمرى طمتك اؾمت١مُمـ هل٤م.
ذيمره حمٛمد سمـ قم٤مئذ واسمـ إؾمح٤مق وقمبد اهلل سمـ طمزم.
وىمٞمؾ يم٤مٟم٧م اًم٘مٞمٜمت٤من إسمـ ظمٓمؾ وم٠مُمر رؾمقل اهلل سم٘متٚمٝمىل ُمٕمف وطمـديثٝمىل ممـ٤م اشمٗمـؼ قمٚمٞمـف قمٚمـىلء اًمسـػم
واؾمتٗم٤مض.

( )1اعم١مُمٜمقن.14 :
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ووضمف اًمدإًم٦م :أن شمٕمٛمد ىمتؾ اعمرأة عمجر اًمٙمٗمر األصكم إ جيقز سم٤مإلمج٤مع وىمد اؾمتٗم٤مع٧م سمـذًمؽ اًمسـٜم٦م
قمـ رؾمقل اهلل أٟمف َنك قمـ ىمتؾ اًمٜمس٤مء واًمّمبٞم٤من.
ومٕمٚمؿ أن أُمره سم٘متؾ ه٤مشملم اعمرأشملم إٟمىل يم٤من ألضمؾ اهلج٤مء اًمذي يم٤مٟمت٤م شمٖمٜمٞم٤من سمف ومٛمـ هج٤مه وؾمـبف وضمـ٥م
ىمتٚمف سمٙمؾ طم٤مل.
احلديث احلادي عرش :أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمؾ ُمٙم٦م قم٤مم اًمٗمتح وقمغم رأؾمف اعمٖمٗمر ومٚمىل ٟمزقمف ضمـ٤مء
رضمؾ وم٘م٤مل :اسمـ ظمٓمؾ ُمتٕمٚمؼ سم٠مؾمت٤مر اًمٙمٕمب٦م وم٘م٤مل« :اىمتٚمقهش.
وهذا مم٤م اؾمتٗم٤مض ٟم٘مٚمف وهق ذم «اًمّمحٞمحلمش وأٟمف ىمتؾ ويم٤من ضمرُمف :أن اًمٜمبل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ
اؾمتٕمٛمٚمف قمغم اًمّمدىم٦م وأصحبف رضمال خيدُمف ومٖمْم٥م قمغم رومٞم٘مف ًمٙمقٟمف مل يّمٜمع ًمف ـمٕم٤مُم٤م وم٘متٚمف صمـؿ ظمـ٤مف
أن ي٘متؾ وم٤مرشمد واؾمت٤مق إسمؾ اًمّمدىم٦م وأٟمف يم٤من هيجق رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وي٠مُمر ضم٤مريتٞمـف شمٖمٜمٞمـ٤من
سمذًمؽ ومٚمف صمالث ضمرائؿ ُمبٞمح٦م ًمدُمف :ىمتؾ اًمٜمٗمس واًمر ة واهلج٤مء.
ومال يٛمٙمـ ىمتٚمف أٟمف يم٤من سم٤مًم٘مّم٤مص :ألٟمف يم٤من يٜمبٖمل أن يسٚمؿ إمم أوًمٞم٤مء اًم٘متٞمؾ اًمذي ىمتٚمف ُمـ ظمزاقم٦م :إُمـ٤م
أن ي٘متٚمقه وإُم٤م أن يٕمٗمقا قمٜمف أو ي٠مظمذوا اًمدي٦م.
ومل ي٘متؾ عمجر اًمر ة – أيْم٤م – ألن اعمرشمد يستت٤مب وإذا اؾمتٜمٔمر أٟمٔمر وهذا اسمـ ظمٓمؾ ىمد ومر إمم اًمبٞمـ٧م
قم٤مئذا سمف ـم٤مًمب٤م ًمألُم٤من شم٤مريم٤م ًمٚم٘مت٤مل ُمٚم٘مٞم٤م ًمٚمسالح وىمد أُمر اًمٜمبل سمٕمد قمٚمٛمف سمذًمؽ سم٘متٚمف وًمٞمس هذا ؾمـٜم٦م
ُمـ ي٘متؾ عمجر اًمر ة ومثب٧م أٟمف إٟمىل يم٤من ألضمؾ اهلج٤مء واًمس٥م.
احلديث الثاين عرش :أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمر سم٘متؾ مج٤مقم٦م ألضمؾ ؾمـبف صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ
وىمتؾ مج٤مقم٦م ألضمؾ ذًمؽ ُمع يمٗمف قمٛمـ هق سمٛمٜمزًمتٝمؿ ذم يمقٟمف يم٤مومرا طمرسمٞم٤م :ومٛمــ ذًمـؽ ُمـ٤م شم٘مـدم قمــ اسمــ
اعمسٞم٥م أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمر يقم ومتح ُمٙم٦م سم٘متؾ اسمـ اًمزسمٕمري.
وذيمر اسمـ إؾمح٤مق ىم٤مل :عم٤م ىمدم رؾمقل اهلل اعمديٜم٦م ُمٜمٍموم٤م قمـ اًمٓم٤مئػ يمت٥م سمجػم سمـ زهػم إمم أظمٞمف يمٕم٥م
سمـ زهػم خيؼمه أن رؾمقل اهلل ىمد ىمتؾ رضم٤مإ سمٛمٙم٦م ممـ يم٤من هيجقه وي١مذيف وأن ُمـ سم٘مل ُمـ ؿمٕمراء ىمريش اسمـ
اًمزسمٕمري وهبػمة سمـ أيب وه٥م ىمد هرسمقا ذم يمؾ وضمف ومٝمرب اسمـ اًمزسمٕمري إمم ٟمجران صمؿ ىمدم قمغم رؾمقل اهلل
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ُمسٚمىل وًمف أؿمٕم٤مر طمسٜم٦م ذم اًمتقسم٦م واإقمتذار وم٠مهدر ُمف ًمٚمس٥م ُمع أُم٤مٟمف جلٛمٞمع أهؾ ُمٙم٦م إإ ُمـ يم٤من ضمرُمـف
ُمثٚمف.
وُمـ ذًمؽ قمبد اهلل سمـ أيب أُمٞم٦م سمـ اعمٖمػمة وأسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث اسمــ قمبـد اعمٓمٚمـ٥م ىمّمـتف ذم هج٤مئـف
ًمٚمٜمبل ُمِمٝمقرة ويم٤من أظم٤مه ُمـ اًمرع٤مقم٦م أرعٕمتف طمٚمٞمٛم٦م وم٠مهدر ُمف جلؾ أذاه وهج٤مئف ًمف وألصح٤مسمف طمتك
ضم٤مء واقمتذر وأؾمٚمؿ وضمٕمؾ يتِمٗمع سمٕمٛمف اًمٕمب٤مس وسمٕمكم وسمٙمـؾ أطمـد صمـؿ ظمـؾ قمٚمٞمـف وأٟمِمـده ذم إؾمـالُمف
واقمتذاره طمتك رق ًمف وم٘م٤مل:
ًمٕمٛمـــرك إين يـــقم أمحـــؾ رايـــ٦م

ًمتٖمٚم٥م ظمٞمؾ اًمالت ظمٞمؾ حمٛمـد

ًمٙم٤معمــدًم٩م احلــػمان أفمٚمــؿ ًمٞمٚمــف

ومٝمذا أواين طملم أهدى وأهتدي

هــداين هــ٤م همــػم ٟمٗمز ـ و ًمٜمــل

قمغم اهلل ُمـ ـمـر ت يمـؾ ُمٓمـر

وذيمر سم٤مىمل األسمٞم٤مت.
وذم رواي٦م ىم٤مل :ومٓمٚمبٜم٤م اًمدظمقل قمغم رؾمقل اهلل وم٠مسمك ومٙمٚمٛمتف أم ؾمٚمٛم٦م زوضمتف – ًمٕمبـد اهلل سمــ أيب أُمٞمـ٦م
وأيب ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث – وم٘م٤مًم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل! صٝمرك واسمـ قمٛمتؽ واسمـ قمٛمؽ وأظمقك وىمد ضم٤مء اهلل ْبىل
ُمسٚمٛملم إ يٙمقٟم٤من أؿم٘مك اًمٜم٤مس سمؽ وىمد قمٗمقت قمٛمـ هق أقمٔمؿ ضمرُم٤م ُمٜمٝمىل وأٟم٧م أطمـؼ اًمٜمـ٤مس قمٗمـقا
قمـ ضمرُمف .وم٘م٤مل« :هتؽ قمريض إ طم٤مضم٦م زم سمفش ومٚمىل سمٚمغ اخلؼم أليب ؾمٗمٞم٤من – ويم٤من ُمٕمف [اسمٜمف] – وم٘م٤مل :واهلل
ًمٞم٘مبٚمـ ُمٜمل أو ألذهبـ أٟم٤م واسمٜمل طمتك ٟمٛمقت ذم اًمؼمي٦م ضمققم٤م وقمٓمِم٤م وأٟمتؿ أطمٚمـؿ اًمٜمـ٤مس وأيمـرم اًمٜمـ٤مس.
ومرق رؾمقل اهلل طمٞمٜمئذ وم٠مذن و ظمال وم٠مؾمٚمىل ويم٤مٟم٤م طمسٜمل اإلؾمالم .ىمتـؾ قمبـد اهلل اسمــ أيب أُمٞمـ٦م سم٤مًمٓمـ٤مئػ
وُم٤مت أسمق ؾمٗمٞم٤من ذم ظمالوم٦م قمٛمر.
ومقضمف اًمدإًم٦م :أٟمف ٟمدر م أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث ون همػمه ُمـ صٜم٤م يد ىمريش اًمذيـ يمـ٤مٟمقا أؿمـد شمـ٠مصمػما
سم٤مجلٝم٤م واًمٞمد واعم٤مل وًمٞمس ًمف ؾمب٥م ؾمقى اًمس٥م واهلج٤مء صمؿ ضم٤مء ُمسٚمىل وهـق يٕمـرض قمٜمـف ويمـ٤من ُمــ
ؿم٠مٟمف أن يت٠مًمػ األسم٤مقمد ومٙمٞمػ سمٕمِمػمشمف!؟ يمؾ ذًمؽ سمسب٥م هتؽ قمرعف يمىل ومرسه ذم احلدي٨م.ويمـذًمؽ أُمـر
يقم اًمٗمتح سم٘متؾ ؾمت٦م ؾمىلهؿ :اسمـ أيب رسح واسمـ ظمٓمؾ واحلقيرث وُم٘مٞمس وقمٙمرُم٦م وهب٤مر.
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ومٛمثؾ هذا ُمِمٝمقر قمـ ه١مإء وىمد رواه األئٛم٦م وأيمثر ُم٤م ومٞمف أٟمف ُمرؾمؾ واعمرؾمؾ إذا روي ُمــ ضمٝمـ٤مت
خمتٚمٗم٦م إ ؾمٞمىل ممـ ًمف قمٜم٤مي٦م ْبذا األُمر يم٤من يم٤معمسٜمد :سمؾ سمٕمض ُم٤م يِمتٝمر قمٜمد أهؾ اعمٖمـ٤مزي أىمـقى ممـ٤م يـروى
سم٤مإلؾمٜم٤م اًمقاطمد.
ويمذًمؽ قم٘مب٦م سمـ أيب ُمٕمٞمط ىمتؾ صؼما وم٘م٤مل :ي٤م ُمٕمنم ىمريش ُم٤مزم أىمتؾ سمٞمٜمٙمؿ صؼما؟ وم٘مـ٤مل رؾمـقل اهلل:
«سمٙمٗمرك واومؽمائؽ قمغم رؾمقل اهللش.
ويمذًمؽ اًمٜمرض سمـ احل٤مرث ىمتٚمف قمكم صؼما ًمسبف ًمرؾمقل اهلل.
ومٗمل هذا سمٞم٤من أن اًمس٥م أوضم٥م ىمتؾ هذيـ ُمـ سملم أؾم٤مرى سمدر وأُمر سم٘متؾ ُمـ يم٤من هيجقه سمٕمد اًمٗمتح ُمـ
ىمريش وؾم٤مئر اًمٕمرب.
ويمذًمؽ ضمٜمل ؾم٥م وهج٤م وم٘متٚمف قمٗمري٧م ُمـ اجلـ يم٤من ىمد أؾمٚمؿ وم٠مظمؼم سمف رؾمقل اهلل اًمٜم٤مس.
ويمذًمؽ أسمق راومع سمـ أيب احل٘مٞمؼ اًمٞمٝمق ي وىمّمتف اعمِمٝمقرة ذم «اًمّمحٞمحش.
ومٙمؾ األطم٤م ي٨م اًم٦م قمغم أن ُمـ يم٤من هيجقه وي١مذيف وم٢مٟمف ي٘متؾ وحيض قمٚمٞمف اًمٜم٤مس.
احلديث الثالث عرشُ :م٤م روي ُمـ طمدي٨م أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمبد اهلل سمـ حمٛمـد اًمبٖمـقي ورواه أسمـق أمحـد سمــ
قمدي ذم «اًمٙم٤مُمؾش ىم٤مل :يم٤من طمل ُمـ سمٜمل ًمٞم٨م ُمـ اعمديٜمـ٦م قمـغم ُمٞمٚمـلم ويمـ٤من رضمـؾ ىمـد ظمٓمـ٥م ُمـٜمٝمؿ ذم
اجل٤مهٚمٞم٦م ومٚمؿ يزوضمقه وم٠مشم٤مهؿ قمٚمٞمف طمٚم٦م وم٘م٤مل :إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمس٤مين هذه احلٚم٦م وأُمرين
أن أطمٙمؿ ذم ُم٤مئٙمؿ وأُمقاًمٙمؿ صمؿ ٟمزل قمغم شمٚمؽ اعمرأة اًمتـل يمـ٤من حيبٝمـ٤م وم٠مرؾمـٚمقا إمم رؾمـقل اهلل وم٘مـ٤مل:
«يمذب قمدو اهللش صمؿ أرؾمؾ رضمال وم٘م٤مل« :إن وضمدشمف وم٤مىمتٚمف وإن وضمدشمف ُمٞمت٤م وم٠مطمرىمـف ذم اًمٜمـ٤مرش صمـؿ ىمـ٤مل:
«ُمـ يمذب قمكم ُمتٕمٛمدا ومٚمٞمتبقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مرش.
وإؾمٜم٤م ه قمغم ذط اًمّمحٞمح إ يٕمٚمؿ ًمف قمٚم٦م.
وًمف ؿم٤مهد وومٞمف :صمؿ ىم٤مل« :إ حترىمف وم٢مٟمف إ يٕمذب سم٤مًمٜم٤مر إإ رب اًمٜم٤مرش.
وًمٚمٜم٤مس ذم هذا احلدي٨م ىمقإن:
أحدمها :األظمذ سمٔم٤مهره ذم ىمتؾ ُمـ شمٕمٛمد اًمٙمذب قمغم رؾمقل اهلل وُمـ ه١مإء ُمـ ىم٤مل :يٙمٗمر سمذًمؽ ىم٤مًمف
مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ أسمق حمٛمد اجلقيٜمل.
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ووضمف ذًمؽ :أن اًمٙمذب قمٚمٞمف يمذب قمغم اهلل وهلذا ىم٤مل« :إن يمذسم٤م قمكم ًمٞمس يمٙمـذب قمـغم أطمـديمؿش
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وم٢من ُم٤م أُمر سمف اًمرؾمقل وم٘مد أُمر اهلل سمف جي٥م اشمب٤مقمف يمىل جي٥م اشمب٤مع أُمر اهلل وم٢من اًمٙم٤مذب قمٚمٞمف يم٤معمٙمذب ًمف.
يقعحف أن شمٙمذيبف ٟمقع ُمـ اًمٙمذب وم٢من ُمْمٛمقن شمٙمذيبف اإلظمب٤مر قمـ ظمؼمه أٟمف ًمـٞمس سمّمـدق وذًمـؽ
إسمٓم٤مل ًمديـ اهلل .وأيْم٤م وم٢من اًمٙم٤مذب قمٚمٞمف يدظمؾ ذم يٜمف ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف قمٛمـدا ويـزقمؿ أٟمـف جيـ٥م قمـغم األُمـ٦م
اًمتّمديؼ سمذًمؽ.
وهق – أيْم٤م – اؾمتٝمزاء واؾمتخٗم٤مف سمف :ألٟمف يزقمؿ أٟمف أُمر سم٠مؿمٞم٤مء ًمٞمس٧م مم٤م أُمـر سمـف سمـؾ وىمـد إ جيـقز
األُمر ْب٤م وهذا ٟمسب٦م [ًمف] إمم اًمسٗم٦م أو أٟمف خيؼم سم٠مؿمٞم٤مء سم٤مـمٚم٦م وهذا ٟمسب٦م ًمف إمم اًمٙمذب وهق يمٗمر سيح.
وسم٤مجلٛمٚم٦م :ومٛمـ شمٕمٛمد اًمٙمذب قمغم اهلل ومٝمق يم٤معمتٕمٛمد ًمتٙمذي٥م اهلل وأؾمقأ طمـ٤مإ ومٙمـذًمؽ اًمٙمـذب قمـغم
رؾمقًمف يم٤مًمتٙمذي٥م ًمف.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم« :واقمٚمؿ أن هذا اًم٘مقل ذم هم٤مي٦م اًم٘مقةش – وذيمر ًمف أ ًم٦م إ يٛمٙمـ ومٕمٝم٤م ىمـقة ويمثـرة –
صمؿ ىم٤ملً« :مٙمـ يتقضمف أن يٗمرق سملم اًمذي يٙمذب قمٚمٞمف ُمِم٤مومٝم٦م وسملم اًمذي يٙمـذب قمٚمٞمـف سمقاؾمـٓم٦م ُمثـؾ أن
ي٘مقل :طمدصمٜمل ومالن سمـ ومالن قمٜمف سمٙمذا وم٢من هذا إٟمىل يمذب قمغم ذًمؽ اًمرضمـؾ وم٠مُمـ٤م إن ىمـ٤مل :هـذا احلـدي٨م
صحٞمح أو صمب٧م قمٜمف أٟمف ىم٤مل ذًمؽ قم٤معم٤م سم٠مٟمف يمذب ومٝمذا ىمد يمذب قمٚمٞمف.
أُم٤م إذا اومؽماه ورواه رواي٦م ؾم٤مذضم٦م :ومٗمٞمف ٟمٔمر.
وأُم٤م ُمـ روى طمديث٤م وهق يٕمٚمؿ أٟمف يمذب :ومٝمق طمرام ًمٙمـ إ يٙمٗمر إإ أن يٜمْمؿ إمم روايتف ُمـ٤م يقضمـ٥م
اًمٙمٗمر :ألٟمف ص٤م ق ذم أن ؿمٞمخف طمدصمف سمف وقمغم هذا :ومٛمـ ؾمبف ومٝمق أومم سم٤مًم٘متؾ ممـ يمذب قمٚمٞمف واًمٜمبل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد أُمر سم٘متؾ اًمذي يمذب قمٚمٞمف ُمـ همػم اؾمتت٤مسم٦م ومٙمذًمؽ اًمس٤مب وأومم.
والقول الثاين :أن اًمٙم٤مذب قمٚمٞمف شمٖمٚمظ قم٘مقسمتف وإ يٙمٗمر وإ جيـقز ىمتٚمـف ألن ُمقضمبـ٤مت اًمٙمٗمـر واًم٘متـؾ
ُمٕمٚمقُم٦م وًمٞمس هذا ُمٜمٝمىل ومال جيقز أن يثب٧م ُم٤م إ أصؾ ًمف .وُمـ ىم٤مل هذا ومال سمد أن ي٘مٞمد يمالُمف سم٠مٟمف مل يٙمــ
اًمٙمذب قمٚمٞمف ُمتْمٛمٜم٤م ًمٕمٞم٥م فم٤مهر وم٠مُم٤م إن أظمؼم أٟمف ؾمٛمٕمف ي٘مقل يمالُم٤م يدل قمغم ٟم٘مّمف وقمٞمبف إًم٦م فمـ٤مهرة
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ُمثؾ طمدي٨م :قمرق اخلٞمؾ
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وٟمحقه ُمـ اًمؽمه٤مت ومٝمذا ُمستٝمزئ سمف اؾمـتٝمزاء فمـ٤مهرا وإ ريـ٥م أٟمـف يمـ٤مومر

طمالل اًمدم .ذيمر ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم.
ومٝمذا اًمرضمؾ يمذب قمٚمٞمف يمذسم٤م يتْمٛمـ قمٞمبف واٟمت٘م٤مصف :ألٟمف زقمؿ أٟمف طمٙمٛمف ذم ُم٤مء ىمقم وأُمـقاهلؿ وأذن
ًمف أن يبٞم٧م طمٞم٨م ؿم٤مء ُمـ سمٞمقهتؿ ًمٞمبٞم٧م قمٜمد شمٚمؽ اعمرأة ويٗمجر ْب٤م.
وُمـ زقمؿ أن طمٚمؾ اعمحرُم٤مت وم٘مد اٟمت٘مّمف وقم٤مسمف ومثب٧م احلدي٨م ٟمص ذم ىمتؾ اًمٓم٤مقمـ قمغم يمال اًم٘مقًملم
وهق اعمٓمٚمقب أُم٤م قمغم األول :ومألٟمف يم٤مومر وأُم٤م قمغم اًمث٤مين :ومألٟمف ـم٤مقمـ وي١ميد األول أَنـؿ ًمـق فمٝمـر هلـؿ
ـمٕمـ وؾم٥م ًمب٤م روا إمم اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف.
احلديث الرابع عرش :طمدي٨م األقمرايب اًمذي ىم٤مل ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م أقمٓم٤مهُ :مـ٤م أطمسـٜم٧م وإ
أمجٚم٧م وم٠مرا اعمسٚمٛمقن ىمتٚمف وم٘م٤ملً« :مق ىمتٚمتٛمقه ًمدظمؾ اًمٜم٤مرش .
( )2

ومٞمدل قمغم أن ُمـ آذاه إذا ىمتؾ ظمؾ اًمٜم٤مر وذًمؽ ًمٙمٗمره وضمقاز ىمتٚمف وإإ يم٤من يٙمـقن ؿمـٝمٞمدا .وذم هـذا
احلدي٨م أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٗمك قمٜمف :ألٟمف يم٤من ًمف أن يٕمٗمق قمٛمـ آذاه.
وُمـ ذًمؽ ىمقل اًمذي ىم٤مل ًمف طملم ىمسؿ همٜم٤مئؿ طمٜملم :إن هذه ىمسٛم٦م ُم٤م أريـد ْبـ٤م وضمـف اهلل وم٘مـ٤مل قمٛمـر:
قمٜمل أرضب قمٜمؼ هذا اعمٜم٤مومؼ.
واحلدي٨م ذم «اًمّمحٞمحش وإٟمىل ُمٜمٕمف ًمئال يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدا ي٘متؾ أصح٤مسمف يمذا ىم٤مًمف صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ.
وُمـ ذًمؽ ىمقل قمبد اهلل سمـ أيبًَ ﴿ :مئِـ ر َضمٕمٜمََ٤م إِ َمم اعمَ ِديٜمَ َِ٦م ًَم ُٞمخ ِر َضمـ األَ َقم ُّـز ُِمٜم َٝمـ٤م األَ َذل﴾

( )1

وم٘مـ٤مل قمٛمـر:

قمٜمل أرضب قمٜم٘مف وم٘م٤مل «إذن شمرقمد ًمف أٟمقفش .ويم٤من ذًمؽ واإلؾمالم عٕمٞمػ ومخ٤مف أن يٜمٗمر اًمٜم٤مس قمــ
اإلؾمالم .
( )2

( )1طمدي٨م ُمقعقع خمتٚمؼ أظمرضمف اسمـ اجلقزي ذم «اعمقعققم٤متش )105 /1( :وىم٤مل قم٘مب٦م« :هذا طمدي٨م إ يِمؽ ذم وعٕمف وُم٤م وعع ُمثؾ
هذا ُمسٚمؿش اهـ.
( )2أظمرضمف اًمبزار «اًمٙمِمػ160 - 159 /3 :ش وأسمق اًمِمٞمخ ذم «أظمالق اًمٜمبلش 472 /1( :رىمؿ  )177وومٞمف إسمراهٞمؿ سمـ احلٙمؿ ؿمديد
اًمْمٕمػ.
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ويمذًمؽ ىمقًمفُ« :مـ يٕمذرين ذم رضمؾ سمٚمغ أذاه ذم أهؾ سمٞمتل؟ش [ىم٤مل ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ :أٟم٤م أقمذرك إن يم٤من ُمـ
األوس رضسم٧م قمٜم٘مف] ومل يٜمٙمر قمٚمٞمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
احلديث اخلامس عرش :ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد األُمـقي ذم «ُمٖم٤مزيـفش قمــ اًمِمـٕمبل  :عمـ٤م اومتـتح
( )3

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٙم٦م قم٤م سمىلل اًمٕمزى ومٜمثره سملم يديف صمؿ قم٤م أسم٤م ؾمـٗمٞم٤من اسمــ طمـرب وم٠مقمٓمـ٤مه
ُمٜمٝم٤م صمؿ قم٤م ؾمٕمٞمد سمـ طمري٨م وم٠مقمٓم٤مه صمؿ قم٤م رهٓم٤م ُمـ ىمريش وم٠مقمٓم٤مهؿ ومجٕمؾ يٕمٓمل اًمرضمؾ اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ
اًمذه٥م ومٞمٝم٤م مخسقن ُمث٘م٤مإ وؾمبٕمقن وم٘م٤مم رضمؾ وم٘م٤مل :إٟمؽ ًمبّمـػم طمٞمـ٨م شمْمـع اًمتـؼم صمـؿ ىمـ٤مل اًمث٤مٟمٞمـ٦م
وم٠مقمرض قمٜمف صمؿ ىم٤مم اًمث٤مًمث٦م وم٘م٤مل :إٟمؽ ًمتحٙمؿ وُم٤م ٟمرى قمدإ وم٘م٤مل« :وحيؽ إذا إ يٕمدل أطمد سمٕمديش صمـؿ
قم٤م رؾمقل اهلل أسم٤م سمٙمر وم٘م٤مل« :اذه٥م وم٤مىمتٚمفش ومذه٥م ومٚمؿ جيده وم٘م٤ملً« :مق ىمتٚمتف ًمرضمـقت أن يٙمـقن أوهلـؿ
وآظمرهؿش.
ومٝمذا ٟمص ذم ىمتؾ ُمثؾ هذا اًمٓم٤مقمـ قمغم رؾمقل اهلل ُمـ همػم اؾمتت٤مسم٦م وهذه ىمّم٦م أظمرى همػم ىمّمـ٦م همٜمـ٤مئؿ
طمٜملم وإ ىمّم٦م اًمذه٥م اًمذي سمٕمثف قمكم ويم٤من هدم اًمٕمزى قم٘مٞم٥م اًمٗمتح ؾمٜم٦م صمىلن وطمٜملم سمٕمد ذًمـؽ ذم ذي
اًم٘مٕمدة وطمدي٨م قمكم ؾمٜم٦م قمنم.
وشم٘مدم أن قمٛمر ىمتؾ اًمرضمؾ اًمذي مل يرض سمحٙمؿ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٟمزل اًم٘مرآن سمت٘مرير ذًمـؽ
وضمرُمف أؾمٝمؾ ُمـ ضمرم هذا.
وذم «اًمّمحٞمحلمش طمدي٨م اًمذي عمزه ذم ىمسٛم٦م اًمذهبٞم٦م اًمتل أرؾمؾ ْب٤م قمكم وىم٤مل« :خيـرج ُمــ عئْمـئ
هذا ىمقم يتٚمقن يمت٤مب اهلل رـمب٤م إ جي٤موز طمٜم٤مضمرهؿ يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ يمىل يٛمرق اًمسٝمؿ ُمـ اًمرُمٞمـ٦م ي٘متٚمـقن
أهؾ اإلؾمالم ويدقمقن أهؾ األوصم٤من ًمئـ أ ريمتٝمؿ ألىمتٚمٜمٝمؿ ىمتؾ قم٤م ش.

( )1اعمٜم٤موم٘مقن.8 :
( )2أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ ( )3518وُمسٚمؿ رىمؿ (ُ )2584مـ طمدي٨م ضم٤مسمر – ريض اهلل قمٜمف .-
( )3ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم «اًمّم٤مرمش« :)344 /2( :وهذا احلدي٨م ُمرؾمؾ وخمرضمف قمـ ا٤مًمد – هق اسمـ ؾمٕمٞمد – وومٞمف ًملمً :مٙمـ ًمف ُم٤م ي١ميد
ُمٕمٜم٤مهش اهـ.
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وىم٤مل« :ؾمٞمخرج ىمقم ذم آظمر اًمزُم٤من طمداث األؾمٜم٤من ؾمٗمٝم٤مء األطمالم ي٘مقًمقن ُمـ ظمػم ىمقل اًمؼميـ٦م إ
جي٤موز إيىلَنؿ طمٜم٤مضمرهؿ يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ يمىل يٛمرق اًمسٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م وم٠ميٜمىل ًم٘مٞمتٛمـقهؿ ومـ٤مىمتٚمقهؿ ومـ٢من ذم
ىمتٚمٝمؿ أضمرا عمـ ىمتٚمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مش .
( )1

ومٝمذه األطم٤م ي٨م يمٚمٝم٤م ًمٞمؾ قمغم أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمر سم٘متؾ ـم٤مئٗم٦م هذا اًمرضمؾ اًمٕم٤مئ٥م قمٚمٞمـف
وأظمؼم أن ذم ىمتٚمٝمؿ أضمرا عمـ ىمتٚمٝمؿ وىم٤مل« :هؿ ذ ىمتغم حت٧م أ يؿ اًمسىلءش ومرشم٥م اًم٘متؾ قمغم ُمروىمٝمؿ ُمــ
( )2

اًمديـ ومٕمٚمؿ أٟمف اعمقضم٥م ًم٘متٚمٝمؿ عم٤م همٚمقا ومٞمف طمتك ُمرىمقا وهؿ أصٜم٤مف ويم٤من هذا أوهلؿ ىمد ظمـرج ذم زُمٜمـف
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٕم٤مب ىمسٛمف.
ومٙمؾ ُمـ قم٤مب ؿمٞمئ٤م ُمـ ؾمٜمتف ومحٙمٛمف يمحٙمٛمٝمؿ ومٛمـ زقمؿ أٟمف جيقر ذم ىمسٛمف ومٝمق ُمٙمذب ًمف وإ جيـ٥م
اشمب٤مقمف قمٜمده وهق ُمٜم٤مىمض عم٤م شمْمٛمٜمتف اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ أُم٤مٟمتف ووضمقب ـم٤مقمتـف وزوال احلـرج قمــ اًمـٜمٗمس ُمــ
ىمْم٤مئف سم٘مقًمف وومٕمٚمف وم٢من اهلل ىمد أوضم٥م ـم٤مقمتف واإٟم٘مٞم٤م حلٙمٛمف وأٟمف إ حيٞمػ قمغم أطمد ومٛمـ ـمٕمـ ذم هـذا
وم٘مد ـمٕمـ ذم صح٦م شمبٚمٞمٖمف وذًمؽ ـمٕمـ ذم اًمرؾم٤مًم٦م وهذا ُمـ أىمبح اًمٙمٗمر وأؿمٜمٕمف.

( )1أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ ( )3611وُمسٚمؿ رىمؿ (ُ )1066مـ طمدي٨م قمكم – ريض اهلل قمٜمف .-
( )2أظمرضمف أمحد )250 /5( :واسمٜمف ذم «اًمسٜم٦مش )643 /2( :واًمؽمُمذي رىمؿ ( )3000واسمـ ُم٤مضمف رىمؿ (.)176
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فصـــل
وأُم٤م إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م – ريض اهلل قمٜمٝمؿ  :-وم٘مد ٟم٘مؾ ذًمؽ قمٜمٝمؿ ذم ىمْم٤مي٤م ُمتٕمد ة ُمٜمتنمة ُمستٗمٞمْمـ٦م ومل
يٜمٙمره٤م أطمد ُمٜمٝمؿ= ومّم٤مرت إمج٤مقم٤م.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :واقمٚمؿ أٟمف إ يٛمٙمـ ا قم٤مء إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم ُمس٠مًم٦م ومرقمٞم٦م سم٠مسمٚمغ ُمـ هذه اًمٓمريؼ.
ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م ذيمره ؾمٞمػ سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل ىم٤مل :رومع إمم اعمٝم٤مضمر اُمرأشم٤من ُمٖمٜمٞمت٤من همٜم٧م إطمداَه٤م سمِمـتؿ
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ومــ٘مٓمع يده٤م وٟمزع صمٜم٤مي٤مه٤م وهمٜم٧م األظمرى ْبج٤مء اعمسٚمٛملم :وم٘مٓمع يـده٤م وٟمـزع
صمٜمٞمتٝم٤م.
ومٙمت٥م إًمٞمف أسمق سمٙمر :سمٚمٖمٜمل اًمذي رست سمف ذم اعمرأة اًمتل همٜم٧م سمِمتؿ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومـقإ ُمـ٤م
ىمد ؾمب٘متٜمل ومٞمٝم٤م ألُمرشمؽ سم٘متٚمٝم٤م :ألن طمد األٟمبٞم٤مء ًمٞمس يِمبف احلدو ومٛمـ شمٕم٤مـمك ذًمؽ ُمـ ُمسٚمؿ ومٝمق ُمرشمد
أو ُمٕم٤مهد ومٝمق حم٤مرب هم٤م ر.
ويمت٥م إًمٞمف ذم اًمتل شمٖمٜم٧م ْبج٤مء اعمسٚمٛملم :أُم٤م سمٕمد وم٢مٟمـف سمٚمٖمٜمـل أٟمـؽ ىمٓمٕمـ٧م يـد اُمـرأة شمٖمٜمـ٧م ْبجـ٤مء
اعمسٚمٛملم وٟمزقم٧م صمٜمٞمتٝم٤م وم٢من يم٤مٟم٧م ممـ شمدقمل اإلؾمـالم ومـ٠م ب وشم٘مدُمـف ون اعمثٚمـ٦م وإن يم٤مٟمـ[ــ٧م] ذُمٞمـ٦م
ومٚمٕمٛمري عم٤م صٗمح٧م قمٜمف ُمـ اًمنمك أقمٔمؿ وًمق يمٜم٧م شم٘مدُم٧م إًمٞمؽ ذم ُمثؾ هذا ًمبٚمٖمـ٧م ُمٙمروهـؽ وم٠مىمبـؾ
اًمدقم٦م وإي٤مك واعمثٚم٦م ذم اًمٜم٤مس وم٢مَن٤م ُم٠مصمؿ وُمٜمٗمرة إإ ذم ىمّم٤مص.
وذيمر هذه اًم٘مّم٦م همػم ؾمٞمػ وهذا يقاومؼ ُم٤م شم٘مدم قمٜمف :أٟمف ُمـ ؿمتؿ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ًمف أن
ي٘متٚمف وًمٞمس ذًمؽ ألطمد سمٕمده وهذا سيح ذم وضمقب ىمتؾ ُمـ ؾم٥م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ُمسـٚمؿ
وُمٕم٤مهد وإن يم٤مٟم٧م اُمرأة وأن ي٘متؾ سمدون اؾمتت٤مسم٦م سمخالف ُمـ ؾم٥م اًمٜم٤مس وأن ىمتٚمٝم٤م طمد ًمألٟمبٞم٤مء يمىل أن
ضمٚمد ُمـ ؾم٥م همػمهؿ طمد ًمف وإٟمىل مل ي٠مُمره سم٘متٚمٝم٤م :ألٟمف اضمتٝمد ومٞمٝم٤م وقمٛمؾ هل٤م طمدا ومٙمره أسمق سمٙمـر أن جيٛمـع
قمٚمٞمٝم٤م طمديـ وحيتٛمؾ أَن٤م أؾمٚمٛم٧م أو شم٤مسم٧م وم٘مبؾ اعمٝم٤مضمر شمقسمتٝم٤م ىمبؾ يمت٤مب أيب سمٙمر وهق حمؾ اضمتٝم٤م ؾمـبؼ
ومٞمف طمٙمؿ ومٚمؿ يٖمػمه أسمق سمٙمر :ألن اإضمتٝم٤م إ يٜم٘مض سم٤مإضمتٝم٤م .
وروى طمرب ذم «ُمس٤مئٚمفش قمـ ًمٞم٨م قمـ ا٤مهد ىم٤مل :أيت قمٛمر – ريض اهلل قمٜمف – سمرضمؾ ؾم٥م اًمٜمبل صـغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘متٚمف صمؿ ىم٤ملُ :مـ ؾم٥م اهلل أو رؾمقًمف أو أطمدا ُمـ أٟمبٞم٤مئف وم٤مىمتٚمقه.
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وىم٤مل ا٤مهد قمـ اسمـ قمب٤مس :أيىل ُمسٚمؿ ؾم٥م اهلل أو رؾمقًمف أو أطمدا ُمـ األٟمبٞم٤مء وم٘مد يمـذب سمرؾمـقل اهلل
وهل ر ة يستت٤مب وم٢من شم٤مب وإإ ىمتؾ وأيىل ُمٕم٤مهد ؾم٥م أطمدا ُمـ األٟمبٞم٤مء وم٘مد ٟم٘مض اًمٕمٝمد وم٤مىمتٚمقه.
وروى طمرب – أيْم٤م – أن قمٛمر ىم٤مل ًمٚمٜمبٓمل اًمذي يمت٥م ًمف يمت٤مسم٤م طملم ظمؾ اًمِم٤مم ويم٤من ىمـد وىمـع ُمٜمـف
رء وم٘م٤مل …:مل أقمٓمؽ األُم٤من ومتدظمؾ قمٚمٞمٜم٤م ذم يٜمٜم٤م ًمئـ قمدت ألرضسمـ قمٜم٘مؽ .
( )1

ومٝمذا قمٛمر – ريض اهلل قمٜمف – سمٛمحرض ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اعمٝم٤مضمريـ واألٟمّمـ٤مر ي٘مـقل عمــ قم٤مهـده :إٟمـ٤م مل
ٟمٕمٓمؽ اًمٕمٝمد قمغم أن شمدظمؾ قمٚمٞمٜم٤م ذم يٜمٜم٤م وطمٚمػ ًمئـ قم٤م ًمٞمرضسمـ قمٜم٘مف ومٕمٚمؿ سمـذًمؽ إمجـ٤مع اًمّمـح٤مسم٦م –
ريض اهلل قمٜمٝمؿ – قمغم أن أهؾ اًمٕمٝمـد ًمـٞمس هلـؿ أن ئمٝمـروا اإقمـؽماض قمٚمٞمٜمـ٤م ذم يٜمٜمـ٤م وأن ذًمـؽ ُمبـٞمح
ًمدُم٤مئٝمؿ.
وإن أقمٔمؿ اإقمؽماض ؾم٥م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهذا فم٤مهر إ ظمٗم٤مء سمف.س
وروي قمـ اسمـ قمٛمر :أٟمف ُمر سمراه٥م وم٘مٞمؾ ًمف :هذا يس٥م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل اسمـ قمٛمرً :مـق
ؾمٛمٕمتف ًم٘متٚمتف .
( )2

وذيمر هذا احلدي٨م همػم واطمد وشم٘مدم طمدي٨م صبٞمغ ُمـ قمٛمر وطمـدي٨م اسمــ قمبـ٤مس ذم ؿمـ٠من قم٤مئِمـ٦م
( )3

وأزواج اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مص٦م.
وسمخؼم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد :أٟمف ىمتؾ اُمرأة ؾمب٧م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رواه أمحد .
( )4

( )1وأظمرضمف – أيْم٤م – اعمٕم٤مرم اًمٜمٝمرواين ذم «اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمحش )307 – 305 /3( :واسمـ قمس٤ميمر ذم «شم٤مرخيفش.
( )2تقدم خترجيه .
( )3واًم٘مّم٦م أظمرضمٝم٤م اًمدارُمل ذم «اًمسٜمـش رىمؿ ( )146واآلضمري ذم «اًمنميٕم٦مش رىمؿ ( )153 152واًمالًمٙم٤مئل رىمؿ ()1138 – 1136
واسمـ سمٓم٦م ذم «اإلسم٤مٟم٦مش رىمؿ ( ) 309 308وهمػمهؿ وهل ىمّم٦م ُمِمٝمقرة صححٝم٤م همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واٟمٔمر «اإلص٤مسم٦مش/2( :
 )198ذم شمرمج٦م صبٞمغ.
( )4وأظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم «اًمٙمؼمىش )203 – 202 /8( :قمـ اسمـ ُمٝمدي سمف .وذم ؾمٜمده ُمـ مل يسؿ .واٟمٔمر (ص – 41 /ه٤مُمش .)4
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وذيمر اسمـ اعمب٤مرك سمسٜمده أن همروم٦م سمـ احل٤مرث اًمٙمٜمدي – ويم٤مٟم٧م ًمف صحب٦م – ؾمٛمع ٟمٍمـاٟمٞم٤م ؿمـتؿ اًمٜمبـل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومرضسمف ومدق أٟمٗمف ومرومع إمم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وم٘م٤مل :إٟم٤م ىمـد أقمٓمٞمٜمـ٤مهؿ اًمٕمٝمـد وم٘مـ٤مل
همروم٦مُ :مٕم٤مذ اهلل أن ٟمٕمٓمٞمٝمؿ اًمٕمٝمد قمغم ؾم٥م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل ًمف قمٛمرو :صدىم٧م .
( )1

ومٝمذه أىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمس٤من – ريض اهلل قمٜمٝمؿ .-
* * *
وأما االعتبار ،فمن وجوه:
أحدها :أن قمٞم٥م يٜمٜم٤م وؿمتؿ ٟمبٞمٜم٤م ا٤مهدة عم٤م وحم٤مرسم٦م :ومٙم٤من ٟم٘مْم٤م ًمٚمٕمٝمد يم٤معمح٤مرسم٦م سم٤مًمٞمد وأومم.
( )2
يبلم ذًمؽ ىمقًمف﴿ :وضم ِ
٤مهدُُ وا سمِ َ٠مُم َقاًمِ ُٙمُؿ َو َأٟم ُٗم ِس ُٙمُؿ ِذم َؾمبِ ِ
ٞمؾ اهللِ﴾ واجلٝم٤م ذم اًمٜمٗمس يٙمقن سم٤مًمٚمس٤من يمىل
َ َ

يٙمقن سم٤مًمٞمد.
الوجه الثاين :أٟم٤م وإن أىمررٟم٤مهؿ قمغم ُم٤م يٕمت٘مدوٟمف ُمـ اًمٙمٗمر ومٝمق إىمرار قمغم ُمـ٤م يْمـٛمروٟمف ُمــ اًمٕمـداوة
وأُم٤م إفمٝم٤مر اًمس٥م هلل وًمرؾمقًمف و يٜمف :ومٝمق حم٤مرسم٦م شمٜم٘مض اًمٕمٝمد.
الوجه الثالث :أن ُمٓمٚمؼ اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ي٘متيض أن يٙمٗمقا قمـ إفمٝم٤مر اًمٓمٕمـ واًمِمتؿ يمىل ي٘متيض
اإلُمس٤مك قمـ ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء سمؾ اًمس٥م أقمٔمؿ ُمـ ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء ألٟم٤م ٟمبذل اعم٤مل واًمٜمٗمس قمغم أن ٟمٕمزر اًمرؾمقل
وٟمٕمٔمٛمف ويٕمٚمق اًمديـ وهؿ يٕمٚمٛمقن ذًمؽ ُمـ يٜمٜم٤م وم٢مذا ظم٤مًمٗمقه اٟمت٘مض قمٝمده.
الوجه الرابع :أن اًمٕمٝمد اًمذي قم٤مهدهؿ قمٚمٞمف قمٛمر – ريض اهلل قمٜمف – ىمد سملم ومٞمف ذًمؽ وذـمف قمٚمٞمٝمؿ يمىل
روى ذًمؽ طمرب سم٢مؾمٜم٤م صحٞمح قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ همٜمؿ.
الوجه اخلامس :أن اًمٕم٘مد ُمع أهؾ اًمذُم٦م قمغم أن شمٙمقن اًمدار ًمٜم٤م دمري ومٞمٝم٤م أطمٙم٤مم اإلؾمالم وقمـغم أَنـؿ
أهؾ صٖم٤مر وذًم٦م قمغم هذا قمقهدوا وصقحلقا وم٢مفمٝم٤مر ؿمـتؿ اًمرؾمـقل واًمٓمٕمــ ذم اًمـديـ يٜمـ٤مذم يمـقَنؿ ذم
صٖم٤مر وذًم٦م.

( )1أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم «اًمت٤مريخ اًمٙمبػمش )110 /7( :وأسمق يٕمغم ذم «ُمسٜمدهش يمىل ذم «اعمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمٞم٤مش( :رىمؿ ُ – 2048مسٜمدة) واًمبٞمٝم٘مل ذم
«اًمٙمؼمىش )220 /9( :وصحح اًمبقصػمي إؾمٜم٤م ه (.)215 /5

( )2اًمتقسم٦م.41 :
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الوجه السادس :أن اهلل ومرض قمٚمٞمٜم٤م شمٕمزير اًمرؾمقل وشمقىمػمه وٟمٍمه وُمٜمٕمف وإضمالًمـف وشمٕمٔمٞمٛمـف وذًمـؽ
يقضم٥م صقن قمرعف سمٙمؾ ـمريؼ.
الوجه السابع :أن ٟمٍم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومرض قمٚمٞمٜم٤م :ألٟمف ُمـ اًمتٕمزير وهق ُمــ أقمٔمـؿ
( )1
ِ
ٍَم ُه اهللُ﴾ سمؾ ٟمٍم آطم٤م اعمسٚمٛملم واضم٥م ومٙمٞمػ سمٜمٍم ؾمٞمد
َٜمٍمو ُه َوم َ٘مد َٟم َ َ
اجلٝم٤م وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :إإ َشم ُ ُ

وًمد آ م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
الوجه الثامن :أن اًمٙمٗم٤مر ىمد قمقهدوا قمغم أن إ ئمٝمروا ؿمـٞمئ٤م ُمــ اعمٜمٙمـرات اعمختّمـ٦م سمـديٜمٝمؿ ومٛمتـك
أفمٝمروا ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م قمقىمبقا :ومٙمذًمؽ إذا أفمٝمروا ؾم٥م اًمرؾمقل اؾمتح٘مقا قم٘مقسم٦م ذًمؽ وهل اًم٘متؾ.
الوجه التاسع :أٟمف إ ظمالف سملم اعمسٚمٛملم أَنؿ ممٜمققمقن ُمـ إفمٝم٤مر اًمس٥م وأَنؿ يٕم٤مىمبقن قمٚمٞمف إذا ومٕمٚمقه
سمٕمد اًمٜمٝمل ومٕمٚمؿ أَنؿ مل ي٘مروا قمٚمٞمف وإذا ومٕمٚمقا ُم٤م مل ي٘مروا قمٚمٞمف ُمـ اجلٜم٤مي٤مت اؾمـتح٘مقا قم٘مقسمتـف سم٤مإشمٗمـ٤مق
وؾم٥م همػم اًمرؾمقل يقضم٥م ضمٚمدهؿ ومٙمذًمؽ ؾم٥م اًمرؾمقل يقضم٥م ىمتٚمٝمؿ.
الوجه العارش :أن اًم٘مٞم٤مس اجلكم ي٘متيض أَنؿ ُمتك ظم٤مًمٗمقا ؿمٞمئ٤م مم٤م قمقهدوا قمٚمٞمـف اٟمـت٘مض قمٝمـدهؿ يمـىل
ذه٥م إًمٞمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء وإذا مل يٗمقا سمىل قمقهدوا قمٚمٞمف اٟمٗمسخ قم٘مدهؿ يمىل يٜمٗمسخ اًمبٞمع وهمػمه إذا مل يـػ
أطمد اعمتٕم٤مىمديـ سمىل ذـمف واحلٙمٛم٦م فم٤مهرة :وم٢مٟمف إٟمىل اًمتزم ُم٤م اًمتزُمف سمنمط أن يٚمتزم اآلظمر سمىل اًمتزُمف ومـ٢مذا مل
يٚمتزم ًمف اآلظمر ص٤مر هذا همػم ُمٚمتزم وم٢من احلٙمؿ اعمٕمٚمؼ سمنمط إ يثب٧م قمٜمد قمدُمف سم٤مشمٗم٤مق اًمٕم٘مالء.
إذا شمبلم ذًمؽ وم٢من يم٤من اعمٕم٘مق قمٚمٞمف طم٘م٤م ًمٚمٕم٤مىمد ًمف أن يبذًمف سمدون اًمنمط مل يٜمٗمسخ اًمٕم٘مد سمٗمقاشمـف سمـؾ
ًمف ومسخف يمىل إذا ذط رهٜم٤م ذم اًمبٞمع.
وإن يم٤من طم٘م٤م هلل أو ًمٖمػمه ممـ يتٍمف ًمف سم٤مًمقإي٦م :مل جيز إُمْم٤مء اًمٕم٘مد سمؾ يٜمٗمسـخ سمٗمـقات اًمنمـط أو
جي٥م ومسخف يمىل إذا ذط اًمزوضم٦م طمرة ُمسٚمٛم٦م ومب٤مٟم٧م وصمٜمٞم٦م.
وقم٘مد اًمذُم٦م ًمٞمس طم٘م٤م ًمإلُم٤مم :سمؾ هق طمؼ هلل وًمٕم٤مُم٦م اعمسٚمٛملم وم٢من ظم٤مًمٗمقا ؿمٞمئ٤م ممـ٤م ذط قمٚمـٞمٝمؿ وم٘مـد
ىمٞمؾ :جي٥م قمغم اإلُم٤مم ومسخ اًمٕم٘مد وومسخف :أن يٚمح٘مف سمٛم٠مُمٜمف وخيرضمف ُمـ ار اإلؾمالم وهذا عٕمٞمػ :ألن
اًمنمط طمؼ هلل ومٞمٜمٗمسخ اًمٕم٘مد سمٗمقاشمف ُمـ همػم ومسخ وهٜم٤م ذوط اًمذُم٦م طمؼ هلل.
( )1اًمتقسم٦م.40 :
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وًمق ومرض ضمقاز إىمرارهؿ سمال ذط وم٢مٟمىل ذًمؽ ومٞمىل إ رضر ومٞمف قمغم اعمسٚمٛملم وم٠مُم٤م ُم٤م يرضـ سم٤معمسـٚمٛملم
ومال جيقز إىمرارهؿ قمٚمٞمف سمح٤مل وًمق ومرض إىمرارهؿ قمغم ُم٤م يرض اعمسـٚمٛملم ذم أٟمٗمسـٝمؿ وأُمـقاهلؿ ومـال جيـقز
إىمرارهؿ قمغم إومس٤م يـ اهلل واًمٓمٕمـ قمغم يمت٤مسمف ورؾمقًمف.
وُم٘مت٣م قم٘مد اًمذُم٦م أن إ ئمٝمروا ؾم٥م اًمرؾمقل يمىل أن ؾمـالُم٦م اعمبٞمـع ُمــ اًمٕمٞمـقب وطمٚمـقل اًمـثٛمـ
وؾمالُم٦م اعمرأة واًمزوج ُمـ اعمقاٟمع وإؾمالم اًمزوج وطمريتف ُمـ ُمقضم٥م اًمٕم٘مد اعمٓمٚمؼ وُم٘متْم٤مه وم٢من ُمقضمـ٥م
اًمٕم٘مد هق ُم٤م ئمٝمر قمروم٤م وإن مل يتٚمٗمظ سمف .واإلُمس٤مك قمـ اًمٓمٕمـ واًمس٥م مم٤م يٕمٚمؿ أن اعمسٚمٛملم ي٘مّمدوٟمف سمٕم٘مد
اًمذُم٦م ويٓمٚمبقٟمف يمىل يٓمٚمبقن اًمٙمػ قمـ ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ وأومم وم٢مٟمف ُمـ أيمؼم اعم١مذي٤مت.
وم٢من ىمٞمؾ :أهؾ اًمذُم٦م ىمد أىمررٟم٤مهؿ قمغم يٜمٝمؿ وُمٜمف اؾمتحالل اًمس٥م وم٢مذا ىم٤مًمقا ذًمؽ مل ي٘مقًمـقا همـػم ُمـ٤م
أىمررٟم٤مهؿ قمٚمٞمف.
ىمٚمٜم٤م :وُمـ يٜمٝمؿ اؾمتحالل ىمت٤مل اعمسٚمٛملم وأظمذ أُمقاهلؿ وحم٤مرسمتٝمؿ سمٙمؾ ـمريؼ وُمع هذا ومٚمٞمس هلـؿ أن
يٗمٕمٚمقا ذًمؽ سمٕمد اًمٕمٝمد وُمتك ومٕمٚمقا ٟم٘مض قمٝمدهؿ وذًمؽ ألٟم٤م وإن يمٜم٤م ٟم٘مرهؿ قمغم أن يٕمت٘مدوا ُم٤م يٕمت٘مدوٟمف
وخيٗمقا ُم٤م خيٗمقٟمف ومٚمؿ ٟم٘مرهؿ قمغم أن ئمٝمروا ذًمؽ ويتٙمٚمٛمقا سمف ُمـ سملم اعمسٚمٛملم وٟمحــ إ ٟم٘مـقل سمـٜم٘مض
قمٝمد اًمس٤مب طمتك ٟمسٛمٕمف أو يِمٝمد سمف اعمسٚمٛمقن ومٛمتك طمّمؾ ذًمؽ يم٤من ىمد أفمٝمروه.
وًمق أىمررٟم٤مهؿ قمغم يٜمٝمؿ ألىمررٟم٤مهؿ قمغم هدم اعمس٤مضمد وإطمراق اعمّم٤مطمػ وىمتؾ اًمٕمٚمىلء واًمّمـ٤محللم
وم٢مَنؿ يديٜمقن سمذًمؽ وإ ظمالف أَنؿ إ ي٘مرون قمغم رء ُمـ ذًمؽ اًمبت٦م.
* * *
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ادسيلة الثاىوة
أىه يتعني قتله ،وال جيوز اسرتقاقه ،وال ادن علوه ،وال فداؤه
أُم٤م إن يم٤من ُمسٚمىل ومب٤مإلمج٤مع :ألٟمف ٟمقع ُمـ اعمرشمد أو ُمـ اًمزٟمديؼ واعمرشمد يتٕملم ىمتٚمف ويمذا اًمزٟمديؼ وؾمقاء
يم٤من رضمال أو اُمرأة وإن يم٤من ُمٕم٤مهدا يتٕملم ىمتٚمف – أيْم٤م  -ؾمقاء يمـ٤من رضمـال أو اُمـرأة وإن يمـ٤من ُمٕم٤مهـدا
يتٕملم ىمتٚمف – أيْم٤م  -ؾمقاء يم٤من رضمال أو اُمرأة قمٜمد قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمسٚمػ وُمـ شمبٕمٝمؿ وىمد شم٘مـدم ىمـقل
اسمـ اعمٜمذر« :أمجع قمقام أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن قمغم ُمـ ؾم٥م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًم٘متؾ وممـ ىم٤مًمفُ :م٤مًمـؽ
واًمٚمٞم٨م وأمحد وإؾمح٤مق وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل .وطمٙمل قمـ اًمٜمٕمىلن :إ ي٘متؾ اًمذُملش وهـذا اًمٚمٗمـظ ًمٞمـؾ
قمغم وضمقب ىمتٚمف قمٜمد قم٤مُم٦م اًمٕمٚمىلء وًم٘متٚمف ُم٠مظمذان:
أحدمها :اٟمت٘م٤مض قمٝمده.
والثاين :أٟمف طمد ُمـ احلدو وهق ىمقل وم٘مٝم٤مء احلدي٨م.
ىم٤مل اسمـ راهقي٦م :إن أفمٝمروا اًمس٥م ىمتٚمقا وأظمٓم٠م ُمـ ىم٤ملُ« :م٤م هؿ ومٞمف ُمـ اًمنمك أقمٔمؿ ُمـ ؾم٥م اًمٜمبـل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿش .ىم٤مل إؾمح٤مق :ي٘متٚمقن ألٟمف ٟم٘مض ًمٚمٕمٝمد ويمذًمؽ ومٕمؾ قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز ومال ؿمبٝم٦م
ذم ذًمؽ وىمد ىمتؾ اسمـ قمٛمر اًمراه٥م اًمذي ؾم٥م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤ملُ« :م٤م قمغم هذا صـ٤محلٜم٤مهؿش
ويمذًمؽ ٟمص اإلُم٤مم أمحد قمغم وضمقب ىمتٚمف واٟمت٘م٤مض قمٝمده وشم٘مدم سمٕمض ٟمّمقصـف ويمـذًمؽ ٟمـص قم٤مُمـ٦م
أصح٤مسمف ذيمروه سمخّمقصف ذم ُمقاعع وذيمروه – أيْم٤م – ذم مجٚم٦م ٟم٤مىميض اًمٕمٝمد.
صمؿ اعمت٘مدُمقن وـمقائػ ُمـ اعمت٠مظمريـ ىم٤مًمقا :يتٕملم ىمتٚمف وىمتؾ همػمه ُمـ ٟم٤مىميض اًمٕمٝمد يمىل ل قمٚمٞمـف يمـالم
أمحد.
وذيمر ـمقائػ ُمٜمٝمؿ أن اإلُم٤مم خيػم ومٞمٛمـ ٟم٘مض اًمٕمٝمد ُمـ أهؾ اًمذُم٦م يمىل خيـػم ذم األؾمـػم ومـدظمؾ هـذا
اًمس٤مب ذم قمٛمقم اًمٙمالمً :مٙمـ اعمح٘م٘مقن ُمٜمٝمؿ يم٤مًم٘م٤ميض وهمػمه ىمٞمد ذًمؽ سمٖمػم اًمس٤مب وأُم٤م اًمسـ٤مب ومٞمتٕمـلم
ىمتٚمف .وم٢مُم٤م أن إ حيٙمك ذم شمٕملم ىمتٚمف ظمالفً :مٙمقن اًمذيـ أـمٚم٘مـقا ذم ُمقعـع ىمٞمـدوه ذم ُمقعـع آظمـر :سمـ٠من
اًمس٤مب يتٕملم ىمتٚمف ومٝمق همػم اظمؾ ذم اًمٕمٛمقم أو حيٙمك ومٞمف وضمف عٕمٞمػ :ألن اًمـذيـ ىمـ٤مًمقا سمـف ذم ُمقعـع
ٟمّمقا قمغم ظمالومف ذم ُمقعع آظمر.
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واظمتٚمػ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل – أيْم٤م – ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل :يتٕملم ىمتٚمف وُمٜمٝمؿ ُمـ ذيمر اخلالف وىم٤مل :هـق
يمٖمػمه واًمّمحٞمح ضمقاز ىمتٚمف ىم٤مًمقا :ويٙمقن يم٤مألؾمػم جي٥م قمغم اإلُم٤مم أن يٗمٕمؾ ومٞمف األصٚمح.
ويمالم اًمِم٤مومٕمل ي٘متيض أن اًمٜم٤مىمض طمٙمٛمف طمٙمؿ احلريب وذم ُمقعع أُمر سم٘متٚمف قمٞمٜم٤م ُمـ همػم صٞمػم.
وأُم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م :ومال دملء هذه اعمس٠مًم٦م قمغم أصٚمٝمـ إذ أصٚمف :إ يٜمت٘مض قمٝمد أهـؾ اًمذُمـ٦م إإ أن يٙمقٟمـقا
أهؾ ؿمقيم٦م وُمٜمٕم٦م ومٞمٛمتٜمٕمقن سمذًمؽ قمغم اإلُم٤مم ومال يٛمٙمٜمف إضمراء أطمٙم٤مُمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ.
وُمذه٥م ُم٤مًمؽ :إ يٜمت٘مض قمٝمدهؿ إإ أن خيرضمقا ممتٜمٕملم ُمٜم٤م ُم٤مٟمٕملم ًمٚمجزي٦م ُمـ همػم فمٚمـؿ أو يٚمح٘مـقا
سمدار احلرب ًمٙمـ ُم٤مًمٙم٤م يقضم٥م ىمتؾ ؾم٤مب اًمرؾمقل قمٞمٜم٤م وىم٤مل :إذا اؾمتٙمره اًمذُمل ُمسٚمٛم٦م قمغم اًمزٟم٤م ىمتؾ إن
يم٤مٟم٧م طمرة وإن يم٤مٟم٧م أُم٦م قمقىم٥م اًمٕم٘مقسم٦م اًمِمديدة.
ومِم٤مشمؿ اًمرؾمقل يتٕملم ىمتٚمف يمىل ٟمص قمٚمٞمف األئٛم٦م أُم٤م قمغم ىمقل ُمـ [ي٘مقل] :يتٕملم ىمتٚمـف يمـؾ ُمــ ٟم٘مـض:
اًمٕمٝمد وهق ذم أيديٜم٤م أو :يتٕملم ىمتؾ يمؾ ٟم٤مىمض ًمٚمٕمٝمد سمىل ومٞمـف رضر قمـغم اعمسـٚمٛملم وأذى يمـىل ذيمرٟمـ٤مه ُمــ
ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ويمىل ل قمٚمٞمف يمالم اًمِم٤مومٕمل أو ي٘مقل :يتٕملم ىمتؾ ُمــ ٟم٘مـض اًمٕمٝمـد سمسـ٥م اًمرؾمـقل
وطمده يمىل ذيمره اًم٘م٤ميض ويمىل ذيمره ـم٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ويمىل ٟمص قمٚمٞمـف قم٤مُمـ٦م اًمـذيـ ذيمـروه ذم
ٟمقاىمض اًمٕمٝمد وذيمروا أن اإلُم٤مم يتخػم ومٞمٛمـ ٟم٘مض اًمٕمٝمد قمغم ؾمبٞمؾ اإلمج٤مل وم٢مَنؿ ذيمروا ذم ُمقاعع أظمر
أٟمف ي٘متؾ ُمـ همػم صٞمػم ومٔم٤مهر.
وأُم٤م قمغم ىمقل ُمـ ي٘مقل :إن يمؾ ٟم٤مىمض ًمٚمٕمٝمد يتخػم ومٞمف اإلُم٤مم :وم٘مد ذيمرٟم٤م أَنؿ ىم٤مًمقا :إٟمـف يسـتقذم ُمٜمـف
احل٘مقق يم٤مًم٘متؾ واحلد واًمتٕمزير :ألن قم٘مد اًمذُم٦م قمغم أن دمري أطمٙم٤مُمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ وهذه أطمٙم٤مُمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ وهذه
أطمٙم٤مُمٜم٤م صمؿ إذا اؾمتقومٞمٜم٤م وم٤مإلُم٤مم خمػم ومٞمف يم٤مألؾمػم.
وقمغم هذا اًم٘مقل :ومٞمٛمٙمٜمٝمؿ اًم٘مقل سم٘متؾ اًمس٤مب طمدا ُمـ احلدو يمىل ًمق ٟم٘مض سمزٟمك أو ىمٓمع ـمريؼ وم٢مٟمـف
ي٘متؾ سمذًمؽ إن أوضم٥م اًم٘متؾ سمؾ ىمد ي٘متؾ اًمذُمل طمدا ُمـ احلدو وإن مل يٜمت٘مض قمٝمده يمـىل ًمـق ىمتـؾ ذُمٞمـ٤م
وُمذه٥م ُم٤مًمؽ يٛمٙمـ شمقضمٞمٝمف قمغم هذا اًمقضمف إن يم٤من ومٞمٝمؿ ُمـ ي٘مقل :مل يٜمت٘مض قمٝمده.
وسم٤مجلٛمٚم٦م :وم٤مًم٘مقل سم٠من اإلُم٤مم يتخػم ومٞمف إٟمىل يدل قمغم قمٛمقم يمـالم سمٕمـض اًمٗم٘مٝمـ٤مء أو إـمالىمـف ويمـذًمؽ
ىمقهلؿ :إٟمف يٚمحؼ سمدار احلرب.
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وأظمذ اعمذاه٥م ُمـ اإلـمالىم٤مت جير إمم همٚمط قمٚمـٞمٝمؿ سمـؾ إسمـد ُمــ أظمـذ ذًمـؽ ُمــ يمالُمٝمـؿ اعمٗمرسـ
وسم٤مجلٛمٚم٦م :وم٢من شم٘مرر ذم هذا ظمالف ومٝمق عٕمٞمػ ٟم٘مال وشمقضمٞمٝم٤م واًمدًمٞمؾ قمغم شمٕملم ىمتٚمف ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ُمـ أىمـقال
اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم واًمسٜمـ واآلي٤مت.
* * *

خمترص الصارم ادسلول عذ شاتم الرسول ﷺ
ادسيلة الثالثة
أىه يقتل وال يستتاب سواء كان مسلام أو كافرا
ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :يمؾ ُمـ ؿمتؿ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمسٚمىل يم٤من أو يم٤مومرا ومٕمٚمٞمف اًم٘متؾ وأرى أن ي٘متؾ
وإ يستت٤مب.
ُمع ٟمّمف أٟمف ُمرشمد إن يم٤من ُمسٚمىل وأٟمف ٟم٤مىمض ًمٚمٕمٝمد إن يم٤من ذُمٞم٤م.
ويمذًمؽ أـمٚمؼ هم٤مًم٥م أصح٤مسمف أٟمف ي٘متؾ ومل يذيمروا اؾمتت٤مسم٦م طمتك ومـٞمٛمـ ىمـذف أم اًمٜمبـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف
وؾمٚمؿ أـمٚم٘مقا ىمتٚمف ومل يذيمروا اؾمتت٤مسم٦م.
ُمع أٟمف ًمف ذم ىمتؾ اعمرشمد همػم اًمس٤مب هؾ جي٥م اؾمتت٤مسمتف أم يستح٥م :روايت٤من ُمٜمّمقصت٤من.
ومٚمق شم٤مب ُمـ اًمس٥م سم٠من يسٚمؿ أو يٕمق إمم اًمذُم٦م إن يم٤من يم٤مومرا وي٘مٚمع قمـ اًمس٥م وم٘م٤مل اًم٘م٤ميض وهمػمه :إ
شم٘مبؾ شمقسم٦م ُمـ ؾم٥م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ألن اعمٕمرة شمٚمحؼ اًمرؾمقل ويمذًمؽ ىم٤مل اسمـ قم٘مٞمؾ وهق طمؼ
آ ُمل مل يٕمٚمؿ إؾم٘م٤مـمف.
ىم٤مل قم٤مُم٦م األصح٤مب :إ شم٘مبؾ شمقسمتف سمؾ ي٘متؾ وًمق شم٤مب ظمالوم٤م أليب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل ذم ىمـقهلىل :إن يمـ٤من
ُمسٚمىل يستت٤مب :وم٢من شم٤مب وإإ ىمتؾ.
وإن يم٤من ذُمٞم٤م :وم٘م٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م :إ يٜمت٘مض قمٝمده واظمتٚمػ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ومٞمف.
ىم٤مل اًمنميػ ذم «اإلرؿم٤م ش – وهق ممـ يٕمتٛمد ٟم٘مٚمف ُ« :-مـ ؾم٥م اًمٜمبـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ ىمتـؾ ومل
يستت٥م وُمـ ؾمبف ُمـ أهؾ اًمذُم٦م ىمتؾ وإن أؾمٚمؿش.
وىم٤مل أسمق قمكم سمـ اًمبٜم٤مء ذم «اخلّم٤ملشُ« :مـ ؾم٥م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وضم٥م ىمتٚمف وإ شم٘مبؾ شمقسمتف.
وإن يم٤من يم٤مومرا وم٠مؾمٚمؿ :وم٤مًمّمحٞمح ُمـ اعمذه٥م أٟمف ي٘متؾ – أيْم٤م – وإ يستت٤مبش.
وُمذه٥م ُم٤مًمؽ يمٛمذهبٜم٤م وقم٤مُم٦م ه١مإء مل يذيمروا ظمالوم٤م ذم وضمقب ىمتؾ اعمسٚمؿ واًمٙم٤مومر وأٟمف إ يسـ٘مط
سم٤مًمتقسم٦م ُمـ إؾمالم وهمػمه.
وىم٤مل اًم٘م٤ميض ذم «اجل٤مُمع اًمّمٖمػمشُ« :مـ ؾم٥م اًمٜمبل ىمتؾ ومل شم٘مبؾ شمقسمتف ومـ٢من يمـ٤من يمـ٤مومرا وم٠مؾمـٚمؿ ومٗمٞمـف
روايت٤منش.
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ويمذًمؽ ذيمر أسمق اخلٓم٤مب ومٞمٛمـ ؾم٥م أُمف إ شم٘مبؾ شمقسمتف وإن يم٤من يم٤مومرا ومروايت٤من.
وطمٙمك سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م رواي٦م أن اعمسٚمؿ شم٘مبؾ شمقسمتف – أيْم٤م – ذم رواي٦م سم٠من يسٚمؿ ويرضمع قمـ اًمس٥م يمذا
ذيمره أسمق اخلٓم٤مب ذم «اهلداي٦مش وُمـ اطمتذى طمذوه ُمـ اعمت٠مظمريـ ومتٚمخص أن األصـح٤مب طمٙمـقا ذم شمقسمـ٦م
اًمس٤مب صمالث رواي٤مت:
 إ شم٘مبؾ وهل اعمٜمّمقرة. شم٘مبؾ. اًمث٤مًمث٦م :اًمٗمرق سملم اًمٙم٤مومر واعمسٚمؿ ومت٘مبؾ شمقسم٦م اًمٙم٤مومر ون اعمسٚمؿ وشمقسم٦م اًمذُمل إذا ىمٚمٜم٤م شم٘مبـؾ هـق أنيسٚمؿ وم٠مُم٤م إن أىمٚمع وـمٚم٥م قم٘مد اًمذُم٦م صم٤مٟمٞم٤م مل يٕمّمؿ رواي٦م واطمدة يمىل شم٘مدم.
وقمغم ىمقًمٜم٤م خيػم ومٞمف يم٤مألؾمػم ومتنمع اؾمتت٤مسمتف سمـ٤مًمٕمق إمم اًمذُمـ٦مً :مٙمــ إ دمـ٥م هـذه اإؾمـتت٤مسم٦م روايـ٦م
واطمدة وقمغم اًمرواي٦م اًمتل ذيمره٤م أسمق اخلٓم٤مب وم٢مٟمف إن أؾمٚمؿ اًمذُمل ؾم٘مط قمٜمف اًم٘متؾ وقمغم ىمقل ُمـ ي٘مقل:
دم٥م قمقة يمؾ يم٤مومر ىمد دم٥م اؾمتت٤مسم٦م اًمذُمل.
وذيمر اًمس٤مُمري :أن شمقسم٦م اعمسٚمؿ قمغم روايتلم وشمقسم٦م اًمٙم٤مومر إ شم٘مبؾ قمٙمـس ُمـ٤م ذيمـره األصـح٤مب ُمــ
اًمٗمرق وًمٞمس األُمر يمذًمؽ سمؾ ومٞمف ظمٚمؾ وإإ ومال ري٥م أٟم٤م إذا ىمبٚمٜمـ٤م شمقسمـ٦م اعمسـٚمؿ سم٢مؾمـالُمف ومتقسمـ٦م اًمـذُمل
سم٢مؾمالُمف أومم .ذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم.
صمؿ ىم٤مل :وىمد يقضمف ُم٤م ذيمره اًمس٤مُمري سم٠من ي٘م٤مل :اًمس٥م ىمد يٙمقن همٚمٓم٤م ُمـ اعمسٚمؿ إ اقمت٘م٤م ا ومت٘مبؾ شمقسمتف
إذ هق قمثرة ًمس٤من أو ىمٚم٦م قمٚمؿ واًمذُمل ؾمبف أذى حمض إ ري٥م ومٞمف وم٢مذا وضم٥م قمٚمٞمف احلد مل يسـ٘مط سم٢مؾمـالُمف
يمس٤مئر احلدو .
ومتٚمخص أَنىل إ يستت٤مسم٤من ذم اعمٜمّمقص اعمِمٝمقر وم٢من شم٤مسم٤م مل شم٘مبؾ شمقسمتٝمىل ذم اعمِمٝمقر – أيْم٤م  -وطمٙمـل
قمٜمف ذم اًمذُمل إذا أؾمٚمؿ ؾم٘مط قمٜمف اًم٘متؾ وإن مل يستت٥م وطمٙمل قمٜمف أن اعمسٚمؿ يستت٤مب وشم٘مبؾ شمقسمتف وظمـرج
قمٜمف ذم اًمذُمل أٟمف يستت٤مب وهق سمٕمٞمد.
واقمٚمؿ أٟمف إ ومرق سملم ؾمبف سم٤مًم٘مذف وهمػمه ٟمص قمٚمٞمف وذيمره قم٤مُم٦م أصح٤مسمف وأيمثر اًمٕمٚمىلء.
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وومرق اًمِمٞمخ أسمق حمٛمد سملم اًم٘مذف واًمس٥م ومذيمر اًمروايتلم ذم اعمسٚمؿ وذم اًمٙم٤مومر ذم اًم٘مـذف صمـؿ ىمـ٤مل:
«ويمذًمؽ ؾمبف سمٖمػم اًم٘مذف إإ أٟمف يس٘مط سم٤مإلؾمالمش وؾمٞم٠ميت حترير ذًمؽ.
وأُم٤م ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وم٢مٟمف ي٘متؾ اًمس٤مب وإ يستت٤مب – أيْم٤م – واعمِمٝمقر ُمــ ُمذهبـف :أٟمـف إ ي٘مبـؾ شمقسمـ٦م
اعمسٚمؿ إذا ؾم٥م وطمٙمٛمف طمٙمؿ اًمزٟمديؼ وي٘متؾ قمٜمدهؿ طمدا إ يمٗمرا إذا أفمٝمر اًمتقسم٦م وروي قمٜمف أٟمـف ضمٕمٚمـف
ر ة ىم٤مل ًأصح٤مسمف :ومٕمغم هذا يستت٤مب وم٢من شم٤مب ٟمٙمؾ وإن أسمك ىمتؾ.
وأُم٤م اًمذُمل إذا ؾم٥م صمؿ أؾمٚمؿ ومٝمؾ يدرأ قمٜمف إؾمالُمف اًم٘متؾ :قمغم روايتلم ذيمرَه٤م قمبد اًمقه٤مب وهمػمه.
وأُم٤م ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل :ومٚمٝمؿ ذم اًمس٤مب وضمٝم٤من:
أحدمها :هق يم٤معمرشمد إذا شم٤مب ؾم٘مط قمٜمف اًم٘متؾ.
والثاين :أن طمده اًم٘متؾ سمٙمؾ طم٤مل.
وذيمر اًمّمٞمدإين قوال ثالثا :أن اًمس٤مب سم٤مًم٘مذف ي٘متؾ ًمٚمر ة وم٢من شم٤مب زال اًم٘متؾ وضمٚمد صمىلٟملم ًمٚم٘مـذف
وسمٖمػم اًم٘مذف يٕمزر سمحسبف.
صمؿ ذيمر أ ًم٦م ُمـ ىم٤مل إ شم٘مبؾ شمقسمتف وُم٤م يٕم٤مرعٝم٤م وأضم٤مب قمـ اعمٕم٤مرض واؾمـتدل قمـغم ذًمـؽ سم٤مًمٙمتـ٤مب
واًمسٜم٦م واإلمج٤مع واإقمتب٤مر سم٠م ًم٦م إ يٛمٙمـ أطمدا ومٕمٝم٤م ُم٘مداره٤م صمىلن يمراريس سم٤مًمبٚمدي ومٚمٞمٓم٤مًمع هٜم٤مك.
* * *
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ادسيلة الرابعة
يف بوان السب ادذكور ،والفرق بونه وبني جمرد الكفر
وىمبؾ ذًمؽ إسمد ُمـ شم٘مديؿ ُم٘مدُم٦م وذًمؽ أن ٟم٘مقل:
ؾم٥م اهلل أو ؾم٥م رؾمقًمف يمٗمر فم٤مهرا وسم٤مـمٜم٤م ؾمقاء اقمت٘مد اًمس٤مب أٟمف حمرم أو يم٤من ُمستحال أو يم٤من ذاهـال
قمـ اقمت٘م٤م هذا ُمذه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء وؾم٤مئر أهؾ اًمسٜم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٠من اإليىلن ىمقل وقمٛمؾ.
وىمد ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ راهقي٦م – وهق أطمد األئٛم٦م يٕمدل سم٤مًمِم٤مومٕمل وأمحد « :-ىمد أمجـع اعمسـٚمٛمقن أن ُمــ
ؾم٥م اهلل أو ؾم٥م رؾمقًمف أو ومع ؿمٞمئ٤م مم٤م أٟمزل اهلل أو ىمتؾ ٟمبٞم٤م= أٟمف يم٤مومر وإن يم٤من ُم٘مرا سمٙمؾ ُم٤م أٟمزل اهللش.
وسمذًمؽ ىم٤مل ؾمحٜمقن وىم٤مل :وُمـ ؿمؽ ذم يمٗمره يمٗمر وٟمص قمغم ذًمـؽ همـػم واطمـد ُمــ األئٛمـ٦م :أمحـد
واًمِم٤مومٕمل وهمػمه ىم٤مل« :يمؾ ُمـ هزل سمٌمء ُمـ آي٤مت اهلل ومٝمق يم٤مومرش.
ويمذًمؽ ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م وهمػمهؿُ :مـ ؾم٥م اهلل أو رؾمقًمف يمٗمر إن ُم٤مزطم٤م أو ضم٤م ا وهذا هق اًمّمقاب.
وىم٤مل اًم٘م٤ميضُ :مـ ؾم٥م اهلل أو رؾمقًمف :وم٢مٟمف يٙمٗمر ؾمقاء اؾمتحٚمف أو مل يستحٚمف وم٢من ىم٤مل :مل اؾمتحؾ ذًمؽ
مل ي٘مبؾ ُمٜمف ذم فم٤مهر احلٙمؿ رواي٦م واطمدة ويم٤من ُمرشمدا وإٟمىل حيٙمؿ سمٙمٗمره فم٤مهرا أُم٤م ذم اًمب٤مـمـ ومـ٢من يمـ٤من
ص٤م ىم٤م :ومٝمق ُمسٚمؿ يمىل ىمٚمٜم٤م ذم اًمزٟمديؼ.
وذيمر اًم٘م٤ميض قمـ اًمٗم٘مٝم٤مء أن ؾم٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إن اؾمتحٚمف يمٗمر وإن مل يستحٚمف ومسؼ ومل
يٙمٗمر يمس٤مب اًمّمح٤مسم٦م وطمٙمل قمـ سمٕمض أهؾ اًمٕمراق ومٞمٛمـ ؾم٥م اًمرؾمقل جيٚمـد ومـ٠مٟمٙمر ذًمـؽ ُم٤مًمـؽ ور
ومتٞم٤مه.
وطمٙمك اسمـ طمزم أن سمٕمض اًمٜم٤مس مل يٙمٗمر اعمستخػ سمف.
وذيمر اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض – سمٕمد أن ر هذه احلٙم٤مي٦م قمـ سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًمٕمراق واخلالف اًمذي ذيمره اسمـ طمـزم
– سمىل ٟم٘مٚمف ُمـ اإلمج٤مع قمـ همػم واطمد ومحؾ احلٙم٤مي٦م قمغم أن أوًمئؽ مل يِمتٝمروا سمـ٤مًمٕمٚمؿ وشمـ٠مول اًمٗمتٞمـ٤م قمـغم
وضمقه.
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ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :واحلٙم٤مي٦م اعمذيمقرة قمـ اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمف إذا يم٤من ُمستحال يمٗمر وإإ ومال ًمـٞمس هلـ٤م أصـؾ
وإٟمىل ٟم٘مٚمٝم٤م اًم٘م٤ميض ُمـ يمت٤مب سمٕمض اعمتٙمٚمٛملم اًمذيـ طمٙمقه٤م قمـ اًمٗم٘مٝم٤مء وهل يمـذب فمٜمقهـ٤م ضم٤مريـ٦م قمـغم
أصقهلؿ ومال ئمـ فم٤من أن ذم اعمس٠مًم٦م ظمالوم٤م إٟمىل ذًمؽ همٚمط.
فصـــل
صمؿ ٟمٕمق إمم ُم٘مّمق اعمس٠مًم٦م ومٜم٘مقل:
ىمد صمب٧م أن يمؾ ؾم٥م وؿمتؿ يبٞمح اًمدم ومٝمق يمٗمر وإن مل يٙمـ يمؾ يمٗمر ؾمب٤م وٟمحـ ٟمذيمر قمب٤مرات اًمٕمٚمىلء.
ىم٤مل اإلُم٤مم أمحدُ« :مـ ؿمتؿ اًمرؾمقل أو شمٜم٘مّمف ُمسٚمىل يم٤من أو يم٤مومرا ومٕمٚمٞمف اًم٘متؾ وإ يستت٤مبش.
وىم٤ملُ :مـ ذيمر ؿمٞمئ٤م يٕمرض سمذيمر اًمرب ومٕمٚمٞمف اًم٘متؾ.
وىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م :اًمتٕمرض ًمس٥م اهلل وؾم٥م رؾمقًمف ر ة يم٤مًمتٍميح وإ خيتٚمػ أصح٤مسمٜم٤م أن ىمذف أُمف هـق
ُمـ مجٚم٦م ؾمبف اعمقضم٥م ًمٚم٘متؾ وأهمٚمظ.
وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض« :يمؾ ُمـ ؾمبف أو ُم٤م قم٤مسمف أو أحلؼ سمف ٟم٘مّم٤م ذم ٟمٗمسف أو ٟمسبف أو يٜمف أو ظمّمـٚم٦م ُمــ
ظمّم٤مًمف أو قمرض سمف أو ؿمبٝمف سمٌمء قمغم ـمريؼ اًمس٥م ًمف واإلزراء قمٚمٞمف أو اًمٖمض ُمٜمف واًمٕمٞمـ٥م ًمـف= ومٝمـق
ؾم٤مب ًمف ي٘متؾ شمٍمحي٤م يم٤من أو شمٚمقحي٤م .ويمذًمؽ ُمـ ًمٕمٜمف أو متٜمك ُمرضة ًمف أو قم٤م قمٚمٞمف أو ٟمس٥م إًمٞمف ُمـ٤م إ
يٚمٞمؼ سمٛمٜمّمبف قمغم ـمريؼ اًمذم أو قمٞمبف ذم ضمٝمتف اًمٕمزيزة سمسخػ ُمـ اًمٙمالم وهجر وُمٜمٙمر ُمـ اًم٘مقل وزور
أو قمػمه سمٌمء مم٤م جيري ُمـ اًمبالء واعمحٜم٦م قمٚمٞمف أو همٛمّمف سمبٕمض اًمٕمقارض اًمبنمي٦م اجل٤مئزة واعمٕمٝمق ة ًمديف.
ىم٤مل :وهذا يمٚمف إمج٤مع ُمـ اًمٕمٚمىلء وأئٛم٦م اًمٗمتقى ُمـ أصح٤مسمف و هٚمؿ ضمراش.
وىم٤مل ُم٤مًمؽُ :مـ ؾمبف ىمتؾ ومل يستت٥م ىم٤مل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ :أو ؿمتٛمف أو قم٤مسمف أو شمٜم٘مّمف ىمتؾ :يم٤مًمزٟمديؼ.
وذيمر سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م أن ُمـ قم٤م قمغم ٟمبل سمٌمء ُمـ اعمٙمروه ىمتؾ سمال اؾمتت٤مسم٦م.
وذيمر قمٞم٤مض أضمقسم٦م مج٤مقم٦م ُمـ وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م اعمِم٤مهػم سم٤مًم٘متؾ سمدون اؾمتت٤مسم٦م ذم ىمْم٤مي٤م:
ُمٜمٝم٤م :رضمؾ ؾمٛمع ىمقُم٤م يتذايمرون صٗم٦م اًمٜمبل :إذ ُمر ْبؿ رضمؾ ىمبـٞمح اًمقضمـف واًمٚمحٞمـ٦م وم٘مـ٤مل :شمريـدون
شمٕمرومقن صٗمتف؟ هل صٗم٦م هذا اعم٤مر.
وُمٜمٝم٤م :رضمؾ ىم٤مل :اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من أؾمق .
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وُمٜمٝم٤م :رضمؾ ىمٞمؾ ًمف« :إ وطمؼ رؾمقل اهللش! وم٘م٤مل :ومٕمؾ اهلل سمف يمذا.
وُمٜمٝم٤م :قمِم٤مر ىم٤مل :أ وأؿمؽ إمم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
وُمٜمٝم٤مُ :متٗم٘مف يم٤من يسٛمٞمف ذم أصمٜم٤مء ُمٜم٤مفمرشمف« :اًمٞمتٞمؿش و«ظمتـ طمٞمدرةش ويزقمؿ أن زهده مل يٙمـ ىمّمدا وًمق
ىمدر قمغم اًمٓمٞمب٤مت أليمٚمٝم٤م وأؿمب٤مه هذا.
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :يمؾ شمٕمريض ومٞمف اؾمتٝم٤مٟم٦م ومٝمق ؾم٥م.
وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف – ومٞمٛمـ شمٜم٘مّمف أو سمرئ ُمٜمف أو يمذسمف  :-إٟمف ُمرشمد.
وم٘مد اشمٗم٘م٧م ٟمّمقص اًمٕمٚمىلء ُمـ مجٞمع اًمٓمقائػ قمغم أن اًمتٜم٘مص سمف يمٗمر ُمبٞمح ًمٚمدم وهؿ ذم اؾمتت٤مسمتف قمغم
ُم٤م شم٘مدم ُمـ اخلالف وإ ومرق ذم ذًمؽ سملم أن ي٘مّمد قمٞمبف أو إ ي٘مّمده أو هيزل أو يٛمزح ومٝمذا يمٚمـف ؾمـقاء
وم٢من اًمرضمؾ يتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ُم٤م يٚم٘مل هل٤م سم٤مإ هتقي سمف ذم اًمٜم٤مر أسمٕمد ُم٤م سملم اعمنمىملم.
وُمـ ىم٤مل ُم٤م هق ؾم٥م وشمٜم٘مص ًمف وم٘مد آذى اهلل ورؾمقًمف وهق ُم٠مظمقذ سمىل ي١مذي سمف اًمٜم٤مس ُمـ اًم٘مقل اًمـذي
( )1
هق ٟمٗمسف أذى وإن مل ي٘مّمد أذاهؿ أمل شمسٛمع إمم ىمقًمف﴿ :إِٟم َىل ُيمُٜم٤م َٟم ُ
٥م﴾ اآلي٦م .
َخ ُ
قض َو َٟمَٚم َٕم ُ

ومٛمـ ؿم٤مضمر همػمه وسمح٨م ُمٕمف ذم طمٙمؿ وطمرج ًمذيمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ طمتـك أومحـش ذم
( )2
ُقن طمتك ُحي ِّٙمِّٛم َ ِ
ِ
ُمٜمٓم٘مف :ومٝمق يم٤مومر سمٜمص اًمتٜمزيؾً :م٘مقًمفَ ﴿ :وم َ
ـج َر َسمٞمـٜمَ َُٝمؿ﴾ اآليـ٦م .
قك وم َٞمىل َؿم َ
ال َو َر ِّسم َؽ إَ ُي١مُمٜمُ َ َ
َ ُ

وإ يٕمذر هذا سم٠من ُم٘مّمق ه ر اخلّمؿ.
وُمـ هذا اًمب٤مب :ىمقل اًم٘م٤مئؾ« :هذه ىمسٛم٦م ُم٤م أريد ْب٤م وضمف اهللش وىمقل اآلظمر« :اقمدل وم٢مٟمؽ مل شمٕمدلش

( )3

وىمقل ذًمؽ األٟمّم٤مري« :أن يم٤من اسمـ قمٛمتؽش

( )4

وم٢من هذا يمٗمر سيح وإٟمىل قمٗمك قمٜمف يمىل قمٗمـك قمٛمــ ىمـ٤مل:

«إن هذه ًم٘مسٛم٦م ُم٤م أريد ْب٤م وضمف اهللش وقمـ اًمذي ىم٤مل:

( )1اًمتقسم٦م.65 :
( )2اًمٜمس٤مء.65 :
( )3هق ذو اخلقيٍمة وىمّمتف أظمرضمٝم٤م اًمبخ٤مري رىمؿ ( )6150وُمسٚمؿ رىمؿ (ُ )1062مـ طمدي٨م اسمـ ُمسٕمق – ريض اهلل قمٜمف  -وضم٤مء ُمـ
رواي٦م همػمه أيْم٤م.
( )4يٕمٜمل :اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ذم ىمّم٦م ذاج احلرة أظمرضمٝم٤م اًمبخ٤مري رىمؿ (.)2362

خمترص الصارم ادسلول عذ شاتم الرسول ﷺ
«اقمدلش وىمد ذيمرٟم٤م قمـ قمٛمر – ريض اهلل قمٜمف – أٟمف ىمتؾ رضمال مل يرض سمحٙمؿ اًمٜمبل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ
ومٜمزل اًم٘مرآن سمٛمقاوم٘متف ومٙمٞمػ سمٛمـ ـمٕمـ ذم طمٙمٛمف!؟
( )1

وىمد ذيمر ـم٤مئٗم٦م – ُمٜمٝمؿ اسمـ قم٘مٞمؾ وأصح٤مب اًمِم٤مومٕمل  :-أن هذا يم٤من قم٘مقسمتف اًمتٕمزير صمؿ ُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل:
مل يٕمزره :ألٟمف همػم واضم٥م وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل :قمٗمك قمٜمف :ألن احلؼ ًمف .وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل :قم٤مىمبف سم٠من أُمر اًمزسمػم أن
يس٘مل صمؿ حيبس اعم٤مء طمتك يرضمع إمم اجلدر وهذه يمٚمٝم٤م أىمقال ر يـ٦م وإ يسـؽمي٥م ُمــ شم٠مُمـؾ أن هـذا يمـ٤من
يستحؼ اًم٘متؾ.
وم٢من ىمٞمؾ :ومٗمل رواي٦م صحٞمح٦م أٟمف يم٤من ُمـ أهؾ سمدر وإ ي٘م٤مل قمـ سمدري :إٟمف يمٗمر.
ومٞم٘م٤مل :ه ذه اًمزي٤م ة ذيمره٤م أسمق اًمٞمىلن قمـ ؿمٕمٞم٥م ومل يذيمره٤م أيمثر اًمرواة ومٝمل وهؿ .يمىل وىمع ذم طمـدي٨م
يمٕم٥م وهالل سمـ أُمٞم٦م أَنىل ُمـ أهؾ سمدر وإ خيتٚمػ أهؾ اعمٖم٤مزي واًمسـػم أَنـىل مل يِمـٝمدا سمـدرا وًمـذًمؽ مل
يذيمره اسمـ إؾمح٤مق ذم روايتف قمـ اًمزهريً :مٙمـ اًمٔم٤مهر صحتٝم٤م.
ومٜم٘مقل طمٞمٜمئذً :مٞمس ذم احلدي٨م أن هذه اًم٘مّم٦م يم٤مٟم٧م سمٕمد سمدر :ومٚمٕمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م ىمبؾ سمـدر وؾمـٛمل اًمرضمـؾ
سمدري٤م :ألن اسمـ اًمزسمػم طمدث سم٤مًم٘مّم٦م سمٕمد أن ص٤مر اًمرضمـؾ سمـدري٤م .وًمـق يم٤مٟمـ٧م سمٕمـد سمـدر وم٘مـد شمـ٤مب ىم٤مئٚمٝمـ٤م
واؾمتٖمٗمر وم٢من اًمتقسم٦م دم٥م ُم٤م ىمبٚمٝم٤م.

()1هذه اًم٘مّم٦م أظمرضمٝم٤م إؾمح٤مق سمـ راهقيف ذم «شمٗمسػمش واسمـ طمٞمؿ ذم «شمٗمسػمهش واسمـ ضمرير )162 /4( :واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم «شمٗمسػمهش.
واٟمٔمر إمم «اًمّم٤مرمش )85-81 /2( :و«ومتح اًمب٤مريش )46 /5( :و«اًمدر اعمٜمثقرش .) 322/2( :وُم٤مل إمم شم٘مقيتٝم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ طمجر.
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فصـــل
إذا صمب٧م أن يمؾ ؾم٥م شمٍمحي٤م أو شمٕمريْم٤م ُمقضم٥م ًمٚم٘متؾ وم٤مًمذي جي٥م أن يٕمتٜمك سمف :اًمٗمرق سمـلم اًمسـ٥م إ
شم٘مبؾ ُمٜمف اًمتقسم٦م واًمٙمٗمر اًمذي شم٘مبؾ ُمٜمف اًمتقسم٦م ومٜم٘مقل:
هذا احلٙمؿ ىمد ٟمٞمط ذم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م سم٤مؾمؿ أذى اهلل ورؾمقًمف وذم سمٕمض األطم٤م ي٨م ذيمر اًمِمتؿ واًمس٥م
ويمذًمؽ ُم٤م ذم أًمٗم٤مظ اًمّمح٤مسم٦م واًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ذيمر اًمس٥م واًمِمتؿ واإؾمؿ إذا مل يٙمـ ًمف طمد ذم اًمٚمٖمـ٦م يم٤مؾمـؿ
األرض واًمسىلء وإ ذم اًمنمع يم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة واًمٙمٗمر واإليىلن وم٢مٟمف يرضمع ذم طمده إمم اًمٕمرف يم٤مًم٘مبض
واحلرز ومٞمج٥م أن يرضمع ذم طمد األذى واًمس٥م واًمِمتؿ إمم اًمٕمرف ومىل قمده أهؾ اًمٕمرف ؾمب٤م أو اٟمت٘م٤مصـ٤م أو
قمٞمب٤م أو ـمٕمٜم٤م وٟمحق ذًمؽ ومٝمق ُمـ اًمس٥م وُم٤م مل يٙمـ يمذًمؽ [وهق يمٗمر] ومٝمق يمٗمر وًمٞمس سمس٥م [واعمٕمتؼم أن
يٙمقن ؾمب٤م وأذى ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وإن مل يٙمـ ؾمب٤م وأذى ًمٖمػمه] :ومٕمغم هذا يمؾ ُمـ٤م ًمـق ىمٞمـؾ ًمٖمـػم
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أوضم٥م شمٕمزيرا أو طمدا سمقضمف ُمـ اًمقضمقه :وم٢مٟمف ُمـ سم٤مب ؾم٥م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمـف
وؾمٚمؿ يم٤مًم٘مذف واًمٚمٕمـ وهمػمَه٤م.
وأُم٤م ُم٤م خيتص سم٤مًم٘مدح ذم اًمٜمبقة :وم٢من مل يتْمٛمـ إإ ار قمدم اًمتّمديؼ سمٜمبقشمف :ومٝمق يمٗمر حمض وإن يم٤من
ومٞمف اؾمتخٗم٤مف واؾمتٝم٤مٟم٦م ُمع قمدم اًمتّمديؼ :ومٝمق ُمـ اًمس٥م.
وهٜم٤م ُمس٤مئؾ اضمتٝم٤م ي٦م يؽم اًمٗم٘مٝم٤مء هؾ هل ُمـ اًمس٥م أو ُمـ اًمر ة اعمحْم٦م صمؿ ُم٤م صمب٧م أٟمف ًمٞمس سمس٥م:
وم٢من اؾمترس سمف ص٤مطمبف ومٝمق زٟمدىم٦م طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمزٟمديؼ وإإ ومٝمق ُمرشمد حمض واؾمت٘مّم٤مء األٟمـقاع واًمٗمـرق
سمٞمٜمٝم٤م ًمف ُمقعع آظمر.
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وم٠مُم٤م اًمذُمل ومٞمج٥م اًمتٗمريؼ سملم ار يمٗمره سمف وسملم ؾمبف وم٢من يمٗمره سمف إ يٜم٘مض اًمٕمٝمد وإ يبٞمح م اعمٕم٤مهد
سم٤مإشمٗم٤مق وأُم٤م ؾمبف ًمف وم٢مٟمف يٜم٘مض اًمٕمٝمد ويقضم٥م اًم٘متؾ يمىل شم٘مدم.
ىم٤مل اًم٘م٤ميض« :قم٘مد اًمذُم٦م يقضم٥م إىمرارهؿ قمغم شمٙمذيبف إ قمغم ؾمبف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿش.
ومٜم٘مقل :اآلصم٤مر قمـ اًمّمح٤مسم٦م وقمـ اًمسٚمػ يمٚمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٦م ومٞمٛمـ ؿمتؿ ُمـ ُمسٚمؿ وُمٕم٤مهد مل يٗمّمٚمقا سملم ؿمتؿ
وؿمتؿ وإ سملم أن يٙمرر اًمِمتؿ أو إ يٙمرره أو ئمٝمره أو إ ئمٝمره وأقمٜمل سم٘مقزم« :إ ئمٝمرهش أن إ يتٙمٚمؿ
سمف ذم ُمأل ُمـ اعمسٚمٛملم وإإ وم٤محلد إ ي٘م٤مم قمٚمٞمف طمتك يِمٝمد ُمسٚمىلن أَنىل ؾمٛمٕم٤مه يِمتؿ أو ي٘مر سم٤مًمِمتؿ اًمٚمٝمـؿ
إإ أن يٗمرض أٟمف ؿمتٛمف ذم سمٞمتف ظم٤مًمٞم٤م :ومسٛمٕمف ضمػماٟمف اعمسٚمٛمقن أو ُمـ اؾمؽمق اًمسٛمع ُمٜمٝمؿ.
وىم٤مل ُم٤مًمؽ وأمحد :يمؾ ُمـ ؿمتٛمف أو شمٜم٘مّمف ُمسٚمىل يم٤من أو يم٤مومرا ىمتؾ ويمذًمؽ أـمٚم٘مف ؾم٤مئر أصح٤مسمٜم٤م :أٟمـف
إن شمٜم٘مّمف ىمتؾ ُمسٚمىل يم٤من أو يم٤مومرا.
وذيمر اًم٘م٤ميض واسمـ قم٘مٞمؾ :أن ُم٤م أسمٓمؾ اإليىلن أسمٓمؾ األُم٤من إذا أفمٝمروه وـمر اسمـ قم٘مٞمؾ هذا اًم٘مٞم٤مس ذم
يمؾ ُم٤م يٜم٘مض اإليىلن ُمـ اًمتثٜمٞم٦م واًمتثٚمٞم٨م يم٘مقل اًمٜمّم٤مرى :إن اهلل صم٤مًم٨م صمالصم٦م وٟمحق ذًمؽ :أن اًمذُمل ُمتـك
أفمٝمر ُم٤م يٕمٚمؿ ُمـ يٜمف ُمـ اًمنمك ٟم٘مض اًمٕمٝمد.
ىم٤مل اًم٘م٤ميض :وىمد ٟمص قمغم ذًمؽ أمحد ذم رواي٦م طمٜمبؾ« :يمؾ ُمـ ذيمر ؿمٞمئ٤م يٕمرض سمف اًمرب ومٕمٚمٞمف اًم٘متؾ –
ُمسٚمىل يم٤من أو يم٤مومرا – وهذا ُمذه٥م أهؾ اعمديٜم٦مش.
وىم٤مل أمحد ذم رضمؾ هيق ي ؾمٛمع ُم١مذٟم٤م ي١مذن وم٘م٤مل :يمذسم٧م وم٘م٤مل :ي٘متؾ ألٟمف ؿمتؿ.
وىم٤مل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ومٞمٛمـ ؾمبف وم٘م٤ملً :مٞمس سمٜمبل أو مل يرؾمؾ أو مل يٜمزل قمٚمٞمف ىمـرآن وإٟمـىل هـق رء ىم٤مًمـف=
ي٘متؾ .وإن [ىم٤مل] :إٟمف مل يرؾمؾ إًمٞمٜم٤م وإٟمىل أرؾمؾ إمم اعمسٚمٛملم وإٟمىل ٟمبٞمٜم٤م ُمقؾمك أو قمٞمسك= إ رء قمٚمٞمٝمؿ.
وًمق ىم٤مل :يٜمف ظمػم ُمـ يٜمٜم٤م= أ ب وؾمجـ ـمقيال وهذا ىمقل حمٛمد سمـ ؾمحٜمقن وذيمره قمـ أسمٞمـف وهلـؿ
ىمقل إذا ؾمبف سم٤مًمقضمف اًمذي سمف يمٗمر إ ي٘متؾ وسمٖمػمه ي٘متؾ إإ أن يسٚمؿ.
وىم٤مل ذم اًمٞمٝمق ي – إذا ىم٤مل إ ًمٚمٛم١مذن طملم شمِمٝمده «يمذسم٧مش  :-يٕم٤مىم٥م ويسجـ ىمد شم٘مدم ٟمص اإلُمـ٤مم
أمحد ذم ُمثؾ هذه اًمّمقرة قمغم اًم٘متؾ :ألٟمف ؿمتؿ.
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ويمذًمؽ اظمتٚمػ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ذم اًمس٥م اًمذي يٜمت٘مض سمف قمٝمد اًمذُمل وي٘متؾ سمف إذا ىمٚمٜم٤م سمـذًمؽ قمـغم
وضمٝملم:
أحدمها :يٜمت٘مض سمٛمٓمٚمؼ اًمس٥م ًمٜمبٞمٜم٤م واًم٘مدح ذم يٜمٜم٤م إذا أفمٝمروه وإن يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون ذًمؽ يٜم٤م وهـذا
ىمقل أيمثرهؿ.
والثاين :أَنؿ إن ذيمروه سمىل يٕمت٘مدوٟمف ومٞمـف يٜمـ٤م ُمــ أٟمـف ًمـٞمس سمرؾمـقل واًم٘مـرآن ًمـٞمس سمٙمـالم اهلل :ومٝمـق
يم٢مفمٝم٤مرهؿ ىمقهلؿ ذم اعمسٞمح وُمٕمت٘مدهؿ ذم اًمتثٚمٞم٨م ىم٤مًمقا :وهذا إ يٜمت٘مض اًمٕمٝمد سمف سمال شمر

سمؾ يٕمزر قمـغم

إفمٝم٤مره.
وأُم٤م إذا ذيمروه سمىل إ يٕمت٘مدوٟمف يٜم٤م :يم٤مًمٓمٕمـ ذم ٟمسبف :ومٝمق اًمذي ىمٞمؾ ومٞمف :يٜم٘مض اًمٕمٝمـد وهـذا اظمتٞمـ٤مر
اًمّمٞمدإين وأسمق اعمٕم٤مزم وهمػمَه٤م.
واأل ًم٦م شمدل قمغم أن اًمس٥م سمىل يٕمت٘مدوٟمف ومٞمف يٜم٤م وُمـ٤م إ يٕمت٘مدوٟمـف ومٞمـف يٜمـ٤م ؾمـقاء وأن ُمٓمٚمـؼ اًمسـ٥م
ُمقضم٥م ًمٚم٘متؾ وىمد شم٘مدم ذًمؽ سمىل ومٞمف يمٗم٤مي٦م .وم٢من اًمذيـ يم٤مٟمقا هيجقٟمف ويٕمٞمبقٟمف ويٜمٗمرون قمٜمف اًمٜم٤مس إٟمىل يمـ٤من
ذًمؽ ومٞمىل يٕمت٘مدوٟمف وُمع ذًمؽ أُمر سم٘متٚمٝمؿ.
وهذا اًمٗمرق ُمتٝم٤موم٧م ضمدا.
وأيْم٤مً :مق ىمٚمٜم٤م :إ يٙمقن ؾمب٤م إإ ُم٤م ًمٞمس يٜم٤م هلؿ أُمٙمـ يمؾ ُمـ ؾمبف أن ي٘مقل :أٟم٤م اقمت٘مده يٜمـ٤م .وطمٞمٜمئـذ
ومٜم٘مقل:
اًمتٙمٚمؿ ذم متثٞمؾ ؾمبف وذيمر صٗم٦م ذًمؽ مم٤م يث٘مؾ قمغم اًم٘مٚم٥م واًمٚمس٤من وٟمحـ ٟمتٕم٤مفمؿ أن ٟمٗمقه سمذًمؽً :مٙمــ
ًمٚمح٤مضم٦م إمم اًمٙمالم ومٜمحـ ٟمٗمرض اًمٙمالم ذم أٟمقاع اًمس٥م ُمٓمٚم٘م٤م ُمـ همػم شمٕمٞملم واًمٗم٘مٞمف ي٠مظمذ طمٔمف ُمـ ذًمـؽ
ومٜم٘مقل:
السب ىوعان :قم٤مء وظمؼم أُم٤م الدعاء :ومٛمثؾ أن ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ ًمٖمـػمه ُمــ اًمٜمـ٤مسً :مٕمٜمـف اهلل ىمبحـف اهلل
أظمزاه اهلل إ رمحف اهلل إ ريض اهلل قمٜمف ىمٓمع اهلل اسمره ومٝمذا ؾم٥م ًمألٟمبٞم٤مء وًمٖمػمهؿ ويمذًمؽ ًمق ىمـ٤مل قمــ
ٟمبل :إ صغم اهلل قمٚمٞمف وإ ؾمٚمؿ أو :إ رومع اهلل ذيمره أو :حمك اهلل اؾمٛمف وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمدقم٤مء سمىل ومٞمف رضر
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ذم اًمدٟمٞم٤م أو ذم اًمديـ أو ذم اآلظمرة ومٝمذه يمٚمف إذا صدر ُمـ ُمسٚمؿ أو ُمـ ُمٕم٤مهد ومٝمق ؾم٥م ومٞم٘متؾ اعمسٚمؿ سمٙمؾ
طم٤مل واًمذُمل ي٘متؾ سمذًمؽ إذا أفمٝمره.
وم٠مُم٤م إن أفمٝمر اًمدقم٤مء ًمف وأسمٓمـ اًمدقم٤مء قمٚمٞمف إسمٓم٤مٟم٤م يٕمرف ُمـ حلـ اًم٘مقل سمحٞمـ٨م يٗمٝمٛمـف سمٕمـض اًمٜمـ٤مس
ون اًمبٕمض ُمثؾ ىمقًمف« :اًمس٤مم قمٚمٞمٙمؿش إذا أظمرضمف خمرج اًمتحٞم٦م وأفمٝمر أٟمف ي٘مقل« :اًمسالمش :ومٗمٞمف ىمقإن:
أحدمها :أٟمف ُمـ اًمس٥م اًمذي ي٘متؾ سمف وإٟمىل يم٤من قمٗمق اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اًمٞمٝمق ي طملم طمٞمـ٤مه
سمذًمؽ طم٤مل عٕمػ اإلؾمالم عم٤م يم٤من ُم٠مُمقرا سم٤مًمٕمٗمق وهذا ىمقل ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜمبٚمٞم٦م.
والقول الثاين :أٟمف ًمٞمس ُمـ اًمس٥م اًمذي يٜم٘مض اًمٕمٝمد :ألَنـؿ مل ئمٝمـروا اًمسـ٥م ومل جيٝمـروا سمـف وإٟمـىل
أفمٝمروا اًمتحٞم٦م واًمسالم ًمٗمٔم٤م وطم٤مإ وطمذومقا «اًمالمش طمذوم٤م ظمٗمٞم٤م يٗمٓمـ ًمف سمٕمض اًمس٤مُمٕملم وىمـد إ يٗمٓمــ
ًمف وهلذا أُمرٟم٤م أن ٟمر قمٚمٞمٝمؿ وضمٕمؾ ذًمؽ ذقم٤م سم٤مىمٞم٤م ومٞمٜم٤م وهذا ىمقل مج٤مقم٦م ُمــ اعمت٘مـدُملم ُمــ أصـح٤مسمٜم٤م
وهمػمهؿ.
وإ ي٘م٤مل :هذا قم٤مء سم٤معمقت وهق طمؼ ًمٞمس سمس٥م .وم٢من اًمدقم٤مء قمغم اعمسٚمٛملم سمـ٤معمقت وشمـرك اًمـديـ ُمــ
أقمٔمؿ اًمس٥م يمىل أن اًمدقم٤مء سم٤مًمّمح٦م واًمسالُم٦م يمراُم٦م.
النوع الثاين :اخلؼم ومٙمؾ ُم٤م قمده اًمٜم٤مس ؿمتىل وؾمب٤م أو شمٜم٘مّم٤م وم٢مٟمف جي٥م سمف اًم٘متؾ يمـىل شم٘مـدم ومـ٢من اًمٙمٗمـر
ًمٞمس ُمستٚمزُم٤م ًمٚمس٥م واًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة شمٙمقن ذم طمـ٤مل ؾمـب٤م وذم طمـ٤مل ًمٞمسـ٧م سمسـ٥م ومٕمٚمـؿ أٟمـف خيتٚمـػ
سم٤مظمتالف اًمٜم٤مس واألطمقال واألىمقال وإذا مل يٙمـ ًمٚمس٥م طمد ًمٖمقي وإ ذقمل رضمع ومٞمـف إمم اًمٕمـرف ومـىل
يم٤من ؾمب٤م ذم قمرف اًمٜم٤مس محؾ قمٚمٞمف يمالم اًمّمح٤مسم٦م واًمٕمٚمىلء وإإ ومال وٟمحـ ٟمذيمر ُمـ ذًمؽ أىمس٤مُم٤م ومٜم٘مقل :إ
ؿمؽ أن إفمٝم٤مر اًمتٜم٘مص واإؾمتٝمزاء سمف قمٜمد اعمسٚمٛملم ؾمـ٥م :يم٤مًمتسـٛمٞم٦م سم٤مؾمـؿ احلـىلر واًمٙمٚمـ٥م أو وصـٗمف
سم٤معمسٙمٜم٦م واخلزي واعمٝم٤مٟم٦م واإلظمب٤مر سم٠مٟمف ذم اًمٕمذاب وأن قمٚمٞمف آصم٤مم اخلالئؼ ويمذًمؽ إفمٝمـ٤مر اًمتٙمـذي٥م قمـغم
وضمف اًمٓمٕمـ ذم اعمٙمذبُ :مثؾ وصٗمف سم٠مٟمف ؾم٤مطمر ظم٤م ع حمت٤مل وأٟمف يرض ُمـ اشمبٕمف وم٢من ٟمٔمؿ ذًمؽ ؿمـٕمرا ومٝمـق
أسمٚمغ ذم اًمِمتؿ وم٢مٟمف حيٗمظ.
وأُم٤م إن أظمؼم قمـ ُمٕمت٘مده سمٖمػم ـمٕمـ ُمثؾ ىمقًمفً :مس٧م ُمتبٕمف ًمس٧م ُمّمدىمف أو :إ أطمبـف أو :إ أر
سمف وإ ىمريٜم٦م قمغم شمٜم٘مّمف وم٘مد أظمؼم سمٛمٕمت٘مده وهق حيّمؾ جلٝمٚمف أو ًمٕمٜم٤م ه وطمسده وشم٘مٚمٞمد األؾمالف.
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وإذا ىم٤مل« :مل يٙمـ رؾمقإ وإ هق ٟمبلش :ومٝمق شمٙمـذي٥م سيـح ويمـؾ شمٙمـذي٥م وم٘مـد شمْمـٛمـ ٟمسـبتف إمم
اًمٙمذب ووصٗمف سم٠مٟمف يمذابً .مٙمـ سملم ىمقًمفً« :مٞمس سمٜمبلش وىمقًمف «يمذابش ومرق ُمـ طمٞم٨م أن هذا إٟمىل شمْمـٛمـ
اًمتٙمذي٥م سمقاؾمٓم٦م قمٚمٛمٜم٤م أٟمف يم٤من ي٘مقل« :إين رؾمقل اهللش وًمٞمس ُمـ ٟمٗمك قمـ همػمه سمٕمض صٗم٤مشمف ٟمٗمٞمـ٤م اـر ا
يمٛمـ ٟمٗم٤مه٤م قمٜمف ٟم٤مؾمب٤م ًمف إمم اًمتٙمذي٥م ذم قمقاه٤م واعمٕمٜمك اًمقاطمد ي١م ى سمٕمب٤مرات سمٕمْمٝم٤م يٕمد ؾمب٤م وسمٕمْمٝم٤م إ
يٕمد ؾمب٤م.
* * *
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فصل فومن سب اهلل تعاىل
وم٢من يم٤من ُمسٚمىل وضم٥م ىمتٚمف سم٤مإلمج٤مع :ألٟمف يم٤مومر سمؾ أؾمقأ طم٤مإ ُمٜمف.
صمؿ اظمتٚمػ أصح٤مسمٜم٤م وهمػمهؿ ذم ىمبقل شمقسمتف سمٛمٕمٜمك أٟمف هؾ يستت٤مب يم٤معمرشمد ويس٘مط قمٜمف إذا أفمٝمر اًمتقسم٦م
سمٕمد رومٕمف إمم اًمسٚمٓم٤من؟ قمغم ىمقًملم:
أحدمها :أٟمف سمٛمٜمزًم٦م ؾم٤مب اًمرؾمقل ومٞمف اًمروايت٤من يم٤مًمروايتلم ذم ؾم٤مب اًمرؾمقل هذه ـمري٘م٦م أيب اخلٓمـ٤مب
وُمـ شمبٕمف ُمـ اعمت٠مظمريـ ويدل قمٚمٞمف يمالم أمحد وهق ُمذه٥م أهؾ اعمديٜم٦م.
وقمغم هذه اًمٓمري٘م٦م :ومٔم٤مهر اعمذه٥م أٟمف إ يس٘مط اًم٘متؾ سم٤مًمتقسمـ٦م سمٕمـد اًم٘مـدرة قمٚمٞمـف يمـىل ذيمرٟمـ٤م ذم ؾمـ٤مب
اًمرؾمقل.
وأُم٤م اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :وم٢مٟمف يٙمقن ُمرشمدا وسم٤مًمرواي٦م األومم ىم٤مل ُم٤مًمؽ واًمٚمٞم٨م واسمـ اًم٘م٤مؾمـؿ= إٟمـف ي٘متـؾ ومل
يستت٥م.
والثاين :يستت٤مب وشم٘مبؾ شمقسمتف سمٛمٜمزًم٦م اعمرشمد وهذا ىمقل اًم٘م٤ميض واًمنميػ واسمـ اًمبٜم٤مء واسمــ قم٘مٞمـؾ ُمـع
ىمقهلؿ :إن ؾم٤مب اًمرؾمقل إ يستت٤مب وهق ىمقل ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمدٟمٞملم ويمذا ذيمـره أصـح٤مب اًمِمـ٤مومٕمل ىمـ٤مًمقا:
ؾم٥م اهلل ر ة وهذا ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م.
وم٠مُم٤م ُم٠مظمذ ُمـ اؾمتت٤مب اًمس٤مب هلل ورؾمقًمف :وم٘م٤مًمقا :هق ر ة وُمـ ومرق ىم٤مل :ؾم٥م اهلل يمٗمر حمض طمؼ هلل
وهق – ؾمبح٤مٟمف – قمٚمؿ ُمٜمف أٟمف يس٘مط طم٘مف قمـ اًمت٤مئ٥م وإ يٚمح٘مف همْم٤معـ٦م وإ ُمٕمـرة وطمرُمتـف ذم ىمٚمـقب
اًمٕمب٤م أقمٔمؿ ُمـ أن هتتٙمٝم٤م ضمرأة أطمد وْبذا ئمٝمر اًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اًمرؾمقل وألٟمف طمـؼ آ ُمـل ومـال يسـ٘مط
سم٤مًمتقسم٦م.
وسم٤مًمٜمٔمر إمم أٟمف طمؼ هلل ومىل اٟمتٝمٙمف ُمـ طمرُم٦م اهلل إ يٜمجؼم إإ سم٤محلد وم٠مؿمبف اًمزٟم٤م واًمرسىم٦م واًمنمب.
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فصـــل
وإن يم٤من اًمس٤مب هلل ذُمٞم٤م :ومٝمق يمىل ًمق ؾم٥م اًمرؾمقل وىمد شم٘مدم ٟمص أمحد أٟمف ي٘متـؾ ُمسـٚمىل يمـ٤من أو ذُمٞمـ٤م
ويمذًمؽ أصح٤مسمٜم٤م ويمذا ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وأصح٤مسمف ويمذًمؽ أصح٤مب اًمِم٤مومٕملً :مٙمـ هٜم٤م ُمس٠مًمت٤من:
إحدامها :أن سب اهلل عذ قسمني:
أحدمها :ؾمبف سمىل إ يتديـ سمف سمـؾ هـق اؾمـتٝم٤مٟم٦م قمٜمـد اعمـتٙمٚمؿ وهمـػمه يمـ٤مًمٚمٕمـ ومٝمـذا هـق اًمسـ٥م سمـال
ري٥م.والثاين :أن يٙمقن مم٤م يتديـ سمف ويٕمت٘مده شمٕمٔمٞمىل ُمثؾ ىمقل اًمٜمّم٤مرىً :مف وًمد وص٤مطمب٦م ومٝمذا مم٤م اظمتٚمػ
ومٞمف إذا أفمٝمره اًمذُمل :وم٘م٤مل اًم٘م٤ميض واسمـ قم٘مٞمؾ :يٜمت٘مض سمف قمٝمده.
وىم٤مل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕملُ :م٤م يتديـ سمف ًمٞمس هق سمس٥م وهق فم٤مهر يمالم أمحد وذًمـؽ أن اًمٙمـ٤مومر إ ي٘مـقل
ذًمؽ ؾمب٤م سمؾ هق قمٜمده شمٕمٔمٞمؿ.
ادسيلة الثاىوة :يف استتابة الذمي:
ومجٛمٝمقر أصح٤مسمٜم٤م ي٘مبٚمقن شمقسمتف وهذا اعمٕمروف ُمـ ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ويمذا ىم٤مل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ وهمػمه ُمــ
اعم٤مًمٙمٞم٦م :إٟمف يستت٤مب واعمٜمّمقص قمـ ُم٤مًمؽ :أٟمف إ يستت٤مب سمؾ ي٘متؾ وهق فم٤مهر يمالم أمحد.
وسم٤مجلٛمٚم٦م :وم٤مًمس٥م صمالصم٦م ُمراشم٥م:
األوىلُ :م٤م يتديـ سمف يم٘مقل اًمٜمّم٤مرى ذم قمٞمسك وٟمحقه ومٝمذا طمٙمٛمف طمٙمؿ ؾم٤مئؾ أٟمقاع اًمٙمٗمر وىمد ذيمرٟم٤م
اخلالف ذم اٟمت٘م٤مض اًمٕمٝمد سم٢مفمٝم٤مره وإذا ىمٞمؾ سم٤مٟمت٘م٤مض اًمٕمٝمد سمف :ومس٘مقط اًم٘متؾ قمٜمف سم٤مإلؾمالم ُمتقضمف وهـق
ىمقل اجلٛمٝمقر.
ادرتبة الثاىوة :أن يذيمر ُم٤م يتديـ سمف وهق ؾم٥م ًمديـ اعمسٚمٛملم يم٘مقل اًمٞمٝمق ي ًمٚمٛم١مذن« :يمذسم٧مش ويمر
اًمٜمٍماين قمغم قمٛمر ويمىل ًمق قم٤مب ؿمٞمئ٤م ُمـ أطمٙم٤مم اهلل :ومٝمذا طمٙمٛمف طمٙمؿ ؾم٥م اًمرؾمقل ذم اٟمت٘مـ٤مض اًمٕمٝمـد
سمف وهق اًمذي قمٜم٤مه اًمٗم٘مٝم٤مء سم٘مقهلؿ« :ذيمر اهلل أو يمت٤مسمف سمسقءش.
وأُم٤م ؾم٘مقط اًم٘متؾ سم٤مإلؾمالم :ومٝمق يمس٥م اًمرؾمقل.
ادرتبة الثالثة :أن يسبف سمىل إ يتديـ سمف سمؾ هق حمرم ذم يٜمف يم٤مًمٚمٕمـ ومال ئمٝمر سمٞمٜمف وسملم ؾم٥م اعمسٚمؿ ومرق
سمؾ رسمىل يم٤من أؿمد وم٢مؾمالُمف إ جيد ًمف اقمت٘م٤م ا ًمتحريٛمف سمؾ هـق ومٞمـف يم٤مًمـذُمل إذا زٟمـك أو ىمتـؾ أو رسق صمـؿ
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أؾمٚمؿ وم٢مذا ىمٚمٜم٤م :إ شم٘مبؾ شمقسم٦م اعمسٚمؿ ُمـ ؾم٥م اهلل وم٠من إ شم٘مبؾ شمقسم٦م اًمـذُمل أومم سمخـالف ؾمـ٥م اًمرؾمـقل
ويِمبف ذًمؽ زٟم٤مه سمٛمسٚمٛم٦م.
وهذا اًم٘مسؿ اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمف قمغم صمالصم٦م أىمقال:
أحدها :أن اًمذُمل يستت٤مب ُمٜمف يم٤معمسٚمؿ.
والثاين :إ يستت٤مب ًمٙمـ إن أؾمٚمؿ إ ي٘متؾ وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمل ورواي٦م قمـ أمحد وىمقل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ.
والقول الثالث :أٟمف ي٘متؾ سمٙمؾ طم٤مل وهق فم٤مهر يمالم ُم٤مًمـؽ وأمحـد يمـىل ٟم٘مـقل ي١مظمـذ ُمٜمـف طمـد اًمزٟمـ٤م
واًمرسىم٦م :ألٟمف حمرم قمٜمده وقمٜمد اعمسٚمٛملم يمذا هذا ويدل قمغم ذًمؽ أيمثر األ ًم٦م.
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فصـــل
وم٢من ؾم٥م ُمقصقوم٤م سمقصػ أو ُمسٛمك سم٤مؾمؿ وذًمؽ ي٘مع قمغم اهلل أو سمٕمض رؾمٚمف ًمٙمـ فمٝمر أٟمف مل ي٘مّمـد
ومل ير ه ومٝمذا اًم٘مقل وؿمبٝمف طمرام ذم اجلٛمٚم٦م يستت٤مب ص٤مطمبف ُمٜمـف إن مل يٕمٚمـؿ حتريٛمـف ويٕمـزر ُمـع اًمٕمٚمـؿ
شمٕمزيرا سمٚمٞمٖم٤م ًمٙمـ إ يٙمٗمر وإ ي٘متؾ.
ُمث٤مًمفُ :مـ ؾم٥م اًمدهر أو اًمزُم٤من اًمذي ومرق سمٞمٜمف وسملم األطمب٦م ويٕمت٘مد أن وم٤مقمؾ ذًمؽ هق اًمدهر ووم٤مقمٚمـف
طم٘مٞم٘م٦م إٟمىل هق اهلل – شمٕم٤ممم – ومٞم٘مع اًمس٥م قمٚمٞمف ُمـ طمٞم٨م مل يٕمتٛمـده وإمم هـذا أؿمـ٤مر صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ
سم٘مقًمف« :إ شمسبقا اًمدهر وم٢من اهلل هق اًمدهرش.
ويمذًمؽُ :مـ ؾم٥م رضمال وىم٤مل :ي٤م اسمـ يمذا ويمذا إمم آ م وم٘مد أشمـك قمٔمـٞمىل ُمـع أٟمـف مل يـدظمؾ ومٞمـف ٟمـقح
وإ ريس وؿمٞم٨م وهمػمهؿ ُمـ اًمٜمبٞملم وُمثؾ هذا اًمٕمٛمقم ذم هذه احل٤مل إ ي٘مّمد سمف األٟمبٞم٤مء.
ويمذًمؽ ىم٤مل اسمـ أيب زيد ومٞمٛمـ ىم٤ملً« :مٕمـ اهلل اًمٕمرب وسمٜمل إرسائٞمؾ وسمٜمل آ مش مل ير األٟمبٞمـ٤مء وإٟمـىل أرا
اًمٔم٤معملم ُمٜمٝمؿ= قمٚمٞمف األ ب سم٘مدر اضمتٝم٤م اًمسٚمٓم٤من وذه٥م ىمقم إمم ىمتٚمف وهذه ُمس٠مًم٦م اًمٙمرُم٤مين وهق ىمٞم٤مس
أطمد اًمقضمٝملم ألصح٤مسمٜم٤م ومٞمٛمـ ىم٤مل« :قمّمٞم٧م اهلل ذم يمؾ ُم٤م أُمرين سمفش.
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فصـــل
واحلٙمؿ ذم ؾم٤مئر األٟمبٞم٤مء يم٤محلٙمؿ ذم ٟمبٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وإ يٕمٚمؿ أن أطمدا ومرق سمـلم ٟمبـل وٟمبـل
وإ ري٥م أن ضمرم ؾم٤مسمف أقمٔمؿ ُمـ ؾم٤مب همػمه.
فصـــل
وم٠مُم٤م ُمـ ؾم٥م أزواج اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ومٛمـ ىمذف قم٤مئِم٦م سمىل سمرأه٤م اهلل ُمٜمف وم٘مـد يمٗمـر طمٙمـك
اإلمج٤مع قمٚمٞمف همػم واطمد.
وأُم٤م ُمـ ؾم٥م همػمه٤م ُمـ أزواضمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ومٗمٞمف ىمقإن:
أحدمها :أٟمف يمس٥م واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت.
والثاين - :وهق اًمّمحٞمح – أن ُمـ ىمذف واطمدة ُمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم :ومٝمق يم٘مذف قم٤مئِم٦م.
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فصـــل
وم٠مُم٤م ُمـ ؾم٥م أطمدا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م – ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم  :-وم٘مد أـمٚمؼ أمحد أٟمـف يٜمٙمـؾ وشمقىمـػ قمــ
يمٗمره وىمتٚمف سمؾ ىم٤مل :يٕم٤مىم٥م وجيٚمد وحيبس طمتك يٛمقت أو يرضمع قمـ ذًمـؽ وهـذا اعمِمـٝمقر ُمــ ُمـذه٥م
ُم٤مًمؽ.
ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر :إ أقمٚمؿ أطمدا أوضم٥م ىمتٚمف.
وىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغمُ :مـ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ُمستحال يمٗمر وإإ ومسؼ ؾمقاء يمٗمرهؿ أو ـمٕمــ ذم يـٜمٝمؿ
قمغم ذًمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء.
وىمد ىمٓمع ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سم٘متؾ ُمـ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ويمٗمروا اًمراومْم٦م وسح سمذًمؽ يمثػم ُمـ أصح٤مسمٜم٤م.
ىم٤مل أسمق سمٙمر قمبد اًمٕمزيز ذم «اعم٘مٜمعش ذم اًمراوميض :إن ؾم٥م وم٘مد يمٗمر ومال يزوج.
وًمٗمظ سمٕمْمٝمؿ :إن ؾمبٝمؿ ؾمب٤م ي٘مدح ذم يٜمٝمؿ أو قمـداًمتٝمؿ= يمٗمـر وٟمٍمـه اًم٘مـ٤ميض وإن يمـ٤من ؾمـب٤م إ
ي٘مدح ُمثؾ أن يس٥م أسم٤م أطمدهؿ أو يسبف ؾمب٤م ي٘مّمد همٞمٔمف مل يٙمٗمر.
ىم٤مل أمحد ذم اًمرضمؾ يِمتؿ قمثىلن :هذا زٟمديؼ وىم٤مل ذم رواي٦م طمٜمبؾُ :مـ ؿمتؿ رضمال ُمـ أصـح٤مب اًمٜمبـل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ :م٤م أراه ُمـ اإلؾمالم .
( )1

ىم٤مل اًم٘م٤ميض :وم٘مد أـمٚمؼ أمحد اًم٘مقل أٟمف يٙمٗمر سمسبف ألطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وشمقىمػ ذم روايـ٦م قمبـد اهلل وأيب
ـم٤مًم٥م قمـ ىمتٚمف ويمىلل احلد وإجي٤مب اًمتٕمزير ي٘متيض أٟمف مل حيٙمؿ سمٙمٗمره.
ىم٤مل :ومٞمحتٛمؾ محؾ ىمقًمف – يٕمٜمل ىمقل أمحد ُ« :-م٤م أراه قمغم اإلؾمالمش قمغم ُمـ اؾمتحؾ ؾمبٝمؿ وم٢مٟمف يٙمٗمـر
سمال ظمالف وحيٛمؾ إؾم٘م٤مط اًم٘متؾ قمغم همػم اعمستحؾ .وحيتٛمؾ أن حيٛمؾ قمغم أن ُمـ ؾمـ٥م ـمٕمٜمـ٤م ذم قمـداًمتٝمؿ
ومٞم٘متؾ وُمـ ؾم٥م إ ًمٓمٕمـ ومال ي٘متؾ ٟمحق ىمقًمف :يم٤من ومٞمٝمؿ ىمٚمـ٦م قمٚمـؿ وىمٚمـ٦م ُمٕمرومـ٦م سم٤مًمسٞم٤مؾمـ٦م واًمِمـج٤مقم٦م
وومٞمٝمؿ ؿمح وحمب٦م اًمدٟمٞم٤م وٟمحقه.
ىم٤مل :وحيتٛمؾ أن حيٛمؾ يمالُمف قمغم فم٤مهره ومٞمٙمقن ذم ؾم٤مْبؿ روايت٤من:
أطمدَه٤م :يٙمٗمر واًمث٤مٟمٞم٦م :يٗمسؼ.
( )1أظمرضمف اخلالل ذم «اًمسٜم٦مش 493 /3( :رىمؿ .)781
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ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :وقمغم هذا اؾمت٘مر ىمقل اًم٘م٤ميض وهمػمه طمٙمقا ذم شمٙمٗمػمه روايتلم:
ىم٤مل اًم٘م٤ميض :وُمـ ىمذف قم٤مئِم٦م سمىل سمرأه٤م اهلل ُمٜمف يمٗمر سمال ظمالف.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :وٟمحـ ٟمرشم٥م اًمٙمالم ذم ومّمٚملم:
أحدمها :ذم طمٙمؿ ؾمبٝمؿ ُمٓمٚم٘م٤م.
والثاين :ذم شمٗمّمٞمؾ أطمٙم٤مم اًمس٤مب.
أما األول :ومس٥م أصح٤مسمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمرام سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م.
أما الكتاب :ومألٟمف همٞمب٦م وىمد ىم٤ملَ ﴿ :وإَ َيٖم َتَ٥م سمٕم ُْم ُٙمُؿ َسمٕمْم ً٤م﴾

( )1

واعمُ١م ُِمٜمَ ِ
َ٤مت سمِ َٖم ِػم َُم٤م ايم َت ََس ُبقا َوم َ٘م ِد اطم َت ََٛم ُٚمـقا ُْب َتَ٤مٟمـ ً٤م َوإِصمـ ًىل ُُّمبِٞمٜمـ ً٤م﴾
َ

( )2

وىمقًمف﴿ :واًم ِ
ـذي َـ ُيـ١م ُذ َ
لم
ون اعمُـ١م ُِمٜمِ َ
َ

ِ
يض اهللُ َقم ِ
لم إِذ
ــ اعمُـ١م ُِمٜمِ َ
وىمـ٤ملًَ ﴿ :م َ٘مـد َر َ

( )4
( )3
ُي َب٤ميِ ُٕمق َٟم ََؽ َحت َ٧م اًمِم َج َر ِة﴾ وىمد صمب٧م ذم اًمّمحٞمح« :أٟمف إ يدظمؾ اًمٜم٤مر أطمد سم٤ميع حت٧م اًمِمجرةش .

ـ٤مر﴾ اآليـ٦م( )5وىمـ٤مل﴿ :واًم ِ
٤مب اهللُ َقم َغم اًمٜمبِل َواعمُ َٝم ِ
ٟمّم ِ
ـذي َـ َضمـ٤م ُءوا ُِمــ
َ
٤مضم ِري َـ َواألَ َ
وىم٤مل شمٕم٤مممًَ ﴿ :م َ٘مد شم َ
ِّ
إلظم َقاٟمِٜمََ٤م اًم ِذي َـ َؾم َب ُ٘مق َٟمَ٤م سمِ ِ
قن َرسمٜمََ٤م اهم ِٗمر ًَمٜمََ٤م َو ِ
َسمٕم ِد ِهؿ َي ُ٘مق ًُم َ
ال ًِّمٚم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا َرسمٜمََ٤م إِٟم َ
٤مإل َيىل ِن َوإَ َدم َٕمؾ ِذم ُىم ُٚمقسمِٜمََ٤م ِهم ًّ
ـؽ
( )6
رء ٌ ِ
ٞمؿ﴾ .
وف رطم ٌ
َ ُ

ومٕمٚمؿ أن اإؾمتٖمٗم٤مر هلؿ وـمٝم٤مرة اًم٘مٚم٥م ُمـ اًمٖمؾ أُمر حيبف اهلل ويرعـ٤مه ويثٜمـل قمـغم وم٤مقمٚمـف وذيمـر قمـدة
آي٤مت.
وأما السنة :ومٗمل اًمّمحٞمحلم ىمقًمف« :إ شمسبقا أصح٤ميب ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق أٟمٗمؼ أطمـديمؿ ُمثـؾ أطمـد
( )7

ذهب٤م ُم٤م سمٚمغ ُمد أطمدهؿ وإ ٟمّمٞمٗمفش.
( )1احلجرات.12 :
( )2األطمزاب.58 :
( )3اًمٗمتح.18 :
( )4أظمرضمف ُمسٚمؿ رىمؿ (ُ )2496مـ طمدي٨م أم ُمبنم – ريض اهلل قمٜمٝم٤م . -

( )5اًمتقسم٦م.117 :
( )6احلنم.10 :
( )7أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ ( )3673وُمسٚمؿ رىمؿ ( )2540قمـ أيب ؾمٕمٞمد – ريض اهلل قمٜمف .-
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وروى اًمؼمىم٤مين « :إ شمسبقا أصح٤ميب قمقا زم أصح٤ميبش.
( )1

وىم٤مل« :إن اهلل اظمت٤مرين واظمت٤مر زم أصح٤مسم٤م ضمٕمؾ زم ُمٜمٝمؿ وزراء وأٟمّم٤مرا وأصٝم٤مرا ومٛمـ ؾمـبٝمؿ ومٕمٚمٞمـف
ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أمجٕملم إ ي٘مبؾ اهلل ُمٜمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سوم٤م وإ قمدإش .
( )2

وىم٤مل « :اهلل اهلل ذم أصح٤ميب إ شمتخذوهؿ همرع٤م ُمـ سمٕمدي ُمـ أطمبٝمؿ وم٘مد أطمبٜمل وُمـ أسمٖمْمـٝمؿ وم٘مـد
أسمٖمْمٜمل وُمـ آذاهؿ وم٘مد آذاين وُمـ آذاين وم٘مد آذى اهلل وُمـ آذى اهلل ومٞمقؿمؽ أن ي٠مظمـذهش :رواه اًمؽمُمـذي
وهمػمه .
( )3

وذم ًمٗمظُ« :مـ ؾم٥م أصح٤ميب وم٘مد ؾمبٜمل وُمـ ؾمبٜمل وم٘مد ؾم٥م اهللش رواه اسمـ اًمبٜم٤مء .
( )4

وىم٤ملً« :مٕمـ اهلل ُمـ ؾم٥م أصح٤ميبش رواه اًمزسمػمي .
( )5

وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمسٜم٦م.
( )1ىم٤مل احل٤مومظ ذم «اًمٗمتحش « :)34 /7( :أظمرضمف اًمؼمىم٤مين ذم «اعمّم٤مومح٦مش ش وطمسٜمف هق واحل٤مومظ .واٟمٔمر «ضمزء إ شمسبقا أصح٤ميبش (ص)60 /
إسمـ طمجر.
()2أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم «اًمسٜم٦مش )469 /2( :واًمٓمؼماين ذم «اًمٙمبػمش )140 /17( :واخلالل ذم «اًمسٜم٦مش 515 /3( :رىمؿ )834
واحل٤ميمؿ ) 632 /3( :وهمػمهؿ يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م اعمدين قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ؾم٤ممل سمـ قمتب٦م سمـ قمقيؿ سمـ ؾم٤مقمدة قمـ أسمٞمف قمـ
ضمده.
وصححف احل٤ميمؿ وواوم٘مف اًمذهبل وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم« :هذا حمٗمقظ ْبذا اإلؾمٜم٤م ش .وعٕمٗمف األًمب٤مين ذم صري٩م اًمسٜم٦م سمجٝم٤مًم٦م قمبد اًمرمحـ
سمـ ؾم٤ممل وؾمقء طمٗمظ حمٛمد اسمـ ـمٚمح٦م وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أٟمس أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم «شم٤مرخيفش )99 /2( :وُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر أظمرضمف
اًمبزار «اًمٙمِمػ  )288 /3ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم «اعمجٛمعش« :)16 /10( :رضم٤مًمف صم٘م٤مت وذم سمٕمْمٝمؿ ظمالفش.
( )3أظمرضمف أمحد ذم «اعمسٜمدش )87 /4( :وذم «ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦مش )49 /1( :واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم «اًمسٜم٦مش )465 /2( :واسمـ طمب٤من يمىل ذم
«اإلطمس٤منش )244 /16( :وهمػمهؿ ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ – ريض اهلل قمٜمف – واحلدي٨م إؾمٜم٤م ه عٕمٞمػ.
( )4يمذا ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم «اًمٙم٤مُمؾش210 /4( :ش سم ٜمحقه ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾً :مٙمٜمف ُمـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ ظمراش قمـ
قمـ اًمٕمقام سمـ طمقؿم٥م وأطم٤م يثف قم٤مُمتٝم٤م ُمٜم٤ميمػم .وزا ومٞمف سمٕمد أصح٤ميب« :وأصٝم٤مريش.
( ) 5قمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح سمف ُمرؾمال أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل .)1248 /7( :وأظمرضمف اًمؽمُمذي رىمؿ ( ) 3958واًمبزار
«اًمٙمِمػ294 – 293 /3 :ش واًمٓمؼماين ذم «اًمٙمبػمش )434 /12( :واًمالًمٙم٤مئل )1248 /7( :واًمْمٞم٤مء ذم «اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥م
األصح٤مبش :رىمؿ (ُ ) 7مرومققم٤م قمـ اسمـ قمٛمر وهق ُمـ ُمٗم٤مريد ؾمٞمػ اسمـ قمٛمر.
ىم٤مل اًمؽمُمذي« :هذا طمدي٨م ُمٜمٙمرش اهـ أيُ :مـ هذه اًمٓمريؼ اعمرومققم٦م قمـ اسمـ قمٛمر وًمٚمحدي٨م ؿم٤مهدان ُمـ طمدي٨م أٟمس وأيب هريرة.
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وإذا يم٤من ؿمتٛمٝمؿ ْبذه اعمث٤مسم٦م وم٠مىمؾ ُم٤م ومٞمف اًمتٕمزير وهذا مم٤م إ ٟمٕمٚمؿ ومٞمف ظمالوم٤م سملم أهؾ اًمٗم٘مف واًمٕمٚمؿ ُمــ
أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمس٤من .وؾم٤مئر أهؾ اًمسـٜم٦م واجلىلقمـ٦م اٛمٕمـقن قمـغم أن
اًمقاضم٥م اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ واإؾمتٖمٗم٤مر هلؿ واًمـؽمطمؿ قمٚمـٞمٝمؿ واًمـؽميض قمـٜمٝمؿ واقمت٘مـ٤م حمبـتٝمؿ وُمـقاإهتؿ
وقم٘مقسم٦م ُمـ أؾم٤مء ومٞمٝمؿ اًم٘مقل.
ومٛمـ ىم٤مل :إ ي٘متؾ سمِمتٛمٝمؿ ًم٘مقًمف« :إ حيؾ م اُمرئ ُمسٚمؿ إإ سم٢مطمدى صمالثش احلدي٨م وألن سمٕمْمٝمؿ
( )1

رسمىل ؾم٥م سمٕمْم٤م ومل يٙمٗمر أطمد سمذًمؽ.
وُمـ ىم٤مل :ي٘متؾ اًمس٤مب أو يٙمٗمر :وم٤مطمتجقا سم٠مؿمٞم٤مء:
ُمٜمٝم٤م :ىمقًمفُ ﴿ :حم َٛمدٌٌ ر ُؾم ُ
قل اهللِ َواًم ِذي َـ َُم َٕم ُف﴾ اآلي٦م

( )2

ومٛمـ همٞمظ ْبؿ وم٘مد ؿم٤مرك اًمٙمٗم٤مر ومٞمىل أذهلؿ اهلل سمف وأظمزاهؿ ويمبتٝمؿ وُمـ ؿم٤مرك اًمٙمٗم٤مر ومٞمىل يمبتقا سمـف ضمـزاء
ًمٙمٗمرهؿ ومٝمق يم٤مومر ُمثٚمٝمؿ :ألن اعم١مُمـ إ يٙمب٧م ضمـزاء ًمٚمٙمٗمـر .يقعـحف أٟمـف قمٚمـؼ احلٙمـؿ سمقصـػ ُمِمـتؼ
ُمٜم٤مؾم٥م :ألن اًمٙمٗمر ُمٜم٤مؾم٥م ألن يٖم٤مض ص٤مطمبف وم٢مذا يم٤من هق اعمقضم٥م ألن يٖم٤مظ ص٤مطمبف سم٠مصح٤مب حمٛمـد
ومٙمؾ ُمـ هم٤معف اهلل ْبؿ وم٘مد وضمد ذم طم٘مف ُمقضم٥م ذاك وهق اًمٙمٗمر وهذا ُمٕمٜمك ىمقل اإلُم٤مم أمحد «ُم٤م أراه قمغم
اإلؾمالمش – يٕمٜمل اًمراوميض .-
وُمـ ذًمؽ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ« :مـ أسمٖمْمٝمؿ وم٘مد أسمٖمْمٜمل وُمـ آذاهؿ وم٘مـد آذاين وُمــ ؾمـبٝمؿ
ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أمجٕملم إ ي٘مبؾ اهلل ُمٜمف سوم٤م وإ قمدإش

( )3

وأذى اهلل ورؾمقًمف يمٗمر وْبذا

ئمٝمر اًمٗمرق سملم أذاهؿ ىمبؾ اؾمت٘مرار اًمّمحب٦م وأذى ؾم٤مئر اعمسٚمٛملم وسملم أذاهؿ ىمبؾ اؾمت٘مرار اًمّمحب٦م وأذى
ؾم٤مئر اعمسٚمٛملم وسملم أذاهؿ سمٕمد صمبقت اًمّمحب٦م وم٢من ُمــ يمـ٤من قمـغم صـحبتف وُمـ٤مت قمٚمٞمٝمـ٤م ومـ٢من أذاه أذى
ُمّمحقسمف ىم٤مل اسمـ ُمسٕمق – ريض اهلل قمٜمف « :-اقمتؼموا اًمٜم٤مس سم٠مظمداَنؿش يمىل ىمٞمؾ:
قمـ اعمرء إ شمس٠مل وؾمؾ قمـ ىمريٜمف

ومٙمـــؾ ىمـــريـ سم٤معم٘مـــ٤مرن ي٘متـــدي

( )1أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ ( )6878وُمسٚمؿ رىمؿ (ُ )1676مـ طمدي٨م اسمـ ُمسٕمق – ريض اهلل قمٜمف  .-وضم٤مء ُمـ طمدي٨م مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.

( )2اًمٗمتح.29 :
(ُ )3م٣م صرجيف.
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وىم٤مل ُم٤مًمؽ :ه١مإء ىمقم أرا وا ىمدح اًمرؾمقل ومىل أُمٙمٜمٝمؿ وم٘مدطمقا ذم أصح٤مسمف طمتك ي٘مـ٤مل :رضمـؾ ؾمـقء
يم٤من ًمف أصح٤مب ؾمقء.
ىم٤مل اسمـ قمٛمر« :إ شمسبقا أصح٤مب حمٛمد وم٢من ُم٘م٤مم أطمدهؿ ظمػم ُمـ قمٛمٚمٙمؿ يمٚمفش.
وىم٤مل قمكم« :إٟمف ًمٕمٝمد قمٝمده إزم رؾمقل اهلل :أٟمف إ حيبؽ إإ ُم١مُمـ وإ يبٖمْمؽ إإ ُمٜم٤مومؼش رواه ُمسٚمؿ.
وذم «اًمّمحٞمحلمش« :آي٦م اإليىلن طم٥م األٟمّم٤مر وآي٦م اًمٜمٗم٤مق سمٖمض األٟمّم٤مرش.
وومٞمٝمىل[« :األٟمّم٤مر إ حيبٝمؿ إإ ُم١مُمـ وإ يبٖمْمٝمؿ إإ ُمٜمـ٤مومؼ] ُمــ أطمـبٝمؿ أطمبـف اهلل وُمــ أسمٖمْمـٝمؿ
أسمٖمْمف اهللش.
ومٛمـ ؾمبف وم٘مد زا قمغم سمٖمْمٝمؿ ومٞمج٥م أن يٙمقن ُمٜم٤موم٘م٤م وإٟمىل ظمص األٟمّم٤مر :ألَنؿ هـؿ اًمـذيـ شمبـقءوا
اًمدار واإليىلن ُمـ ىمبؾ اعمٝم٤مضمريـ وآووا رؾمقل اهلل وٟمٍموه وُمٜمٕمقه وسمذًمقا ٟمٗمقؾمـٝمؿ وأُمـقاهلؿ ذم إىم٤مُمـ٦م
يٜمف وقم٤م وا األمحر واألؾمق ُمـ أضمٚمف واعمٝم٤مضمريـ واؾمقهؿ ذم األُمقال ويمـ٤من اعمٝمـ٤مضمريـ ىمٚمـٞمال همرسمـ٤مء
وم٘مراء ُمستْمٕمٗملم .وأرا أن يٕمرف اًمٜم٤مس ىمدر األٟمّم٤مر ًمٕمٚمٛمف أن اًمٜم٤مس يٙمثـرون واألٟمّمـ٤مر ي٘مٚمـقن وأن
األُمر ؾمٞمٙمقن ذم اعمٝم٤مضمريـ ومٙمؾ ُمـ ؿم٤مرك األٟمّم٤مر ذم ٟمٍمـ اهلل ورؾمـقًمف سمـىل أُمٙمٜمـف :ومٝمـق ذيٙمٝمـؿ ذم
احل٘مٞم٘م٦م ومبٖمض ُمـ ٟمٍم اهلل ورؾمقًمف ٟمٗم٤مق يدظمؾ ذم ذًمؽ يمؾ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ٟمٍموه وُمبٖمْمـٝمؿ ُمٜمـ٤مومؼ
يم٤مومر عم٤م ذيمرٟم٤مه.
ىم٤مل ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف« :يم٤من ي٘م٤مل :سمٖمض سمٜمل ه٤مؿمؿ ٟمٗم٤مق وسمٖمض أيب سمٙمر وقمٛمر ٟمٗم٤مق واًمِم٤مك ذم أيب
سمٙمر يم٤مًمِم٤مك ذم اًمسٜم٦مش .
( )1

ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ئمٝمر ذم أُمتل ذم آظمر اًمزُم٤من ىمقم يسـٛمقن
اًمراومْم٦م يرومْمقن اإلؾمالمش رواه قمبد اهلل سمـ أمحد ذم «اعمسٜمدش قمـ يمثػم اًمٜمقاء قمـ إسمراهٞمؿ سمـ احلســ قمــ
أسمٞمف قمـ ضمده قمـ قمكم ومذيمره .
( )2

( )1رواه أمحد ذم «اًمٗمْم٤مئؾش )968 /2( :و«اًمالًمٙم٤مئلش )1266 /7( :وأظمرضمف اخلالل ذم «اًمسٜم٦مش 290 /1( :رىمؿ  )353سمٜمحقه قمـ
حم٤مرب سمـ صم٤مر.
( )2وأظمرضمف قمبد اهلل سمـ أمحد ذم «اًمسٜم٦مش )546 /2( :واسمـ أيب قم٤مصؿ.)460 /2( :
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وهق ذم اًمسٜمـ ُمـ وضمقه صحٞمح٦م ويمثػم يْمٕمػ.
وروى أسمق حيٞم٤م احلىلين قمـ قمكم ىم٤مل :ىم٤مل زم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ي٤م قمكم! أٟم٧م وؿمٞمٕمتؽ ذم اجلٜم٦م
وإن ىمقُم٤م هلؿ ٟمبز ي٘م٤مل هلؿ :اًمراومْم٦م إن أ ريمتٝمؿ وم٤مىمتٚمٝمؿ وم٢مَنؿ ُمنميمقنش .ىم٤مل قمكم :يٜمتحٚمقن طمـ٥م أهـؾ
اًمبٞم٧م وًمٞمسقا يمذًمؽ وآي٦م ذًمؽ أَنؿ يِمتٛمقن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر – ريض اهلل قمٜمٝمىل  .-رواه قمبد اهلل سمـ أمحد.
وذم ًمٗمظ« :يٙمقن سمٕمدٟم٤م ىمقم يٜمتحٚم قن ُمق شمٜم٤م يٙمذسمقن قمٚمٞمٜم٤م ُم٤مرىمـ٦م آيـ٦م ذًمـؽ أَنـؿ يسـبقن أسمـ٤م سمٙمـر
وقمٛمرش.
ورواه اًمبٖمقي وومٞمف« :أيٜمىل أ ريمتٛمقهؿ وم٤مىمتٚمقهؿ وم٢مَنؿ ُمنميمقنش.
( )1

وروي ُمقىمقوم٤م قمغم قمكم وُمرومققم٤م.
( )2

ورواه اسمـ سمٓم٦م قمـ أٟمس ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل« :إن اهلل اظمت٤مرين واظمت٤مر زم أصـح٤ميب ومجٕمٚمٝمـؿ أٟمّمـ٤مري
وضمٕمٚمٝمؿ أصٝم٤مري وإٟمف ؾمٞمجلء آظمر اًمزُم٤من ىمقم يٜمت٘مّمقَنؿ أإ ومال شمقايمٚمـقهؿ وإ شمِمـ٤مرسمقهؿ أإ ومـال
شمٜم٤ميمحقهؿ أإ ومال شمّمٚمقا ُمٕمٝمؿ وإ شمّمٚمقا قمٚمٞمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ طمٚم٧م اًمٚمٕمٜم٦مش وومٞمف ٟمٔمر.
( )3

وروي أعٕمػ ُمـ ذًمؽ قمـ أيب هريرة ًمٙمـ هذا ُم٠مصمقر قمـ اًمّمح٤مسم٦م ومروي قمـ قمكم أٟمف سمٚمٖمـف أن قمبـد
اهلل سمـ اًمسق اء يٜمت٘مص أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ومٝمؿ سم٘متٚمف  .وهذا حمٗمقظ قمـ أيب األطمقص ورواه اًمٜمج٤م واسمـ سمٓم٦م
( )4

واًمالًمٙم٤مئل وهمػمهؿ.
وُمراؾمٞمؾ إسمراهٞمؿ ضمٞم٤م وإ ئمٝمر قمكم أٟمف هؿ سم٘متؾ رضمؾ إإ وهق طمالل ىمتٚمف قمٜمده وإٟمىل شمريمـف ظمـقف
اًمٗمتٜم٦م يمىل أُمسؽ رؾمقل اهلل قمـ ىمتؾ سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم.

( )1يمىل ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم وأظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل – أيْم٤م  )1456 /8( :-وومٞمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ اًمْمٕمػ.
( )2أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل.)1456 /8( :
( )3أظمرضمف اخلالل ذم «اًمسٜم٦مش 483 /2( :رىمؿ  )769واًمٕم٘مٞمكم ذم «اًمْمٕمٗم٤مءش )126 /1( :واسمـ طمب٤من ذم «اعمجروطملمش .)187 /1( :وهق
ظمؼم سم٤مـمؾ يمىل ىم٤مل اسمـ طمب٤من.
( )4أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل.)1264 /7( :
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وىم٤مل قمبد اًمرمحـ سمـ أسمزىً« :مق ؾمٛمٕم٧م رضمال يس٥م قمٛمر ًمرضـسم٧م قمٜم٘مـفش

( )1

وقمبـد اًمـرمحـ صـح٤ميب

ُمِمٝمقر يم٤من قم٤مُمال ذم ُمٙم٦م واؾمتٕمٛمٚمف قمكم قمغم ظمراؾم٤من.
وىم٤مل قمكم« :إ يٗمْمٚمٜمل أطمد قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر إإ ضمٚمدشمف ضمٚمد اعمٗمؽمي ظمػم اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل اهلل أسمـق
سمٙمر صمؿ قمٛمرش  .رواه قمبد اهلل اسمـ أمحد واسمـ سمٓم٦م وهمػمَه٤م واآلصم٤مر ذم ذًمؽ يمثػمة ضمدا.
( )2

وروى اإلُم٤مم أمحد سم٢مؾمٜم٤م صحٞمح قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم ىم٤مل :شمداروا ذم أيب سمٙمر وقمٛمـر وم٘مـ٤مل رضمـؾ :قمٛمـر
أومْمؾ ُمـ أيب سمٙمر وىم٤مل اجل٤مرو  :سمؾ أسمق سمٙمر أومْمؾ ُمٜمف .ومبٚمغ قمٛمر ىم٤مل :ومجٕمؾ [يرضـسمف] رضسمـ٤م سم٤مًمـدرة
طمتك ؿمٖمر سمرضمٚمٞمف صمؿ أىمبؾ إمم اجل٤مرو وم٘م٤مل :إًمٞمؽ قمٜمل صمؿ ىم٤مل قمٛمر :أسم٤م سمٙمر يم٤من ظمػم اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمـقل
اهلل ذم يمذا ويمذا صمؿ ىم٤ملُ :مـ ىمؾ همػم هذا أىمٛمٜم٤م قمٚمٞمف طمد اعمٗمؽمي.
وم٢مذا يم٤من طمد اخلٚمٞمٗمت٤من اًمراؿمدان قمٛمر وقمكم – ريض اهلل قمٜمٝمىل – جيٚمدان عمـ يٗمْمـؾ قمٚمٞمـ٤م قمـغم أيب سمٙمـر
وقمٛمر أو يٗمْمؾ قمٛمر قمغم أيب سمٙمر وًمٞمس ذم ذًمؽ ؾم٥م= قمٚمؿ أن قم٘مقسم٦م اًمس٥م قمٜمدَه٤م ومقق ذًمؽ سمٙمثػم.

( )1أظمرضمف اخلالل ذم «اًمسٜم٦مش )255 /1( :سمٜمحقه.
( )2هذان أصمران قمـ قمكم – ريض اهلل قمٜمف – مجٕمٝم٤م اعم١مًمػ ذم ؾمٞم٤مق واطمد .األصمر األول يٜمتٝمل قمٜمد ىمقًمف «اعمٗمؽميش أظمرضمف أمحـد ذم «اًمٗمْمـ٤مئؾش:
( )83 /1وقمبد اهلل سمـ أمحد ذم «اًمسٜم٦مش.)562 /2( :
واألصمر اًمث٤مين ىمقًمف« :سمٚمٖمٜمل أن ىمقُم٤م يٗمْمٚمقين قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر – ريض اهلل قمٜمٝمىل – وًمق يمٜم٧م شم٘مدُم٧م ذم هذا ًمٕم٤مىمب٧م ومٞمف وًمٙمٜمل أيمره اًمٕم٘مقسم٦م
ىمبؾ اًمت٘مدم وُمـ ىم٤مل ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ ومٝمق ُمٗمؽم قمٚمٞمف ُم٤م قمغم اعمٗمؽمي ظمػم اًمٜم٤مس...ش إمم آظمره .أظمرضمف أمحد ذم «اًمٗمْم٤مئؾش)336 /1( :
واسمٜمف ذم «اًمسٜم٦مش )588 /2( :وهمػمَه٤م.
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فصـــل
وشمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم ذًمؽ:
أن ُمـ اىمؽمن سمسبف قمقى أن قمٚمٞم٤م إًمف أو أٟمف ٟمبل وأن ضمؼميؾ همٚمط :ومال ؿمؽ ذم يمٗمر هذا سمال إ ؿمـؽ ذم
يمٗمر ُمـ شمقىمػ ذم شمٙمٗمػمه.
ويمذًمؽ ُمـ زقمؿ أن اًم٘مرآن ٟم٘مص ُمٜمف رء ويمتؿ أو أن ًمف شم٠مويالت سم٤مـمٜم٦م شمسـ٘مط األقمـىلل اعمنمـوقم٦م
وٟمحق ذًمؽ وهذا ىمقل اًم٘مراُمٓم٦م واًمب٤مـمٜمٞم٦م وُمٜمٝمؿ اًمتٜم٤مؾمخٞم٦م وإ ظمالف ذم يمٗمر ه١مإء يمٚمٝمؿ.
وأُم٤م ُمـ ؾمبٝمؿ ؾمب٤م إ ي٘مدح ذم قمداًمتٝمؿ وإ ذم يٜمٝمؿ ُمثؾ وصـػ سمٕمْمـٝمؿ سمبخـؾ أو ضمـبـ أو ىمٚمـ٦م
قمٚمؿ أو قمدم زهد وٟمحقه ومٝمذا يستحؼ اًمت٠م ي٥م واًمتٕمزيـر وإ يٙمٗمـر وقمـغم ذًمـؽ حيٛمـؾ يمـالم ُمــ مل
يٙمٗمرهؿ ُمـ اًمٕمٚمىلء.
وأُم٤م ُمـ ًمٕمـ وىمبح ُمٓمٚم٘م٤م :ومٝمذا حمؾ اخلالف ًمؽم األُمر سملم ًمٕمـ اًمٖمٞمظ وًمٕمـ اإقمت٘م٤م .
وأُم٤م ُمـ ضم٤موز ذًمؽ إمم أن زقمؿ :أَنؿ ارشمدوا سمٕمد رؾمقل اهلل إإ عم٤م ٟمٗمرا ىمٚمٞمال إ يبٚمٖمقن سمْمٕم٦م قمنمـ أو
أَنؿ ومس٘مقا :ومال ري٥م – أيْم٤م – ذم يمٗمر ىم٤مئؾ ذًمؽ سمؾ ُمـ ؿمؽ ذم يمٗمره ومٝمق يم٤مومر.
وه١مإء ىمد فمٝمر هلل ومٞمٝمؿ ُمثالت وشمقاشمر أن وضمقهٝمؿ متسخ ظمٜم٤مزير ذم اعمحٞم٤م واعمىلت.
وسم٤مجلٛمٚم٦م :ومٛمـ أصٜم٤مف اًمس٤مسم٦م ُمـ إ ري٥م ذم يمٗمره وُمٜمٝمؿ ُمـ إ حيٙمؿ سمٙمٗمره وُمٜمٝمؿ ُمـ يـؽم ومٞمـف
وًمٞمس هذا ُمقعع اإؾمت٘مّم٤مء ذم ذًمؽ وًمق شم٘مّمٞمٜم٤مه ًمٓم٤مل ضمداً :مٙمـ هذا سمحس٥م ُم٤م اىمتْم٤مه احلـ٤مل واهلل
أقمٚمؿ.
* * *
اظمتٍمه يم٤مشمبف حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد [ذم ؿمٝمر احلج٦م ؾمٜم٦م صمالصملم وؾمبع ُمئ٦م وطمسـبٜم٤م اهلل وٟمٕمـؿ اًمقيمٞمـؾ ]
اٟمتٝمك «خمتٍم اًمّم٤مرم اعمسٚمقلش ذم ؿمٝمر اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م صمالصملم وؾمبع ُمئ٦م.
* * *
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فهرس ادوضوعات
اعم٘مدُم٦م
ادسيلة األوىل :أن من سبه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ من مسلم وكافر فٌىه جيب قتله
األدلة عذ وجوب قتل الساب
فصل :يف اآليات الدالة عذ قتل الساب وكفره إذا مل يكن معاهدا
فصل :وأما السنة فيحاديث
فصل :يف إمجاع الصحابة.
ادسيلة الثاىوة :أىه يتعني قتله ،وال جيوز اسرتقاقه وال ادن علوه وال فداؤه
ادسيلة الثالثة :أىه يقتل وال يستتاب سواء كان مسلام أو كافرا
ادسيلة الرابعة :يف بوان السب ادذكور والفرق بونه وبني جمرد الكفر
فصل :قمق إمم اعمس٠مًم٦م
فصل :الفرق بني السب الذي ال تقبل منه التوبة ،والكفر الذي تقبل منه التوبة
فصل :جي٥م اًمتٗمريؼ سملم ار يمٗمر اًمذُمل وسملم ؾمبف ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
فصل فومن سب اهلل تعاىل
فصل :إن يم٤من اًمس٤مب ذُمٞم٤م
فصل :إذا ؾم٥م ُمقصقوم٤م أو ُمسٛمك وذًمؽ ي٘مع قمغم اهلل أو سمٕمض رؾمٚمف ُمثـؾ ؾمـ٥م
اًمدهر أو ؾم٥م آسم٤مء رضمؾ إمم آ م...
ومّمؾ :احلٙمؿ ذم ؾم٤مئر األٟمبٞم٤مء يم٤محلٙمؿ ذم ٟمبٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
فصل :فومن سب أزواج النبي صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
فصل فومن سب أحدا من الصحابة
فصل ذم شمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم اًمراومْم٦م وطمٙمؿ ُم٘م٤مإهتؿ
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* * *

