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سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف،
واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن
ً
صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف ّ
وصٗمٞمف ُمـ ظمٚم٘مف ّ
يمثػما وسمٕمد.
وؾمٚمؿ
ً
شمًٚمٞمًم ً
أؾم٠مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يمًم مجٕمٜم٤م ذم هذا اعمٙم٤من اًمٓم٤مهر :أن جيٛمٕمٜم٤م ذم ُمًق٘مر رمحقف ،وأن يقوم٘مٜم٤م إمم
ّ
اعمْمٚم٦م.
اًمًٜم٦م وأن يثٌقٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م طمقك ٟمٚم٘م٤مه وأن يٕمّمٛمٜم٤م ُمـ إهقاء
اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ ،وأن هيديٜم٤م إمم ُ
اًمًٜم٦م ًمإلُم٤مم اًمؼمهب٤مري رمحف
يمق٤مسمٜم٤م ذم هذه اًمدورة يمق٤مب قمٔمٞمؿ ،ؿمديد اًم٘مدر ،قمٔمٞمؿ اًمٜمٗمع ،يمق٤مب ذح ُ
اهلل شمٕم٤ممم ،وٓ ؿمؽ أٟمف ىمٌؾ اًمٌدء ذم ىمراءة وم٘مرات هذا اًمٙمق٤مب ٓسمد ُمـ اًمقٕمريػ هبذا امإُم٤مم اًمذي صٜمػ هذا
اًمًٜم٦م ،وسمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ؾمٜمقات ـمقيٚم٦م :سمؾ ىمرون ُمقٓم٤موًم٦م ،وًمٙمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمؼميم٦م
اًمًٗمر اًمٕمٔمٞمؿ ذم سمٞم٤من ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ُمق٤مسمٕم٦م حمٛمد ّ
وؾمٚمؿ واًمٜمٞم٦م اًمّم٤مدىم٦م هلذا امإُم٤مم ٟ -محًٌف واهلل طمًٞمٌف  -أسم٘مك اهلل ؾمٌح٤مٟمف هذا
وينمح ويًقٗمٞمد اًمٜم٤مس ُمٜمف ،وهذا وم٤مئدة ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن ََيرص يمؾ احلرص قمغم
وي َقٕمٚمؿ ُمٜمف ُ
اًمٙمق٤مب ُي٘مرأ ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
اًمقىمقٞم٦م،
وؾمٚمؿ وٓ يٜمٔمر إمم اًمٜمق٤مئ٩م
ّ
حت٘مٞمؼ امإظمالص هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ودمريد اعمق٤مسمٕم٦م ًمٚمٜم ّ
سمؾ يٜمٔمر إمم ُم٤م ُيريض اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وم٤ممإُم٤مم اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٟمِم٠م ذم قمٍم طمّمٚم٧م ومٞمف ومقـ
ضمدا ،وهلذا ٟمٌدأ ً
وىمالىمؾ وأُمقر يمثػمة ً
أوٓ سم٤مًمقٕمريػ سمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وهق أسمق حمٛمد :احلًـ سمـ قمكم سمـ
ِ
اًمٜم٤مس هب٤م ،ويٌدو واهلل
٥م إمم سمرهب٤مر وهل إدوي٦م اًمقل ُدمٚم٥م ُمـ اهلٜمد :ومٞمقٕم٤مًم٩م
ُ
ظمٚمػ اًمؼمهب٤مري ،وإٟمًم ُٟمً َ
أقمٚمؿ أن طم٤مضة اخلالوم٦م ذم ذاك اًمقىم٧م ُيًٛمقن امإٟمً٤من أو يٜمًٌقٟمف إمم ُم٤م يقٕم٤مـمك ،ومٚمٕمؾ َضمدا ُمـ أضمداده
ـمٌٕم٤م اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٟمِم٠م وشمرقمرع ذم سمٖمداد وقم٤مش ومٞمٝم٤م،
اؿمقٖمؾ هبذا ومٜمً٥م إمم هذا يٕمٜمل إمم سمرهب٤مرً ،
وسمٖمداد ذم زُمـ اعم١مًمػ  -اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -يم٤مٟم٧م هل قم٤مصٛم٦م اخلالوم٦م امإؾمالُمٞم٦م ،شمٚم٘مك رمحف اهلل
اًمًٜم٦م ،ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ُمٜمٝمؿ أمحد سمـ حمٛمد احلج٤مج
شمٕم٤ممم ُمـ يمٌ٤مر أصح٤مب امإُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ إُم٤مم أهؾ ُ
اعمروزي اعمققرم َؾمٜمَ٦م مخس وؾمٌٕملم سمٕمد اعمئقلم وؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل اًمقًؽمي اعمققرم ُؾمٜم٦م اصمٜملم وصمًمٟملم سمٕمد
اعمئقلم.
ًمٚمًٜم٦م ،وآطمقً٤مب قمغم
أُم٤م ُم٤م يقٕمٚمؼ سمٛمٙم٤مٟمقف اًمٕمٚمٛمٞم٦م :وم٠مسمرز ُم٤م يقٛمٞمز سمف اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٟمٍمشمف ُ
اًمًٜم٦م واًمرد قمغم اعمخ٤مًمٗملم :طمقك ىمٞمؾ ومٞمف :إذا رأي٧م اًمٌٖمدادي َي٥م اًمؼمهب٤مري:
ذًمؽ ،وؿمج٤مقمقف ذم إفمٝم٤مر ُ
وم٤مقمٚمؿ أٟمف ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م ،وىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل رمحف اهلل شمٕم٤ممم -وهق ؿم٤مومٕمل اعمذه٥م :اًمٗم٘مٞمف اًم٘مدوة :ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م
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ذم وىمقف  -ي٘مّمد اًمؼمهب٤مري  ،-وىم٤مل قمٜمف امإُم٤مم اسمـ يمثػم رمحف اهلل شمٕم٤ممم :اًمٗم٘مٞمف اًم٘مدوة ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م ذم وىمقف،
وأُم٤م أسمرز ُمـ أظمذ اًمٕمٚمؿ قمٜمف ومقٚمٛمٞمذه اعمِمٝمقر واعمٕمروف اسمـ سمٓم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ص٤مطم٥م يمق٤مب امإسم٤مٟم٦م ذم
اًمًٜم٦م ،أُم٤م ُم٤م يقٕمٚمؼ سمٛمّمٜمٗم٤مشمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم ومٚمؿ يّمٚمٜم٤م ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف إٓ اًمٙمق٤مب اًمذي سملم أيديٙمؿ وهق سمٕمٜمقان
ُ
اًمًٜم٦م.
ذح ُ
ىمٌؾ أن ٟمٜمق٘مؾ إمم اًم٘مراءة ذم اًمٙمق٤مب أطم٥م أن أومٞمديمؿ سمٗمقائد ُمٝمٛم٦م شمًقٗمٞمدوهن٤م قمٜمد ىمراءة أي يمق٤مب أو
قمٜمد احلٙمؿ قمغم أي ؿمخّمٞم٦م ُمـ اًمِم خّمٞم٤مت ،أي ؿمخّمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م أو شم٤مرخيٞم٦م ٓ سمد ُمـ احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م ٓ ،سمد
ًمإلٟمً٤من أن ُيٚمِؿ سم٤مًمٕمٍم اًمذي قم٤مش ومٞمف اعم١مًمػ ،وهلذا دمد ذم اًمٌحقث إيم٤مديٛمٞم٦م يِمؽمـمقن ذم اًمدراؾم٤مت
أٟمؽ شم٘مدم سم٤مًمٜم٤مطمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمقًمقمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وُم٤م ذاك إٓ أن امإٟمً٤من يق٠مصمر سمٕمٍمه وي١مصم ُر ومٞمف ،وُمـ
اًمٕمدل قمٜمد احلٙمؿ قمغم اًمِمخّمٞم٤مت أن شمٜمٔمر إمم اًمٕمٍم اًمذي قم٤مش ومٞمف اعم١مًمػ ،وأٟم٧م ٓ شمًقٓمٞمع قمغم وضمف
اًمقٗمّمٞمؾ واًمدىم٦م أن ُشمٚمِؿ سم٤مًمٕمٍم اًمذي قم٤مش ومٞمف اعم١مًمػ ،وًمٙمـ يٙمٗمٞمؽ اًمٕمٜم٤مويـ اًمٌ٤مرزة طمقك شمٕمرف اًمٜمٗمًٞم٦م
اًمقل قم٤مؿمٝم٤م اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،ومٚمٞمس ُمـ اًمٕمدل أن يٙمقن ً
يمق٤مسم٤م وهق حت٧م
ُمثال ُم١مًمػ ُمـ اعم١مًمٗملم يمق٥م ً
وٖمقط ٟمٗمًٞم٦م صمؿ ًمٔمٝمقر اًمٌدع واعمحدصم٤مت وأؿمٞم٤مء يمثػمة :شم٘م٤مرٟمف سمِمخص يمق٥م ُم١مًمػ أو يمق٥م اعم١مًمػ ومٞمف ذم
اًمًٜم٦م ،ومرسمًم دمد سمٕمض اًمٕمٌ٤مرات اًمقل رسمًم ٓ شمٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم ومقجد هلذا امإُم٤مم اًمٕمذر ذم ذًمؽ ٕٟمؽ
وىم٧م فمٝمقر ُ
مل شمٕمش اًمٕمٍم اًمذي قم٤مش وم ٞمف اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،واًمٕمٍم اًمذي قم٤مش ومٞمف امإُم٤مم اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل
شمٕم٤ممم قمٍم ومقـ وىمالىمؾ واوٓمراسم٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ،يٙمٗمل أن شمٕمرف أن اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم اًمؼمهب٤مري قم٤مس
اًمٗمقٜم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م وهل شمًٚمط اًم٘مراُمٓم٦م قمغم سمالد اعمًٚمٛملم َهب َجر ،ووصؾ إُمر إمم أهنؿ اىمقٚمٕمقا احلجر إؾمقد
احلج٤مج ذم اًمٓمقاف وذم اعمًٕمك ،وضمرت ومقٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م سمًٌٌٝمؿ واىمقٚمٕمقا احلجر إؾمقد وذهٌقا سمف إمم
وىمقٚمقا ُ
َه َجر :طمقك أقم٤مده اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممً ،
وم٢مذا اًمٕمٍم اًمذي قم٤مش ومٞمف اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمٍم اوٓمراب
اًمًٜم٦م ،وهذا اًمٙمق٤مب اًمٜم٤مومع أصمٜمك قمٚمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ وقمٜم٤مويٜمف قمٔمٞمٛم٦م
وومقـ ،اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أئٛم٦م أهؾ ُ
وىمقاقمده ٟم٤مومٕم٦م ،وإٟمًم ينمق هلذا اًمٙمق٤مب أهؾ اًمٌدع ويٌٖمْمقن اًمؼمهب٤مري ٕٟمف سيح وؿمج٤مع رمحف اهلل شمٕم٤ممم
واًمًٜم٦م ىم٤موٞم٦م قمغم يمؾ أطمد ،وهلذا ُمـ اعمٕم٤مسيـ ُمـ شمٓم٤مول قمغم هذا امإُم٤مم،
اًمًٜم٦مُ ،
اًمًٜم٦م وإفمٝم٤مر ُ
ذم ٟمٍمة ُ
ُمٜمٝمؿ اًمٙمقصمري اجلٝمٛمل ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم يمق٤مب اسمـ قمً٤ميمر شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي قمغم أيب احلًـ إؿمٕمري ٓسمـ
قمً٤ميمر ،شمًٚمط هذا اًمٙمقصمري قمغم اًمؼمهب٤مري ويمٕم٤مدشمف قم٤مُمٚمف اهلل شمٕم٤ممم سمٕمدًمف سمقًٚمٓمف قمغم يمق٥م إئٛم٦م يٌ٨م
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ومٞمٝم٤م ىمٞمئف وؾمٛمقُمف وشمٚمٌٞمًف ،وٓ يي اًمؼمهب٤مري ذًمؽ ،وم٘مد ؾم٘م٧م ًمٙمؿ ىمقل امإُم٤مم أيب قمٌد اهلل اًمٗم٘مٞمف إذا
رأي٧م اًمرضمؾ اًمٌٖمدادي َي٥م اًمؼمهب٤مري وم٤مقمٚمؿ أٟمف ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م وإذا رأيقف يٌٖمْمف وم٤مقمٚمؿ أٟمف ص٤مطم٥م سمدقم٦م،
ًمٚمًٜم٦مٟ ،مً٠مل اهلل
واًمٙمقصمري مل يقًٚمط وم٘مط قمغم اًمؼمهب٤مري سمؾ شمًٚمط قمغم أئٛم٦م يمثر ،وهق ضمٝمٛمل ُمٕمروف قمدو ُ
اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م.
ّ
ٟمٌدأ أن سم٤مًم٘مراءة ٟمٕمؿ.
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
ّ
ّ
ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف
وصغم اهلل
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم،
وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف ّ
ً
وقمٛمال ي٤م يمريؿ ،واهمٗمر اًمٚمٝمؿ ًمٜم٤م وًمقاًمديٜم٤م
قمٚمًم
أمجٕملم ،اًمٚمٝمؿ قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م واٟمٗمٕمٜم٤م سمًم قمٚمٛمقٜم٤م ،وزدٟم٤م اًمٚمٝمؿ ً
وًمِمٞمخٜم٤م وًمقاًمديف وعمِم٤مخيف واحل٤مضيـ واعمًٚمٛملم.
ىم٤مل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
احلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م ًمإلؾمالم و َُمـ قمٚمٞمٜم٤م سمف :وأظمرضمٜم٤م ذم ظمػم أُم٦م ،ومٜمً٠مًمف اًمققومٞمؼ عم٤م َي٥م ويرى
واحلٗمظ مم٤م يٙمره ويًخط.
.......................
اًمًٜم٦م ،وُمٕمٜمك اًمنمح هٜم٤م
ىمٌؾ أن ُٟم َٕمٚمؼ قمغم اًمٗم٘مرة إومم :اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ؾمٛمك يمق٤مسمف سمنمح ُ
واًمًٜم٦م هٜم٤م ذم هذا اًمٕمٜمقان اعمراد هب٤م اًمٓمري٘م٦م ،وًمٞمس
اًمٌٞم٤من ،وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه اًمنمح اًمذي يّمٓمٚمح قمٚمٞمف اعم١مًمٗمقنُ ،
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ُمـ ومٕمؾ أو ىمقل أو شم٘مرير،
اًمًٜم٦م ذم اصٓمالح اعمحدصملم ،وهق ُم٤م صمٌ٧م قمـ اًمٜم ّ
اعمراد هب٤م ُ
اًمًٜم٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ امإُم٤مم
سم٤مًمًٜم٦م ،وهلذا يمق٤مب ُ
واًمًٜم٦م هٜم٤م اعمراد هب٤م آقمق٘م٤مد ،ويم٤مٟمقا يًٛمقن يمق٥م آقمق٘م٤مد ُ
ُ
وشم٤مرشم٤م يًٛمقن ُمً٤مئؾ آقمق٘م٤مد سم٤مًمنميٕم٦م :يمٙمق٤مب اًمنميٕم٦م ًممضمري،
واًمًٜم٦م ًمٚمخالل،
ً
واًمًٜم٦م ًمألصمرمُ ،
أمحدُ ،
وشم٤مرة
وىمد واومؼ اعم١مًمػ قمغم ُمثؾ هذا اًمٕمٜمقان اًمالًمٙم٤مئل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمق٤مسمف ذح أصقل آقمق٘م٤مد،
ً
يًٛمقن يمق٤مب آقمق٘م٤مد أو اًمٙمق٥م اًمقل يذيمر ومٞمٝم٤م ُمً٤مئؾ آقمق٘م٤مد سمٙمق٤مب امإيًمن ،يمٙمق٤مب امإيًمن ٓسمـ ُمٜمدة،
وشم٤مرة يًٛمقن ُمً٤مئؾ آقمق٘م٤مد
ويمق٤مب امإيًمن ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري وصحٞمح ُمًٚمؿ ،وهذه اصٓمالطم٤مت،
ً
سم٤مًمققطمٞمد ُمثؾ يمق٤مب اًمققطمٞمد ٓسمـ ظمزيٛم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
اىمقداءا سمٙمق٤مب اهلل
اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم :اعمً٠مًم٦م إومم سمدأ سم٤محلٛمد ،وسمدؤه سم٤محلٛمد هل قم٤مدة أهؾ اًمٕمٚمؿ
ً
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صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
شمٕم٤ممم وسمٗمٕمؾ رؾمقًمف ّ
وؾمٚمؿ ،واحلٛمد هٜم٤م هق اًمثٜم٤مء قمغم اعمٛمدوح ،واهلل شمٕم٤ممم َُيٛمد ؾمٌح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم عمقٕمٚم٘م٤مت صمالثَُ ،يٛمد ًمذاشمف  -وهق أهؾ ًمٚمحٛمد  -وٕؾمًمئف وًمّمٗم٤مشمف وًمٜمٕمٛمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمٔم٤مهرة
واًمٌ٤مـمٜم٦م  -اخلٗمٞم٦م واًمقل ٓ ختٗمك  ،-واحلٛمد اعمٓمٚمؼ ٓ يٙمقن إٓ هلل وطمده وم٘مط ،أُم٤م همػمه ومٞمحٛمد سمِ َ٘م ْد ِر ُم٤م
ومالٟم٤م قمغم ومٕمٚمف يمذا ويمذا،
ُيًدي ُمـ اجلٛمٞمؾ ،ومال شم٘مؾ :احلٛمد ًمٗمالنُ ،م٤م شم٘مقل احلٛمد ًمٗمالن ،وإٟمًم شم٘مقل :أمحد ً
ٕن احلٛمد ًمٗمالن ٓ يٙمقن إٓ هلل ،سمؾ شم٘مقل :احلٛمد هللٕ ،ن إًمػ واًمالم هٜم٤م ًمالؾمقٖمراقٓ :ؾمقٖمراق مجٞمع
اعمح٤مُمد وهذا ٓ يٙمقن إٓ هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
صمؿ ىم٤مل اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم :اقمٚمؿ ،هذه اًمٙمٚمٛم٦م يٕمٛمد اعم١مًمٗمقن إمم اؾمقخداُمٝم٤م واعمّمٜمٗمقن ٓؾمقخداُمٝم٤م
ًمٜمٌٞمف
ًمٚمٗم٧م ٟمٔمر اًمً٤مُمع واًم٘م٤مرئ وًمٌٞم٤من أمهٞم٦م ُم٤م سمٕمده٤م ُمـ يمالم ،وهلذا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٤مل ذم حمٙمؿ يمق٤مسمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ّ
اؾم َق ْٖم ِٗم ْر ًمِ َذ ْٟمٌِ َؽ﴾(.)1
وؾمٚمؿَ ﴿ :وم ْ
٤مقم َٚم ْؿ َأٟم ُف َٓ إِ ًَم َف إِٓ اهللُ َو ْ
اًمًٜم٦م ،واًمًٜم٦م هل امإؾمالم.
اقمٚمؿ أن امإؾمالم هق ُ
.......................
اًمًٜم٦م وامإؾمالم ،يمؾ اًمرؾمؾ ضم٤مءوا سم٤ممإؾمالم ،ومٙمؾ ٟمٌل دقم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم ضم٤مء
هذه ُمً٠مًم٦م ،اًمقالزم سملم ُ
سمنميٕم٦م ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وم٤ممإؾمالم هق ُم٤م ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمدقمقة واًمٕمٛمؾ ذم
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
واًمًٜم٦م هل اًمٓمري٘م٦م اًمقل ؾم٤مر قمٚمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل ّ
وؾمٚمؿ وهل امإؾمالم ،ومٚمٝمذا
يمؾ زُم٤من سمحًٌفُ ،
اًمًٜم٦م هؿ
واًمًٜم٦م ،هلذا أهؾ ُ
إٟمٌٞم٤مء قم٘مٞمدهتؿ واطمدة وأُم٤م ذائٕمٝمؿ ومٛمخقٚمٗم٦م ،هلذا صمؿ شمراسمط سملم امإؾمالم ُ
يٛمثٚمقن امإؾمالم اخل٤مًمص ُمـ ؿمقائ٥م اًمٌدع واعمحدصم٤مت ،صمؿ سمٕمدُم٤م ىمرر هذا سمدأ يٗمّمؾ اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
اًمًٜم٦م ًمزوم اجلًمقم٦م ،وُمـ رهم٥م قمـ اجلًمقم٦م ووم٤مرىمٝم٤م وم٘مد ظمٚمع رسم٘م٦م امإؾمالم ُمـ قمٜم٘مف ويم٤من و٤مٓ
ومٛمـ ُ
ُمْمال.
.......................
اًمًٜم٦م ومّمؾ اعم١مًمػ سمٕمد آقمقًمد ذم سمٞم٤من ُمٗمردات امإؾمالم وأصقل امإؾمالم
سمٕمد شم٘مرير أن امإؾمالم هق ُ
اًمقل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ،ومذيمر اجلًمقم٦م ،ومٚمٝمذا اعمً٠مًم٦م إومم ُمٗمٝمقم اجلًمقم٦م ذم اًمنميٕم٦مُ ،م٤م اعمراد سمٛمٗمٝمقم اجلًمقم٦م؟
اجلًمقم٦م اًمقل ذيمره٤م اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،اجلًمقم٦م ُمّمٓمٚمح ذقمل ضم٤مءت اًمٜمّمقص وضم٤مء شمٗمًػمه٤م ُمـ
( )1حمٛمد.19 :
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ظمالل اًمٜمّمقص سمٕمد اؾمق٘مراء اًمٜمّمقص ُٕمريـ ،مج٤مقم٦م إسمدان ،ومج٤مقم٦م اًمديـ ،أُم٤م مج٤مقم٦م إسمدان ومٝمل
اجلًمقم٦م اًمقل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م طم٤ميمؿ ُمًٚمؿ ،هذه مج٤مقم٦م إسمدان ،وأُم٤م مج٤مقم٦م اًمديـ ومٝمل اجلًمقم٦م اعمًٚمٛم٦م اًمذيـ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ واًمّمح٤مسم٦م ،وهؿ أهؾ إصمر وأهؾ احلدي٨م وإن
اضمقٛمٕمقا قمغم اقمق٘م٤مد ُم٤م يم٤من قمـ اًمٜم ّ
شمٌ٤مقمدت أىمٓم٤مرهؿً ،
اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م ،ومج٤مقم٦م
صمٛم٦م مج٤مقم٦م أسمدان ومج٤مقم٦م اًمديـ ،مج٤مقم٦م اًمديـ هؿ أهؾ ُ
وم٢مذا ّ
إسمدان هؿ اجلًمقم٦م اًمقل يققمم قمٚمٞمٝم٤م طم٤ميمؿ ُمًٚمؿ ،وهلذا ومٝمذه اجلًمقم٦م ذم ُمقوع أو ذم ُمٙم٤من ُم٤م دمقٛمع
اجلًمقمق٤من ،يٕمٜمل مج٤مقم٦م اًمديـ ومج٤مقم٦م إسمدان ،وىمد يٗمؽمىم٤من ،وهلذا اًمٜمّمقص ضم٤مءت سم٤محل٨م قمغم اًمًٛمع
واًمٓم٤مقم٦م ًمألئٛم٦م وإن ضم٤مروا ،وإن يم٤من هذا اجلقر سمٌدقم٦م ،وهلذا ىمد شمٙمقن اًمدوًم٦م همػم ُؾمٜمٞم٦م قمغم همػم ـمري٘م٦م أهؾ
اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م وُمع ذًمؽ ىمد ي١مُمر امإٟمً٤من سمٚمزوم مج٤مقم٦م إسمدان ،واوح؟ ُم٤م اعمراد؟ ىم٤مل اعم١مًمػ رمحف اهلل
ُ
شمٕم٤مممً :مزوم اجلًمقم٦مُ ،م٤م اعمراد سمٚمزوم اجلًمقم٦م؟ اًمٚمزوم هق اًمثٌ٤مت واًمدوام قمغم ذًمؽ ،ي٘م٤ملً :مزم ُمٙم٤مٟمف أي أىم٤مم
سمف ومل يٗم٤مرىمف ،واجلًمقم٦م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ُم٤مذا؟ ُ
يمٗمرا وىمد شمٙمقن والًم٦م سمحً٥م ٟمقع اعمٗم٤مرىم٦م،
اًمٗم ْرىم٦م ،واعمٗم٤مرىم٦م ىمد شمٙمقن ً
صمؿ ىم٤مل اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم :ومٛمـ رهم٥م همػم اجلًمقم٦م ووم٤مرىمٝم٤م وم٘مد ظمٚمع رسم٘م٦م امإؾمالمُ ،م٤م ُمٕمٜمك رسم٘م٦م
امإؾمالم؟ هذه ُمً٠مًم٦م ،اًمرسمؼ سم٤مًمٙمن اخلٞمط اًمقاطمد ،واًمقاطمد ُمـ هذا اخلٞمط ي٘م٤مل ِر ْسم َ٘م٦م  -رسم٘م٦م سم٤مًمٙمن ،-
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ظم٤مـم٥م اًمٜم٤مس
وهذه اًمرسم٘م٦م طمٌؾ ذو قمرى شمرسمط سمف صٖم٤مر اًمٖمٜمؿ طمقك ٓ شمْمٞمع ،واًمٜم ّ
سمًم يٕم٘مٚمقن وسمٚمٖمقٝمؿ ،وم٤مًمرسم٘م٦م ًمٚمٖمٜمؿ شمرسمط صٖم٤مر اًمٖمٜمؿ طمقك ٓ شمْمٞمع ومقٙمقن جمقٛمٕم٦م ،وهذا هق أصؾ اؿمق٘م٤مق
اًمٙمٚمٛم٦م ،ومٛمـ وم٤مرق اجلًمقم٦م :وم٘مد ظمٚمع رسم٘م٦م امإؾمالم ُمـ قمٜم٘مف ،وهذا ي٘مقيض ُم٤مذا؟ أن يْمؾ امإٟمً٤من،
واًمْمالل سمحً٥م ُمٗم٤مرىمقف جلًمقم٦م اعمًٚمٛملم.
اعمً٠مًم٦م اًمقل شمٚمٞمٝم٤م  -وهل شم٤مسمٕم٦م هلذا اًمٕمٜمقان  -اخلروج قمـ مج٤مقم٦م اًمديـ ،ويمًم ذيمرٟم٤م أن اجلًمقم٦م مج٤مقم٦م
اًمًٜم٦م وىمد يٙمقن ذم ومرع
أسمدان ومج٤مقم٦م اًمديـ ،اخلروج قمـ مج٤مقم٦م اًمديـ ىمد يٙمقن ذم أصؾ ُمـ أصقل أهؾ ُ
اًمًٜم٦م ،ذم أصؾ أو ذم ومرع ٕصؾ ،شم٠مُمؾ ،وم٤مخلروج قمـ مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم اًمقل هل مج٤مقم٦م
ٕصؾ ُمـ أصقل أهؾ ُ
اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م ٓ ،يًٛمك ُمـ أهؾ
اًمًٜم٦م ُخيرج هذا اخل٤مرج قمـ ُمًٛمك أهؾ ُ
اًمديـ ذم أصؾ ُمـ أصقل أهؾ ُ
اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م إذا وم٤مرق ذم أصؾ :يمٛمٗم٤مرىم٦م اعمٕمقزًم٦م واخلقارج واًمِمٞمٕم٦م وإؿمٕمري٦م واعم٤مشمريدي٦م ،ؾم٤مئر أهؾ
ُ
اًمًٜم٦م ،أُم٤م اخلروج
اًمًٜم٦م أو ذم أيمثر ُمـ أصؾ ُمـ أصقل أهؾ ُ
اًمٌدع ٕن ُمٗم٤مرىمقٝمؿ ذم أصؾ ُمـ أصقل أهؾ ُ
اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م ذم ومرع ٕصؾ أو ذم ُمٗمردة قمـ ذًمؽ إصؾ ُمً٠مًم٦م ضمزئٞم٦م،
قمـ مج٤مقم٦م اًمديـ أي مج٤مقم٦م أهؾ ُ
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ً
ً
اضمقٝم٤مدا ُمٜمف أو ً
ُمٗم٤مرىم٤م
شم٠مويال :ومٝمذا ٓ ُي َٕمد سم٤معمٗم٤مرىم٦م
همٚمٓم٤م أو
يم٠من ُيثٌ٧م اًمّمٗم٤مت وٓ يثٌ٧م صٗم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت
ً
اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م ،واوح هذا؟ هذه اعمً٠مًم٦م هل ُمً٠مًم٦م اخلروج قمـ
جلًمقم٦م اعمًٚمٛملم
ً
وظم٤مرضم٤م قمـ دائرة أهؾ ُ
مج٤مقم٦م اًمديـ.
اعمً٠مًم٦م اًمقل شمٚمٞمٝم٤م :اخلروج قمـ مج٤مقم٦م إسمدانُ ،م٤مذا ىمٚمٜم٤م ذم مج٤مقم٦م إسمدان؟ ىمٚمٜم٤م :اجلًمقم٦م اًمقل يققمم قمٚمٞمٝم٤م
طم٤ميمؿ ُمًٚمؿ ،وهذه اجلًمقم٦م إصؾ ومٞمٝم٤م أهن٤م واطمدة ،وًمٙمـ إذا شمٕمددت ومٙمؾ إُم٤مم واضم٥م اًمٓم٤مقم٦م وجي٥م قمغم
امإٟمً٤من أن يٚمزم هذه اجلًمقم٦م ،وهلذا اجلًمقم٦م اعمًٚمٛم٦م مج٤مقم٦م إسمدان ىمد اومؽمىم٧م ُمـ ىمرون ُمقٓم٤موًم٦م ،واوح؟
سمٕمد ؾم٘مقط دوًم٦م سمٜمل أُمٞم٦م اومؽمىم٧م هذه اجلًمقم٦م ومّم٤مرت أيمثر ُمـ مج٤مقم٦م صمؿ شمٕمددت ،هلذا يمؾ ىمٓمر ُمـ أىمٓم٤مر
اعمًٚمٛملمُ :مـ شمقمم قمٚمٞمف طم٤ميمؿ ُمًٚمؿ :ومٝمذه مج٤مقم٦م جي٥م قمغم امإٟمً٤من أن يٚمزُمٝم٤م ،واوح؟ وقمغم هذا إمج٤مع
اًمًٜم٦م ُمقٗم٘مقن قمغم هذا.
اًمًٜم٦مً ،مٞمس صمؿ ظمالف ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،أئٛم٦م أهؾ ُ
أهؾ ُ
اخلروج قمـ مج٤مقم٦م إسمدان سمًمذا يٙمقن؟ يٙمقن سم٠مُمريـ أو سمِمٞمئلم ،إول أن يٛمقٜمع قمـ سمٞمٕم٦م امإُم٤مم :ومال
يٕمق٘مد أن ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م ،أو يٕمق٘مد ضمقاز اخلروج قمغم امإُم٤مم وًمق مل خيرج ،واوح؟ وهذا ُم٤م يم٤من يِمػم إًمٞمف
اًمًٚمػ قمٜمد ضمرطمٝمؿ ًمٌٕمض اًمرواة :ي٘مقًمقن :يم٤من يرى اًمًٞمػُ ،مع أٟمف مل خيرج ،ويؽميمقن طمديثف ويٌدقمقٟمف،
ً
وم٢مذا هذا ظمروج ُمٕمٜمقي ،واوح؟
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وهل واوح٦م ذم اخلروج قمـ مج٤مقم٦م إسمدان :اًمذيـ خيرضمقن قمغم امإُم٤مم سمًٞمقومٝمؿ.
اًمًٜم٦م ًمزوم اجلًمقم٦م وُمـ رهم٥م همػم اجلًمقم٦م ووم٤مرىمٝم٤م وم٘مد ظمٚمع رسم٘م٦م امإؾمالم ُمـ قمٜم٘مف ويم٤من و٤مٓ
ومٛمـ ُ
ُمْمال ،وإؾم٤مس اًمذي شمٌٜمك قمٚمٞمف اجلًمقم٦م هؿ أصح٤مب حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ رمحٝمؿ اهلل أمجٕملم وهؿ
اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م ،ومٛمـ مل ي٠مظمذ قمٜمٝمؿ وم٘مد وؾ واسمقدع ،ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م ،واًمْمالل وأهٚمف ذم اًمٜم٤مر.
أهؾ ُ
.......................
اعمً٠مًم٦م اًمقل شمقٕمٚمؼ هبذا اًمٕمٜمقانُ :م٤م اًمْم٤مسمط ُمـ اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم؟ يٌلم ًمؽ اًمْم٤مسمط أن اًمذي شمٌٜمك
ً
و٤مسمٓم٤م شمْمٌٓمف سمف ،شمٕمرف ومٞمف ُم٤م هق ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م
قمٚمٞمف مج٤مقم٦م اًمديـ  -اجلًمقم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ،-يٕمٓمٞمؽ
ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،هلذا يٛمٙمـ أن ُٟم َٕمٜمْ ِقن هذه اعمً٠مًم٦مُ :م٤م اًمْم٤مسمط ذم اجلًمقم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م؟ أو مج٤مقم٦م اًمديـ؟ ُم٤م إصؾ
ذم هذا؟ هؾ هق أهقاء اًمٜم٤مس وُم٤م يرهمٌقن؟ هٜم٤م َيٞمٚمؽ اعم١مًمػ إمم أصؾ ذقمل شمًقٛمًؽ سمف ،ىم٤مل ًمؽ :هؿ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
وؾمٚمؿ ،أصح٤مب حمٛمد ّ
أصح٤مب حمٛمد ّ
وؾمٚمؿ هؿ إصؾ ذم مج٤مقم٦م اًمديـ ،وُم٤م
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ذاك إٓ ُٕمريـ:
إول :أهنؿ ٟم٘مٚم٦م هذا اًمديـ ،هؿ اًمذيـ ٟم٘مٚمقا ًمٜم٤م هذا اًمديـ ،وهلذا اًمٓمٕمـ سم٠مصح٤مب حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ّ
وؾمٚمؿ ـمٕمـ ذم اًمديـ اًمذي ضم٤مء سمف حمٛمد ّ
وؾمٚمؿ.
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ىم٤مل عم٤م أظمؼم أن هذه إُُم٦م ؾمقٗمؽمق يمًم اومؽمىم٧م إُمؿ ىمٌٚمٝم٤م ىم٤مل:
اًمث٤مين :أن اًمٜم ّ
«ؾمقٗمؽمق هذه إُُم٦م قمغم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر إٓ واطمدةش ،ىم٤مًمقاُ :مـ هل ي٤م رؾمقل اهلل – ذم
ٌل ّ
صغم اهلل
رواي٦م صٗمٝم٤م ًمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل – ىم٤ملُ« :م٤م يم٤من قمغم ُمثؾ ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف اًمٞمقم وأصح٤ميبش( )1أقمٓم٤مك اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ،هلذا هذه
وؾمٚمؿ اًمْم٤مسمط ،أن شمًػم ذم آقمق٘م٤مد واًمٕمٛمؾ قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٜم ّ
اًمرواي٦م صححٝم٤م اًمؽمُمذي رمحف اهلل شمٕم٤ممم واًمٕمراىمل وؿمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وهل أصؾ ذم هذا اًمٌ٤مب،
وهذا يدًمؽ قمغم أن اجلًمقم٦م ُمقضمقدة ذم زُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،مج٤مقم٦م اًمديـ ،وهل ُمقضمقدة ذم ُم٤م سمٕمد قمٝمد
خمرج ذم
اًمّمح٤مسم٦م :اًمق٤مسمٕملم وشم٤مسمع اًمق٤مسمٕملم :إمم ىمرب ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ،وهلذا ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمذي هق
ٌ
اًمّمحٞمحلم «ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمقل قمغم احلؼ فم٤مهريـ ٓ :ييهؿ ُمـ ظمذهلؿ وٓ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ طمقك ي٠ميت
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
أُمر اهلل وهؿ قمغم ذًمؽش(ً ،)2
وم٢مذا هذه اجلًمقم٦م ُمقضمقدة ،واحلؼ اًمذي ضم٤مء سمف حمٛمد ّ
وؾمٚمؿ ٓ
يٜم٘مٓمع وهق سم٤مق ،وًمٙمـ ًمٞمس اًمِم٠من ذم سم٘م٤مء هذا احلؼ :وًمٙمـ اًمِم٠من هؾ أٟم٧م شمٕمرف هذا احلؼ وشمٚمزم هذا
ّ
احلؼ اًمذي ضم٤مء سمف حمٛمد ّ
وؾمٚمؿ؟ هذا هق اًمِم٠من ،هلذا شمٙمثر إهقاء واًمٗمقـ واًمْمالٓت
صغم اهلل قمٚمٞمف
اًمًٜم٦م واعمقت
دائًم اهلل شمٕم٤ممم أن يقوم٘مف إمم ًمزوم ُ
واًمٕمّمٛم٦م عمـ قمّمٛمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف شمٕم٤ممم ،وهلذا يً٠مل امإٟمً٤من ً
قمٚمٞمٝم٤مٕ ،ن إهقاء ظمٓم٤موم٦م واًمِمٌٝم٤مت يمذًمؽ ظمٓمٗم٧م اًمٜم٤مس واًمٜم٤مس يقٖمػمون ويق٘مٚمٌقن ،وٓ قمّمٛم٦م إٓ ُمـ
قمّمٛمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ومٚمٞمس اًمِم٠من أن شمٙمقن ُمع هذه اًمٓم٤مئٗم٦م أو شمٚمؽ ،اًمِم٠من يمؾ اًمِم٠من أن شمٚمزم ُم٤م ضم٤مء
صغم اهلل قمٚمٞمف و ّ
ٌل ّ
ؾمٚمؿ وأن شمٙمقن قمغم هدي اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿٟ ،مٕمؿ.
قمـ اًمٜم ّ
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ٓ :قمذر ٕطمد ذم والًمف ريمٌٝم٤مِ :
طمً ٌَٝم٤م هدى :وٓ ذم هدى شم ََريمَف
ِ
اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م ىمد أطمٙمًم أُمر اًمديـ
طمً ٌَف والًم٦م ،وم٘مد ُسم ّٞمٜم٧م إُمقر وصمٌق٧م احلج٦م واٟم٘مٓمع اًمٕمذر ،وذًمؽ أن ُ
يمٚمف ،وشمٌلم ًمٚمٜم٤مس ،ومٕمغم اًمٜم٤مس آشمٌ٤مع.
( )1طمًـ .اًمؽمُمذي ( .)2641صحٞمح اجل٤مُمع (.)9474
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (.)1921
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.......................
هذه اًمٕمٌ٤مرة اعمٜم٘مقًم٦م قمـ قمٛمر إؾمٜم٤مده٤م ُمٜم٘مٓمع يمًم رواه٤م يمذًمؽ اسمـ سمٓم٦م ذم امإسم٤مٟم٦م سم٢مؾمٜم٤مده ،واعمٕمٜمك اًمذي
وروي٧م قمـ قمٛمر سمـ قمٌد
شمدل قمٚمٞمف ٌ
صم٤مسم٧م سمقضمقه أظمرى ،وم٤معمٕمٜمك صحٞمحً ،مٙمـ صمٌقهت٤م قمـ قمٛمر ومٞمف ٟمٔمرُ ،
اًمٕمزيز رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وُمٕمٜم٤مه٤م صحٞمح ،صمؿ ذم اًمٕمٌ٤مرة :ومٛمـ مل ي٠مظمذ قمٜمٝمؿ وم٘مد ّ
وؾ واسمقدع ،ومٛمً٠مًم٦م أن
َ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
اًمٌٞم٤من اًمٙم٤مُمؾ وشمريمٜم٤م قمغم اًمٌٞمْم٤مءً :مٞمٚمٝم٤م
وؾمٚمؿ ّسملم
امإٟمً٤من يٕمٜمل ىمد ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م :وم٤مًمٜم ّ
يمٜمٝم٤مره٤م ٓ يزيغ قمٜمٝم٤م إٓ ه٤مًمؽ ،ومال قمذر ٕطمد ذم ارشمٙم٤مب اًمْمالًم٦م ،وهلذا أُمقر اًمنميٕم٦م وأصقل آقمق٘م٤مد
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف
ّسمٞمٜم٦م ،واوح٦م سمحٛمد اهلل ،ىمقاقمد اًمنميٕم٦م ،أصقل اًمديـ ،ىمد ُسم ّٞمٜم٧م ذم يمق٤مب اهلل وذم ُؾمٜم٦م اًمٜم ّ
ّ
وؾمٚمؿ ،ومال ًمٕمذر ٕطمد ذم والًم٦م وىمع ومٞمٝم٤م إٓ ذم ُمً٤مئؾ ُمٕمدودة ُمذيمقرة قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ سمحًٌٝم٤م.
واقمٚمؿ رمحؽ اهلل أن اًمديـ إٟمًم ضم٤مء ُمـ ِىم ٌَ ِؾ اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ،مل يقوع قمغم قم٘مقل اًمرضم٤مل وآرائٝمؿ،
وقم ْٚم ُٛمف قمٜمد اهلل وقمٜمد رؾمقًمف :ومال شمقٌع ؿمٞمئً٤م هبقاك ومق َْٛم ُرق ُمـ اًمديـ :ومقخرج ُمـ امإؾمالم :وم٢مٟمف ٓ طمج٦م ًمؽ،
وم٘مد ّسملم رؾمقل اهلل ّ
اًمًٜم٦م وأووحٝم٤م ٕصح٤مسمف ،وهؿ اجلًمقم٦م ،وهؿ اًمًقاد
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُٕمقف ُ
أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ذم رء ُمـ أُمر
إقمٔمؿ واًمًقاد إقمٔمؿ احلؼ وأهٚمف ،ومٛمـ ظم٤مًمػ
َ
اًمديـ وم٘مد يمٗمر.
.......................
هٜم٤م ُمً٠مًم٦م حت٧م هذا اًمٕمٜمقان ّسملم اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم أن امإقمراض قمـ إظمذ قمـ قمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م وُم٤م
اًمًٜم٦م ُي َٕمٔمٛمقن
اًمًٜم٦م وهمػمهؿ ُمـ أهؾ إهقاء ،وم٠مهؾ ُ
رووه ُمـ اًمديـ والًم٦م ،وهذه اعمً٠مًم٦م وم٤مرىم٦م سملم أهؾ ُ
اًمًٜم٦م
ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿُ ،
ومٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٜمّمقص قمغم أومٝم٤مُمٝمؿ ،ومٚمٝمذا أهؾ ُ
وي َ٘مد ُُمقن َ
يقٛمٞمزون سمٛمق٤مسمٕم٦م ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،وهلذا ومٝمؿ أهؾ أصم٤مر ،وهلذا دمدهؿ ذم يمقٌٝمؿ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿُ ،م٤م ضم٤مء ذم يمق٤مب اهللُ ،م٤م
وُم١مًمٗم٤مهتؿ يزيٜمقن هذه اعم١مًمٗم٤مت سمًم يٜم٘مؾ قمـ أصح٤مب اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل ّ
ومٝمؿ
وؾمٚمؿُ ،
وي َ٘مد ُُمقن َ
وؾمٚمؿ ،وُم٤م ضم٤مء قمـ أصح٤مب اًمٜم ّ
اًمًٚمػ قمغم أومٝم٤مُمٝمؿ ،وهلذا ٕهنؿ هؿ َٟم٘م َٚم ُ٦م اًمديـ وٕهنؿ أهؾ اًمٚمٖم٦م وٕهنؿ ؿم٤مهدوا اًمقٜمزيؾ وهؿ أظمؼم اًمٜم٤مس
سم٠مؾمٌ٤مب اًمٜمزول :ومٞم٘مدُمقن ومٝمٛمٝمؿ قمغم ومٝمؿ ُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ ُمـ اعمق٠مظمريـ ،وهلذا ومٛم٘مقًم٦م أن ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ
أؾمٚمؿ وُمٜمٝم٩م اخلٚمػ أقمٚمؿ وأطمٙمؿ  -يمًم ي٘مقل إؿم٤مقمرة ُ -م٘مقًم٦م ُمقٜم٤مىمْم٦م ،سمؾ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ذم آقمق٘م٤مد
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صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ وم٘م٤مل:
واًمٕمٛمؾ أؾمٚمؿ وأقمٚمؿ وأطمٙمؿٕ ،ن ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ وهؿ اًمّمح٤مسم٦م أصمٜمك قمٚمٞمف اًمٜم ّ
«ُم٤م يم٤من قمغم ُمثكم ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف اًمٞمقم وأصح٤ميبش( )1وم٠مصمٜمك قمغم هذا اًمٗمٝمؿ وقمغم هذا اعمٜمٝم٩م.
ِ
اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م
اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م هذا اًمٚمٗمظ ُم٤م اعمراد سمف؟ وُمقك ُأ ْـمٚمؼ؟ أهؾ ُ
اعمً٠مًم٦م اًمقل هل٤م شمٕمٚمؼ هبذا :أهؾ ُ
اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م ،أهؾ إصمر ،وأهؾ احلدي٨م ،وإٟمًم هذه
اصٓمالح وٓ ُمِم٤مطم٦م ذم آصٓمالح ،هؿ أهؾ ُ
اصٓمالطم٤مت ،هذا اًمٚمٗمظ أـمٚمؼ ذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري قمغم أهؾ احلدي٨م وقمغم ُمـ يقٌع أصم٤مر ،وهلذا
اًمًٜم٦م وٓ يٙمقن ُمع
مج ُع اًمٚمٗمٔملم أهؾ اًم ًُٜم٦م واجلًمقم٦م
َْ
ٌ
ُمراد قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿٕ ،ن هٜم٤مك ُمـ يدقمل ّاشمٌ٤مع ُ
اًمًٜم٦م اشمٌ٤مع ًمٚمجًمقم٦م،
اًمًٜم٦م ،ويمؾ ُمٜمٝمًم ٓزم ًممظمر ،وم٤مشمٌ٤مع ُ
اجلًمقم٦م ،وهٜم٤مك ُمـ يدقمق إمم اجلًمقم٦م دون ّاشمٌ٤مع ُ
سم٤مًمًٜم٦م ،هلذا ُم٘مقًم٦م قمٛمر "ٓ إؾمالم إٓ سمجًمقم٦م ،وٓ مج٤مقم٦م إٓ
اًمًٜم٦م ضم٤مءت سم٤مجلًمقم٦م ،واجلًمقم٦م ضم٤مءت ُ
ٕن ُ
سم٢مُم٤مُم٦م ،وٓ إُم٤مُم٦م إٓ سمًٛمع وـم٤مقم٦م"( )2يدًمؽ قمغم هذا إصؾ ،واجلًمقم٦م هٜم٤م مج٤مقم٦م اًمديـ ،وآقمقّم٤مم هبذه
اجلًمقم٦م ٟمج٤مةٟ :مج٤مة ًمألُم٦م ُمـ ُ
اًمًٜم٦م
اًمًٜم٦م :ىم٤مل :أهؾ ُ
اًمٗم ْر َىم٦م وآظمقالف واًمقٗمرق ،وإذا ُأومرد ُمّمٓمٚمح أهؾ ُ
اًمًٜم٦م :ىمد يراد سمف ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًمراومْم٦م واًمِمٞمٕم٦م ،وم٘مد شم٘مقل :ومالن ُؾمٜمل
واجلًمقم٦م :أٟمف اصٓمالح ،وإذا ُأومرد أهؾ ُ
اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م سم٢مـمالق ،وهلذا ي٘م٤مل ُؾمٜمل
وومالن راوميض أو ؿمٞمٕمل ،واوح؟ هذا ومال شمريد أٟمف ُمقاومؼ ٕهؾ ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ،واوح؟ ومٞمًم
وأهؾ ُؾمٜم٦مً ،مٙمـ إذا يم٤من قمغم قم٘مٞمدة ؾمٚمٞمٛم٦م ومٞمًم يقٕمٚمؼ سم٠مصح٤مب اًمٜم ّ
اًمًٜم٦م
ي٘م٤مسمؾ اًمراومْم٦م واًمِمٞمٕم٦م ومق٘مقل ُؾمٜمل :ومٝمذا ٓ ُمِم٤مطم٦م ذم ذًمؽ أن شمٓمٚمؼً ،مٙمـ ٓ شمٓمٚمؼ ًمٗمظ أهؾ ُ
واجلًمقم٦م إٓ قمغم ُمـ ذيمرت ًمؽ ممـ َؾمٚمِ َؿ ُمـ إهقاء وٓزم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم واجلًمقم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومج٤مقم٦م اًمديـ،
اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م ىمد أطمٙمًم أُمر اًمديـ وؾمٌؼ اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م.
اًمٕمٌ٤مرة اًمقل ىمٌٚمٝم٤م ىم٤مل :وذًمؽ أن ُ
اًمًٜم٦م  -حت٧م هذا اًمٕمٜمقان  -هق اًمقطمل،
ُ
هٜم٤م ُمً٠مًم٦م ّسملم
اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم أن ُمّمدر اًمقٚم٘مل قمٜمد أهؾ ُ
صح ُمـ
اًمًٜم٦م ُم٤م هل؟ اًمقطمل ،واًمقطمل يٓمٚمؼ قمغم ُم٤مذا؟ قمغم يمق٤مب اهلل وقمغم ُم٤م ّ
ُمّم٤مدر اًمقٚم٘مل قمٜمد أهؾ ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ُؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ّ
اًمًٜم٦م ذم ُمّم٤مدر اًمقٚم٘مل ُيٗم٤مرىمقن أهؾ اًمٌدعُ ،مّمدر  -قمٜمد
وؾمٚمؿ ،هلذا أهؾ ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
أهؾ اًمًٜم٦م  -اًمقٚم٘مل قمٜمدهؿ اًمقطملُ ،م٤م ضم٤مء ذم يمق٤مب اهلل وُم٤م ضم٤مء ذم ُؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ّ
وؾمٚمؿ ،صمؿ
ىم٤مل اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم :إٟمًم ضم٤مء ُمـ ِىم ٌَؾ اهلل شمٕم٤ممم ،هذا ّسملم ًمؽ ُمّم٤مدر اًمقٚم٘مل ،صمؿ ىم٤مل :مل يقوع قمغم
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
( )2رواه اًمدارُمل ( ،)315 /1وذيمر حم٘م٘مف – اًمِمٞمخ طمًلم أؾمد طمٗمٔمف اهلل – ًمف قمٚمق٤من.
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قم٘مقل اًمرضم٤مل وآرائٝمؿ ،يٕمٜمل اًمديـ ُم٤م ضم٤مء سم٤مًمٕم٘مقلُ ،م٤م ضم٤مء قمغم ُوومؼ قم٘مقل اًمرضم٤ملٕ ،ن قم٘مقل اًمرضم٤مل
وؾمٜم٦م رؾمقًمف ّ
صغم اهلل
ختقٚمػ ،وآرائٝمؿ ختقٚمػ ،وأذواىمٝمؿ ختقٚمػ ،وم٤معمٞمزان اًمذي يقزن سمف احلؼ هق يمق٤مب اهلل ُ
قمٚمٞمف ّ
وؾمٚمؿ ،وم٤مٕصؾ قمٜمدك أهي٤م اًمًٜمل :ي٤م ُمـ ًمزُم٧م مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملمُ :مق٤مسمٕم٦م ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمّمقص سمٙمق٤مب اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ّ
وؾمٚمؿ ،وهلذا قمكم ريض اهلل قمٜمف ومٞمًم أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م قمٜمف ًمف ُم٘مقًم٦م
ُ
قمٔمٞمٛم٦مً :مق يم٤من اًمديـ سم٤مًمرأيُ ،م٤مذا ي٘مقل؟ ًمق يم٤من اًمديـ سم٤مًمرأي مم٤م يدل قمغم أن اًمديـ ًمٞمس سم٤مًمرأي وٓ قمغم
آراء اًمرضم٤ملً ،مٞمس يمؾ رء شمٗمٙمر ومٞمف شم٘مقل :إن اعمٗمروض أن ٟمّمكم يمذاٟ ،مٗمٕمؾ يمذاٟ :مٕمٛمؾ يمذاً ،مٞمس ًمٚمٕم٘مؾ
ومٞمف جم٤مل ،ىم٤ملً( :مق يم٤من اًمديـ سم٤مًمرأيً :مٙم٤من أؾمٗمؾ اخلػ أومم سم٤معمًح ُمـ أقماله ،وًم٘مد رأي٧م رؾمقل اهلل ّ
صغم
اهلل قمٚمٞمف ّ
مج ٌع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ
وؾمٚمؿ يٛمًح قمغم فم٤مهر ظمٗمٞمف)( ،)1وم٤مٕصؾ ُم٤مذا؟ إصؾ ومٞمؽ اعمق٤مسمٕم٦م ،وهلذا ْ
وُمٜمٝمؿ ؿمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُي َ٘مٕمد ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م شمٜمقٗمع هب٤م قمٜمد اًمٜمٔمر ذم اًمٜمّمقص ي٘مقل :اًمٜمّمقص شم٠ميت سمًم
حت٤مر هب٤م اًمٕم٘مقل ٓ سمًم ُ ِ
حت ْٞم ُٚم ُف اًمٕم٘مقل ،وومرق سملم اًمٕمٌ٤مرشملم ،اًمٜمّمقص شم٠ميت سمًم حت٤مر سمف اًمٕم٘مقل ٓ سمًم حتٞمٚمف
ََ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
اًمٕم٘مقل ،واوح؟ وهلذا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ضم٤مء ذم يمق٤مب اهلل وذم ُؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ّ
وؾمٚمؿ أُمقر
يٌلم اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمغم آشمٌ٤مع واًمقًٚمٞمؿ.
ُمٌٜم٤مه٤م يمًم ؾمقف ّ
اعمً٠مًم٦م اًمقل شمٚمٞمٝم٤م وهل داظمٚم٦م حت٧م هذا اًمٕمٜمقان ىم٤مل :ومال شمقٌع ؿم ًٞمئ٤م هبقاك ،اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم
يقصٞمؽ سمٛمخ٤مًمٗم٦م اهلقى ٓ ،شمٕمٛمد إمم اهلقى ،واهلقى هق ُمٞمؾ اًمٜمٗمس إمم ُم٤م شمًقٚمذه ُمـ اًمِمٝمقات سمٖمػم و٤مسمط
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ُمـ اًمنمع ،هذا هق اهلقى ،واشمٌ٤مع اهلقى ُمذُمقم ذم يمق٤مب اهلل وذم ُؾمٜم٦م رؾمقًمف ّ
قمز
وؾمٚمؿ ،وم٤مهلل ّ
لم اًمٜم ِ
و ّ
٤محلؼ َو َٓ َشمقٌِ ِع ْاهل َ َقى َوم ُٞم ِْمٚم َؽ َقم ْـ
٤مطم ُٙم ْؿ َسم ْ َ
اًمًالمَ ﴿ :وم ْ
٤مس سمِ ْ َ
ٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء وهق داود قمٚمٞمف ّ
ضمؾ ىم٤مل ًمٜمَ ّ
َؾمٌِ ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ يًقٕمٞمذ ُمـ ُمق٤مسمٕم٦م اهلقى ومٞم٘مقل« :اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ
ٞمؾ اهللِ﴾( ،)2ويم٤من اًمٜم ّ
ُمٜمٙمرات إظمالق وإقمًمل وإهقاءش( ،)3هذا يدًمؽ قمغم أن إهقاء ومٞمٝم٤م ُم٤م َيرومؽ قمـ ُمق٤مسمٕم٦م اًمنميٕم٦م،
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وهقى ُمقٌعش( ،)4وم٤مهلقى ُيقٌع،
ُمٓم٤مقم٤م
ؿمح٤م
ً
ً
وؾمٚمؿ ىم٤مل ذم طمدي٨م آظمر« :إذا رأي٧م ً
هلذا اًمٜم ّ
وم٤ممإٟمً٤من يٛمٞمؾ ُمع دقم٤مي٦م اهلقى ،وهذا ؾمٌ٥م ًمٚمْمالل ،سمؾ هق ُمـ أقمٔمؿ أؾمٌ٤مب اًمْمالل ،وهلذا اًمًٚمػ
( )1صحٞمح .أسمق داود ( ،)162امإرواء ( ،)113ومل أقمثر قمٚمٞمف ذم اعمقـم٠م.
( )2ص.26 :
( )3صحٞمح .اًمؽمُمذي ( .)3195صحٞمح اجل٤مُمع (.)1298
( )4وٕمٞمػ .اًمؽمُمذي ( .)3158وٕمٞمػ اجل٤مُمع (.)2344
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رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم يم٤مٟمقا يًٛمقن أهؾ اًمٌدع :يًٛمقهنؿ سمًمذا؟ أهؾ إهقاء ،ويًٛمقن اًمٌدع إهقاءٕ ،ن
قمز ّ
وضمؾ ىم٤مل قمـ هذا اًمّمٜمػَ ﴿ :أ َوم َرأَ ْي َ٧م َُم ِـ َ
اخت َذ إِ َهل َ ُف
امإٟمً٤من طمٞمٜمًم خي٤مًمػ اًمنميٕم٦م ومٝمق يق٤مسمع هقاه ،واهلل ّ
َه َق ُاه﴾(ً ،)1
وم٢مذا ُمق٤مسمٕم٦م اهلقى ىمد يقخذ امإٟمً٤من اهلقى إهل ً٤م يٕمٌده ُمـ دون اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،صمؿ اهلقى هق
ُمٞمؾ اًمٜمٗمس إمم ُم٤م شمِمقٝمٞمف سمٖمػم و٤مسمط ُمـ اًمنمع ،سمٖمػم و٤مسمط ُمـ اًمنميٕم٦م أو ُمـ اًمنمع.
اعمً٠مًم٦م اًمقل داظمٚم٦م ذم هذا اًمٕمٜمقان اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذيمر قمٌ٤مرة اًمًقاد إقمٔمؿُ ،مّمٓمٚمح اًمًقاد
ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ىم٤مل« :إذا اظمقٚمػ اًمٜم٤مس :ومٕمٚمٞمٙمؿ
صغم اهلل قمٚمٞمف
إقمٔمؿ ،هذا اعمّمٓمٚمح ضم٤مء
ً
ُمرومققم٤م قمـ اًمٜم ّ
ـمٌٕم٤م هذا احلدي٨م رواه اسمـ ُم٤مضمف وومٞمف ُمٕم٤من سمـ روم٤مقم٦م وهق ًملم احلدي٨م ،ويمذًمؽ ومٞمف
سم٤مًمًقاد إقمٔمؿش(ً )2
صح :وم٤معمراد سم٤مًمًقاد هٜم٤م ذم قمٍم
أسمق ظمٚمػ إقمٛمك وهق ُمؽموك احلدي٨م ،وم٤محلدي٨م ومٞمف وٕمػ ؿمديد ،وًمق ّ
اًمًٜم٦م يم٤مٟمقا هؿ اًمٙمثرة ،سمؾ أهؾ إهقاء ٓ يٙم٤مدون يذيمرون،
اًمٜم ٌّقة وُم٤م سمٕمده٤م ىمٌؾ فمٝمقر إهقاء ٕن أهؾ ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ىمٌؾ
وإٟمًم ىمٚم٧م ًمؽ هذا وأطمٚمقؽ قمغم أن اعمراد سم٤مًمًقاد إقمٔمؿ هؿ أصح٤مب اًمٜم ّ
فمٝمقر إهقاءٕ :ن أهؾ إهقاء يم٤مٕؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م ُي َِمٌ ُٝمقن قمغم اًمٜم٤مس سمٛمثؾ هذا احلدي٨م ،عم٤مذا؟ ٕهنؿ
ً
يٕمق٘مدون أٟمف ذم هذا اًمزُم٤من أن إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م يمثرةً :
و٤مسمٓم٤م عمٕمروم٦م
ـمٌٕم٤م وهذا ًمٞمس
وم٢مذا هؿ أهؾ احلؼ! ً
ُمٞمزاٟم٤م عمٕمروم٦م احلؼ ُمـ اًمٌ٤مـمؾ ،سمؾ
احلؼ ُمـ اًمٌ٤مـمؾ ،سمؾ اًمٜمّمقص شمٍمح سمخالف ذًمؽ ،يٕمٜمل اًمٙمثرة ًمٞمً٧م
ً
قمز ّ
وضمؾ ي٘مقلَ ﴿ :وإِ ْن ُشمٓمِ ْع َأ ْيم َث َر َُم ْـ ِذم
اًمٕمٙمس ،اًمٜمّمقص ُشم ٌّلم أن اًمٙمثرة ذم اًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمْمالل ٕن اهلل ّ
ْإَ ْر ِ
قك َقم ْـ َؾمٌِ ِ
ض ُي ِْمٚم َ
ٞمؾ اهللِ﴾( ،)3وٓزم احلدي٨م ٓ ي٘مقل سمف أوًمئؽ ،يٕمٜمل إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م يٚمزم قمغم
ىمقهلؿ هبذا وقمغم اطمقج٤مضمٝمؿ هبذا اًم٘مقل سمًم يٌٓمؾ ديـ امإؾمالمٕ ،ن أيمثر أهؾ إرض قمغم همػم ديـ امإؾمالم
ػ اجلًمقم٦م يمًم ورد قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىمد
وقمغم همػم اًمديـ اًم٘مقيؿ ،واًمٙمثرة ًمٞمً٧م ُمٞمزا ًٟم٤م عمٕمروم٦م احلؼ ،سمؾ َو ْص ُ
ُيراد سمف اًمقاطمد ،هلذا ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :اجلًمقم٦م ُم٤م واومؼ احلؼ وإن يمٜم٧م وطمدك"(،)4
واًمًٜم٦م يم٤من ُي َٛمث ُؾ اجلًمقم٦م ٕٟمف ظم٤مًمػ اعمٕمقزًم٦م ذم
وهلذا يم٤من امإُم٤مم أمحد رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٓقمقّم٤مُمف سم٤مًمٙمق٤مب ُ
ىمقهلؿ سم٤مًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ،ومٙم٤من امإُم٤مم أمحد وطمده هق اجلًمقم٦م ،ويم٤من أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ذم زُم٤مٟمف هق
( )1اجل٤مصمٞم٦م.23 :
( )2وٕمٞمػ .اسمـ ُم٤مضمف ( .)3951وٕمٞمػ اجل٤مُمع (.)1815
( )3إٟمٕم٤مم.116 :
( )4ذح اقمق٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م ًمٚمالًمٙم٤مئل (.)1 /121
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ُمٞمزاٟم٤م عمٕمروم٦م احلؼ ُمـ اًمٌ٤مـمؾ ،صمؿ ىم٤مل
اجلًمقم٦م ذم ىمق٤مل اعمرشمديـ ،وىمقًمف هق ىمقل اجلًمقم٦م ،هلذا اًمٙمثرة ًمٞمً٧م
ً
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم :ومٛمـ ظم٤مًمػ أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
وؾمٚمؿ ذم رء ُمـ أُمر اًمديـ وم٘مد يمٗمر،
ـمٌٕم٤م هذا اًمٙمالم ُجمٛمؾ ُمـ اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم وطم٘مف اًمقٗمّمٞمؾ ،وطم٘مف أن ُيٗمّمؾ :سم٠من ي٘م٤مل ُمـ ظم٤مًمػ
ً
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
ٟم٤مىمْم٤م ُمـ ٟمقاىمض امإيًمن أو
وؾمٚمؿ ذم أُمر ُمـ إُمقر آقمق٘م٤مدي٦م سم٠من ومٕمؾ ً
ُمٕمٚمقُم٤م ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة :وم٘مد يمٗمرُ ،أقمٞمد ،سم٠من ي٘م٤ملُ :مـ ظم٤مًمػ أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل
أُمرا
ً
أٟمٙمر ً
قمٚمٞمف ّ
ُمٕمٚمقُم٤م ُمـ اًمديـ
أُمرا
وؾمٚمؿ ذم أُمر ُمـ إُمقر آقمق٘م٤مدي٦م :سم٠من ومٕمؾ ً
ً
ٟم٤مىمْم٤م ُمـ ٟمقاىمض امإيًمن أو أٟمٙمر ً
أصٖمرا سمحً٥م اعمٗم٤مرىم٦م ،وىمد شمٙمقن اعمخ٤مًمٗم٦م دون ذًمؽ
أيمؼما أو
ً
سم٤مًميورة وم٘مد يمٗمر ،واًمٙمٗمر ىمد يٙمقن يمٗمر ً
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ومقٙمقن ً
ٌل ّ
وؾمٚمؿ وًمٞمس قمغم إـمالق
ومً٘م٤م ،واعمً٠مًم٦م حتق٤مج شمٗمّمٞمؾ ذم ُمـ ظم٤مًمػ أصح٤مب اًمٜم ّ
اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،سمؾ حتق٤مج شمٗمّمٞمؾٟ ،مٕمؿ.
اًمًٜم٦م ُمثٚمٝم٤م ،وم٤مطمذر اعمحدصم٤مت ُمـ إُمقر ،وم٢من يمؾ
واقمٚمؿ أن اًمٜم٤مس مل يٌقدقمقا سمدقم٦م ىمط طمقك شمريمقا ُمـ ُ
حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م ،واًمْمالًم٦م وأهٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر.
.......................
هذه وصٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمـ اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمقحذير ُمـ اًمٌدع ،وهلذا ُيٛمٙمـ أن ُٟم َٕمٜمْ ِقن هلذا اًمٕمٜمقان
ٌ
اًمًٜم٦م ُم٤م
سمٛمً٠مًم٦م ٟم٘مقل :إطمٞم٤مء اًمٌدع إُم٤مشم٦م ًمٚمًٜمَـ ،إطمٞم٤مء اًمٌدقم٦م
ًمٚمًٜم٦م ،ومٙمٚمًم أطمٞمٞم٧م سمدقم٦م ُم٤مت ُمـ ُ
إُم٤مشم٦م ُ
ي٘م٤مسمٚمٝم٤م أو ُم٤م يًمصمٚمٝم٤م ،وروي ذم هذا اًمٌ٤مب أطم٤مدي٨م وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمًٚمؿ ُمـ ُم٘م٤مل ،طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس
اًمًٜم٦م رء :طمقك ئمٝمر ُمـ اًمٌدقم٦م ُمثٚمف"( )1أظمرضمف اسمـ وو٤مح ذم يمق٤مسمف اًمٌدع
ريض اهلل قمٜمٝمًم "ٓ يذه٥م ُمـ ُ
َي ِد ُ
اًمًٜم٦م ُم٤م هق ظمػم
واًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ،ويمذًمؽ ورد
ً
ُمرومققم٤م وومٞمف ُم٘م٤مل «ٓ ُ ْ
ث رضمؾ ذم امإؾمالم سمدقم٦م إٓ َشم َرك ُمـ ُ
وصمؿ آصم٤مر ذم هذا اًمٌ٤مب ُمثٚمًم ضم٤مء قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس "ُم٤م ي٠ميت قمغم
ُمٜمٝم٤مش(ً ،)2
ـمٌٕم٤م هذا احلدي٨م ومٞمف وٕمػّ ،
ؾمٜم٦م"()3

اًمٜم٤مس ُمـ قم٤مم إٓ أطمدصمقا ومٞمف سمدقم٦م وأُم٤مشمقا ُ

واعمٕمٜمك صحٞمح ،اعمٕمٜمك صحٞمح ٕن اًمٜم٤مس طمٞمٜمًم

اًمًٜم٦م سم٢مطمٞم٤مء اًمٌدقم٦م،
اًمًٜم٦م ،متقت ُ
يقٕمٚم٘مقن سم٤مًمٌدقم٦م ٓ ؿمؽ أهنؿ هيٛمٚمقن ُم٤مذا؟ هيٛمٚمقن اًمًٜمَـ ،وهٙمذا متقت ُ

( ٓ )1يّمح ،وهق ُمرومقع ،اًمٕمٚمؾ اعمقٜم٤مهٞم٦م ٓسمـ اجلقزي (.)135 /1
( )2اًمٌدع ٓسمـ وو٤مح (.)81 /2
( )3ذح أصقل اقمق٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م (.)113 /1
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وهلذا اًمٌدقم٦م يٗمرح هب٤م اًمِمٞمٓم٤من ويٚمذ هب٤م وَي٥م فمٝمقر هذه اًمٌدقم٦م ،واًمٜم٤مس هلؿ شمٕمٚمؼ سم٤مًمٌدع أقمٔمؿ ُمـ
شمٕمٚم٘مٝمؿ سم٤مًمًٜمَـ سمًٌ٥م أهن٤م متٞمؾ هل٤م إهقاء وشمزيٜمٝم٤م اًمِمٞم٤مـملم ،واًمٜم٤مس  -ؾمٌح٤من اهلل  -ذم اًمٌدع يقٗم٤مٟمقن ذم
ٌقي اًمقل
ذًمؽ ،دمدهؿ رسمًم يّمٜمٗمقن ُمّمٜمٗم٤مت ذم اًمدوم٤مع قمـ هذه اًمٌدقم٦م ،وقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل سمدقم٦م اعمقًمد اًمٜم ّ
يقٕمٚمؼ هب٤م أهؾ امإؾمالم ًمألؾمػ ،ومقجدهؿ يٜم٤مومحقن قمٜمٝم٤م ويٙمقٌقن ويثػمون اًمِمٌٝم٤مت ،وذم اعم٘م٤مسمؾ دمد أن
ًمٚمًٜم٦مٟ ،مٕمؿ.
اًمًٜم٦م ،واىمع قمٛمكم قمغم ُمٗم٤مرىمقٝمؿ ُ
ه١مٓء اًمذيـ َُيٞمقن هذه اعمقاًمد هؿ ُمـ أسمٕمد اًمٜم٤مس قمـ ُ
يمٌ٤مرا ،ويمذًمؽ يمؾ سمدقم٦م أطمدصم٧م
واطمذر صٖم٤مر اعمحدصم٤مت ُمـ إُمقر ،وم٢من صٖم٤مر اًمٌدع شمٕمقد طمقك شمّمػم ً
ؽم سمذًمؽ ُمـ دظمؾ ومٞمٝم٤م صمؿ مل يًقٓمع اعمخرجُ :مٜمٝم٤م ومٕمٔمٛم٧م
ذم هذه إُُم٦م يم٤من أوهل٤م
صٖمػما يِمٌف احلؼ :وم٤مهم ّ
ً
وص٤مرت ديٜمً٤م ُيدان هب٤م :ومخ٤مًمػ اًمٍماط اعمًق٘مٞمؿ ومخرج ُمـ امإؾمالم.
.......................
اعمّمٜمػ ُمـ هذا امإُم٤مم رمحف اهلل شمٕم٤ممم دمدون ومٞمف
اهلل أيمؼم ،هذه اًمقصٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وأٟم٤م ىمٚم٧م ًمٙمؿ هذا َ
ويٌلم ويِمٗمؼَ ،يذرك ُمـ صٖم٤مر اعمحدصم٤مت
قمٌ٤مرة اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم اًمؼمهب٤مري اًمٜمّمٞمح٦م واًمِمٗم٘م٦م وَيذر ّ
يمٌ٤مرا،
صٖم٤مر اًمٌدع ومٞم٘مقل ٓ :شمًقٝمـ هبذه اًمٌدقم٦م وًمق يم٤مٟم٧م صٖمػمةٕ ،ن صٖم٤مر اًمٌدع ي١مول هب٤م إمم أن شمٙمقن ً
ـمٌٕم٤م ؾمػمة اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ وُمـ
اًمًٜم٦م وًمق ذم رء يًػم ،شمٌقدع أؿمٞم٤مء ُمـ قمٜمدكً ،
ومال خت٤مًمػ ُ
أقمٔمؿ وم٘مٝم٤مء اًمّمح٤مسم٦م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف وًمف ؿم٠من ذم حتذير إُُم٦م ُمـ اًمٌدع ،وشمٕمرومقن اًم٘مّم٦م
اعمِمٝمقرة ًمٕمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ُمع أيب ُمقؾمك إؿمٕمري طمٞمٜمًم رأى أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري ِ
احل َٚم َؼ ذم اعمًجد
ؼموا ُمئ٦م:
جيقٛمٕمقن ويذيمرون اهلل ذم يمؾ طمٚم٘م٦م :وذم يمؾ رأس طمٚم٘م٦م رضمؾ ي٘مقل :ؾمٌحقا ُمئ٦م :هٚمٚمقا ُمئ٦مَ :يم ُ
ومرآهؿ أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري وم٤مؾمقٜمٙمر هذا وًمٙمٜمف ًمٞمس هق ذم اًمٕمٚمؿ يمٕمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ومٚمج٠م إًمٞمف ومج٤مءه
ظمػما،
أُمرا أٟمٙمرشمف -أٟمٙمره سمٗمٓمرشمف اًمًٚمٞمٛم٦م وسمًم َشم َٕمٚم َؿ  -وُم٤م ُ
ً
ُمؽمددا وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ إين رأي٧م ً
رأي٧م إٓ ً
رأي٧م؟ ومذيمر ًمف ُم٤م رأى ،ومج٤مءهؿ قمٌد اهلل سمـ
ذم فم٤مهر إُمر أٟمف ظمػم ،وًمٙمٜمف يً٠مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤ملُ :م٤م َ
ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ
وسملم هلؿ أن اًمٜم ّ
ُمًٕمقد قمغم وضمف اًمنقم٦م جير رداءه وهؿ ذم شمٚمؽ احل َٚمؼ :وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ّ
ًمِ َقق ِه مل َ
شمٌؾ صمٞم٤مسمف! ومل شمٙمن آٟمٞمقف! يٕمٜمل آصم٤مره احلًٞم٦م ُمقضمقدة :ومًم سم٤مًمؽ سمآصم٤مره اعمٕمٜمقي٦مُ :ؾمٜمقف! يمٞمػ سمٙمؿ أن
سمنقم٦م اومققحقؿ سم٤مب اًمْمالًم٦م ،آصم٤مره احلًٞم٦م أُم٤مُمٙمؿ شمِم٤مهدوهن٤م وشمروهن٤م وشمقؼميمقن سمآصم٤مره احلًٞم٦م ،وآصم٤مره
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اعمٕمٜمقي٦م ُمـ سم٤مب أومم أهن٤م شمٙمقن فم٤مهرة وُمقضمقدة ،صمؿ ىم٤مل :أو ُمٗمققحقن سم٤مب والًم٦م( ،)1صمؿ هن٤مهؿ وأٟمٙمر
وسملم أن هذا إُمر سمدقم٦م وحمدثُ ،مقوع اًمِم٤مهد ومٞمف أن اًمراوي قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد اًمذي ؿم٤مهد
قمٚمٞمٝمؿ ّ
هذه اًمقاىمٕم٦م ىم٤مل  -وهق قمٛمرو سمـ ؾمٚمٛم٦م – ىم٤مل :رأيٜم٤م قم٤مُم٦م أوًمئؽ ِ
احل َٚمؼ يٓم٤مقمٜمقٟم٤م يقم اًمٜمٝمروان ُمع اخلقارج،
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ سمؾ ىمق٤مل
اٟمقٝمك هبؿ إُمر ُمـ سمدقم٦م صٖمػمة سمدقم٦م قمٛمٚمٞم٦م إمم اخلروج قمغم أصح٤مب اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ واؾمقحالل اًمدُم٤مء وإُمقال واخلروج قمـ مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ،ومال شمًقٝمـ
أصح٤مب اًمٜم ّ
سم٤مًمًٜم٦م وصم٤م ًسمق٤م قمٚمٞمٝم٤م وًمق ومٞمًم ئمـ سمٕمض اًمٜم٤مس
حم٤مرسم٤م ًمٚمٌدع وأهٚمٝم٤م
سم٤مًمٌدقم٦م وإن يم٤مٟم٧م صٖمػمة ،سمؾ يمـ
ً
وىم٤مئًم ُ
ً
ؿمؼما صمؿ شمٙمثر سم٤مَٕ ْشم ٌَ٤مع ،رسمًم شمٙمقن
يًػم وصٖمػم ،وهلذا اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم :وم٤مًمٌدع شمٙمقن ذم أوهل٤م ً
أٟمف ٌ
أذرقم٤م
اًمٌدقم٦م ذم أول أُمره٤م سمًٞمٓم٦م صمؿ شمٙمثر سم٤مَٕ ْشم ٌَ٤مع ،ىمد ٓ شمٙمثر ذم اًمزُمـ إول سمؾ شمٙمثر سم٤مٕشمٌ٤مع طمقك شمّمػم ً
ً
وأُمٞم٤مٓ وـمرائؼ ،ذم يمؾ خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦مً ،مٞمس وم٘مط ذم اًمٌدقم٦م ،أٓ شمرون ُم٤م ورد قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس ذم
صقرا واٟمّمٌقا شمٚمؽ اًمّمقر ذم اعمً٤مضمد امم ىمقم ص٤محللم،
ىمّم٦م ىمقم ٟمقح ،أول ُم٤م سمدأ اًمِمٞمٓم٤من هبؿ أن صق ُروا
ً
يمٌػما
ىم٤مل :صمؿ ُم٣م اًمٕمٍم ومٚمؿ شمٕمٌد طمقك ُٟم ًِ َخ اًمٕمٚمؿ أو ىمؾ اًمٕمٚمؿُ :قمٌِ َد ْت ،إُمر يٌدأ
صٖمػما صمؿ يٙمقن ً
ً
ً
وظم٤مص٦م ذم أُمر اًمديـ ،هلذا أُمر اًمديـ قمغم اًمقًٚمٞمؿ وقمغم امإيًمن وقمغم اًمٚمزوم واًمثٌ٤مت ٓ قمغم امإطمداث ،قمغم
اعمق٤مسمٕم٦م ،وهلذا ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم :اًمٌدع شمًقدرج سمّمٖمػمه٤م امم يمٌػمه٤م طمقك يٜمًٚمخ ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ
اًمًالُم٦م ،اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمِمٗمؼ
اًمديـ يمًم شمٜمًؾ اًمِمٕمرة ُمـ اًمٕمجلم ،هٙمذا(ٟ ،)2مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م و ّ
وٟم٤مصح ي٘مقل :واطمذر صٖم٤مر اعمحدصم٤مت ُمـ إُمقر ،يمالم قمٔمٞمؿ وٟم٤مومع ذم حتذير ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اًمذي ي٘مرأ
اًمًٜم٦م طمقك ٟمٚم٘مك اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممٟ ،مٕمؿ.
يمق٤مسمف ،رمحف اهلل شمٕم٤ممم وضمزاه ظمػم اجلزاء وصمٌقٜم٤م قمغم ُ
وم٤مٟمٔمر رمحؽ اهلل يمؾ َُم ْـ ؾمٛمٕم٧م يمال َُمف ُمـ أهؾ زُم٤مٟمؽ ظم٤مص٦م :ومال شمٕمجٚمـ وٓ شمدظمٚمـ ذم رء ُمٜمف
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أو أطمد ُمـ اًمٕمٚمًمء :وم٢من أصٌ٧م
طمقك شمً٠مل وشمٜمٔمر هؾ شمٙمٚمؿ ومٞمف أطمد ُمـ أصح٤مب اًمٜم ّ
أصمرا قمٜمٝمؿ ومقٛمًؽ سمف ،وٓ دم٤موزه ًمٌمء ،وٓ ختؽم قمٚمٞمف ؿمٞم ًئ٤م ومقً٘مط ذم اًمٜم٤مر.
ومٞمف ً
.......................
اهلل أيمؼم ،وهذه ىمقاقمد ُمٝمٛم٦م يقصٞمؽ هب٤م ،اًم٘م٤مقمدة إومم أو اعمً٠مًم٦م اًمقل يٛمٙمـ أن ُٟم َٕمٜمْ ِق َن :اًمرومؼ ذم شمٚم٘مل
( )1صحٞمح .اًمدارُمل ( .)211اًمّمحٞمح٦م (.)2115
(ُ )2مدارج اًمً٤مًمٙملم (.)239 /1
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ً
اًمٕمٚمؿ ،يمـ ً
ُمًقٕمجال ،وذم اًمٜمٔمر ذم يمالم اعمٕم٤مسيـ ًمؽ ،وهلذا يم٤من اًمًٚمػ ُيقصقٟمؽ  -يمًم
رومٞم٘م٤م ٓ ،شمٙمـ
ؾمقف ي٠ميت ذم يمالم اعم١مًمػ  -سمٚمزوم اًمٕمقٞمؼ ُمـ اًمديـ ،هلذا قمـ أيب ِىمالسم٦م أن اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف
وأرو٤مه ىم٤مل" :قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ ىمٌؾ أن ي٘مٌض"(ٟٕ )1مف ورد ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري «إن اهلل ٓ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ
اٟمقزاقم٤م يٜمقزقمف ُمـ صدور اًمٜم٤مس :وًمٙمـ ي٘مٌْمف سم٘مٌض اًمٕمٚمًمءش( ،)2ىم٤مل« :وىمٌْمف سمذه٤مب أهٚمفش( )3ذه٤مب
ً
أهؾ اًمٕمٚمؿ ،قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ ذم وصٞم٦م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،وم٢من أطمديمؿ ٓ يدري ُمقك ي٘مٌض ،شمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ ٕٟمؽ
ُم٤م شمدري ُمقك متقت ،وم٢مذا ُِم٧م وأٟم٧م ـم٤مًم٥م ًمٚمٕمٚمؿ وم٠مسمنم سم٤مخلػم ،يمًم ىم٤مل امإُم٤مم أمحد أو سمٕمض اًمًٚمػْ :
اهم ُد
ً
ُمقٕمٚمًم وٓ شمٙمـ اًمث٤مًم٨م ومقٝمٚمؽ( ٓ - )4ـم٤مًم٥م قمٚمؿ وٓ ُمقٕمٚمؿ  ،-امإٟمً٤من ٓ سمد أن يقاصؾ ذم ـمٚم٥م
قم٤معم٤م أو
ً
اًمًٜم٦م ،وم٢من أطمديمؿ ٓ يدري ُمقك ي٘مٌض أو ُمقك ُيٗمق٘مر إمم ُم٤م قمٜمده ،ىمد ُيٗمق٘مر إمم ُم٤م
اًمٕمٚمؿ قمغم ـمري٘م٦م أهؾ ُ
قمٜمدك ُمـ اًمٕمٚمؿَ ،يق٤مج اًمٜم٤مس إًمٞمف وًمق ذم ُمً٠مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،ومقٕمٚمٛمقن ىمّم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ذم ذه٤مب قمٛمر
سمـ اخلٓم٤مب عم٤م ٟمزل اًمٓم٤مقمقن ومٝمؾ يدظمؾ سمٞم٧م اعم٘مدس أو ٓ يدظمؾ؟ طمقك ضم٤مءهؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ْاوم ُق ِ٘م َر إًمٞمف ،ظمٗمل هذا إُمر إٓ قمـ هذا اًمّمح٤ميب طمقك أظمؼمهؿ
راوي احلدي٨م قمـ اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ :وأٟمف إذا ٟمزل سم٘مقم ومال شمدظمٚمقا ذم شمٚمؽ اًمٌالد ،وإذا يمٜمقؿ ومٞمٝم٤م ومال
سم٤مًمًٜم٦م قمـ اًمٜم ّ
ُ
أىمقاُم٤م يزقمٛمقن أهنؿ يدقمقٟمٙمؿ إمم يمق٤مب اهلل
سم٤مًمًٜم٦م ،ومـ٠مٟم٧م ٓ شمدري ،وؾمقجدون
خترضمقا ُمٜمٝم٤م(،)5
ً
أظمؼمهؿ ُ
َ
وىمد ٟمٌذوه وراء فمٝمقرهؿ ،ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ ،اًمٕمٚمؿ اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمدًمٞمؾ وقمغم اعمق٤مسمٕم٦م ،وإي٤ميمؿ واًمقٌدع واًمقٜمٓمع
ومدائًم يمالم اعمٕم٤مسيـ يدظمؾ ومٞمف َ
اًمٖمٌَش ،وهلذا يمالم اًمًٚمػ يمًم
واًمقٕمٛمؼ وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٕمقٞمؼ ،قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٕمقٞمؼً ،
ىم٤مل اسمـ رضم٥م رمحف اهلل ذم رؾم٤مًمقف اًمٕمٔمٞمٛم٦م "ومْمؾ قمٚمؿ اًمًٚمػ قمغم قمٚمؿ اخلٚمػ" ىم٤مل :يمالم اًمًٚمػ ىمٚمٞمؾ
وًمٙمٜمف قمٔمٞمؿ اًمٜمٗمع ،ويمالم اخلٚمػ يمثػم وًمٙمٜمف ىمٚمٞمؾ اًمٜمٗمع ،وهذا اًمٕمقٞمؼ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف إوائؾ ممـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل ّ
وؾمٚمؿ ،وهلذا ىم٤مل اعم١مًمػُ :مـ
وهؿ اًمًٚمػ اًمذيـ اقمقّمٛمقا سمٙمق٤مب اهلل ُ
ؾمٛمٕم٧م يمالُمف ُمـ أهؾ زُم٤مٟمؽ ،اعم١مًمػ يٕمٜمل قم٤مس ومؽمة ومٞمٝم٤م أهقاء وأىمقال واوٓمراسم٤مت وأُمقر ،وؾمقف
( )1ذح أصقل اقمق٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م (.)97 /1
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)111
( )3هق شمقٛم٦م أصمر اسمـ ُمًٕمقد اًمً٤مسمؼ.
( )4ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ( )141 /1قمـ احلًـ ،أن أسم٤م اًمدرداء ،ىم٤مل( :يمـ ً
ُمقٌٕم٤م ،وٓ شمٙمـ اخل٤مُمس ومقٝمٚمؽ) ىم٤مل:
قم٤معم٤م أو
حمٌ٤م أو ً
ُمقٕمٚمًم ،أو ً
ً
ىمٚم٧م ًمٚمحًـ :وُم٤م اخل٤مُمس؟ ىم٤مل :اعمٌقدع.

( )5صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)5729
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ُأ ّسملم ًمؽ ُمـ ظمالل سمٕمض اعمقاوع قمـ سمٕمض اعمً٤مئؾ يذيمره٤م اعم١مًمػ ٕن سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م
وأفمٝمر اخلالف ومٞمٝم٤مُ ،مع أهن٤م رسمًم شمٙمقن ُمً٤مئؾ ىمد ٓ ختٓمر ذم سم٤مًمؽً ،
وم٢مذا اعم١مًمػ يق٠مصمر سمٕمٍمه ي٘مقل :إذا
ٌل ّ
صغم اهلل
يمالُم٤م ومال شمٕمجٚمـ قمٚمٞمف ،وٓ شمدظمٚمـ ذم رء طمقك شمً٠مل وشمٜمٔمر هؾ شمٙمٚمؿ ومٞمف أصح٤مب اًمٜم ّ
ؾمٛمٕم٧م ً
قمٚمٞمف ّ
وؾمٚمؿ أو أطمد ُمـ اًمٕمٚمًمء ،وهذا يدًمؽ قمغم ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م أو ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م :احلرص قمغم اًمً١مال قمـ اًمٕمٚمؿ
وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ أهٚمف ،هلذا امإٟمً٤من ي٘مرأ يمالم اًمًٚمػ وي٘مرأ أىمقال اًمًٚمػ جيدهؿ ُمـ أطمرص اًمٜم٤مس قمغم
هذه إُمقر ،وذم ىمّم٦م َيٞمك سمـ يٕمٛمر ومحٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ِ
احلٛمػمي  -هذه ُمقضمقدة ذم يمق٤مب امإيًمن ذم
قمٌد اهلل سمـ قمٛمر :وم٢مهنًم ذهٌ٤م طم٤مضملم أو ُمٕمقٛمريـ
ؾمقة ًمؽ ذم اًمً١مال قمـ اًمٕمٚمؿ طمٞمٜمًم ؾم٠مل َ
صحٞمح ُمًٚمؿ ُ -أ ٌ
وىم٤مسمٚمقا قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف  -يم٤من ُمـ يمٌ٤مر اًمّمح٤مسم٦م ذم وىمقف ذم زُم٤من َيٞمك سمـ يٕمٛمر ومحٞمد سمـ قمٌد
اًمرمحـ احلٛمػمي  -يً٠مًمقن قمـ ُم٤مذا؟ قمـ ُمً٠مًم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة أفمٝمره٤م ُمٕمٌد اجلٝمٜمل :وم٢مٟمف ُمـ أوائؾ
اًم٘م٤مئٚملم سمٌدقم٦م اًم٘مدر ،ىم٤مل ومالن :إن إُمر ُأٟمػ ،يً٠مًمقه ،ىم٤مل :ايمقٜمٗمقف أٟم٤م وص٤مطمٌل ومً٠مًمٜم٤مه قمـ هذا إُمر ،صمؿ
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف وريض اهلل قمـ أسمٞمف أظمؼمهؿُ :مـ مل ي١مُمـ سم٤مًم٘مدر وم٠مٟم٤م سمريء ُمٜمف وهؿ سمراء
ُمٜمل ،واهلل ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ طمقك ي١مُمـ سم٤مًم٘مدر إمم آظمر ُم٤م ورد سم٤مًم٘مّم٦م(ُ ،)1مقوع اًمِم٤مهد أهنؿ ذهٌقا ًمً١مال
أهؾ اًمٕمٚمؿ قمـ هذه اعمً٠مًم٦م اًمٕم٘مدي٦م واعمً٠مًم٦م اًمقل اسمقدقمٝم٤م ُمٕمٌد اجلٝمٜمل.
اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمقل أوم٤مدك ومٞمٝم٤م اعم١مًمػ :أٟمؽ ٓ شمدظمؾ ذم رء طمقك شمٜمٔمر ومٞمف هؾ شمٙمٚمؿ ومٞمف أصح٤مب
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
اًمًٜم٦م  -شمٙمٚمؿ ذم هذه
وؾمٚمؿ أو أطمد ُمـ اًمٕمٚمًمء ،هؾ هٜم٤مك أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  -أهؾ ُ
اًمٜم ّ
اعمً٠مًم٦م؟ وهلذا ٟم٘مؾ قمـ امإُم٤مم أمحد  -وإن يم٤مٟم٧م رسمًم شمٙمقن ذم ُمقوع آظمر ًمٙمٜمٝم٤م شمٗمٞمدك ذم هذا اًمٌ٤مب  -أٟمف
ىم٤مل ٓ :شمقٙمٚمؿ ذم ُمً٠مًم٦م ًمٞمس ًمؽ ومٞمٝم٤م إُم٤مم ،هذه اعم٘م٤مًم٦م ُمٜمًقسم٦م إمم امإُم٤مم أمحد وىمد ذيمره٤م اسمـ اجلقزي ذم
ُمٜم٤مىم٥م امإُم٤مم أمحد ،وؾمٗمٞم٤من اًمثقري رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -وهق ُمـ أئٛم٦م اًمًٚمػ ُ -م٤مذا يقصٞمؽ؟ ي٘مقل :إن
ـمٌٕم٤م يمالم اًمًٚمػ
اؾمقٓمٕم٧م أن ٓ حتؽ رأؾمؽ إٓ سم٠مصمر وم٤مومٕمؾ( ،)2ص٤مطم٥م آصم٤مر ،ومال شمٕمجؾ ذم أي رءً ،
ضمدا يًقٗمٞمد امإٟمً٤من ُمٜمٝم٤م ،وأذيمر ُم٘مقًم٦م أظمرى ًمًٗمٞم٤من
ذطم٤م
رمحٝمؿ اهلل ُدرر َيق٤مج
وسمٞم٤مٟم٤م ،أؿمٞم٤مء قمٔمٞمٛم٦م ً
ً
ً
ً
دائًم ذم أُمر اعمحدصم٤مت واًمٜمقازل يٙمقن
اًمثقري رمحف اهلل وهل داظمٚم٦م ذم سم٤مب امإٟمً٤من أن ٓ يٙمقن
ُمًقٕمجالً ،
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (.)8
( )2اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمً٤مُمع ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي (.)142 /1
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ُُمقئِ ًدا ،قمٜمده ُمـ اهلدوء قمٜمده ُمـ اًمرومؼ قمٜمده ُمـ اًمق٠مين ُم٤م يٕمّمٛمف سم٢مذن اهلل ُمـ اًمقىمقع ذم إهقاء اعمْمٚم٦م
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ي٘مقلُ« :م٤م يم٤من اًمرومؼ ذم رء
واًمٗمقـ اًمقل حترف امإٟمً٤من قمـ اًمٍماط اعمًق٘مٞمؿ ،اًمٜم ّ
إٓ زاٟمف ،وُم٤م ُٟم ِزع ُمٜمف رء إٓ ؿم٤مٟمفش( ،)1واًمرومؼ ذم اًمديـ قمٔمٞمؿ ،وهلذا ؾمٗمٞم٤من اًمثقري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ًمف ُم٘م٤مًم٦م
مجٞمٚم٦م ذم هذا اعمقوع ،ىم٤مل ًمف رضمؾْ :
أيم َث َر اًمٜم٤مس ذم أُمر اعمٝمدي ،اعمٝمدي اًمذي ورد ذم اًمرواي٤مت وإطم٤مدي٨م
وؾمٚمؿ وهل خمرضم٦م ذم اًمًٜمَـ أٟمف خيرج ذم آظمر اًمزُم٤من ومٞمٛمأل إرض ً
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
قمدٓ يمًم ُُمٚمئ٧م
قمـ اًمٜم ّ
قرا(ْ ،)2
يٛمرون هب٤م يٕمٛمدون إمم
أيم َث َر
ُ
اًمٜم٤مس ذم هذه اًمرواي٤مت ،ص٤مر اًمٜم٤مس سمحً٥م اًمٔمروف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمقل ّ
َضم ً
ُمر اعمٝمدي سمٌ٤مب سمٞمقؽ :ومال شمقٌٕمف طمقك جيقٛمع اًمٜم٤مس
امإيمث٤مر ُمـ هذا ،وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري هلذا اًمرضمؾً :مق ّ
حمٛمقدا أن شمٙمقن
قمٚمٞمف ،وم٘مف قمٔمٞمؿ ،ومٗمل اًمٜمقازل ٓ شمٙمـ أٟم٧م إول ،أٟم٧م حمٛمقد طمٞمٜمًم شمٙمقن أظمرً ،مً٧م
ً
ً
ُمؽموم٘م٤م -
إولٟٕ ،مف قمٜمدك ىمقاقمد وأصقل ٓ شمٗمرط ومٞمٝم٤م ،ومٌ٤مب اًمٗمقـ وسم٤مب اًمٜمقازل يٙمقن امإٟمً٤من ومٞمٝم٤م
رومٞمؼ  ،-وهلذا ٟمٕمقد إمم ُم٘مقًم٦م امإُم٤مم أمحد ٓ :شمقٙمٚمؿ ذم ُمً٠مًم٦م ًمٞمس ًمؽ ومٞمٝم٤م إُم٤مم ،يٕمٜمل اعمً٤مئؾ آضمقٝم٤مدي٦م
اًمق٘مدم سملم يدي اًمٜمّمقص ،اًمٜمص ىم٤مض قمغم ىمقل يمؾ أطمد ،صمؿ ىم٤مل
ـمٌٕم٤م ٓ ُي ْٕمٜمُقن سمذًمؽ
آؾمقٜمٌ٤مـمٞم٦مً ،
َ
اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم :ومقً٘مط ذم اًمٜم٤مر ،وهلذا أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ إهقاء ،إهقاء سمريد اًمٙمٗمر وؾمٌ٥م
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ىم٤مل قمـ اًمٗمرق اًمققمٞمدي٦م أن ُمّمػمهؿ إمم
ًمدظمقل اًمٜم٤مر  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  ،-وهلذا اًمٜم ّ
اًمًٜم٦م ؾمٌ٥م ًمٚمٜمج٤مة ودظمقل
اًمًٜم٦م وًمزوم ُ
«يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مرش( ،)3إهقاء ذم اًمٜم٤مر وأهؾ إهقاء ذم اًمٜم٤مر ،وأهؾ ُ
اجلٜم٦م.
اقمٚمؿ أن اخلروج قمغم اًمٓمريؼ قمغم وضمٝملم :أُم٤م أطمدمه٤م ومرضمؾ ىمد ّ
زل قمـ اًمٓمريؼ وهق ٓ يريد إٓ اخلػم:
ومال ُي٘مقدى سمِ َز ًَمـٚمِ ِف :وم٢مٟمف ه٤مًمؽ ،ورضمؾ قم٤مٟمد احلؼ ومخ٤مًمػ ُمـ يم٤من ىمٌٚمف ُمـ اعمق٘ملم ،ومٝمق و٤مل ُمْمؾ ؿمٞمٓم٤من
ٜم٤مس ُمٜمف ،ويٌلم هلؿ ىمّمقف ًمئال ي٘مع ذم سمدقمقف أطمد ومٞمٝمٚمؽ.
قمرومف أن َُي ّذر اًم َ
ُمريد ذم هذه إُُم٦م ،طم٘مٞمؼ قمغم ُمـ َ
.......................
ىم٤مل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم :واقمٚمؿ أن اخلروج قمـ اًمٓمريؼ قمغم وضمٝملم ،وهلذا ُٟمٕمٜمقن ُمً٠مًم٦م وهل

( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (.)2594
( )2صحٞمح .أسمق داود ( .)4282اًمّمحٞمح٦م (.)1529
( )3طمًـ .اًمؽمُمذي ( .)2641صحٞمح اجل٤مُمع (.)9474
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اًمًٜم٦م وهق ُمريد ًمٚمخػم،
اًمًٜم٦م ىمد يٙمقن قمغم وضمٝملم ،يمًم ىم٤مل اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،إول ظم٤مًمػ ُ
خم٤مًمٗم٦م ُ
اًمًٜم٦م وهق ُمـ أهؾ آضمقٝم٤مد واًمٕمٚمؿ ذم
وهذا ىمد يٙمقن قمغم ضسملم – اًم٘مًؿ إول قمغم ضسملم  -أن خي٤مًمػ ُ
ُمً٠مًم٦م ومرقمٞم٦م وًمٞمً٧م أصٚمٞم٦م ،ومٝمذا ُم٠مضمقر وظمٓم٠مه ُمٖمٗمقر وٓ ي٘مقدى سمف ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،اًميب اًمث٤مين :أن
اًمًٜم٦م وهق ًمٞمس ُمـ أهؾ آضمقٝم٤مد واًمٕمٚمؿ ،ومٝمذا ٓ ي١مضمر قمغم اضمقٝم٤مده ،سمؾ هق آصمؿ ٕٟمف ُمٓمٚمقب ُمٜمف
خي٤مًمػ ُ
اًمًٜم٦م هبقاه.
أن يً٠مل أهؾ اًمٕمٚمؿ ويرضمع ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ :أن خي٤مًمػ ُ
اًمًٜم٦م قمغم وضمف اعمٕم٤مٟمدة وشمرك احلؼ ُمع اًمٕمٚمؿ سمف ،هذا  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل –
اًم٘مًؿ اًمث٤مين :وهق أن خي٤مًمػ ُ
ؿمٞمٓم٤من يمًم ىم٤مل اعم١مًمػ وؿمٞمٓم٤من ُمْمؾ جي٥م أن َيذر ُمٜمف ،وهذا  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  -أؿمٌف سم٤مًمٞمٝمقدٕ ،ن اًمٞمٝمقد
ِ
ِ
ِ
قمز ّ
فمٚمًم وُمٕم٤مٟمدة ،هؿ يٕمرومقن
ظم٤مًمٗمقا احلؼ يمًم أظمؼم اهلل ّ
٤مء ُه ُؿ ْاًمٕم ْٚم ُؿ َسم ْٖم ًٞم٤م َسمٞمْٜمَ ُٝم ْؿ﴾(ً )1
وضمؾُ﴿ :م ْـ َسم ْٕمد َُم٤م َضم َ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ُسمٕم٨م وومِ َئ٤مم ُمـ اًمٞمٝمقد ذم اعمديٜم٦م ،ىم٤مل اهلل قمٜمٝمؿ:
احلؼ وقم٤مٟمدوا ذم اعمق٤مسمٕم٦م ،وهلذا اًمٜم ّ
قٟم ُف َيم ًَم َي ْٕم ِر ُوم َ
٤مء ُه ْؿ﴾( )2وُمع ذًمؽ قم٤مٟمدوا وظم٤مًمٗمقا احلؼ ،ومٛمـ ظم٤مًمػ احلؼ سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمف ومٝمق
﴿ َي ْٕم ِر ُوم َ
قن َأ ْسمٜمَ َ
و٤مل ُمْمؾ ،وهلذا اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل :ؿمٞمٓم٤من ُمريد ذم هذه إُُم٦م ،وهلذا اًمِمٞم٤مـملم أهي٤م إظمقة أٟمقاع:
قمز
ؿمٞم٤مـملم امإٟمس وؿمٞم٤م ـملم اجلـ ،ويمٚمٝمؿ يقطمل سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض زظمرف اًم٘مقل
همرورا  -يمًم أظمؼم اهلل ّ
ً
ّ
سمٕمْم٤م ،وهلذا أهؾ إهقاء هؿ يم٤مًمِمٞم٤مـملم يٍمومقن اًمٜم٤مس قمـ اًمٍماط اعمًق٘مٞمؿ -
وضمؾ  -يٖمر سمٕمْمٝمؿ ً
واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  ،-واًمِمٞمٓم٤من سمحً٥م اعمٗم٤مرىم٦م ٟ -مً٠مل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م  -ومٝمٜم٤مك ُمـ ؿمٞم٤مـملم امإٟمس ُمـ
قمز ّ
وضمؾ
طمد ًمف ،وهلذا اًمِمٞمٓم٤من ضمٕمؾ
يزيـ ًمٚمٜم٤مس اًمنمك ،واًمِمٞمٓم٤من شمالقمٌف سم٤مًمٕمٌ٤مد ٓ ّ
اًمٜم٤مس ذم سمٞمقت اهلل ّ
َ
يرىمّمقن يمًم يٗمٕمؾ اعمقّمقوم٦م ،ييسمقن سم٤مًمٓمٌقل ويرىمّمقن ،ويٕمق٘مدون  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  -سم٠مؿمٞم٤مء يْمحؽ ُمٜمٝم٤م
اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ،-
أي قم٤مىمؾ ،هلذا يمق٤مب ـمٌ٘م٤مت اًمّمقومٞم٦م ًمٚمِمٕمراين طم٤مومؾ سمٛمثؾ هذه إُمقر ٟ -مً٠مل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ عم٤م أظمؼم سم٠من اًمٍماط اعمًق٘مٞمؿ واطمد
ومٝم١مٓء اًمِمٞم٤مـملم ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن اًمٜم ّ
وأن اًمٓمرق واًمًٌؾ يمثػمة ىم٤مل :وقمغم يمؾ ؾمٌٞمؾ ؿمٞمٓم٤من يدقمق إًمٞمف( ،)3ؿمٞمٓم٤من يدقمق إمم اهلقى واًمٌدقم٦م ،أن
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف
حتً٥م أن أهؾ إهقاء ُمٕمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من ،ؿمٞم٤مـملم امإٟمس واجلـ شمٕمٞمٜمٝمؿ وشم١مزهؿ ،وهلذا اًمٜم ّ

( )1آل قمٛمران.19 :
( )2اًمٌ٘مرة.146 :
( )3صحٞمح .اًمدارُمل ( .)218فمالل اجلٜم٦م (.)16
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ّ
وؾمٚمؿ ىم٤مل ذم أوص٤مف دقم٤مة ضمٝمٜمؿ ودقم٤مة إهقاء« :يقٙمٚمٛمقن سم٠مًمًٜمقٜم٤م وهؿ ُمـ ضمٚمدشمٜم٤مش( ،)1هذا أقمٔمؿ
اًمْمالل ،ي٠مشمٞمؽ ُمـ يْمٚمؽ ،يقٙمٚمؿ سمٚمٖمقؽ ويٚمٌس ُمثٚمًم شمٚمٌس ،وهق ؿمٞمٓم٤من ُمـ ؿمٞم٤مـملم امإٟمس ،يْمٚمؽ قمـ
وُمٕمقّمًم سم٤محلؼ،
صم٤مسمق٤م قمغم احلؼ
اًمٍماط اعمًق٘مٞمؿ ،وهلذا حتذر ُمـ هذه اًمٌدع وٓ دم٤مُمؾ ومٞمذًمؽ أطمد ،شمٙمقن ً
ً
وهلذا ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ :قمٚمٞمؽ سم٤مًمًٜم٦م وإن رومْمؽ اًمٜم٤مسُ ،م٤م شمرضمق إٓ رو٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممُ ،م٤م شمرضمق
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ،اًمِم٠من يمؾ اًمِم٠من ذم
أن اًمٜم٤مس يروقن قمٜمؽ ،أهؿ رء أن شمٙمقن ُمق٤م ً
سمٕم٤م عم٤م ضم٤مء سمف اًمٜم ّ
اعمق٤مسمٕم٦مً ،مٙمـ ًمٞمس اًمِم٠من أن يرى قمٜمؽ ومالن أو يٙمثر أشمٌ٤مقمؽ ،أو يٙمثر ُمـ ي٠مظمذ قمٜمؽ أو يٙمثر ُمـ يٌجٚمؽ،
ٟمٌل  -ي٠ميت وًمٞمس ُمٕمف أطمدً ،مؽ أؾمقة سم٠مٟمٌٞم٤مء اهلل ،اعمٓمٚمقب
ٌل – وهق ّ
ًمٞمس هذا اًمِم٠من ،وًمؽ أؾمقة ،وم٢من اًمٜم ّ
هق اعمق٤مسمٕم٦م واًمق٠مد وًمزوم اًمًٜم٦م يمًم أوص اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
واقمٚمؿ رمحؽ اهلل أٟمف ٓ يقؿ إؾمالم قمٌد طمقك يٙمقن ُمقٌ ًٕم٤م ُُمّمدّ ًىم٤م ُمً ّٚم ًًم ،ومٛمـ زقمؿ أٟمف سم٘مل رء ُمـ أُمر
امإؾمالم مل يٙمٗمقٟم٤مه أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وم٘مد يمذهبؿ ،ويمٗمك هبذا ُومرىم٦م وـمٕمٜمً٤م قمٚمٞمٝمؿ ،ومٝمق
ُمٌقدع و٤مل ُمْمؾ ُحم ِدث ذم امإؾمالم ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف.
.......................
ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م حت٧م هذا اًمٕمٜمقان ،يٛمٙمـ أن ُٟمٕمٜمقن هل٤م سمٕمٜمقان :اًمقًٚمٞمؿ ًمٚمٜمّمقص ،أن يٙمقن امإٟمً٤من ّ
ُمًٚم ًًم
صغم اهلل قمٚمٞمف و ّ
عم٤م ضم٤مء قمـ اهلل وقمـ رؾمقًمف ّ
ؾمٚمؿ ،وهلذا اًمٓمح٤موي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم قم٘مٞمدشمف ي٘مقل :وٓ يثٌ٧م
ُمًٚمًم ٓ سمد أن شمٙمقن ّ
ُمًٚم ًًم عم٤م ضم٤مء قمـ اهلل وقمـ
ىمدم امإؾمالم إٓ قمغم فمٝمر اًمقًٚمٞمؿ وآؾمقًالم ،طمقك شمٙمقن
ً
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
رؾمقًمف ّ
ٛمٞمز أهؾ اًمًٜم٦م قمـ همػمهؿ ُمـ اًمٗمرق اًمققمٞمدي٦م ،وهلذا ُمً٠مًم٦م اًمقًٚمٞمؿ
وؾمٚمؿ ،وهذا ُم٤م ُي ّ
اًمًٜم٦م ،ومٛمّمدر اًمقٚم٘مل يمًم ّسمٞمٜم٧م ًمؽ ىمٌؾ ذًمؽ هق
ًمٚمٜمّمقص وًمدٓٓت اًمٜمّمقص أصؾ ُمـ أصقل أهؾ ُ
اًمٙمق٤مب واًمًٜم٦م ٓ ،اًمٕم٘مؾ وٓ إذواق وٓ إهقاءٕ ،ن أسمقاب اًمنميٕم٦م ذم آقمق٘م٤مد واًمٕمٛمؾ شم٠ميت ومٞمٝم٤م
ُمً٤مئؾ رسمًم يٙمقن ذم هذه اعمً٤مئؾ ٟمقع إؿمٙم٤مل ذم ذهـ اعمٙمٚمػ أو ذم ذهـ اًمٜم٤مفمر :إُم٤م ذم ّ
قمٚمقٝم٤م أو ذم اًمقًٚمٞمؿ
هل٤م ،وٓ ظمالص ًمؽ ُمـ ذًمؽ إٓ سمٚمزوم اًمقًٚمٞمؿ ًمٚمٜمّمقص ،وذاك أن اًمديـ ىم٤مئؿ قمغم اًمؼمه٤من ،واًمؼماهلم
أٟمقاع :سمره٤من همريزي ُمثؾ اجلقع اًمٕمٓمشَ ٓ :يق٤مج إمم دًمٞمؾ ،هق سمره٤من ،واًمٕمٓمشَ ٓ ،يق٤مج اًمٕمٓمِم٤من
واجلققم٤من إمم دًمٞمؾ ٕٟمف همريزي ،واًمٜمقع اًمث٤مين :هق اًمؼمه٤من اًمٕم٘مكم ،سمره٤من طمً٤ميب ،واطمد زائد واطمد يً٤موي
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3616
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اصمٜم٤منَ ٓ ،يق٤مج ًمدًمٞمؾ ،اًمؼمه٤من اًمث٤مًم٨م :اًمؼمه٤من اًمديٜمل ،وهذا اًمؼمه٤من ُمٌٜمل قمغم ُم٘مدُم٦م قمٔمٞمٛم٦م وهل اًمقًٚمٞمؿ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
عم٤م ضم٤مء ذم يمق٤مب اهلل وُم٤م ضم٤مء ذم ُؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ّ
ؾمٛمك اهلل اًم٘مرآن وُم٤م ضم٤مء سمف حمٛمد
وؾمٚمؿ ،وهلذا ّ
سمره٤مٟم٤م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ي٤م َأهي٤م اًمٜم٤مس َىم ْد ضم٤مء ُيمؿ سمره ٌ ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ّ
قرا
وؾمٚمؿ
ً
َ َ ْ ُْ َ
ُ
٤من ُم ْـ َرسم ُٙم ْؿ َو َأ ْٟم َز ًْمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم ُٙم ْؿ ُٟم ً
َ َ
ؿمٞمئ٤م ومٞمٙمٗمل اًمدًمٞمؾ ،يم٤مذم ،سمره٤من قمٔمٞمؿٟٕ ،مف ُم٤م ضم٤مء
ُُمٌِٞمٜمً٤م﴾( ،)1سمره٤من وٟمقر ،وم٢مذا ـمٚم٥م ُمٜمؽ يم٤مئـ ُمـ يم٤من ً
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
قمـ اًمرؾمقل ّ
وؾمٚمؿٕ ،ن هذا سمره٤من قمغم ُم٤م ضم٤مء ومٞمف ُمـ احلؼ ،وهٙمذا ذم ُمً٤مئؾ آقمق٘م٤مد يمٚمٝم٤م،
اًمٕمٚمق ،صمؿ سمراهلم قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم ٍ
قم٤مل قمغم ظمٚم٘مف ،وم٠مٟم٧م جمرد إيراد اًمدًمٞمؾ هذا
سمراهلم قمٔمٞمٛم٦م يمٛمً٠مًم٦م
ّ ّ
سمره٤من.
صمؿ ىم٤مل اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم :ومٛمـ زقمؿ أٟمف ىمد سم٘مل رء ُمـ أُمر امإؾمالم مل يٙمٗمقٟم٤مه أصح٤مب حمٛمد
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ّ
وؾمٚمؿ وم٘مد يمذهبؿ ،هذا يّمٚمح أن ُٟمٕمٜمقن ًمف قمٜمقان أن اًمديـ شم٤مم ويم٤مُمؾُ ،مً٠مًم٦م مت٤مم اًمديـ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ويمًمل اًمديـ حت٧م هذا اًمٕمٜمقان ،ومٚمؿ يققف اًمٜمٌل ّ
وؾمٚمؿ طمقك أيمٛمؾ اهلل سمف اًمديـ ،وسمٚمغ اًمٌالغ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
اعمٌلم طمقك ىم٤مل ّ
وؾمٚمؿ« :شمريمقٙمؿ قمغم اعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مءً :مٞمٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤م ٓ :يزيغ قمٜمٝم٤م سمٕمدي إٓ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
اًمٞم ْق َم َأ ْيم َٛم ْٚم ُ٧م ًَم ُٙم ْؿ ِديٜمَ ُٙم ْؿ َو َأ ْمت َ ْٛم ُ٧م
يقُم٤مَ ﴿ :
وؾمٚمؿ سمثًمٟملم ً
ه٤مًمؽش( ،)2وأٟمزل اهلل ىمٌؾ ووم٤مة اًمٜم ّ
ٞم٧م ًَم ُٙم ُؿ ْ ِ
قمز ّ
وضمؾ ي٘مقلَ ﴿ :و َمت ْ٧م َيمٚمِ َٛم ُ٧م َرسم َؽ ِص ْد ًىم٤م َو َقم ْد ًٓ َٓ
َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ ٟمِ ْٕم َٛمقِل َو َر ِو ُ
امإ ْؾم َال َم ِديٜمً٤م﴾( ،)3واهلل ّ

ً
ً
وقمدٓ ذم إواُمر واًمٜمقاهل ،إُمر واًمٜمٝمل ُمٌٜمل
صدىم٤م ذم إظمٌ٤مر – أظمٌ٤مره ص٤مدىم٦م ،-
ُُم ٌَد َل ًمِ َٙمٚمِ ًَمشمِ ِف﴾(،)4
قمغم اًمٕمدلُ ٓ ،مٌدل ًمٙمًمشمف ،ومٛمـ ّادقمك أٟمف َيق٤مج هذا اًمديـ إمم زي٤مدة وم٘مد يمذب َ
ورد ُمدًمقل
ويمذب واومؽمى ّ
هذه اًمٜمّمقص ،اًمديـ ٓ َيق٤مج ً
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ،ومٚمٝمذا يمًم ىم٤مل
يمٛمؾ سمٌٕمث٦م اًمٜم ّ
إيمًمٓ ،يم٤مُمؾ وىمد ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
أُمرا ُمـ أُمر اًمديـ مل يٙمٗمقٟم٤مه أصح٤مب حمٛمد ّ
وؾمٚمؿ وم٘مد
اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤مممُ :مـ زقمؿ أن ً
ّ
ضمدا وهل ُشمٌح٨م ذم ُمً٤مئؾ آقمق٘م٤مد وهل ُمً٠مًم٦م :أن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل
جيرٟم٤م إمم ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ً
يمذهبؿ ،وهذا ّ

ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمديـ ظمرضم٧م قمغم يد
ؿمٞمئ٤م ،وهلذا دقمقى أن اًمّمح٤مسم٦م يمقٛمقا ً
قمٜمٝمؿ ّسمٚمٖمقا اًمديـ ومل يٙمقٛمقا ُمٜمف ً
قمكم ريض اهلل قمٜمف ،ذم وىم٧م
اًمِمٞمٕم٦م واًمرواومض ،هذه اًمدقمقى ،وهلذا ظمرضم٧م هذه اًمدقمقى طمقك ذم وىم٧م ّ
( )1اًمٜمً٤مء.174 :
( )2صحٞمح .اسمـ ُم٤مضمف ( )43وأمحد ( .)17142اًمّمحٞمح٦م (.)937
( )3اعم٤مئدة.3 :
( )4إٟمٕم٤مم.115 :
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ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف :هؾ قمٜمديمؿ ؾمقداء ذم سمٞمْم٤مء ًمٞمً٧م
قمكم وهق طمل طم٤مض ،ومخرضم٧م هذه اًمدقمقى وم٘مٞمؾ ّ
ّ
قمكم واًمٜمص قمغم ذًمؽ
ذم يمق٤مب اهلل؟ يٕمٜمل هؾ هٜم٤مك رء ُمٙمققب؟ يمذا يٕمق٘مد اًمِمٞمٕم٦م واًمرواومض أن إُم٤مُم٦م ّ
ومٝمًم
قمكم ٓ :واًمذي ظمٚمؼ احلٌ٦م وسمرأ اًمٜمًٛم٦مُ ،م٤م قمٜمدٟم٤م – وذم رواي٦م :إٓ ً
أٟمف مم٤م يمقٛمف اًمّمح٤مسم٦م ّ
وهمػموه ،وم٘م٤مل ّ
يٕمٓمٞمف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن – يم٠من يٗمقح اهلل قمٚمٞمف ذم إومٝم٤مم ،وُم٤م ذم اًمّمحٞمٗم٦م ،ىم٤مل :وُم٤م ذم اًمّمحٞمٗم٦م؟ ىم٤مل:
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ
اًمٕم٘مؾ ،اًمٕم٘مؾ يٕمٜمل اًمدي٦م ،وومٙم٤مك إؾمػم ،وأن ٓ ُي٘مقؾ ُم١مُمـ سمٙم٤مومر ،صحٞمٗم٦م قمـ اًمٜم ّ
يمًم روى ذًمؽ اًمؽمُمذي ذم يمق٤مب اًمدي٦م( ،)1ومٝمذا مم٤م ُيِمٙمؾ قمٚمٞمف رء قمٜمدُم٤م شم٘مرأ ذم يمق٥م اًمًٜم٦م ُم٤م ىم٤مًمف أسمق
صمؿ
ؿمٞمئ٤م
هريرة ريض اهلل قمٜمف ٕن اًمّمح٤مسم٦م سمٚمٖمقا اًمٌالغ اعمٌلم ومل يٙمقٛمقا ً
وقمكم ريض اهلل قمٜمف ّسملم أٟمف ًمٞمس ّ
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
رء ُمـ اًمٕمٚمؿ ُمٙمققب ،وًمٙمـ أسم٤م هريرة ىم٤مل :طمٗمٔم٧م ُمـ رؾمقل اهلل ّ
وؾمٚمؿ وقم٤مءيـ ،أُم٤م
أطمدمه٤م ومٌثثقف ،وأُم٤م أظمر ومٚمق سمثثقف ًم٘مٓمع ُمٜمل احلٚم٘مقم( ،)2هذا رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،وم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ
ضمزُم٤م أٟمف مم٤م ٓ ّ
ضمزُم٤م ،-
شمٕمٚمؼ ًمف سم٠مطمٙم٤مم اًمديـ – ً
ىم٤مًمقا :هذا اًمققم٤مء اًمذي شمٙمٚمؿ قمٜمف أسمق هريرة ريض اهلل قمٜمف ً
ىم٤مًمقا :اًمققم٤مء هق أؾم٤مُمل أُمراء اجلَقر وأطمقاهلؿ واًمزُم٤من اًمذي هؿ ومٞمف ،ويم٤من أسمق هريرة ريض اهلل قمٜمف ُيٙمٜمل
قمـ ه١مٓء إُمراء :ومٞم٘مقل :أقمقذ سم٤مهلل ُمـ رأس اًمًقلم وإُم٤مرة اًمّمٌٞم٤من ،وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ  :يِمػم سمذًمؽ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ يمًم ورد أٟمف ىم٤مم
إمم إُم٤مرة يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م وُم٤م طمّمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمقـ يمًم شمٕمرومقن ،واًمٜم ّ
ومحدصمٝمؿ سمًم هق يم٤مئـ طمقك أدظمؾ أهؾ ِ
اجلٜم٦م َ
ً
اجلٜم٦م وأهؾ
ُم٘م٤مُم٤م
ـمقيال ُمـ صالة اًمٗمجر طمقك همرسم٧م اًمِمٛمسّ :
ً
ِ
اًمٜم٤مر( ، )3ومذيمر هلؿ إؾمًمء وإطمقال اًمقل متر هب٤م إُم٦م ،وم٘م٤مل اًمراوي :ومٙم٤من أطمٗمٔمٜم٤م هق أقمٚمٛمٜم٤م ،وًمٕمؾ
اًمٜم٤مر َ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ سمٕمض إؾمًمء
اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن ُمـ احلٙمٛم٦م أن اهلل شمٕم٤ممم أٟمًك سمٕمض أصح٤مب اًمٜم ّ
وأؾمًمء ويم٤من يرى أٟمف
أؿمٞم٤مء
حلٙمؿ يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم  ،ويم٤من أسمق هريرة ريض اهلل قمٜمف ُمـ احلٗم٤مظ ،ويم٤من يٕمرف
ً
ً
ُمـ اعمّمٚمح٦م قمدم اًمقًٛمٞم٦م وسم٨م هذا اًمققم٤مء ،إُم٤م عم٤م خيِم٤مه قمغم ٟمٗمًف ريض اهلل قمٜمف ،وإُم٤م عم٤م يرى ُمـ اعمّمٚمح٦م،
ومم٤م يدًمؽ قمغم أن هذا اًمققم٤مء ًمٞمس ًمف شمٕمٚمؼ سم٠مطمٙم٤مم اًمديـ أن أسم٤م هريرة ريض اهلل قمٜمف هق اًمذي روى احلدي٨م
قمٚمًم ضم٤مء
قمٚمًم يٕمٚمٛمف ضم٤مء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
ُمٚمجًم سمٚمج٤مم ُمـ ٟم٤مرش( ،)4ومٙمٞمػ يٙمقؿ ً
ً
خرج ذم اًمّمحٞمحلم «ُمـ يمقؿ ً
اعمُ ّ
( )1صحٞمح .اًمؽمُمذي ( ،)1412وذم اًمٌخ٤مري ( )3147سمٜمحقه .صحٞمح ووٕمٞمػ اًمؽمُمذي (.)1412
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)121
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ ( )2892سمٜمحقه.
( )4صحٞمح .اًمؽمُمذي ( .)2649صحٞمح اًمؽمُمذي ( ،)2649ومل أقمثر قمٚمٞمف ذم اًمّمحٞمحلم.
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صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
قمـ رؾمقل اهلل ّ
وؾمٚمؿ؟ وهلذا ٟم٘مقل :إٟمًم اُمقٜمع أسم٤م هريرة ريض اهلل قمٜمف ُمـ هذا اًمقٌٚمٞمغ ُٕمقر:
إول :أٟمف ٓ شمٕمٚمؼ ًمف سم٠مطمٙم٤مم اًمديـ ،اًمث٤مين :ظمِمٞم٦م أن ُي ّ
ٙمذبٟٕ ،مف ضم٤مء ذم رواي٦م أٟمف ىم٤ملً :مق أظمؼمشمٙمؿ أٟمٙمؿ
وًمٙمذسمقٛمقين( ،)1وهذا طمدث ،ىمقٚمقا قمثًمن سمـ قمٗم٤من ،يٕمٜمل ىمقؾ ُ
ّ
أهؾ امإؾمالم
شم٘مقٚمقن إُم٤مُمٙمؿ عم٤م صدىمقٛمقين
قمثًمن سمـ قمٗم٤من ،وهذا هق اًمًٌ٥م اًمث٤مين ،اًمث٤مًم٨م :أٟمف ذيمر ذًمؽ ُ
َ
احلٚم٘مقم)
(ًم٘م ِٓم َع ُمٜمل
وممـ يٜمقًٌقن ًمإلؾمالم
ُ
اجلقر ،اًمراسمع ُمـ إؾمٌ٤مب :قمدم حت٘مؼ اعمّمٚمح٦م ذم ذًمؽُ ٓ ،مّمٚمح٦م ُمـ اًمقًٛمٞم٦م
يٕمٜمل اخلِمٞم٦م ُمـ أُمراء َ
ٙمذب اهلل ورؾمقًمفش(ً ،)2
اًمٜم٤مس سمًم يٕم٘مٚمقن ،أشمريدون أن ُي ّ
وم٢مذا
وسم٨م هذا اًمققم٤مء ،وهلذا ضم٤مء ذم إصمر « َطمد ُصمقا
َ
اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ سمٚمٖمقا اًمٌالغ اعمٌلم.
--------------------------------------------------ُقٌع ومٞمٝم٤م إهقا ُء ،وهق اًمقّمديؼ
واقمٚمؿ رمحؽ اهلل أٟمف ًمٞمس ذم اًمًٜم٦م ىمٞم٤مس ،وٓ ُييب هل٤م إُمث٤مل ،وٓ شم ُ
سمآصم٤مر رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمال يمٞمػ وٓ ذح ،وٓ ي٘م٤ملِ :مل َ وٓ يمٞمػ؟
.......................
ـمٌٕم٤م هذه اًمٗم٘مرة هل شم٤مسمٕم٦م عم٤م ىمٌٚمٝم٤م ذم أن اعم١مُمـ ُمٓمٚمقب ُمٜمف اًمقًٚمٞمؿ عم٤م ضم٤مء ذم يمالم اهلل وذم يمالم رؾمقًمف
ً
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ّ
وؾمٚمؿ ،واًمًٜم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ىمٞم٤مس وٓ ُييب هل٤م إُمث٤مل ،وإٟمًم هل ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمقٚم٘مل ،وٓ شمً٠مل
قمًم ضم٤مء ذم اًمٜمّمقص ،سمال يمٞمػ ،وؾمٞم٠ميت ذم اًمنمح ُمٕمٜمك ذًمؽ ُمـ ظمالل إيْم٤مح اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وٓ
مل َ؟ ،يٕمٜمل ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،مل َ ومرض اهلل قمٚمٞمٜم٤م صالة اعمٖمرب صمالث ريمٕم٤مت ،وعم٤مذا صالة اًمٗمجر اصمٜمقلم،
اسمؼ قمغم فمٝمر
ومال شم٘مؾ يمٞمػ ومٞمًم يقٕمٚمؼ سمّمٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم وأؾمًمئف ،وٓ شم٘مؾ مل َ ومٞمًم يقٕمٚمؼ سم٠مطمٙم٤مم اًمٕمٌ٤مدات ،سمؾ َ
اًمقًٚمٞمؿ وآؾمقًالم عم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمّمقص.
احلؼ واًمًٜم َ٦م.
واًمٙمالم واخلّمقُم٦م واجلدال واعمراء ُحمدث ي٘مدح اًمِمؽ ذم اًم٘مٚم٥م :وإن أص٤مب ص٤مطم ٌُف َ
.......................
هذا يدًمؽ أٟمؽ قمغم ُم٘م٤مم اًمقًٚمٞمؿ ،وهلذا اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل ُمـ يً٠مل قمـ اعمقِم٤مسمف قمغم وضمف اًمقِمٌٞمف قمغم
اًمٜم٤مس ،وهلذا صٌٞمغ سمـ قمًؾ طمٞمٜمًم ضم٤مء إمم اعمديٜم٦مٟٕ ،مف ؾمٌح٤من اهلل أول ُم٤م يٌدأ امإٟمً٤من سم٤مٕؾمئٚم٦م صمؿ
( )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ط إطمٞم٤مء اًمؽماث (.)114 /8
ً
ُمقىمقوم٤م.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )127قمـ قمكم
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اخلّمقُم٤مت واجلدل ومج٤مء وص٤مر يً٠مل قمـ اعمقِم٤مسمف ذم اًم٘مرآن ذم احلؼ قمغم وضمف آؾمقِمٙم٤مل ٓ قمغم وضمف
اًمً١مال قمـ اًمٕمٚمؿ ،ومٕمٍم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ،قمٛمر يم٤من اًمِمٞمٓم٤من يٗمرق ُمٜمف ،وأهؾ إهقاء
يمذًمؽ ُمـ سم٤مب أومم ،وم٘م٤مل قمٛمر :أطميوا زم قمراضملم اًمٜمخؾ ،اًمٕمراضملم هل اًمٜمخٚم٦م اًمقل يٓمٚمع ُمٜمٝم٤م اًمقٛمر إذا
وضمؾ﴿ :طمقك َقم٤مد َيم ْ٤مًمٕمرضم ِ
قن ْاًم َ٘م ِد ِ
قمز ّ
يؿ﴾( ،)1ومٙمِمػ قمـ رأؾمف وم٘م٤ملً :مق
يٌس يًٛمك قمرضمقن يمًم ىم٤مًمف اهلل ّ
َ ُْ ُ
َ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ً
ٌل ّ
وؾمٚمؿ أظمؼم أن اخلقارج ِؾم ًَم ُهٝمؿ
وضمدت رأؾمؽ
حمٚمقىم٤م ًميسم٧م اًمذي سملم قمٞمٜمٞمؽٕ ،ن اًمٜم ّ
وقمزره قمغم ذًمؽ وٟمٗم٤مه إمم اًمٌٍمة وأُمر أٓ ُجي٤مًمس ،ومٙم٤من إذا ضم٤مء
اًمقحٚمٞمؼ ،وميسمف قمٛمر ريض اهلل قمٜمف وضم٤مءه ّ
ً
صٌٞمٖم٤م ىمد
ذم طمٚم٘م٦م ُمـ احلٚمؼ ىم٤مُمقا قمٜمف وىم٤مًمقا :قمزيٛم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم ،طمقك يمق٥م أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري أن
احلٔمر ،ومٕمٜمدُم٤م يم٤من اًمٜم٤مس ُمق٤مسمٕملم ٕئٛمقٝمؿ وًمقٓهتؿ قمٜمد ذًمؽ ُرومع قمٜمف
شمقسمقف ،وم٤مرومع قمٜمف ي٤م قمٛمر
طمًٜم٧م ُ
َ
هذا احلٔمر ،هذا صٌٞمغ عم٤م طمدصم٧م ومقٜم٦م اخلقارج ،ؾمٌح٤من اهلل ،هذا شمٚم٘مك قم٘مقسم٦م أُم٤م أوًمئؽ ىمقم قمٌد اهلل سمـ
ظمػما ًمإلٟمً٤من ،يمًم ي٘م٤مل :يمؾ ضسم٦م سمقٕمٚمٞمٛم٦م ،وم٤مًميب
ُمًٕمقد ُم٤م شمٚم٘مقا قم٘مقسم٦م ،وًمذًمؽ اًمٕم٘مقسم٦م ىمد شمٙمقن ً
ٟم٤مومع ،وم٘مٞمؾ ًمف :ي٤م صٌٞمغ هذا يقُمؽ – عم٤م ظمرج اخلقارج  ،-ىم٤مل :يمٗمقٜمل قمراضملم اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح قمٛمر سمـ
اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ،يٕمرف أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُم٤م ضسمف إٓ ؿمٗم٘م٦م قمٚمٞمف ورمح٦م سمف طمقك يٚمزم اًمًٜم٦م ويؽمك
قمز ّ
وضمؾ ،وهلذا اعم١مًمػ رمحف اهلل ىم٤مل :واًمٙمالم واخلّمقُم٦م واجلدال واعمراء حمدث،
اجلدال واعمراء ذم ديـ اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ قمغم
سمدقم٦مُ ،مً٠مًم٦م اجلدال واعمراء ،اجلدال واعمراء ذم اًمديـ ُمذُمقم ،وهلذا عم٤م ظمرج اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ومٖمْم٥م
أصح٤مسمف وهؿ يقٜم٤مزقمقن ذم اًم٘مدر  -ذم رواي٦م يمؾ يٜمزع سمآي٦م  -ومخرج قمٚمٞمٝمؿ اًمٜم ّ
امحرت وضمٜمقٞمف ،وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م وم٘م٤مل« :أهبذا
طمقك امحر
وضمٝمف ،ىم٤مل اًمراوي :يم٠مٟمًم وم٘م٠م ذم وضمٝمف ّ
ُ
اًمر ُّم٤منّ ،
طم٥م ّ
ٌل ّ
صغم اهلل
أُمرشمؿ؟ أم هبذا أرؾمٚم٧م إًمٞمٙمؿ؟ إٟمًم هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ طمٞمٜمًم شمٜم٤مزقمقا ذم إُمرش( ،)2ومٜمٝم٤مهؿ اًمٜم ّ
قمٚمٞمف ّ
وؾمٚمؿ أن ُييب اًم٘مرآن سمٕمْمف سمٌٕمضٕ ،ن اًم٘مرآن ومٞمف حمٙمؿ وُمقِم٤مسمف ،اعمقِم٤مسمف ُيرد إمم اعمحٙمؿ ،وهلذا
ضم٤مء ذم يمق٤مب اًمًٜم٦م ٕيب داود« :اعمراء ذم اًم٘مرآن يمٗمرش( ،)3وؾمقف ي٠ميت أن اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم يذيمر هذه
اعمً٠مًم٦مً ،مٙمـ ٟم٤مؾم٥م أن ٟمذيمره٤م هٜم٤م ٕن هذا ُمـ ُمقاوٕمٝم٤م ،وهق أن يقًمرى اصمٜم٤من ذم آي٦م جيحده٤م أطمدمه٤م

( )1يس.39 :
( )2صحٞمح .اًمؽمُمذي ( .)2133صحٞمح ووٕمٞمػ اًمؽمُمذي (.)2133
( )3صحٞمح ،أسمق داود ( .)4613صحٞمح اجل٤مُمع (.)6687
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ويّمػم أظمر إمم اًمِمؽ ،هلذا يمًم ذيمرت ًمٙمؿ اجلدال ُمذُمقم ذم اًمنميٕم٦م ،وهلذا ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َال ُمت َ ِ
٤مر ومِ ِ
ٞمٝم ْؿ
إِٓ ُِمراء َفم ِ
٤مه ًرا﴾( ،)1أي ٓ دم٤مدل إٓ ً
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
فم٤مهرا ٓ شمقٕمٛمؼ ،وىم٤مل ّ
وؾمٚمؿُ« :م٤م وؾ ىمقم سمٕمد
ضمدٓ
ً
َ ً
هدى يم٤مٟمقا قمٚمٞمف إٓ أوشمقا اجلدلش( ٓ ،)2شمٙمـ ص٤مطم٥م ضمدل وص٤مطم٥م ُمٜم٤مفمرات وص٤مطم٥م ظمّمقُم٤مت،
أطمدا إٓ قمغم وضمف اًميورة ،أُم٤م أن حتّمؾ ُمٜم٤مىمِم٤مت
شمٌٍم سم٤مًمٕمٚمؿ ،شم٠مظمذ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وٓ مت٤مر ً
أٟم٧م ّ
وضمدال وسمح٨م ُمً٤مئؾ وشمٕمٛمؼ ذم ُمً٤مئؾ :هذا ًمٞمس ُمـ ـمري٘م٦م أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م ،وهلذا يم٤من قمٛمر سمـ قمٌد
ً
قمرو٦م ًمٚمخّمقُم٤مت أيمثر اًمقٜم٘مؾ ،يمؾ يقم دمده ُمع ـم٤مئٗم٦م ،وهلذا اًمًٚمػ رمحف اهلل
اًمٕمزيز ي٘مقلُ :مـ ضمٕمؾ ديٜمَف
ُم٤مرؾمقا اًمقٕمٚمٞمؿ اًمٕمٛمكم ًمٚمقالُمٞمذ ذم اًمٜمٝمل قمـ اجلدال وُمراءاة أهؾ اًمٌدع وأهؾ اخلّمقُم٤مت ،ومج٤مء رضمؾ إمم
احلًـ جي٤مدًمف ،وم٘م٤مل ًمف احلًـ :إًمٞمؽ قمٜمل – وهق إُم٤مم ُمـ إئٛم٦م  -وم٢مين ىمد قمروم٧م ديٜمل :وإٟمًم خي٤مصٛمؽ
اًمِم٤مك ذم ديٜمف ،وأيقب اًمًخقٞم٤مين رمحف اهلل شمٕم٤ممم دظمؾ قمٚمٞمف رضمؾ وم٘م٤مل :أيمٚمٛمؽ ،وم٠مدظمؾ أصٌٕمٞمف ذم أذٟمٞمف
وىم٤مل ،ٓ :وٓ ٟمّمػ يمٚمٛم٦م ،هذا شمٕمٚمٞمؿ قمٛمكم ،هلذا اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل شمٕم٤ممم أطمد أهؾ إهقاء ـمٚم٥م ُمٜمف
اعمٜم٤مفمرة قمٜمد اًمٙمٕمٌ٦م :وم٤مًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم أقمرض قمٜمفٕ ،ن اعمراء واجلدال ٓ طمد ًمف ،ومٜمحـ ًمًٜم٤م ذم ؿمؽ
ُمـ ديٜمٜم٤م ،وإٟمًم أهؾ إهقاء يريدون هذه اعمٜم٤مفمرات وَيرصقن قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أضمؾ يٚم٘مقن ذم هذه اعمٜم٤مفمرات ً
ؿمٙم٤م
دائًم
قمغم اًمٜم٤مس ذم ديٜمٝمؿ ،وم٤مًمِمٌٝم٤مت اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل ي٘مقًمقن :اًمِمٌف ظمٓم٤موم٦م ،يزيٜمٝم٤م اًمِمٞم٤مـملم ،وامإٟمً٤من ً
َيرص قمغم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ويؽمك اخلّمقُم٤مت واجلدال وسمخ٤مص٦م ذم اًمديـ ،ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ :اعمٜم٤مفمرة ىمد شمٙمقن
ؾمٌٌ٤م ًمٜمٍمة احلؼ ،ومٜم٘مقل :هذا َيق٤مج ًمٗم٘مف وحت٘مٞمؼ ُمٜم٤مطً ،مٞمس يمؾ ُمٜم٤مفمرة وجم٤مدًم٦م ُم٠مُمقر هب٤م أو ُمٜمٝمل قمٜمٝم٤م،
ً
هلذا ُمـ إئٛم٦م ُمـ ٟم٤مفمر ًمٙمـ هذا سمحً٥م اضمقٝم٤مده وسمحً٥م ىمقة احلؼ وفمٝمقر احلؼ ختقٚمػ ُمـ زُم٤من إمم
زُم٤من ،ومٚمٞمس يمؾ زُم٤من يٜم٤مؾم٥م ومٞمف هذا ،وهلذا ممٙمـ أن ٟم٘مقل أن ذوط اجلدل واعمٜم٤مفمرة قمٜمد اًمًٚمػ –
سم٤مؾمق٘مراء يمالُمٝمؿ – وهذا حمؾ اضمقٝم٤مدً :
صمؿ طم٤مضم٦م إمم سمٞم٤من احلؼ ،هٜم٤مك طم٤مضم٦م ُمـ ظمالل هذه
أوٓ أن يٙمقن ّ
اعمٜم٤مفمرة أن شمٌلم احلؼ ،اًمنمط اًمث٤مين :اًم٘مّمد اًمّمحٞمحٟ ،مٞم٦م ـمٞمٌ٦م صحٞمح٦م ،اًمنمط اًمث٤مًم٨م :اًمٕمٚمؿ سمًم ُيٜم٤مفمر،
أن يٙمقن قمٜمدك قمٚمؿ ومٞمًم شمٜم٤مفمر ومٞمفٟٕ ،مؽ ىمد شمٜم٤مفمر قمـ ضمٝمؾ ،اًمنمط اًمراسمعُ :مٕمروم٦م اًم٘مٌقل ُمـ هذا اعمٜم٤مفمر،
وؾمٜم٦م
يٕمٜمل قمٜمده ىمٌقل أو ُمٕم٤مٟمد ،اعمٕم٤مٟمد ٓ وم٤مئدة ومٞمف أن شمٜم٤مفمره ودم٤مدًمف ،اخل٤مُمس :أن شمٕمقّمؿ سمٙمق٤مب اهلل ُ
( )1اًمٙمٝمػ.22 :
( )2صحٞمح .اًمؽمُمذي ( .)3253صحٞمح اجل٤مُمع (.)5633
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صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
رؾمقل اهلل ّ
وؾمٚمؿ طمقك ذم آصٓمالطم٤مت ،وأٟم٧م ًمق ٟمٔمرت ذم ُمٜم٤مفمرات ضمرت قمٜمد اًمًٚمػ
وضمدت أن هذا ُمقح٘مؼ ومٞمٝم٤م ذم اجلٛمٚم٦م ،وهذه اًمنموط اًمقل ذيمرهت٤م ًمؽ ُمٗمٝمقُم٦م وُم٠مظمقذة ُمـ يمالم ؿمٞمخ
امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
واقمٚمؿ رمحؽ اهلل أن اًمٙمالم ذم اًمرب شمٕم٤ممم حمدث وهق سمدقم٦م ووالل ،وٓ ُيقٙمٚمؿ ذم اًمرب إٓ سمًم وصػ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٕصح٤مسمف ،ومٝمق ّ
ُ
قمز ّ
رؾمقل اهلل ّ
ضمؾ صمٜم٤مؤه واطمد ﴿ ًَم ْٞم َس
وضمؾ ذم اًم٘مرآن ،وُم٤م ّسملم
سمف ٟمٗمًف ّ
ِ
ِ ِِ
ٞمع ا ًْم ٌَ ِّم ُػم﴾(.)1
ر ٌء َو ُه َق اًمًٛم ُ
َيمٛم ْثٚمف َ ْ
.......................
هٜم٤م اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُي ٌّلم أن اًم٘مقل ذم اًمرب ُيققىمػ ومٞمف قمغم يمق٤مب اهلل وقمغم ُؾمٜم٦م رؾمقًمف ّ
صغم اهلل
وؾمٚمؿ ،ومال ُيًٛمك اًمرب ؾمٌح٤مٟمف ّ
قمٚمٞمف ّ
ؾمًمه رؾمقًمف
ؾمٛمك سمف ٟمٗمًف أو ّ
وضمؾ وقمال وٓ يقصػ ؾمٌح٤مٟمف إٓ سمًم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
وؾمٚمؿ ،وٓ يقصػ إٓ سمًم وصػ سمف ٟمٗمًف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أو وصٗمف رؾمقًمف ّ
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف
ّ
وؾمٚمؿ ،ىم٤مقمدة وأؾم٤مس ،وهلذا ىم٤مل اخلٓم٤ميب رمحف اهلل شمٕم٤ممم :وُمـ َقمٚمِؿ هذا اًمٌ٤مب وُم٤م يدظمؾ ذم أطمٙم٤مُمف
ويقٕمٚمؼ سمف ُمـ ذائط :مل يقج٤موز ومٞمٝم٤م اًمققىمٞمػ ،وٓ ُيًقٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مس  -يٕمٜمل ذم أؾمًمء اهلل وصٗم٤مشمف،
سم٤مًمًخل وإن يم٤مٟم٤م ُمق٘م٤مرسملم ذم اعمٕمٜمك ،وم٠مؾمًمء اهلل وُم٤م
ٟمققىمػ ومٞمٝم٤م  -صمؿ ُمثؾ ذم ُمث٤مل ىم٤مل :وم٤مجلقاد ٓ ُيٚمحؼ
ّ
قمز ّ
ؾمخل وإٟمًم
وضمؾ سم٠مٟمف
وصػ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمف ٟمٗمًف ٓ ُيٚمحؼ سمف  -ذم ُمً٠مًم٦م اًم٘مٞم٤مس  ٓ -يقصػ اهلل ّ
ّ
ُيققىمػ قمغم دٓٓت اًمٜمّمقص وقمغم ُم٤م ضم٤مءت سمف اًمٜمّمقص ،يمذًمؽ أن اًمٙمالم ذم اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
ِ
ِ ِِ
ٞمع
ر ٌء َو ُه َق اًمًٛم ُ
يٙمقن وومؼ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمّمقص يمًم ذيمر اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم طمٞمٜمًم ىم٤ملًَ ﴿ :م ْٞم َس َيمٛم ْثٚمف َ ْ
ْاًم ٌَ ِّم ُػم﴾( ،)2وهلذا هذه أي٦م اًمقل أورده٤م ًمؽ اعم١مًمػ ومٞمٝم٤م رد قمغم ـم٤مئٗمقلم ،قمغم اعمٛمثٚم٦م وقمغم اعمٕمٓمٚم٦م ،اعمٛمثٚم٦م
ِ
ِ ِِ
ٞمع ْاًم ٌَ ِّم ُػم﴾(َ ﴿ ،)3ه ْؾ َشم ْٕم َٚم ُؿ ًَم ُف َؾم ِٛمٞم٤م﴾(،)4
ر ٌء َو ُه َق اًمًٛم ُ
اعمِمٌٝم٦م وقمغم اعمٕمٓمٚم٦مٕ ،ن اهلل ىم٤ملًَ ﴿ :م ْٞم َس َيمٛم ْثٚمف َ ْ
﴿ ُىم ْؾ ُه َق اهللُ َأ َطم ٌد ،اهللُ اًمّم َٛم ُدَ ،مل ْ َيٚمِ ْد َو َمل ْ ُي َ
قًم ْدَ ،و َمل ْ َي ُٙم ْـ ًَم ُف ُيم ُٗم ًقا َأ َطم ٌد﴾(ً ،)5مٞمس ًمف يمٗم١م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممٓ ،
( )1اًمِمقرى.11 :
( )2اًمِمقرى.11 :
( )3اًمِمقرى.11 :
(ُ )4مريؿ.65 :
( )5امإظمالص.4 - 1 :
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ِ
ِ
ٞمع ْاًم ٌَ ِّم ُػم﴾ ،وهق ُمقّمػ سم٤مًمّمٗم٤مت ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وهلذا ىم٤مقمدة
ُمثٞمؾ ًمف وٓ َؾمٛمل ًمف صمؿ ىم٤ملَ ﴿ :و ُه َق اًمًٛم ُ
قمؼم هبذه اًمٕمٌ٤مرة ؿمٞمخ امإؾمالم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمقدُمري٦م ،ىم٤مل :ىمٓمع
قمٜمد اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم :وممـ ّ
ّ
وضمؾ سم٤مًمّمٗم٤مت ،اًمٓمٛمع ـمٛمع امإٟمً٤من ذم ُمٕمروم٦م اًمٙمٞمٗمٞم٦م ،وم٢من
قمز
اًمٓمٛمع قمـ إدراك يمٞمٗمٞم٦م اشمّم٤مف اهلل ّ
امإٟمً٤من ٓ سمد ًمف أن ي٘مٓمع هذا اًمٓمٛمعٟٕ ،مف ٓ يٛمٙمـ ًمإلٟمً٤من أن يّمؾ إًمٞمفٕ ،ن اًمٕم٘مؾ ىم٤مس يمًم أظمؼمٟم٤ميمؿ
حت ُ٤مر سمف اًمٕم٘مقل ٓ ُم٤م ُحتٞمٚمف اًمٕم٘مقل ،وُمٌٜمك إُمر قمغم اًمقًٚمٞمؿ واعمق٤مسمٕم٦م وقمدم
وذيمرٟم٤م ًمٙمؿ ،وم٤مًمٜمّمقص شم٠ميت سمًم َ َ
ِ ِِ
ر ٌء﴾ ٓ ُمثٞمؾ ًمف ،وهلذا ىم٤مل
اًمٌح٨م واًمقٗمٙمر واًمقٕمٛمؼ ذم ُمثؾ هذه إُمقرٕ ،ن اهلل ىم٤ملًَ ﴿ :م ْٞم َس َيمٛم ْثٚمف َ ْ
قمز ّ
وضمؾ سمخالومف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ ،يٛمٙمـ أن شمدرك ،قم٘مٚمؽ ىم٤مس
سمٕمض أهؾ اًمًٚمػُ :م٤م ظمٓمر سمٌ٤مًمؽ وم٤مهلل ّ
قمـ اًم قصقل إمم يمٞمٗمٞم٦م اشمّم٤مف اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مًمّمٗم٤مت ،هلذا امإُم٤مم ُم٤مًمؽ عم٤م ضم٤مءه ذًمؽ اًمرضمؾ وم٘م٤مل
اًمرطمْم٤مء –يٕمٜمل قماله اًمٕمرقٕ ،-ن
ًمف :اًمرمحـ قمغم اًمٕمرش اؾمققى :يمٞمػ اؾمققى؟ وم٠مـمرق ُم٤مًمؽ طمقك قمٚمقف
ُ
هذا ؾم١مال سمدقمل ،وم٘م٤مل :آؾمققاء ُمٕمٚمقم – يمًم ؾمٞم٠ميت ُمٕمٜم٤م  -واًمٙمٞمػ جمٝمقل ،وامإيًمن سمف واضم٥م ،واًمً١مال
ُمٌقدقم٤م صمؿ أُمر سم٢مظمراضمف ُمـ احلٚم٘م٦م(.)1
قمٜمف سمدقم٦م ،وُم٤م أراك إٓ
ً
رسمٜم٤م أول سمال سمداي٦م وآظمر سمال ُمٜمقٝمك ،يٕمٚمؿ اًمن وأظمٗمك ،وهق قمغم قمرؿمف اؾمققىِ ،
وقم ْٚم ُٛم ُف سمٙمؾ ُمٙم٤من وٓ
ّّ
خيٚمق ُمـ قمٚمٛمف ُمٙم٤من.
.......................
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ىم٤مقمدة :شم٘مقل ُمـ ذف اًمٕمٚمؿ ذف اعمٕمٚمقم ،قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة واًمققطمٞمد ُمٕمٚمقُمف هق اًمرب
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،هلذا هق ُمـ أذف اًمٕمٚمقم ،وُم٤م خيؼمك سمف اعم١مًمػ اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ صٗم٤مت اهلل
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مم٤م يدقمقك إمم شمٕمٔمٞمٛمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم واخلقف ُمٜمف واًمِمٗم٘م٦م واًمقًٚمٞمؿ سمًم ضم٤مء ذم يمق٤مب اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
وؾمٜم٦م رؾمقًمف ّ
وؾمٚمؿ.
ُ
أوًمٞم٦م اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،اًمرب
اعمً٠مًم٦م إومم يٛمٙمـ أن ُٟمٕمٜمقن هل٤م طمٞمٜمًم ىم٤مل اًمؼمهب٤مري :أول سمال سمداي٦مّ ،
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ظم٤مًمؼ اخلٚمؼ ﴿ ُهق ْإَو ُل و ْأ ِظمر واًمٔم ِ
٤مه ُر َو ْاًم ٌَ٤مـمِ ُـ﴾( ،)2يمًم ضم٤مء ذم يمق٤مب اهلل ،وضم٤مء قمـ
ُ َ
َ
َ
رؾمقل اهلل ص ّغم اهلل قمٚمٞمف ّ
وؾمٚمؿ شمٗمًػم هذه إوًمٞم٦م ،وم٘م٤مل  -ذم ُم٘م٤مم اًمثٜم٤مء قمغم اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم« :أٟم٧م
( )1رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم يمق٤مسمف إؾمًمء واًمّمٗم٤مت ( ،)867وىم٤مل احل٤مومظ رمحف اهلل ذم اًمٗمقح ( :)13 /417إؾمٜم٤مده ضمٞمد.
( )2احلديد.3 :
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إول ومٚمٞمس ىمٌٚمؽ رء ،وأٟم٧م أظمر ومٚمٞمس سمٕمدك رء ،وأٟم٧م اًمٔم٤مهر ومٚمٞمس ومقىمؽ رء ،وأٟم٧م اًمٌ٤مـمـ
ومٚمٞمس دوٟمؽ رءش( ،)1ومٚمٞمس ىمٌؾ اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم زُم٤من ،وًمٞمس سمٕمده زُم٤من ،يمًم أٟمف ًمٞمس ىمٌٚمف رء ُمـ
اعمخٚمقىم٤مت ،وٓ سمٕمده رء ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ،وإول وأظمر اصمٜم٤من ُمق٘م٤مسمالن يدٓن قمغم قمٔمٛم٦م اًمرب ؾمٌح٤مٟمف،
إظمٌ٤مرا قمـ أن اخلٚمؼ مل ُيٕمٔمٛمقه طمؼ شمٕمٔمٞمٛمف ومل ُي٘مدروه طمؼ ىمدره :ىم٤مل:
هق إول وأظمر ،واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل
ً
ِ
قمؼم سمقٕمٌػم ُم٤م ضم٤مءت سمف
﴿ َو َُم٤م َىم َد ُروا اهللَ َطمؼ َىم ْد ِره﴾( ،)2وىمد أطمًـ اعم١مًمػ اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم طمٞمٜمًم ّ
قمؼم سمٚمٗمظ اًم٘مديؿ ُمثؾ اًمٓمح٤موي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم
اًمٜمّمقص ،ىم٤مل :أول ،هق إول ،وهلذا سمٕمض اًمٕمٚمًمء ّ
قم٘مٞمدشمف ،ىم٤مل :ىمديؿ سمال اسمقداء ،وًمٞمس ُمـ أؾمًمء اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًم٘مديؿ ،سمؾ ُمـ أؾمًمء اهلل إولً ،
أوٓ:
اؾمؿ اًم٘مديؿ مل ي٠مت ذم اًمٜمّمقص ،اًمث٤مين :إؾمًمء واًمّمٗم٤مت شمقىمٞمٗمٞم٦مُ ،يققىمػ ومٞمٝم٤م قمغم دٓٓت اًمٜمّمقص وُم٤م
ضم٤مء ذم اًمٜمّمقص ،واًمث٤مًم٨م :أن اؾمؿ اًم٘مديؿ َيقٛمؾ اعمدح واًمذم ،واًمراسمع :أن هذا آؾمؿ ٓ ُيدقمك سمف ومال
قه ِ َهب٤م﴾(.)3
٤مد ُقم ُ
احل ًْٜمَك َوم ْ
ي٘م٤مل :ي٤م ىمديؿ ،ومٝمق ًمٞمس ُمـ إؾمًمء احلًٜمكٕ ،ن اهلل ي٘مقلَ ﴿ :وهللِ ْإَ ْؾم ًَم ُء ْ ُ
ىم٤مل اعم١مًمػ :يٕمٚمؿ اًمن وأظمٗمك وقمغم اًمٕمرش اؾمققىِ ،قم ْٚم ُٛم ُف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ رءً ،مٙمؾ
زُم٤من وًمٙمؾ ُمٙم٤من ،صمؿ ذيمر اًمؼمهب٤مري ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م وهل ُمً٠مًم٦م آؾمققاء قمغم اًمٕمرش ،هذه اعمً٠مًم٦م يقرده٤م
وسمًٜم٦م
مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ ذم يمق٥م آقمق٘م٤مد يمًم هق ُمٕمروف ،وصٗم٦م آؾمققاء صم٤مسمق٦م سمٙمق٤مب اهلل ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
رؾمقل اهلل ّ
ذيمره٤م ذم يمق٤مب اهلل ذم ؾمٌٕم٦م ُمقاوع يمًم شمٕمرومقن ،وهق اؾمققاء
وؾمٚمؿ ،وىمد ضم٤مء ُ
طم٘مٞم٘مل يٚمٞمؼ سمجالل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يمًم ىم٤مل امإُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل شمٕم٤ممم :آؾمققاء ُمٕمٚمقم ،يٕمٜمل ُمٕمٜم٤مه ذم
اًمٕمٚمق وقمغم آؾمق٘مرار واًمّمٕمقد وآرشمٗم٤مع ،وامإيًمن سمف واضم٥م ،واًمٙمٞمػ
ًمٖم٦م اًمٕمرب ُمٕمٚمقم ،يٓمٚمؼ قمغم
ّ
ّ
وضمؾ هبذه اًمّمٗم٦م جمٝمقًم٦م وهمػم ُمٕمٚمقُم٦م ًمٜم٤مٕ ،ن هذا إُمر مم٤م َي ْ٘م ٌَؾ
قمز
جمٝمقل ،يٕمٜمل يمٞمٗمٞم٦م اشمّم٤مف اهلل ّ
اًمقٗمقيض ،شمٗمقيض اًمٙمٞمٗمٞم٦م ،اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل ضم٤مء ذم قمٌ٤مراهتؿ قمٌ٤مرة اًمقٗمقيض ،وىمد ذيمرٟم٤م ًمٙمؿ ذًمؽ ذم
ذح عمٕم٦م آقمق٘م٤مد ،وم٤مًمقٗمقيض شمٗمقيض ُمٕم٤مين وشمٗمقيض يمٞمٗمٞم٦م ،ومقٗمقيض اًمٙمٞمٗمٞم٦م هق ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمًٚمػ،
يٕمٜمل اًمٙمٞمٗمٞم٦م ٟمٗمقض قمٚمٛمٝم٤م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (.)2713
( )2اًمزُمر.67 :
( )3إقمراف.181 :
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صمؿ ىم٤مل اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤مممِ :
وقم ْٚم ُٛمف سمٙمؾ ُمٙم٤من ٓ :خيٚمق ُمـ قمٚمٛمف ُمٙم٤من ،وهذه ُمً٠مًم٦م صٗم٦م اًمٕمٚمؿ هلل
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ومٕمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمقٕمٚمؼ سمٙمؾ رء ،وصٗم٦م اًمٕمٚمؿ شم٠ميت ُمٕمٜم٤م ذم ُمً٤مئؾ ذم سم٤مب آقمق٘م٤مد ذم
قمٌد اهلل سمـ قمٛمر قمـ هذه اعمً٠مًم٦م  -أن إُمر ُأٟمػ وأن
ُمً٤مئؾ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ،ذيمرت ًمٙمؿ اًم٘مّم٦م طمٞمٜمًم ؾم٠مٓ َ
قمز ّ
وضمؾ ٓ يٕمٚمؿ اًمٌمء إٓ سمٕمدُم٤م ي٘مع – هذا إٟمٙم٤مر ًمّمٗم٦م اًمٕمٚمؿ ،ومٕمٚمٛمف ُمقٕمٚمؼ سمٙمؾ رء ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
اهلل ّ
ر ٍء َقمٚمِ ًٞمًم﴾(ْ ،)1
ٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل﴿ :إِن اهللَ َيم َ
ومٕمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمقٕمٚمؼ سمٙمؾ رء ،واًمٌمء ُي َٕمر ُومف أهؾ
٤من سمِ ُٙمؾ َ ْ
آصٓمالح :هق ُم٤م ُيٕمٚمؿ أو ُم٤م ي١مول إمم اًمٕمٚمؿ ،ومٝمذا اًمقٕمٌػم يٗمٞمد ؿمٛمقل ْ
قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ًمألؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ،واهلل
شمٕم٤ممم يٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م ؾمٞمٙمقن وُم٤م مل يٙمـ ًمق يم٤من يمٞمػ يٙمقن ،وقمٚمٛمف ؿم٤مُمؾ يم٤مُمؾ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،هذه
قم٘مٞمدة قمٜمد يمؾ ّ
ُمًٚمؿ ُم١مُمـ ُُم ًَ ّٚمؿ ،واًم٘مدري٦م إومم ُمٕمٌد اجلٝمٜمل وُمـ ُمٕمف ظمرضمقا ذم زُمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر،
ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن :إن إُمر ُأٟمػ يمًم ذيمرت ًمؽ وأن اهلل شمٕم٤ممم ٓ يٕمٚمؿ إؿمٞم٤مء إٓ سمٕمد وىمققمٝم٤م ،ه١مٓء يمٗمرهؿ
ِ
اًمًٜم٦م وسمٗمققى أهؾ زُم٤مٟمف ،هلذا سمٕمض أهؾ إهقاء ُمـ
اًمًٚمػ ،وُمٕمٌد اجلٝمٜمل ُىمق َؾ عمخ٤مًمٗمقف ًمٕم٘مٞمدة أهؾ ُ
اعمٕم٤مسيـ َُي٤موًمقن يِمٝمرون سمٕمض أهؾ اًمٌدع ُمثؾ َُم ْٕمٌد اجلٝمٜمل وقمٛمرو سمـ قمٌٞمد واجلٕمد سمـ درهؿ وهمػمهؿ
ومٚمًم قمـ ُمٕمٌد اجلٝمٜمل يمٞمػ ُىمقِ َؾ
ُمـ رؤوس أهؾ اًمٌدعَ ،ي٤موًمقن أن يٙمقٌقا قمٜمٝمؿ ،سمؾ ىمرأت أٟمف ىمد ووٕمقا ً
ويمٞمػ ُوم ِٕم َؾ سمف وهق ؿمٝمٞمد احلري٦م! وؿمٝمٞمد اعمٕم٤مرو٦م! هذا ىمد ُي ِْمٙمِؾ قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس أن رؤوس أهؾ اًمٌدع
دائًم اًمٌدقم٦م اعمٗم٤مرىم٦م ًمٚمديـ شمدقمق إمم اعمٗم٤مرىم٦م قمـ مج٤مقم٦م إسمدانُ ،مٗم٤مرىم٦م مج٤مقم٦م اًمديـ
أهؾ ظمروج ،يٕمٜمل ً
ُمٗم٤مرىم٦م جلًمقم٦م إسمدان ،ومرؤوس أهؾ اًمٌدع أهؾ ظمروج ،هلذا يم٤من أسمق ىمالسم٦م اجلرُمل اًمٗم٘مٞمف ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمًٚمػ
يم٤من ي٘مقل قمـ رؤوس أهؾ اًمٌدع :اومؽمىم٧م هبؿ إهقاء واضمقٛمٕمقا قمغم اًمًٞمػ ،ومٖم٤مًم٥م رؤوس أهؾ اًمٌدع
دائًم
أهؾ ظمروج قمغم اجلًمقم٦م اعمًٚمٛم٦م ذم زُم٤مهن٤م ،وهذا َيق٤مج إمم سمح٨م وحترير وحمؾ قمٜم٤مي٦م ،رسمط ه١مٓءً ،
اجل٤مٟم٥م اًمٌدقمل ًمف قمالىم٦م سم٤مجل٤مٟم٥م اًمًٞم٤مد يمًم ذم ُقم ْرف اعمٕم٤مسيـ ،دائًم اًمٌدقم٦م ذم اًمديـ شمدقمق إمم اخلروج
قمـ مج٤مقم٦م إسمدان ،سمؾ إن سمٕمْمٝمؿ يقًؽم سم٤مًمٌدقم٦م ذم اًمديـ ًمٚمخروج قمـ مج٤مقم٦م ّ
اعمًٚمٛملم ،ومٝمل أُمقر ُمؽماسمٓم٦م،
وؾمٜم٦م
اًمًٜم٦م هؿ أهؾ مج٤مقم٦م ،وٓ ومالح ًمٌٚمدان اعمًٚمٛملم وٓ أُمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم إٓ سم٤مٓقمقّم٤مم سمٙمق٤مب اهلل ُ
وم٠مهؾ ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
رؾمقًمف ّ
اًمًٜم٦م هؿ أهؾ آضمقًمع وأهؾ مجع اًمٙمٚمٛم٦م وأهؾ اًمقطمدة وأهؾ اًمققطمٞمد،
وؾمٚمؿ ،وم٠مهؾ ُ
وم٢مذا أردت أن شمٕمرف هذا اًمِم٠من وم٤مٟمٔمر إمم دقمقة اًمِمٞمخ امإُم٤مم اعمجدد يمٞمػ أهن٤م مجٕم٧م اًم٘مٚمقب ومجٕم٧م أهؾ
( )1اًمٜمً٤مء.32 :
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امإؾمالم ،وهل سمحٛمد اهلل ُشمِمع قمغم أهؾ إرض ،وٓ يٖمرٟمؽ أهؾ إهقاء سمًم ي٘مقًمقن.
هٜم٤م هذه ُمً٤مئؾ ُمٝمٛم٦م رسمًم أـمٚمٜم٤م ومٞمٝم٤م ،وًمٙمـ إن ؿم٤مء اهلل ذم اعمً٤مئؾ اًمقل شمٚمٞمٝم٤م شمٙمقن أين وأؾمٝمؾ إن ؿم٤مء
اهلل شمٕم٤ممم ،وٟمً٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٞمن ًمٜم٤م آٟمقٝم٤مء وآٟمقٗم٤مع هبذا اًمٙمق٤مب سمًم ومٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ ،وأن يرزىمٜم٤م اًمٕمٛمؾ سمف.
 ي٘مقل :عم٤مذا ىم٤مل اًمٕمٚمًمء سم٠من ُم٤م يمقٛمف أسمق هريرة ريض اهلل قمٜمف هق أؾمًمء أُمراء اجلَقر؟ىمٚم٧م ًمؽ :هذا حمؾ اضمقٝم٤مدُ ،م٤م شمٞمن اًمٕمٚمؿ سمف سمًم يقٕمٚمؼ هبذه اعمً٠مًم٦م.
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ىمد أىم٤مم اهلل سمف احلج٦م :ومٝمؾ يٕمٜمل ذًمؽ أٟمف ىمد سمٚمٖم٧م احلج٦م
 ي٘مقل ٓ :ؿمؽ أن اًمٜم ّيمؾ ُمـ شمٚمٌس سم٤مًمٌدقم٦م؟
سمؿ يٙمقن ىمٞم٤مم احلج٦م،
هٜم٤مك ومرق سملم ىمٞم٤مم احلج٦م وسمٚمقهمٝم٤م ،هذه اعمً٤مئؾ وشمٗم٤مصٞمٚمٝم٤مُ ،مً٠مًم٦م سمٚمقغ احلج٦م و َ
هذا يٙمٗمٞمؽ ومٞمٝم٤م اجلٛمؾ ،ومال شمقٕمٛمؼ ذم ُمثؾ هذه إُمقر ٕهن٤م إٟمًم ُشمٌح٨م قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ،وأٟم٧م ًمً٧م
حمق٤مضم٤م ٕن ُشمٓمٚمؼ إطمٙم٤مم قمغم اًمٜم٤مس وإٟمًم قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ،وأٟم٧م ذم ُم٘م٤مم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ شمقٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ.
ً
 يمًم أؾمٚمٗم٧م أن هٜم٤مك ُمـ ظم٤مًمػ أهؾ اًمًٜم٦م ذم أصؾ ُمـ إصقل إذا يم٤من ي٘مر سم٠مصؾ ُمـ أصقلاقمق٘م٤مدهؿ خيرج ُمـ يمقٟمف ُمـ اًمًٜم٦م.
اجلقرً :مٙمـ خي٤مًمػ ذم يمقن ذًمؽ مإُم٤مم ُمـ
٘مر سمذًمؽ إصؾ يمٛمً٠مًم٦م قمدم اخلروج قمغم أئٛم٦م َ
إذا يم٤من ُي ّ
أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ،ي٠ميت ُمٕمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل أن اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم يذيمر ذم ذًمؽ ،وأٟم٤م ذيمرت ًمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة
إصٚمٞم٦م ،وهل أٟمف إذا يم٤من يقاومؼ ذم إصقل وإٟمًم خي٤مًمػ ذم ُمً٠مًم٦م ومرقمٞم٦م ومٝمذا اًمٙمالم ومٞمف ،خي٤مًمػ ذم ُمً٠مًم٦م
ومرقمٞم٦م.
 ُم٤م ُمٕمٜمك اعمٛمثؾ واعمٕمٓمؾ؟قمز ّ
وضمٝم٤م
وضمؾ سمخٚم٘مف ،ومٞمزقمٛمقن  -شمٕم٤ممم اهلل قمًم ي٘مقًمقن  -أن هلل
أهؾ اًمقٛمثٞمؾ هؿ اًمذيـ ُيٛمثٚمقن اهلل ّ
ً
يدا (يمٞمد امإٟمً٤من)( ،)1وهذه اعم٘مقًم٦م اؿمقٝمرت قمـ أئٛم٦م اًمراومْم٦م يمٝمِم٤مم سمـ احلٙمؿ
يمقضمف امإٟمً٤من ،أن ًمف ً
اًمراوميض وداود اجلقاريب وهمػمهؿ ُمـ أئٛم٦م اًمرواومضُ ،م٘م٤مًم٦م اًمقٛمثٞمؾ واًمقِمٌٞمف ،هذه ُم٘م٤مًم٦م يمٗمري٦م  -واًمٕمٞم٤مذ
سم٤مهلل ،-صمؿ ص٤مر ُمذه٥م اًمراومْم٦م سمٕمد ذًمؽ إمم ُم٘م٤مم اًمقٕمٓمٞمؾ ،ومٝمؿ أىمرب ُم٤م يٙمقٟمقن ذم هذا اًمزُم٤من إمم ُم٘م٤مًم٦م
اعمٕمقزًم٦م ،واعمٕمٓمؾ هق اًمذي يٜمٗمل ُم٤م يقٕمٚمؼ سمّمٗم٤مت اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،هلذا اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل أو سمٕمض أهؾ
( )1أوٞمٗم٧م ًمٚميورة -يمًم ٓ خيٗمك.
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وؾمٜم٦م
قمدُم٤م ،وديـ اهلل وُم٤م ضم٤مء ذم يمق٤مب اهلل ُ
اًمٕمٚمؿ هلؿ قمٌ٤مرات ي٘مقًمقن :اعمٛمثؾ يٕمٌد ص ًٜمًم واعمٕمٓمؾ يٕمٌد ً
ِ ِِ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
رؾمقًمف ّ
ر ٌء َو ُه َق
وؾمٚمؿ سمريء ُمـ اًمقٛمثٞمؾ واًمقٕمٓمٞمؾ يمًم ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممًَ ﴿ :م ْٞم َس َيمٛم ْثٚمف َ ْ
ِ
ٞمع ْاًم ٌَ ِّم ُػم﴾(.)1
اًمًٛم ُ
 ي٘مقلُ :مقك يٙمقن احلٙمؿ سم٠من هذا أصؾ؟ وُمقك يٙمقن هذا ومرع؟اًمًٜم٦م ُ -مٕمدودة وُمٕمرووم٦مُ ،مذيمقرة ذم يمق٥م آقمق٘م٤مد ذم إصقل ،وم٤ممإيًمن ىمقل
إصقل  -أصقل أهؾ ُ
قمز ّ
وقمٛمؾ وٟمٞم٦م ،هذا أصؾً ،
وضمؾ سمًم وصػ سمف ٟمٗمًف وُم٤م وصٗمف سمف رؾمقًمف
ُمثال ُمـ إصقل أٟمٜم٤م ٟمّمػ اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ّ
ضمدا ُمذيمقرة أهن٤م أصقل ،واًمٗمرقمٞم٤مت هل اعمً٤مئؾ اجلزئٞم٦م،
وؾمٚمؿ ،هذا أصؾ ،إصقل يمثػمة ً
اًمًٜم٦م ُمذيمقرة ُمٌثقصم٦م ذم يمقٌٝمؿ ،قمرومٜم٤م أهن٤م ُمـ ُمً٤مئؾ إصقلُ ،يذيمر أن هذا ٟمص،
هذه ُمٕمرووم٦م ،أصقل أهؾ ُ
وهق ُم٤م ي٘مرأ قمٚمٞمف ذم ُمً٤مئؾ آقمق٘م٤مد وُم٤م ذيمره أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم يمق٥م آقمق٘م٤مد ،اًمٖم٤مًم٥م أهنؿ يذيمرون إصقل
وٓ يذيمرون اًمٗمرقمٞم٤مت واجلزئٞم٤مت.
 يٓمٚم٥م ذح ُم٘مقًم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم :اًمٜمّمقص شم٠ميت سمًم حت٤مر سمف اًمٕم٘مقل ٓ سمًم حتٞمٚمف اًمٕم٘مقل.يٕمٜمل امإٟمً٤من طمٞمٜمًم يًٛمع ُم٤م ضم٤مء ذم يمق٤مب اهلل ىمد ٓ يًقٓمٞمع أن يقّمقر هذا اًمٌمء ومٞمح٤مر ومٞمف ،أضب ًمؽ
ً
ُمثال ذم قمذاب اًم٘مؼم ،قمذاب اًم٘مؼم حت٤مر سمف اًمٕم٘مقل ،امإٟمً٤من ُمقضمقد ذم ىمؼمه وهق ُمٜمٕمؿ أو ُمٕمذب ،أٟم٧م حت٤مر ذم
هذا إُمر ٓ ،شمًٛمع وٓ شمرى ورسمًم شمٗمقحف وشم٘مقلُ :م٤م ًم٘مٞم٧م رء! يٕمٜمل ُمِم٤مهد أُم٤مُمؽ ،هذا همٞم٥م ٕٟمف ذم
ـمٌٕم٤م اًمؼمه٤من ُمـ اًمنميٕم٦م صم٤مسم٧م،
دار أظمرى ً ،مٙمـ هذا إُمر حت٤مر سمفً ،مٙمـ هٜم٤مك دٓٓت شمدًمؽ ُمـ اًمنميٕم٦مً ،
ًٚمؿ ًمذًمؽ ،يمذًمؽ سم٤مًمٜمٔم٤مئر ًمٚمٛمث٤مل اًمِمقاهد ً
اًمٜمّمقص أصمٌق٧م ذًمؽ وم٠مٟم٧م ُشم ّ
ُمثال أن امإٟمً٤من ممٙمـ يٙمقن
ُمقضمقد أُم٤مُمؽ ويقٜمٕمؿ ويقٚمذذ ،يٕمٜمل ُمِم٤مهد قمغم وضمف اًمق٘مري٥م ًمٙمـ إصؾ اًمقًٚمٞمؿ ،هذا ُمـ سم٤مب اًمق٘مري٥م،
ٟم٤مئًم دمد أن امإٟمً٤من رسمًم يً٤مومر رسمًم يٜمٕمؿ ورسمًم يٕمذب وهق ٟم٤مئؿ أُم٤مُمؽ ،يِم٤مهد ُمـ
امإٟمً٤من طمٞمٜمًم يٙمقن ً
إطمالم وُمـ اًمرؤىَ ،يّمؾ ًمف ُمـ إمل اًمٜمٗمز وإمل اًمذي َيس سمف ذم ضمًده ،رسمًم ي٘مقم وهق ُمقٕم٥م –
سمٕمض اًمرؤى  ،-أًمٞمس يمذًمؽ؟ هذا ُي ّ
ٛمثؾ سمف ،اًمذي حتٞمٚمف اًمٕم٘مقل :اًمٜمّمقص مل شم٠مت سمفُ ،م٤م ضم٤مءت سمٌمء
ُم ًقحٞمؾ ،ومًم شمًقٓمٞمع سم٤مًمٕم٘مقل أن شم٘مقل :هذا ُمًقحٞمؾٕ ،ن اًمٜمّمقص ضم٤مءت سمًم يقاومؼ اًمٕم٘مقل سمحٛمد اهلل،
ًمٙمـ شم٠ميت سمًم حت٤مر سمف اًمٕم٘مقلً ،مٙمـ أٟمف ُمًقحٞمؾ ٓ يٛمٙمـ.
( )1اًمِمقرى.11 :
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اًمًٜم٦م صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمٜمٙمر ًمٚمًٜم٦م واًمديـ :أٓ يٕمد هق
 ي٘مقل :إذا يم٤من اًمقازم ذم أصٚمف ُمع مج٤مقم٦م أهؾ ُظم٤مرضم٤م ُمثٚمٝمؿ ،يٕمٜمل ُمثؾ اخلقارج؟
ً
امإُم٤مم اًمذي يققمم ّ
إُم٤مُم٤م :ىمد حتدث ُمٜمف اًمٌدقم٦م وىمد َيدث ُمٜمف اًمٗمًؼ
اعمًٚمٛملم سم٠مي وؾمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م ومّم٤مر ً
ُمثؾ قمٍم امإُم٤مم أمحد ،اعم٠مُمقن واعمٕمقّمؿ طمّمؾ ُمٜمٝمؿ اُمقح٤من اًمٜم٤مس سمٌدقم٦م اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ،وُمع ذًمؽ
أُمر امإُم٤مم أمحد سم٤مًمّمؼم قمغم َضمقرهؿ ٕن اًمٜمّمقص أُمرتٓ ،ؿمؽ أٟمف قم٤مص وُمٗم٤مرق جلًمقم٦م اًمديـ سم٘مقًمف
هذاً ،مٙمـ جي٥م أن ُيٚمزم وٓ ُخيرج قمٚمٞمفٕ ،ن اًمٜمّمقص ضم٤مءت سم٤مُٕمر سمٚمزوم اجلًمقم٦م ،مج٤مقم٦م اًمديـ ومج٤مقم٦م
إسمدان.
 ي٘مقلُ :م٤م ُمٕمٜمك احلدي٨م «إن اهلل ظمٚمؼ آدم قمغم صقرشمفش()1؟هٜم٤مك ُم١مًمػ ًمٚمِمٞمخ محقد اًمققجيري ذم هذا اعمقوقع واًمرد قمغم اعمخ٤مًمٗملم ،يٕمٜمل أن اهلل ظمٚمؼ آدم قمغم
صقرشمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،قمغم صقرة اًمرمحـ ،يٕمٜمل أٟمف ُمقّمػ سم٤مًمّمٗم٤مت ،هذا هق اًمقٗمًػم اًمّمحٞمح هلذا
احلدي٨م ،أٟمف ُمقّمػ سم٤مًمّمٗم٤مت ،يمًم أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمقصقف سم٠مٟمف ؾمٛمٞمع سمّمػم وسم٠من ًمف قمٞمٜم٤من وأن ًمف
يدان وُم٤م ضم٤مء ذم أوص٤مف اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،واعمخٚمقق ُمقصقف سم٠مٟمف ؾمٛمٞمع سمّمػم وأن ًمف قملم ،وًمٞمس ذم
ذًمؽ مم٤مصمٚم٦م ،هذا ُمٕمٜمك احلدي٨م قمغم اًمقح٘مٞمؼ.
ُمٓمٚم٘م٤م وًمق سم٤مٓؾمقحالل :هؾ ظم٤مًمػ ً
ً
أصال ُمـ أصقل
 ي٘مقلُ :مـ ىم٤مل سمٙمٗمر احل٤ميمؿ سم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕملومرقم٤م؟
اًمًٜم٦م أو ً
أهؾ ُ
هذه اعمً٤مئؾ ُ -مً٤مئؾ اًمٕم٘مقسم٤مت وُمً٤مئؾ اًمقٙمٗمػم  -هذه يٜمٌٖمل ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن ٓ يٚم٩م إمم هذا اًمٌ٤مب،
حمق٤مضم٤م ًمٌح٨م هذه اعمً٤مئؾ ،سمؾ هق ُمٗمق٘مر إمم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ،ومدع هذه اجلزئٞم٤مت واعمً٤مئؾ ٕهؾ
ٕٟمف ًمٞمس
ً
اًمٕمٚمؿ ،وٕهن٤م ُمـ اًمٜمقازل وٓ يٚمج٠م إًمٞمٝم٤م إٓ قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ،ومال شمٌح٨م هذه اعمً٤مئؾ واشمريمٝم٤م قمٜمؽ.
 ي٘مقلً :مق شمٕمٞمد ُم٤م ذيمر ذم اخلروج قمـ مج٤مقم٦م إسمدان.مج٤مقم٦م إسمدان هل اجلًمقم٦م اعمًٚمٛم٦م اًمقل يققمم قمٚمٞمٝم٤م طم٤ميمؿ ُمًٚمؿ ،وهذه اجلًمقم٦م جيقز أن شمقٕمدد قمغم وضمف

( )1طمدي٨م (إن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ آدم قمغم صقرشمف) رواه اًمٌخ٤مري (.)6227
وأُم٤م سمٚمٗمظ (قمغم صقرة اًمرمحـ) وم٘مد رواه٤م اسمـ ظمزيٛم٦م ذم اًمققطمٞمد ( ،)1 /85وًمٙمـ ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين رمحف اهلل ذم خمقٍم صحٞمح اًمٌخ٤مري
(ُ( :)178 /2مٜمٙمر ٓ يّمح ،ومٞمف أرسمع قمٚمؾ ،وًمذًمؽ وٕمٗمف اسمـ ظمزيٛم٦م وهمػمه) ،واٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ اًمٙمالم ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م (.)1176
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اًميورة ،يمؾ مج٤مقم٦م ويمؾ ىمٓمر ُمـ إىمٓم٤مر ُي ّ
ٛمثؾ مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ،ويمؾ ُمـ يم٤من ذم هذا اًم٘مٓمر يٚمزُمف ـم٤مقم٦م
يدا ُمـ ـم٤مقم٦م ،وأُم٤م مج٤مقم٦م اًمديـ ومٝمل اجلًمقم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُم٤م هل٤م ُمٙم٤من ،ىمد ّ
شم٘مؾ وىمد شمٙمثر،
هذا امإُم٤مم وٓ يٜمزقمـ ً
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ،
وىمد شمٙمقن ذم ؿمخص واطمدً ،مٙمـ ٓ خيٚمق زُم٤من ُمـ وضمقد هذه اجلًمقم٦م يمًم أظمؼم اًمٜم ّ
هذا هق اًمٗمرق سملم مج٤مقم٦م اًمديـ ومج٤مقم٦م إسمدان ،وىمد دمقٛمع اجلًمقمق٤من ذم دوًم٦م ،مج٤مقم٦م اًمديـ ومج٤مقم٦م إسمدان،
ؾمٜمٞم٦م شم٠مُمر سم٤مًمًٜم٦م ويٙمقن احل٤ميمؿ ُمًٚمؿ :ومقجقٛمع اجلًمقمق٤من ،وٓ ؿمؽ أن ُمٗم٤مرىم٦م هذه اجلًمقم٦م
شمٙمقن مج٤مقم٦م ّ
أقمٔمؿ ،واخلروج قمٚمٞمٝم٤م أؿمد وأٟمٙمك ،هذا ُمقضمقد ذم ومؽمات يمثػمة ُمـ زُم٤من اعمًٚمٛملم.
 هؾ ُم٤م ذيمره اًمؼمهب٤مري أٟمف ُمـ ظم٤مًمػ احلؼ وهق يريد اخلػم هؾ يٜمٓمٌؼ قمغم سمٕمض قمٚمًمء إؿم٤مقمرة اًمذيـظمدُمقا اًمًٜم٦م؟
ٟمٔمرا وشمٌٞمٞمٜمً٤مً ،مٙمـ ًمٞمس يمؾ خم٤مًمػ ًمٚمًٜم٦م قمغم درضم٦م واطمدة ،أهؾ
ُمً٠مًم٦م إؿمخ٤مص واًمقٕمٞملم هذا َيق٤مج ً
ٗمرىمقن سملم اعمٌقدع اًمداهٞم٦م
اًمًٜم٦م رمحٝمؿ اهلل – دمده ذم يمالم اًمؼمهب٤مريّ -ومرىمقا ذم اًمقٕم٤مُمؾ ُمع أهؾ اًمٌدعُ ،ي ّ
وسملم اعمٌقدع اعم ٍم سمٌدقمقف ،وسملم اعمٌقدع اًمذي يدقمق إًمٞمٝم٤م ،واًمدقمقة إمم اًمٌدقم٦م ىمد شمٙمقن سم٤مًم٘مقل وىمد شمٙمقن
ِ
ن سمٌدقمقف ،ويمٚمف ًمف أطمٙم٤مم ختّمفُ ،مـ ضمٝم٦م اًمرواي٦م وُمـ ضمٝم٦م اهلجر ،يمذًمؽ أهؾ اًمًٜم٦م ّومرىمقا
سم٤مًمٗمٕمؾ ،وسملم اعمُ ّ
ذم اًمقٕم٤مُمؾ ُمع أهؾ اًمٌدع سمحً٥م اًمزُم٤من ،ىمقة اًمًٜم٦م ،وفمٝمقر اًمًٜم٦م ،وسم٘م٤مء اًمًٜم٦م ،ومٞمحق٤مج ًمقح٘مٞمؼ ُمٜم٤مط،
همٚمق وإُم٤م ذم إومراط ،هذا سم٤مب َيق٤مج ًمقح٘مٞمؼ
ومٌٕمض اًمٜم٤مس دظمؾ هذا اًمٌ٤مب وهق ٓ َيًـ ومٞمف ومقىمع إُم٤م ذم ّ
اعمٜم٤مط ،ويرضمع ومٞمف إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ قمٚمًمء أئٛم٦م اًمًٜم٦م اعمٕم٤مسيـ ذم سمٞم٤مٟمف ،وسمٕمض اًمٜم٤مس قمٜمده اٟمٗمّم٤مم ،ي٘مقل
قمـ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمٙمٌ٤مر :إهنؿ ًمٞمس هلؿ وم٘مف وٓ ُمٕمروم٦م ذم ُمثؾ هذا اًمٌ٤مب ،هذا ًمٞمس سمّمحٞمح ،هذا ُمـ
قمز ّ
وضمؾً ،مٙمـ
شمالقم٥م اًمِمٞمٓم٤من سم٤مًمٜم٤مس ،وشمالقم٥م اًمِمٞمٓم٤من سم٤مًمٜم٤مس ًمٞمس ًمف ّ
طمد ،واًمٕمّمٛم٦م عمـ قمّمٛمف اهلل ّ
شم٘مرأ ذم يمالم اًمًٚمػ وشمٜمٔمر ذم يمالُمٝمؿ وارضمع إمم يمالم ؿمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م دمد أٟمف ًمف حت٘مٞمؼ ذم هذا ،أٟم٤م
قمٜمدي يمق٤مب ؾمٞمخرج إن ؿم٤مء اهلل ظمالل أي٤مم قمٜمقاٟمف ُمٜمٝم٩م ؿمٞمخ امإؾمالم ذم سمٞم٤من اًمٌدع واًمرد قمٚمٞمٝم٤م ،وهل
رؾم٤مًم٦م ديمققراة ًمٚمٕمٌد اًمْمٕمٞمػ :اؾمق٘مرأت يمالم ؿمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ومٞمًم يقٕمٚمؼ سم٤مًمٌدع واعمحدصم٤مت،
وضمدت ًمف ً
طمري سم٤ممإٟمً٤من أن يقٗم٘مف ومٞمٝم٤م وأن يٜمٔمر ومٞمٝم٤م ،إن ؿم٤مء اهلل ؾمؽموٟمف ذم اعمٙمقٌ٤مت.
ضمدا،
أىمقآ قمٔمٞمٛم٦م ً
ّ
 شم٠مويؾ سمٕمض اًمّمٗم٤مت ُمـ همػم متثٞمؾ وٓ شمٕمٓمٞمؾ.اًمق٠مويؾ ًمٚمّمٗم٤مت سومٝم٤م قمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٔم٤مهرة إمم ُمٕم٤من أظمرى هذا ُمذُمقم ،هذا اًمذي ضم٤مء قمـ اًمًٚمػ
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اًمٜمٝمل قمٜمف ،وذم ُمـ ومٕمٚمف.
 اًمنمط إول ًمٚمٛمٜم٤مفمرة.وصغم اهلل ّ
ّ
وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌ ّٞمٜم٤م حمٛمد.
هذا ؾمٜمٕمٞمده إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم،
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن
صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف ّ
حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف :وصٗمٞمف ُمـ ظمٚم٘مفّ ،
يمثػما ،اًمٚمٝمؿ قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م
وؾمٚمؿ
ً
ً
شمًٚمٞمًم ً
يٜمٗمٕمٜم٤م ،وارزىمٜم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ي٤م رب.
وصغم اهلل ّ
ّ
ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم،
وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف ّ
ً
وشم٘مك ي٤م يمريؿ،
وقمٛمال
قمٚمًم
ً
وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم ،اًمٚمٝمؿ قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م ،واٟمٗمٕمٜم٤م سمًم قمٚمٛمقٜم٤م ،وزدٟم٤م اًمٚمٝمؿ ً
واهمٗمر اًمٚمٝمؿ ًمٜم٤م وًمقاًمديٜم٤م وًمِمٞمخٜم٤م وًمقاًمديف وعمِم٤مخيف وًمٚمح٤مضيـ واعمًٚمٛملم.
ىم٤مل امإُم٤مم اًمؼمهب٤مري:
وٓ ي٘مقل ذم صٗم٤مت اًمرب :يمٞمػ؟ وملَ؟ إٓ ؿم٤مك ذم اهلل ،واًم٘مرآن يمالم اهلل وشمٜمزيٚمف وٟمقره ،وًمٞمس خمٚمق ًىم٤م:
ٕن اًم٘مرآن ُمـ اهلل ،وُم٤م يم٤من ُمـ اهلل ومٚمٞمس سمٛمخٚمقق ،وهٙمذا ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وأمحد سمـ طمٜمٌؾ واًمٗم٘مٝم٤مء
ىمٌٚمٝمًم وسمٕمدمه٤م ،واعمراء ومٞمف يمٗمر.
.......................
هذا اًمٕمٜمقان وهذه اًمٗم٘مرة ذم ىمقل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم :وٓ ي٘م٤مل ذم صٗم٤مت اًمرب يمٞمػ ،هبذا يٛمٙمـ
أن ُٟمٕمٜمقن هلذه اعمً٠مًم٦م سم٠من اًمً١مال قمـ يمٞمٗمٞم٦م اًمّمٗم٤مت ،وم٤مًمٜمٝمل قمـ اًمً١مال قمـ يمٞمٗمٞم٦م اًمّمٗم٤مت ضم٤مء قمـ
اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل يمًم ىمد ىمدُمٜم٤م يمًم ورد قمـ امإُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل شمٕم٤ممم طمٞمٜمًم ؾم٠مًمف اًمً٤مئؾ قمـ آؾمققاء:
ىم٤مل :آؾمققاء ُمٕمٚمقم ،واًمٙمٞمػ جمٝمقل ،وهلذا ومال ي٘م٤مل قمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم يمٞمػ ،ىمد ىمدُمٜم٤م ًمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة
اًمقل أورده٤م ؿمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمقدُمري٦م :ىمٓمع اًمٓمٛمع قمـ إدراك يمٞمٗمٞم٦م اًمّمٗم٤مت،
قمز ّ
وضمؾ سمٙمٞمػ
ومٚمٝمذا ٓ ي٘م٤مل :يمٞمػ اؾمققى؟ ويمٞمػ يٜمزل؟ وٓ يمٞمػ يًٛمع؟ وٓ ُيً٠مل قمـ صٗم٤مت اهلل ّ
ِ
ِ ِِ
قمز ّ
ٞمع ْاًم ٌَ ِّم ُػم﴾( ،)1وم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمقّمػ سم٤مًمّمٗم٤مت وهذا آشمّم٤مف
ٕن اهلل ّ
ر ٌء َو ُه َق اًمًٛم ُ
وضمؾ ﴿ ًَم ْٞم َس َيمٛم ْثٚمف َ ْ
ٓ يٕمٜمل اعمًمصمٚم٦م سم٠مي وضمف ُمـ اًمقضمقه ،هذه ىم٤مقمدة وقم٘مٞمدة قمٜمد اعمًٚمؿ ٓ ،يقضمف هذا اًمً١مال إٓ ُمٌقدع أو
( )1اًمِمقرى.11 :
33

شرح (شرح السنة للرببهاري)
للشيخ فهد املقرن

ؿم٤مك ذم ديٜمف ،أُم٤م اعم١مُمـ وم٢مٟمف ي٘مقل :آُمٜم٧م سم٤مهلل ،ىمد ىمدُمٜم٤م أٟمف ٓ ي٘مقم امإيًمن إٓ قمغم اًمقًٚمٞمؿ – قمغم ىمدم
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
اًمقًٚمٞمؿ  -عم٤م ضم٤مء ذم يمق٤مب اهلل وذم ُؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ّ
وؾمٚمؿ ،ومٞم٘م٤مل يمًم ىم٤مل اًمًٚمػ :آُمٜم٧م سم٤مهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
قمغم وسمًم ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل قمغم ُمراد اهلل وقمغم ُمراد رؾمقًمف ّ
وؾمٚمؿ ،قمغم طمد ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف
ِ
ِ ِِ
ٞمع ْاًم ٌَ ِّم ُػم﴾( ،)1وىم٤مل ٓ :ي٘م٤مل يمٞمػ؟ ومل َ؟ هذا اًمً١مال :مل ومٕمؾ اهلل يمذا
ر ٌء َو ُه َق اًمًٛم ُ
وشمٕم٤ممم ﴿ ًَمٞمْ َس َيمٛم ْثٚمف َ ْ
ومالٟم٤م؟ هذه أؾمئٚم٦م ي٘مذومٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من ذم ىمٚم٥م اًمٕمٌد ًمٞمزيٖمف قمـ ديٜمف ،واهلل ؾمٌح٤مٟمف
ومالٟم٤م؟ وعم٤مذا أهمٜمك ً
وعم٤مذا أوم٘مر ً
وشمٕم٤ممم ٓ ُيً٠مل قمًم يٗمٕمؾ ،ومال ُيً٠مل قمـ أومٕم٤مل اهلل ،مل َ؟ ٓ شمقضمف ٕومٕم٤مل اهللٕ ،ن اهلل يٗمٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف ُم٤م يريد

وَيٙمؿ ُم٤م يريد ومـ ﴿ َٓ ُي ًْ َ٠م ُل َقمًم َي ْٗم َٕم ُؾ َو ُه ْؿ ُي ًْ َ٠م ًُم َ
قن﴾( ،)2وًمف احلٙمؿ اًمٌ٤مًمٖم٦م اًمقل شم٘مٍم قم٘مقل اًمٌنم قمـ
إدرايمٝم٤م ،ومٚمٝمذا هذه إؾمئٚم٦م اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ي٘مذومٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من ذم ىمٚم٥م اًمٕمٌد ًمٞمٍمومف قمـ امإيًمن سم٤مهلل وسمًم ضم٤مء قمـ
ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
رؾمقل اهلل ّ
اًمِمٞمٓم٤من ًمٞمٍمف اًمٜم٤مس قمـ
وؾمٚمؿ ،وهلذا سم٤مب اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر سم٤مب يٚم٩م ُمـ ظمالًمف

امإيًمن هبذه إؾمئٚم٦م ،وهلذا ىم٤مقمدة :أن اهلل شمٕم٤ممم ٓ ُيً٠مل قمًم يٗمٕمؾ ،واخلٚمؼ ُمٚمؽ هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وهلذا
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
هذه إؾمئٚم٦م إٟمًم يقرده٤م اًمِم٤مك ذم ديٜمف ،أُم٤م اعم١مُمـ ُي ّ
ًٚمؿ سمًم ضم٤مء قمـ اهلل وقمـ رؾمقًمف ّ
وؾمٚمؿ ومال
يً٠مل ،يمًم ىمد ّسملم امإُم٤مم اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وم٢مٟمف ىم٤مل ٓ :ي٘م٤مل ًمّمٗم٤مت اًمرب يمٞمػ؟ ومل َ؟ وٓ ي٘مقهل٤م إٓ
قمز
ؿم٤مك ذم اهلل شمٕم٤ممم ،صمؿ شمٙمٚمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمـ ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ،وهل ُمً٠مًم٦م اًم٘مرآن ،أن اًم٘مرآن يمالم اهلل ّ
ّ
وضمؾ ،وحت٧م هذا ُمً٤مئؾ:
اعمً٠مًم٦م إومم :أن اًم٘مرآن يمالم اهلل شمٕم٤ممم ،واًمٙمالم صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وصٗم٤مت اهلل
وإو٤مومقٝم٤م إو٤موم٦م صٗم٦م إمم ُمقّمػ هب٤م ،أُم٤م يمقن اًم٘مرآن يمالم اهلل وم٘مد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم حمٙمؿ يمق٤مسمفَ ﴿ :وإِ ْن َأ َطم ٌد
ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
اؾم َق َج َ٤مر َك َوم َ٠م ِضم ْر ُه َطمقك َي ًْ َٛم َع َيم َال َم اهللِ﴾( ،)3وهلذا ىم٤مل اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم :وشمٜمزيٚمف ،يٕمٜمل
نميمِ َ
لم ْ
شمٜمزيؾ رب اًمٕم٤معملم وأن اًم٘مرآن ُُم ّٜمزل وًمٞمس سمٛمخٚمقق ،وىمد ضم٤مء هذا اًمقصػ ذم يمالم اهلل شمٕم٤ممم ﴿ ُىم ْؾ َٟمز ًَم ُف
ِ
وح ْاًم ُ٘م ُد ِ
قمز ّ
٤مب َأ ْٟم َز ًْمٜمَ ُ٤مه
س ُِم ْـ َرسم َؽ﴾( ،)4اًمقٕمٌػم سم٤مًمقٜمزيؾ ضم٤مء ذم يمق٤مب اهلل ،ويمذًمؽ ىمقل اهلل ّ
وضمؾ ﴿يم َق ٌ
ُر ُ

( )1اًمِمقرى.11 :
( )2إٟمٌٞم٤مء.23 :
( )3اًمققسم٦م.6 :
( )4اًمٜمحؾ.112 :
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شمٌلم أن اًم٘مرآن شمٜمزيؾ رب اًمٕم٤معملم ،ىم٤مل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
إِ ًَم ْٞم َؽ﴾( ،)1وآي٤مت ُيمثر ذم هذا اًمٌ٤مب ّ
ِ
ِ
لم﴾(ٟ ،)2مقر ،ووصػ
٤مب ُُمٌِ ٌ
قر َويم َق ٌ
٤مء ُيم ْؿ ُم َـ اهللِ ُٟم ٌ
وٟمقره ،وصػ اًم٘مرآن أٟمف ٟمقر ىمد ضم٤مء ذم يمق٤مب اهلل ﴿ َىم ْد َضم َ
اًم٘مرآن سم٠مٟمف ُمـ اهلل ،وهذا اًمقٕمٌػم أٟمف ُمـ اهلل ،وهلذا ي٘مقل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ وسمٕمض اًمًٚمػ ي٘مقلُ :مٜمف سمدأ:
قمز
ًمػمدوا سمف قمغم ـمقائػ ُمـ أهؾ اًمٌدع ُمـ إؿمٕمري٦م واجلٝمٛمٞم٦مٕ ،ن اجلٝمٛمٞم٦م ي٘مقًمقن :إن اسمقداء يمالم اهلل ّ
ّ
ّ
وضمؾ ًمٞمس ُمـ اهللٕ ،هنؿ ي٘مقًمقن :إٟمف خمٚمقق ،وم٘مقل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤مممُ :مـ اهلل :يٕمٜمل هق يمالُمف
قمز ّ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وُم٤م يم٤من ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ومٚمٞمس سمٛمخٚمققً ،
وضمؾ
وم٢مذا هذا اًمقٕمٌػمُ :مـ اهلل ،واًم٘مرآن يمالم اهلل ّ
قمز ّ
وضمؾ سم٠مٟمف همػم خمٚمقق ٕن
اًمرد قمغم ـمقائػ ُمـ أهؾ اًمٌدع ،ووصػ يمالم اهلل ّ
وأن اًم٘مرآن ُمـ اهلل :أراد سمف ّ
قمز ّ
وضمؾ ،وصٗم٤مشمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٞمً٧م سمٛمخٚمقىم٦م ،صمؿ
اهلل شمٕم٤ممم شمٙمٚمؿ سمف ،واًمٙمالم صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل ّ
أورد اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م يثٌ٧م هذا ُمـ يمالم إئٛم٦م وم٘م٤مل :هذا ىمقل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وأمحد سمـ طمٜمٌؾ
واًمٗم٘مٝم٤مء ،يٕمٜمل هذا ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م ،مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ طمٙمقا امإمج٤مع قمغم هذا ُمٜمٝمؿ امإُم٤مم اًمالًمٙم٤مئل ذم
ذح أصقل آقمق٘م٤مد ،اًمًٚمػ أمجٕمقا قمغم أن اًم٘مرآن يمالم اهلل ًمٞمس سمٛمخٚمقق ،وإٟمًم ظم٤مًمػ ذم هذا ـمقائػ
اًمًٜم٦م امإُم٤مم أمحد سمـ
ُمـ أهؾ اًمٌدع وقمغم رأؾمٝمؿ اجلٝمٛمٞم٦م يمًم شمٕمرومقن ،وسمًٌ٥م هذه اعمً٠مًم٦م ُ
اُمقحـ إُم٤مم أهؾ ُ
طمٜمٌؾ رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
ـمٌٕم٤م ٕٟمف ىمد ىمدُمٜم٤م أن اعمراء ذم اًم٘مرآن يمٗمر أن هذا
ىم٤مل :واعمراء ومٞمف ،يٕمٜمل اجلدال ذم اًم٘مرآن ،وهق يمٗمرً ،
سمحً٥م اعمرائل ،وىمد يّمؾ إُمر إمم أن يّمؾ امإٟمً٤من وي٘مع ذم اًمٙمٗمر إيمؼم وىمد ي٘مع ومٞمًم هق دون ذًمؽ،
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ هنك قمـ اًمقًمري ذم اًم٘مرآن ،وهق أن يقًمرى اصمٜم٤من ذم آي٦م ،واطمد ُمٜمٝمًم يًقدل هب٤م
واًمٜم ّ
واًمث٤مين جيحده٤م ،وم٢مذا ضمحده٤م ٓ ؿمؽ أن ذًمؽ يمٗمرً ،مٙمـ يمؾ ُم٤م يٗميض إمم اجلدال ذم اًم٘مرآن هق يمٗمر قمغم وضمف
امإمج٤مل.
وامإيًمن سم٤مًمرؤي٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،يرون اهلل سم٠مسمّم٤مر رؤوؾمٝمؿ ،وهق َي٤مؾمٌٝمؿ سمال طمج٤مب وٓ شمرمج٤من.
.......................
هذه اعمً٠مًم٦م ُمـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م ،أن أهؾ امإيًمن يرون رهبؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وهذا طمؼ ،اهلل شمٕم٤ممم ىمد ذيمر
( )1ص.29 :
( )2اعم٤مئدة.15 :
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ٍِ ِ
قمز ّ
٤مض ٌة ،إِ َمم َر َهب٤م َٟم٤مفمِ َر ٌة﴾( ،)1يٕمٜمل إمم
ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ ذم يمق٤مسمف ذم ُمقاوع ،ىم٤مل اهلل ّ
وضمؾُ ﴿ :و ُضم ٌ
قه َي ْق َُمئذ َٟم َ
ِ ِ
يـ َأ ْطم ًَٜمُقا ْ
قمز ّ
٤مد ٌة﴾(،)2
رهب٤م شمٜمٔمر ،ومٕمدا إُمر إمم إقملم اًمقل ذم اًمقضمقه ،وىم٤مل اهلل ّ
احلُ ًْٜمَك َو ِز َي َ
وضمؾً﴿ :مٚمذ َ
ُ
وومنت اًمزي٤مدة يمًم ذم طمدي٨م صٝمٞم٥م اًمذي ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أهن٤م اًمٜمٔمر إمم وضمف اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم(،)3
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
ٌل ّ
صغم
وهذه اًمرؤي٦م شمٙمقن سم٤مًمٕمٞمٜملم ،وىمد ضم٤مء ذًمؽ ُُم ً
وؾمٚمؿ ،ىم٤مل اًمٜم ّ
ٍمطم٤م سمف سمحدي٨م اًمٜم ّ
اهلل قمٚمٞمف ّ
ؿمٌف اًمٜمٌل
وؾمٚمؿ« :إٟمٙمؿ ؾمؽمون رسمٙمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمًم شمرون اًمٌدر اًمقًمم ٓ ُشمْم٤مُمقن ذم رؤيقفش(ّ ،)4
ِ
َ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ّ
سم٤مًمرؤي٦م ٓ ،اعمرئل سم٤معمرئل ،يٕمٜمل أٟمٙمؿ يمًم شمرون اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر ؾمؽمون رسمٙمؿ
اًمرؤي٦م
وؾمٚمؿ
سمٕمْم٤م ذم رؤيقف ،وم٤مًم٘مٛمر إذا يم٤من ذم اًمقًمم ٓ أطمد ي٘مقل :أٟم٤م
ْم٤مُمقن ذم رؤيقف ،يٕمٜمل ٓ ئمٚمؿ سمٕمْمٙمؿ ً
هٙمذاُ ٓ ،شم ُ
ٓ أراه ،اًمٙمؾ يروٟمف دون ُمِم٘م٦م وٓ قمٜم٤مء ،هذا اعم٘مّمقد ُمـ احلدي٨م ،وهلذا اًمقٍميح سم٠من أهؾ امإيًمن يرون
رهبؿ سم٠مقمٞمٜمٝمؿ ضم٤مء قمـ أئٛم٦م اًمًٚمػ ،ي٘مقل امإُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل شمٕم٤ممم :اًمٜم٤مس يٜمٔمرون إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٠مقمٞمٜمٝمؿ
قمز ّ
وضمؾ سم٠مقمٞمٜمٝم ؿ ،وهذا ُمـ أقمغم اًمٜمٕمٞمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وهذه اًمرؤي٤م هل٤م آصم٤مر قمٔمٞمٛم٦م يقم
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،يرون اهلل ّ
اًم٘مٞم٤مُم٦م وذم اجلٜم٦م ،وهلذا ىم٤مل امإُم٤مم أمحد رمحف اهلل شمٕم٤مممُ :مـ ىم٤مل :إن اهلل ٓ ُيرى ذم أظمرة ومٝمق يم٤مومرً ،مٔمٝمقر
هذه اعمً٠مًم٦م ُمـ ضمٝم٦م دًٓم٦م اًمٜمّمقصُ ،مً٠مًم٦م فم٤مهرة وًمٞمً٧م ُمً٠مًم٦م ظمٗمٞم٦م ،واًمٜمّمقص ُمققاشمرة ذم سمٞم٤من ذًمؽ،
قمز ّ
وضمؾ ذم أظمرة ،وإيراد أصم٤مر وإطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم
وهلذا سمٕمض اًمًٚمػ صٜمّػ ُمّمٜمٗم٤مت ذم رؤي٦م اهلل ّ
ذًمؽ ،هذه اًمرؤي٦م – يٕمٜمل ُمـ اعمً٤مئؾ اًمداظمٚم٦م ذم ُمً٠مًم٦م رؤي٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم – هؾ هل ًمٚمٛم١مُمٜملم
ٞمٕم٤م؟ هذه إىمقال ذم ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م ،يٕمٜمل
وطمدهؿ أم ٕهؾ امإيًمن وٕهؾ اًمٜمٗم٤مق أم ًمٚمٜم٤مس مج ً
ىم٤مل هبذه إىمقال مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وم٤مخلالف ومٞمٝم٤م يًػم ٕن إُمر ًمٞمس سمٔم٤مهر ُمـ ضمٝم٦م دًٓم٦م اًمٜمّمقص،
اًمًٜم٦م
وهلذا أذيمر ومٞمف ومققى ًمِمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم أٟمف طمّمٚم٧م ظمّمقُم٦م سملم ومريؼ ُمـ أهؾ ُ
ومٙمق٥م رؾم٤مًم٦م ذم سمٞم٤من هذه اعمً٠مًم٦م ،اعمخ٤مًمٗمقن ذم اًمرؤي٦م ـمقائػ ُمـ أهؾ اًمٌدع قمغم رأؾمٝمؿ اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمقزًم٦م
اًمذيـ ي٘مقًمقن سمٜمٗمل اًمرؤي٦م ،هلذا اًمزخمنمي ذم اًمٙمِم٤مف عم٤م ضم٤مء قمٜمد ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ ًَم ْـ َشم َر ِاين﴾(- )5وهق ممـ
( )1اًم٘مٞم٤مُم٦م.23 ،22 :
( )2يقٟمس.26 :
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (.)181
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)554
( )5إقمراف.143 :
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ـمٌٕم٤م
يٕمق٘مد ٟمٗمل اًمرؤي٦م -وم٘م٤ملً :مـ ً :مٚمق٠مسمٞمد ،يٕمٜمل ًمـ شمراين ً
أسمداٟٕ ،مف يقرد ُمذهٌف آقمق٘م٤مدي ذم هذه اعمً٤مئؾً ،
ورد قمٚمٞمف أئٛم٦م اًمٚمٖم٦م ذم سمٞم٤من أن ًمـ ٓ شمٗمٞمد اًمق٠مسمٞمد يمًم يٕمق٘مد اًمزخمنمي ،واًمزخمنمي يقرد قم٘م٤مئده
هذا سم٤مـمؾ ّ
اًمٗم٤مؾمدة ذم اًمقٗمًػم سمٓمري٘م٦م ظمٌٞمث٦م وُم٤ميمرة ،وم٤معمٕمقزًم٦م ي٘مقًمقن سمٜمٗمل اًمرؤي٦م ،أُم٤م إؿمٕمري٦م ي٘مقًمقن :إٟمف ُيرى ٓ ذم
ضمٝم٦م ،وهذا ُمـ أقمٔمؿ اًمقٜم٤مىمض ،ي٘مقًمقنُ :يرى ٓ ذم ضمٝم٦مٕ ،هنؿ يزقمٛمقن أن إصمٌ٤مت اجلٝم٦م يٚمزم ُمٜمف اًمقحٞمز،
واًمقحٞمز ٓ يٙمقن إٓ جلًؿ واهلل ًمٞمس سمجًؿ يمًم يٕمق٘مدون ُمـ ُم٘مدُم٤مهتؿ اًمٙمالُمٞم٦م اًمقل يٕمقٛمدون قمٚمٞمٝم٤م وهذا
سم٤مـمؾ.
اعم١مًمػ اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلَ :ي٤مؾمٌٝمؿ سمال حم٤مؾم٥م وشمرمج٤من ،هذا يِمػم إمم ُم٤م ورد ذم احلدي٨م
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ «ُم٤م ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمد إٓ ؾمٞمٙمٚمٛمف رسمف ًمٞمس سمٞمٜمف وسمٞمٜمف شمرمج٤منش( )1يٕمٜمل اًمرب
قمـ اًمٜم ّ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يمًم ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح أن «اهلل شمٕم٤ممم ؾمقف يٙمٚمؿ اًمٕمٌد صمؿ يٜمٔمر أيٛمـ ُمٜمف ومال يرى إٓ
ىمدم ،صمؿ يٜمٔمر سملم يديف ومال يرى إٓ اًمٜم٤مر شمٚم٘م٤مء وضمٝمف:
ُم٤م ىمدم ُمـ قمٛمؾ ،صمؿ يٜمٔمر أؿم٠مم ُمٜمف ومال يرى إٓ ُم٤م ّ
يٌلم أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم َي٤مؾم٥م اًمٕمٌد ويٙمٚمٛمف ًمٞمس
وم٤مشم٘مقا اًمٜم٤مر وًمق سمِمؼ مترةش( ،)2هذا احلدي٨م اًمٕمٔمٞمؿ ّ
سمٞمٜمف وسمٞمٜمف واؾمٓم٦م ،وهلذا جيري اًمٙمالم قمغم هذا اًمٕمٜمقان إمم ُمً٠مًم٦م احلً٤مب ،هؾ َي٤مؾم٥م اًمٙمٗم٤مر؟ ُم٤م اعمراد
سم٤محلً٤مب ٕهؾ امإيًمن؟
أُم٤م ُمً٠مًم٦م إومم ُ-مً٠مًم٦م طمً٤مب اًمٙمٗم٤مر -ومقٜم٤مزع هب٤م اعمق٠مظمرون ُمـ أصح٤مب امإُم٤مم أمحد ،ؾمٌ٥م اخلالف
اًمًٜم٦م هق سمًٌ٥م اًمٚمٗمظ اعمجٛمؾ ،ومٙمؾ ـم٤مئٗم٦م شمٜمزع إمم
هق امإمج٤مل ذم اًمٚمٗمظ ،وأيمثر ُم٤م يٙمقن اخلالف سملم أهؾ ُ
ٟمٗمل رء وـم٤مئٗم٦م شمثٌ٧م ذاك اًمٌمء ،و ىمد يٙمقن اخلالف ذم اًمٚمٗمظ اعمجٛمؾُ ،م٤م اعمراد سم٤محلً٤مب؟ وهلذا اخلالف
يمًم ذيمرت ًمؽ سمًٌ٥م امإمج٤مل ذم اًمٚمٗمظ ،وهلذا ي٘مقل ؿمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم :يراد سم٤محلً٤مب
قمرض أقمًمل اًمٙمٗم٤مر قمٚمٞمٝمؿ ،ويراد سم٤محلً٤مب اعمقازٟم٦م سملم احلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت ،ومٕمغم إول ٓ ري٥م أهنؿ
َُي ٤مؾمٌقن ،يٕمٜمل اًمٙمٗم٤مر ؾمقف َي٤مؾمٌقن سمٕمرض أقمًمهلؿ اًمقل قمٛمٚمقه٤م ،وقمغم اًمث٤مين وم٢من اًمٙمٗم٤مر ًمٞمس هلؿ
طمًٜم٤مت ذم أظمرة ،يٕمٜمل ٓ يدظمٚمقن ذم احلً٤مب اًمذي هق ُمقازٟم٦م سملم احلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت وإٟمًم سمٕمرض
أقمًمهلؿ قمٚمٞمٝمؿً ،
وم٢مذا قمغم يمالم ؿمٞمخ امإؾمالم اسمـ يٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم اخلالف سمًٌ٥م اًمٚمٗمظ اعمجٛمؾ ،وإٓ ًمق
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)7512
( )2هق ٟمٗمس احلدي٨م اًمً٤مسمؼ.
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هٌ٤مء :وم٤مهلل شمٕم٤ممم ىمد سح سمذًمؽ
ُطم ّرر اًمٜمزاع ُ
صمٛم٦م ٟمزاع ،أُم٤م أن أقمًمهلؿ ؾمقف شمٙمقن ً
وطم ّرر ُمٕمٜمك اًمٚمٗمظ مل يٙمـ ّ
ِ ِ
ِ
قرا﴾( ،)1هلذا ٓ سمد ذم ىمٌقل اًمٕمٛمؾ ُمـ آؾمق٘م٤مُم٦م
٤مء َُمٜمْ ُث ً
ذم يمق٤مسمف ﴿ َو َىمد ُْمٜمَ٤م إِ َمم َُم٤م َقمٛم ُٚمقا ُم ْـ َقم َٛم ٍؾ َوم َج َٕم ْٚمٜمَ ُ٤مه َهٌَ ً
قمز ّ
وضمؾ ،وهلذا ُم٤م
قمغم اًمققطمٞمد وامإيًمن ،وإٓ وم٤مهلل شمٕم٤ممم ٓ ي٘مٌؾ هذه إقمًمل ُمـ اعمنميملم وممـ يمٗمر سم٤مهلل ّ
يٕمٛمٚمقٟمف ُمـ طمًٜم٤مت وُمـ أؿمٞم٤مء يم٤ممإطمً٤من إمم اخلٚمؼ :ورد ذم احلدي٨م أهنؿ يٙم٤موم١مون قمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م(،)2
وهلذا اًمِم٠من يمؾ اًمِم٠من هق ُم٤م أقمده اهلل شمٕم٤ممم ٕهؾ امإيًمن ذم أظمرةٟ ،مً٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن ٓ يْمٞمع ُمـ أقمًمًمٜم٤م
ؿمٞمئ٤م ،أُم٤م طمً٤مب أهؾ امإيًمن وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم خيٚمق سمٕمٌده يمًم ورد ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م وي٘مقل :ومٕمٚم٧م
ً
قمز ّ
وضمؾ :ىمد همٗمرهت٤م ًمؽ( ،)3هذا طمً٤مب أهؾ
وي٘مرره هب٤م :طمقك إذا أىمر ي٘مقل اهلل ّ
يمذا ذم يقم يمذا سمٙمذاّ ،
قمز ّ
وضمؾ هلؿ سم٤مجلٜم٦م.
امإيًمن اًمذيـ ؾمٌ٘م٧م رمح٦م اهلل ّ
وامإيًمن سم٤معمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،يقزن ومٞمف اخلػم واًمنمً ،مف يمِٗمق٤من وًمف ًمً٤من.
.......................
يـ ْاًم ِ٘م ًْ َط ًمِ َٞم ْق ِم
امإيًمن سم٤معمٞمزان هذه قم٘مٞمدة ،وأٟمف ُمٞمزان طم٘مٞم٘مل وًمف يمٗمق٤من ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َٟم َْم ُع اعمَْ َق ِاز َ
٤من ُِم ْث َ٘م َ٤مل طمٌ ٍ٦م ُِمـ َظمرد ٍل َأ َشمٞمٜمَ٤م ِهب٤م و َيم َٗمك سمِٜمَ٤م طم ِ
ِ
٤مُم ِ٦م َوم َال ُشم ْٔم َٚم ُؿ َٟم ْٗم ٌس َؿم ْٞم ًئ٤م َوإِ ْن َيم َ
لم﴾( ،)4وىم٤مل ّ
صغم اهلل
٤مؾمٌِ َ
َ
ْ ْ َ ْ َ َ
َ
ْاًم٘م َٞم َ
قمٚمٞمف ّ
وؾمٚمؿ ذم إصمٌ٤مت اعمٞمزان« :يمٚمٛمق٤من طمٌٞمٌق٤من إمم اًمرمحـ :ظمٗمٞمٗمق٤من قمغم اًمٚمً٤من :صم٘مٞمٚمق٤من ذم اعمٞمزانش(- )5
يٕمٜمل ذم اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م -ويدل قمغم أن ًمف يمٗمق٤من طمدي٨م اًمٌٓم٤مىم٦م اعمِمٝمقر ىم٤مل ذم احلدي٨م ُ « :ومٞمخرج ًمف
سمٓم٤مىم٦م ومٞمٝم٤م ٓ :إًمف إٓ اهلل ،ومققوع اًمًجالت ذم يمٗم٦مش( )6ومدل قمغم أن ًمف يمٗمق٤من ،واًمٙمٗم٦م إظمرى اًمًٞمئ٤مت
ومؽمضمح يمٗم٦م ٓ إًمف إٓ اهلل هب٤م ،أُم٤م ُم٤م ورد قمـ اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل :يمٗمق٤من وًمً٤من ،واًمٚمً٤من اًمذي
مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ هذه اًمٚمٗمٔم٦م ،وهل أن ًمٚمٛمٞمزان ًمً٤منُ ،مٜمٝمؿ اسمـ ىمداُم٦م رمحف
يٙمقن سملم اًمٙمٗمقلم ،وىمد ذيمر ٌ
اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٚمٛمٕم٦م ،وًمٙمـ قمٜمد اًمقح٘مٞمؼ واًمٜمٔمر ومٚمؿ ٟمجد إصمٌ٤مت هذا اًمٚمً٤من ذم ٟمص ذقمل ،وًمٙمـ هق
ُمٗمٝمقم ُمـ ُمٕمٜمك اًمٚمٗمظ ،ومٚمٕمؾ إئٛم٦م رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم أٟمف ٓ يٙمقن ُمٞمزان إٓ سمٚمً٤من :ووضمقد اًمٙمٗمق٤من ومال سمد
( )1اًمٗمرىم٤من.23 :
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (.)2818
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (.)2768
( )4إٟمٌٞم٤مء.47 :
( )5صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)6682
( )6صحٞمح .اًمؽمُمذي ( .)2639اًمّمحٞمح٦م (.)135
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أن ًمف ًمً٤من ،أُم٤م ُم٤م يقزن ذم هذا اعمٞمزان :وم٤مًمذي ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت أٟمف يقزن قمٛمؾ امإٟمً٤من ،ويمذًمؽ ضم٤مء ذم
إطم٤مدي٨م واًمرواي٤مت أٟمف يقزن صح٤مئػ إقمًمل ،ويمذًمؽ ص٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ يقزن ،وهذا يمًم ورد ذم طمدي٨م
قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد «إٟمٙمؿ ًمقٕمجٌقن ُمـ دىم٦م ؾم٤مىمل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،وإهنًم ذم اعمٞمزان أصم٘مؾ ُمـ ضمٌؾ
أطمدش( ،)1وورد ذم احلدي٨م « ي١مشمك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٤مًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمًٛملم ٓ يً٤موي قمٜمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
ضمٜم٤مح سمٕمقو٦مش( ،)2أو يمًم ورد ذم احلدي٨مً ،
وم٢مذا اًمٕمٛمؾ يقزن ،وصح٤مئػ إقمًمل شمقزن ،وص٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ
يقزن ،وهذا يدًمؽ قمغم قمدل اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،سمؾ قمغم قمٔمٞمؿ قمدل اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وم٢من اًمرب
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ ئمٚمؿ ُمث٘م٤مل ذرة يمًم أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م هق يقم احلً٤مب واًمٕمدل اًمٕمٔمٞمؿ.
وامإيًمن سمٕمذاب اًم٘مؼم ،وُمٜمٙمر وٟمٙمػم ،وامإيًمن سمحقض رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
.......................
وامإيًمن سمٕمذاب اًم٘مؼم وُمٜمٙمر وٟمٙمػم ،حت٧م هذا اًمٕمٜمقان ُمً٤مئؾ:
اعمً٠مًم٦م إومم :أن ٟم٘مقل :إن قمذاب اًم٘مؼم أُمر همٞمٌل ،وإُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م جم٤مهل٤م آقمق٘م٤مدٕ ،هن٤م ٓ شمدرك
سم٤مًمٜمٔم٤مئر واًمٕم٘مقل ،سمؾ حت٤مر ومٞمٝم٤م اًمٕم٘مقل ،يمًم ىمد ىمدُمٜم٤م إًمٞمؽ أن اًمنميٕم٦م شم٠ميت سمًم حت٤مر سمف اًمٕم٘مقل ٓ سمًم حتٞمٚمف
اًمٕم٘مقل.
واًمًٜم٦م دًم٧م قمغم طمّمقل اًمٕمذاب ذم اًم٘مؼم واًمٜمٕمٞمؿ ،وهذا أُمر ُمققاشمر ُمـ ضمٝم٦م
اًمث٤مين :أن إدًم٦م ُمـ اًمٙمق٤مب ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
دٓٓت اًمٜمّمقص ُمـ يمالم اهلل ويمالم رؾمقًمف ّ
وؾمٚمؿ ،وٓ يٜم٤مزع ذم ذًمؽ إٓ ـمقائػ ُمـ أهؾ
اًمٌدع ،ذذُم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ أهؾ اًمٌدع ،وإٓ ؾم٤مئر إُُم٦م ي١مُمٜمقن سمٕمذاب اًم٘مؼم.
وٟمٙمػما ،وُمٜمٙمر وٟمٙمػم ضم٤مء أهنًم ُمٚمٙم٤من يً٠مٓن
ُمٜمٙمرا
اعمً٠مًم٦م اًمقل شمٚمٞمٝم٤م :ذيمر اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم
ً
ً
ٟمٌٞمؽ أو ُم٤م هذا اًمرضمؾ اًمذي ُسمٕم٨م ومٞمٙمؿ؟ هذه إؾمئٚم٦م
اًمٕمٌد ذم ىمؼمه صمالصم٦م أؾمئٚم٦مُ :مـ رسمؽ؟ ُم٤م ديٜمؽ؟ ُمـ ّ
ضمدا ٓ
اًمثالصم٦م اًمقل سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م امإُم٤مم اعمجدد حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب رؾم٤مًم٦م إصقل اًمثالصم٦مٕ ،هن٤م أؾمئٚم٦م ُمٝمٛم٦م ً
اًمق٘مٚمٞمد ،وهل أول ُم٤م ُشمً٠مل قمٜمف طمٞمٜمًم شمٗم٤مرق هذه اًمدٟمٞم٤م وشمدظمؾ إمم أظمرة ،وشمٌدأ سم٠مول ُمٜم٤مزل
ُي٘مٌؾ ومٞمٝم٤م
ُ
أظمرة وهق دار اًمؼمزخُ ،مٜمٙمر وٟمٙمػم ً
إذا ُمٚمٙم٤من ىمد ُويمال سمً١مال اعمٞم٧م ،ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أهنًم أؾمقدان
( )1صحٞمح .إدب اعمٗمرد ( .)237صحٞمح إدب اعمٗمرد(.)176
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)4729
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اٟمقٝم٤مرا ،وهلذا ٓ صمٌ٤مت ذم هذا اعمقوع إٓ ُمـ صمٌقف اهلل
أزرىم٤من( ،)1وضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أهنًم يٜمقٝمران اًمٕمٌد
ً
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ومقٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م ،هلذا سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يًٛمل هذه اعمً٠مًم٦م سمٗمقٜم٦م اًم٘مؼم ،وهلذا ضم٤مء ذم سمٕمض
اًمٗمق٤منش()2
اًمٗمق٤مٟم٤من مه٤م ُمٜمٙمر
واًمٗمق٤من أو ّ
ّ
اًمرواي٤مت – وإن يم٤من ومٞمٝم٤م وٕمػ ُ« -مـ ُم٤مت يقم اجلٛمٕم٦م َأ ُِم َـ ّ
وٟمٙمػم ،وهلذا ؾم١مال اعمٚمٙملم ُمـ رسمؽ؟ يٕمٜمل ُمـ َشم ْٕم ٌُد؟ ؾم١مال قمـ إًمقهٞم٦م ،وهلذا شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م اخلالف
سملم اًمرؾمؾ وسملم أىمقاُمٝمؿ هق ذم شمقطمٞمد اًمٕمٌ٤مدة  -شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م – شمقطمٞمد اًم٘مّمد واًمٓمٚم٥م ،وأُم٤م امإىمرار
ِ
ِ
قمز ّ
وضمؾ هق اخل٤مًمؼ اًمرازق اعمحٞمل
قم٤مُم٦م أهؾ إرض أن اهلل ّ
سم٤مًمرسمقسمٞم٦م وم٘مد ُريم َز ذم اًمٗمٓمر ،واًمٙمؾ يٕمٚمؿ ُم ْـ ّ
اعمٛمٞم٧مً ،مٙمـ اًمِم٠من ذم شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م ،صمؿ هذا اًمً١مال  -ؾم١مال اًم٘مؼم  -هؾ هق ظم٤مص هبذه إُُم٦م أم جلٛمٞمع
إُمؿ؟ اًمٔم٤مهر ُمـ دٓٓت اًمٜمّمقص أن هذا اًمً١مال جلٛمٞمع إُمؿ.
وامإيًمن سمحقض رؾمقل اهلل ّ
اًمًالم وم٢من طمقوف
ٟمٌل طمقض إٓ ص٤محلً٤م قمٚمٞمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وًمٙمؾ ّ
ضع ٟم٤مىمقف.
.......................
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
امإيًمن سمحقض رؾمقل اهلل ّ
وؾمٚمؿ هذا اًمٕمٜمقان حتقف ُمً٤مئؾ:
دل قمٚمٞمف فم٤مهر اًم٘مرآن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿إِٟم٤م َأ ْقم َٓم ْٞمٜمَ َ
ً
وؾمٚمؿ ّ -
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
أوٓ :احلقض  -طمقض اًمٜمٌ ّل ّ
٤مك
ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ،وضم٤مء يمذًمؽ أن
صغم اهلل قمٚمٞمف
ْاًم َٙم ْق َصم َر﴾( ،)3وم٘مد صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح أن اًمٙمقصمر هق طمقض اًمٜم ّ
احلقض ُيًٙم٥م ومٞمف ُمـ اًمٙمقصمر  -اًمذي هق هنر ذم اجلٜم٦م  ،-ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن اًمٙمقصمر هنر ذم اجلٜم٦م
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ وُم٤مدة هذا
وؾمٚمؿ( ،)4وم٤مًمٙمقصمر ُم٤مء طمقض اًمٜم ّ
يّم٥م ذم طمقض اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ سم٢مصمٌ٤مت هذا احلقض ،ومج٤مء قمـ
اًمًٜم٦م وم٘مد شمقاشمرت إطم٤مدي٨م قمـ اًمٜم ّ
احلقض ،أُم٤م ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
أيمثر ُمـ مخًلم صح٤ميب  -شمقاشمر إصمٌ٤مت احلقض ً
ٌل ّ
وؾمٚمؿ يم٤مئـ
ٟم٘مال وُمٕمٜمك  -أن طمقض اًمٜم ّ
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وأٟمف ذم قمرص٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
اعمً٠مًم٦م اًمقل شمٚمٞمٝم٤م :وصػ هذا احلقض ،أىمرب ُم٤م يٙمقن هذا احلقض إمم أٟمف ُمرسمع اًمزواي٤م ،وهذا ُم٤م شمٕمرومف
( )1صحٞمح .اًمؽمُمذي ( .)1171صحٞمح اجل٤مُمع (.)722
( )2إصمٌ٤مت قمذاب اًم٘مؼم ًمٚمٌٞمٝم٘مل (ص.)113
( )3اًمٙمقصمر.1 :
( )4اًمٗمقائد اًمِمٝمػم سم٤مًمٖمٞمالٟمٞم٤مت ٕيب سمٙمر اًمِم٤مومٕمل (.)682 /1
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صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ:
اًمٕمرب ُمـ ُمٕمٜمك احلقض ،احلقض ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب قمغم هذا اًمٜمحق ،وهلذا ىم٤مل اًمٜم ّ
ُمرسمٕم٤م،
«ـمقًمف ؿمٝمرش( )1ذم رواي٦م «وقمروف ؿمٝمر ،وزواي٤مه ؾمقاءش( ،)2وهذا أىمرب ؿمٙمؾ ًمف هق أن يٙمقن
ً
وهٙمذا هق اعمِمٝمقر قمـ احلقض ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب أن احلقض ٓ يٙمقن إٓ قمغم هذا اًمقصػ.
اعمً٠مًم٦م اًمقل شمٚمٞمٝم٤م :أوص٤مف هذا احلقض ،اًمقصػ إول :أن ـمقًمف وقمروف ؾمقاء ،ضم٤مء ذم سمٕمض
اًمرواي٤مت وصػ هذا اًمٓمقل «ُمـ أيٚم٦م إمم صٜمٕم٤مءش( )3وسمٕمض اًمرواي٤مت «ُمـ اعمديٜم٦م إمم ُقم ًَمنش( )4وهمػمه٤م ُمـ
ضمدا هلذا احلقضُ ،مٙم٤من هذا احلقض يٙمقن ذم قمرص٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم إرض
اًمرواي٤متً ،مٙمـ اعمً٤موم٦م يمٌػمة ً
اعمٌدًم٦م ،آٟمٞم٦م هذا احلقض :يٕمٜمل اًمققم٤مء اًمذي ُيٖمؽمف سمف ُم٤مء احلقض هل أٟمٞم٦م ،ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت أن آٟمٞم٦م
احلقض يمٜمجقم اًمًًمء( ،)5ووصٗمٝم٤م أهن٤م يمٜمجقم اًمًًمء يدًمؽ قمغم أهن٤م يمثػمة وأهن٤م مجٞمٚم٦م ،هل٤م ُمـ اجلًمل
سمٞم٤مو٤م ُمـ اًمٚمٌـ وأطمغم ُمـ
واًمٌٝم٤مء ُم٤م شمقصػ سم٠مهن٤م يمٜمجقم اًمًًمءُ ،م٤مء احلقض :ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت أٟمف أؿمد ً
اًمٕمًؾ( ،)6ورائحقف يمرائح٦م اعمًؽ(ُ ،)7مّمدر هذا احلقض يمًم ىمدُمٜم٤م ًمٙمؿ ُمـ اًمٙمقصمر ،هنر ُمـ أهن٤مر اجلٜم٦م،
وهق ُمـ أوائؾ اًمٜمٕمٞمؿ اًمذي يذوىمف أهؾ امإيًمنٕ ،ن ُمّمدر هذا اعم٤مء ُمـ اجلٜم٦م ،ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت أٟمف ُمـ
أسمداٟٕ ،مف ُمـ ُم٤مء اجلٜم٦م ،وهلذا ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت أٟمف ُيذاد قمٜمف ُمـ أطمدث ذم ديـ اهلل ،أهؾ
ذب ُمٜمف مل ئمٛم٠م ً
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ىم٤مل« :خيقٚم٩م أىمقام دون أن يّمٚمقا إًمٞمفش(،)8
امإطمداث واًمقٖمٞمػم ُيذادون قمٜمف ،هلذا اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ عمـ مل يٕمرف ُمـ أُمقف ،وذود ُمـ اعمالئٙم٦م ،يذودوٟمف يٕمٜمل
واًمذود هذا ٌ
ذود ُمـ اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ يًقٜمٙمره ويًقٖمرسمف ،ومٞم٘مقل اًمٜم ّ
يٌٕمدوٟمف ،أُم٤م اًمذود ُمـ اعمالئٙم٦م وم٤مًمٜم ّ
ّ
وؾمٚمؿ :شأصح٤ميب أصح٤ميبش( ،)9وذم رواي٦م «أصٞمح٤ميب أصٞمح٤ميبش( ،)11وذم رواي٦م «أُمقل أُمقلش ومٞم٘م٤مل :إٟمؽ ٓ
( )1صحٞمح .اسمـ طمٌ٤من ( .)6458اًمقٕمٚمٞم٘م٤مت احلً٤من (.)6424
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ ( )2292سمٜمحقه.
( )3صحٞمح .اسمـ طمٌ٤من ( .)6458صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م (.)3621
( )4صحٞمح .اسمـ طمٌ٤من ( .)6451اًمقٕمٚمٞم٘م٤مت احلً٤من (.)6417
( )5صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)6579
( )6صحٞمح ُمًٚمؿ (.)2311
( )7صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)6579
( )8صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)6575
( )9صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3349
( )11صحٞمح ُمًٚمؿ (.)2314
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صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ اًمذيـ يردون احلقض؟ ورد ذم رواي٤مت
ٓ شمدري ُم٤م أطمدصمقا سمٕمدك( ،)1يمٞمػ يٕمرف اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ  ،-ومٛمـ مل
همرا ُحمجٚملم هلؿ ؾمٞمًم  -صٗم٦م يٕمرومٝم٤م اًمٜم ّ
رواي٤مت أٟمف يٕمرومٝمؿ سمآصم٤مر اًمقوقء ً
شمٙمـ ومٞمف هذه اًمًٞمًم ٓ يرد احلقض ،أُم٤م أطم٤مدي٨م ذود احلقض وم٢من اًمراومْم٦م يمًم هل قم٤مدة أهؾ اًمٌدع يِمٌٝمقن
ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ هؿ ُمـ ُيذادون قمـ
صغم اهلل قمٚمٞمف
قمغم اًمٜم٤مس اعمقِم٤مسمف ُمـ اًمٜمّمقص ومزقمٛمقا أن أصح٤مب اًمٜم ّ
احلقض ،وهذا اًمٙمالم سم٤مـمؾ ُمـ وضمقه يمثػمة ٓ داقمل ًمإلـم٤مًم٦م ومٞمٝم٤مً ،مٙمـ اًمذيـ ُيذادون هؿ أهؾ امإطمداث –
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
وؾمٚمؿ ُ -مـ ُأُم٦م حمٛمد ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ اًمذيـ وىمٕمقا ذم اًمٌدع واعمحدصم٤مت
يمًم أظمؼم اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ.
واًمقٖمٞمػم ومٞمًم ضم٤مء قمـ اًمٜم ّ
صمٞم٤مسم٤م،
أُم٤م أول اًمِم٤مرسملم ُمـ طمقوف :وم٘مد ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت «وم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ اًمِمٕم٨م
رؤوؾم٤م ،اًمدٟمس ً
ً
ظمؼما
اًمذيـ ٓ يٜمٙمحقن اعمقٜمٕمًمت وٓ شمٗمقح هلؿ اًمًددش(ً ،)2
ـمٌٕم٤م هذا قمغم وضمف امإظمٌ٤مر ،يٕمٜمل هذه أوص٤مومٝمؿ ً
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ،هؾ ًمٚمحقض أؾمٌ٤مب
ظمؼما ٕهنؿ وم٘مراء ،وم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ هؿ أول ُمـ يرد طمقض اًمٜم ّ
ً
يٛمٙمـ ًمإلٟمً٤من أن يٕمٛمؾ هب٤م؟ ٟمٕمؿُ ،مـ أقمٔمؿ إؾمٌ٤مب قمدم امإطمداث ذم ديـ اهلل وًمزوم اًمًٜم٦م ،ومٛمـ ًمزم
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ وأن ينمب ُمٜمفٟٕ ،مف مل يٖمػم ومل يٌدل ،ويمذًمؽ
اًمًٜم٦م ومٝمق طمري سم٠من َي ِر َد طمقض اًمٜم ّ
ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ عم٤م أظمؼم إٟمّم٤مر
ُمـ أؾمٌ٤مب اًمقرود
اجلقرٕ ،ن اًمٜم ّ
واجلقر ُمـ أئٛم٦م َ
اًمّمؼم قمغم إَ َصمرة َ
ُ
ىم٤مل« :إٟمٙمؿ ؾمؽمون سمٕمدي أصمرة :وم٤مصؼموا طمقك شمٚم٘مقين قمغم احلقضش( ،)3هذا يدًمؽ قمغم أن ُم٤م ضم٤مء قمـ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
رؾمقل اهلل ّ
وؾمٚمؿ ومٞمف ظمػمي اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ يْمٞمع أضمر اًمّم٤مسمريـ ،أُم٤م
ىمقل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم :وًمٙمؾ ٟمٌل طمقض :هذا صحٞمح ،وهق صم٤مسم٧م ٕٟمف ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت أن ًمٙمؾ
واردا قمغم احلقض( ،)4أُم٤م ىمقل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل
ٟمٌل طمقض ،وأهنؿ يقٌ٤مهقن ،إٟمٌٞم٤مء يقٌ٤مهقن ّأهيؿ أيمثر
ً
ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف
شمٕم٤ممم إٓ
ٌ
ص٤مًمح اًمٜمٌل :وم٢من طمقوف ضع ٟم٤مىمقف ،وهذا احلدي٨م ُمقوقع ٓ يّمح قمـ اًمٜم ّ
ّ
وؾمٚمؿ أظمرضمف اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء وذيمره اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت( ،)5وهلذا ُمـ اًمالزم ُمـ يٙمق٥م ذم
( )1صحٞمح .اًمٜمً٤مئل ذم اًمٙمؼمى ( .)11195صحٞمح اجل٤مُمع (.)7127
( )2صحٞمح .اًمؽمُمذي ( .)2444صحٞمح اجل٤مُمع (.)2161
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)4331
( )4صحٞمح .اًمؽمُمذي ( .)2443صحٞمح اجل٤مُمع (.)2156
(ُ )5مقوقع .أظمرضمف اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء ( )65 - 64 /3وقمٜمف اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت ( )244 /3وىم٤مل :طمدي٨م ُمقوقع ٓ أصؾ ًمف.
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ُمً٤مئؾ آقمق٘م٤مد أن ُجي ّرد اؾمقدًٓمف ُمـ إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ،وًمٕمؾ اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ًمف ُقمذر ذم إيراد
ٟمٌلم أٟمف ًمٞمس سمحدي٨م ،ومّم٤مًمح يمٖمػمه ُمـ إٟمٌٞم٤مء ًمف طمقض.
هذا احلدي٨مً ،مٙمـ هيٛمٜم٤م أن ّ
وامإيًمن سمِمٗم٤مقم٦م رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ًمٚمٛمذٟمٌلم اخل٤مـمئلم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وقمغم اًمٍماط،
ٟمٌل إٓ وًمف ؿمٗم٤مقم٦م ،ويمذًمؽ اًمّمدي٘مقن واًمِمٝمداء واًمّم٤محلقن ،وهلل سمٕمد
وخيرضمٝمؿ ُمـ ضمقف ضمٝمٜمؿ وُم٤م ُمـ ّ
ٌ
ومحًم.
ذًمؽ
شمٗمْمؾ يمثػم قمغم ُمـ يِم٤مء واخلروج ُمـ اًمٜم٤مر سمٕمدُم٤م اطمؽمىمقا وص٤مروا ً
.......................
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
امإيًمن سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ًمرؾمقل اهلل ّ
وؾمٚمؿ ًمٚمٛمذٟمٌلم اخل٤مـمئلم ،حت٧م هذا اًمٕمٜمقان ُمً٤مئؾ:
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ٕهؾ اًمٙمٌ٤مئر ،وأهؾ اًمٙمٌ٤مئر اًمذيـ وىمٕمقا ذم اًمٙمٌ٤مئر ُمـ
اعمً٠مًم٦م إومم :ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜم ّ
طمد
ققمد قمٚمٞمٝم٤م سمٚمٕمـ أو قمذاب أو وقمٞمد ذم اًمدٟمٞم٤م أو أظمرة أو ّ
اًمذٟمقب ،واًمٙمٌػمة أصح ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م أٟمف ُم٤م ُشم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ يم٤مئٜم٦م ٕهؾ اًمٙمٌ٤مئر ،وهذه اًمِمٗم٤مقم٦م هل اًمقل
ُمـ احلدود ،ومٝمذه اًمٙمٌ٤مئر ،ومِمٗم٤مقم٦م اًمٜم ّ
أٟمٙمره٤م اعمٕمقزًم٦م واخلقارج وـمقائػ ُمـ أهؾ اًمٌدع ،اعمٕمقزًم٦م واخلقارج أٟمٙمروا هذه اًمِمٗم٤مقم٦م ،وىمد ضم٤مء ومٞمٝم٤م
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
اًمدًمٞمؾ اخل٤مص ًم٘مقًمف ّ
وؾمٚمؿ «ؿمٗم٤مقمقل ٕهؾ اًمٙمٌ٤مئر ُمـ أُمقلش( )1رواه اًمؽمُمذي وهق صحٞمح
ٟمٌل دقمقة يدقمق هب٤م ،وإين اظمقٌ٠مت دقمقيت ؿمٗم٤مقم٦م ُٕمقلش( ،)2دل قمغم ؿمٗم٤مقم٦م
سمِمقاهده ،وذم اًمّمحٞمح «ًمٙمؾ ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
جيرٟم٤م إمم ُمً٠مًم٦م صم٤مٟمٞم٦م وهل
وؾمٚمؿ ٕهؾ اًمٙمٌ٤مئر اًمذيـ وىمٕمقا ذم يمٌ٤مئر اًمذٟمقب ،وهذا ّ
اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ،أو هذه اًمِمٗم٤مقم٦م ذم ُمقاوع:
أٟمقاع ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜم ّ
ٌل ّ
صغم اهلل
إول :ؿمٗم٤مقمقف ُٕمقف أو ٕهؾ اًمٙمٌ٤مئر ىمٌؾ دظمقل اًمٜم٤مرُ ،مـ اؾمققضم٥م دظمقل اًمٜم٤مر يِمٗمع اًمٜم ّ
قمٚمٞمف ّ
وؾمٚمؿ ذم أن ٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر.
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ ِ
ٌل ّ
ئ٤مُم٤م ُمـ أُمقف.
وؾمٚمؿ وم ً
واًمث٤مين :سمٕمد دظمقل اًمٜم٤مر ،وم٢من اهلل شمٕم٤ممم خيرج سمِمٗم٤مقم٦م اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
واًمث٤مًم٨م ُمـ أٟمقاع اًمِمٗم٤مقم٦م :ذم ومِئ٤مم ُمـ أُم٦م حمٛمد ّ
وؾمٚمؿ يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم طمً٤مب ،وهل
وؾمٚمؿ يمًم ذم طمدي٨م ُقمٙم٤مؿم٦م سمـ حمّمـ «ؾمٌٕمقن ً
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
أًمٗم٤م يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم
داظمٚم٦م ذم ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜم ّ

( )1صحٞمح .اًمؽمُمذي ( .)2437صحٞمح اجل٤مُمع (.)3714
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (.)199
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طمً٤مب وٓ قمذابش(.)1
وؾمٞمئ٤مهتؿ.
طمًٜم٤مهتؿ
اًمٜمقع اًمراسمع :اًمِمٗم٤مقم٦م ذم أهؾ إقمراف ،ذم ىمقم اؾمققت
ُ
ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ يِمٗمع هلؿ ،وهق أول ُمـ يٓمرق سم٤مب
اخل٤مُمس :ذم أهؾ اجلٜم٦م أن يدظمٚمقا اجلٜم٦م ،اًمٜم ّ
اجلٜم٦م.
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ىم٤مل ذم
اًمً٤مدس :ؿمٗم٤مقمقف ذم رومع درضم٤مت سمٕمض أهؾ اجلٜم٦م ،يدًمؽ قمغم هذا أن اًمٜم ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف
اًمدقم٤مء ٕيب ؾمٚمٛم٦م «وارومع درضمقف ذم اعمٝمديلمش( ،)2ومدقم٤مؤه ُم٘مٌقل ،وهل شمدظمؾ ذم ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜم ّ
ّ
وؾمٚمؿ.
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ :ؿمٗم٤مقمقف ذم قمٛمف أيب ـم٤مًم٥م أن خيٗمػ قمٜمف ُمـ
اًمٜمقع اًمً٤مسمع ُمـ أٟمقاع ؿمٗم٤مقم٤مت اًمٜم ّ
قمذاب اًمٜم٤مر ُومٞمٜمٕمؾ ٟمٕمٚملم ُمـ ٟم٤مر أو يٙمقن ذم وحْم٤مح ُمـ اًمٜم٤مر يمًم ورد ذم احلدي٨م(ً ،)3
ٌل
إذا ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
وؾمٚمؿ ُمقٜمققم٦م ،ؿمٗم٤مقمقف ٕهؾ اًمٙمٌ٤مئر وهل أٟمقاع ،وؿمٗم٤مقمقف ّ
ّ
وؾمٚمؿ ٕهؾ اجلٜم٦م ذم
أن يدظمٚمقا اجلٜم٦م ،وؿمٗم٤مقمقف ذم رومع درضم٤مت سمٕمض أهؾ اجلٜم٦م ،وؿمٗم٤مقمقف ذم قمٛمف أيب ـم٤مًم٥م.
ٟمٌل إٓ وًمف ؿمٗم٤مقم٦م ،وهذا ُيٌلم ًمؽ ُمً٠مًم٦م :أن اًمِمٗم٤مقم٦م ًمٞمً٧م
صمؿ ىم٤مل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم :وُم٤م ُمـ ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
ٌل ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ يِمٗمع،
وؾمٚمؿ وهمػم اًمٜم ّ
وؾمٚمؿ ،سمؾ اًمٜم ّ
ظم٤مص٦م سم٤مًمٜم ّ
شمِمٗمع اعمالئٙم٦م ،ويِمٗمع أهؾ امإيًمن ،ويِمٗمع اًمِمٝمداء ،ويِمٗمع اًمّم٤محلقن ،يمًم ضم٤مء ذم اًمّمحٞمح أن اهلل شمٕم٤ممم
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ي٘مقل« :ؿمٗمٕم٧م اعمالئٙم٦م ،وؿمٗمع اًمٜم ٌّٞمقن ،وؿمٗمع اعم١مُمٜمقن ،ومل يٌؼ إٓ رمح٦م أرطمؿ اًمرامحلم ،ومٞم٠مُمر
قمز ّ
وضمؾ وُمـ قمٔمٞمؿ
ظمػما ىمط أن ُخيرضمقا ُمـ اًمٜم٤مرش( ،)4هذا ُمـ قمٔمٞمؿ ومْمؾ اهلل ّ
اهلل شمٕم٤ممم سم٠مىمقام مل يٕمٛمٚمقا ً
رمحقف شمٕم٤ممم رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
اعمً٠مًم٦م اًمقل سمٕمده٤م وهل داظمٚم٦م ذم ُمً٤مئؾ اًمِمٗم٤مقم٦م ،اًمِمٗم٤مقم٦م ٓ شمٜمٗمع قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم إٓ سمقضمقد ذـملم،
ِ
ِ
ِ
٤مء
إول :إذن اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمِم٤مومع ،ي٘مقل شمٕم٤مممُ َٓ ﴿ :شم ْٖمٜمِل َؿم َٗم َ
٤مقم ُق ُٝم ْؿ َؿم ْٞم ًئ٤م إِٓ ُم ْـ َسم ْٕمد َأ ْن َي ْ٠م َذ َن اهللُ عمَ ْـ َي َِم ُ

( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)5715
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (.)921
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3883
( )4صحٞمح ُمًٚمؿ (.)183
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قمز
َو َي ْر َى﴾( ، )1وومٞمف ذيمر ذـمل اًمِمٗم٤مقم٦م ،وامإذن هٜم٤م ىمد يٙمقن إذن يمقين وإذن ذقمل ٓ ،سمد أن ي٠مذن اهلل ّ
قمز ّ
ّ
يمقٟمٞم٤م وٓ
وضمؾ ً
وضمؾ امإذن اًمٙمقين وامإذن اًمنمقمل طمقك شمقح٘مؼ هذه اًمِمٗم٤مقم٦مٟٕ ،مف ىمد ي٠مذن اهلل ّ
إذٟم٤م ً
قمز ّ
يمقٟم٤م سم٤مؾمقٖمٗم٤مر إسمراهٞمؿ ٕسمٞمف وًمٙمٜمف مل ي٠مذن ذًمؽ
وضمؾ أذن ً
ي٠مذن ً
إذٟم٤م ذقمٞم٤م ،يدًمؽ قمغم ذًمؽ أن اهلل ّ
٤من ِ
ِ
لم ًَم ُف َأٟم ُف َقم ُدو هللِ َشم َؼم َأ
ٞمؿ َِٕسمِ ِٞمف إِٓ َقم ْـ َُم ْق ِقم َد ٍة َو َقم َد َه٤م إِي ُ٤مه َوم َٚمًم َشم ٌَ َ
ً
اؾمق ْٖم َٗم ُ٤مر إِ ْسم َراه َ
ذقم٤م ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم٤م َيم َ ْ
ُِمٜمْ ُف﴾(ً ،)2
وم٢مذا ٓ سمد ُمـ امإذن اًمٙمقين وامإذن اًمنمقمل ،اًمنمط اًمث٤مين :رو٤م اهلل قمـ اعمِمٗمقع ،سم٠من يٙمقن ُمـ
أهؾ اًمِمٗم٤مقم٦م  -أهؾ اًمققطمٞمد ٕ -ن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤ملَ ﴿ :و َٓ َي ِْم َٗم ُٕم َ
قن إِٓ عمَِ ِـ ْار َشم َ٣م﴾( ،)3وىم٤مل﴿ :إِٓ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد
ِ
٤مء َو َي ْر َى﴾( ،)4وم٢مذا مل يٙمـ ُمـ أهؾ اًمققطمٞمد ومال شمٙمقن هذه اًمِمٗم٤مقم٦م.
َأ ْن َي ْ٠م َذ َن اهللُ عمَ ْـ َي َِم ُ
وامإيًمن سم٤مًمٍماط قمغم ضمٝمٜمؿ ،ي٠مظمذ اًمٍماط ُمـ ؿم٤مء اهلل وجيقز ُمـ ؿم٤مء اهلل ،ويً٘مط ذم ضمٝمٜمؿ ُمـ ؿم٤مء
اهلل ،وهلؿ أٟمقار قمغم ىمدر إيًمهنؿ.
.......................
هذا اًمٕمٜمقان :امإيًمن سم٤مًمٍماط قمغم ضمٝمٜمؿ ،وهٜم٤م اعمً٠مًم٦م إومم ومٞمًم يقٕمٚمؼ سمٛمً٤مئؾ اًمٍماط :أن اًمٍماط
ُمٕمٜم٤مه اًمٓمريؼ ذم اًمٚمٖم٦م ،وهذا اًمٍماط ـمريؼ ُمقوقع قمغم فمٝمر ضمٝمٜمؿ ،وهق ـمريؼ يقصؾ ُمـ اًمٕمرص٤مت –
قمرص٤مت اعمحنم – ـمريؼ يقصؾ ُمـ أرض اًمٕمرص٤مت ُمـ أرض اعمحنم إمم ُم٤م ىمٌؾ دظمقل اجلٜم٦م ،هذا
اًمٍماط وهذا اًمٕمٌقر وهذا اًمقرود ورد ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ َوإِ ْن ُِمٜمْ ُٙم ْؿ إِٓ َو ِار ُد َه٤م َيم َ
٤من َقم َغم َرسم َؽ َطم ْق ًًم َُم ْ٘م ِْمٞم٤م،
ُصمؿ ُٟمٜمَجل اًم ِذيـ اشم َ٘مقا و َٟم َذر اًمٔم٤معمِ َ ِ
قمز ّ
وضمؾ هق اًمقرود قمغم
ٞمٝم٤م ِضمثِٞم٤م﴾( ،)5اًمٍماط اعمذيمقر ذم يمالم اهلل ّ
لم وم َ
َ ْ َ ُ
ضمٝمٜمؿ قمغم اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ – قمٜمد اًمقح٘مٞمؼ  -وم٢من اًمقرود هق اعمرور قمغم اًمٍماط ،يمًم سح
سمذًمؽ مجع ُمـ أئٛم٦م اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم.
قمز ّ
ً
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف
ذيمره
جمٛمال ذم يمالم اهلل ّ
وضمؾ ،وأُم٤م ذم ُؾمٜم٦م اًمٜم ّ
اعمً٠مًم٦م اًمقل شمٚمٞمٝم٤م :اًمٍماط ضم٤مء ُ
ّ
ضمدا ،وأٟمف أدق ُمـ اًمِمٕمرة وأطمد ُمـ اًمًٞمػ ،وأٟمف
وؾمٚمؿ ومج٤مءت ًمف أوص٤مف ،ومج٤مء ذم أوص٤مومف أٟمف دىمٞمؼ ً
( )1اًمٜمجؿ.26 :
( )2اًمققسم٦م.114 :
( )3إٟمٌٞم٤مء.28 :
( )4اًمٜمجؿ.26 :
(ُ )5مريؿ.72 ،71 :
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ـمقيؾ ،وأن قمغم ضمٜمٌ٤مشمف يمالًمٞم٥م أُمث٤مل ؿمقك اًمًٕمدان -وهذا اًمِمقك يٕمرومف أهؾ اًمٌقادي ،-وهذه اًمٙمالًمٞم٥م
قمز ّ
وضمؾ ،ومٛمـ ظمٓمٗمقف شمٚمؽ اًمٙمالًمٞم٥م وىمع ذم ضمٝمٜمؿ  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،-
ختٓمػ اًمٜم٤مس سم٘مدر ُم٤م ىمدر اهلل ّ
ؾمٚمؿ ّ
وإٟمٌٞم٤مء هؿ أٟمٌٞم٤مء اهلل ىمد اصٓمٗم٤مهؿ اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقًمقن ىمٌؾ قمٌقر هذا اًمٍماط :اًمٚمٝمؿ ّ
ؾمٚمؿ ،ومال ؾمالُم٦م
ذم هذا اًمٞمقم إٓ عمـ ّ
ؾمٚمٛمف اهلل شمٕم٤ممم ،واًم٘مدرة قمغم اعمرور واًم٘مدرة قمغم دم٤موز هذه إهقال سمحً٥م إقمًمل
اًمّم٤محل٦م ،هلذا اعمرور قمغم هذا اًمٍماط سمحً٥م أقمًمهلؿ ،ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت أٟمف َد ْطم ٌض ّ
ُمزًم٦م ،زًمؼ ،يزًمؼ ومٞمف
امإٟمً٤من ،وٓ صمٌ٤مت إٓ عمـ صمٌقف اهلل قمغم ذًمؽ اًمٍماط.
ىم٤مل اعم١مًمػ اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم :وهلؿ أٟمقار قمغم ىمدر أقمًمهلؿ وإيًمهنؿ ،ضم٤مء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ «أٟمف
ٟمقرا ،وقمٜمد احل٤ميمؿ «أن هذا اًمٜمقر ُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن ٟمقره ُمثؾ
ٟمقراش( )1قمٜمد اعمرور قمغم اًمٍماط يٕمٓمك ً
ُيٕمٓمك ً
اجلٌؾش()2

صمؿ ُم٤م دون ذًمؽ طمقك ُمٜمٝمؿ ُم٤م يٙمقن ٟمقره قمغم ـمرف إهب٤مُمف ،ييضء شم٤مرة ويٓمٗمئ شم٤مرة أظمرى،

وم٤مُٕمر ظمٓمػم ،ضمد ظمٓمػم ،ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن «اًمرطمؿ وإُم٤مٟم٦م قمغم ضمٜمٌقل اًمٍماطش(،)3
وهلذا ؾمٌح٤من اهلل هذه إُمقر ؾمقف شمقٛمثؾ أُم٤مم امإٟمً٤من ،صٚم٦م اًمرطمؿ وإُم٤مٟم٦م اًمقل شم٘مؾ ذم اًمٜم٤مس ،هذه
ً
واصال ًمرمحف أُمٞمٜمً٤م ي١مدي إُم٤مٟم٦م
اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م – شمٙمقن قمغم ضمٜمٌل اًمٍماط ،ومٛمـ يم٤من
إُم٤مٟم٦م ٟ -مً٠مل اهلل ّ
قمز ّ
يٛمرون
وضمؾ أن يٛمر
ومٝمق طمري ُمع إيًمٟمف سم٤مهلل ّ
يمريًم ،أُم٤م صٗم٦م اعمرور ومج٤مء ذم اًمرواي٤مت أن اًمٜم٤مس ّ
ُمرورا ً
ً
يٛمر يم٤مًمؼمق ،وُمٜمٝمؿ يم٤مًمريح ،وُمٜمٝمؿ يم٠مضمقاد اخلٞمؾ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يزطمػ ً
زطمٗم٤مُ ،مٜمٝمؿ
ومٞمف سم٠مؿمٙم٤مل ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ّ
ريمْم٤م ،سمحً٥م إقمًمل ،يمًم أن اًمٜم٤مس يقٗم٤موشمقن ذم أقمًمهلؿ وذم إيًمهنؿ
ُمِمٞم٤م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يريمض ً
ُمـ يٛمٌم ً
يٙمقن ُمرورهؿ قمغم اًمٍماط سمحً٥م أقمًمهلؿ وإيًمهنؿ.
وامإيًمن سم٤مٕٟمٌٞم٤مء واعمالئٙم٦م.
.......................
هذه ُمً٠مًم٦م ضمديدة ،قمٜمقان ضمديد ،إٟمٌٞم٤مء واعمالئٙم٦م امإيًمن هبؿ:
ٌل هق ُمـ يقطمك إًمٞمف سمنمع أو سمنمع ُمـ يم٤من ىمٌٚمف ٓ ،يقطمك إًمٞمف سمنمع ضمديد،
اعمً٠مًم٦م إومم :اًمٜم ّ

( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (.)191
( )2صحٞمح .احل٤ميمؿ ( .)3424صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م (.)3/236
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (.)195
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ٌل هق ُمـ يٌٕم٨م إمم ىمقم ُمقاوم٘ملم ،هذا ضم٤مء ذم احلدي٨م «اًمٕمٚمًمء ورصم٦م إٟمٌٞم٤مءش( )1ومل
يٕمؼم سم٠من اًمٜم ّ
وسمٕمْمٝمؿ ّ
ي٘مؾ اًمٕمٚمًمء ورصم٦م اًمرؾمؾ ،واًمرؾمقل هق ُمـ يقطمك إًمٞمف سمنميٕم٦م ضمديدة إمم ىمقم خم٤مًمٗملم ًمف ،وهبذا شمٕمٚمؿ أن ُم٘م٤مم
ٌل ،وهلذا َيمثُ َر ذم سمٜمل إهائٞمؾ إٟمٌٞم٤مء ،وضم٤مء ذم احلدي٨م أن سمٜمل إهائٞمؾ يم٤مٟم٧م
اًمرؾمقل أقمغم ُمـ ُم٘م٤مم اًمٜم ّ
قمز ّ
ٟمٌل ،يمًم أٟمف َيم ُث َر ذم سمٜمل إهائٞمؾ ُ
وضمؾ
ىمقؾ إٟمٌٞم٤مء ،اهلل ّ
شمًقؾمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء( ،)2يٕمٜمل يمٚمًم ذه٥م ٟمٌل ضم٤مء ّ
ي٘مقلَ ﴿ :و َي ْ٘م ُق ُٚم َ
٤مء﴾( ،)3واًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء ضم٤مء ذم أوص٤مومٝمؿ أهنؿ رضم٤مل وأهنؿ ُمـ أهؾ اًم٘مرى ،وأُم٤م
قن ْإَ ْٟمٌِ َٞم َ
اًمرؾمقل ومال سمد أن ُي َٙمذبَ ،يّمؾ ُمـ ـمقائػ ُمـ إُُم٦م اًمقل يٌٕم٨م إًمٞمٝم٤م اًمقٙمذي٥م ،يمًم ىمد ضم٤مء اًمقٍميح
قمز ّ
وضمؾ.
سمذًمؽ ذم يمالم اهلل ّ
ّ
ظمٚم ٌؼ ُِم ْـ ْ
أُم٤م اعمالئٙم٦م ومٝمؿ ْ
وضمؾ ،ظمٚم٘مقا ُمـ ٟمقر ،وهؿ ُم٘مٞمٛمقن قمغم قمٌ٤مدة اهلل شمٕم٤ممم،
قمز
ظمٚم ِؼ اهلل ّ
وفم٤مئٗمٝمؿ ُمقٕمددة ،ورؤؾم٤مء

اعمالئٙم٦م()4

اًمًالم ،وهق ُمقيمؾ سم٤مًمقطمل ،وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وهق
صمالصم٦م ،ضمؼميؾ قمٚمٞمف ّ

ُمقيمؾ سم٢مٟمزال اعمٓمر ،وإهاومٞمؾ سم٤مًمٜمٗمخ ذم اًمّمقر ،وهؿ اًمذيـ ضم٤مءوا ذم طمدي٨م آؾمقٗمق٤مح ذم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ
«اًمٚمٝمؿ رب ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾش( ،)5وومٞمٝمؿ محٚم٦م اًمٕمرش ،وُمٜمٝمؿ احلٗمٔم٦م ُمـ اعمالئٙم٦م ،وُمٜمٝمؿ
اًمٙمرام اًمٙم٤مشمٌقن ،وامإيًمن هبؿ وسم٤مًمرؾمؾ ُمـ أريم٤من امإيًمنُ ،مـ أصقل امإيًمن اًمًق٦م يمًم شمٕمرومقن.
وامإيًمن سم٠من اجلٜم٦م طمؼ واًمٜم٤مر طمؼ ،وأهنًم خمٚمقىمق٤من ،اجلٜم٦م ذم اًمًًمء اًمً٤مسمٕم٦م ،وؾم٘مٗمٝم٤م اًمٕمرش ،واًمٜم٤مر
حت٧م إرض اًمً٤مسمٕم٦م اًمًٗمغم ،ومه٤م خمٚمقىمق٤من ،ىمد َقمٚمِ َؿ اهلل شمٕم٤ممم قمد َد أهؾ اجلٜم٦م وُمـ يدظمٚمٝم٤م ،وقمدد أهؾ
اًمٜم٤مر وُمـ يدظمٚمٝم٤م ٓ ،شمٌٚمٞم٤من أسمدً ا ،سم٘م٤مئٝمًم سم٘م٤مء اهلل أسمد أسمديـ ودهر اًمداهريـ.
.......................
امإيًمن سم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،هذا اًمٕمٜمقان وهذه اًمٗم٘مرة حتقٝم٤م ُمً٤مئؾ:
اًمًٜم٦م ،وأهنًم خمٚمقىمق٤من ،ىمقل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل
اعمً٠مًم٦م إومم :امإيًمن سم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر أصؾ ُمـ أصقل أهؾ ُ
شمؿ ،وٓ ُيٕمٚمؿ ُمقك ظمٚم٘مٝمًم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم،
شمؿ ،ظمٚمؼ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ىمد ّ
شمٕم٤ممم خمٚمقىمق٤من :يٕمٜمل أن ظمٚم٘مٝمًم ىمد ّ
( )1صحٞمح .أسمق داود ( .)3641صحٞمح اجل٤مُمع (.)6297
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3455
( )3آل قمٛمران.112 :
( )4هٜم٤م ىم٤مل اًمِم٤مرح طمٗمٔمف اهلل (إٟمٌٞم٤مء) واًمّمقاب ُم٤م ذيمرٟم٤م -يمًم ٓ خيٗمك.
( )5صحٞمح ُمًٚمؿ (.)771
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ْ
وقمؼم اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم سم٠من اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ٓ شمٗمٜمٞم٤من وهذا
اًمًالمّ ،
وظمٚم ُ٘م ُٝمًم ُمق٘مدم قمغم ظمٚمؼ آدم قمٚمٞمف ّ
اًمًٜم٦م.
طمؼ ،وم٢من اجلٜم٦م ظمٚم٘م٧م ًمٚمٌ٘م٤مء ،واًمٜم٤مر ظمٚم٘م٧م ًمٚمٌ٘م٤مء ،وإسمدي٦م ًمٚمجٜم٦م واًمٜم٤مر مم٤م أمجع قمٚمٞمف أهؾ ُ
اعمً٠مًم٦م اًمقل شمٚمٞمٝم٤م ُمٙم٤من اجلٜم٦م واًمٜم٤مر :أُم٤م يمقن اجلٜم٦م ومقق اًمًًمء اًمً٤مسمٕم٦م :ومٝمذا فم٤مهر ُمـ دٓٓت
صغم اهلل قمٚمٞمف و ّ
ٌل ّ
اًمٗمردوس ،وم٢مٟمف وؾمط اجلٜم٦م
ؾمٚمؿ« :إذا ؾم٠مًمقؿ اهلل :وم٤مؾم٠مًمقا اهلل
َ
اًمٜمّمقص ،وهلذا ىم٤مل اًمٜم ّ
وأقمغم اجلٜم٦م ،ومقىمف قمرش اًمرمحـ ،وُمٜمف شمٗمجر أهن٤مر اجلٜم٦مش( ٓ ،)1إؿمٙم٤مل ذم ذًمؽ ،وأُم٤م ُمٙم٤من اًمٜم٤مر :وم٤محلؼ
واهلل أقمٚمؿ أٟمف مل ي٠مت دًمٞمؾ صحٞمح سيح ذم شمٕمٞملم ُمٙم٤من ضمٝمٜمؿ وُمٙم٤من اًمٜم٤مرُ ،ومٞم ّ
ققىمػ ومٞمف قمغم دٓٓت
اًمٜمّمقص ،واًمٜمّمقص مل شمدل قمغم هذا اًمقٕمٞملم.
قمؼم
اعمً٠مًم٦م اًمقل شمٚمٞمٝم٤م :هل ُم٤م يقٕمٚمؼ سم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر  -أوص٤مف اجلٜم٦م واًمٜم٤مر  ،-أن اجلٜم٦م واًمٜم٤مر طمؼ يمًم ىمد ّ
اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،يمًم ضم٤مء ذم احلدي٨م وأهنًم خمٚمقىمق٤من وُمقضمقدشم٤من ،وأن اجلٜم٦م ومقق اًمًًمء اًمً٤مسمٕم٦م واًمٜم٤مر
طمٞم٨م يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وأن اًمرؾمقل رآمه٤م ً
وشمقح٤مضم٤من،
طم٘م٤م ،رأى اجلٜم٦م ورأى اًمٜم٤مر ،وأهنؿ شمقٙمٚمًمن
ّ
حت٤مضم٧م اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،وم٘م٤مًم٧م اًمٜم٤مرُ :أوصمرت سم٤معمقٙمؼميـ ،وىم٤مًم٧م اجلٜم٦م :ومًم زم ٓ يدظمٚمٜمل
يمًم ورد ذم احلدي٨م « ّ
إٓ وٕمٗم٤مء اًمٜم٤مسش( )2احلدي٨مُ ،مـ أوص٤مومٝمًم أن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ ًمٙمؾ ُمٜمٝمًم ً
أهال ،وأن قمٚمٞمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
اُمقالؤمه٤م  -اُمقالء اجلٜم٦م واًمٜم٤مر  ،-يمذًمؽ ُمـ إوص٤مف اًمقل وردت أن ًمٙمؾ واطمد ُمـ اخلٚمؼ ُمٜمزل ذم اجلٜم٦م
اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ُ ،-مـ أوص٤مف اجلٜم٦م واًمٜم٤مر أن اجلٜم٦م ُطمٗم٧م سم٤معمٙم٤مره – ُمٙمروه٤مت
وآظمر ذم اًمٜم٤مر ٟ -مً٠مل اهلل ّ
اًمٜمٗمقس -وأن اًمٜم٤مر ُطم ّٗم٧م سم٤مًمِمٝمقات ،يمذًمؽ مم٤م ورد ذم إطم٤مدي٨م أن اهلل ضمٕمؾ ًمٚمٜم٤مر َٟمٗمًلم ذم اًمّمٞمػ
واًمِمق٤مءَ ،
احلر ،وذم اًمِمق٤مء هق اًمزُمٝمرير( ،)3يمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم أوص٤مومٝمًم – اجلٜم٦م
ومٜمٗمس اًمٜم٤مر ذم اًمّمٞمػ هق ّ
واًمٜم٤مر  -أهنًم ظم٤مًمدشم٤من ٓ شمٗمٜمٞم٤من ،يمذًمؽ ِقم َٔمؿ اشمً٤مع اجلٜم٦م ،وم٢من اجلٜم٦م واؾمٕم٦م ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ؾم٤مسمِ ُ٘مقا إِ َمم
ض اًمً ًَم ِء َو ْإَ ْر ِ
َُم ْٖم ِٗم َر ٍة ُِم ْـ َرسم ُٙم ْؿ َو َضمٜم ٍ٦م َقم ْر ُو َٝم٤م َيم َٕم ْر ِ
ض﴾( ،)4وٓ يِمؽ إٟمً٤من أن هذا اًمقٕمٌػم يدل قمغم
قمٔمٛمقٝم٤م ،يمذًمؽ ُمـ أوص٤مف اًمٜم٤مر أن اًمٜم٤مر ٓ شمزال شمٓمٚم٥م آُمقالء :وٓ متقٚمئ اًمٜم٤مر طمقك يْمع اجلٌ٤مر ومٞمٝم٤م
ىمدُمف ومق٘مقل :ىمط ىمط ،وي ٜمزوي سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض ،وىمط ىمط يٕمٜمل يٙمٗمٞمٜمل ،ومٝمذا ومٞمًم يقٕمٚمؼ سمٛمً٤مئؾ اعمقٕمٚم٘م٦م
َ
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)2791
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)4851
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)537
( )4احلديد.21 :
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سم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر.
وم٠م ِ
وآدم قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من ذم اجلٜم٦م اًمٌ٤مىمٞم٦م اعمخٚمقىم٦م ُ
قمز ّ
وضمؾ.
ظمرج ُمٜمٝم٤م سمٕمدُم٤م قمَم اهلل ّ
.......................
اًمًالم يم٤من ذم اجلٜم٦م إمم آظمر يمالم اًمؼمهب٤مري ،هذا يٛمٙمـ أن ُٟم َٛمث َؾ سمف ًمٚمٛمً٤مئؾ
هذا اًمٕمٜمقان :آدم قمٚمٞمف ّ
اًمًٜم٦م ىمد يٙمقن ً
خم٤مًمٗم٤م ٕصؾ أو
اًمٗمرقمٞم٦م اًمقل ٓ ُي ّ
ٌدع ومٞمٝم٤م اعمخ٤مًمػ ،ىمد ىمدُم٧م ًمٙمؿ أن اعمخ٤مًمػ ٕصقل أهؾ ُ
ٌدع ُمـ يم٤من ُمـ أهؾ
ًمٗمرع ٕصؾ ،وم٢مذا مل َيّمؾ اًمقٗمريؼ سملم إصقل وسملم اًمٗمروع وىمع اًمٔمٚمؿ ،طمٞم٨م ُي ّ
امإيًمن سمٛمً٤مئؾ ضمزئٞم٦م ،هذا ىمد وىمع ُمـ مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ طمقك ،ذم اًمقٌديع ذم اعمً٤مئؾ اًمٗمرقمٞم٦م ،ىمد طمّمٚم٧م
اخلّمقُم٦م ،إُم٤م عم٤م ىمد ىمدُم٧م ًمؽ سمًٌ٥م اًمٚمٗمظ اعمجٛمؾ ،أو ًمٚمٛمٜم٤مزقم٦م ذم ومرع ٕصؾ ،أو ًمٔمٜمٝمؿ أن هذه اعمً٠مًم٦م
ٌدع هب٤م ،ذيمرٟم٤م ُمً٠مًم٦م ىمٌؾ ذًمؽ وهل طمً٤مب
ُمـ اعمً٤مئؾ إصٚمٞم٦م ذم آقمق٘م٤مد ،وهل ُمً٠مًم٦م ضمزئٞم٦م ٓ ُي ّ
اًمٙمٗم٤مر ،ويمذًمؽ ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٗمرقمٞم٦م رؤي٦م اًمٙمٗم٤مر ،ويمذًمؽ طمقك ذم اًمّمح٤مسم٦م ذم زُمـ اًمّمح٤مسم٦م طمدث
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ رأى رسمف؟ ومال سمد أن متٞمز سملم
اخلالف ذم سمٕمض ُمً٤مئؾ ضمزئٞم٦م ومرقمٞم٦م ،وهل هؾ اًمٜم ّ
اعمً٤مئؾ إصٚمٞم٦م وسملم اعمً٤مئؾ اًمٗمرقمٞم٦م ،يمذًمؽ ؾمٌؼ أن ىمدُمٜم٤م ًمؽ سم٤معمً٤مئؾ اًمقل َيّمؾ ومٞمٝم٤م اخلالف سمًٌ٥م
ً
ٌ
ـم٤مئٗم٦م أظمرى سمًٌ٥م أهنؿ مل َيرروا حمؾ اًمٜمزاع ،وىمد ذيمرت ًمؽ ذم ُمً٠مًم٦م طمً٤مب
ـم٤مئٗم٦م
اًمٚمٗمظ اعمجٛمؾُ :ومقٌدع
وسمدع ومٞمٝم٤م امإُم٤مم اًمٌخ٤مري
اًمٙمٗم٤مر ،وؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م سم٢مذن اهلل ُمً٠مًم٦م اًمٚمٗمظ ذم اًم٘مرآن ،وم٢مهن٤م صٜمٗم٧م ومٞمٝم٤م ُمّمٜمٗم٤مت ُ
يقٌلم ذم ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ ويٕمرف أصقل اعمً٤مئؾ وومرقمٞم٤مت
ٕضمؾ اًمٚمٗمظ اعمجٛمؾ ،ومٚمٝمذا ٓ سمد ًمإلٟمً٤من أن ّ
ِ
اًمًٜم٦م قمغم سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض اًمٔمٚمؿ.
اعمً٤مئؾ ويٛمٞمز طمقك ٓ ي٘مع ذم اًمٔمٚمؿ واًمقٕمدي يمًم ي٘مع ُمـ ومئ٤مم ُمـ أهؾ ُ
اًمًالم يم٤من ذم اجلٜم٦م اًمٌ٤مىمٞم٦م ،هذا ُمث٤مل ًمٚمٛمً٤مئؾ اًمٗمرقمٞم٦م اًمقل ٓ ُيٌدع ومٞمٝم٤م اعمخ٤مًمػ ،وهلذا اسمـ
وآدم قمٚمٞمف ّ
اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ومج٤مقم٦م ُمـ اعمٗمنيـ ذيمروا أن هذه اجلٜم٦م اًمقل ُأهٌط ُمٜمٝم٤م آدم ًمٞمً٧م سمجٜم٦م اخلٚمد ،يمًم ذم
يٌلم
يمق٤مب اسمـ اًم٘مٞمؿ اًمذي أـم٤مل ومٞمف ذم سمٞم٤من ذًمؽ وهق يمق٤مسمف ُمٗمق٤مح دار اًمًٕم٤مدة ،وم٢مٟمف ذم ٟمحق أرسمٕملم صحٞمٗم٦م ّ
أن اجلٜم٦م اًمقل ُأهٌط ُمٜمٝم٤م آدم ًمٞمً٧م هل ضمٜم٦م اخلٚمد ،واًمّمحٞمح ُم٤م ذيمره اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أن آدم
اعمخ٤مًمػ ومٞمٝم٤م ُمـ
ُ
ُأهٌط ُمـ ضمٜم٦م اخلٚمد ،عم٤مذا اًمؼمهب٤مري قمٛمد إمم ذيمر ُمثؾ هذه اعمً٠مًم٦م ٕٟمف يرى أن هذه اعمً٠مًم٦م
اعمً٤مئؾ اًمقل يقٕملم ومٞمٝم٤م اقمق٘م٤مده٤م ،وهذا ومٞمًم هق فم٤مهر ُمـ اًمٜمّمقص أهن٤م ُمً٤مًم٦م ومرقمٞم٦م ،واًمّمحٞمح ُم٤م ذيمره
قمز ّ
وضمؾ ىم٤مل﴿ :إِن
اًمًالم أهٌط ُمـ ضمٜم٦م اخلٚمد أن اهلل ّ
اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،واًمدًمٞمؾ قمغم أن آدم قمٚمٞمف ّ
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ِ
دم ِ
ٞمٝم٤م َو َٓ َشم ْْم َحك﴾( ،)1وهذه ًمٞمً٧م ُمٜم٤مؾمٌ٦م جلٜم٤من إرضٓ ،
ٞمٝم٤م َو َٓ َشم ْٕم َرىَ ،و َأٟم َؽ َٓ َشم ْٔم َٛم ُ٠م وم َ
قع وم َ
ًَم َؽ َأٓ َ ُ َ
ِ
ِ
ٞمٕم٤م﴾( ،)2هذا دًمٞمؾ صم٤مين ،وهذا يدًمؽ قمغم أن
شمٙمقن إٓ جلٜم٦م اخلُٚمد ،وهلذا ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممْ ﴿ :اهٌِ َٓم٤م ُمٜمْ َٝم٤م َمج ً
امإهٌ٤مط يم٤من ُمـ ضمٝم٦م قمٚمٞم٤م.
وامإيًمن سم٤معمًٞمح اًمدضم٤مل.
.......................
هذه ُمً٠مًم٦م قمٔمٞمٛم٦مٟ ،مذيمر ًمٙمؿ ومٞمف سمٕمض اًمرواي٤مت قمـ وصٗمفٟ ،م٘مقل :هق سمنم ُمـ ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم،
وظمروضمف يٙمقن سمٕمد ظمروج اعمٝمدي ،وومقٜمقف أقمٔمؿ ومقٜم٦م قمغم وضمف إرض ،أقمٔمؿ ومقٜم٦م يٛمر اًمٜم٤مس هب٤م ومقٜم٦م
اعمًٞمح اًمدضم٤مل ،وؾمٛمل ُمًٞمح ٕن ممًقح اًمٕملم اًمٞمٛمٜمك ،وؾمٛمل سم٤مًمدضم٤مل ٕٟمف يمذاب ،وُم٤م ُمـ ٟمٌل إٓ
وطمذر أُمقف ُمٜمف ،اٟمٔمر يمٞمػ ومقٜمقف قمٔمٞمٛم٦م ٕن إٟمٌٞم٤مء َيذرون أشمٌ٤مقمٝمؿ ُمـ ومقٜم٦م هذا اعمًٞمح اًمدضم٤مل ٕهن٤م
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
ًمٚمٛمح٤مضم٦م
وؾمٚمؿ ي٘مقل« :إن خيرج وأٟم٤م ومٞمٙمؿ وم٠مٟم٤م طمجٞمجف دوٟمٙمؿ - ،يٕمٜمل
ّ
قمٔمٞمٛم٦م ،وهلذا اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ
ًمف  -وإن خيرج سمٕمد ذًمؽ :وم٤مهلل ظمٚمٞمٗمقل قمغم يمؾ ُمًٚمؿش( )3هذا يدًمؽ قمغم ؿمٗم٘م٦م اًمٜم ّ
قمغم أُمقف ،وهلذا ُمـ ؿمٗم٘مقف أٟمف ّسملم ًمٜم٤م أوص٤م ف هذا اعمًٞمح اًمدضم٤مل يم٠مٟمٜم٤م ٟمراه ،ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت أٟمف أقمقر قمٞمٜمف
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ يم٠مهن٤م قمٜمٌ٦م ـم٤مومئ٦م ،اًمٕمٜمٌ٦م اًمٓم٤مومئ٦م يٕمٜمل اًمقل
اًمٞمٛمٜمك ،وضم٤مء ذم اًمقصػ اًمدىمٞمؼ ُمـ اًمٜم ّ
ذه٥م ُم٤مؤه٤م ،يدقمل أٟمف رب اًمٕم٤معملم ،واهلل ًمٞمس سم٠مقمقر يمًم ضم٤مء ذم احلدي٨م ،ضم٤مء ذم وصٗمف أٟمف أومح٩م ،يٕمٜمل
ُمِمٞمقف ُمٕمٞمٌ٦م سمًٌ٥م شمٌ٤مقمد ؾم٤مىمٞمف ،وضم٤مء ذم وصػ ؿمٕمره أٟمف ضمٕمد ،يٕمٜمل ؿمٕمره ًمٞمس سمٜم٤مقمؿ ،ضمٗم٤مل اًمِمٕمر
يٕمٜمل ؿمٕمره يمثٞمػُ ،مٙمققب سملم قمٞمٜمٞمف :يم٤مومر ،ذم رواي٦م قمغم ضمٌٞمٜمف ،ك ف ر ،ي٘مرؤه٤م اًمٙم٤مشم٥م وهمػم اًمٙم٤مشم٥م،
يٕمٜمل اًمذي يٕمرف اًم٘مراءة واًمذي ٓ يٕمرفُ ،مٙم٤من ظمروضمف ُمـ ضمٝم٦م اعمنمق ُمـ ضمٝم٦م ظمراؾم٤من ،يقٌٕمف ؾمٌٕمقن
ً
أًمٗم٤م ُمـ هيقد أصٌٝم٤من ،هذا اعمًٞمح ُمٕمف ضمٜم٦م وٟم٤مر ذم رواي٦م ،وذم رواي٦م ُمٕمف ُم٤مء وٟم٤مرً ،مف اًم٘مدرة قمغم إظمراج
يمٜمقز إرض ،خيرج يمٜمقز إرض ومققٌٕمف ،ي٠مُمر اًمًًمء أن متٓمر ومقٛمٓمر ،ي٠ميت إمم ىمقم ُمـ اًمٌ٤مدي٦م ممحٚملم ي٠مُمر
يمًٜمَ٦م ،ويقم يمِمٝمر ،ويقم يم٠مؾمٌقع،
اًمًًمء أن متٓمر ومقٛمٓمر ،وُمٕمف ؿمٞم٤مـملم ،يٛمٙم٨م ذم إرض أرسمٕملم ،يقم َ

( )1ـمف.119 ،118 :
( )2ـمف.123 :
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (.)2937
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وؾم٤مئر أي٤مُمف يمً٤مئر إي٤مم ،هذا يدًمؽ قمغم أن ٟمقاُمٞمس اًمٙمقن قمٜمد ظمروج اعمًٞمح اًمدضم٤مل شمقٖمػم أول ُم٤م خيرج،
يمًٜمَ٦م ٓؿمؽ أن هٜم٤مك أُمقر حتدث وىمقاٟملم
ٕن اعمٕمروف أن اًمٞمقم أرسمع وقمنمون ؾم٤مقم٦م ،اًمٞمقم اًمذي َ
يمًٜم٦م -مل
وٟمقاُمٞمس – أي اًم٘مقاٟملم  ،-وهلذا اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىم٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل أرأي٧م اًمٞمقم اًمذي ُ
ي٘مقًمقا :يمٞمػ؟ يمًم يٗمٕمؾ اعمق٠مظمرون ،سمؾ ّ
يمًٜمَ٦م :أشمٙمٗمٞمٜم٤م ومٞمف صالة يقم وًمٞمٚم٦م؟
ؾمٚمٛمقا -ىم٤مًمقا :أرأي٧م اًمٞمقم َ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ،ٓ« :أىمدروا ًمف ىمدرهش( )1واًمٕمّمٛم٦م ُمٜمف سم٠مُمقر:
وم٘م٤مل اًمٜم ّ
ً
أوٓ :سم٤مٓسمقٕم٤مد قمٜمف ،وم٠مصح٤مب اًمنمه ذم ُمٕمروم٦م إظمٌ٤مر وُمٕمروم٦م إطمداث :ه١مٓء ًمٞمخِمقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ،
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿُ« :مـ ؾمٛمع سمف ومٚمٞمٜم٠م قمٜمفش( ،)2وهذا
سمٕمض اًمٜم٤مس أي رء يًٛمٕمف يريد أن يراه ،ىم٤مل اًمٜم ّ
آظمرا ومٞمٝم٤م ،شمذيمرون يمالم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري قمـ اعمٝمدي هق ُمٜمٓمٚمؼ
أصؾ ذم سم٤مب اًمٗمقـ ،اًمٌٕمد قمٜمٝم٤م ،أن شمٙمقن ً
ُمـ هذا إصؾ.
ٌل ّ
صغم اهلل
ً
صم٤مٟمٞم٤م :آؾمقٕم٤مذة ُمـ ومقٜمقف ،هلذا مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يرون آؾمقٕم٤مذة دسمر اًمّمالة واضمٌ٦م ،واًمٜم ّ
قمٚمٞمف ّ
وؾمٚمؿ قمٚمٛمٜم٤م أن ٟمًقٕمٞمذ دسمر اًمّمالة – آظمر اًمّمالة ُ -مـ ومقٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل(.)3
ً
صم٤مًمث٤م – ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٕمّمٛم٦م ُمـ ومقٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل  :-شمٕمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦مُ ،م٤م يقٕمٚمؼ سم٠مؾمًمء اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
قمز ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ي٘مقل« :إٟمف سم٠مقمقر ،وإن رسمٙمؿ ًمٞمس سم٠مقمقرش(ٕ ،)4ن
وصٗم٤مت اهلل ّ
وضمؾٕ ،ن اًمٜم ّ
ُمـ يٕمرف اًمٕم٘مٞمدة وأؾمًمء اهلل وصٗم٤مشمف يٕمرف أٟمف ًمٞمس سمرب اًمٕم٤معملم وأٟمف يم٤مذب ،ويٙمقن قمٜمده اًمؼمه٤من قمغم
قمز ّ
وضمؾ ًمٞمس سم٠مقمقرً ،مف قمٞمٜم٤من شمٚمٞم٘م٤من سمجالًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
ذًمؽ ،اهلل ّ
ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٕمّمٛم٦م يمذًمؽ ُمـ ومقٜمقف ىمراءة ومقاشمح اًمٙمٝمػ قمٚمٞمف طمٞمٜمًم خيرج ،أو طمٞمٜمًم ُيًٛمع سمف ،وأن
َيٗمٔمٝم٤م يمًم ضم٤مء ذم رواي٤مت(.)5
ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٕمّمٛم٦م ُمـ ومقٜمقف حتذير اًمٜم٤مس ُمٜمف ،أن َُيذر امإٟمً٤من ُمٜمف ،هذا ُمـ أؾمٌ٤مب قمّمٛم٦م اًمٜم٤مس،
وهلذا ضم٤مء ذم رواي٤مت «أٟمف ٓ خيرج طمقك ٓ ُيذيمر ذم إرضش( ،)6وهذا إٟمًم سمًٌ٥م ؿمٞمقع اجلٝمؾ واًمٌٕمد قمـ
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (.)2937
( )2صحٞمح .أسمق داود ( .)4319صحٞمح اجل٤مُمع (.)6311
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (.)588
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3157
( )5صحٞمح ُمًٚمؿ (.)819
ُ
ذيمره قمغم اعمٜم٤مسمر) ،وىم٤مل اًمِمٞمخ
(ُ )6مًٜمد أمحد ط اًمرؾم٤مًم٦م ( )225 /27سمٚمٗمظ (ٓ خيرج اًمدضم٤مل طمقك يذهؾ اًمٜم٤مس قمـ ذيمره ،وطمقك شمؽمك
إئٛم٦م َ
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اًمديـ وقمـ امإيًمن ،يمًم ىمد ىمدُمٜم٤م ًمٙمؿ ىمقل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد (وم٢من أطمديمؿ ٓ يدري ُمقك يٗمق٘مر إًمٞمف ،أو ُم٤م
يٗمق٘مر إمم ُم٤م قمٜمده ُمـ اًمٕمٚمؿ)( )1ومٚمق رء ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤معمًٞمح اًمدضم٤مل يٙمقن قمّمٛم٦م ًمإلٟمً٤من ُمـ هذه
اًمٗمقٜم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،هقمقف هيع ،هقمقف يم٤مًمٖمٞم٨م اؾمقدسمرشمف اًمريح ،سمٚمدشم٤من ٓ يدظمٚمٝمًم اعمًٞمح اًمدضم٤مل مه٤م ُمٙم٦م
واعمديٜم٦م ،اعمالئٙم٦م متٜمٕمف ُمـ دظمقهلًم ،وأُم٤م هذا اًمٙمذاب اًمدضم٤مل وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ي٘مٞمؿ اًمؼمه٤من ًمٚمٜم٤مس أٟمف ّ
يمذاب:
واًمًالم سمٌ٤مب ًمد ذم ومٚمًٓملم طمٞمٜمًم يٜمزل ،هذا إٟمًم
وم٢مٟمف ي٘مقؾ وهيٚمؽ قمغم يد قمٞمًك اسمـ ُمريؿ قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
يٙمقن ُمـ قمالُم٤مت اًمً٤مقم٦م.
اًمًالم :يٜمزل ومٞم٘مقؾ اًمدضم٤مل ويقزوج ويّمكم ظمٚمػ اًم٘م٤مئؿ ُمـ آل
وامإيًمن سمٜمزول قمٞمًك سمـ ُمريؿ قمٚمٞمف ّ
حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ويٛمقت ويدومٜمف اعمًٚمٛمقن.
.......................
واًمًالم ُمـ أذاط اًمً٤مقم٦م اًمٙمؼمى ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْن ُِم ْـ َأ ْه ِؾ
ٟمزول قمٞمًك اسمـ ُمريؿ قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ْاًمٙمِ َق ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
٤مُم ِ٦م َي ُٙم ُ
ٞمدا﴾( ،)2ىم٤مل ّ
وؾمٚمؿ« :يقؿمؽ
قن َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َؿم ِٝم ً
٤مب إِٓ ًَم ُٞم ْ١مُمٜمَـ سمِف َىم ٌْ َؾ َُم ْقشمف َو َي ْق َم ْاًم٘م َٞم َ
طمٙمًم ً
ً
ُم٘مًٓم٤م ،ومٞمٙمن اًمّمٚمٞم٥م ،وي٘مقؾ اخلٜمزير ،ويْمع اجلزي٦مش( )3وذم
قمدٓ
أن يٜمزل ومٞمٙمؿ قمٞمًك اسمـ ُمريؿ ً
قمز
رواي٦م «ٓ ي٘مٌؾ إٓ امإؾمالمش( )4هق ُمٕمٜمك يْمع اجلزي٦م ،ويٗمٞمض اعم٤مل ذم قمٝمده طمقك ٓ ي٘مٌٚمف أطمد ،ىمقل اهلل ّ
ِِ
ِ
ِ
ّ
واًمًالم ،وهذا يدًمؽ قمغم أن
وضمؾ﴿ :إِٓ ًَم ُٞم ْ١مُمٜمَـ سمِف َىم ٌْ َؾ َُم ْقشمف﴾( ،)5يٕمٜمل ىمٌؾ ُمقت قمٞمًك قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
قمز
واًمًالم ىمد رومع وأٟمف سمٕمد ُمقشمف ؾمٞمٜمزل وؾمقف يٛمقت ًم٘مقل سمٕمض اعمٗمنيـ ،واهلل ّ
قمٞمًك قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ّ
٤مقم ِ٦م﴾ وذم
٤مقم ِ٦م﴾( ،)6يٕمٜمل قمٞمًك ،عم٤م ضم٤مء ذيمر قمٞمًك ىم٤ملَ ﴿ :وإِٟم ُف ًَم ِٕم ْٚم ٌؿ ًمِٚمً َ
وضمؾ ىم٤مل قمٜمفَ ﴿ :وإِٟم ُف ًَم ِٕم ْٚم ٌؿ ًمِٚمً َ
واًمٕم َٚمؿ :اًمنمط واًمٕمالُم٦مًَ ،م َٕم َٚمؿ ًمٚمً٤مقم٦م يٕمٜمل
اًم٘مراءة إظمرى -وهل ىمراءة صحٞمح٦م( -وإٟمف ًَم َٕم َٚمؿ ًمٚمً٤مقم٦م) َ

إًمٌ٤مين رمحف اهلل ذم ىمّم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل (ص( :)31ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد (( :) 335 /7رواه قمٌد اهلل سمـ أمحد ُمـ رواي٦م سم٘مٞم٦م قمـ
ِ
رضم٤مًمف صم٘م٤مت) .وقمزاه ذم ُمٙم٤من آظمر (ٕ )351 /7محد ٟمٗمًف ومقهؿ!).
صٗمقان سمـ قمٛمرو ،وهل صحٞمح٦م يمًم ىم٤مل اسمـ ُمٕملم ،وسم٘م ُ٦م
( )1ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف (.)372 /1
( )2اًمٜمً٤مء.159 :
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)2222
( )4اًمٗمقـ ًمٜمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد (.)575 /2
( )5اًمٜمً٤مء.159 :
( )6اًمزظمرف.61 :
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ذط وقمالُم٦م قمغم ىمرب ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ،وهق اًمذي خيرج ذم زُم٤مٟمف ي٠مضمقج وُم٠مضمقج ،وهق اًمذي ي٘مقؾ اًمدضم٤مل،
ويٜمزل ُمـ اًمًًمء ذم دُمِمؼ ،ويٜمزل – يمًم ورد ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م  -قمغم ضمٜم٤مطمل ُمٚمؽ( ،)1صمؿ شمٌدأ إطمداث
ضمدا يْمٞمؼ هذا اعم٘م٤مم قمـ شمٗمّمٞمٚمٝم٤مً ،مٙمـ اعمٝمؿ سمٞم٤من
اًمٙمؼمى اعمقٕمٚم٘م٦م سمذًمؽ سم٠مذاط اًمً٤مقم٦م وهل ـمقيٚم٦م ً
واًمًالم.
اعمً٤مئؾ اعمقٕمٚم٘م٦م سمٕمٞمًك قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
اًمؼمهب٤مري ىم٤مل :ومٞم٘مقؾ اًمدضم٤مل ،هذا حمؾ اشمٗم٤مق ،ويقزوج ،أُم٤م زواج قمٞمًك اسمـ ُمريؿ :وم٘مد ورد ذم
همالُم٤م( ،)2وهذا
اًمٗمردوس ذم ُم٠مصمقر اخلٓم٤مب ًمٚمديٚمٛمل رواي٦م أٟمف يقزوج ُمـ اُمرأة ُمـ سمٜمل أؾمد وشمٚمد ًمف
ً
احلدي٨م ٓ يّمح ُمـ ضمٝم٦م امإؾمٜم٤مد ،وىمد ذيمر هذا سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم قمٌ٤مراهتؿ وًمٙمٜمٝمؿ مل يذيمروا ً
دًمٞمال ذم
هذه اعمً٠مًم٦م -أٟمف شمزوج ،-وٓ ؿمؽ أن اًمزواج ُمـ ؾمٜمـ اعمرؾمٚملمً ،مٙمـ اًمٜمص قمٚمٞمف هذا َيق٤مج ً
صمؿ
دًمٞمال وًمٞمس ّ
دًمٞمؾ ذم اعمً٠مًم٦م.
ّ
ىم٤مل :صالشمف ظمٚمػ اًم٘م٤مئؿ ُمـ أُم٦م حمٛمد ّ
وؾمٚمؿ ،وهق يٕمٜمل اعمٝمدي ،ضم٤مء ذم صحٞمح
صغم اهلل قمٚمٞمف
اًمٌخ٤مري «يمٞمػ أٟمقؿ إذا ٟمزل ومٞمٙمؿ اسمـ ُمريؿ ،وإُم٤مُمٙمؿ ُمٜمٙمؿش( ،)3وقمٜمد امإُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد «وإذا هؿ
سمٕمٞمًك ،ومٞم٘م٤مل :شم٘مدم ي٤م روح اهلل ،ومٞم٘مقلً :مٞمق٘مدم إُم٤مُمٙمؿ ومٚمٞمّمؾ سمٙمؿش( ،)4وأن اًمذي يّمكم هبؿ هق اعمٝمدي،
هٙمذا شمدل فم٤مهر اًمرواي٤مت ،أٟمف يّمكم سمٕمٞمًك اسمـ ُمريؿ ،وهذا يمًم ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن قمٞمًك ي٠ميت
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ومٞمحٙمؿ سمنميٕم٦م حمٛمد ّ
وؾمٚمؿ ،وأُم٤م ىمقل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم :ويٛمقت ،ومٛمقت قمٞمًك هذا
هق اعمٗمٝمقم ُمـ فم٤مهر اًمٜمّمقصٟٕ ،مف ُم٤م ُمـ ٟمٗمس ُمٜمٗمقؾم٦م إٓ ىمد يمق٥م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م اعمقت ،وأُم٤م اًمقٍميح
سمذًمؽ أٟمف يٛمقت هؾ ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت؟ ىمد ضم٤مء ذم رواي٤مت وٕمٞمٗم٦م أٟمف يٛمقت – اًمقٍميح سمذًمؽ  ،-أُم٤م أٟمف
يٛمقت ومال ؿمؽ أٟمف ُم٤م ُمـ ٟمٗمس ُمٜمٗمقؾم٦م إٓ ىمد يمق٥م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمٜم٤مء واعمقت ،وأُم٤م اًمقٍميح سمذًمؽ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ذم طمجرشمف( ،)5وٓ يثٌ٧م ذم هذا رء،
ومج٤مء ذم رواي٤مت وٕمٞمٗم٦م وأٟمف يدومـ ُمع اًمٜم ّ
يٕمٜمل اًمقٍميح سمذًمؽ ذم إطم٤مدي٨م.
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ ( )2937سمٚمٗمظ (ُمٚمٙملم) سم٤مًمقثٜمٞم٦م.
( )2اًمٗمردوس ًمٚمديٚمٛمل (.)7153
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3449
(ُ )4مًٜمد أمحد (.)14954
(ُ )5مقىمقف وٕمٞمػ .اًمؽمُمذي ( .)3621اًمْمٕمٞمٗم٦م (.)6962
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روح قمٞمًك اسمـ ُمريؿ ويذوق اعمقت ،ذم اًمقذيمرة أورد هذه اًمٕمٌ٤مرة ،ىم٤مل:
ىم٤مل اًمؼمهب٤مري :صمؿ ي٘مٌض اهلل َ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ذم احلجرة،
صمؿ ي٘مٌض اهلل َ
روح قمٞمًك اسمـ ُمريؿ ويذوق اعمقت ويدومـ إمم ضم٤مٟم٥م اًمٜم ّ
وىمٞمؾ يدومـ سم٤مٕرض اعم٘مدؾم٦م ُمدومـ إٟمٌٞم٤مء ،وهذا إُمر مم٤م ُيققىمػ ومٞمف قمغم اًمٜمّمقص – أيـ يدومـ  ،-ومٚمٞمس
واًمًالم.
صمؿ دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ،هذا ومٞمًم يقٕمٚمؼ سم٤معمً٤مئؾ اعمقٕمٚم٘م٦م سمٕمٞمًك اسمـ ُمريؿ قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
ّ
وامإيًمن سم٠من امإيًمن ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞم٦م وإص٤مسم٦م ،يزيد ويٜم٘مص ،يزيد ُم٤م ؿم٤مء اهلل ويٜم٘مص طمقك ٓ يٌ٘مك ُمٜمف
رء.
.......................
ًمٕمؾ هذه اعمً٠مًم٦م آظمر ُمً٠مًم٦م صمؿ ٟمٗمقح اعمج٤مل ًمٚمً١مال ومٞمًم شم٘مدم.
وىمقل اًمؼمهب٤مر ي رمحف اهلل شمٕم٤ممم :امإيًمن ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞم٦م وإص٤مسم٦م ،هذا اًمقٕمٌػم هق ُمـ شمٕم٤مسمػم يمالم
اًمًٚمػ ،ومٕمٌ٤مرات اًمًٚمػ ُمقٜمققم٦م ذم هذا اًمٌ٤مب ،اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل ذم اًمقٕمٌػم قمـ امإيًمن وُمً٤مئؾ إيًمن
يٕمؼمون سمٕمٌ٤مرات خمقٚمٗم٦م ،شم٤مرة ي٘مقًمقن :امإيًمن ىمقل وقمٛمؾ ،وشم٤مرة ي٘مقًمقن :ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞم٦م ،يمًم ىم٤مل امإُم٤مم
ّ
أمحد ،قمٌ٤مرة امإُم٤مم أمحد :ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞم٦م ،واًمٜمٞم٦م هٜم٤م هل امإظمالص ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ ،وشم٤مرة ي٘مقًمقن :ىمقل
وقمٛمؾ وٟمٞم٦م وإص٤مسم٦م ُؾمٜم٦م ،وهلذا ىم٤مل اًمؼمهب٤مري :وإص٤مسم٦م يٕمٜمل إص٤مسم٦م ُؾمٜم٦م ،وهذه اًمقٕمٌػمات يمٚمٝم٤م شمٕمٌػم قمـ
ُمٕمٜمك صحٞمح واصٓمالطم٤مت ،وهلذا ىم٤مل ؿمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -طمٞمٜمًم أورد قمٌ٤مرات
اًمًٚمػ  -ىم٤مل :ويمؾ هذا صحٞمح ،أي يمؾ هذه اًمقٕمٌػمات صحٞمح٦م ،وهلذا ىمقل اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم:
ىمقل وقمٛمؾ ،اًم٘مقل يّمدق قمغم أُمقر ،واًمٕمٛمؾ يّمدق قمغم أُمقر ،وم٤مًم٘مقل يِمٛمؾ َ
ىمقل اًم٘مٚم٥م ،وهق ُم٤م ي٘مقم سمف
ُمـ اقمق٘م٤مد ،وهق اًمقّمديؼ ،وىمقل اجلقارح ،وهق ىمقل اًمٚمً٤من ،واًمٕمٛمؾ يّمدق قمغم قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م وقمٛمؾ
اجلقارح ،وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م هق اًمٜمٞم٦م وامإظمالص ،وقمٛمؾ اجلقارح إقمًمل اًمقل ُشمٕمٛمؾ سم٤مجلقارح ،يم٤مًمّمالة
وؾم٤مئر إقمًمل اًمٕمٌ٤مدي٦مً ،
إذا قمٌ٤مرات اًمًٚمػ سم٤مظمقّم٤مر هل اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ ،يٕمٜمل اًم٘مقل :ىمقل اًم٘مٚم٥م ،يٕمٜمل
اًم٘مٚم٥م ومٞمف ىمقل وومٞمف قمٛمؾ ،اًم٘مقل ُم٤م ي٘مقم ومٞمف ُمـ آقمق٘م٤مد ،وأقمٔمؿ آقمق٘م٤مد هق اًمقّمديؼ ،صمؿ قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م
ٕمؼمون سم٠مقمًمل
وهق ٟمٞمقف وإظمالصف ،وهلذا اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقًمقن :أقمًمل اًم٘مٚمقبُ ،ي ّ
اًم٘مٚمقب ،ي٘مّمدون سمذًمؽ اًمٜمٞم٦م وامإظمالص وؾم٤مئر إقمًمل اًم٘مٚمٌٞم٦م ،وم٤مخلِمٞم٦م ُمـ أقمًمل اًم٘مٚمقب ،وقمٛمؾ
أقمٞمد :ىمقل اًم٘مٚم٥م هق ُم٤م ي٘مقم سمف
اجلقارح إقمًمل اًمقل ُشمٕمٛمؾ سم٤مجلقارح ،وأُم٤م ىمقل اجلقارح ومٝمق ىمقل اًمٚمً٤منُ ،
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ُمـ آقمق٘م٤مد ،وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م ّٟمٞمقف وإظمالصف وؾم٤مئر إقمًمل اًم٘مٚمٌٞم٦م ،وقمٛمؾ اجلقارح إقمًمل اًمقل ُشمٕمٛمؾ
يم٤مًمّمالة واحل٩م ،وىمقل اجلقارح هق ىمقل اًمٚمً٤من.
سم٤مجلقارح ّ
ا ًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل :يزيد ُم٤م ؿم٤مء اهلل ،ويٜم٘مص طمقك ٓ يٌ٘مك ُمٜمف رء ،وهذه اعمً٠مًم٦م – ُمً٠مًم٦م
اًمًٜم٦م ،و ُٟمً٥م ًمٌٕمض أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م أٟمف يزيد
زي٤مدة امإيًمن وٟم٘مّم٤مٟمف  -هق ىمقل اًمًٚمػ سمؾ ىمقل مجٝمقر أهؾ ُ
وٓ يٜم٘مصٕ ،ن اًمدًمٞمؾ ّ
دل قمغم زي٤مدشمف ،وٓ ي٘مقًمقن سم٤مًمٜم٘مص ًمٕمدم ورود اًمدًمٞمؾً ،مٙمـ اًمّمحٞمح أن امإيًمن
يزيد ويٜم٘مص ،وُمـ اًمٓمقائػ ُمـ ىم٤مل :إن امإيًمن ٓ يزيد وٓ يٜم٘مص ،وهق ىمقل ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمرضمئ٦م ،وهلذا
رشم٥م قمغم هذا أن هذه اعمً٠مًم٦م شم٤مسمٕم٦م عمً٠مًم٦م شمٕمريػ امإيًمن ،وسمٕمْمٝمؿ يرى أن هذه اعمً٠مًم٦م ٓ
سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُي ّ
شمؽمشم٥م قمغم طم٘مٞم٘م٦م امإيًمن ،يرى أهن٤م ُمٜمٗمّمٚم٦م ًمٞمس هل٤م قمالىم٦م سمقٕمريػ امإيًمنٟٕ ،مف ي٘مقل :أٟمف ُمـ إؿم٤مقمرة ُمـ
ي٘مقل سمزي٤مدة امإيًمن وٟم٘مّم٤مٟمف ،وهؿ ُمـ اعمرضمئ٦م ،وم٢مذا ىم٤مل أطمد :امإيًمن ٓ يزيد وٓ يٜم٘مص ٓ يدل قمغم أٟمف
اًمًٜم٦م ،وإذا ىم٤مل :يزيد ويٜم٘مص ٓ يدل قمغم سمراءشمف ُمـ امإرضم٤مء،
ُمرضمئ ،وإٟمًم يدل قمغم أٟمف خم٤مًمػ ٓقمق٘م٤مد أهؾ ُ
ومػمى سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن هذه اعمً٠مًم٦م ًمٞمً٧م شم٤مسمٕم٦م حل٘مٞم٘م٦م امإيًمن وأهن٤م ُمً٠مًم٦م ُمٜمٗمّمٚم٦م ،ويًقدل قمغم ذًمؽ سمًم
ذيمرت ًمؽ ذم هذا اًمٌ٤مب ذم ُمً٠مًم٦م امإيًمن.
وأومْمؾ هذه إُُم٦م وإُمؿ يمٚمٝم٤م سمٕمد إٟمٌٞم٤مء صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ قمثًمن ،هٙمذا
روي ًمٜم٤م قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :يمٜم٤م ٟم٘مقل ورؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سملم أفمٝمرٟم٤م :إن ظمػم
ٌل ّ
اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثًمن ،ويًٛمع سمذًمؽ اًمٜم ّ
()1
قمكم وـمٚمح٦م واًمزسمػم وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص وؾمٕمٞمد سمـ زيد وقمٌد
ومال يٜمٙمره  ،صمؿ أومْمؾ اًمٜم٤مس سمٕمد ه١مٓء ّ

اًمرمحـ سمـ قمقف وأسمق قمٌٞمدة  -قم٤مُمر سمـ اجلراح  -ويمٚمٝمؿ يّمٚمح ًمٚمخالوم٦م ،صمؿ أومْمؾ اًمٜم٤مس سمٕمد ه١مٓء
أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ اًم٘مرن إول اًمذي ُسمٕم٨م ومٞمٝمؿ :اعمٝم٤مضمرون إوًمقن وإٟمّم٤مر وهؿ
ُمـ ص ّٚمقا اًم٘مٌٚمقلم ،صمؿ أومْمؾ اًمٜم٤مس سمٕمد ه١مٓء ُمـ صح٥م رؾمقل اهلل ّ
ؿمٝمرا أو
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يق ًُم٤م أو ً
وٟمٙمػ قمـ زًمٚمٝمؿ ،وٓ ٟمذيمر أطمدً ا ُمٜمٝمؿ إٓ
ّ
َؾمٜمَ٦م أو أىمؾ ُمـ ذًمؽ أو أيمثرٟ ،مؽمطمؿ قمٚمٞمٝمؿ ،وٟمذيمر ومْمٚمٝمؿ،
سم٤مخلػم ًم٘مقل رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ «إذا ذيمر أصح٤ميب وم٠مُمًٙمقاش( ،)2وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦مُ :مـ ٟمٓمؼ
( )1صحٞمح .أسمق داود ( .)4628صحٞمح ووٕمٞمػ أيب داود (.)4628
( )2صحٞمح .اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ( .)11 /198اًمّمحٞمح٦م (.)34
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ذم أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م ومٝمق ص٤مطم٥م هقى.
.......................
اًمًٜم٦م ،وأن شمرشمٞم٥م اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمٗمْمؾ يمؽمشمٞمٌٝمؿ ذم
هذه اعمً٤مًم٦م حمؾ اشمٗم٤مق سملم أهؾ ُ
ؾمًمهؿ اعم١مًمػ هٜم٤م ،وم٘م٤مل :ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص صمؿ ـمٚمح٦م صمؿ اًمزسمػم صمؿ
اخلالوم٦م ،صمؿ اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦مّ ،
ؾمٕمٞمد سمـ زيد صمؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف صمؿ أسمق قمٌٞمدة قم٤مُمر سمـ اجلراح ،وإٟمًم ُؾم ّٛمقا سم٤مًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م
ٕهنؿ سمنموا سم٤مجلٜم٦م ذم ُمٙم٤من واطمد ذم طمدي٨م واطمد ،واًمراومْم٦م يٙمرهقن ًمٗمظ اًمٕمنمة ٕضمؾ وروده ذم اًمٕمنمة
اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م ،وٕضمؾ ُم٘مقؾ احلًلم ذم اًمٞمقم اًمٕم٤مذ ُمـ ؿمٝمر اهلل اعمحرم ،هذا دًمٞمؾ قمغم ؾمٗمف قم٘مقهلؿ ،وم٢من
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ أن ي٘م٤مل :إن طم٥م
اًمٕمدد ٓ دظمؾ ًمف ذم هذه إُمقر ،واعمً٠مًم٦م اعمقٕمٚم٘م٦م سم٠مصح٤مب اًمٜم ّ
اًمّمح٤مسم٦م ًمف قمالُم٤مت وأُم٤مرات ُيٕمرف هب٤م ،اًمٕمالُم٦م إومم :ىمٞم٤مم اعمقدة هلؿ ذم اًم٘مٚم٥م ،اًمٕمالُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :اًمثٜم٤مء
قمٚمٞمٝمؿ واًمؽميض قمٚمٞمٝمؿ قمٜمد ذيمرهؿ ،اًمث٤مًمث٦م :أن ٟمحٛمؾ أومٕم٤مهلؿ قمغم أطمًـ حمٛمؾ ،وأن ٟمٕمقذر قمًم يّمدر ُمٜمٝمؿ
اًمًٜم٦م يمًم ذم عمٕم٦م آقمق٘م٤مد وذم شمٕم٤مسمػم مجع
روقان اهلل قمٜمٝمؿ ،وأن ّ
ٟمٙمػ قمًم ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ ،ومٝمق ُمـ أصقل أهؾ ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ،اًمٕمالُم٦م اًمراسمٕم٦م :اًمذب قمٜمٝمؿ ممـ
قمًم ؿمجر سملم أصح٤مب اًمٜم ّ
ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،اًمٙمػ ّ
ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ،يمذًمؽ أًمًٜمقٜم٤م ؾمٚمٞمٛم٦م ومال
صغم اهلل قمٚمٞمف
يٜمق٘مّمٝمؿ ،وأن شمٙمقن ىمٚمقسمٜم٤م ؾمٚمٞمٛم٦م قمغم أصح٤مب اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ  -صٖمػمهؿ ويمٌػمهؿُ :مق٘مدُمٝمؿ وُمق٠مظمرهؿ – ريض
ٟمقٕمرض ٕطمد ُمـ أصح٤مب اًمٜم ّ
اهلل قمٜمٝمؿ ،أُم٤م شمرشمٞمٌٝمؿ ذم اًمٗمْمؾ ومٙمًم ذيمر اعم١مًمػ صحٞمح ،وًمف مت٤مم ،وم٠مومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ
قمكم ،شمرشمٞمٌٝمؿ ذم اًمٗمْمؾ يمؽمشمٞمٌٝمؿ ذم اخلالوم٦م ،صمؿ اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م ،وشمرشمٞمٌٝمؿ ذم اًمٗمْمؾ
قمثًمن صمؿ ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ يمًم ذم طمدي٨م اًمٕمنمة ي٘مقل« :ائذن ًمف وسمنمه سم٤مجلٜم٦مش(،)1
يمؽمشمٞمٌٝمؿ ذم اًمذ ْيمرٕ ،ن اًمٜم ّ
ًمٞمٌلم ُمٜمزًمقٝمؿ ذم ديـ امإؾمالم ،صمؿ اعمٝم٤مضمرون اًمذيـ
هٙمذا شمقاردوا ،شمقاردهؿ ُُمراد ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ّ
أؾمٚمٛمقا ذم ُمٙم٦م ،صمؿ أهؾ سمدر ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ،صمؿ إٟمّم٤مر ،صمؿ أهؾ سمٞمٕم٦م اًمروقان ،صمؿ ُمـ أؾمٚمؿ ىمٌؾ
اًمٗمقح أومْمؾ ممـ أؾمٚمؿ سمٕمد اًمٗمقح ،واعمراد سم٤مًمٗمقح قمٜمد مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمراد سمف صٚمح احلديٌٞم٦م.
ؾم٥م
اعمً٠مًم٦م إظمػمة اًمقل ؾمقف ٟمخقؿ هب٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم صمؿ ٟمجٞم٥م قمغم إؾمئٚم٦م هل ُمً٠مًم٦م طمٙمؿ ّ
( )1طمدي٨م اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م رواه اًمؽمُمذي ( ،)3748وهق صحٞمح يمًم ذم اًمقٕمٚمٞم٘م٤مت احلً٤من ( .)6954وأُم٤م طمدي٨م (ائذن ًمف وسمنمه
اجلٜم٦م) ومٝمق طمدي٨م ذيمر اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وهق صحٞمح ،رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف (.)3674
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ؾم٥م مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م هذا يمٗمر سم٤ممإمج٤مع.
اًمّمح٤مسم٦م ،ومٜم٘مقل :اًمٜم٘مٓم٦م إومم ذم اعمقوقع أن ّ
واًمقٖمٞمظ ،وم٠ميمثر اًمًٚمػ قمغم شمٙمٗمػم ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ.
ؾم٥م أيمثر اًمّمح٤مسم٦م قمغم وضمف اًمٖمٞمظ
ّ
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مّ :
اًمذم ذم اًمدٟمٞم٤مُ ،مثؾ
يً٥م سمٕمْمٝمؿ،
واطمدا ُمٜمٝمؿ ٓ قمغم وضمف اًم٘مدح ذم ّ
ً
اًمث٤مًمث٦م :أن ّ
اًمديـ وًمٙمـ قمغم وضمف ّ
أن ي٘مقل :هذا اًمّمح٤ميب َُم َ٤مل إمم اًمًٚمٓم٦م ،وهذا اًمّمح٤ميب َي٥م اًمدٟمٞم٤م ،أو هذا اًمّمح٤ميب ٟم٤مزع قمغم اعمٚمؽ ،ومٝمذا
ٓ يٙمٗمر وًمٙمـ ومٕمٚمف ُحم ّرم ويمٌػمة ُمـ يمٌ٤مئر اًمذٟمقب ،وجي٥م قمغم إُم٤مم اعمًٚمٛملم أن ُي َٕمذر ُمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ ،هذا
ومٞمًم يقٕمٚمؼ ذم هذا اعمجٚمس وُم٤م شمٞمن ذم هذا اًمٞمقم ،وإن ؿم٤مء إمم مت٤مم هذا اًمٙمق٤مب ذم اًمٖمد إن ـم٤مًم٧م سمٜم٤م احلٞم٤مة،
وصغم اهلل ّ
ّ
وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌ ّٞمٜم٤م حمٛمد.
ٟمجٞم٥م قمـ إؾمئٚم٦م:
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
ظمػما ىمطش()1؟
وؾمٚمؿ ذم احلدي٨م اًمذي ّ
 ُم٤م ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜم ّشم٘مدم سم٤مُٕمس« :مل يٕمٛمٚمقا ً
ّ
شمًق٘مؾ سمٗمٝمؿ ٟمص إٓ
أقمٓمٞمٙمؿ ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م ،أن اًمٜمّمقص ُدمٛمع ُمـ ضمٝم٦م اًمدًٓم٦م قمغم ُمٕمٜمك ٓ ،يٛمٙمـ أن
سمٕمْم٤م ،ومٛمٗمٝمقم هذا اًمٜمص ُيٗمٝمؿ سمدٓٓت اًمٜمّمقص ،واعمراد
ٗمن سمٕمْمٝم٤م ً
سمجٛمع اًمٜمّمقص ،واًمٜمّمقص ُي ّ
أسمدإ ،ن هذا اًمٜمص
ظمػما ًمف ىمٞمٛم٦مً :مف اقمقٌ٤مر ،وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أهنؿ مل يٕمٛمٚمقا ؿم ًٞمئ٤م ً
ظمػما ىمط :يٕمٜمل ً
أهنؿ مل يٕمٛمٚمقا ً
ّ
يًق٘مؾ ،وهلذا سمٕمض أهؾ إهقاء ُمـ اعمرضمئ٦م وهمػمهؿ يًقدًمقن هبذا اًمٜمص،
ُيٗمٝمؿ سم٤مًمٜمّمقص إظمرى ،وٓ
هذا اًمٜمص أىمؾ ُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف أٟمف ُمـ اعمقِم٤مسمف اًمذي ُيرد إمم اعمحٙمؿُ ،مع أن دًٓم٦م هذا اًمٜمص ُمٗمٝمقُم٦م سم٤مًمٜمّمقص
إظمرى.
 ؾمٛمٕم٧م أن صالة اعمًٞمح اسمـ ُمريؿ ظمٚمػ اعمٝمدي احلدي٨م ذم هذا وٕمٞمػ ،واًمٜمص قمغم أن امإُم٤مم هقاعمٝمدي :وم٢من يم٤من ُمـ أُم٦م حمٛمد..
يٕمٜمل هذه اعمً٤مًم٦م يًػمة ،يققىمػ ومٞمٝم٤م قمغم صمٌقت إطم٤مدي٨م ذم هذا واخلٓم٥م ومٞمٝم٤م يًػم.
 ُمـ ُم٤مت ىمٌؾ ظمروج اًمدضم٤مل ومٝمؾ هق ُمٕمرض ًمٗمقٜم٦م اًمدضم٤مل؟يمًم ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ :إين أرى اعمقت يمراُم٦م ًمٙمؾ ُمًٚمؿُ ،مـ ُم٤مت وم٘مد َأ ُِم َـ ُمـ ومقٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤ملٕ ،ن
اعمًٞمح اًمدضم٤مل ٓ يًٚمط إٓ قمغم إطمٞم٤مء وٓ يًٚمط قمغم إُمقات.
 ُمً٠مًم٦م شمقوٞمح ُمً٠مًم٦م آؾمقثٜم٤مء ذم امإيًمن ،وي٘مقل :أٟم٤م ُم١مُمـ إن ؿم٤مء اهلل( )1ؾمٌؼ خترجيف.
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ٜمٌٞمٜمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل.
هذه إن ؿم٤مء اهلل ًمٕمٚمٜم٤م ذم اًمٖمد ٟمقٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م سم٤مًمقٗمّمٞمؾ ٕهن٤م آظمر ُمً٠مًم٦م وىمٗمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م وم ّ
ِ
٤مر ًَم ِٗمل ِؾمج ٍ
٤مب ْاًم ُٗمج ِ
لم﴾( )1قمغم أن اًمٜم٤مر ذم أؾمٗمؾ اًمً٤مومٚملم
 ي٘مقل هؾ يًقدل سم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :يمال إِن يم َق َ يمًم يذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ؟هٙمذا ىم٤مل مجع ُمـ اعمٗمنيـً ،مٙمـ قمغم اًمقح٘مٞمؼ ٓ يدل ذًمؽ قمغم أن اًمٜم٤مر ذم إرض اًمًٗمغمٟٕ ،مف مل
ي٘مؾ :اًمٜم٤مر سمؾ ىم٤مل :يمق٤مب اًمٗمج٤مر.
 هؾ ٟم٘مؾ قمـ ؿمٞمخ امإؾمالم واسمـ اًم٘مٞمؿ اًم٘مقل سمٗمٜم٤مء اًمٜم٤مر؟دائًم ُٟمً٠مل قمٜمٝم٤م ،يٕمٜمل اًم٘مقل سمٗمٜم٤مء اًمٜم٤مر مل أرد أن أشمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م ًمٙمـ عم٤م ُؾمئِٚم٧م وم٠مضمٞم٥م ومٞمٝم٤م ،اًم٘مقل
هذه ً
اًمًٜم٦م ُمـ ي٘مقل :إن ـمٌ٘م٦م ُمـ ـمٌ٘م٤مت اًمٜم٤مر شمٗمٜمك،
سمٗمٜم٤مء اًمٜم٤مر ىمد يراد هبذا قمٌ٤مرات سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿُ ،مـ أهؾ ُ
وهل اًمٓمٌ٘م٦م اًمقل ُيقوع ومٞمٝم٤م أهؾ اًمققطمٞمد ،وم٢من ُمّمػمهؿ إمم اجلٜم٦م ،وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ  -وٟمً٥م إمم سمٕمض
ِ
٥م ًمف هذا اًم٘مقل  -ورسمًم أؿم٤مر إًمٞمف ذم ُمقاوع -
اًمًٚمػ  -وٓ شمّمح هذه اًمٜمًٌ٦م :ىم٤مًمقا سمٗمٜم٤مء اًمٜم٤مر ،وممـ ُٟمً َ
ضمدا ّ
أن َشم َٕمٚم َؼ هذه اعمً٠مًم٦م ُ -مٜمزقمٝمؿ ذم
ُمٝمًم ً
أُمرا ً
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤مممً ،مٙمـ أٟم٤م أومٞمديمؿ ً
اًم٘مقل سمٗمٜم٤مء اًمٜم٤مر  -هذه أصم٤مر اًمقل فمٜمقا أهن٤م صم٤مسمق٦م ،وإُمر اًمث٤مين ٟمزقمقا إمم أُمر ُمقٕمٚمؼ سم٠مؾمًمء اهلل وصٗم٤مشمفُ ،مـ
قمز ّ
وضمؾ ،واًمٜم٤مر أصمر همْم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وصٗم٦م اًمرمح٦م ذاشمٞم٦م ُمالزُم٦م ًمذات
ضمٝم٦م أن اجلٜم٦م أصمر رمح٦م اهلل ّ
قمز ّ
وضمؾ ،وصٗم٦م اًمٖمْم٥م صٗم٦م ومٕمٚمٞم٦م ،وم٘م٤مًمقاً :مق ىمٚمٜم٤م سمٕمدم ومٜم٤مء اًمٜم٤مر وأهن٤م ؾمقف شمٙمقن إمم أسمد أسمديـ:
اهلل ّ
ًَمٚم ِزم ُمـ ذًمؽ أن ٟم٘مقل :إن صٗم٦م اًمٖمْم٥م  -اًمقل هل صٗم٦م ومٕمٚمٞم٦م  -أهن٤م شمٙمقن صٗم٦م ذاشمٞم٦م ًمٚمرب ؾمٌح٤مٟمف
أسمدا،
وشمٕم٤ممم ،هذا ُمٜمزقمٝمؿً ،مٙمـ فمقاهر اًمٜمّمقص ودٓٓت اًمٜمّمقص شمدل قمغم أن اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ٓ شمٗمٜمٞم٤من ً
هذا هق اًمٔم٤مهر ُمـ اًمٜمّمقص.
 أرضمق ُمـ ومْمٞمٚمقٙمؿ إقم٤مدة ذوط اعمٜم٤مفمرة.ًمٕمٚمؽ شمرضمع إًمٞمٝم٤م ومٞمًم سمٕمد إن ؿم٤مء اهلل وشمٌحثٝم٤م وشمٚم٘م٤مه٤م إن ؿم٤مء اهلل ٕن إؾمئٚم٦م يمثػمة.
 هذا ي٘مقل :أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ عم٤مذا ىم٤مل اًمًٚمػ :شمٗمًػم اًمرؤي٦م سم٤مًمرؤي٦م ٓ اعمرئل سم٤معمرئل هؾ هق ًمدومعاًمققهؿ؟
ّ
هذا ًمدًٓم٦م اًمٜمص وًمٌٞم٤من هذا ،يٕمٜمل أٟمٙمؿ ؾمؽمون رسمٙمؿ يمًم شمرون ،شمِمٌٞمفٕ ،ن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ يٛمٙمـ أن
( )1اعمٓمٗمٗملم.7 :
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يققهؿ ذًمؽ.
يٙمقن قمغم صقرة ظمٚم٘مفٕ ،ن اهلل ًمٞمس ًمف ُمث٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وهق ًمدومع شمقهؿ ُمـ ّ
يم٤مومرا.
 ي٘مقل قمـ امإيًمن :ويٜم٘مص طمقك ٓ يٌ٘مك ُمٜمف رء ومٞمّمػم ًٟمٕمؿ ،امإيًمن إذا سمدأ يزول ومرسمًم يزول طمقك ٓ يٌ٘مك ُمٜمف رء ويٙمٗمر امإٟمً٤منٕ ،ن اعمٕم٤ميص  -أقم٤مذٟم٤م اهلل
وإي٤ميمؿ ُمٜمٝم٤م  -سمريد اًمٙمٗمر ،يمًم أن اًمٌدع ـمريؼ اًمٙمٗمر ،هل ظمٓمقات ،وسمٞم٤من ُمـ اًمؼمهب٤مري أن اعمٕم٤ميص شمقصؾ
امإٟمً٤من إمم اًمٙمٗمر.
 هؾ رؤي٦م اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم شمٙمقن جلٛمٞمع اعمًٚمٛملم عمـ دظمؾ اًمٜم٤مر صمؿ ُأظمرج ُمٜمٝم٤م؟اًمٔم٤مهر ُمـ اًمٜمّمقص أن ُمـ دظمؾ اجلٜم٦م أٟمف يرى رسمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
 ذيمرشمؿ أٟمف ٓ دًمٞمؾ صحٞمح قمغم وضمقد اًمٜم٤مر ذم إرض اًمً٤مسمٕم٦م ،ومٙمٞمػ وطمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب؟ًمٕمؾ إخ ُيٌلم ُمقوع اًمِم٤مهد طمقك ٟمًقدل سمف.
قمٚمؿ اًمٙمالم ْ
 ُم٤م اًمٗمرق سملم ْوقمٚمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م واعمٜمٓمؼ ،وُم٤م هق اعمراد ُمٜمٝم٤م؟
اًمٗمٚمًٗم٦م واعمٜمٓمؼ أومرع ُمـ قمٚمؿ اًمٙمالم.
ًمًٜم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة ،إٟمًم ذم اخلالف ذم اًمٗمروع ،ومٝمؾ يٕمقؼم اخلالف ذم سمٕمض
 ُمٕمٚمقم أٟمف ٓ ظمالف سملم أهؾ ا ُُمً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة هق ُمـ اخلالف ذم اًمٕم٘مٞمدة؟
اًمًٜم٦م حمؾ اشمٗم٤مق ،أُم٤م ومرقمٞم٤مت اعمً٤مئؾ وم٘مد يقضمد ومٞمٝم٤م
هذا اًمٙمالم همػم صحٞمح ،أصقل آقمق٘م٤مد سملم أهؾ ُ
ظمالف ،وهل داظمٚم٦م ذم ُمً٤مئؾ آقمق٘م٤مد ،وأٟم٤م ذيمرت ًمؽ أُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ.
 ُم٤م ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :إِين ُُم َق َقوم َٞمؽ﴾()1؟
ِ
إزم همػم ُمٜم٘مقص ؾمٚمٞمؿ ،وهذا ذم طمؼ
ُي ٌّلم هذا اًمٚمٗمظ اعمٕمٜمك ذم ﴿ َو َراوم ُٕم َؽ﴾ يٕمٜمل ُمققومٞمؽ وىم٤مسمْمؽ ّ
اًمًالم.
قمٞمًك قمٚمٞمف ّ
 هؾ هٜم٤مك يمق٥م شمقيص ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ذم آقمق٘م٤مد.أُم٤م اًمٙمق٥م ومٙمق٥م اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل قمٔمٞمٛم٦م وٟم٤مومٕم٦م ،ومٙمق٥م آقمق٘م٤مد ُمِمٝمقرة يمٙمق٤مب اًمققطمٞمد واًمٕم٘مٞمدة
اًمقاؾمٓمٞم٦م ،ويمالم ؿمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم آقمق٘م٤مد واسمـ اًم٘مٞمؿ يم٤مًمقٗمًػم ًمٙمالم اًمًٚمػ ،يمق٥م قمٔمٞمٛم٦م
ويمٚمٝم٤م ٟم٤مومٕم٦م.
( )1آل قمٛمران.55 :
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اًمًٜم٦م؟
 هؾ ُم٤م ذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمقاؾمٓمٞم٦م أن هذه إصقل اًمًٜم٦م ُمـ أصقل أهؾ ُاًمًٜم٦م – وُمٜمٝمؿ ؿمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٓ -ؿمؽ
ٟمٕمؿ اًمذي ي ّ
ٜمص قمٚمٞمف إئٛم٦م أٟمف أصؾ ُمـ أصقل أهؾ ُ
ًمػ ومٞمٝم٤م.
أٟمف ُيٌدع اعمخ٤م ُ
 أذاط اًمً٤مقم٦م وأهقال اًمٞمقم أظمرً
ُمّمٜمٗم٤م سمٕمٞمٜمف أٟمّمحؽ سمف ،أٟم٤م أٟمّمحؽ سمّمحٞمح اًمٌخ٤مري وصحٞمح
ضمدا وٓ أقمرف
اعمّمٜمٗم٤مت يمثػمة ً
ُمًٚمؿ ومٞمًم يقٕمٚمؼ سم٠مذاط اًمً٤مقم٦م ،أٟم٤م أٟمّمحؽ هبذيـ اًمٙمق٤مسملم.
 ُمـ يّمػ اًمّمح٤ميب سم٠مٟمف سمخٞمؾ أو َي٥م اًمدٟمٞم٤م!ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ وم٘مد وىمع ذم أُمر حمرم ويمٌػمة ُمـ يمٌ٤مئر
صغم اهلل قمٚمٞمف
ٓ ؿمؽ أن ُمـ ي٘مع ذم أصح٤مب اًمٜم ّ
اًمذٟمقب ،أُم٤م احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمقٌديع ومٌحً٥م طم٤مًمف يٜمٔمر ومٞمف.
قمكم ريض اهلل قمٜمف ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر اعمذيمقر؟
 عم٤مذا ّٟمص اًمًٚمػ قمغم أومْمٚمٞم٦م ّ
هذا حمؾ اشمٗم٤مق سملم اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل قمغم هذا اًمؽمشمٞم٥م.
 هؾ ؾمٞمٚمق٘مل اعمٝمدي سم٤مًمدضم٤مل؟اهلل أقمٚمؿ ٓ ،أقمٚمؿً ،مٙمـ اًمذي أقمٚمٛمف ُمـ فمقاهر اًمٜمّمقص أن اًمذي ي٘مقؾ اًمدضم٤مل هق قمٞمًك اسمـ ُمريؿ.
ِ
حت َ٧م اًمِم َج َرةِ﴾( )1ومٝمؾ يدل هذا قمغم يمٗمر
لم إِ ْذ ُي ٌَ٤ميِ ُٕم َ
قٟم َؽ َ ْ
يض اهللُ َقم ِـ اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
 ي٘مقل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ ًَم َ٘م ْد َر ًَ
ُمٓمٚم٘م٤م سمقٙمذيٌٝمؿ؟
اًمً٤مب ًمٚمّمح٤مسم٦م
ّ
ىمد ىمدُم٧م ًمٙمؿ سم٤مًمقٗمّمٞمؾ اًمذي هق ُمٜمّمقص قمٜمد إئٛم٦م رمحٝمؿ اهلل ،وُمـ أراد آؾمقزادة ذم هذا اًمٌ٤مب
ؾم٤مب اًمّمح٤ميب.
ومٚمػمضمع إمم يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمّم٤مرم اعمًٚمقل وم٢مٟمف ىمد ومّمؾ ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،طمٙمؿ ّ
ٟمٌل وصح٤ميب؟
اًمًالم ّ
 ي٘مقل :سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقل أن قمٞمًك قمٚمٞمف ّاًمٜمٌقة أقمغم ُم٘م٤مم :ومال َُيق٤مج عم٘م٤مم سمٕمده.
ٓ ؿمؽ أن ُم٘م٤مم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ؟
 ُم٤م اًمقٗمًػم اًمّمحٞمح ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمذيـ ُيذادون قمـ طمقض اًمٜم ّصغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ يٕمرومٝمؿ ،اًمذيـ أؾمٚمٛمقا وُم٤مت
ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مًمقا :هؿ أهؾ ّ
اًمردة ،هلذا اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
ٌل ّ
صغم اهلل
وؾمٚمؿ وهؿ قمغم امإؾمالم صمؿ ّ
ارشمدوا ،شمٕمرومقن أن ّ
اًمردة وىمٕم٧م سمٕمد ووم٤مة اًمٜم ّ
اًمٜم ّ
( )1اًمٗمقح.18 :
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قمٚمٞمف ّ
وؾمٚمؿ ذم ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب ،وـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مًمقا :إن اًمذيـ ُيذادون هؿ أهؾ اًمٜمٗم٤مق ٕهنؿ صحٌقا
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
وؾمٚمؿ ويم٤مٟمقا ُي ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ ،وـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ
ّمٚمقن ُمٕمف ويروٟمف ويراهؿ اًمٜم ّ
اًمٜم ّ
اًمٕمٚمؿ ىم٤مًمقا سم٠من اًمذيـ ُيذادون قمـ احلقض :هؿ ُمـ أطمدث ذم ديـ اهلل ،يمؾ هذه إىمقال صحٞمح٦م ،واًمذي
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ!
ًمٞمس سمّمحٞمح هق زقمؿ اًمرواومض أن اًمذيـ ُيذادون قمـ احلقض هؿ أصح٤مب اًمٜم ّ
ٕهنؿ يٚمقزُمقن ٕضمؾ ذًمؽ أن اًمّمح٤مسم٦م ارشمدوا إٓ سمْمع ٟمٗمر.
 هذا يً٠مل قمـ اؾمؿ ُمٚمؽ اعمقت ،قمزرائٞمؾ أو يمذا هؾ صمٌ٧م هذا آؾمؿ؟اًمذي أقمرومف أٟمف مل يثٌ٧م هذا آؾمؿ.
أسمداّ :
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
أن ُمـ ذب
وؾمٚمؿ ذم احلقض أٟمف ُمـ ذسمف ٓ ئمٛم٠م سمٕمده ً
 هؾ يًقدل سم٘مقل اًمٜم ُّمـ احلقض وم٢مٟمف ٓ ُيٕمذب ذم اًمٜم٤مر؟
طمري سم٠من يدظمؾ اجلٜم٦م –
ٓ يٚمزم ُمـ ذًمؽ ذم دٓٓت اًمٜمّمقص ٓ ،ؿمؽ أن ُمـ ذب ُمـ احلقض
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
ٌل ّ
وؾمٚمؿ مل ي٘مؾ :مل يدظمؾ اًمٜم٤مر ،وإٟمًم ىم٤مل :مل
سمِم٤مرة ًمف ً ،-مٙمـ ٓ يٚمزم ُمـ فم٤مهر اًمٜمصٕ ،ن اًمٜم ّ
ئمٛم٠م ٓ ،يٚمزم.
 هؾ ىمقل إؿم٤مقمرة ذم اًمرؤي٦م يٕمقد إمم ىمقل اعمٕمقزًم٦م؟ٟمٕمؿُ ،مآل هذا اًم٘مقل إمم شمٕمٓمٞمؾ اًمّمٗم٦م وشمٕمٓمٞمؾ اًمرؤي٦م ،وم٘مقهلؿ ُمقٜم٤مىمض ،ىمقل إؿمٕمري٦م أٟمف ُيرى ٓ ذم
ضمٝم٦م ىمقل ُمقٜم٤مىمض ،وإٟمًم وىمٕمقا ذم اًمقٜم٤مىمض ٕهنؿ اًمقزُمقا هذه اعم٘مدُم٤مت اًمٙمالُمٞم٦م وأرادوا خم٤مًمٗم٦م اعمٕمقزًم٦م،
ومحّمؾ هذا اًمقٜم٤مىمض ،وهلذا طمّمؾ شمًٚمط اجلٝمٛمٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ واعمٕمقزًم٦م.
وصغم اهلل ّ
ّ
وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌ ّٞمٜم٤م حمٛمد.
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن
حمٛمدًً ا قمٌده ورؾمقًمف ،وصٗمٞمف ُمــ ظمٚم٘مـف ّ
يمثـػما ،وسمٕمـد
شمًـٚمٞمًم
صـغم اهلل قمٚمٞمـف وقمـغم آًمـف وصـحٌف وؾمـ ّٚمؿ
ً
ً
اًمٚمٝمؿ قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م وقمٚمٛمٜم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ي٤م رب.
اظمقّم٤مرا ًمٚمقىم٧م وًمٙمـ سمٕمـض امإظمـقة ؾمـ٠مل
وصمؿ ُمً٠مًم٦م يمٜم٤م مل ٟمٌحثٝم٤م
ً
ؾمٌؼ اًمٙمالم قمغم ُمً٤مئؾ امإيًمنّ ،
ٟمٌلم هذه اعمً٠مًم٦مُ :مً٠مًم٦م آؾمقثٜم٤مء ذم امإيًمن ،وصقرة هذه اعمً٠مًم٦م أن ي٘مـقل :أٟمـ٤م ُمـ١مُمـ إن ؿمـ٤مء
قمٜمٝم٤م ًمزم أن ّ
اهلل ،وهذه اعمً٠مًم٦م طمدث اًمٙمالم ومٞمٝم٤م واخلالف ومٞمٝم٤م سملم أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ،وم٘م٤مل اًم ُٙمُالسمٞم٦م سمقضمقب آؾمقثٜم٤مء ،وىم٤مًم٧م
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اعمرضمئ٦م سمقحريؿ آؾمقثٜم٤مء ذم امإيًمنٕ ،ن امإيًمن قمٜمد اعمرضمئ٦م رء يٙمـقن ذم اًم٘مٚمـ٥م رء واطمـد ٓ يقٌْمـع،
وم٤ممإٟمً٤من يٕمٚمؿ ُمـ ٟمٗمًف اًمقّمديؼ ،ومال يّمح أن يًقثٜمل ومٞمف ،وىمقل أهؾ اًمًٜم٦م رمحٝمؿ اهلل هق اجلقاز ،جيقز أن
ي٘مقل امإٟمً٤من :أٟم٤م ُم١مُمـ إن ؿم٤مء اهلل ،وًمٙمـ قمـغم وضمـقه ُمقٕمـددة ،جيـقز إذا أراد سمـف ّأٓ يزيمـل ٟمٗمًـف ،قمـدم
اًمقزيمٞم٦مٟٕ ،مف ٓ يدري هؾ أشمك سمٙمؾ اًمقاضمٌ٤مت واٟمقٝمك قمـ يمؾ اعمحرُم٤مت ،أو ٕٟمف ٓ يٕمٚمؿ سمًم خيقؿ ًمف ،ومٞمجقز
أن ي٘مقل :أٟم٤م ُم١مُمـ إن ؿم٤مء اهلل ،يٕمٜمل قمغم وضمـف إن ظمـقؿ اهلل زم سم٤مخل٤ممتـ٦م احلًـٜم٦م ،ومٕمـغم هـذا اًمقضمـف جيـقز،
ويٛمٜمٕمقن إذا يم٤من ا عمًقثٜمل يًقثٜمل قمغم وضمف اًمِمؽ ،امإٟمً٤من يٕمٚمؿ ُمـ ٟمٗمًف امإيًمن ومال جيقز ًمف إن يِمـؽ ذم
هذا امإيًمن ،هذا ومٞمًم يقٕمٚمؼ سمٛمً٤مًم٦م آؾمقثٜم٤مء.
ٟمٌدأ سمٌٞم٤من اعمً٤مئؾ وأفمـ وصٚمٜم٤م إمم اًمٕمٜمقان رىمؿ شمًٕم٦م وقمنميـ ،احل٤مصؾ أن اًم٘مـ٤مرئ ىمـرأ اعمًـ٠مًم٦م اًمقـل
ىمٌٚمٝم٤م صمؿ أورد طمديثلم احلدي٨م إول «إذا ذيمر أصح٤ميب وم٠مُمًٙمقاش( )1وهذا احلدي٨م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمـؿ يـرى
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ
أٟمف سمِمقاهده يّمح ،وأُم٤م احلدي٨م أظمر وهق اًمذي أريد أن أٟم ٌّف قمٚمٞمف ومًم ذيمر قمـ اًمٜم ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُمـ ضمٝم٦م
«أصح٤ميب يم٤مًمٜمجقم :سم٠مهيؿ اىمقديقؿ اهقديقؿش( )2هذا احلدي٨م ٓ يّمح قمـ اًمٜم ّ
اًمًٜمد ،يمًم أٟمف ُمـ ضمٝم٦م اعمقـ ٓ يّمحٕ ،ن اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم ُمً٠مًم٦م آىمقداء ًمٞمًقا قمـغم درضمـ٦م
ٌل ّ
وؾمـٜم٦م اخلٚمٗمـ٤مء اًمراؿمـديـ
سمًـٜمقل ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـ ّٚمؿ ىمـ٤مل« :قمٚمـٞمٙمؿ ُ
واطمدة ،واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن اًمٜم ّ
ومٌلم أن ُؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ُمرادة ذم اعمق٤مسمٕم٦م ،سمٞمٜمًم ُم٤م سمٕمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ وومٞمٝمؿ ُمـ
اعمٝمديلم ُمـ سمٕمديشّ ،
يم٤من ًمف ذف اًمّمحٌ٦م وُمع ذًمؽ ٓ ُي٘مقدى سمف ذم ُؾمٜمقِف ورقمٞمقف وذم أؿمـٞم٤مء يمثـػمة ُمــ إُمـقر ،ومـدل قمـغم أن
ٌـل ومـرق ذم ُمًـ٠مًم٦م آىمقـداء سمـلم اخلٚمٗمـ٤مء
اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ًمٞمًقا قمـغم درضمـ٦م واطمـدة ،يمـذًمؽ اًمٜم ّ
ٌـل ذم احلـدي٨م اًمّمـحٞمح «اىمقـدوا سم٤مًمـذيـ ُمــ سمٕمـدي أيب سمٙمـر
اًمراؿمديـ ،ذم ُمً٠مًم٦م آىمقداء :ضم٤مء قمـ اًمٜم ّ
وقمٛمرش()3
ومخص اًمٜمٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أسم٤م سمٙمر وقمٛمر سمٛمز ّي٦م يٗم٤مرىمقن هب٤م ؾم٤مئر اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ،يٕمٜمـل
ّ

أيب سمٙمر وقمٛمر ذم ُمً٠مًم٦م آىمقداء سم٤مهلدي ًمٞمًقا يمٖمػمهؿ ممـ ضم٤مء سمٕمدهؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،إ ًذا هذا احلـدي٨م ٓ
يّمح ٓ ؾمٜمدًً ا وُٓمقٜمًً٤م.

( )1صحٞمح .اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ( .)11 /198اًمّمحٞمح٦م (.)34
(ُ )2مقوقع .ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين رمحف اهلل ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م (ُ( :)58مقوقع ،رواه اسمـ قمٌد اًمؼم ذم ضم٤مُمع اًمٕمٚمؿ (.))91 /2
( )3صحٞمح .اًمؽمُمذي ( .)3662صحٞمح اجل٤مُمع (.)1139
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صمؿ ىم٤مل اًمؼمهب٤مري :واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمألئٛم٦م سمًم َي٥م اهلل ويرى ،وُمـ وزم اخلالوم٦م سم٢ممج٤مع اًمٜم٤مس سمف ومٝمـق
جيرٟم٤م إمم ُمً٤مئؾ شمقٕمٚمؼ سمٛمً٠مًم٦م امإُم٤مُم٦م ،أُم٤م أن اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمألئٛمـ٦م ومٝمـذا أصـؾ ُمــ
أُمػم اعم١مُمٜملم ،وهذا ّ
أصقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م ،وًمٞمً٧م ُمً٠مًم٦م ضمزئٞم٦م يمًم ىمد سم ّٞمٜم٧م ًمٙمؿ ذم ُم٤م ىمد ؾمٌؼ ،وهلذا ـم٤مقم٦م امإُم٤مم يٛمٙمــ
أن ٟم٘مًٛمٝم٤م إمم صمالصم٦م أىمً٤مم:
اًم٘مًؿ إولُ :م٤م وضم٥م سم٠مصؾ اًمنمع ،يم٤مُٕمر سم٤مًمّمالة ،ومٝمذا يٓم٤مع ومٞمـف ً
أوٓ ـم٤مقمـ٦م هلل صمـؿ شمٌ ًٕمـ٤م ًمٓم٤مقمـ٦م
امإُم٤مم اًمذي ي٠مُمر هب٤م.
اًم٘مًؿ اًمث٤مين :إُمر سم٤معمٕمّمٞم٦م ،ومال يٓم٤مع ،وم٢من اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف يمًم ىمد صمٌـ٧م ذم إطم٤مديـ٨م اًمّمـحٞمح٦م
ويمًم هق ُمٕمٚمقم ُمـ اًمٜمّمقص واشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ ،اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف ،وٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخلـ٤مًمؼ،
وؾمقف يذيمر اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمٜمقا ًٟمً٤م هلذه ومٞمًم ؾمٞم٠ميت ،ومال يٓم٤مع :وًمٙمـ ٓ خيرج قمٚمٞمف سمؾ ُيّمؼم قمٚمٞمـف.
ُمٌ٤مطم٤م ،ومٓم٤مقمقف هٜم٤م واضمٌ٦مٟٕ ،مـف ٓ
أُمرا ً
اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م :أن ي٠مُمر سمًم ًمٞمس سمٛمٕمّمٞم٦م وٓ واضم٥م ذم اًمنمع ،يٕمٜمل ً
ي٠مُمر امإُم ٤مم إٓ سمًم َي٘مؼ ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم ذم هذه اًمٌ٤مب ويدومع قمٜمٝمؿ اعمٗم٤مؾمد ،وهلذا يِمٌف ىمقل اخلقارج ُمـ مل
َير اًمٓم٤مقم٦م ًمإلُم٤مم إٓ ُمع امإُم٤مم اًمّم٤مًمح اًمذي ًمٞمس قمٜمده ومً٤مد ،هذا ىمقل يِمٌف ىمقل اخلـقارج ،شمًـٛمع سمٕمـض
اعمٕم٤مسيـ ويًقٜمدون قمغم سمٕمض يمالم اعمق٘مدُملم اًمذيـ ٓ يٗمٝمٛمقٟمف قمغم اًمقضمف اًمّمـحٞمح أو ٓ يـرون ـم٤مقمـ٦م
امإُم٤مم إٓ ومٞمًم ُقمٚمِ َؿ أٟمف ـم٤مقم٦م ،هذا اًم٘مقل ًمٞمس سمّمحٞمح ،وُم٤م ذيمرت ًمؽ هق اشمٗمـ٤مق أهـؾ اًمٕمٚمـؿ اعمٕمـ٤مسيـ،
سمٕمض اًمٜم٤مس يرى أن امإُم٤مم ٓ يٓم٤مع إٓ ومٞمًم ُقمٚمِؿ أٟمف ـم٤مقم٦م ،هذا ًمٞمس سمّمحٞمح.
اعمً٠مًم٦م اًمقل شمٚمٞمٝم٤م ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ اعمٕم٤مسة وهل شمقجدد سمحً٥م إزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م :وهل ـمـرق
صمٌقت امإُم٤مُم٦مُ ،مً٠مًم٦م امإُم٤مُم٦م ُمً٠مًم٦م قمٔمٞمٛم٦م ،واعمخ٤مًمٗم٦م ومٞمٝم٤م ًمٞمً٧م يم٤معمخ٤مًمٗمـ٦م ذم همػمهـ٤مٟٕ ،مـف يؽمشمـ٥م قمـغم
اعمخ٤مًمٗم٦م ذم امإُم٤مُم٦م ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء واؾمقٌ٤مطم٦م إُمقال وإقمراض وأؿمٞم٤مء يمثػم ضمدًً ا ذم هذا إُمر ،ومْمٌط هـذه
اعمً٤مئؾ مم٤م يقٕملم قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ،وٕن اهلقى ذم ُمً٠مًم٦م امإُم٤مُم٦م يٕمٔمؿ ٕهن٤م ُمً٠مًم٦م وم٤مرىم٦م ،وىمؾ ُمـ يٕمّمـٛمف
قمز ّ
وضمؾ ُمـ اهلقى ذم هذه اعمً٤مئؾ ُ -مً٤مئؾ امإُم٤مُم٦م ٕ ،-هن٤م شم٠ميت سمًم خي٤مًمػ أهقاء اًمٜم٤مس ورهمٌـ٤مهتؿ يمـًم
اهلل ّ
شمٕمرومقن ،ومٚمٝمذا ـمرق صمٌقت امإُم٤مُم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م:
إول :آظمقٞم٤مر واًمٌٞمٕم٦م ُمـ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مدٓ ،طمظ أن أهـؾ اًمٕمٚمـؿ ىمـ٤مًمقا آظمقٞمـ٤مر ُمــ أهـؾ احلـؾ
واًمٕم٘مد ،هذا يدًمؽ قمغم ومً٤مد إٟمٔمٛم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمقل ُشمًُقي سملم رأي اًمٕم٤ممل وسملم رأي ُمـ دوٟمف طمقك وًمـق
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يم٤من وٕمٞمػ اًمٕم٘مؾ ،يًقي سملم رأي اًمرضمؾ وسملم رأي اعمرأة ،هل أٟمٔمٛم٦م ضم٤مهٚمٞم٦م ٓ متثؾ شمقضمٞمٝم٤مت امإؾمـالم،
وإٟمًم هل زسم٤مًم٦م أومٙم٤مر اًمٌنم ،وم٢م ًذا ُمـ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ،وهلذا ُمّمٓمٚمح احلؾ واًمٕم٘مد َيق٤مج ًمٌٞم٤منٟٕ ،مف َيّمؾ
اخلٚمط ومٞمف ،دمد ذم قمٌ٤مرات اًمٜم٤مس أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ،ومٛمـ هؿ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد؟ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد سم٤مؾمق٘مراء
يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مٝم٤مء هؿ أهؾ اًمِمقيم٦م واعمٙم٤مٟم٦م واًم٘مدرة ُمـ اًمٕمٚمًمء وُمـ دوهنؿ ،قمٚمـًمء اًمنمـع ورؤؾمـ٤مء
اجلٜمد وأهؾ اًمقج٤مرة  -يمٌ٤مر اًمقج٤مر  -اًمذيـ هلؿ أصمر ،ه١مٓء هؿ أهـؾ احلـؾ واًمٕم٘مـد ،ومـ٢م ًذا َيّمـؾ آظمقٞمـ٤مر
واًمٌٞمٕم٦م ُمـ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ،هذا اًمٓمريؼ إول.
اًمٓمريؼ اًمث٤مين :آؾمقخالف ،أن يًقخٚمػ امإُم٤مم َُم ْـ سمٕمـده ،وهـذا اًمٓمريـؼ وىمٕمـ٧م سمـف سمٞمٕمـ٦م قمٛمـر سمــ
اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ،وم٢من أسم٤م سمٙمر ريض اهلل قمٜمف اؾمـقخٚمػ قمٛمـر ريض اهلل قمٜمـف ،ويـدظمؾ ذم آؾمـقخالف
وٓي ُ٦م اًمٕمٝمد ُمـ ُمٚمقك اعمًٚمٛملم ،وهذا وىمع ُمـ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ًمٞمزيد ،هذا اًمٓمريـؼ صـحٞمح ،وهلـذا مل
يٜمٙمــر اًمّمــح٤مسم٦م قمــغم أيب سمٙمــر ريض اهلل قمٜمــف اؾمــقخالومف ًمٕمٛمــر ،وىمــد اشمٗم٘مــ٧م إُُمــ٦م قمــغم اٟمٕم٘مــ٤مد امإُم٤مُمــ٦م
سم٤مٓؾمقخالف ،هلذا ىم٤مل اخلٓم٤ميب رمحف اهلل شمٕم٤ممم :آؾمقخالف ُؾمٜم٦م اشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م اعمأل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،وهق اشمٗمـ٤مق
إُم٦م ومل خي٤مًمػ ومٞمٝم٤م إٓ اخلقارجٕ ،ن ُمـ أقمٔمؿ اعمً٤مئؾ اًمقل خي٤مًمٗمقن ومٞمٝم٤م اخلقارج ُمً٠مًم٦م امإُم٤مُمـ٦م ،وم٘مـ٤مل:
ٌل ّ
سمًـٜمقل
صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ ي٘مـقل« :قمٚمـٞمٙمؿ ُ
إٓ اخلقارج واعم٤مرىم٦م ،يٕمٜملُ :ؾمٜم٦م ُمٜم٘مقًم٦م قمـ أيب سمٙمر ،واًمٜم ّ
وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ُمـ سمٕمديش( ،)1ومٝمل ُؾمٜم٦م قمـ أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ،عم٤مذا آؾمقخالف؟ ٕٟمف ُمـ ومٕمؾ
ُ
أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ،وٕن آؾمقخالف َيّمؾ سمـف طم٘مــ دُمـ٤مء اعمًـٚمٛملمٕ ،ن ُمٜمّمـ٥م امإُم٤مُمـ٦م ُمٜمّمـ٥م
شمقِمقف ًمف اًمٜمٗمقس ،ومحًؿ هذا إُمر وىمٓمٕمف ومٞمف طم٘مـ ًمدُم٤مء اعمًٚمٛملم وحت٘مٞمؼ إُمــ ،وهلـذا آؾمـقخالف
اًمذي طمّمؾ ُمـ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ًمٞمزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م :اًمٔمـ سمٛمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف أٟمف ُم٤م أراد سم٤معمًٚمٛملم إٓ
ظمػما ٓ ،يمًم ي٘مقل سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ُمـ أهؾ إهقاء أن ُمٕم٤مويـ٦م ارشمٙمـ٥م ظمٓمـ٠م ووىمـع ذم اٟمحـراف قمٔمـٞمؿ،
ً
احل٘مٞم٘م٦م ُم٤م ىمدُم٧م ًمؽٕ ،ن ه١مٓء ومٞمٝمؿ ُمـ ُؿم َٕم٥م اخلقارج ،وهلـؿ شمٕمٚمـؼ سمٛمًـ٠مًم٦م ىمْمـٞم٦م امإُم٤مُمـ٦م وُمٜمّمـ٥م
امإُم٤مُم٦م ويمًم شمٕمرومقن ،وٓ ٟمٓمٞمؾ هبذه اًم٘مْمٞم٦م وًمٙمـ ُمـ سم٤مب اًمٌٞم٤منٕ ،ن ُمٕم٤موي٦م ذم هذا اًمزُم٤من اؾمقٓم٤مل سمٕمض
اًمٜم٤مس قمٚمٞمف طمقك يمق٥م سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ُم١مًمٗم٤مت وشمٙمٚمٛمقا قمٚمٞمف ذم هـذه اًم٘مْمـٞم٦م ويـرددون هـذه اًم٘مْمـٞم٦م،
وٕضمؾ هذا اًمٌٞم٤من ٟم٘مقل :إن ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف راقمك اعمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦مٕ ،ن قمّمٌ٦م ُمٕم٤موي٦م هؿ سمٜمـق أُمٞمـ٦م
( )1صحٞمح .اًمؽمُمذي ( .)2676صحٞمح اجل٤مُمع (.)2549
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اًمذيـ هؿ ذم اًمِم٤مم ًمـ يٙمقن ُمٜمٝمؿ اؾمقج٤مسم٦م وؾمٛمع وـم٤مقم٦م إٓ عمـ يم٤من ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م ،ومـ٠مراد ريض اهلل قمٜمـف أن
َي٘مـ دُم٤مء إُُم٦م سم٤مؾمقخالف يزيد ،وهذا اًمٔمـ سمف هذا ،وؾمٞم٠ميت أن يمالم اًمّمح٤مسم٦م وأىمقاهلؿ حتٛمؾ قمغم أطمًــ
اعمح٤مُمؾ ،وهذا اًمٔمـ سمٙم٤مشم٥م اًمقطمل ريض اهلل قمٜمف ،طمقك يم٤من سمٕمض اًمًٚمػ ي٘مـقلُ :مٕم٤مويـ٦م ؾمـؽم أصـح٤مب
رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ( ،)1وم٢مذا رأي٧م اًمرضمؾ يٓمٕمـ ذم ُمٕم٤مويـ٦م وم٤مهتٛمـف ،وم٠مومٕمـ٤مل اًمّمـح٤مسم٦م وأىمـقال
اًمّمح٤مسم٦م حتٛمؾ قمغم أطمًـ اعمح٤مُمؾ ،هذا أصؾ ُمـ أصقل اًمًٜم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وم٠مهؾ اًمًٜم٦م ىمٚمقهبؿ ؾمـٚمٞمٛم٦م
قمغم أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
ٟمٕمٞمد :ىم٤مل اخلٓم٤ميب :آؾمقخالف ُؾمٜم٦م ،اشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م اعمأل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،وهق اشمٗم٤مق إُُم٦م مل خيـ٤مًمػ ومٞمـف إٓ
اخلقارج واعم٤مرىم٦م اًمذيـ ؿم ّ٘مقا اًمٕمّم٤م وظمٚمٕمقا رسم٘م٦م اًمٓم٤مقم٦م ،هذا ذيمره اخلٓم٤ميب ذم يمق٤مسمف اًمٕمزًمـ٦م صـٗمح٦م ؾمـٌٕم٦م
ومخًلم.
اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م :يٛمٙمـ أن ٟمٕمدّّ ه ـمري ً٘م٤م صم٤مًم ًث٤م ويٛمٙمـ أن ٟمدظمٚمف ذم اًمٓمريؼ اًمث٤مينً ،مٙمـ ٓ سم٠مس ُمـ اًمق٘مًٞمؿ
ومٜم٘مقل ـمري ً٘م٤م صم٤مًم ًث٤م :صمٌقت اًمٌٞمٕم٦م سمقٕمٞملم مج٤مقم٦م ُمـ امإُم٤مم ختق٤مر ُمـ خيٚمػ امإُمـ٤مم ،وهـذا وىمـع ُمــ قمٛمـر سمــ
ٌل ّ
وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم ُمـ
سمًٜمقل ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤مل« :قمٚمٞمٙمؿ ُ
اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ،واًمٜم ّ
سمٕمديش( ،)2ومٛمـ اًمًٜم٦م ىمد يٙمقن هذا :أن يٙمقن امإُم٤مم يقزم سمْمٕم٦م ٟمٗمر :ومٞم٘مقل :إُمر ومٞمٙمؿ وم٤مظمق٤مروا ُمـ شمروه
ُمٜم٤مؾم ًٌ٤م عمٜمّم٥م امإُم٤مُم٦م ،هٙمذا ومٕمؾ قمٛمر ريض اهلل قمٜمفً ،مـذا ٓ ظمـالف ذم صمٌـقت امإُم٤مُمـ٦م ذم هـذه اعمًـ٤مئؾ.
اًمٓمريؼ اًمراسمع – اًمذي ىمٚم٧م ًمؽ يٛمٙمـ أن شمٕمدّّ ه صم٤مًم ًث٤م ويٛمٙمـ أن شمٕمدّّ ه راسم ًٕم٤م  :-صمٌقت اًمٌٞمٕم٦م وامإُم٤مُم٦م سم٤مًمٖمٚمٌـ٦م
واًم٘مٝمر ،هذه ُمً٠مًم٦م قمٔمٞمٛم٦م ،هلذا سمٕمض اًمٜم٤مس ٓ يٗمٝمؿ هذه اعمً٠مًم٦م قمغم وضمٝمٝم٤م :ومٞمح٤مول أن ُيِمٜمّّع ومٞمٝمـ٤م قمـغم
أهؾ اًمًٜم٦م ،وأهؾ اًمًٜم٦م أرطمؿ اًمٜم٤مس سم٤مخلٚمؼ ،ومٝمذا اًم ّثٌقت ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واٟمٕم٘م٤مد امإُم٤مُمـ٦م سمـف :أهـؾ اًمًـٜم٦م
ٓطمٔمقا اًمٜمّمقص اًمقل ُشمُٕمٔمؿ دُم٤مء اعمًٚمٛملم وأُمقاهلؿ ،وهلذا ىم٤مًمقا سمثٌقت امإُم٤مُمـ٦م سم٤مًمٖمٚمٌـ٦م واًم٘مٝمـر ،صـقرة
هذه اعمً٠مًم٦م أٟمف إذا همٚم٥م ٌ
وشمؿ ًمـف اًمقٛمٙمـلم:
رضمؾ إُُم َ٦م سمًٞمٗمف – سم٤مًم٘مٝمر واًمٖمٚمٌ٦م  -وأذقمٜمقا ًمف واؾمق٘مر ًمف إُمر ّ
سح سمذًمؽ إئٛمـ٦م
ص٤مر اعمقٖمٚم٥م إُم٤م ًُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمذيـ شمٖم ّٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ  -وإن مل يًقجٛمع ذوط امإُم٤مُم٦م ّ ،-
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمـف
يم٠ممحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ّ
وٟمص قمغم هذه اعمً٠مًم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م وهق إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م ،وهلذا اًمٜم ّ
( )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ط إطمٞم٤مء اًمؽماث ( )148 /8قمـ أيب شمقسم٦م :اًمرسمٞمع سمـ ٟم٤مومع احلٚمٌل.
( )2ؾمٌؼ خترجيف.
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وؾم ّٚمؿ ىم٤مل« :اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا :وإن شمقمم قمٚمٞمٙمؿ قمٌد طمٌٌمش( ،)1ممـ مل يًقجٛمع ذوط امإُم٤مُم٦م يم٠من يٙمـقن
قمٌد وهق اًمرىمٞمؼ اعمٛمٚمقك وهذا وم٤مىمد ًمنمط ُمـ ذوط امإُم٤مُم٦م وهل احلري٦م وُمع ذًمؽ اًمٜمٌـل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف
وؾم ّٚمؿ أُمر سم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ،ومم٤م ُي َٛمثؾ ًمف أهؾ اًمٕمٚمؿ – ُمً٠مًم٦م اًمٖمٚمٌ٦م واًم٘مٝمر  -وٓي٦م قمٌد اعمٚمؽ سمــ ُمـروان،
أُمػما ًمٚمٛمـ١مُمٜملم ،وأُمـر أهـؾ اًمٕمٚمـؿ سم٤مًمًـٛمع
وٓيقف واوح٦م وفم٤مهرة أٟمف همٚم٥م اًمٜم٤مس وىمٝمرهؿ وشمقمم وص٤مر ً
واًمٓم٤مقم٦م ًمف.
اعمً٠مًم٦م اًمقل شمٚمٞمٝم٤م :أؾمٌ٤مب اخلروج قمغم اًمقٓة ،هذه ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م.
إول ُمـ أؾمٌ٤مب اخلروج :اًمق٠مويؾ ،ومل خيرج أطمد قمغم امإُم٤مم إٓ وًمف ذم ظمروضمـف قمـغم امإُمـ٤مم شم٠مويـؾ،
وهلذا هذا اًمق٠مويؾ سم٤مب اٟم ُقُٝمٙم٧م ومٞمف طمرُم٦م اًمنميٕم٦م ،وهلذا امإٟمً٤من ٓ سمـد أن يٕمـرف أن اًمق٠مويـؾ ُمٜمـف ُمـ٤م هـق
دائًم اًمـذي خيـرج َيـ٤مول أن يقٙمـ٠م ذم ظمروضمـف قمـغم أؿمـٞم٤مء ذقمٞمـ٦م،
ُم٘مٌقل وُمٜمف ُم٤م هق ًمٞمس سمٛم٘مٌقل ،وهلذا ً
واًمِمٞمٓم٤من يزيـ هذا ،وهلذا ىمٚم٧م ًمؽ :سم٤مب امإُم٤مُم٦م سم٤مب شمٕمٔمؿ ومٞمف اًمٗمقٜم٦م ًمقٕمٚمـؼ اًمٜمٗمـقس سمٛمٜمّمـ٥م امإُم٤مُمـ٦م،
ويمثػم ممـ ظمرج ظمر ج ٕضمؾ اًمدٟمٞم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م وإن شمٔم٤مهر سم٠مٟمف يريد ٟمٍمة اًمديـ ذم اًمٖم٤مًم٥م.
إُمر اًمث٤مين :أن يرى اعمرء ُم٤م يٙمرهف ذم ديٜمف أو دٟمٞم٤مه ،ويؽمك اًمّمـؼم اًمـذي أُمـر اًمرؾمـقل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف
ظم٤مرضم٤م ،يٙمره ذم ديٜمف ُمثؾ ُم٤م طمّمؾ عمّ٤م اُمـ ُقُحـ اًمٜمـ٤مس سمـ٤مًم٘مقل سمخٚمـؼ
وؾم ّٚمؿ سمف ،ومٞمٙمقن ُمٕمق٘مدًً ا ًمٚمخروج أو
ً
وضمٚمِد وؾمجـ وأوذي ُم٤م أُمر اًمٜمـ٤مس
اًم٘مرآن ،هذا مم٤م يٙمرهف اًمٜم٤مس ذم ديٜمٝمؿ ،وهلذا امإُم٤مم أمحد ُمع أٟمف اُمقحـ ُ
سم٤مخلروج ،ومٚمًم ُشم ُٙمُٚمؿ ذم ُم ً٠مًم٦م اخلروج ىم٤مل :ؾمٌح٤من اهلل ،ؾمٌح٤من اهلل ،اًمدُم٤مء ،اًمـدُم٤مء ،وم٘مـ٤مل سمٕمـض ضمٚمًـ٤مء
امإُم٤مم أمحد :أًمًٜم٤م ذم ومقٜم٦م؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ذم ومقٜم٦م ظم٤مص٦م ،وًمٙمـ إذا ظمرج اًمٜمـ٤مس قم ُٔمٛمـ٧م اًمٗمقٜمـ٦م ،هـذا ُمــ وم٘مـف
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـ ّٚمؿ
امإُم٤مم أمحد رمحف اهلل شمٕم٤ممم واقمقّم٤مُمف سم٤مًمٜمّمقص ،وىمد صدق رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،هلذا اًمٜم ّ
ىم٤ملُ« :مـ رأى ُمـ أُمػمه ؿمٞم ًئ٤م يٙمرهفش( )2وُم٤م يٙمرهف ىمد يٙمرهف ذم اًمديـ وىمد يٙمرهف ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ إصمرة ،ىمـد
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سم٤مًمّمـؼم :وعمــ هـؿ أومم
يًق٠مصمر امإُم٤مم سم٤مُٕمقال وسم٠مؿمٞم٤مء يمثػمة ُمـ اًمدٟمٞم٤م ،هذا أُمر اًمٜم ّ
سم٤ممإطمً٤من وهؿ إٟمّم٤مر ،ىم٤مل اًمٜمٌ ّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :إٟمٙمؿ ؾمؽمون سمٕمدي أصمرةش( )3يٕمٜمل اؾمـقئث٤مر ،هـذا

( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)7142
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)7153
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)4331
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ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـ ّٚمؿ أظمؼمٟمـ٤م أن ُمّمـػم اًمـدٟمٞم٤م إمم
واىمع ذم إُُم٦م ُمـ أزُمٜم٦م ُمقٓم٤موًم٦م ،وم٤مٕصمرة هل دٟمٞم٤م ،واًمٜم ّ
اًمٗمٜم٤مء :وأن اًمّمؼم قمغم هذه إصمرة يمًم ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمف شمٙمٗمػم اًمًٞمئ٤مت ورومٕم٦م اًمدرضم٤مت وؾمٌ٥م ًمٚمٗمالح ذم
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤مل« :اصؼموا طمقك شمٚم٘مقين قمغم احلـقضش( ،)1وم٤مًمّمـؼم قمـغم إصمـرة
أظمرةٕ ،ن اًمٜم ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف
ًمٞمس ًمف طمد ،هلذا سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقل :إمم ُمقك ٟمّمؼم؟ هذا مل يقح٘مؼ ُمـ ُمٕم٤مين اًمٜمّمقص ،اًمٜم ّ
وؾم ّٚمؿ ي٘مقل« :اصؼموا طمقك شمروين قمغم احلقضش أو طمقك شمردوين احلقض أو يمًم ىم٤مل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ،
ؼم
سمـر أو ُيًـؽماح ُمــ ومـ٤مضمر ،اًمـ ّ
هلذا اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل يم٤مٟمقا ُي َٕم ّؼمون هبذا :ي٘مقًمقن :اصؼموا طمقك يًـؽميح ّ
يًؽميح سم٤معمقت ،يمًم ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ :إين أرى اعمقت يمراُم٦م ًمٙمؾ ُمًٚمؿ ،يٕمٜمل إذا ُم٧م اؾمؽمطم٧م ُمــ هـذا
قمز ّ
وضمؾ قمـ إُُمـ٦م ُمــ هـذا امإُمـ٤مم اًمٔمـ٤ممل
جلقر ،أو ُيًؽماح ُمـ وم٤مضمر سم٠من ي٘مٌْمف ُمٚمؽ اعمقت :ومٞمٜمٗمس اهلل ّ
ا َ
واجل٤مئر ،وإذا شمريمقا اًمّمؼم – واًمّمؼم ُم٠مُمقر سمف  -قم٤مىمٌٝمؿ اهلل سمْمدّّ ذًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،هلـذا يٜمٌٖمـل قمـغم
قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس أن هيددوا سم٤مًمٜمّمقص وأن ُير ّسمقا قمغم ىمٝمر إهقاء سمٛمثؾ هذا إُمرٕ ،ن ُم٤م أطمد يًٚمؿ ُمـ اهلـقى
ّ
وضمـؾ ووم٘مٝمـف وقم ّٚمٛمـف ويم٤مٟمـ٧م
قمز
ذم هذه اعمً٠مًم٦م إٓ ُمـ ؾم ّٚمٛمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،واًمٕمّمٛم٦م عمـ قمّمٛمف اهلل ّ
مهف.
أظمرة ّ
---------واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمألئٛم٦م ومٞمًم َي٥م اهلل ويرى ،وُمـ وزم اخلالوم٦م سم٢ممج٤مع اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ورو٤مهؿ سمـف :ومٝمـق
وم٤مضمرا.
أُمػم اعم١مُمٜملمَ ٓ ،يؾ ٕطمد أن يٌٞم٧م ًمٞمٚم٦م وٓ يرى أن ًمٞمس قمٚمٞمف إُم٤مُم٤م سمرا يم٤من أو ً
.......................
هذا سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقل أٟم٤م ًمٞمس ذم قمٜم٘مل سمٞمٕم٦م ،اًمرؾمقل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ي٘مقلُ« :مـ ُم٤مت وًمـٞمس ذم
قمٜم٘مف سمٞمٕم٦مُ :م٤مت ُمٞمق٦م ضم٤مهٚمٞم٦مش( ،)2وىمقل اًمؼمهب٤مري (ٓ يرى) أي ٓ يٕمق٘مد أن ذم قمٜم٘مف سمٞمٕمـ٦م ،واًمٌٞمٕمـ٦م ٓزُمـ٦م،
وسمٕمض اًمٜم٤مس يًقِمٙمؾ هذا ومٞم٘مقل :أٟم٤م مل أسم٤ميع سمٜمٗمز! ٟم٘مقل :اًمٌٞمٕم٦م إذا صمٌقـ٧م ًمإلُمـ٤مم سم٠مهـؾ احلـؾ واًمٕم٘مـد
ًمزُم٧م عمـ دون ه١مٓء ،ومل ي٘مؾ أطمد ُمـ اًمٜم٤مس أن اًمٌٞمٕم٦م ٓ شمقح٘مؼ طمقك يٌ٤ميع اًمٜم٤مس مجٞم ًٕم٤م ،هـذا وم٤مؾمـد ُمــ

( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)4331
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (.)1851
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ضمٝم٦م اًمنمع ووم٤مؾمد ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾٟٕ ،مف إذا يم٤مٟم٧م ٓ شمثٌ٧م اًمٌٞمٕم٦م إٓ سمٛمٌ٤ميٕم٦م اًمٜمـ٤مس ُمٕمٜمـك ذًمـؽ أن امإُمـ٤مم
رسمًم ٓ شمٜمٕم٘مد امإُم٤مُم٦م ًمف إٓ سمٕمد ؾمٜمقات ُمقٓم٤موًم٦م ٕن اًمٜم٤مس ٓ يزاًمقن يٌ٤ميٕمقٟمف ،وهذا ومً٤مد قمٔمٞمؿ.
--------------------------------------------------ّ
ويّمغم سمٕمده٤م ؾم٧م ريمٕم٤مت
ُمً٠مًم٦م :ىم٤مل واحل٩م واًمٖمزو ُمع امإُم٤مم ُم٤مض ،وصالة اجلٛمٕم٦م ظمٚمٗمٝمؿ ضم٤مئزة،
يٗمّمؾ سملم يمؾ ريمٕمقلم ،هٙمذا ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ.
.......................
ىم٤مل :احل٩م واًمٖمزو ،وهذه اعمً٠مًم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمقل ص٤مر اًم٘مقل هب٤م قمالُم٦م قمغم اًمًٜم٦م وقمالُم٦م قمـغم
اًمًٜمل عمخ٤مًمٗم٦م اًمرواومض و اخلقارج ذم هذا إُمر ،ومق٠مُمؾ يرقم٤مك اهلل ه٤مشمـ٤من قمٌ٤مدشمـ٤من قمٔمٞمٛمقـ٤من ومهـ٤م احلـ٩م
اًمٜم٤مس ُمٕمف طمـلم
واجلٝم٤مد ٓ صالح هلًم إٓ سم٤ممإُم٤مم ،وم٤محل٩م قمٌ٤مدة جيقٛمع ومٞمٝم٤م اخلٚمؼ ،وٓ سمد ومٞمٝم٤م ُمـ أُمػم يٜمْ ِْٗم ُر
ُ
يٜمٗمر ويٜمزًمقن ُمٕمف طملم يٜمزل ،وهلذا ٟمص اًمٗم٘مٝم٤مء رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمغم أُمػم احل٩م ،هلذا امإُم٤مم هق اًمذي شمٙمـقن
أُمػما يٜمٓمٚمؼ اًمٜم٤مس ُمٕمف ،هذه ُؾمٜم٦م واحلٛمد هلل ىم٤مئٛم٦م إمم وىمقٜمـ٤م
إُمقر سمف ذم احل٩م ،وًمإلُم٤مم أن ُيٜمََقب قمغم احل٩م ً
هذا ،وإذا مل يٙمـ ًمٚمٜم٤مس أُمػم ذم احل٩م قمٜمد ذًمؽ شمٙمقن أُمقر اًمٜم٤مس ومقى ٓ شمقح٘مؼ هذه اًمٕمٌـ٤مدة هـذا ٟمـص
اًمٗم٘مٝم٤مء رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ،ويمذًمؽ اجلٝم٤مد ٓ سمد أن يٙمقن ومٞمف أُمػم طمقك يقح٘مـؼ اعم٘مّمـقد ُمٜمـف ،اعم٘مّمـقد ُمــ
اجلٝم٤مد ًمٞمس هق ىمقؾ اًمٙم٤مومر وم٘مطً ،مٞمس ُمراد اًمنميٕم٦م سم٤مجلٝم٤مد ىمقؾ اًمٙم٤مومر ،وإٟمًم اعمراد سم٤مجلٝم٤مد إقمالء يمٚمٛمـ٦م اهلل
قمز ّ
وضمؾ وإىم٤مُم٦م اًمديـ ٓ ،سمد ًمإلٟمً٤من أن ٓ يٖمٞم٥م قمـ ذهٜمف هذا إُمر ،واجلٝم٤مد ٓ يٙمقن إٓ سم٤مًمقٓي٦م قمغم أي
ّ
وضمف يم٤مٟم٧م اًمقٓي٦م ،ؾمقاء يم٤من اًمقازم سمرا ُمـ أهؾ اًمٓم٤مقم٦م أو ُمـ أهؾ اًمٗمجقر واعمٕمّمٞم٦م ،وم٢مٟمف يقح٘مـؼ سم٤مجلٝمـ٤مد
ُمٕمف دومع ذ قمٔمٞمؿ ،وهذا وىمع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أهنؿ ىم٤مشمٚمقا ُمع سمٕمض إئٛم٦م اًمذيـ ًمٞمًقا قمغم
ؼم ،رسمًم يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ ُمٕم٤ميص رسمًم ،وُمع ذًمؽ ىم٤مشمٚمقا ُمٕمٝمؿٕ ،ن هذا ُمّمٚمح٦م قمٔمٞمٛم٦م ،هلذا ٟمص
وضمف اًمٓم٤مقم٦م واًم ّ
إئٛم٦م رمحٝمؿ اهلل قمغم هذه اعمً٠مًم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م وهل احل٩م ٕن اعمخ٤مًمػ ومٞمٝم٤م هؿ ُمـ أهؾ إهـقاء ،ومـ٢من اخلـقارج
ٕهنؿ ٓ يرون اجلٝم٤مد ُمع إئٛم٦م ويمذًمؽ اًمرواومض خي٤مًمٗمقن ذم هذه اعمً٠مًم٦م :ومٜم٘مقل اعمخ٤مًمػ ذم هذه اعمً٠مًم٦م -
ُمً٠مًم٦م ضمديدة  -اعمخ٤مًم ػ ذم هذه اعمً٠مًم٦م ـم٤مئٗمق٤من أو ومرىمق٤من ،اًمرواومض وم٢مهنؿ ٓ يرون احل٩م واجلٝمـ٤مد إٓ ُمـع
امإُم٤مم اعمٕمّمقم اًمذي يٜمقٔمرون ظمروضمف  -وهق حمٛمـد سمــ احلًــ اًمٕمًـٙمري  -اعمخقٗمـل يمـًم يزقمٛمـقن ذم
هداب ؾم٤مُمراء ،وهؿ َيدْْ ُقم َ
قن قمٜمد ذيمره سمقٕمجٞمؾ ظمروضمف ،اًمرواومض ٓ يرون احل٩م واجلٝمـ٤مد إٓ ُمـع امإُمـ٤مم
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اعمٕمّمقم ،هذا هق اعمٕمٚمقم ُمـ ُمذهٌٝمؿ ،إٓ ذم اًمٕمّمقر اعمق٠مظمرة طمٞمٜمًم ظمرضم٧م ومٞمٝمؿ سمدقمـ٦م ُمـ٤م يًـٛمك سمقٓيـ٦م
اًمٗم٘مٞمف  -سمدقم٦م ذم ُمذهٌٝمؿ ـمٌ ًٕم٤م  -يٜمقب قمـ امإُم٤مم اعمٕمّمقم ذم إىم٤مُم٦م سمٕمض اًمِمٕم٤مئر وُمٜمٝمـ٤م اجلٝمـ٤مد واحلـ٩م،
ؼم اًمّمـ٤مًمح،
يمذًمؽ اخلقارج ومٝمؿ يرون أن هذه إقمًمل  -يٕمٜمل احل٩م واجلٝم٤مد  ٓ -شمٙمقن إٓ حت٧م امإُمـ٤مم اًمـ ّ
وهلذا هؿ يٜمّمٌقن هلؿ إُم٤مم وجي٤مهدون ُمٕمف ،واحل٘مٞم٘م٦م أن هم٤مًم٥م ضمٝم٤مد اخلقارج هق ضمٝم٤مدهؿ ٕهؾ اًم٘مٌٚم٦م ُمــ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ ىمـ٤مل قمـٜمٝمؿ« :ي٘مقٚمـقن أهـؾ
أهؾ امإؾمالم ،يمًم هق ُمٕمٚمقم ُمـ شم٤مريخ اخلقارج ،وم٤مًمٜم ّ
امإؾمالم ويدقمقن أهؾ إوصم٤منش( )1وؾمقف ي٠ميت ُمٕمٜم٤م ذيمر اخلقارج ذم سمٕمض اًمٕمٜم٤مويـ اًمقل يٕم٘مده٤م اًمؼمهب٤مري
رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
اعمً٠مًم٦م اًمقل سمٕمده٤م وهل ىمقل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم :ويّمكم صالة اجلٛمٕم٦م ظمٚمٗمٝمؿ يٕمٜمل ظمٚمػ إئٛم٦م
اًمٗمج٤مر ،أو ظمٚمػ أئٛم٦م اجلقر ،واًمّمالة ظمٚمٗمٝمؿ ُؾمٜم٦م ُم٤موٞم٦م دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمًـٜم٦م ،وإٟمـًم ٟمـص اًمؼمهبـ٤مري قمـغم
صالة اجلٛمٕم٦م ٕٟمف ذم اًمٖم٤مًم٥م يم٤من إئٛم٦م يقق ًّمقن هذه اًمّمالة سمٕمدُم٤م اشمًٕم٧م سمٖمداد دون همػمه٤م ُمـ اًمّمٚمقات،
أُم٤م ذم اًمً٤مسمؼ ومٙم٤مٟمقا يققًمقن اًمّمالة مجٞم ًٕم٤م طمقك صالة اًمٗمروض ،يم٤من اًمًٚمػ يققًمقن طمقك صالة اًمٗمـرائض
اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ،وٟمص اًمؼمهب٤مري قمـ اجلٛمٕم٦م ٕٟمف يقٙمٚمؿ قمـ قمٍمه ،واهلل أقمٚمؿ ،وم٢م ًذا صـالة اجلٛمٕمـ٦م وؾمـ٤مئر
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :يّمٚمقن ًمٙمؿ :ومـ٢من أصـ٤مسمقا
اًمّمٚمقات ،وهل ُؾمٜم٦م ُم٤موٞم٦م دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمًٜم٦م ،ىم٤مل اًمٜم ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ «ؾمٞمٙمقن ومٞمٙمؿ أُمـراء
ومٚمٙمؿ وهلؿ ،وإن أظمٓم٠موا ومٚمٙمؿ وقمٚمٞمٝمؿش( ،)2وهلذا ضم٤مء قمـ اًمٜم ّ
يٛمٞمققن اًمّمالةش( )3وهذا طمدث ذم قمٝمد ظمٚمٗم٤مء سمٜمل أُمٞم٦م ،ومٙم٤مٟم٧م قمٜمدهؿ قم٤مدة شم٠مظمػم اًمّمـالة قمــ وىمقٝمـ٤م -
ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ،-وم٘مٞمؾ :ي٤م رؾمـقل اهلل ُمـ٤مذا ٟمّمـٜمع؟ ىمـ٤مل« :صـٚمقا اًمّمـالة ًمقىمقٝمـ٤م صمـؿ صـٚمقا
ُمٕمٝمؿش(ٕ )4ضمؾ أن يراقمك قمدم اعمٗم٤مرىم٦م ،وٕن أُمث٤مل اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ وأهؾ امإؿم٤مرة وآقمقٌـ٤مر
إذا ُوم ِ٘مدوا دل قمغم رء ،ومٞمّمٚمقن ُمٕمٝمؿ ٟم٤مومٚم٦م ٕن شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ وىمقٝم٤م ٓ جيقز ويمٌػمة ُمـ يمٌ٤مئر اًمذٟمقب،
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمـف
وقمٜمد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ وىمقٝم٤م قمغم وضمف اًمقٕمٛمد أٟمف يمٗمر ،وُمع ذًمؽ اًمٜم ّ

( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3344
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)694
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (.)648
( )4صحٞمح ُمًٚمؿ (.)648
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وؾم ّٚمؿ ىم٤مل« :صٚمقا اًمّمالة ًمقىمقٝم٤م صمؿ صٚمقا ُمٕمٝمؿش( ،)1وهلذا صح قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد أٟمـف ّ
صـغم ظمٚمـػ
صغم اًمٗمجر أرسم ًٕم٤م وهق ذم صحٞمح ُمًٚمؿ( ،)2وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر ّ
اًمقًمٞمد سمـ قم٘مٌ٦م وىمد ّ
صغم ظمٚمػ احلجـ٤مج سمــ
يقؾمػ( )3وهق ُمـ أفمٚمؿ أهؾ قمٍمه ،يمذًمؽ أٟمس سمـ ُم٤مًمـؽ ريض اهلل قمٜمـف ّ
صـغم ظمٚمـػ احلجـ٤مج ،ويمـ٤من
احلج٤مج أُمػم احل٩م ذم ذاك اًمقىم٧م ،وُمع ذًمؽ صٚمقا ظمٚمٗمٝمؿ اًمّمٚمقات ،وم٢م ًذا اًمّمالة ظمٚمػ أئٛمـ٦م اجلَـقر ُؾمـٜم٦م
ُم٤موٞم٦م وهل شم٤مسمٕم٦م عمً٤مئؾ اًمّمؼم قمغم ضمقرهؿ.
صمؿ ىم٤مل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم :ويّمكم سمٕمده٤م ؾم٧م ريمٕم٤مت ،هذا ُمـ اًمقٗمريٕم٤مت ًمٚمٛمً٤مئؾ ،وم٢من اًمّمالة
ٌل ص ّغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـ ّٚمؿ ذم اًمًـ٧م ريمٕمـ٤مت اًمقـل
سمٕمد اجلٛمٕم٦م ؾم٧م ريمٕم٤مت ٓ يثٌ٧م ومٞمٝم٤م رء ُمرومقع قمـ اًمٜم ّ
ذيمره٤م اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
--------------------------------------------------اًمًالم.
واخلالوم٦م ذم ىمريش إمم أن يٜمزل قمٞمًك سمـ ُمريؿ قمٚمٞمف ّ
.......................
اخلالوم٦م ذم ىمريش :مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن ظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم جي٥م أن يٙمقن ُمـ ىمـريش ًم٘مقًمـف ّ
صـغم اهلل
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ «إئٛم٦م ُمـ ىمريشش( )4رواه امإُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد ،وًم٘مقًمـف ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ «اًمٜمـ٤مس شمٌـع
اظمقٞم٤مر ًمٚمٜم٤مس،
صمؿ
ٌ
ًم٘مريش ذم هذا اًمِم٠منش( )5وهق خمرج ذم اًمّمحٞمحلم ،يٕمٜمل ؿم٠من امإُم٤مُم٦م ،ـمٌ ًٕم٤م هذا إذا يم٤من ّ
وأُم٤م ـمرق اٟمٕم٘م٤مد امإُم٤مُم٦م وم٘مد ذيمرت ًمٙمؿ أهن٤م شمٜمٕم٘مد سمٛمــ مل يًـقجٛمع ذوط امإُم٤مُمـ٦م وسمـ٠من ٓ يٙمـقن ُمــ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ
ىمريش ،ـمٌ ًٕم٤م ىمقل اًمؼمهب٤مري :إمم أن يٜمزل قمٞمًك سمـ ُمريؿ :يِمػم إمم احلدي٨م قمـ اًمٜم ّ
«إن هذا إُمر ذم ىمريش ٓ يٕم٤مدهيؿ أطمد إٓ أيم ٌّف اهلل ذم اًمٜم٤مر قمغم وضمٝمف ُم٤م أىم٤مُمقا اًمديـش( ،)6وأُم٤م ىمقًمف إمم أن

( )1ؾمٌؼ خترجيف.
( )2اًمذي ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ( ) 1717أن اًمقًمٞمد سمـ قم٘مٌ٦م صغم اًمّمٌح ريمٕمقلم صمؿ ىم٤مل( :أزيديمؿ؟) ،أُم٤م رواي٦م إرسمع ومٝمل قمٜمد أمحد ( ،)1231ومل
أقمثر قمغم ذيمر ٓسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ذم احلدي٨م ،وىمد أورده اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل ذم ذطمف يمًم ذيمره اًمِم٤مرح هٜم٤م ،اٟمٔمر ذح اًمٓمح٤موي٦م -
ط إوىم٤مف اًمًٕمقدي٦م (ص .)366
( )3صحٞمحُ .مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ( .)13983امإرواء (.)525
( )4صحٞمح .أمحد ( .)12911صحٞمح اجل٤مُمع (.)2757
( )5صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3495
( )6صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3511
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أن يٜمزل قمٞمًك سمـ ُمريؿ :وم٤مهلل أقمٚمؿ أٟمف يمذًمؽ ،يريد ُم٤م ورد ومٞمًم شم٘مدم ًمٙمؿ ُمـ أن ذم آظمر اًمزُم٤من خيرج اعمٝمدي
وهق ُمـ ىمريش يمًم وردت إطم٤مدي٨م سمذًمؽ ،وأٟمف يٙمقن ًمف ُمٜمّم٥م امإُم٤مُم٦م قمغم اعمًٚمٛملم.
--------------------------------------------------وُمـ ظمرج قمغم إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ومٝمق ظم٤مرضمل ىمد ؿمؼ قمّم٤م اعمًٚمٛملم ،وظم٤مًمػ أصم٤مر و ُمٞمققف ُمٞمقـ٦م
ضم٤مهٚمٞم٦م.
.......................
هذه اعمً٠مًم٦م ُمـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م ،وم٘مد ذيمر امإُم٤مم أمحد ذم رؾم٤مًمقف أصقل اًمًٜم٦م اًمٜمص قمغم هذه اعمًـ٠مًم٦م،
ىم٤مل :وُمـ ظمرج قمغم إُم٤مم ُمـ اعمًٚمٛملم ،ىمقل امإُم٤مم أمحدُ :مـ ظمرج قمغم إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملمٓ ،طمظ قمٌ٤مرة
امإُم٤مم أمحد :أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ،هذا يدًمؽ قمغم شمٕمدد إئٛم٦م ،أن اًمقاضم٥م واطمد وًمٙمـ شمٕمدد إئٛم٦م ضمـ٤مئز ،ىمـ٤مل:
وُمـ ظمرج قمغم إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم وىمد يم٤من اًمٜم٤مس اضمقٛمٕمقا قمٚمٞمف ،وهذا يٗمٞمدك ذم ُمً٠مًم٦م اًمقٛمٙملم واًمٖمٚمٌ٦م
وأىمروا ًمف سم٤مخلالوم٦م سم٠مي وضمف يمـ٤من ،سم٤مًمروـ٤م وآظمقٞمـ٤مر أو سم٤مًمٖمٚمٌـ٦م ،طمٙمـؿ
واًم٘مٝمر وأن اًمٜم٤مس اضمقٛمٕمقا قمٚمٞمف ّ
اخل٤مرج يمًم ىم٤مل امإُم٤مم أمحد وم٘مد ؿمؼ هذا اخل٤مرج قمّم٤م اعمًٚمٛملم ،وظم٤مًمػ إصم٤مر ،قمّم٤م اعمًٚمٛملم واهلل أقمٚمؿ أن
اخل٤مرج يْمٕمػ إُُم٦م سمخروضمف ٕٟمف يؽمشم٥م قمغم ظمروضمف وٕمػ إُُم٦م وؾمـٗمؽ اًمـدُم٤مء ،شمٙمـقن اًمدوًمـ٦م اًمقـل
َيّمؾ ومٞمٝم٤م اخلروج شمٙمقن دوًم٦م وٕمٞمٗم٦م واهٜم٦م يقحٙمؿ ومٞمٝم٤م إقمداء يمًم شمٕمرومقن طمقـك ذم اًمًـ٤مسمؼ وذم اًمـزُمـ
اعمٕم٤مس ،ىم٤مل :وظم٤مًمػ إصم٤مر قمـ رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـ ّٚمؿ ،ومـ٢من ُمـ٤مت اخلـ٤مرج قمٚمٞمـف ُ -مـ٤مت قمـغم
اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ُ -م٤مت ُمٞمق٦م ضم٤مهٚمٞم٦م ،وهـذا ُمــ أًمٗمـ٤مظ اًمققمٞمـد،
اخلروج ُ -م٤مت ُمٞمق٦م ضم٤مهٚمٞم٦م ٟ -مً٠مل اهلل ّ
يمقن امإٟمً٤من يٛمقت قمغم اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ أًمٗم٤مظ اًمققمٞمد ،وهـذا هـق ُمًـٚمؽ اخلـقارج اًمـذيـ ي٘مـ٤مشمٚمقن إئٛمـ٦م
وخيرضمقن قمٚمٞمٝمؿ ٕضمؾ اعمٕم٤ميص يمًم هق ُمٕمٚمقم ُمـ ُمذه٥م اخلقارج.
--------------------------------------------------ٓ َيؾ ىمق٤مل اًمًٚمٓم٤من وٓ اخلروج قمٚمٞمف وإن ضم٤مر :وذًمؽ ًم٘مقل رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ ٕيب ذر
اًمٖمٗم٤مري« :اصؼم وإن يم٤من قمٌدا طمٌِم ًٞم٤مش( ،)1وىمقًمف ًمألٟمّم٤مر «اصؼموا طمقك شمٚم٘مقين قمغم احلقضش( ،)1وًمـٞمس
ُمـ اًمًٜم٦م ىمق٤مل اًمًٚمٓم٤من :وم٢من ومٞمف ومً٤مد اًمدٟمٞم٤م واًمديـ
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)7142
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.......................
هذه اعمً٠مًم٦م :وٓ َيؾ ىمق٤مل اًمًٚمٓم٤من ،هذا حمؾ إمج٤مع سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وممـ طمٙمك إمج٤مع قمـغم أهـؾ اًمٕمٚمـؿ
قمغم أٟمف ٓ جيقز اخلروج قمغم اًمًٚمٓم٤من وقمغم ىمق٤مًمف اسمـ سمٓم٤مل واًمٜمقوي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمـ٦م رمحـف اهلل
شمٕم٤ممم :وًمٕمٚمف ٓ يٙم٤مد يٕمرف ـم٤مئٗم٦م ظمرضم٧م قمغم ذي ؾمٚمٓم٤من إٓ ويم٤من ذم ظمروضمٝم٤م ُمـ اًمٗمً٤مد ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ
اًمٗمً٤مد اًمذي أزاًمقف( ،)2أقمٞمد اًمٙمالم ،هذا ـمٌ ًٕم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف شم٘مريٌ٤م ؾمٌٕم٦م ىمـرون ،وهـق
ُمًق٘مرأ ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ اؾمق٘مراء ًمٚمق٤مريخ ،سمؾ قمٜمده دىمـ٦م ذم ُمثـؾ هـذه إُمـقر،
ي٘مقل :وًمٕمٚمف ٓ يٙم٤مد يٕمرف ـم٤مئٗم٦م ظمرضم٧م قمغم ذي ؾمٚمٓم٤من إٓ ويم٤من ذم ظمروضمٝم٤م ُمـ اًمٗمً٤مد ُمـ٤م هـق أقمٔمـؿ
ُمـ اًمٗمً٤مد اًمذي أزاًمقف  -وهذا يٌلم ًمؽ أن اخل٤مرج يريد إزاًم٦م اًمٗمً٤مد  ،-يٕمٜمل سمٕمض اخل٤مرضملم يريدون إزاًم٦م
اًمٗمً٤مد ،ىم٤مل :وًمٕمٚمف ٓ يٙم٤مد يٕمرف ـم٤مئٗم٦م ظمرضم٧م قمغم ذي ؾمٚمٓم٤من إٓ ويم٤من ذم ظمروضمٝم٤م ُمـ اًمٗمًـ٤مد ُمـ٤م هـق
ىمٍمـا أو ؿمـٞم ًئ٤م يمـل يٙمقـ٥م
أقمٔمؿ ُمـ اًمٗمً٤مد اًمذي أزاًمقف ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٛمٙمـ اًمًٚمٓم٤من ذم ذًمؽ اًمقىم٧م أقمٓمـ٤مه ً
اًمٙمالم هذا( ،)3اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ص٤مطم٥م اًمٙمالم هذا ُم٤مت ُمًجق ًٟمً٤م ذم ؾمجـ اًم٘مٚمٕم٦م ً -مٚمٕمٚمؿ وامإطم٤مـم٦م  -رمحف اهلل،
وهلذا يم٤من ُمذه٥م أهؾ احلدي٨م شمرك اخلروج ،ي٘مقل ؿمٞمخ امإؾمالمُ :مذه٥م أهؾ احلدي٨م شمرك اخلروج سم٤مًم٘مق٤مل
قمغم اعمٚمقك اًمٌٖم٤مة ،واًمّمؼم قمغم فمٚمٛمٝمؿ إمم أن يًؽميح ّسمر أو ُيًؽماح ُمـ وم٤مضمر ،وهلذا سمٕمض اعمٕم٤مسيـ َي٤مول
أن يِمٖم٥م :سم٠من هذه اعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف ،ويًقدل سمٙمالم اسمـ طمجر أن اخلروج يم٤من ُمـذه٥م ًمٚمًـٚمػ ىمـديؿ،
وهذا قمغم وضمف احل٘مٞم٘م٦م ومٝمؿ ٓ سمـ طمجرٕ ،ن اسمـ طمجـر رمحـف اهلل شمٕمـ٤ممم ومٝمـؿ ُمــ ومٕمـؾ سمٕمـض اًمًـٚمػ -
يم٤محلًلم وهمػمه  -ومٝمؿ أن هذا ُمذه٥م ،اًمّمحٞمح أن اخلروج صمٌق٧م إدًم٦م ُمـ يمالم اهلل ويمالم رؾمـقًمف ّ
صـغم
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمٕمدم ضمقاز اخلروج ،وإطم٤مدي٨م ذم هذا فم٤مهرة سم ّٞمٜم٦م وواوح٦مُ ،م٤م وىمع ُمـ اًمًٚمػ ُيٕمقذر ًمـف
وَيٛمؾ قمغم أطمًـ اعمح٤مُمؾً ،مٙمـ ٓ يٜمً٥م عمذه٥م اًمًٚمػ ،أرى أن ٟمًٌقف إمم ُمذه٥م اًمًـٚمػ ُمــ اًمٖمٚمـط،
ُ
ُمذه٥م اًمًٚمػ مل خيقٚمػ وإٟمًم هق ُمًق٘مر ،أُم٤م ىمقهلؿ أٟمف اٟمٕم٘مد آضمقًمع سمٕمد ذًمؽ أو يمذا :إصؾ أن هذا هـق
ُمذه٥م اًمًٚمػ ،اعمخ٤مًمػ عمذه٥م اًمًٚمػ إذا يم٤من ُمـ اًمًٚمػ وم٢مٟمف ُيٕمقذر ًمف ،وىمع هـذا ُمــ أئٛمـ٦م يمٌـ٤مر ًمٙمــ

( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)4331
قي٦م (.)391 /3
(ُ )2مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌ ّ
ـمٌٕم٤م اًمِم٤مرح هٜم٤م يذيمر ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمقٝمٙمؿ سم٠مصح٤مب ومٙمر اخلروج قمغم إئٛم٦م.
(ً )3
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اًمٕمّمٛم٦م ًمٞمً٧م ٕطمد ،ومٛمـ ي٘مرأ ىمّم٦م ومقٜم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ إؿمٕم٨م اًمٙمِٜمدي :وىمع أئٛم٦م يمٌ٤مر ذم اخلروج قمـغم
وضمف اًمق٠مويؾ قمغم احلج٤مج سمـ يقؾمػ ومخٚمٕمقه صمؿ سمٕمد ذًمؽ ظمٚمٕمقا وٓي٦م قمٌد اعمٚمؽ سمــ ُمـروان ،وومقٜمـ٦م اسمــ
ٌ ِ
اًم٘مراءُ ،م٤مت ومٞمٝم٤م ـمٚمٌـ٦م
إؿمٕم٨م شمر ّشمّ٥م قمٚمٞمٝم٤م
أطمداث ضم ًَ٤مم وإراىم٦م دُم٤مء طمقك سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يًٛمٞمٝم٤م ومقٜم٦م ّ
قمٚمؿ وُم٤مت ومٞمٝم٤م قمٚمًمء ،ويمؾ ُمـ ؾم٤مهؿ ذم اخلروج ٟمدم قمغم اخلروج ،ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم يم٤من ُمــ أئٛمـ٦م اًمقـ٤مسمٕملم
اظمقٗمك وٟم٘مؾ قمٜمف أٟمف يم٤من ٟم٤مد ًُم٤مّ ،
واًمِمٕمٌل أفمٝمر هذا وسم ّٞمٜمف ،سمؾ سمٕمْمٝمؿ ؿم٤مرك ذم اًمٌداي٤مت صمـؿ شمـرك ،وُمـٜمٝمؿ
ُمًٚمؿ ؿمـ٤مرك ذم اًمٌـداي٤مت صمـؿ ظمـرج ،ومقٜمـ٦م قمٌـد اًمـرمحـ سمــ
ُمًٚمؿ سمـ يً٤مر ،يم٤من ُمـ أئٛم٦م اًمًٚمػ ،ويم٤من
ٌ
إؿمٕم٨م ،اىمرؤوه٤م ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ىمّم٦م ـمقيٚم٦م ضمدًً ا ،ويم٤من ُمًٚمؿ سمـ يً٤مر َيٛمد اهلل شمٕم٤ممم ىمـ٤مل :أمحـد اهلل
أين مل أر ِم هب٤م سمًٝمؿ ومل أمحؾ هب٤م ؾمٞمػ ،يٕمٜمل ظمرج ُمـ اًمٌداي٤مت صمـؿ اٟمًـح٥م ُمــ اًمٗمقٜمـ٦م ،وم٘مـ٤مل أسمـق ىمالسمـ٦م
اجلرُمل  -يم٤من ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمق٤مسمٕملم – وم٘م٤مل :ي٤م ُمًٚمؿ  -وقمٜمده ؾمٌح٤من اهلل وم٘مف وًمف أىمقال قمجٞمٌ٦م :هذا اًمقـ٤مسمٕمل
اًمٗم٘مٞمف  -ىم٤مل :ي٤م ُمًٚمؿ ومٙمٞمػ ُمـ أسمٍمك سم٤مًمّمػ :وم٘مـ٤ملُ :مًـٚمؿ ُمٕمٜمـ٤م :احلـؼ ُمٕمٜمـ٤مٕ ،ن اًمٜمـ٤مس يٖمـؽمون
سم٤مًمٙمٌ٤مر ،ىم٤مل :ومٌٙمك طمقك أؿمٗم٘مٜم٤م قمٚمٞمف ،سمٙمك ُمًٚمؿ سمـ يً٤مر ،وهلذا ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ :يم٤من ُمًٚمؿ سمــ يًـ٤مر
ُي َٗمْمؾ قمغم احلًـ اًمٌٍمي – يٗمْمٚمقٟمف قمغم اًمٜم٤مس  ،-ىم٤مل :ومٚمًم وىمٕم٧م اًمٗمقٜم٦م ارشمٗمع احلًـ واشمْمـع ُمًـٚمؿ،
اًمًالُم٦م
يِم٤مرك طمقك ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء رمحٝمؿ اهلل مجٞم ًٕم٤م ًمٙمـ امإٟمً٤من يًقٌٍم ويٕمرف ،آؾمقٛمً٤مك سم٤مًمٜمّمقص و ّ
ُمـ اًمٗمقٜم٦م هذا ٟمٕمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ،طمقك اًمٜم٤مس ي٘مدرون ًمٚمٕم٤ممل امإُمًـ٤مك قمــ اًمٗمقٜمـ٦م واعمقىمـػ ،وإٓ يمٞمـػ يٕمـرف
اًمٜم٤مس اًمٕم٤ممل واًمٗم٘مٞمف؟ قمٜمد اًمٗمقـ ،وإٓ اًمٙمالم واًمًًمع وحتًلم إًمٗم٤مظ يمؾ َيًـ هذاً ،مٙمـ اًمٗم٘مف يمؾ اًمٗم٘مـف
قمٜمد ِ
اًمٕم٤ممل وىم٧م اًمٗمقـٕ ،ن طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس ًمف قمٜمد اًمٗمقـ ،وهلـذا اًمٗمقٜمـ٦م إذا أىمٌٚمـ٧م ٓ يٕمرومٝمـ٤م إٓ اًمٕمٚمـًمء ،وإذا
أدسمرت قمٚمٛمٝم٤م وقمرومٝم٤م يمؾ أطمد ،هذا هق اًمِم٠من.
--------------------------------------------------وىمقًمف ًمألٟمّم٤مر «اصؼموا طمقك شمٚم٘مقين قمغم احلقضش( ،)1وًمٞمس ُمـ اًمًٜم٦م ىمق٤مل اًمًٚمٓم٤من :وم٢من ومٞمـف ومًـ٤مد
اًمدٟمٞم٤م واًمديـ ،وَيؾ ىمق٤مل اخلقارج إذا قمروقا ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم أُمقاهلؿ وأٟمٗمًٝمؿ وأهٚمٞمٝمؿ ،وًمٞمس ًمف إذا وم٤مرىمقه
أن يٓمٚمٌٝمؿ ،وٓ جيٝمز قمغم ضمرَيٝمؿ ،وٓ ي٠مظمذ وم ْٞم َئٝمؿ ،وٓ ي٘مقؾ أؾمػمهؿ ،وٓ يقٌع ُمدسمرهؿ.
.......................
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
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ـمٌ ًٕم٤م اًمٜمّمقص اًمقل أورده٤م اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم فم٤مهرة ،ىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م «اصؼموا وإن يمـ٤من
قمٌدًً ا طمٌِم ًٞم٤مش( )1يمًم ىمد ذيمرٟم٤م ًمٙمؿ «اصؼموا طمقك شمٚم٘مقين قمغم احلقضش( ،)2صمؿ ىم٤مل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕمـ٤ممم:
وَيؾ ىمق٤مل اخلقارج ،هذه ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ،ىم٤مل :إذا قمروقا ًمٚمٛمًٚمٛملمُ ،م٤م ُمٕمٜمك قمروقا ًمٚمٛمًٚمٛملم؟ هذه قم٤مدة
وؾمٜم٦م قمٜمد اخلقارج ُمٕمٚمقُم٦م يًٛمقهن٤م اًمقٕمريض ،واًمقٕمريض هق قمٜمد اخلقارج ىمٓمـع اًمٓمريـؼ ٕهنـؿ جمرُمـقن
ُ
وقمّم٤مسم٤مت ،اخلقارج أهؾ إضمرام ،يٙمٗمل أٟمؽ شمٕمرف أهنـؿ ىمـ٤مشمٚمقا اًمّمـح٤مسم٦م ،هـذا أقمٔمـؿ إضمـرام ،ي٘مٓمٕمـقن
اًمٓمريؼ ،هذا ُمـ قم٤مدهتؿ ،يم٤مٟم٧م ُمٕمرووم٦م طمقك ذيمر هذا اسمـ يمثـػم رمحـف اهلل شمٕمـ٤ممم ذم أن اخلـقارج يٕمروـقن
ًمٚمٜم٤مس ي٘مٓمٕمقن اًمٓمريؼ وهذا ُمــ قمـ٤مدة اخلـقارج ،يمـًم ومٕمٚمـقا سم٤مًمًـ٤مسمؼ – أهنـؿ ىمٓمٕمـقا اًمٓمريـؼ  -ذم أول
ظمروضمٝمؿ ،قمٌد اهلل سمـ ظمٌ٤مب سمـ إرت يم٤من ًمف صحٌ٦م ىمقٚمقه وىمقٚمقا أم وًمده وهل طم٤مُمـؾ ،طمقـك ىمٞمـؾ :إٟمـف
وؾمئؾ وطمدصمٝمؿ سمحدي٨م اًمٗمقٜم٦م ًمٕمٚمٝمؿ يٜمقٝمقن ،ىم٤مل :إين ؾمٛمٕم٧م قمـ أيب قمـ رؾمقل اهلل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف
ُىمٌض ُ
وؾم ّٚمؿ ىم٤مل« :ؾمقٙمقن ومقـ اًم٘م٤مقمد ومٞمٝم٤م ظمػم ُمـ اًم٘م٤مئؿش( )3إمم آظمر احلدي٨م ،وُمع ذًمؽ ىمقٚمقه طمقك ؾمـ٤مل دُمـف
يمنماك اًمٜمٕمؾ وطمقك سم٘مروا سمٓمـ أم وًمده احل٤مُمؾ ُمٜمف ،وهذا هق ُمـ أؾمٌ٤مب أن قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف سمدأ سم٘مقـ٤مهلؿ،
ًمذُمل هيقدي أو ٟمٍماين
واًمٖمري٥م ذم أُمرهؿ أهنؿ سمٕمدُم٤م ىمقٚمقا هذا اًمٕم٤مسمد اًمّم٤مًمح ُمروا سمح٤مئط  -يٕمٜمل سمًق٤من
ّ
 :ومقٜم٤مول أطمدهؿ ُمٜمف رء صمٛمرة وم٘م٤مًمقا :ذ ُّم٦م رؾمقل اهلل! يمٞمػ شم٠مظمذ اًمثٛمرة سمدون إذن! يمٞمػ شمًقحؾ هـذا؟اٟم٘مالب اعمٗم٤مهٞمؿُ ،مًقحٚملم دم اًمّمح٤ميب قمٌد اهلل سمـ ظمٌ٤مب وىم٤مشمٚملم زوضمقف ،وم٢م ًذا احل٤مصؾ أن هذا ُمــ قمـ٤مدة
اخلقارج ىمٓمع اًمٓمريؼ ،ـمٌ ًٕم٤م ُم٤م ّىمرره اًمؼمهب٤مري رمحـف اهلل شمٕمـ٤ممم واوـح إمم أٟمـف يٛمٞمـؾ هٜمـ٤م إمم قمـدم شمٙمٗمـػم
اخلقارج ،ىم٤مل ؿمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :إئٛم٦م ُمقٗم٘مقن قمغم ذم اخلقارج وقمـغم شمْمـٚمٞمٚمٝمؿ :وإٟمـًم شمٜمـ٤مزقمقا ذم
شمٙمٗمػمهؿ ،يٕمٜمل يمٗمر اخلقارج ومٞمف ٟمزاع سملم إئٛم٦م ،أُم٤م اًمذيـ ىمـ٤مًمقا سمٙمٗمـرهؿ– سمٙمٗمـر اخلـقارج  -وم٤مؾمـقدًمقا
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ شمدل قمغم يمٗمرهؿ ،وأطم٤مديـ٨م ذم اخلـقارج
سمٔم٤مهر اًمٜمّمقص ،فم٤مهر اًمٜمّمقص قمـ اًمٜم ّ
ذم اًمّمحٞمحلم يمًم شمٕمرومقن ،ذم صحٞمح ُمًٚمؿ وذم صحٞمح اًمٌخـ٤مري ،ذم اًمٌخـ٤مري صمالصمـ٦م وذم ُمًـٚمؿ ؾمـٌٕم٦م
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـ ّٚمؿ« :يٛمرىمـقن
أطم٤مدي٨م ذم ذم اخلقارج ،وأُم٤م فم٤مهر اًمٜمّمقص ومٞمدًمؽ قمغم ذًمؽ ىمقل اًمٜم ّ

( )1ؾمٌؼ خترجيف.
( )2ؾمٌؼ خترجيف.
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3611
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ُمـ امإؾمالم يمًم يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُم ّٞم٦مش( ،)1واًمرُم ّٞم٦م يٕمٜمل اعمٙم٤من اًمٖمرض اًمذي شمرُمٞمـف ،ومـ٢مذا دظمـؾ اًمًـٝمؿ
وظمرج ،وهلذا ذم سمٕمض اًمرواي٤مت «صمؿ ٓ يٕمـقدون إًمٞمـفش( ،)2هـذا سيـح ذم اًمٔمـ٤مهر سمـ٠مهنؿ ٓ يٕمـقدون إمم
امإؾمالم وأهنؿ خيرضمقن ،وٕهنؿ يًقحٚمقن ُم٤م هق ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة ،ومحرُم٦م دم اعمًٚمؿ ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ
اًمديـ سم٤مًميورة ،واؾمقحالهلؿ ًمف – يٕمٜمل اقمق٘م٤مد أٟمف طمالل  -وهذا ومٕمؾ اخلقارج ،وأهؾ اًمٕمٚمـؿ يٙمٗمـرون ذم
يٜمّمـقن قمـغم
ُمً٤مئؾ آؾمقحالل سمًم هق دون هذه اعمً٠مًم٦مُ ،م٤م دون ىمقؾ اعمًٚمؿ ،أًمٞمس يمذًمؽ؟ ٕن أهؾ اًمٕمٚمؿ ّ
يٜمّمقن قمغم ذًمؽ ذم ُمًـ٤مئؾ ،وهلـذا
أن ُمًقحؾ اخلٛمر يم٤مومرٟٕ ،مف ُمًقحؾ ُٕمر ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورةّ ،
ممـ ىم٤مل سمقٙمٗمػم اخلقارج اسمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل  -ص٤مطم٥م اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن  ،-واًمًـٌٙمل
ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،اسمـ اًمٕمريب ُم٤مًمٙمل ،واًمًٌٙمل ؿم٤مومٕمل ،واًم٘مرـمٌل ص٤مطم٥م يمق٤مب اعمٗمٝمؿ قمـغم صـحٞمح ُمًـٚمؿ،
وهذا اًم٘مقل رواي٦م قمـ امإُم٤مم ُم٤مًمؽ وهق ىمقل ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ احلدي٨م أهنؿ يمٗمـ٤مر ،وُمــ اعمٕمـ٤مسيـ ؾمـًمطم٦م
اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وم٢مٟمف يرى يمٗمر اخلقارج ،وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ مل ي٘مؾ سمٙمٗمرهؿ يمِمـٞمخ
وصمؿ ىمقل سم٤مًمققىمػ ذم شمٙمٗمـػمهؿُ ،مــ
امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم واًمٜمقوي رمحف اهلل شمٕم٤ممم واسمـ ىمداُم٦مّ ،
أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يققىمػ ذم شمٙمٗمػمهؿ ٕضمؾ ُم٤م ذيمرت ًمؽ ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمّمقص ،واحل٤مصـؾ أن اًمؼمهبـ٤مري رمحـف
اهلل شمٕم٤ممم إٟمًم ىم٤مل ُم٤م ىم٤ملً :مٞمس ًمف أن يٓمٚمٌٝمؿ وٓ جيٝمز قمغم ضمرَيٝمؿ ُمراقم٤مة ًمٕمدم شمٙمٗمـػمهؿ ،وأُمـ٤م ُمــ يـرى
شمٙمٗمػمهؿ وم٢مٟمف ٓ يرى ُمثؾ هذا.
--------------------------------------------------قمز ّ
وضمؾ.
واقمٚمؿ أٟمف ٓ ـم٤مقم٦م ًمٌنم ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ّ
.......................
ُمر ُمٕمٜم٤م أن اًمٓم٤مقم٦م إٟمًم هل ذم اعمٕمروف ،وأن اًمٓم٤مقمـ٦م ذم اعمٕمّمـٞم٦م ٓ دمـقز ،ويمـقن امإٟمًـ٤من ٓ
ـمٌ ًٕم٤م هذا ّ
يٓمٞمع امإُم٤مم إذا أُمره سمٛمٕمّمٞم٦م ًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ أن خيرج قمٚمٞمف ،سمؾ يّمؼم وٓ يٓمٞمٕمف ذم هذا إُمر
---------------------------------------------------
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وُمـ يم٤من ُمـ أهؾ امإؾمالم ومال شمِمٝمد ًمف سمٕمٛمؾ ظمػم وٓ ذ ،وم٢مٟمؽ ٓ شمدري سمًم خيقؿ ًمف قمٜمد اعمقت ،شمرضمق
ًمف رمح٦م اهلل وخت٤مف قمٚمٞمف ذٟمقسمف ٓ ،شمدري ُم٤م ؾمٌؼ ًمف قمٜمد اعمقت إمم اهلل ُمــ اًمٜمـدم ،وُمـ٤م أطمـدث اهلل ذم ذًمـؽ
اًمقىم٧م إذا ُم٤م شم٤مب قمغم امإؾمالم ،شمرضمق ًمف اًمرمح٦م وخت٤مف قمٚمٞمف ذٟمقسمف.
.......................
ىمقل اًمؼمهب٤مري :وُمـ يم٤من ُمـ أهؾ امإؾمالم إمم آظمر يمالُمف ،وهذه اًمٗم٘مرة ذم سمٞم٤من ُمقىمـػ أهـؾ اًمًـٜم٦م ذم
ٕمـؼمون،
اًمقٕم٤مُمؾ ُمع أهؾ امإيًمن وُمع أهؾ امإؾمالم ،وم٢مهنؿ يرضمقن ًمٚمٛمحًـ ،وخي٤مومقن قمغم اعمزء ،وهٙمذا ُي ّ
ٟمرضمق ًمٚمٛمحًـ وٟمخ٤مف قمغم اعمزء ،وهؿ وؾمط سملم أهؾ إُمـ وأهؾ امإي٤مس ،وؾمط أهؾ اًمًٜم٦م ،ـمٌ ًٕم٤م أهؾ
إُمـ هؿ اعمرضمئ٦م وأهؾ امإي٤مس هؿ اخلقارج ،وذًمؽ أن أهؾ امإيًمن ُمٜمٝمؿ إول هق اعمحًـ ،واًم٘مًؿ اًمث٤مين
ُمزء ،واًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ُمـ ظمٚمط ً
قمٛمال ص٤محلً٤م وآظمر ؾمٞم ًئ٤م ،ىمد ضم٤مء سمٞم٤من ذًمؽ ذم اًمٜمّمقص ،وم٤معمحًـ ٟمرضمق ًمف
اجلٜم٦م ،واعمزء ٟمخ٤مف قمٚمٞمف ُمـ اًمٜم٤مرً ،مٙمـ ٓ ُٟم َ٘مٜم ُٓمـف ُمــ رمحـ٦م اهلل ؾمـٌح٤مٟمف وشمٕمـ٤ممم ،وم٠مهـؾ اًمًـٜم٦م ُي ْٕم ِٛم ُٚمـقن
قمز ّ
وضمؾ مجع سمـلم
ٟمّمقص اًمققمد
وٟمّمقص اًمققمٞمدٕ ،ن صمؿ ٟمّمقص وقمد سم٤مجلٜم٦م وصمؿ ٟمّمقص وقمٞمد ،واهلل ّ
َ
َ
ِ
إُمريـ ذم اًمٜمّمقص ﴿إِن َرسم َؽ ًَم َ ِ
يع ا ًْم ِٕم َ٘م ِ
ٞمؿ﴾( ،)1مجع اهلل سملم هقم٦م اًمٕم٘م٤مب واعمٖمٗمرة
ن ُ
قر َرطم ٌ
٤مب َوإِٟم ُف ًَم َٖم ُٗم ٌ
واًمرمح٦م ،وهؿ ذم هذه اعمً٠مًم٦م وؾمط سملم اعمرضمئ٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن ٓ يي ُمع امإيًمن ذٟم٥م :وسملم اخلقارج اًمـذيـ
يٙمٗمرون اًمٗم٤مؾمؼ ّ
اعمكم ُ -مرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ،-يرون أٟمف يم٤مومر ،سملم إُمريـ ،اعمرضمئ٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن ٓ :ييـ ُمـع
امإيًمن ذٟم٥م وسملم اخلقارج ،وُم٤م يم٤مٟمقا وؾم ًٓم٤م إٓ عمق٤مسمٕمقٝمؿ ًمٚمٜمّمقص ،وؾمٓمٞمقٝمؿ ضم٤مءت ُمـ ُمق٤مسمٕم٦م اًمٜمّمقص
دمرٟم٤م إمم سمح٨م ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ُمقٕمٚم٘م٦م هبذا اًمٌ٤مب ،هل ُمً٠مًم٦م اخلقف واًمرضم٤مءُ ،مقك يٙمقن اعمًـٚمؿ
وهذه اعمً٠مًم٦م ّ
اخلقف أم يٖمٚم٥م اًمرضم٤م َء ،سمح٨م أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم يمق٥م ُمقٕمددة ذم اًمًٚمقك ومٞمًم يقٕمٚمؼ
َ
ظم٤مئ ًٗم٤م أو راضم ًٞم٤م ،وهؾ ُي َٖمٚم٥م
سم٠مسمقاب اًمزهد ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،وهلذا أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م قمغم أىمقال:
اًم٘مقل إول :شمٖمٚمٞم٥م ضم٤مٟم٥م اخلقف ُمٓمٚم ً٘م٤م ،يٙمقن امإٟمً٤من ظم٤مئ ًٗم٤م قمغم وضمف امإـمـالق ذم طمٞم٤مشمـف ،ىمـ٤مًمقا:
هذا أومْمؾ ٕٟمف إذا َهمٚم٥م ضم٤مٟم٥م اخلقف طمّمؾ ًمف آٟمقٝم٤مء قمـ اعمحرُم٤مت وومٕمؾ اًمقاضمٌ٤مت.
اًم٘مًؿ اًمث٤مين :شمٖمٚمٞم٥م ضم٤مٟم٥م اًمرضم٤مء ،ه١مٓء ٟمٔمروا إمم ٟمّمقص اًمققمـد ،وىمـ٤مًمقا :إن امإٟمًـ٤من إذا َهمٚمـ٥م
ضم٤مٟم٥م اًمرضم٤مء اؿمقد ذم ومٕمؾ اًمّم٤محل٤مت وـمٚم٥م اخلػم  -هذا ُم٠مظمذهؿ .-
َ
( )1إقمراف.167 :
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اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :أن يًقي سملم اخلقف واًمرضم٤مء ،يٙمقن ظم٤مئ ًٗم٤م وراضم ًٞم٤م سمٜمٗمس اًمقىم٧م ٓ ،يٖمٚم٥م ضم٤مٟم٥م قمـغم
ضم٤مٟم٥مٕ ،ن اخلقف واًمرضم٤مء يمجٜم٤مطمل اًمٓم٤مئر اًمقل ٓ سمد ًمٚمٓم٤مئر طملم يٓمػم أن يٓمػم هبًمُ ،مققازن سملم إُمريـ.
اًم٘مقل اًمراسمع :اًمقٗمّمٞمؾ ،سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مل :يمؾ سمحًٌف ،ىم٤مل :امإٟمً٤من ذم وىم٧م يٖمٚم٥م ضم٤مٟم٥م :وذم وىمـ٧م
يٖمٚم٥م ضم٤مٟم٥م آظمر ،ومٞمٖمٚم٥م طم٤مل اخلقف ذم طم٤مل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦مُ ،م٤مدام أٟمف ؾمـٚمٞمؿ وُمٕمـ٤مرم وٓ خيـ٤مف ؿمـٞم ًئ٤م
ّ
وضمـؾ  -شمٓمٖمـل
قمـز
وًمٞمس سمٛمريض :ومٞمٖمٚم٥م ضم٤مٟم٥م اخلـقفٕ ،ن اًمٕم٤مومٞمـ٦م ذم اًمٖم٤مًمـ٥م  -إٓ ُمــ رطمـؿ اهلل ّ
امإٟمً٤من ،وم٢مذا همٚم٥م ضم٤مٟم٥م اخلقف وم٢مٟمف يرشمدع قمـ يمثػم ُمـ اعمحرُم٤مت ،ىم٤مًمقا :واًمرضم٤مء ُي َٖمٚمـ٥م طمـ٤مل اعمـرض
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىمـ٤مل ٓ« :يٛمـقشمـ أطمـديمؿ إٓ وهـق َيًــ اًمٔمــ
وطم٤مل ىمرب اعمقت ،ىم٤مًمقإ :ن اًمٜم ّ
()1
ظمـػما ومٚمـف:
سمرسمفش  ،وٕن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل  -يمًم ضم٤مء ذم احلدي٨م اًم٘مدد«:أٟم٤م قمٜمد فمـ قمٌدي يب  -إن فمــ يب ً

ذا ومٚمفش( ،)2ىم٤مًمقا :وهذا هق اعمٜمّمقص ُمـ يمالم أصح٤مب امإُم٤مم أمحد ،وذيمره اسمـ قمٌـد اًم٘مـقي
وإن فمـ يب ً
ذم ُمٜمٔمقُمقف ،شمٖمٚمٞم٥م ضم٤مٟم٥م اخلقف طم٤مل اًمّمح٦م ،وأُم٤م طم٤مل اعمقت وىمرب آطمقْم٤مر واعمرض ُ -مرض اعمقت
٥م ضم٤مٟم٥م اًمرضم٤مء طمقك ٓ يٛمقت إٓ وهق َيًـ اًمٔمـ سمرسمف ،هلذا ه١مٓء اعمحقييـ ٓ سمد أن َُيـدصمقا
 أٟمف ُي َٖمٚم ُسم٠مطم٤مدي٨م اًمرضم٤مءُٟ ،م ُِ٘م َؾ قمـ سمٕمض اًمًٚمػ ـمٚمٌقا أن ُيًٛمٕمقا أطم٤مدي٨م اًمرضم٤مء ،هذا واهلل أقمٚمؿ ُم٤م يقٕمٚمـؼ هبـذه
اعمً٠مًم٦م.
--------------------------------------------------وُم٤م ُمـ ذٟم٥م إٓ وًمٚمٕمٌد ُمٜمف شمقسم٦م.
.......................
هذا قمٜمقان ضمديد ،واًمققسم٦م ُمـ اًمذٟمقب ُم٠مُمقر هب٤م ،وهل يمًم ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :وفمٞمٗم٦م اًمٕمٛمـر ،أي اًمقفمٞمٗمـ٦م
اًمقل يٜمٌٖمل ًمإلٟمً٤من أن يِمقٖمؾ هب٤م ،يٕمٜمل اًمٕمٛمؾ اًمذي يِمقٖمؾ سمف يمؾ وىم٧م ،جيدد اًمققسم٦م ،وهل واضمٌ٦م قمغم يمؾ
ِ
قمز ّ
ٌـل
أطمد يمًم ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ ،واهلل ّ
وضمؾ ي٘مقلَ ﴿ :ي٤م َأ َهي٤م اًمذي َـ آ َُمٜمُُقا ُشمُق ُسمقا إِ َمم اهللِ َشم َْق َسمـ ً٦م َٟم َُّم ً
ـقطم٤م﴾( ،)3واًمٜم ّ
ّ
َيَم ًمف ذم اعمجٚمس اًمقاطمد «اًمٚمٝمؿ اهمٗمـر زم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ – وىمد ُهمٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م شم٠مظمر ُ -

( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (.)2877
( )2صحٞمح .أمحد ( .)9176اًمّمحٞمح٦م (.)1663
( )3اًمقحريؿ.8 :
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ٌل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف
قمكم :إٟمؽ أٟم٧م اًمققاب اًمٖمٗمقرش( )1أو «إٟمؽ أٟم٧م اًمققاب اًمرطمٞمؿش( ،)2وضم٤مء قمـ اًمٜم ّ
وشم٥م ّ
وؾم ّٚمؿ أٟمف ىم٤مل« :وإين ٕؾمقٖمٗمر اهلل وأشمقب إًمٞمف ذم اًمٞمقم ُمئ٦م ُمرةش( ،)3ذم جمٚمس واطمد َُيَم ًمف اؾمقٖمٗم٤مر يمثـػم،
واًمًالم ،وهلذا يٜمٌٖمل ًمإلٟمً٤من أن يٙمقن شم٤مئ ًٌ٤م وجمد ًدا ًمٚمققسم٦م ،وُم٤م ُمـ ذٟم٥م إٓ وًمف شمقسمـ٦مً ،مـذًمؽ
قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
اًمققسم٦م أقمٔمؿ إؾمٌ٤مب ًمقٙمٗمػم اًمذٟمقب ورومٕم٦م اًمدرضم٤مت ،يمًم أن هذه اًمققسم٦م قم٤مُم٦م ُمـ يمؾ اًمذٟمقبً ،مٞمس ذٟم٥م
ٌـل ّ
صـغم اهلل
إٓ واًمققسم٦م ىم٤موٞم٦م قمٚمٞمف يمًم ضم٤مء ذم طمدي٨م صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ىمـ٤مل اًمٜم ّ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ « :أمل شمٕمٚمؿ أن امإؾمالم هيدم ُم٤م يم٤من ىمٌٚمف ،وأن اهلجرة هتدم ُم٤م يم٤من ىمٌٚمٝم٤م ،وأن احل٩م هيدم ُمـ٤م يمـ٤من
ىمٌٚمفش( ،)4وم٤مًمققسم٦م هتدم ُم٤م يم٤من ىمٌٚمٝم٤م ُمـ اًمًٞمئ٤مت وًمٙمـ سمنمــملم ،وهلـ٤م ذوطُ ،مــ ذوط اًمققسمـ٦م :اًمٜمـدم،
واًمٕمزم أٓ يٕمقد إمم اًمذٟم٥م ،وامإىمالع قمـ اًمذٟم٥م ،وإذا يم٤مٟم٧م ومٞمًم يقٕمٚمـؼ سمحـؼ خمٚمـقق :ومـال سمـد ُمــ أدائـف
واًمقحٚمؾ ُمٜمف ،يمًم هق ُمذيمقر ذم يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿً ،مٙمـ وىم٧م اًمققسم٦م يِمؽمط ًمف ىمٌؾ أن شمٌٚمـغ اًمـروح احلٚم٘مـقم،
ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :ىمٌؾ أن يٖمرهمر ،واًمٖمرهمرة آظمر ُمراطمؾ احلٞم٤مة ،وهذا ُمـ رمح٦م اهلل أن ومـقح سمـ٤مب اًمققسمـ٦م إمم أن
شمٌٚمغ اًمروح احلٚم٘مقم ،وهلذا رمح٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم واؾمٕم٦م ٕهؾ امإيًمن وأهـؾ امإؾمـالم ،وأن شمٙمـقن ىمٌـؾ
شم٤مب اهللُ
شم٤مبَ :
ـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م ،ويمًم ىم٤مل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم :وهل ضم٤مئزة ُمـ يمؾ ذٟم٥م :وُمـ َ
قمٚمٞمف ،وضم٤مء ذم احلدي٨م اًمذي رواه سمـ ُم٤مضم٦م وهق طمًـ سمِمقاهده «اًمق٤مئ٥م ُمـ اًمذٟم٥م يمٛمـ ٓ ذٟمـ٥م ًمـفش(.)5
شم٤مب اهلل قمٚمٞمف.
شم٤مبَ :
وُمـ َ
--------------------------------------------------واًمرضمؿ طمؼ ،واعمًح قمغم اخلٗملم ُؾمٜم٦م.
.......................
اعمً٠مًم٦م إومم وهل اًمرضمؿ طمؼ ،وهلذا ضم٤مء قمـ قمٛمر سمـ اخلٓمـ٤مب ريض اهلل قمٜمـف وهـق اًمّمـح٤ميب اعمُ ْٚم َٝمـؿ
واعمحدث يمًم ىم٤مل رؾمقل اهلل« :إن يٙمـ ُمـ أُمقل حمدصمقن ومٝمق قمٛمرش( ،)6ومٝمق ُُم ْٚم َٝمؿ ُُمقومؼ ،وم٢مٟمـف ىمـ٤مل( :إن اهلل
( )1صحٞمح .أمحد ( .)4726اًمّمحٞمح٦م (.)556
( )2احلدي٨م هبذا اًمؽمدد اعمذيمقر هق ذم أمحد ( ،) 5354وًمٙمـ ذم إؾمٜم٤مده يمالم .اٟمٔمر اًمقٕمٚمٞمؼ قمغم طمدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمً٤مسمؼ (.)556
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (.)2712
( )4صحٞمح ُمًٚمؿ (.)121
( )5صحٞمح .اسمـ ُم٤مضمف ( .)4251اٟمٔمر اًمقٕمٚمٞمؼ قمغم طمدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م (.)615
( )6صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3689
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سمٕم٨م حمٛمدا سم٤محلؼ ،وأٟمزل قمٚمٞمف اًمٙمق٤مب ،ومٙم٤من ومٞمًم أٟمزل اهلل قمٚمٞمف آي َ٦م اًمرضمؿ ،وم٘مرأٟم٤مهـ٤م ووقمٞمٜم٤مهـ٤م وقم٘مٚمٜم٤مهـ٤م،
ُ
ٌل ّ
رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أٟمف رضمؿ ،رضمـؿ
ومرضمؿ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ورمجٜم٤م سمٕمده) ،هذا وىمع ُمـ اًمٜم ّ
ُم٤مقمزا إؾمٚمٛمل واًمٖم٤مُمدي٦م (وم٠مظمِمك إن ـم٤مل سم٤مًمٜم٤مس زُم٤من أن ي٘مقل ىم٤مئؾُ :م٤م ٟمجد اًمرضمؿ ذم يمق٤مب اهلل! ومٞمْمؾ
ً
اًمٜم٤مس سمؽمك ومريْم٦م أٟمزهل٤م اهلل)( )1هذا واىمع طمقك ُمـ يمالم اعمٕم٤مسيـ  -مجٚم٦م ُمـ اعمٕمـ٤مسيـ وىمـٌٚمٝمؿ ُ -مــ
أهؾ إهقاء :يٜمٙمرون طمدّّ اًمرضمؿ ،قمالُم٦م وم٤مرىم٦م ،يمًم ذيمرت ًمؽ أن اًمؼمهبـ٤مري ُي َٕمٜمْ ِ
ْـق ُن عمًـ٤مئؾ طمّمـؾ ومٞمٝمـ٤م
اخلّمقُم٦م واعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ أهؾ إهقاء ،وهلذا ُم٤م ٟمص قمغم اًمرضمؿ إٓ أٟمف ىمـد ُأ ْٟمْٙمِ َـر ذم وىمقـف وىمٌـؾ اًمؼمهبـ٤مري،
ُمٜمّمقص قمغم هذا ،ومٝمق ٟمص قمغم هذا ذم آقمق٘م٤مدُ ،مـع أهنـ٤م ُمًـ٠مًم٦م وم٘مٝمٞمـ٦م وُمـع ذًمـؽ ُأدظمٚمـ٧م ذم ُمًـ٤مئؾ
آقمق٘م٤مدٕ ،ن اعمخ٤مًمػ ومٞمٝم٤م قمالُم٦م قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م ٕهؾ اًمًٜم٦م ،واًمرضمؿ يمًم شمٕمرومقن هق عمـ زٟمك إذا يم٤من حمّمٜمًً٤م،
ـمٌ ًٕم٤م سمٕمض اًمٜم٤مس ئمـ أن امإطمّم٤من ُمرسمقط سم٤مًمزواج ،وهذا ًمٞمس سمّمحٞمح ،ومٛمـ طمّمؾ ُمٜمف اًمقطء وم٘مد
ُمقزوضم٤م
طمّمؾ ُمٜمف امإطمّم٤من ،سمؾ إذا وىمع ُمٜمف اًمقطء ومٝمق حمّمـ ذم اًمنميٕم٦م ،سمٕمض اًمٜم٤مس ئمـ أٟمف إذا مل يٙمـ
ً
وم٢مٟمف ٓ يٕمقؼم حمّمٜمًً٤م ،وهلذا اًمٌٙمر هق ُمـ مل ي٘مع ُمٜمف اًمقطء ،وهذا طمٙمٛمف اجلٚمد يمًم هق ُمٕمروف ،وم٢م ًذا اعمخـ٤مًمػ
ذم هذه اعمً٠مًم٦م خم٤مًمػ ًمٚمًٜم٦م ،وممـ ظم٤مًمػ ذم طمٙمؿ اًمرضمؿ اخلقارج ،وم٢مهنؿ أٟمٙمروا اًمرضمؿ ،ىم٤مًمقاٟ ٓ :مجـده ذم
يمق٤مب اهلل ،وهلذا ىم٤مل سمٕمض اعمٗمنيـ :إن أي٦م اًمقل ذيمره٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أن ًمٗمٔمٝم٤م ٟمًخ ًمٗم ًٔم٤م وسم٘مل ُمٕمٜم٤مه٤م
وأطمٙم٤مُمٝم٤م (واًمِمٞمخ واًمِمٞمخ٦م إذا زٟمٞم٤م وم٤مرمجقمه٤م اًمٌ ّقّ٦م ً
ٟمٙم٤مٓ ُمـ اهلل واهلل قمزيز طمٙمٞمؿ)(ُ ،)2يققىمػ قمغم صح٦م
يٕمؼم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذا اعمقوع ،إ ًذا هذه أي٦م ٟمًخ٧م أو ُمـ٤م ضمـ٤مء ُمــ اًمٚمٗمـظ ٟمًـخ
امإؾمٜم٤مد ذم هذا ،هذا مم٤م ّ
وسم٘مل اعمٕمٜمك يمًم ىمد ذيمر ًمؽ هذا اخلٚمٞمٗم٦م اعمُٚمٝمؿ ريض اهلل قمٜمف ،وهلذا دمدهؿ إمم أن ي٘مقًمـقن :أسمِمـع ضمريٛمـ٦م
وأسمِمع ِىمقٚم٦م! ومٝمؿ ٟٓم٘مالب اعمٗم٤مهٞمؿ :رمحقا اعمجرم وشمريمقا ضمريٛمقف  -ضمريٛم٦م اًمزٟمك  -ممــ يمـ٤من حمّمـٜمًً٤مٕ ،ن
شمّمقر أن ُمـ قمرف ـمريؼ احلالل ويٚمجـ٠م إمم ُمـ٤م
اًمنميٕم٦م ُم٤م ضم٤مءت سمقٕمٔمٞمؿ هذه اًمٕم٘مقسم٦م إٓ ًمِمٜم٤مقم٦م اجلريٛم٦مّ ،
قمز ّ
وضمؾ :وعمَِ٤م يؽمشم٥م قمغم اًمزٟمك – أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمٜمف ُ -مـ وٞم٤مع إٟمً٤مب :وإدظم٤مل ذم اًم٘مقم ُمـ ًمـٞمس
طمرم اهلل ّ
ّ
ُمٜمٝمؿ :وهقؽ طمرُم٦م اًمرضمؾ وسمخ٤مص٦م إذا يم٤من هذا واىمع ُمـ اُمرأة ،وهق يمٚمف حمرم ويمٚمف يمٌـػمة ،وًمٙمــ شمٕمـدي
أصم٤مرٟ - ،مً٠مل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م  ،-هقٙم٧م ؾمؽم زوضمٝم٤م وأههت٤م ،ومٝمل ٓ شمًقحؼ اًمرمحـ٦م ،وُمـ٤م يّمـٞمٌٝم٤م
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)6829
( )2صحٞمحُ .مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ( .)28776اًمّمحٞمح٦م (.)2913
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ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م هق ظمػم هل٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ٕٟمف شمٙمٗمػمٕ ،ن احلدود يمٗم٤مرات إذا ص٤مطمٌقٝم٤م سمٕمد ذًمؽ اًمققسم٦م ،ومٝمـل يمٗمـ٤مرة
هل٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وهل حت٧م ُمِمٞمئ٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم أظمرة.
--------------------------------------------------واعمًح قمغم اخلٗملم ُؾمٜم٦م.
.......................
هذا ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م ،وهل ُمـ ُمً٤مئؾ اًمٗم٘مف اًمقل ُأدظمٚم٧م ذم آقمق٘م٤مد ٕضمؾ أن أهؾ اًمًٜم٦م متٞمـزوا هبـ٤م
قمـ ِ
اًمٗم َرق اعمٜمحروم٦م ،وُمـ ه١مٓء اًمرواومض اًمذيـ يٜمٙمرون اعمًح قمغم اخلٗملم ،وهلذا أٟم٧م شمٕمرف اًمراوميضـ إذا
رأيقف يققو٠م وم٢مٟمف ٓ يٛمًح قمغم ظمٗمٞمف ،وُمـ ؿمٜم٤مقم٦م خم٤مًمٗمقٝمؿ أهنؿ ٓ يٛمًحقن قمغم اخلٗمـلم ويٛمًـحقن قمـغم
اًمرضمٚملم! وم٢مهنؿ يرون أن ضب اًمرضمؾ هق اعمًح وًمٞمس اًمٖمًؾ  -يمًم هق ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م  ،-ـمٌ ًٕم٤م اعمًـح
قمغم اخلٗملم ُمققاشمر وُمٜم٘مقل قمـ صمًمٟملم صح٤مسم ًٞم٤م يمًم ذم اؾمق٘مراء سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ،وأُم٤م اعمًـح قمـغم اجلـقرب،
اخلػ هق ُم٤م يٚمًٌف امإٟمً٤من ذم ىمدُمف ُمـ ضمٚمد ،يمل شمٗمرىمقا سملم اخلػ واجلـقرب ،اخلـػ همـػم اجلـقرب ،أُمـ٤م
اعمًح قمغم اخلػ ومٝمذا ُمققاشمر ُمٜم٘مقل قمـ صمًمٟملم صح٤مسم ًٞم٤م ،وأُم٤م اعمًـح قمـغم اجلـقرب ومٜمُُ٘مـؾ قمــ ؾمـٌٕم٦م ُمــ
اًمّمح٤مسم٦م ،وهلذا ي٘مقل امإُم٤مم أمحد ذم اعمًح قمغم اخلٗملمً :مٞمس ذم ٟمٗمزـ رء ُمــ اعمًـح قمـغم اخلٗمـلم ،ومٞمـف
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ومٝمق ُمققاشمر ،اعمًح قمغم اخلٗملم.
أرسمٕمقن طمدي ًث٤م قمـ أصح٤مب اًمٜم ّ
--------------------------------------------------اًمّمالة ذم اًمًٗمر ُؾمٜم٦م.
وشم٘مّمػم ّ
.......................
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،اًم٘مٍم هذه رظمّم٦م ُمـ اًمرظمص ًمًًمطم٦م اًمـديـ
شم٘مّمػم اًمّمالة هذا ُمـ ومٕمؾ اًمٜم ّ
اًمّمالة هذا ُمقٗمؼ قمٚمٞمف سملم أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م ،واًمًٗمر أهؾ اًمٕمٚمؿ اظمقٚمٗمقا ذم احلد اًمذي
امإؾمالُمل ،وىمٍم ّ
يٙمقن سمف اًمؽمظمص سمرظمص اًمًٗمر ،وُمـ رظمص اًمًٗمر ىمٍم اًمّمالة ،اظمقٚمٗمقا قمغم أىمقال ُمقٕمددة ،يٓمقل اعم٘م٤مم
قمغم ذيمره٤م ،سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يرى أن طمدّّ اًمًٗمر اًمذي يقح٘مؼ سمف اًمؽمظمص هـق ذم قمرومٜمـ٤م وقمٍمـٟم٤م هـذا ُمـ٤م
ي٘م٤مرب صمًمٟملم يمٞمٚمق ُمؽمً ،مف أن يؽمظمص سمرظمص اًمًٗمر إذا يم٤من اًمًٗمر صمًمٟملمً ،مٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف ٓ يـؽمظمص
إٓ سمٕمد صمًمٟملم يمٞمٚمق! ٕن أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مًمقا :إذا وم٤مرق ِ
قم٤مُم َر ىمريقف وم٢مٟمف يؽمظمص ،هذا اًمًٗمر اًمذي شم٘مٍم ٕضمٚمـف
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ِ
اًمٜمٝم٤مي٤مت ،ومٚمف أن يؽمظمص وًمق مل يقج٤موز إٓ قمنمة يمٞمٚمق ،وممــ يـرى هـذا ؾمـًمطم٦م
سم٤مًمٕم٤مُم ِر
اًمّمالة ،اعم٘مّمقد
ُ
اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يرى أن ُمٜم٤مط إُمر هق اًمٕمرف ،ومًم ُيٕمد قمٜمد أهؾ
اًمٌٚمد أٟمف ؾمٗمر ومٚمف أن يؽمظمص ومٞمف ،وممـ ىم٤مل ذًمؽ ؿمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕمـ٤ممم ،وُمــ اعمٕمـ٤مسيـ
ُمِمٝمقر سمٗمق٤مواه اًم٘مقل سمذًمؽ اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
--------------------------------------------------واًمّمقم ذم اًمًٗمرُ :مـ ؿم٤مء ص٤مم وُمـ ؿم٤مء أومٓمر ،وٓ سم٠مس سم٤مًمّمالة ذم اًمناويؾ.
.......................
واًمّمقم ذم اًمًٗمر عمـ ؿم٤مء هذا مم٤م ٓ ظمالف ومٞمف سملم أهـؾ اًمًـٜم٦م ،وإٟمـًم اخلـالف هـق ذم إومْمـٚمٞم٦مُ ،مـ٤م
إومْمؾ؟ هؾ هق اًمّمقم أم امإومٓم٤مر؟ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يرى أن اًمٗمٓمر أومْمـؾ ٕن اعمِمـ٘م٦م ذم اًمًـٗمر هم٤مًمٌـ٦م،
وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يرى أن إُمر ُيٜم٤مط سمح٤مل اًمِمخص ،وم٢مذا يم٤من اًمِمخص ٓ يِمؼ قمٚمٞمـف اًمّمـٞم٤مم ذم اًمًـٗمر
وم٢مٟمف ٓ يٗمٓمر ،يٕمٜمل إومْمؾ ذم طم٘مف أن ٓ يٗمٓمر ،وسمخ٤مص٦م ان سمٕمض اًمٜم٤مس يِمؼ قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء أقمٔمؿ ُمـ ُمِم٘م٦م
اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر ،وم٤مُٕمر ُمٜم٤مط سم٤معمِم٘م٦م ُمـ ضمٝم٦م طم٤مل امإٟمً٤من ،وهلذا امإٟمً٤من إذا ؿمؼ قمٚمٞمف اًمّمٞم٤مم وم٤مٕومْمـؾ
ذم طم٘مف اًمٗمٓمر ،وإذا يم٤من ٓ يًٌ٥م ًمف ُمِم٘م٦م يم٠من يذه٥م امإٟمً٤من ذم ؾمٗمر ىمّمػم ،رسمًم سمٕمـض إطمٞمـ٤من يـذه٥م
امإٟمً٤من ُمـ اًمري٤مض إمم ضمدة سمٕمد صالة اًمٕمٍم ومـال يٌ٘مـك إٓ صمـالث ؾمـ٤مقم٤مت وًمـٞمس ومٞمـف ُمِمـ٘م٦م ٓ ٟمٛمٜمـع
امإٟمً٤من ،وًمٙمـ اًمٙمالم ذم إومْمؾٟ ،م٘مقل إومْمؾ ذم طم٘مؽ أن شمّمقم ٕٟمف ٓ ُمِم٘م٦م قمٚمٞمؽ ،أُم٤م إذا ؿمؼ إُمر
قمٚمٞمؽ وم٤محلٛمد هلل هذه رظمّم٦م صم٤مسمق٦م.
صمؿ ىم٤مل اًمؼمهب٤مري :وٓسم٠مس سم٤مًمّمالة سم٤مًمناويؾ ،واًمناويؾ هذه مجع ٓ شمٗمرد وإٟمًم ي٘مّمد اًمقاطمد ُمٜمٝمـ٤م،
هذا يمًم ىم٤مل ؾمٞمٌقيف ،هاويؾ واطمد ُ -مٗمردة  ،-وأٟمٙمؿ ذيمرت ًمٙمؿ أن اًمؼمهب٤مري يقٙمٚمؿ قمــ قمٍمـه ،وهـق
ُمرآة قمٍمه ،وهق يقٙمٚمؿ قمـ ُمً٤مئؾ طمّمؾ ومٞمٝمـ٤م اخلـالف ورسمـًم اًمقٜمٓمـع ُمــ سمٕمـض اًمٜمـ٤مس ،وهلـذا ٟم٘مـقل
اًمّمالة ومٞمٝم٤م هل اًمناويؾ اًمقاؾمٕم٦م اًمً٤مشمرة ًمٚمٕمقرة ،أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م وـٞم٘م٦م يمـًم هـق طمـ٤مل
اًمناويؾ اًمقل جيقز ّ
اًمٌٜمٓم٤مل أن ُمٔمٝمرة حلجؿ اًمٕمقرة :وم٤مًمّمالة ومٞمٝم٤م ُمٙمروهـ٦م ،ورسمـًم أسمٓمٚمـ٧م اًمّمـالة ،وشمٌٓمـؾ اًمّمـالة إذا مل
يقٛمٙمـ ُمـ أداء إريم٤من ،هذا ىمد ي٘مع ُمـ اًمٜمً٤مء وُمـ اًمرضم٤مل ٓ ،يًقٓمٞمع اجلٚمقس أو اًمًجقد قمغم إقمْم٤مء
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اًمًٌٕم٦م سمًٌ٥م هذا ا ًمٌٜمٓم٤مل ،أو ٓ يًقٓمٞمع اجلٚمقس قمغم اًم٘مدُملم ،ومٕمٜمد ذًمؽ شمٌٓمـؾ اًمّمـالة إذا يم٤مٟمـ٧م هبـذا
احلجؿ.
--------------------------------------------------واًمٜمٗم٤مق أن ئمٝمر امإؾمالم سم٤مًمٚمً٤من وخيٗمل اًمٙمٗمر سم٤مًمْمٛمػم.
.......................
هذا اًمذي ذيمره اًمؼمهب٤مري ومٞمًم يقٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٗم٤مق ،وهذا هق اًمٜمٗم٤مق آقمق٘م٤مدي وأصح٤مسمف ذم اًمـدرك إؾمـٗمؾ
ُمـ اًمٜم٤مر – أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ اًمٜم٤مر  ،-واًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم ،صمؿ ٟمٗم٤مق اقمق٘مـ٤مدي وٟمٗمـ٤مق قمٛمـكم ،أو ٟمٗمـ٤مق أيمـؼم
وٟمٗم٤مق أصٖمر ،وم٤مًمٜمٗم٤مق آقمق٘م٤مدي هق ُم٤م ذيمره ًمؽ اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم أن ئمٝمر امإؾمالم ويٌٓمـ اًمٙمٗمـر،
وصمؿ ذم اًمٜمّمقص ٟمٗم٤مق وهق ًمٞمس سمٜمٗم٤مق اقمق٘م٤مدي ويًٛمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ
وهلذا هذا هق اعمراد سم٤مًمٜمٗم٤مق آقمق٘م٤مديّ ،
ٟمٗم٤مق قمٛمكم أو ٟمٗم٤مق أصٖمر ،وهذا ٓ خيرج ُمـ اعمٚم٦م سمٕمٙمس اًمٜمٗم٤مق إول وم٢مٟمف ُخمرج ُمــ اعمٚمـ٦م ،وهلـذا ضمـ٤مء ذم
ظم٤مًمّم٤م ،وُمـ يم٤من ومٞمف ظمّمٚم٦م ُمٜمٝمـ :يم٤من ومٞمف ظمّمٚم٦م ُمــ اًمٜمٗمـ٤مق طمقـك
احلدي٨م «أرسمع ُمـ يمـ ومٞمف يم٤من ُمٜم٤موم ً٘م٤م
ً
يدقمٝم٤م ،إذا اؤمتـ ظم٤من ،وإذا طمدث يمذب ،وإذا قم٤مهد همدر ،وإذا ظم٤مصؿ ومجرش( ،)1ومٝمذه ُمـ ظمّمـ٤مل اًمٜمٗمـ٤مق
اًمٕمٛمكم ،اًمٜمٗم٤مق إصٖمر ،وهل ظمٓمػمة وُمـ اًمٙمٌـ٤مئر ،ورسمـًم أدت إمم اًمٜمٗمـ٤مق آقمق٘مـ٤مدي إذا اؾمـقحٙمٛم٧م ذم
امإٟمً٤من ٟ -مً٠مل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م .-
--------------------------------------------------واقمٚمؿ سم٠من اًمدٟمٞم٤م دار إيًمن وإؾمالم ،وأُم٦م حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ومٞمٝم٤م ُم١مُمٜمقن ُمًٚمٛمقن ذم أطمٙمـ٤مُمٝمؿ
وُمقاريثٝمؿ وذسم٤مئحٝمؿ واًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ.
.......................
واقمٚمؿ أن اًمدٟمٞم٤م دار إيًمن وإؾمالم ،وىمد ىمدُم٧م ًمؽ ىمٌؾ أن اًمؼمهب٤مري ُمـرآة قمٍمـه ،يمـؾ هـذه اعمًـ٤مئؾ
قم٤ميِمٝم٤م اًمؼمهب٤مري ،وهلذا اعمً٤مئؾ اًمقل قم٤ميِمٝم٤م اًمؼمهب٤مري دمد أهن٤م شمقٙمرر وحتدث ،هلـذا هـذا اًمٕمٜمـقان ووـٕمف
اعم١مًمػ ًمٚمرد قمغم ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمٕمقزًم٦م ،يٕمٜمل أن اًمدٟمٞم٤م ومٞمٝم٤م دار إيًمن ودار إؾمالم ،هلذا ىم٤مل أسمق سمٙمر امإؾمًمقمٞمكم ذم
اقمق٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م :ويرون أن اًمدار دار إؾمالم ،يٕمٜمل أن اًمدار ذم اًمدٟمٞم٤م دار إؾمالم ٓ دار يمٗمر ،يٕمٜمل إ ًذا ُسمحث٧م
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)34
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هذه اعمً٠مًم٦مُ ،مً٠مًم٦م دور امإؾمالم ٓ دور اًمٙمٗمر ،ىم٤مل :يمًم رأشمف اعمٕمقزًم٦م – هذا أسمـق سمٙمـر امإؾمـًمقمٞمكم – ي٘مـقل:
يرون أن اًمدار دار إؾمالم ٓ دار يمٗمر يمًم رأشمف اعمٕمقزًم٦م ،هذا واهلل أقمٚمؿ ُمٌٜمل قمـغم ُمـذهٌٝمؿ ذم ُمًـ٠مًم٦م اًمٗم٤مؾمـؼ
ّ
اعمكم ،ىم٤ملُ :م٤م دام اًمٜمداء سم٤مًمّمالة وامإىم٤مُم٦م هب٤م فم٤مهريـ ،وأهٚمٝم٤م ُممٙمٜملم – يٕمٜمل أهؾ اًمّمالة ممٙمٜملم  ،-هٙمـذا
ىم٤مل أسمق سمٙمر امإؾمًمقمٞمكم ،وهلذا يِمٌف ىمقل اعمٕمقزًم٦م اعمٜمًقب ًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اعمٕمقزًم٦م ُمـ ي٘مقل سمج٤مهٚمٞم٦م هذا اًمزُمـ٤من،
ؾمٌح٤من اهلل ًمٙمؾ ىمقم وارث ،يمؾ هذه اعمذاه٥م اًمٌ٤مـمٚم٦م دمد ُمـ يق٠مصمر هب٤م ويٕمٞمد سمٕمثٝم٤م ذم اًمٜمـ٤مس ،وهلـذا شمٙمٚمـؿ
اًمٜم٤مسُ :م٤م هل اًمدار اًمقل شمٙمقن دار امإؾمالم؟ أيـ دار امإؾمالم؟ هؾ اًمدول أن اًم٘م٤مئٛم٦م :هؾ اًمـدار أن دار
امإؾمالم؟ ٕن يٕمض اًمٜم٤مس يِمٙمؽ ذم ُمثؾ هذا ،ومٞمقرث ؿمٌٝم٤مت ،هلذا اًمْم٤مسمط ذم قمدّّ سم٘مٕم٦م ُمـ اًمٌ٘مع أهن٤م دار
إؾمالمُ :م٤م هق اًمْم٤مسمط؟ ي٘مقل :يمؾ سم٘مٕم٦م شمٙمقن حت٧م ؾمٞمٓمرة أهؾ امإؾمالم :واعمًٚمٛمقن هؿ أهؾ اًمِمقيم٦م ومٞمٝم٤م:
َ
وؿمٕم٤مئرهؿ فم٤مهرة دون ٟمٙمػم ومٝمل دار إؾمالم ،أقمٞمد :يمؾ سم٘مٕم٦م شمٙمقن اًمًٞمٓمرة ومٞمٝم٤م ٕهؾ امإؾمالم وهـؿ أهـؾ
اًمِمقيم٦م ومٞمٝم٤م – يٕمٜمل أهؾ اًم٘مقة ،اًمِمقيم٦م اًم٘مقة – وؿمٕم٤مئرهؿ فم٤مهرةُ ،مثؾ اًمّمالة وصالة اًمٕمٞمـديـ ،وإذان
وامإىم٤مُم٦م يمؾ ؾم٤مئر اًمِمٕم٤مئر دون ٟمٙمػمُ ،م٤م أطمد سمٌالد اعمًٚمٛملم سمحٛمد اهلل يٜمٙمر هذه اًمِمٕم٤مئر ،ومٝمل دار إؾمـالم،
وٓ ُيراد سمدار امإؾمالم أن شمٙمقن ظم٤مًمٞم٦م ُمــ اًمٙمٌـ٤مئر واعمٕمـ٤ميص واًمٔمٚمـؿ ،ىمـد ُيقضمـد ذم دار امإؾمـالم يمٌـ٤مئر
وُمٕم٤ميص ُمثؾ ذب اخلٛمقر واًمزٟمك ،أؿمٞم٤مء يمثػمة ضمدًً ا شمقضمد ومٞمٝم٤م ،وهلذا ي٘مقل ؿمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحـف
اهلل شمٕم٤ممم :ويمقن إرض دار يمٗمر أو دار إيًمن أو دار اًمٗم٤مؾم٘ملم ًمٞمً٧م صٗم٦م ٓزُم٦م هل٤م ،سمؾ هل صـٗم٦م قم٤مروـ٦م
سمحً٥م ؾمٙم٤مهن٤م ،يٕمٜمل إذا يم٤من ؾمٙم٤من إرض هذه أهـؾ امإؾمـالم ومٝمـل دار إؾمـالم ،هلـذا اًمٖمـرب قمٜمـدهؿ
إطمّم٤مئٞم٤مت ذم قم٤مم أًمٗملم ومخًلم – سم٤معمٞمالدي  -أن ذم أورسم٤م ؾمقٙمقن اًمٙمثرة ومٞمٝم٤م ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم ،هلذا هؿ
َي٤موًمقن أن ووع قمقائؼ ًمٙمثرة أهؾ امإؾمالم ،وم٘مد شمقحقل سمٚمد ُمـ اًمٌٚمـدان سمٕمـدُم٤م يم٤مٟمـ٧م دار يمٗمـر إمم دار
إؾمالم ًمٙمثرة أهؾ امإؾمالم ومٞمٝم٤م وؿمٞمقع اخلػم ومٞمٝم٤م وفمٝمقر اخلػم ُمـ دون ٟمٙمػم ،شمٙمقن دار إؾمالم ويٙمقن أهؾ
اًمٙمٗمر ًمٞمس هلؿ ؿمقيم ٦م وٓ يًقٓمٞمٕمقن أن يٗمٕمٚمقا رء ،وهلذا اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛمـلم رمحـف اهلل شمٕمـ٤ممم ي٘مـقل :دار
امإؾمالم هل اًمقل ُشمُ٘م٤مم ومٞمٝم٤م ؿمٕم٤مئر امإؾمالم :سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ ُطمٙم ِ٤مُمٝم٤م ،هذا اًمْم٤مسمط يزيؾ يمثػم مم٤م يِمقٌف قمٚمٞمؽ
ذم هذا اًمزُم٤من مم٤م ُي َِمٌف سمف سمٕمض اًمٜم٤مس ،ىمد يٙمقن ذم احلٙم٤مم ومًقق ،وم٤مًمٙمالم أن اًمدار دار إؾمالم طمقك ٓ ي٘م٤مل
يؽمشم٥م سمٕمد ذًمؽ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦مٟٕ ،مف إذا يم٤مٟم٧م دار يمٗمر ٓ سمد أن يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ وضمقب اهلجرة وُم٤م يقٌع
ذًمؽ ُمـ أطمٙم٤مم ُمًٌقـم٦م ذم يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء رمحٝمؿ اهلل.
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--------------------------------------------------واًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ ،وٓ ٟمِمٝمد ٕطمد سمح٘مٞم٘م٦م امإيًمن طمقك ي٠ميت سمجٛمٞمع ذائع امإؾمالم ،ومـ٢من ىمٍمـ ذم رء
ّ
ُمـ ذًمؽ يم٤من ٟم٤مىمص امإيًمن طمقك يققب ،واقمٚمؿ أن إيًمٟمف إمم اهلل شمٕم٤ممم شم٤مم امإيًمن أو ٟم٤مىمص امإيًمن إٓ ُم٤م فمٝمر
ًمؽ ُمـ شمْمٞمٞمع ذائع امإؾمالم
.......................
حت٧م قمٜمقان وأ ُّم٦م حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ومٞمٝمؿ ُم١مُمٜمقن ذم أطمٙمـ٤مُمٝمؿ :ىم٤مقمـدة ُمٝمٛمـ٦م ،وهـل ُمٕم٤مُمٚمـ٦م
اًمٜم٤مس سم٤مًمٔم٤مهر وهق اقمق٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م ،يمًم ىمد ّسملم ًمؽ اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،ىم٤مل اًمِمـٞمخ حمٛمـد سمــ قمٌـد
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىمـ٤ملُ « :أُمـرت أن
اًمقه٤مبُ :مـ أفمٝمر اًمققطمٞمد وامإؾمالم
ّ
وضم٥م اًمٙمػ قمٜمف ،وٕن اًمٜم ّ
أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمقك يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًً ا رؾمقل اهلل ،وي٘مٞمٛمقا اًمّمالة ،وي١مشمقا اًمزيم٤مة ،وم٢مذا ومٕمٚمقا
ٌـل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف
ذًمؽ قمّمٛمقا ُمٜمل دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ إٓ سمحؼ امإؾمالم ،وطمً٤مهبؿ قمـغم اهللش( ،)1ىمـقل اًمٜم ّ
ٌل ّ
صغم
وؾم ّٚمؿ «وطمً٤مهبؿ قمغم اهللش هق ُمقوع اًمِم٤مهد وآؾمقدٓل ،يٕمٜمل أن ٟمٕم٤مُمٚمٝمؿ سمًم ُئمٝمرون ،وهلذا اًمٜم ّ
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أٟمٙمر قمغم ظم٤مًمد عم٤م ىمقؾ ذًمؽ اًمرضمؾ ىم٤مل« :أىمقٚمقف :وىمد ىم٤مل ٓ :إًمف إٓ اهللش ،هلذا ىم٤مل ظم٤مًمد :إٟمًم
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أٟمٙمر قمٚمٞمفُ ،مٕم٤مُمٚم٦م اًمٜم٤مس سم٤مًمٔم٤مهر هذا هق اقمق٘مـ٤مد
ىم٤مل ذًمؽ ُمقٕمق ًذا( ،)2وُمع ذًمؽ اًمٜم ّ
أهؾ اًمًٜم٦م ،هلذا ىم٤مل ؿمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم :وامإيًمن اًمذي ُقم ّٚم٘م٧م سمف أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م هق امإيًمن
اًمٔم٤مهر وهق امإؾمالم ،يٕمٜمل إفمٝم٤مر اًمنمائعٕ ،ن امإيًمن اًمٔم٤مهر هق اًمذي دمرى قمٚمٞمـف إطمٙمـ٤مم ذم اًمـدٟمٞم٤م ٓ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ قم٤مُمؾ أهؾ اًمٜمٗم٤مق ُمٕم٤مُمٚم٦م أهـؾ امإؾمـالم ذم
يًقٚمزم امإيًمن ذم اًمٌ٤مـمـ ٓ ،يًقٚمزم ،اًمٜم ّ

قمز ّ
ـ٥م
ضمري٤من إطمٙم٤مم ،واهلل ّ
حل ِـ ا ًْم َ٘م ْق ِل﴾( ،)3ووصٗمٝمؿ ذم اًم٘مرآن ﴿ َيم ََ٠مهنُ ْؿ ُظم ُِم ٌ
وضمؾ ىم٤ملَ ﴿ :و ًَم َق ْٕم ِر َومٜم ُٝم ْؿ ِذم َ ْ
ٍ
َي ًَ ٌُ َ
٤مطم َذ ْر ُه ْؿ﴾(ُ ،)4مع ذًمؽ أُمر سم٤محلذر ُمٜمٝمؿ وُمع ذًمـؽ أُمـر سمـ٠من
قن ُيمُؾ َص ْٞم َح٦م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُه ُؿ ا ًْم َٕمدُُ و َوم ْ
ُُم ًَٜمدََ ٌة َ ْ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ أضمـرى إطمٙمـ٤مم اًمٕم٤مُمـ٦م
يٕم٤مُمٚمقا ُمٕم٤مُمٚم٦م أهؾ امإؾمالم ذم ؾم٤مئر إطمٙم٤مم ،وهلذا اًمٜم ّ
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)25
( )2ىمّم٦م اًم٘مقؾ هذه هل ذم طمؼ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد يمًم ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،) 4269وأُم٤م ىمّم٦م ظم٤مًمد ومٗمٞمف آؾمقئذان سم٤مًم٘مقؾ يمًم ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري
أيْم٤م ( )4351ريض اهلل قمٜمٝمًم.
ً
( )3حمٛمد.31 :
( )4اعمٜم٤موم٘مقن.4 :
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واًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ ،وهلذا أًمٗم٧م ٟمٔمرك أن سمٕمض اًمٜم٤مس رسمًم خيٚمط ذم ُمثؾ هذه إُمقر
قمٚمٞمٝمؿ ذم اعمقارصم٦م واًمذسم٤مئح ّ
ويِمٙمؽ اًمٜم٤مس ،أو يّمٞمٌف رء ُمـ اًمقؾمقاس ومٞمٚمًٌف ًمٌ٤مس اًمٖمػمة قمغم اًمققطمٞمد واًمديـ ،وأٟم٤م أقمٜمل ُم٤م أىمقل،
سمٕمض اًمٜم٤مس يّمػم قمٜمدهؿ وؾمقاس ذم ُمً٤مئؾ اًمققطمٞمد وقمٜمده همػمة ومٞمٚمٌس هذا اًمقؾمقاس اًمِمـٞمٓم٤مين ًمٌـ٤مس
اًمٖمػمة قمغم اًمققطمٞمد واًمًٜم٦م ومٞمزقمؿ أٟمف ٓ جيقز ًمإلٟمً٤من أن ي٠ميمؾ ُمـ اًمذسم٤مئح إٓ ُم٤م ذسمحف سمٞمده ،وم٤مٟمقٌف عمثؾ هذا،
ٕن هذا يٙمقن وؾمقاس ؿمٞمٓم٤مين و ُي ْٚم ٌَس ًمٌ٤مس اًمٖمػمة قمغم اًمققطمٞمـد واًمٙمـالم صمـؿ يـدظمؾ اًمقِمـٙمٞمؽ اًمٜمـ٤مس
يٕم٤مُمٚمقن سم٤مًمٔم٤مهر ،وقمغم هذا ومققى أهؾ اًمٕمٚمؿ سمحٛمد اهلل ُمــ اعمق٘مـدُملم وُمــ اعمقـ٠مظمريـ ،اًمٜمـ٤مس يٕمـ٤مُمٚمقن
سم٤مًمٔم٤مهر وضمري٤من إطمٙم٤مم قمٚمٞمٝمؿ إٓ ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م أٟمف خم٤مًمػ ًمذًمؽ ،أُم٤م اًمقؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م هذا ٓ جم٤مل ًمف ،وأٟم٤م
ؾمٛمٕم٧م هذا ُمـ سمٕمض اًمٜم٤مس – وهؿ ومئ٦م ىمٚمٞمٚم٦م  -يِمٙمؽ ذم ُمثؾ هذه إُمقر ،ومال ي٠ميمـؾ إٓ ُمـ٤م ذسمحـف سمٞمـده،
ومٝمذه ُمـ اًمقؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ،ويزقمؿ أن هذا ُمـ اًمقرع ،وهذا ًمٞمس سمّمـحٞمح ،وم٤مٟمقٌـف عمثـؾ هـذه اعمالطمـظ
وهذه اًمٜم٘م٤مط اعمٝمٛم٦م.
قمؼم هبـ٤م ؿمـٞمخ امإؾمـالم اسمــ
جيرٟم٤م ًمٚمٙمالم ذم هذه اعمً٠مًم٦مُ :مً٠مًم٦م امإيًمن اعمٓمٚمؼ وُمٓمٚمؼ امإيًمن ،هذه ّ
مم٤م ّ
شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمقاؾمٓمٞم٦م ،ي٘مقل ؿمٞمخ امإؾمالم قمـ أهؾ اًمًٜم٦م :وٓ يًٚمٌقن اًمٗم٤مؾمؼ ّ
اعمكم اؾمؿ امإيـًمن
اعمكم ُمّمٓمٚمح ،يٕمٜمل ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ،يًٛمقٟمف سم٤مصٓمالح أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمٗم٤مؾمؼ ّ
سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،اًمٗم٤مؾمؼ ّ
اعمكم ،وهلذا دمد
ذم سمٕمض اًمٙمق٥م اًمٜمص قمغم هذه اعمً٠مًم٦م ،وهل أول ُمً٠مًم٦م اظمقٚمػ ومٞمٝمـ٤م أهـؾ اًم٘مٌٚمـ٦م ُمًـ٠مًم٦م اًمٗم٤مؾمـؼ ّ
اعمـكم –
ُمً٠مًم٦م طمٙمؿ ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة  ، -ىم٤مل :وٓ يًٚمٌقن اًمٗم٤مؾمؼ ّ
اعمكم اؾمؿ امإيًمن سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وٓ خيٚمدون سم٤مًمٜمـ٤مر ،يمـًم
شم٘مقل اعمٕمقزًم٦م واخلقارج قمـ ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة أٟمف ظم٤مًمد خمٚمد ذم اًمٜمـ٤مر ،ظمـروج اخلـقارج – يمٚمٝمـؿ ظمـقارج –
اخلقارج ظمرضمقا قمٛمٚم ًٞم٤م واقمق٘م٤مد ًي٤م ،وه١مٓء ظمرضمقا اقمق٘م٤مد ًيـ٤م ،وُمـذهٌٝمؿ طم٘مٞم٘مـ٦م َيقـ٤مج إمم سمحـ٨م وٟمٔمـر ذم
أؾمٌ٤مب هذا اعمذه٥م اخلٌٞم٨م ،وهق ُمذه٥م اعمٕمقزًم٦م ٕٟمف ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمقٜم٤مىمض ،يمًم شم٘مـقل اعمٕمقزًمـ٦م ،سمـؾ اًمٗم٤مؾمـؼ
يدظمؾ ذم اؾمؿ امإيًمن وىمد ٓ يدظمؾ ذم اؾمؿ امإيًمن اعمٓمٚمؼ ،ا ًذا إيًمن اًمٗم٤مؾمؼ ّ
اعمكم ٓ يدظمؾ ذم امإيًمن اعمٓمٚمـؼ
يٕمٜمل امإيًمن اًمٙم٤مُمؾ ،وإٟمًم يدظمؾ ذم ُمٓمٚمؼ امإيًمن ،يٕمٜمل ذم أصؾ امإيًمن وأىمؾ درضمـ٤مت امإيـًمن ،هـذا ومـٞمًم
يقٕمٚمؼ سمٙمالم اًمؼمهب٤مري ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،وٟم٘مػ قمٜمد هذا اعمقوع ًمٜمٙمٛمـؾ إن ؿمـ٤مء ذم اعمجٚمـس اًم٘مـ٤مدم ،وٟمٌـدأ
سم٘مراءة إؾمئٚم٦م واجلقاب قمٚمٞمف.
 سمًمذا ُيرد قمغم ومٕمؾ احلًلم وقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم؟85
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حت٘مٞمؼ ُمً٤مئؾ اًمق٤مريخ َيق٤مج إمم ٟمٔمر واقمقٌ٤مر ،وىمٚم٧م ًمؽ :اًمٕمؼمة سم٤مًمٜمّمقص ٓ اًمٕمؼمة سم٠مومٕمـ٤مل اعمٙمٚمٗمـلم،
اظمقٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمجٞم٦م ىمقل اًمّمح٤ميب ،ومًم سم٤مًمؽ سمٗمٕمٚمف! هذا اًمٙمالم إذا مل يٕم٤مرض اًمٜمص ،أُم٤م إذا قم٤مرض
اًمٜمص ومال ىمقل ٕطمد ذم ُمٕم٤مرو٦م اًمٜمّمقص ،وُمع ذًمؽ أومٕم٤مل اًمّمح٤مسم٦م حتٛمؾ قمغم أطمًــ اعمح٤مُمـؾ  -ريض
اهلل قمـ احلًلم  ،-وىمد ىمدُم٧م ًمؽ سمٛم٘مدُم٦م ُمٗمٞمدة أٟمؽ ٓ ٟمًقٓمٞمع أن حتٙمؿ قمغم إؿمٞم٤مء إٓ سمٛمٕم٤ميِم٦م اًمٕمٍم،
شمّمقرا ً
يم٤مُمال عم٤م ومٕمٚمف احلًلم وقمٌـد اهلل سمــ اًمـزسمػم ٓ سمـد أن شمٕمـٞمش
وم٠مٟم٧م يمل حتٙمؿ قمغم إطمداث وشمقّمقر
ً
اًمٕمٍم اًمذي قم٤مش ومٞمف احلًلم وقم٤مش ومٞمف قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ،ومٕمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ومٞمف يمالم يمثػم ،أُم٤م احلًلم ذم
ُمً٠مًم٦م أٟمف ظمرج هذا ٓ ظمالف ومٞمف ،أٟمف ظمرج ُٕمقر وٕؿمٞم٤مء ُمٌحقصم٦م ذم اًمق٤مريخ ،أُم٤م ُمًـ٠مًم٦م قمٌـد سمــ اًمـزسمػم
ومٌٕمض اعم١مرظملم ي٘مقًمقن أن إُمر اؾمقق٥م ًمٕمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ،وأن قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ُم٤م ظمرج قمغم قمٌد اعمٚمـؽ
سمـ ُمروان ،إمم همػم ذًمؽ ،وًمـ ٟمٓمٞمؾ ذم سمح٨م هذه اعمًـ٤مئؾً ،مٙمــ أٟمـ٤م ىمٚمـ٧م :حتٛمـؾ قمـغم أطمًــ اعمح٤مُمـؾ،
واًمّمح٤مسم٦م هنقا احلًلم قمـ اخلروج إمم اًمٕمراق ،وهق اضمقٝمد رمحف اهلل وريض اهلل قمٜمـف ،اضمقٝمـد اضمقٝمـ٤م ًدا هـق
ظمػما :أٟمف ُم٤م ظمرج ًمٓمٚم٥م اعمٚمؽ ،وإٟمًم ظمرج همػمة،
ُم٠مضمقر قمٚمٞمف ،وأومٕم٤مًمف حتٛمؾ قمغم أطمًـ اعمح٤مُمؾ ،وٟمٔمـ سمف ً
وظمرج يريد اعمّمٚمح٦م ،وظمروضمف يم٤من ًمف أُمقر يمثػمة وهن٤مه اسمـ قمٌ٤مس قمـ اًمذه٤مب إمم اًمٕمراق ،هـق فمــ قمــ
اضمقٝم٤مد أن إُمر ُمًقق٥م ًمف سم٤مًمٕمراق ،وأٟمف ىمد سمقيع إمم همػم ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمقل ٓ شمًقٓمٞمع أن ُشمُٚمِؿ هبـ٤م إٓ إذا
قم٤مست هذه اعمرطمٚم٦م.
 هذا ي٘مقل :ىمٞمؾ إن ـمرق صمٌقت امإُم٤مُم٦م سمخالف اًمقٖمٚم٥م شم١مول يمٚمٝم٤م إمم ٟمٔمر اًمٜم٤مس وإىمرارهؿ سمذًمؽ يمًمضم٤مء ذم ومٕمؾ قمٌد اًمرمحـ ذم وٓي٦م قمثًمن.
ىمٚم٧م ًمؽ :سم٤مب امإُم٤مُم٦م سم٤مب شم ْٕم ُٔم ُؿ ومٞمف إهقا ُء ،يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس َي٤مول أن يقٕمًػ ذم يمثػم ُمـ اًمٜمّمقص
ويمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م ًمٞمقاومؼ ُم٤م يٕمق٘مده ُمـ اهلقى واًمٌ٤مـمؾ ،هلذا أىمقال اًمٜمـ٤مس ٓ طمـدّّ هلـ٤م ،سمٕمـض اًمٜمـ٤مس أن
ي٘مقلُ :م٤م طمدث ذم ؾم٘مٞمٗم٦م سمٜمل ؾم٤مقمدة :إٟمًم هق سمرعمـ٤من! يٕمٜمـل يقٓمـ٤موًمقن ،وأن هـذه ديٛم٘مراـمٞمـ٦م ،وأهنـ٤م أول
ديٛم٘مراـمٞم٦م طمدصم٧م ٓ ،شمٜمٔمر إًمٞمف وًمٙمـ أٟمٔمر إمم يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ وٓ شمٌ٤مل ،هذا شمٕمًـػ أٟمـف سمـرى اًمٜمـ٤مس!
سطمقا ىم٤مًمقا سم٤مًمٖمٚمٌ٦م ،يٕمٜمل هم٤مًمٌٝمؿ وىمٝمر (مجٚم٦م همػم ُمٗمٝمقُم٦م)ُ ،م٤م هلؿ رو٤م ،اؾمـقق٥م ًمـف إُمـر ،يـ٠ميت
إئٛم٦م ّ
ؿمخص ي٘مقل :رو٤م اًمٜم٤مس! صمؿ طمقك اًمديٛم٘مراـمٞمـ٦م ُمـ٤م ومٞمٝمـ٤م روـ٤مُ ،مــ ىمـ٤مل ًمـؽ إن اًمديٛم٘مراـمٞمـ٦م روـ٤م،
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اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ُم٤م هل؟ اٟمقخ٤مب ،وآٟمقخ٤مب َشم َٖمٚم٥م وًمٙمـ ًمٞمس سمًٞمٗمف وًمٙمـ سم٤مٕصقات( ،مجٚم٦م همػم واوح٦م)،
وُمع ذًمؽ يّمػم هذا رئٞمس ُمٜمقخ٥م وهذا ،يمؾ هذا ُمـ اًمٙمالم اًمذي ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف.
 ُم٤م اًمٙمالم ذم ُمً٠مًم٦م امإيًمن ذط يمًمل؟أٟم٤م أٟمّمح اًمِمٌ٤مب أن ٓ يدظمٚمقا ذم شمٗم٤مصٞمؾ هذه اعمً٤مئؾ ،وأن يٕمقّمٛمقا سم٤مجلٛمؾ ُمـ ىمقاقمد أهـؾ اًمًـٜم٦م،
ً
أصـال ٓ يٗمٝمٛمٝمـ٤م ٓ ،يٕمـرف
ٕن هذه شم ْٕم ُٔم ُؿ ومٞمٝم٤م اًمٗمقٜم ُ٦م واًمٙمال ُم ،يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يقٙمٚمؿ ذم هذه اعمً٤مئؾ وهق
ُمٕمٜمك اًمنمط وٓ همػمه ،وم٠مٟم٤م أٟمّمح اًمِمٌ٤مب أن يقٚم٘مقا اًمٕمٚمؿ ويؽميمقا قمٜمٝمؿ سمح٨م ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ.
 ُم٤م طمٙمؿ آؾمقثٜم٤مء ذم امإيًمن عمـ ي٘مقل :أٟم٤م ُم١مُمـ ويزيمل ٟمٗمًف؟وضمـؾ هنـك قمــ شمزيمٞمـ٦م اًمـٜمٗمس ﴿ َوم َ
ّ
ـال ُشم َُزيمـقا َأ ْٟم ُٗم ًَـ ُٙم ُْؿ﴾(.)1
قمـز
ىمٚمٜم٤م :إذا يم٤من قمغم وضمف اًمقزيمٞم٦م ومـ٤مهلل ّ
 ي٘مقل سمٕمض ُمـ َي٤مرب اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م ي٘مقًمقن سم٠من اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ اًمقه٤مب ظمرج قمغم اخلالومـ٦م اًمٕمثًمٟمٞمـ٦م،يمٞمػ اًمرد قمٚمٞمٝمؿ؟
ىمٚم٧م ًمؽ ُم٤م ىمد ىمدُمقف ًمؽ ؾم٤مسم ً٘م٤مَُ ،م ْـ قم٤ميش اًمٕمٍم هق اًمذي يٕمرف أن جيٞمـ٥م قمــ ُمثـؾ هـذه إُمـقر،
وحمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وهمػم ذًمؽ يمق٥م مجٚم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اعم١مرظملم وهمػمهؿ سمٞم٤م ًٟمً٤م ذم هذه اعمًـ٠مًم٦م وصمـؿ
أىمقال يمثػمة ٓ ،شمًقدل سم٠مومٕم٤مل اًمٜم٤مس وٓ أىمقال اًمٜم٤مس أٟمٔمر إمم اًمٜمّمقص.
 اًمٙمالم ذم يمراُم٤مت إوًمٞم٤مء وهؾ يٛمٙمـ ًمٚمقزم أن يٕمٚمؿ سمٕمض إُمقر اًمٖم٤مئٌ٦م قمٜمف.يمراُم٤مت إوًمٞم٤مء صم٤مسمق٦م ًمٙمـ ُمً٠مًم٦م إُمقر اًمٖم٤مئٌ٦م ٓ :أقمرف ذم ُمثؾ هذا رءً ،مٙمـ يمراُم٦م إوًمٞم٤مء صم٤مسمقـ٦م،
ًمٙمـ ًمٞمس يمؾ رء ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة يٙمقن يمراُم٦م ،ىمد يٙمقن ً
طم٤مٓ ؿمـٞمٓم٤مٟم ًٞم٤م ،وهلـذا اًمًـٚمػ رمحٝمـؿ اهلل وُمـٜمٝمؿ
اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم عمّ٤م ىمٞمؾ ًمف عم٤م ضم٤مء ُمٍم ىمٞمؾ ًمف :إن اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمـٕمد ي٘مـقل ٓ :شمٖمـؽموا ذم اًمرضمـؾ وًمـق
رأيقٛمقه يٛمٌم قمغم اعم٤مء طمقك شمٜمٔمروه قمٜمد إُمر واًمٜمٝمل  -أي قمٜمد اًمٜمّمقص  ،-وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل :ىمٍم اًمٚمٞمـ٨م
رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٓ :شمٖمؽموا سمف وًمق ُمِمك قمغم اعم٤مء أو ـم٤مر ذم اهلقاء طمقك شمٜمٔمروه قمٜمد اًمٙمق٤مب واًمًٜم٦م.
 ُم٤م طمٙمؿ إصمٌ٤مت اًمقٓي٦م سم٤مًمقّمقي٧م وآٟمقخ٤مب ،وُم٤م طمٙمؿ ُمـ مل َير اٟمقخ٤مب ُمـ ىمدّّ م ٟمٗمًف ًمٚمقٓي٦م؟وطمرم اخلروج قمٚمٞمـف ،وهـؿ
أٟم٤م ىمٚم٧م ًمؽ :إذا يم٤من هذا ـمريؼ ًمإلُم٤مُم٦م وطمّمٚم٧م سمف امإُم٤مُم٦م وضمٌ٧م ـم٤مقمقف ُ
ُمـ مجٚم٦م اعمقٖمٚمٌلم.
( )1اًمٜمجؿ.32 :
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 ي٘مقل :أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿُ ،مـ أدًم٦م ُمـ يمٗمر اخل٤مرج واعمًقحؾ ًمدُم٤مء اعمًٚمٛملم.أي ُمً٠مًم٦م هذه ،اؾمقحالل هلذا إُمر اًمٕمٔمٞمؿ ،أٟم٤م ذيمرت ُم٠مظمذ أهـؾ اًمٕمٚمـؿ ،أُمـ٤م اًمٜمّمـقص ومٔمـ٤مهرة ذم
شمٙمٗمػمهؿ.
 هؾ يٕمٜمل ٟمقٛمٙمـ ُمـ إيمًمل اًمٙمق٤مب؟ؾمٜمٛمر
إن ؿم٤مء اهلل ؾمقف ٟمقٛمٙمـ ،إن ؿم٤مء اهلل ؾمٜمقٛمٙمـ ُمـ إيمًمل اًمٙمق٤مب إن ؿم٤مء اهللٕ ،ن اعمً٤مئؾ سمٕمْمٝم٤م
ّ
ُمرورا ًمٙمـ اعمً٤مئؾ اعمٝمٛم٦م ٟم٘مػ قمٜمده٤م ٕهن٤م حتق٤مج سمٞم٤من.
قمٚمٞمٝم٤م
ً
 هؾ ُمـ إقم٤مدة ًمٚمٙمالم ذم ُمً٠مًم٦م آؾمقثٜم٤مء؟إن ؿم٤مء اهلل ٟمٕمٞمده٤م.
قمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ؟
 هؾ ُمٕم٤موي٦م ظمرج قمغم ّىمٚم٧م ًمٙمؿ :اشمريمقا هذه اعمً٤مئؾ اًمقل ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م يمثػم وم٤مئدة ،ىمٚمـ٧م ًمٙمـؿ :اًمّمـح٤مسم٦م ٟمحٛمـؾ أومٕمـ٤مهلؿ
وأىمقاهلؿ قمغم أطمًـ اعمح٤مُمؾ ،وهلذا ُمـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م اًمٙمػ قمًم ؿمجر سملم اًمّمح٤مسم٦مٕ ،ضمؾ ذًمؽ ،عم٤مذا؟
يمػ قمًم ؿمجر سمٞمٜمٝمؿُ ،م٤م طمّمؾ سملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ظمالف يمػ قمٜمٝمؿ( ،مجٚم٦م همـػم واوـح٦م) ،اشمريمقهـ٤م ،هـذا
ّ
أصؾ ،إذا سمحث٧م هذه اعمً٤مئؾ ظمذ ُمٜمٝم٤م اجلٛمؾ ،يٕمٜمل اًم٘مقاقمد وإؾم٤مؾم٤مت وإطمداث وم٘مط ،وامحؾ يمالُمٝمـؿ
وأىمقاهلؿ قمغم أطمًـ اعمح٤مُمؾٟٕ ،مؽ إذا سمحث٧م هذه اعمً٤مئؾ وسمدأت شمدظمؾ ذم اًمقٗم٤مصٞمؾ :يمـؾ ُمًـ٠مًم٦م روايـ٦م
شم٤مرخيٞم٦م ،حتق٤مج ُحت٘مؼ ،هذه اًمرواي٦م صمٌق٧م أو ُم٤م صمٌق٧م ٓ ،خترج سمٌمء ،ورسمًم رواي٦م شم٤مرخيٞم٦م ذم ؾمٜمده٤م شم٤مًمػ يقىمع
ؿمـٞمٕمل ً
قمكم أو ُمٕم٤مويـ٦م ،يمروايـ٦م َيم َ
ٌل ّ
ُمـثال ذم
َـذ َ َهب٤م
ٌ
ذم ىمٚمٌؽ رء قمغم أصح٤مب اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُمثؾ ّ
ومٙمػ قمٜمٝم٤م.
ّ
قمكم ريض اهلل قمٜمف،
قمكم ُمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أو ُمقىمػ ُمٕم٤موي٦م ُمـ ّ
ُمقىمػ ّ
 يً٠مل قمـ اعمٔم٤مهرات وآقمقّم٤مُم٤مت وُم٤م يقٌع ذًمؽ.أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مس يـ ذيمروا أن ُمـ صقر اخلروج آقمقّم٤مُم٤مت واعمٔم٤مهرات وُم٤م يقٌع ذًمؽ ،هذه ُمٌ٤مدئ
اخلروج.،
 يمٞمػ أضمٞم٥م ُمـ ي٘مقل :يمٞمػ أقمرف أن يمق٤مب اًمٌخ٤مري يمٚمف صحٞمح؟ًمٞمس سمالزم أن شمٕمرف أٟمف صحٞمح ،إصؾ أن شمًٙم٧م قمـ ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ وشم٘م ّٚمد ُمــ هـق أقمٚمـؿ ُمٜمـؽ،
أئٛم٦م احلدي٨م هؿ ُمـ أصمٜمقا قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري ورووا شم٘مديٛمف.
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 اًمدول اًمقل ٓ شمٓمٌؼ اًمنميٕم٦م.ذيمرت ًمٙمؿ ىمقل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم هؾ شمٕمد دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م ،ىم٤مل :اًمدول امإؾمالُمٞم٦م أو دار امإؾمالم ُشمُٕمـدّّ
سمحٙم ِ٤مُمٝم٤م ،إذا يم٤من امإؾمالم واًمِمقيم٦م فم٤مهرة.
سمًٙم٤مهن٤م ٓ ُ
 ُمـ يرى شمٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالة هؾ جيقز أن يٜمزل قمٚمٞمف احلٙمؿ؟ُمً٠مًم٦م اًمقٙمٗمػم ًمألقمٞم٤من ٓ سمد ُمـ حت٘مؼ اًمنموط واٟمقٗم٤مء اعمقاٟمع ،اًمقٙمٗمػم قمٜمد إئٛم٦م سم٤ممإـمالق واًمٕمٛمقم ٓ
سم٤مًمق٘مٞمٞمد واًمقٕمٞملم ،هذا هق اًمقٙمٗمػم قمٜمد اًمًٚمػ ،يٕمٜمل إذا شمٙمٚمٛمقا قمـ طمٙمؿ اًمقٙمٗمػم وم٢مهنؿ يقردون امإـمـالق،
أُم٤م قمٜمد اًمقخّمٞمص واًمقٕمٞملم ٓ سمد ُمـ حت٘مؼ اًمنموط ذم ذًمؽ اًمِمـخص واٟمقٗمـ٤مء اعمقاٟمـع طمقـك َيٙمـؿ قمٚمٞمـف
قمـز
سم٤مًمٙمٗمر ،ويققمم ذًمؽ ُمـ ًمف ُمّمٚمح٦م ذم احلٙمؿ ،وهق اًم٘م٤ميض وامإُم٤مم اًمذي ًمف ىمدرة قمغم شمٓمٌٞمـؼ ذع اهلل ّ
ّ
وضمؾ قمغم هذا اًمذي وىمع ُمٜمف هذا اًمٙمٗمر.
 أيـ يقضمد يمالم ؿمٞمخ امإؾمالم ٓ :يٙم٤مد ُيٕمرف ـم٤مئٗم٦م ظمرضم٧م.هذا ُمقضمقد ذم جمٛمقع اًمٗمق٤موى(.)1
 ي٘مقل ؿمٞمخ امإؾمالم ٟم٘مؾ اشمٗم٤مق اًمّمح٤مسم٦م قمغم قمدم يمٗمر اخلقارج.صمؿ اشمٗم٤مق.
ؿمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل هق رأيف وًمٞمس ّ
قمكم ريض اهلل قمٜمف ،رواي٦م (ُمـ اًمٙمٗمر ّومروا)( )2هذه ٓ شمّمح قمٜمف ريض اهلل قمٜمف.
 ٟم٘مؾ قمـ ّ أٓ ٟمًقٓمٞمع أن ٟم٘مقل ذم هذا اًمزُم٤من صمٌق٧م ومٞمف امإُم٤مُم٦م سم٤مٟٓمقخ٤مب ٟمٜمٔمر اعمّمٚمح٦م.ىمٚم٧م ًمٙمـ :إن آٟمقخ٤مب ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمقٖمٚم٥م.
 هؾ ُمـ شمزوج وًمٙمٜمف مل يٓم٠م هؾ يٕمقؼم أٟمف ىمد طمّمؾ ُمٜمف امإطمّم٤من.ٓ ،ذيمرت ًمؽ قمٌ٤مرة اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذي طمّمؾ ُمٜمف اًمقطء.
 اخلالف اًمذي ُطمٙمل ومٞمف شمٖمٚمٞم٥م اخلقف واًمرضم٤مء ُم٤م اًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم ظمالومٜم٤م ُمع اعمرضمئ٦م واخلقارج؟ومرق ،اًمٙمالم أن امإٟمً٤من ٓ سمد أن يٙمقن سملم اخلقف واًمرضم٤مءً ،مٙمـ أهيًم يٖمٚم٥م؟ ًمٙمـ ه١مٓء همٚمٌـقا قمـغم
وضمف امإـمالق اخلقف ،وهؿ اخلقارج ،واًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى همٚمٌ٧م ضم٤مٟم٥م اًمرضم٤مء.
( )1مل أقمثر قمٚمٞمف سمٚمٗمٔمف هٜم٤مك ،وإٟمًم ؾمٌؼ أٟمف ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (.)391 /3
(ُ )2مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق (.)18656
89

شرح (شرح السنة للرببهاري)
للشيخ فهد املقرن

 ي٘مقل :اًمِمٞمٕم٦م شمدقمل اعمٝمدي اعمٜمقٔمر.هؿ ًمٞمًقا أهؾ إؾمٜم٤مد ،وم٢مهنؿ يٕمٛمدون إمم إؾم٤مٟمٞمد اًمقل قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ومٞمٜمزًمقٟمف قمغم ُمـ يٕمق٘مدوٟمفً ،
أصال
ديـ اًمرواومض ىم٤مئؿ قمغم اًمٙمذب ،هؿ يٙمذسمقن ،وهؿ يمًم ذيمر سمٕمض أهؾ اًمق٤مريخ أن احلًـ اًمٕمًٙمري ٓ يقًمد
ًمف هق قم٘مٞمؿ ،وهؿ يٕمق٘مدون أن امإُم٤مُم٦م ُمقروصم٦م ،وم٤مٟمقحٚمقا ًمف وًمد وأهنؿ ذم هداب ؾم٤مُمراء ،وهـق أىمـرب ُمـ٤م
يٙمقن إمم ضمحر وم٠مر يٕمق٘مدون أٟمف اظمقٗمك ومٞمف هذا اعمٝمدي اعمٜمقٔمر.
 ي٘مقل اًمٌٕمض أن ـم٤مقم٦م وزم إُمر وحتريؿ اخلروج قمٚمٞمف ًمٞمس ُمـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م وإٟمًم ُأدظمؾ عمخ٤مًمٗمـ٦ماخلقارج ذم ذًمؽ يمٛمً٠مًم٦م اعمًح قمغم اخلٗملم ،ومال يٌدّّ ع ُمـ ظم٤مًمػ ومٞمف ،وإٓ ًمـزم سمقٌـديع يمـؾ ُمــ ظمـ٤مًمػ ذم
ُمً٠مًم٦م وم٘مٝمٞم٦م ،ومٝمؾ هذا اًم٘مقل صحٞمح؟
هذا اًم٘مقل سم٤مـمؾ ،اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل ذيمروا أن هذا أصؾ ،امإُم٤مم أمحد ومجع ُمـ إئٛم٦م شمٙمٚمٛمقا ذم روايـ٦م
احلًـ سمـ ص٤مًمح سمـ طمل اعمٍمي وشمريمقا روايقف ٕٟمف يرى اًمًٞمػ وسمدّّ قمقه ،ي٘مـقل هـذه ُمًـ٠مًم٦م وم٘مٝمٞمـ٦م! ىمـد
شمٙمقن اعمً٠مًم٦م خي٤مًمػ ذم يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء اعمق٠مظمريـ ،هذا ًمٞمس سمحج٦م ،ومٗمل يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء اعمقـ٠مظمريـ ُمـ٤م يٕمـ٤مرض
اًمٕم٘مٞمدة هؾ يٙمقن طمج٦م يمٗم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م؟ احلج٦م ذم يمالم إئٛم٦م اعمق٘مدُملم اًمذيـ اؾمق٘مرت سم٠مىمقاهلؿ
اًمًٜم٦م.
 ُم٤م ُمٕمٜمك اًمقٜمزيف؟شمٜمزيف اهلل شمٕم٤ممم قمـ ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمجالًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وٟمٗمل اًمّمٗم٤مت اًمٜم٤مىمّم٦م قمٜمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
 هؾ ي٘مّمد سمق٠مظمػم اًمّمالة قمـ وىمقٝم٤م اًمذي أظمؼم اًمرؾمقل ّصغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُمـ أول وىمقٝمـ٤م أو إمم أن
خيرج وىمقٝم٤م؟
ٟمٔمـ أٟمف ي٘مّمد رواي٦م «يٛمٞمققن اًمّمالةش( ،)1إُم٤مشم٦م اًمّمالة ٓ شمٙمقن إٓ سمق٠مظمػمه٤م قمـ ظمروج وىمقٝمـ٤م ،هلـذا
ّسملم ؿمٞمخ امإؾمالم أن إئٛم٦م اًمذيـ يٛمٞمققن اًمّمالة خيرضمقهن٤م قمـ وىمقٝم٤م ،وهذا طمج٦م عمـ ُمـ ىمـ٤مل سمـ٠من شمـ٤مرك
اًمّمالة ٓ يٙمٗمر إٓ سمؽميمٝم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،وُمـ هؿ ُمـ اعمٕم٤مسيـ اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وؿمٞمخ امإؾمـالم اسمــ
شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل :امإُم٤مشم٦م هٜم٤م إظمراضمٝم٤م قمـ وىمقٝم٤م.

( )1ؾمٌؼ خترجيف.
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 هؾ يرى امإُم٤مم اًمؼمهب٤مري سم٠من ُمـ ظم٤مًمػ ذم سمٕمض اعمً٤مئؾ يمق٘مّمػم اًمّمالة ذم اًمًـٗمر أٟمـف خيـرج قمــاًمًٜم٦م؟
اًمذي أقمرومف أٟمف ذيمر هذه اعمً٤مئؾ وهق ًمٞمس وطمده ُمـ ذيمر هذه اعمً٤مئؾ ،وًمٙمٜمـف يـذيمر اًمٕمالُمـ٤مت اًمقـل
شمٗمرق سملم اًمًٜمّّل واًمٌدقملُ ،م٤م ٟمص قمغم أن اعمخ٤مًمػ ومٞمٝم٤م أٟمف خم٤مًمػ ًمٚمًٜم٦م وأٟمف ُيٌدّّ ع.
ّ
 إذا يم٤من اعمرء ي٘مقل :أٟم٤م ُم١مُمـ وهق يٕمق٘مد يمًمل امإيًمن؟هذا ٓ يّمٚمح ،يٕم ق٘مد أٟمف يم٤مُمؾ امإيًمن! ٓ يٕمرف هؾ أدى يمؾ اًمقاضمٌ٤مت واٟمقٝمـك قمــ يمـؾ اعمحرُمـ٤مت.
 هؾ ُمـ يرى يمٗمر اخلقارج َيٙمؿ قمغم أقمٞم٤مهنؿ؟يمًم ىمٚم٧م :اًمٙمالم اًمٕم٤مم ًمٞمس يم٤مًمٙمالم اخل٤مص ،أن اخلقارج اًمذيـ ي٘مقًمقن سمٙمٗمرهؿ يٕمـ٤مُمٚمقن سم٤مًمٔمـ٤مهر –
قمغم أطمٙم٤مم اًمٔم٤مهر ً ،-مٙمـ قمغم اًمقٕمٞملم ُمـ هذا :هذا َيق٤مج ًمقح٘مؼ اًمنموط واٟمقٗم٤مء اعمقاٟمعٟٕ ،مف ىمـد يٙمـقن
ُمٕمٝمؿ وهق ىم٤مم سمف ىم٤مئؿ ُمـ اًم٘مقائؿ اًمقل ٓ ُيٙم ّٗمر ٕضمٚمٝم٤مً ،مٙمـ إذا ىمٚمٜم٤م سمٙمٗمرهؿ وم٢م ّٟمّ٤م ٟمٕمـ٤مُمٚمٝمؿ ُمٕم٤مُمٚمـ٦م ُمـ٤م ورد
ٌل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ،
قمـ اًمًٚمػ ،أُم٤م ىمق٤مهلؿ ومٌ٤مٓشمٗم٤مق ٓ ؿمؽ أهنؿ ي٘م٤مشمٚمقن ،وإسم٤مدهتؿ مم٤م ٟمص قمٚمٞمف اًمٜم ّ
ىم٤ملٕ« :ن أدريمقٝمؿ ٕىمقٚمٜمّّٝمؿ ىمقؾ قم٤مدش( )1يٕمٜمل إسم٤مدةٕ ،ن هذه اًمٕم٘مٞمدة ٓ يّمـٚمح ُمٕمٝمـ٤م احلـقار ٓ ،يّمـٚمح
ُمٕمٝم٤م إٓ امإومٜم٤مء ،اًمذه٤مب واًم٘مٓمع ،ه١مٓء ٓ يّمٚمح ُمٕمٝمؿ احلقار وٓ اعمٜم٤مىمِمـ٦م ،هـ١مٓء واًمٕمٞمـ٤مذ سمـ٤مهلل ،ـمٌ ًٕمـ٤م
سم٤مًمٜمًٌ٦م هلذه إُمقر اًمذي يًقٗمن سم٤مًمقاىمع وإطمداث يٕمرف ُمـ هؿ ه١مٓء.
 اًمؽمضمٞمح ذم ُمً٠مًم٦م اخلقف واًمرضم٤مء.ذيمرت ًمؽ أن امإٟمً٤من يٖمٚم٥م ذم طم٤مل اًمّمح٦م ضم٤مٟم٥م اخلقف ،ويرضمق ،وإذا ٟمزل سمـف اعمـقت وم٢مٟمـف يٖمٚمـ٥م
ضم٤مٟم٥م اًمرضم٤مء.
ّ
وصغم اهلل وؾم ّٚمؿ قمغم ٟمٌ ّٞمٜم٤م حمٛمد.
هذا واهلل أقمٚمؿ،
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمـف ،وأؿمـٝمد أن حمٛمـدا قمٌـده ورؾمـقًمف
ّ
شمًٚمٞمًم يمثػما ،أُم٤م سمٕمد
وصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصح٤مسمف ،وؾم ّٚمؿ
وصٗمٞمف ُمـ ظمٚم٘مف،
ً
هذا اًمذي ذم اعمجٚمس اًمراسمع ُمـ جم٤مًمس ذح اًمًٜم٦م ًمٚمؼمهب٤مري ،وٟمقاصـؾ إن ؿمـ٤مء اهلل ىمـراءة اًمٕمٜمـ٤مويـ،
ٟمً٠مل اهلل أن يرزىمٜم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،وأن يقوم٘مٜم٤م إمم اًمًٜم٦م وأن يثٌقٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م وأن يققوم٤مٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م همػم
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3344
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ُحمدصملم وٓ ُمٖمػميـ وٓ ُمٌدًملم سمٛمٜمّّف وومْمٚمف وضمقده وإطمً٤مٟمف وهق اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ.
واًمّمالة قمغم ُمـ ُم٤مت ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ُؾمٜم٦م ،اعمرضمقم واًمزاين واًمزاٟمٞمـ٦م
اًمٕمٜمقان قمٜمدي رىمؿ صمًمٟمٞم٦م وأرسمٕملمّ ،
اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ ُؾمٜم٦م.
واًمذي ي٘مقؾ ٟمٗمًف وهمػمه ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م واًمًٙمران وهمػمهؿّ :
اًمّمـالة قمـغم ُمــ ُمـ٤مت ُمــ أهـؾ
جيرٟم٤م إمم ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًً ا يٛمٙمـ أن ٟم٘مًٛمٝم٤م إمم أرسمٕم٦م أىمً٤مم ذم ّ
هذا ّ
اًم٘مٌٚم٦م ،واعمراد سم٠مهؾ اًم٘مٌٚم٦م هؿ أهؾ امإؾمالم ،هذا ُمّمٓمٚمح قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ،اعمراد سم٠مهؾ اًم٘مٌٚم٦م أهـؾ امإؾمـالم
وإن وىمٕمقا ذم اًمٗمًؼ واًمٌدقم٦م ،وإن وىمٕمقا ذم اًمٙمٌ٤مئر ومٝمؿ ٓ خيرضمقن قمـ دائـرة أهـؾ اًم٘مٌٚمـ٦م ،واعمـراد سم٠مهـؾ
اًمّمالة قمغم ُمـ ُم٤مت ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م يٛمٙمـ
اًم٘مٌٚم٦م أهؾ امإؾمالم ،وهؿ ُمـ اؾمق٘مٌؾ ىمٌٚم٦م اعمًٚمٛملم وهل اًمٙمٕمٌ٦مّ ،
أن ٟم٘مًٛمٝم٤م إمم أرسمٕم٦م أىمً٤مم:
اًمّمالة قمغم أهؾ امإيًمن ومٝمل ُىمرسم٦م وطمؼ وُمـ طمؼ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ ،هذا اًم٘مًؿ إول.
أُم٤م ّ
وم٤مًمّمالة قمغم اعمًٚمؿ اًمٕم٤ميص اًمذي ي٘مع ُمٜمـف اًمٕمّمـٞم٤من ،ومٝمـذا ُي ّ
ّمـغم قمٚمٞمـف وٓ ُينمـع
أُم٤م اًم٘مًؿ اًمث٤مينّ :
اًمّمالة قمٚمٞمف إذا يم٤من همػم داقمٞم٦م هلذا اًمٗمجقر.
اًمقخ ّٚمػ قمـ ّ
اًمّمالة قمغم أهؾ اًمٙمٌ٤مئر ،وهؿ ُمـ ذيمرهؿ اًمؼمهبـ٤مري رمحـف اهلل شمٕمـ٤ممم ،و َُمثـؾ ٕوًمئـؽ
اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨مّ :
سم٤معمرضمقم واًمزاين واعمحدود واًمزاٟمٞم٦م واًمذي ي٘مقؾ ٟمٗمًف :ومٝمذا يّمغم قمٚمٞمف ،ويّمكم قمٚمٞمف ُ
أهـؾ امإؾمـالم ،وإٟمـًم
ِ
وإقمٞم٤من واًمٙمؼما ُء ُ
ُ
اًمّمالة قمٚمٞمف ُ
وأهؾ اًمٕمٚمؿ يم٠مُمراء اًم٘مٌ٤مئؾ واًمٕمٚمًمء وـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ،
وامإؿم٤مرة
أهؾ إُمر
يؽمك ّ
اًمّمالة قمٚمٞمف قمغم وضمف اًم ّقّٕمزير :وطمقك يؽمك اًمٜم٤مس ُمثؾ هذه إومٕم٤مل.
ومٝم١مٓء يؽميمقن ّ
يقٌلم ًمٜم٤م ٟمٗم٤مىمف ،ومٝم١مٓء ُيّمغم قمٚمٞمٝمؿ ،وإٟمًم
اًم٘مًؿ اًمراسمع ممـ ُيّمغم قمٚمٞمٝمؿّ :
اًمّمالة قمغم أهؾ اًمٜمٗم٤مق ممـ مل ّ
شمٌلم ًمؽ أٟمف ُمٜم٤مومؼ ،واًمٜمٗم٤مق أُمر سم٤مـمٜمل وًمٙمـ ىمد شمٔمٝمر قمالُم٤مت
ُشمُؽمك ّ
شمٌلم ًمٜم٤م ُمٜمف اًمٜمٗم٤مقُ ،مـ ّ
اًمّمالة قمغم ُمـ ّ
اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ.
اًمٜمٗم٤مق اًمٙمؼمى قمغم امإٟمً٤من ،ومٝم١مٓء ٓ جيقز ّ
قمز ّ
وضمؾ أو يرد
صمؿ ىم٤مل اًمؼمهب٤مري :وٓ خيرج أطمد ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ُمـ امإؾمالم طمقك يرد آي٦م ُمـ يمق٤مب اهلل ّ
ؿمٞم ًئ٤م ُمـ آصم٤مر رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أو يذسمح ًمٖمػم اهلل أو يّمكم ًمٖمػم اهلل ،وإذا ومٕمؾ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ذًمؽ وم٘مد
وضم٥م قمٚمٞمؽ أن خترضمف ُمـ امإؾمالم ،وإذا مل يٗمٕمؾ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ذًمؽ ومٝمق ُم١مُمـ ُمًـٚمؿ سم٤مٓؾمـؿ ٓ سم٤محل٘مٞم٘مـ٦مُ ،مـ٤م
ذيمره اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم يمًم ؾمٛمٕم٧م ُمـ يمالُمف مجٚم٦م ُمـ ٟمقاىمض امإؾمالم اًمقل إذا ارشمٙمٌٝم٤م امإٟمً٤من وم٢مٟمف
خيرج ُمـ اًمديـ ،ومم٤م ُمثؾ ًمف اًمؼمهب٤مري اًمرد سم٤مٔي٦م أو احلدي٨م ،اعمراد سم٤مًمرد هٜم٤م ُم٤م يٙمقن اًمرد ومٞمـف قمـغم ؾمـٌٞمؾ
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اجلحقد وامإٟمٙم٤مر ،يرد أي٦م قمغم ؾمٌٞمؾ امإٟمٙم٤مر واجلحقد ٓ قمغم وضمف اًمق٠مويؾ ،إذا يم٤من قمغم وضمف اًمق٠مويؾ وم٢مٟمـف
ٓ خيرج ُمـ اعمٚم٦مَ ،وم ْر ٌق سملم اًمر ّد قمغم وضمف اًمق٠مويؾ وسملم اًمر ّد قمغم وضمف اجلحقدٟٕ ،مـف ىمـد يقـ٠مول ذم آيـ٦م أو ذم
طمدي٨م ،أُم٤م إذا أٟمٙمره٤م وم٘م٤مل :هذه ًمٞمً٧م ُمـ يمق٤مب اهلل أو ىم٤مل :أٟم٤م أرد هذا احلدي٨م وٓ أىمٌؾ يمـالم اًمرؾمـقل
ذم هذا اعمقوع ،أو إمم همػم ذًمؽ ُمـ صقر اجلحقد وامإٟمٙم٤مر ،أو يذسمح ًمٖمػم اهلل ،هذه ُمـ مجٚم٦م اًمٜمقاىمضُ ،مــ
ذسمح ًمٖمػم اهلل ،وم٤مًمذسمح قمٌ٤مدة وسف رء ُمـ اًمٕمٌ٤مدة ًمٖمػم اهلل يمٗمر أيمؼم ،أو يّمكم ًمٖمػم اهلل أو يًجد ًمٖمـػم اهلل
أو يريمع ًمٖمػم اهلل ،ومٝمذه أُمقر ُُمٙمٗمرات ُمٕمرووم٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ،يذيمره٤م اًمٗم٘مٝم٤مء رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم يمقـٌٝمؿ ذم
يمق٤مب يًٛمك يمق٤مب اًمردة ،وهل اعمً٤مئؾ اًمقل إذا وىمع ومٞمٝم٤م امإٟمً٤من يٙمقن ُمرشمدًً ا ،يمؾ وم٘مٝمـ٤مء احلٜم٤مسمٚمـ٦م وطمقـك
وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م ذيمروا أؿمٞم٤مء إذا ىم٤مهل٤م أو ومٕمٚمٝم٤م امإٟمً٤من وم٢مٟمف يٙمٗمر :طمقـك شمقؾمـٕمقا ذم اًمقٙمٗمـػم طمقـك ذم ُمًـ٤مئؾ
إًمٗم٤مظَُ ،م ْـ ىم٤ملُُ :مّمٞمحػ قمغم وضمف اًمقح٘مػم أو ُُمًٞمجد قمغم وضمف اًمقح٘مػم :وم٢مهنؿ يٙمٗمروٟمـف ،وم٤محل٤مصـؾ أن
هذه اعمً٤مئؾ داظمٚم٦م ذم يمق٤مب اًمر ّدة.
صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
--------------------------------------------------يمؾ ُم٤م ؾمٛمٕمقف ُمـ أصم٤مر ُم٤م مل يٌٚمٖمف قم٘مٚمؽ ٟمحق ىمقل رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ «ىمٚمـقب اًمٕمٌـ٤مد سمـلم
قمز ّ
وضمؾش( ،)1وىمقًمف «إن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم يٜمزل إمم ؾمًمء اًمدٟمٞم٤مش(« ،)2ويٜمزل يـقم
أصٌٕملم ُمـ أص٤مسمع اًمرمحـ ّ
قمروم٦مش(« ،)3ويٜمزل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مش( ،)4و«ضمٝمٜمؿ ٓ يزال يٓمرح ومٞمٝم٤م طمقك يْمع قمٚمٞمٝم٤م ىمدُمفش( )5ضمؾ صمٜم٤مؤه ،وىمقل
اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٕمٌد «إن ُمِمٞم٧م إ ّزم هروًم٧م إًمٞمؽش( ،)6وىمقًمف «إن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم يٜمزل يقم قمروم٦مش ،وىمقًمف «ظمٚمؼ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ «رأي٧م ريب ذم أطمًــ صـقرةش( ،)8وأؿمـٌ٤مه هـذه
اهلل آدم قمغم صقرشمفش( ،)7وىمقل اًمٜم ّ

( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (.)2654
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)1145
( )3طمًـ .اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم (ُ )425 /12مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر .صحٞمح اجل٤مُمع (.)1359
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)4935
( )5صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)4851
( )6صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )7415سمٜمحقه.
( )7صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)6227
( )8طمًـ .اًمؽمُمذي ( .)3234صحٞمح ووٕمٞمػ اًمؽمُمذي (.)3234
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إطم٤مدي٨م :ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمقًٚمٞمؿ واًمقّمديؼ واًمقٗمقيض ٓ ،شمٗمن ؿمٞم ًئ٤م ُمـ هذه هبقاك ،وم٢من امإيًمن هبذا واضمـ٥م،
ضمٝمٛمل.
ومٛمـ ومن ؿمٞم ًئ٤م ُمـ هذا هبقاه أو ر ّده هذا ومٝمق
ّ
.......................
هذا اًمٕمٜمقان حتقف ُمً٤مئؾ ُمٝمٛم٦م ضمدًً ا.
اعمً٠مًم٦م إومم :يمؾ هذه إطم٤مدي٨م اًمقل ذيمره٤م اًمؼمهب٤مري متر يمًم ضم٤مءت سمٖمػم يمٞمػ وٓ متثٞمؾ ُمـع اًم٘مٓمـع
سم٠من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ ُمثٞمؾ ًمف ٓ ،ذم ذاشمف وٓ ذم أؾمًمئف وصٗم٤مشمف ،وي١مُمـ امإٟمً٤من سمآصم٤مر شمٚمؽ إظمٌـ٤مر ،اهلل
ورؾمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُم٤م أظمؼمٟم٤م هبذه إؾمًمء واًمّمٗم٤مت اًمقل يقّمػ هب٤م إٓ وهل٤م آصم٤مرً ،مٞمًـ٧م أًمٗم٤م ًفمـ٤م
جمردة قمـ اعمٕم٤مين  -يمًم ي٘مقل اعمٗمقو٦م  ،-وإٟمًم هل٤م آصم٤مر ،قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل طمدي٨م «ىمٚمقب اًمٕمٌ٤مد سملم أصٌٕملم ُمـ
قمز ّ
وضمؾ ًمٚم٘مٚمقب وقمٔمـٞمؿ ىمـدرة اًمـرب ؾمـٌح٤مٟمف
أص٤مسمع اًمرمحـ شمٕم٤مممش( )1هذا يٗمٞمدك اخلقف ُمـ شم٘مٚمٞم٥م اهلل ّ
وشمٕم٤مممٕ ،ن اًم٘مٚمقب سملم أصٌٕملم ُمـ أص٤مسمع اهلل شمٕم٤ممم ي٘مٚمٌٝم٤م يمٞمػ يِم٤مء ،أُم٤م طمدي٨م أن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم يٜمزل
إمم اًمًًمء اًمدٟمٞم٤م( )2ومٝمذا يٗمٞمدك ُمـ اعمٕم٤مين وأصم٤مر ُىمر ُسمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ قمٌـ٤مده ذم ذاك اًمقىمـ٧م ،وإذا يمـ٤من
ؾمٌح٤مٟمف ىمري٥م ذم ذاك اًمقىم٧م ومال ؿمؽ أن رمحقف ىمريٌ٦م ُمـ ظمٚم٘مف ذم ذاك اًمقىم٧م ،وإضم٤مسمقف ًمٚمـدقم٤مء أطمـرى يمـًم
ورد ذم احلدي٨م «ومٞم٘مقل ُمـ يً٠مًمٜمل وم٠مقمٓمٞمفُ ،مـ يًقٖمٗمرين وم٤مهمٗمر ًمفش( ،)3ومٝمذا يٗمٞمدك وم٤مئدة قمٔمٞمٛمـ٦م ،يمـذًمؽ
طمدي٨م ٟمزول اهلل شمٕم٤ممم يقم قمروم٦م( )4داظمؾ ذم هذا اًمًٞم٤مق ،وضمٝمٜمؿ ٓ يزال يٓمرح ومٞمٝم٤م طمقك يْمع قمٚمٞمٝم٤م ىمدُمف
ىمدُمف ضمؾ صمٜم٤مؤه( ،)5هذا يٗمٞمدك ُ -مع إصمٌ٤مت صٗم٦م اًم٘مدم هلل شمٕمـ٤ممم يمـًم أصمٌقٝمـ٤م اًمًـٚمػ اًمّمـ٤مًمح رمحٝمـؿ اهلل -
يمذًمؽ ُيٗمٞمدك ذم حت٘مؼ وقمد اهلل شمٕم٤ممم ،واخلقف ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وأن اًمٜم٤مر قمٚمٞمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اُمقالؤه٤م،
وأٟمف ٓ سمد هل٤م أن متقٚمئ ،وأن هذا آُمقالء ٓ يٙمقن طمقك يْمع اجلٌ٤مر ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمدُمف ومٞمٝم٤م ومٞمٜمزوي سمٕمْمٝم٤م
قمغم سمٕمض ،ومق٘مقل يمًم ذم احلدي٨م «ىمط ىمطش ،ويمذًمؽ احلدي٨م اًمذي سمٕمده طمـدي٨م اهلروًمـ٦م( )6يٗمٞمـدك أن اهلل
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أهع سم٤مخلػم ًمٕمٌده ُمـ إهاع اًمٕمٌد سم٤مخلػم ،وم٤من اًمٕمٌد إذا أهع سم٤مخلػم أهع اهلل شمٕم٤ممم ًمف سم٤مخلػم
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
( )2ؾمٌؼ خترجيف.
( )3ؾمٌؼ خترجيف.
( )4ؾمٌؼ خترجيف.
( )5ؾمٌؼ خترجيف.
( )6ؾمٌؼ خترجيف.
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وامإضم٤مسم٦م وامإصم٤مسم٦م ،وهلذا هذه اًمّمٗم٤مت اًمقل ُذيمِرت ُشمُثٌ٧م ٕن اهلل هق اًمذي أظمؼمٟم٤م قمٜمٝم٤م وأظمؼمٟم٤م رؾمقًمف ّ
صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يمًم ضم٤مءت سمال يمٞمػ وٓ متثٞمؾ ،وهلذا وم٤من اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل وهؿ اًمّمح٤مسم٦م طمٞمٜمًم ُطمد ُصمقا هبـذه
إطم٤مدي٨م مل يٗمٝمٛمقا ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٘مع ذم ىمٚمقب اًمٕمٌ٤مد ُمـ أدران اًمقِمٌٞمف واًمقٛمثٞمؾ ،سمؾ ومٝمٛمقه٤م قمغم اًمقضمف اًمالئؼ،
وآُمٜمقا هب٤م ،وآُمٜمقا سمآصم٤مره٤م اًمقل ُمـ أؾمٌ٤مب وروده٤م إظمٌ٤مر اًمٜم٤مس هبذه أصم٤مر ،أصمر اًمّمـٗم٦م ،قمـغم ؾمـٌٞمؾ اعمثـ٤مل
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىمـ٤مل« :يْمـحؽ اهلل
صٗم٦م اًمْمحؽ ُم٤م أصمر هذه اًمّمٗم٦م؟ هل٤م أصمر ذم أهؾ امإيًمن ،هلذا اًمٜم ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُم٤م ؾمـ٠مل
إمم رضمٚملم ي٘مقؾ أطمدمه٤م أظمر ومٞمدظمالن اجلٜم٦مش( ،)1اًمّمح٤ميب طمٞمٜمًم ؾمٛمع اًمٜم ّ
اًمٜمٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ إؾمئٚم٦م اًمقل يً٠مهل٤م اعمق٠مظمرون قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،إذا وحؽ سمٙمذا أو هؾ ًمـف
يمٌػما ،سمؾ ىم٤ملَ " :أ َو يْمحؽ رسمٜم٤م" قمـغم ؾمـٌٞمؾ اًمق٘مريـر،
ؿمٗمقلم؟ أو هؾ ًمف ًمً٤من؟ شمٕم٤ممم اهلل قمًم ي٘مقًمقن قمٚمقا ً
ٌل ّ
ظمػما( ،)2ومآُمـ سمـ٠مصمر اًمّمـٗم٦م ،ومـ٢مذا
وم٘م٤مل اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿٟ« :مٕمؿش ،وم٘م٤ملً :مـ ٟمٕمدم ُمـ رب يْمحؽ ً
يم٤من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يْمحؽ قمغم اًمقضمف اًمالئؼ سمف :ومـ٠مصمر هـذه اًمّمـٗم٦م ُمـ٤م هـق؟ اًمرمحـ٦م واخلـػم واًمٙمـرم
وامإطمً٤من ،وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمف صٗم٤مت شمٚمٞمـؼ سمجالًمـف وإن مل ٟمًـقٓمع أن ٟمّمـؾ إًمٞمـف ٕٟمٜمـ٤م سمٕم٘مقًمٜمـ٤م ٓ
قمز ّ
ٌـل
ٟمًقٓمٞمع أن ٟمٕمرف يمٞمٗمٞم٦م اشمّم٤مف اهلل ّ
وضمؾ سم٤مًمّمٗم٤مت ،وهلذا قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ذم طمجـرة اًمٜم ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ ُمـ٤م طمـدث سمٞمٜمٝمـ٤م وسمـلم أوس سمــ
ومج٤مءت اعمج٤مدًم٦م  -وهل ظمقًم٦م  -شمِمقٙمل إمم اًمٜم ّ
ِ
ـق َل
قمكم سمٕمض طمديثٝم٤م :وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ َىمـدْْ َؾمـٛم َع اهللُ َىم ْ
اًمّم٤مُم٧م ،ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م :وأٟم٤م ذم ٟم٤مطمٞم٦م اًمٌٞم٧م خيٗمك ّ
دم ِ
٤مد ًُم َؽ ِذم َز ْو ِضم َٝم٤م َو َشم َِْم َقَٙمِل إِ َمم اهللِ﴾( ،)3وأٟمـزل اهلل َومرضمٝمـ٤م وسمٞمـ٤من إطمٙمـ٤مم اعمقٕمٚم٘مـ٦م سمـذًمؽ ،وم٘م٤مًمـ٧م
اًمقِل ُ َ
قم٤مئِم٦م :ؾمٌح٤من ُمـ وؾمع ؾمٛم ُٕمف إصـقات ،ومٝمـق ؾمـٛمٞمع ؾمـٛمٕمف ًمـٞمس يمًـٛمع اعمخٚمـقىملم ،ؾمـٛمع إطم٤مـمـ٦م
وؿمٛمقل ٓ ،خيٗمك قمٚمٞمف رء ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مم٤م يقحرك و ُيًٛمع ،ومٝمذا هٙمذا ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ،وهلذا اهلل ؾمٌح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يٜم٤مدهيؿ سمّمقت يمًم ورد ذم احلدي٨م «يًٛمٕمف ُمـ َسم ُٕمدََ يمًم يًٛمٕمٝمؿ ُمـ َىم ُر َبش( )4يًققي سمف

( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)2826
( )2صحٞمح .اسمـ ُم٤مضمف ( .)181اًمّمحٞمح٦م (.)2811
( )3اعمج٤مدًم٦م.1 :
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (ً )141 /9
ُمٕمٚم٘م٤م.
ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين رمحف اهلل ذم اًمّمحٞمح٦م (( :) 757 /7وهق طمدي٨م صحٞمح ،قمٚم٘مف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،ووصٚمف ذم أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد (ص
وىمقاه احل٤مومظ اسمـ طمجر ،وىمد ظمرضمقف ذم فمالل اجلٜم٦م ذم ختري٩م اًمًٜم٦م (رىمؿ .))514
 ،)89وذم إدب اعمٗمرد ( )971وهمػمهّ ،
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اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد ،أُم٤م أصقات اعمخٚمقىملم وم٢من اًم٘مري٥م ٓ يًققي ُمع اًمٌٕمٞمد ،وهٙمذا ؾم٤مئر أؾمًمء اهلل شمٕمـ٤ممم وُمـ٤م
ضم٤مء ُمـ صٗم٤مشمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،يٜمٌٖمل ًمإلٟمً٤من أن ي١مُمـ هب٤م قمغم هذا اًمقضمف اًمالئؼ ،وًمٞمس ومـٞمًم أظمـؼم سمـف اهلل
شمٕم٤ممم أو أظمؼم سمف اًمرؾمقل صغم هلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ رء ُمـ اًمقٛمثٞمؾ ،وٓ طم٤مضم٦م ًمٚمق٠مويؾ وٓ اًمقٕمًػ ذم ذًمؽ ،سمؾ
ٟم١مُمـ سمًم ضم٤مء ذم يمق٤مب اهلل وُم٤م ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل قمغم فم٤مهره وٟم٘مٓمع سمٜمٗمل اعمًمصمٚم٦م ،وهلذا أظمٓم٠م ُمــ ىمـ٤مل :إن
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ «أشمـ٤مين يٛمٌمـ أشمٞمقـف هروًمـ٦مش( )1أن ذًمـؽ قمـغم وضمـف
هذه اًمّمٗم٤مت جم٤مز ،أو ىمقل اًمٜم ّ
اعمِم٤ميمٚم٦م! هذا ًمٞمس سمّمحٞمح ،وهلذا ذم يمالم ٓسمـ ىمقٞمٌ٦م عم٤م ضم٤مء يقٙمٚمؿ قمـ طمدي٨م اًمّمـقرة ،طمـدي٨م اًمّمـقرة
«أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ظمٚمؼ آدم قمغم صقرشمفش وذم رواي٦م« :ظمٚمؼ اهلل آدم قمغم صـقرة اًمـرمحـش( :)2ىمـ٤مل اسمــ
ىمقٞمٌ٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -واؾمقٛمًؽ هبذا اًمٙمالم :وم٢مٟمؽ شمًقٗمٞمد ُمٜمف ذم ُمقاوع يمثػمة" :واًمذي قمٜمدي أن طمدي٨م
اًمّمقرة ًمٞمس سم٠مقمج٥م ُمـ اًمٞمديـ وإص٤مسمع واًمٕملم" ،هق ي٘مقل ُمثٚمف ٓ ومرق ،يمًم أظمؼم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن
ًمف يدان يمًم ضم٤مء ذم طمدي٨م اًمّمقرة ،وإٟمًم وىمع احلدي٨م امإًمػ ًمقٚمؽ عمجٞمئٝم٤م ذم اًم٘مرآن ووىمٕم٧م اًمقطمِمـ٦م ُمــ
هذه – يٕمٜمل طمدي٨م اًمّمقرة ٕ -هن٤م مل ِ
شم٠مت ذم اًم٘مرآن ،وٟمحـ ٟم١مُمـ سم٤مجلٛمٞمع وٓ ٟم٘مقل سمٌمء ُمٜمٝم٤م سمٙمٞمٗمٞم٦م وٓ
طمدّ  ،اٟمقٝمك يمالم اسمـ ىمقٞمٌ٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وهلذا ىمقل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم :ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمقًـٚمٞمؿ واًمقّمـديؼ
ّ
واًمقٗمقيض ،واًمقٗمقيض هٜم٤م شمٗمقيض اًمٙمٞمٗمٞم٦م ٓ شمٗمقيض اعمٕمٜمكٕ ،ن اًمقٗمقيض ٟمققم٤من :شمٗمقيض اعمٕمٜمـك :هـذا
اًمذي ضم٤مء ذُمف قمغم ًمً٤من اًمًٚمػُ ،مٕمٜمك شمٗمقيض اعمٕمٜمك أن ٟمـ١مُمـ سمـ٠من هـذه إًمٗمـ٤مظ وأن ًمـٞمس هلـ٤م ُمٕمـ٤مين،
اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم ُمثؾ اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ ،جمرد أًمٗم٤مظ ،هذا هق ُمذه٥م اعمٗمقو٦م وهق أذ اعمذاه٥م ،وُمــ ٟمًـٌف إمم
ُمذه٥م اًمًٚمػ وم٘مد همٚمط قمغم اًمًٚمػ ،وهق ضم٤مهؾ سمٛمذه٥م اًمًٚمػ ،هذا اًمذي شم٘مقل سمف إؿمـٕمري٦م ،واًمـذي
شمٕمق٘مده إؿمٕمري٦م أٟمف ُمذه٥م اًمًٚمػً ،مٞمس سمٛمذه٥م ًمٚمًٚمػ ،وم٤مًمقٗمقيض اعمراد هٜم٤م هق شمٗمقيض اًمٙمٞمٗمٞم٦م وًمٞمس
شمٗمقيض اعمٕم٤مين ،وهق اعمراد ُمـ يمالم اًمؼمهب٤مري ذم اًمٔم٤مهر سمحٛمد اهللٟٕ ،مف شمٙمٚمؿ ىم٤ملٟ :م١مُمـ هبـ٤م وٓ ٟمٗمنـه٤م،
ىم٤مل :قمٚمٞمؽ سم٤مًمقًٚمٞمؿ واًمقّمديؼ واًمقٗمقيض – يٕمٜمل شمٗمقيض اًمٙمٞمٗمٞم٦م  ،-ويدًمؽ قمغم أٟمـف أراد ذًمـؽ ىمـ٤ملٓ :
شمٗمن ؿمٞم ًئ٤م ُمـ هذه هبقاك :وم٢من امإيًمن هب٤م واضم٥م :ومٛمـ ومن ؿمٞم ًئ٤م ُمـ هذا هبـقاه أو ر ّده ومٝمـق ضمٝمٛمـل ،ـمٌ ًٕمـ٤م
( )1ؾمٌؼ خترجيف.
( )2طمدي٨م (إن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ آدم قمغم صقرشمف) رواه اًمٌخ٤مري (.)6227
وأُم٤م سمٚمٗمظ (قمغم صقرة اًمرمحـ) وم٘مد رواه٤م اسمـ ظمزيٛم٦م ذم اًمققطمٞمد ( ،) 1/85وًمٙمـ ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين رمحف اهلل ذم خمقٍم صحٞمح اًمٌخ٤مري
(ُ( :)178 /2مٜمٙمر ٓ يّمح ،ومٞمف أرسمع قمٚمؾ ،وًمذًمؽ وٕمٗمف اسمـ ظمزيٛم٦م وهمػمه) ،واٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ اًمٙمالم ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م (.)1176
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ًمٗمظ اًمؼمهب٤مري ذم ىمقًمف ضمٝمٛمل :وم٢من اًمقجٝمؿ ذم اصٓمالطم٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ أصح٤مب امإُم٤مم أمحد وُمٜمٝمؿ امإُمـ٤مم
وصمؿ دمٝمؿ ظم٤مص ،وم٢مهنؿ يٓمٚم٘مقن اًمقجٝمؿ :ومٝمق ضمٝمٛمل :ىمقل اجلٝمٛمٞم٦م ،يريـدون
أمحد ىمٌؾ ذًمؽ ،صمؿ دمٝمؿ قم٤مم ّ
سمف اًمقجٝمؿ سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم وهق شمٕمٓمٞمؾ اًمّمٗم٤مت ٓ :أن اعمراد سمـذًمؽ أن ذًمـؽ اًم٘م٤مئـؾ قمـغم ُمـذه٥م اجلٝمٛمٞمـ٦م -
اًمٗمرىم٦م اعمٕمرووم٦م اعمٕمٞمٜم٦م  ،-طمقك يًق٘مٞمؿ ًمؽ اًمٙمالم وشمٕمرفٟٕ ،مف ًمٞمس يمؾ ُمـ ىمٞمؾ ًمف ذًمؽ أٟمـف ضمٝمٛمـل :أٟمـف
يٚمزم أٟمف قمغم ُمذه٥م اجلٝمٛمٞم٦م ،سمؾ يراد اًمقجٝمؿ سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم ،هذا ُمـ إـمالىم٤مت إئٛم٦م وأصح٤مب امإُم٤مم أمحد.
--------------------------------------------------قمز ّ
وضمؾ.
وُمـ زقمؿ أٟمف يرى رسمف ذم دار اًمدٟمٞم٤م ومٝمق يم٤مومر سم٤مهلل ّ
.......................
اًمًالم ـمٚمٌٝم٤م ُمـ اهلل ؾمـٌح٤مٟمف وشمٕمـ٤ممم ومل شمقح٘مـؼ
رؤي٦م اًمرب ذم اًمدٟمٞم٤م ٓ شمٙمقن ،عم٤مذا؟ ٕن ُمقؾمك قمٚمٞمف ّ
ِ
ِ
ِ
ف َشم ََر ِاين َوم َٚمًم
اؾم َق َ٘مر َُم َٙمَ٤م َٟم ُف َوم ًَ ْق َ
اجل ٌَ ِؾ َوم٢مِن ْ
ًمٕمجزه سمّمٗمقف اًمٌنمي٦م ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ىم َ٤مل ًَم ْـ َشم ََراين َو ًَمٙم ِـ ا ْٟم ُٔم ْر إِ َمم ْ َ
ِ
قؾمك َص ِٕم ً٘م٤م َوم َٚمًم َأ َوم َ
ـ٧م إِ ًَم ْٞم َ
لم﴾(،)1
٤مق َىم َ٤مل ُؾمـ ٌْ َح٤م َٟم ََؽ ُشم ٌْ ُ
ـ١م ُِمٜمِ َ
ـؽ َو َأ َٟمَـ٤م َأو ُل اعمُْ ْ
ََ
دمغم َرسم ُف ًم ْٚم َج ٌَ ِؾ َضم َٕم َٚم ُف َديم٤م َو َظمر ُُم َ
ورؤيقف ًم٘مقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ «واقمٚمٛمقا أٟمف ًمـ َير أطمد رسمف طمقك يٛمـقتش( ،)2هـذا شمٍمـيح ،وذًمـؽ أن
اًمدٟمٞم٤م دار اًمقٙم٤مًمٞمػ واًمقٙمٚمٞمػ ،وأُم٤م ذم أظمرة وم٠مهؾ امإيًمن أهؾ اًمًٜم٦م ُيثٌقـقن رؤيـ٦م اهلل شمٕمـ٤ممم ذم أظمـرة،
ويرون أن رؤيقف ُمـ أقمٔمؿ اًمٜمٕمٞمؿ ،وهلذا ُم٤م ذيمره اًمؼمهب٤مري صحٞمح ومٞمٛمـ ا ّدقمك أٟمف رأى رسمف ،هذا ىمـد يٙمـقن
ُمـ ـمقائػ ُمـ اعمقّمقوم٦م وهمػمهؿ.
--------------------------------------------------خل ْٚم ِ
ـؼ :وٓ شمٗمٙمـروا ذم اهللش(،)3
واًمٗمٙمرة ذم اهلل سمدقم٦م ًم٘مقل رؾمقل اهلل صغم اًمف قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ «شمٗمٙمّـروا ذم ا َ
وم٢من اًمٗمٙمرة ذم اًمرب حتدث اًمِمؽ ذم اًم٘مٚم٥م.
.......................
َيً ُـ سمِمقاهده ،وُمـ٤م ذيمـره اًمؼمهبـ٤مري رمحـف اهلل شمٕمـ٤ممم ذم
ُم٤م أورده ُمـ احلدي٨م ومٞمف وٕمػ ،وًمٙمـ رسمًم ُ َ

( )1إقمراف.143 :
( )2صحٞمح .أمحد ( .)22764صحٞمح اجل٤مُمع (.)2459
( )3طمًـ .احلٚمٞم٦م ( .)6/66اٟمٔمر طمدي٨م اًمّمحٞمح٦م (.)1788
97

شرح (شرح السنة للرببهاري)
للشيخ فهد املقرن

ُمً٠مًم٦م اًمقٗمٙمر ذم اهلل شمٕم٤ممم واًمقٗمٙمػم ذم ذات اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وم٤معم١مُمـ ممٜمـقع ُمــ هـذاٟٕ ،مـف ُمــ ُمـداظمؾ
اًمِمٞمٓم٤من قمغم ىمٚم٥م اًمٕمٌد اًمقؾمقؾم٦م ذم ذات اهلل شمٕم٤ممم ،ومٗمل صحٞمح ُمًٚمؿ أن اًمِمٞمٓم٤من يـ٠ميت ًمإلٟمًـ٤من سم٠مؾمـئٚم٦م
ويقًٚمًؾ ذم هذه إ ؾمئٚم٦م طمقك يّمؾ إمم اًمً١مال اًمذي يريده اًمِمٞمٓم٤من ،ورد ذم احلدي٨م اًمذي هق ذم صحٞمح
ُمًٚمؿ «إن اًمِمٞمٓم٤من ي٠ميت أطمديمؿ ومٞم٘مقلُ :مـ ظمٚمؼ اًمًًمء؟ ُمـ ظمٚمؼ إرض؟ طمقك ي٘مقلُ :مــ ظمٚمـؼ رسمـؽ؟
ِ
ومٚمٞمٜمقف وًمٞمًقٕمذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤منش( ،)1وهلذا ضم٤مء ذم احلدي٨م «ًمـ يؼمح اًمٜم٤مس يقًـ٤مءًمقن :طمقـك
وم٢مذا سمٚمغ هذا
ي٘مقًمقا هذا اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ رء :ومٛمــ ظمٚمـؼ اهلل؟ش( )2هـذا ُخم َـرج ذم اًمٌخـ٤مري ،ومـ٢من اًمقًٚمًـؾ ذم إؾمـئٚم٦م
واًمً١مال ُمـ ُمداظمؾ اًمِمٞمٓم٤من قمغم ىمٚم٥م اًمٕمٌد ،وهلذا ورد ذم احلـدي٨م أن امإٟمًـ٤من إذا سمٚمـغ هـذا اًمًـ١مال أن
ِ
٥م قمٜمفش( )3يٕمٜمل هذا امإيـًمن وهـذا اًم٘مـقل ،وذم ؾمـٜمـ أيب
ي٘مقل« :آُمٜم٧م سم٤مهلل وآُمٜم٧م سمرؾمقًمف :وم٢من ذًمؽ ُي ْذه ُ
داود ومٚمٞم٘مؾ« :اهلل أطمد ،اهلل اًمّمٛمدش( ،)4وآؾمقٕم٤مذة سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ ُم٠مُمقر هب٤م ذم هذا اعمقوـع يمـًم
ِ
ِ
ـؽ ُِمــ اًمِمـٞم َٓم ِ
سطم٧م إطم٤مدي٨م سمذًمؽ يمًم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ َوإُِمـ٤م َيٜمْ َْز َهمٜم َ
ٞمع
٤من َٟم ْ
٤مؾمـ َقَٕم ْذ سمِـ٤مهللِ إِٟمـ ُف َؾمـٛم ٌ
ْ
َ
َـز ٌغ َوم ْ
ِ
ٞمؿ﴾( ، )5وآؾمقٕم٤مذة :اًمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ وؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من ،واًمِمٞمٓم٤من ًمف ُمداظمؾ إمم اًم٘مٚم٥م وجيـري ُمــ اسمــ
َقمٚم ٌ
آدم جمرى اًمدم ،ومٚمف ٟمٗمقذ قمٔمٞمؿ قمغم ىمٚم٥م امإٟمً٤من ،وًمـ يٕمقّمؿ ُمـ وؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من وٓ ُمـ هـذه اًمنمـور
اًمقل ي٘مذومٝم٤م ذم ىمٚم٥م امإٟمً٤من إٓ سم٤مٓؾمقٕم٤مذة سم٤مهلل ُمٜمف طمٞمٜمًم يّمؾ إمم ُمثؾ هذه إُمقر ،آؾمقٕم٤مذة ُم٠مُمقر هب٤م ذم
ٌـل ّ
صـغم اهلل
ُمقاوع ،هذا ُمـ اعمقاوع اًمقل ُأُمرت هب٤م سم٤مٓؾمقٕم٤مذة ومٞمف ،هلذا ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ أصح٤مب اًمٜم ّ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أهنؿ ىم٤مًمقا :إٟم٤م ٟمجد ذم أٟمٗمًٜم٤م ُم٤م ٟمقٕم٤مفمؿ أن ٟمقٙمٚمؿ سمف(ُ ،)6مـ هـذه إؾمـئٚم٦م  -اًمقًٚمًـؾ ذم هـذه
إؾمئٚم٦م ٕ ،-ن امإٟمً٤من ىمد ٓ يٛمٚمؽ دومع هذه إؾمـئٚم٦م ٕهنـ٤م ظمـقاـمر ووؾمقؾمـ٦م ؿمـٞمٓم٤مٟمٞم٦م ًمــ يـدومٕمٝم٤م إٓ
قمز ّ
وضمؾ «أن ٟمقٙمٚمؿ سمفش ،وهذا ُمقضمقد ذم ظمػم اًمٜم٤مس وهؿ اًمّمح٤مسم٦م ،وذم سمٕمض
سم٤مٓؾمقٕم٤مذة وآقمقّم٤مم سم٤مهلل ّ
خير ُمـ ؿم٤مهؼ"( )7وٓ ي٘مقل هذا اًمٙمالم ويٜمقٝمـل قمــ هـذا إؾمـئٚم٦م ،وم٘مـ٤مل
اًمرواي٤مت "إن أطمدٟم٤م ًمٞمقٛمٜمك أن ّ
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ ( )136سمٜمحقه.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)7296
()3صحٞمح .أمحد ( .)26213صحٞمح اجل٤مُمع (.)1542
( )4صحٞمح .أسمق داود ( .)4722اًمّمحٞمح٦م (.)118
( )5إقمراف.211 :
( )6صحٞمح ُمًٚمؿ (.)132
( )7اًمٌزار (.)9221
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واًمًالم« :أوضمدمتقه؟ش يٕمٜمل وضمدشمؿ هذا امإٟمٙم٤مر هلذه اًمقؾمقؾم٦م؟ ومذاك امإٟمٙم٤مر سم٤مًم٘مٚمقب
ٌل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
اًمٜم ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤مل« :احلٛمد هلل اًمذي رد أُمره إمم اًمقؾمقؾم٦مش( ،)1هلذا
سيح امإيًمن ،وذم رواي٦م أن اًمٜم ّ
ّ
وضمـؾ وسمٛمداوُمـ٦م
قمـز
إن اًمقؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م هل٤م أسمقاب وُمداظمؾ ًمـ ي٘مٓمٕمٝم٤م إٓ آؾمقٕم٤مذة وآقمقّم٤مم سمـ٤مهلل ّ
ذيمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وآٟمقٝم٤مء ،يٕمٜمل آٟمقٝم٤مء هق اًمٌ٤مب يٖمٚمؼ أُم٤مم اًمِمـٞمٓم٤من ،يٜمقٝمـل ويٖمٚمـؼ اًمٌـ٤مب أُمـ٤مم
اًمِمٞمٓم٤من ومال يًقٓمٞمع ،وهذا َيق٤مج جم٤مهدة وصؼم طمقك يًق٘مٞمؿ.
--------------------------------------------------اًمذر واًمذسم٤مب واًمٜمٛمؾ يمٚمٝم٤م ُم٠مُمقرة ،وٓ يٕمٚمٛمقن ؿمٞم ًئ٤م إٓ سمـ٢مذن
واقمٚمؿ أن اهلقام واًمًٌ٤مع واًمدواب ٟمحق ّ
اهلل شمٕم٤ممم.
.......................
هذا اًمٕمٜمقان اًمذي ذيمره اًمؼمهب٤مري شم٤مسمع عمً٠مًم٦م اًمٕمٚمؿ ،وأن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ ي٘مع ذم رء ذم اًمٕمـ٤ممل إٓ
ُم٤م َقمٚمِ َٛم ُف ؾمٌح٤مٟمف وأراده ،صمؿ ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ:
--------------------------------------------------وامإيًمن سم٠من اهلل ىمد َقمٚمِ َؿ ُم٤م يم٤من ُمـ أول اًمدهر وُم٤م مل يٙمـ ،وُم٤م هق يم٤مئـ أطمّم٤مه وقمده قمدً ا ،وُمــ ىمـ٤مل:
إٟمف ٓ يٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م هق يم٤مئـ :وم٘مد يمٗمر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ.
.......................
هذا – يمًم ىمد ذيمرت ًمؽ  -شم٤مسمع عمً٠مًم٦م قمٚمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وهلذا ُُمٜمْْٙمِ ُر ِقم ْٚم ِؿ اًمـرب ؾمـٌح٤مٟمف وشمٕمـ٤ممم
هؿ اًم٘مدري٦م إوائؾ ،ه١مٓء يم ّٗمرهؿ اًمًٚمػ ،وص٤مروا إمم امإىمرار سم٤مًمٕمٚمؿ ،ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحـف اهلل شمٕمـ٤ممم قمــ
ـؼ ِقم ْٚمـ ِؿ اهلل ؾمـٌح٤مٟمف
أىمروا سمف ُظمّمٛمقا ،وإن أٟمٙمروه وم٘مد يمٗمروا" ،وأُمـ٤م َشم َٕمٚم ُ
اًم٘مدري٦مٟ" :م٤مفمروهؿ سم٤مًمٕمٚمؿ :وم٢من ّ
وشمٕم٤ممم ومٙمًم ذيمر ًمؽ اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٕمٚمؿ ُم٤م هق يم٤مئـ وُم٤م مل يٙمـ :وُم٤م مل يٙمـ
ًمق يم٤من يمٞمػ يٙمقن ،ومٕمٚمٛمف ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ رء ٓ ،خيٗمك قمٚمٞمف رءً ،مٞمس ذم قمٚمٛمف ٟم٘مص سم٠مي وضمف ُمـ اًمقضمقه.
--------------------------------------------------وٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم وؿم٤مهدي قمدلِ ،
وصداق ّ
ىمؾ أو يمثر ،وُمـ مل يٙمـ هل٤م وزم وم٤مًمًٚمٓم٤من وزم ُمـ ٓ وزم ًمف.
( )1صحٞمح .أسمق داود ( .)5112صحٞمح ووٕمٞمػ أيب داود (.)5112
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.......................
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وهق صم٤مسم٧م «ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزمش( ،)1وذم رواي٦م «وؿمـ٤مهدي
هذا ضم٤مء ُمرومق ًقم٤م إمم اًمٜم ّ
قمدلش( )2وهل رواي٦م صحٞمح٦م ،وقمٜمد اًمٓمؼماين ضم٤مء ذم رواي٦م «اًمًٚمٓم٤من وزم ُمـ ٓ وزم ًمـفش( )3هـذا احلـدي٨م
وُم٤م ذيمره اًمِم٤مرح صحٞمح ،وهلذا ٓ سمد ذم أريم٤من اًمٜمٙم٤مح ُمـ شمقومر اًمـزوج واًمزوضمـ٦م واًمـقزم واًمّمـٞمٖم٦م وهـل
وصمؿ ذوط ًمٚمٜمٙم٤مح ُمٕمرووم٦م وهل رو٤م اًمزوضملم وأن يٙمقٟم٤م ظم٤مًمٞملم ُمـ اعمقاٟمـع يم٤مًمٜمًـ٥م
امإجي٤مب واًم٘مٌقلّ ،
واًمرو٤مع ،وؿم٤مهدي اًمٕمدل ،يمًم ضم٤مء ذم رواي٦م «وؿم٤مهدي قمدلش ،وم٤ممإؿمٝم٤مد قمغم اًمٜمٙم٤مح واضم٥م ،واًمّمداق ذم
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤مل ًمذًمؽ اًمرضمؾ« :اًمقٛمس وًمق ظم٤ممتً٤م ُمــ طمديـدش( ،)4ـمٌ ًٕمـ٤م
اًمٜمٙم٤مح واضم٥م ٕن اًمٜم ّ
هذه ُمً٠مًم٦م وم٘مٝمٞم٦م أورده٤م اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم وىمد ذيمرت ًمؽ أن اًمؼمهب٤مري يذيمر طمقـك سمٕمـض اعمًـ٤مئؾ
اًمقل ُيٛمٞمز ومٞمٝم٤م اًمًٜمل ُمـ اًمٌدقمل وان يم٤مٟم٧م ُمـ ُمً٤مئؾ اًمٗمروع.
--------------------------------------------------زوضم٤م همػمه.
وإذا ـمٚمؼ اًمرضمؾ اُمرأشمف صمال ًصم٤م وم٘مد طمرُم٧م قمٚمٞمف ٓ ،حتؾ ًمف طمقك شمٜمٙمح ً
.......................
هذه اعمً٠مًم٦م حمؾ إمج٤مع سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ ظمالف سمٞمٜمٝمؿٕ ،ن ُمـ ـمٚمؼ زوضمقف صمال ًصم٤م أهن٤م ٓ حتؾ ًمف ُمـ سمٕمـد
َ٤من﴾( ،)5صمؿ ىم٤مل سمٕمده٤مَ ﴿ :وم٢مِ ْن َـمٚم َ٘مٝم٤م َوم َال َ ِ
وضمؾ ىم٤مل﴿ :اًمٓم َال ُق ُمر َشم ِ
قمز ّ
حتـؾ
زوضم٤م همػمهٕ ،ن اهلل ّ
َ
طمقك شمٜمٙمح ً
َ
ًَم ُف ُِم ْـ َسم ْٕمدُُ َطمقك َشمٜمْْٙمِ َح َز ْو ًضم٤م َهم ْ َػم ُه﴾( ،)6هذا حمؾ إمج٤مع ،وإٟمًم اظمقٚمٗمـقا – اظمقٚمـػ أهـؾ اًمٕمٚمـؿ  -ذم اًمٜمٙمـ٤مح
ً
طمالٓ ًمزوضمٝم٤م اًمذي ـمٚم٘مٝم٤م ،وإٟمًم مل خيقٚمٗمقا ذم أصؾ هذه اعمً٠مًم٦م ،وإٟمًم اظمقٚمٗمـقا ذم
اًمذي سمٛمقضمٌف شمٙمقن اعمرأة
ُمقضم٥م هذا اًمٜمٙم٤مح – أصمر هذا اًمٜمٙم٤مح – اظمقٚمٗمقا ذم إصمر اًمذي يؽمشم٥م قمٚمٞمف أن شمرضمع إمم زوضمٝم٤م إول ،وإٟمًم
مل خيقٚمٗمقا أٟمف ٓ سمد ُمـ أٟمف إذا ـمٚم٘مٝم٤م صمال ًصم٤م أٟمف ٓ سمد ُمـ زوج ،شمقزوج سمٕم٘مد صحٞمحً ،مٙمـ هؿ اظمقٚمٗمـقا ذم ُمقـك
حتؾ إمم زوضمٝم٤م اًمذي ـمٚم٘م ٝم٤م؟ وم٤مظمقٚمٗمقا ،سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مل أٟمف سمٛمجرد اًمٕم٘مد ،وأيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمـ٤مل :إٟمـف
( )1صحٞمح .أسمق داود ( .)2185صحٞمح ووٕمٞمػ أيب داود (.)2185
( )2صحٞمح .اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمّمٖمرى ( .)3285صحٞمح اجل٤مُمع (.)7557
( )3صحٞمح .اسمـ ُم٤مضمف ( ،)1881واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ( .)11/142صحٞمح اجل٤مُمع (.)7556
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)5135
( )5اًمٌ٘مرة.229 :
( )6اًمٌ٘مرة.231 :
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ٌل «طمقك شمذوىمل قمًٞمٚمقف ويذوق ُقمًٞمٚمقؽش( ٓ ،)1سمد ُمـ اًمقطء،
سم٤مًمقطء ٓ ،يٙمقن ذًمؽ إٓ سم٤مًمقطء ،ىمقل اًمٜم ّ
أُمرا آظمر ،اعمً٠مًم٦م ذم شمٗم٤مصٞمؾ ذم ُمً٤مئؾ اًمٗمروعً ،مٙمـ إُمر اًمذي جي٥م قمٚمٞمؽ أن شمٗمٝمٛمف أن هذه
وسمٕمْمٝمؿ زاد ً
اعمً٠مًم٦م حمؾ إمج٤مع وإٟمًم اظمقٚمٗمقا ذم اًمٜمٙم٤مح اًمذي حتؾ سمف اعمرأة ًمزوضمٝم٤م ،واًمّمحٞمح أهن٤م ٓ حتؾ ًمـف إٓ سمـ٤مًمقطء
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
يمًم ضم٤مء قمـ اًمٜم ّ
--------------------------------------------------وٓ َيؾ دم اُمرئ ُمًٚمؿ يِمٝمد أن ٓ اًمف إٓ اهلل ويِمٝمد أن حمٛمدً ا قمٌده ورؾمقًمف إٓ سم٢مطمدى صمـالث :زٟمـك
سمٕمد إطمّم٤من ،أو ُمرشمد سمٕمد إيًمن ،أو ىمقؾ ٟمٗمس ُم١مُمٜم٦م سمٖمػم طمؼ :ومٞم٘مقؾ سمف ،وُم٤م ؾمقى ذًمـؽ ومـدم اعمًـٚمؿ قمـغم
اعمًٚمؿ طمرام طمقك شم٘مقم اًمً٤مقم٦م.
.......................
وهذا أُمر ُمقح٘مؼ وهق أن دم اعمًٚمؿ قمغم أظمٞمف اعمًٚمؿ طمرام ،وهذا أُمر ُمٕمٚمقم ُمـ اًمـديـ سم٤مًميـورة ،وٓ
ٌل صغم اًمف قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ إُم٤م سم٤مًمزٟم٤م سمٕمد امإطمّم٤من ومٞمًقحؼ ص٤مطم٥م هذه اًمٙمٌـػمة
َيؾ دم اعمًٚمؿ إٓ ُم٤م ذيمره اًمٜم ّ
ٟمٗمً٤م ُم١مُمٜم٦م :وم٤مًم٘مّم٤مص ،وُم٤م ؾمقى ذًمؽ ومدم اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ طمرام.
اًمرضمؿ ،أو آرشمداد ،أو ي٘مقؾ ً
--------------------------------------------------ـقر واًم٘مٚمـؿ واًمٚمـقح
ويمؾ رء مم٤م أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف اًمٗمٜم٤مء يٗمٜمك إٓ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر واًمٕمرش واًمٙمرد واًمّم َ
اخلٚمؼ قمغم ُم٤م أُم٤مهتؿ قمٚمٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مَ ،ي٤مؾمٌٝمؿ سمًم ؿمـ٤مء ،ومريـؼ ذم
ًمٞمس يٗمٜمك رء ُمـ هذا أسمدً ا ،صمؿ يٌٕم٨م اهلل َ
اجلٜم٦م وومريؼ ذم اًمًٕمػم ،وي٘مقل ًمً٤مئر اخلٚمؼ ممـ مل خيٚمؼ ًمٚمٌ٘م٤مء :يمقٟمقا شمرا ُسم٤م.
.......................
ُم٤م ذيمره اعم١مًمػ طمؼ واعمراد سم٤مًمّم َقر إرواح ،هلذا ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ(:)2
صمًمٟمٞم٦م طمٙمؿ اًمٌ٘م٤مء ي ُٕمٛمٝم٤م ُمـ *** اخلٚمؼ واًمٌ٤مىمقن ذم طم ّٞمز اًمٕمدم
هل اًمٕمرش واًمٙمرد ٟم٤مر وضمٜم٦م *** وقمج٥م يمذا اًمٚمقح واًم٘مٚمؿ
ٟمٕمٞمده٤م ًمٞمًٝمؾ طمٗمٔمٝم٤م:
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)2639
( )2هٜم٤م يذيمر اًمِم٤مرح إسمٞم٤مت ويٕمٞمده٤م ُمع رء ُمـ شمداظمؾ اًمنمح :ومذيمرٟم٤م إسمٞم٤مت ًمقطمده٤م صمؿ ذيمرٟم٤مه٤م ُمنموطم٦م يمًم أوم٤مده٤م طمٗمٔمف اهلل.
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صمًمٟمٞم٦م طمٙمؿ اًمٌ٘م٤مء ي ُٕمٛمٝم٤م ُمـ *** اخلٚمؼ واًمٌ٤مىمقن ذم طم ّٞمز اًمٕمدم
هل اًمٕمرش واًمٙمرد ٟم٤مر وضمٜم٦م ،وقمج٥م  -قمجـ٥م اًمـذٟم٥م اًمـذي يٕمـرف أن سم٤مًمدّّ ارضمـ٦م اًمٕمّمـص -
وأرواح – اًمقل ىم٤مل قمٜمٝم٤م اًمؼمهب٤مري اًمّم َقر ،أرواح اًمٜم٤مس مل يٙمق٥م اهلل قمٚمٞمف اًمٗمٜم٤مء ومٝمـل سم٤مىمٞمـ٦م -يمـذا اًمٚمـقح
واًم٘مٚمؿ) اًمٚمقح اعمحٗمقظ واًم٘مٚمؿ اًمذي يمق٥م اهلل سمف اًم٘مدر.
--------------------------------------------------وامإيًمن سم٤مًم٘مّم٤مص يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سملم اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ سمٜمل آدم واًمًٌ٤مع واهلقام طمقـك اًمـذرة ُمــ اًمـذرة طمقـك
قمز ّ
وضمؾ ًمٌٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمْمٝمؿ ٕهؾ اجلٜم٦م ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر وٕهؾ اًمٜم٤مر ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ،وٕهـؾ اجلٜمـ٦م
ي٠مظمذ اهلل ّ
سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض ،وٕهؾ اًمٜم٤مر سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض.
.......................
هذا صم٤مسم٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أٟمف ُي٘م٤مد ًمٚمِم٤مة اجلٚمح٤مء ُمـ اًمِم٤مة اًم٘مرٟم٤مء( ،)1وذم رواي٦م «ًمق١مدن احل٘مققش وذم
رواي٦م «ًمق١مدن احل٘مققش يٕمٜمل سم٤مًمْمؿ وسم٤مًمٗمقح ،شم٤مرة ذم سمٕمـض اًمروايـ٤مت سمٗمـقح سم٤مًمـدال «ًمقـ١مدنش وذم سمٕمـض
اًمرواي٤مت سمْمؿ اًمدال يمًم ذيمر ذًمؽ اًم٘م٤مري ذم ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمحً ،مق١مدن أو ًمق١مدن احل٘مقق ٕهٚمٝم٤م طمقك ُي٘م٤مد ًمٚمِم٤مة
اجلٚمح٤مء ُمـ اًمِم٤مة اًم٘مرٟم٤مء ،وذًمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٕٟمف يقم احلً٤مب ويقم اًمٕمدل ،وُمـ قمدل اهلل ؾمـٌح٤مٟمف وشمٕمـ٤ممم
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وذيمر يقم اًم٘مٞم٤مُمـ٦م وهـق أن اًمِمـ٤مة
أٟمف ي٘مقص اًمٌٝم٤مئؿ سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض ،وإٟمًم ُم ّثؾ اًمٜم ّ
اجلٚمح٤مء – اًمقل ًمٞمس هل٤م ىمرن ُ -شمُ٘م٤مد ُمـ اًمِم٤مة اًم٘مرٟم٤مء ،وهذا ُمـ يمًمل قمدل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممُ ،مـ يمًمل قمدل
ّ
وضمـؾ
قمـز
اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أٟمف يمؾ إٟمً٤من ويمؾ ُم٤م هق يم٤مئـ وخمٚمقق يٙمقن ًمـف اًمٕمـدل يـقم اًم٘مٞم٤مُمـ٦م ،ومـ٤مهلل ّ
َي٤مؾم٥م يمؾ رء ،وُم٤م ذيمره اعم١مًمػ رمحف اهلل مم٤م ُوم ِٝمؿ مم٤م ئمٝمر زم ُمـ احلدي٨م اًمذي أوردشمـف ًمٙمـؿ ذم صـحٞمح
ُمًٚمؿ ،وُم٤م ذيمره اعم١مًمػ اًمؼمهب٤مري ُمـ اىمقّم٤مص اًمٜم٤مس سمٕمْمـٝمؿ سمـٌٕمض ،ومٗمـل اًمٌخـ٤مري أٟمـف «إذا ظمٚمـص
اعم١مُمٜمقن ُمـ اًمٜم٤مر طمًٌقا سم٘مٜمٓمرة سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ومٞمق٘م٤موقن ُمٔم٤ممل يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤مش اًم٘مٜمٓمـرة اًمقـل سمـلم
اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،إذا ُمروا قمغم اًمٍماط وضم٤مءوا اًم٘مٜمٓمرة وهل ىمٌؾ دظمقل اجلٜم٦م ىمـ٤مل« :ومٞمق٘م٤موـقن ُمٔمـ٤ممل يم٤مٟمـ٧م
سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م طمقك إذا ٟم٘مقا وهذسمقا ُأ ِذ َن هلؿ سمدظمقل اجلٜم٦مش(ٕ )2ن امإٟمً٤من ٓ يٛمٙمـ أن يدظمؾ اجلٜم٦م إٓ وهق
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (.)2582
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)2441
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ٟم٘مل ،وطمقك ُمع هذا اًم٘مّم٤مص يزيؾ اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م ذم اًم٘مٚمقب ٕن اًم٘مٚمقب يٌ٘مك ومٞمٝمـ٤م رء ،ومـال يـدظمؾ أهـؾ
ِ
وضمؾَ ﴿ :و َٟم ََز ْقمٜمََ٤م َُم٤م ِذم ُصدُُ ِ
قمز ّ
ور ِه ْؿ ُِم ْـ ِهم ٍّؾ إِ ْظم َقا ًٟمً٤م َقمـ َغم
اجلٜم٦م اجلٜم َ٦م إٓ وىمد زال ُم٤م ذم ىمٚمقهبؿ ،وهلذا ىم٤مل اهلل ّ
لم﴾(ٟ ،)1مً٠مل اهللَ اجلٜم َ٦م ،إ ًذا اجلٜم٦م ٓ ُمٙم٤من ومٞمٝم٤م ًمألطم٘م٤مد واحلًد وٓ اًمٌٖمْم٤مء وٓ اًمٙمراهٞمـ٦م ،سمـؾ
ه ٍر ُُم َق َ٘م٤مسمِٚمِ َ
ُ ُ
ِ
ِ
ـل
اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ اًمنُمدي ،اًمراطم٦م إسمديـ٦م وهـل احلٞمـ٤مة احل٘مٞم٘مٞمـ٦م يمـًم ىمـ٤مل شمٕمـ٤مممَ ﴿ :وإِن اًمـد َار ْأظم َـر َة َهل َ
احل َٞم َق ُ
ان﴾( ،)2احلٞم٤مة احل٘مٞم٘مٞم٦م هل دظمقل اجلٜم٦م ،وهلذا ىمٞمؾ ًمإلُم٤مم أمحدُ :مقك اًمراطم٦م؟ ىم٤مل :قمٜمـدُم٤م شمْمـع أول
َْ
ىمدم ذم اجلٜم٦م(ً ،)3مـ يٙمقن ًمؽ راطم٦م ٓ سم٤معمقت وٓ سمٖمػمه طمقك شمدظمؾ اجلٜم٦مٟ ،مً٠مل اهلل أن أيمقن أٟم٤م وإيـ٤ميمؿ ذم
اجلٜم٦م سمٛمٜمف وومْمٚمف وضمقده وإطمً٤مٟمف ورمحقف.
--------------------------------------------------وإظمالص اًمٕمٛمؾ هلل واًمرو٤م سم٘مْم٤مء اهلل.
.......................
إظمالص اًمٕمٛمؾ هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هذه ُمـ ُمً٤مئؾ اًمًٚمقك اًمقل يذيمره٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم آقمق٘مـ٤مد ،وهـذا
يدًمؽ قمغم أن ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م ؿم٤مُمؾ جلٛمٞمع ٟمقاطمل احلٞم٤مة وٕقمًمل اًم٘مٚمقب وٕقمًمل اًمٔمقاهر ٓ ،يمـًم ي٘مـقل
اعمقّمقوم٦م :إن أهؾ اًمًٜم٦م ٓ يٕمقٜمقن سم٠مقمًمل اًم٘مٚمقب ،أو أهنؿ قمٚمـًمء احلـروف واًمٔمـقاهر وٟمحــ أهـؾ اًمٕمٚمـؿ
قمز
سم٤مًمٌقاـمـ وأهؾ شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمقس ،يمؾ هذا ُمـ ظمراوم٤مت اعمقّمقوم٦م اًمذي ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ ،إظمالص اًمٕمٛمؾ هلل ّ
ّ
وضمؾ ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م اًمقل يٜمٌٖمل قمغم امإٟمً٤من أن يقح٘مؼ ُمٜمٝم٤م ذم يمـؾ أُمـر ،وأن ُجيـدد امإظمـالص ذم يمـؾ
قمـز
وىم٧م ،وًمٙمـ أطم٥م أن أذيمر ًمٙمؿ ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًً ا ُمـ ُمً٤مئؾ امإظمالص ٕهن٤م ُمً٤مئؾ دىمٞم٘مـ٦م ،ي٘مـقل اهلل ّ
َخ ُ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ّ
ُقرا ،إِٟم٤م َٟم َ
قؾمـ٤م
٤مف ُم ْـ َرسمٜمَ٤م َي ْق ًُمـ٤م َقم ٌُ ً
وضمؾ قمـ امإيًمن﴿ :إِٟم ًَم ُٟم ْٓمٕم ُٛم ُٙم ُْؿ ًم َق ْضمف اهللِ َٓ ُٟم ُِريدُُ ُمٜمْ ُٙم ُْؿ َضم َزا ًء َو َٓ ُؿم ُٙم ً
ِ
ورا﴾( ،)4شم٠مُمؾ هذه أي٦م واقمرف ُم٘م٤مم وم٘مف اًمًـٚمػ
٤مه ُؿ اهللُ َذ َذًم َؽ ا ًْم َٞم ْق ِم َو ًَم٘م ُ
َىم ْٛم َٓم ِر ًيراَ ،وم َق َىم ُ
ه ً
َي ًة َو ُ ُ
٤مه ْؿ َٟم ْ َ
آصم٤مرا يم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م عم٤م شمٙمٚمؿ قمـ هذه أيـ٦م أن اًمًـٚمػ رمحٝمـؿ اهلل
رمحٝمؿ اهلل ُمـ اًمٜمّمقص ،أورد أهؾ اًمقٗمًػم ً
وُمٜمٝمؿ قم ٤مئِم٦م ُمـ حت٘مٞمؼ امإظمالص أهن٤م يم٤مٟم٧م إذا سمٕمث٧م سمٌمء ُمع اخل٤مدم سمّمدىم٦م أو ُمـ٤م ؿمـ٤ميمؾ ذًمـؽ شم٘مـقل:
( )1احلجر.47 :
( )2اًمٕمٜمٙمٌقت.64 :
( )3مل أقمثر قمٚمٞمف ،وًمٙمـ ذم احلٚمٞم٦م (ُ )11/132قمزي سم٢مؾمٜم٤مده ًمراه٥م.
( )4امإٟمً٤من.11 - 9 :
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اذه٥م إمم ىمقم ومالن أو ىمقم سمٜمل ومالن أو يمذا ِ
وادع هلؿ سمٛمثؾ ُمـ٤م
وىم ْ
ػ سم٤مًمٌ٤مب قمٜمدهؿ واؾمٛمع سمًمذا يدقمقن ًمٜم٤م ُ
يدقمقن( ،)1طمقك ٓ يٙمقن ذم ؾمٌٞمؾ ُم٘م٤مسمٚم٦م ،وم٢مهن٤م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وأرو٤مه٤م ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وُمـ ومٝمٛمٝم٤م ًممي٦م أن ُمــ
ـمٚم٥م اجلزاء ـمٚم٥م اًمدقم٤مء ،هذا ُمـ قمٔمٞمؿ حت٘مٞمؼ امإظمالص ،وهلذا ىمـ٤مل سمٕمـض أهـؾ اًمًـٚمػ :إذا أقمٓمٞمـ٧م
اًمٗم٘مػم وم٘م٤مل ًمؽ :سم٤مرك اهلل ومٞمؽ :وم٘مؾ ًمف :وومٞمؽ سم٤مرك ،طمقك يٙمقن ُم٘مّمقدك مم٤م شمٗمٕمؾ وضم َف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
قمز ّ
وضمؾ يمـًم أظمـؼم
ذم أظمرة ،وهلذا اعمخٚمص قمغم اًمٜمحق ًمق ُىمقسمؾ سم٤ممإؾم٤مءة وم٢مٟمف ٓ يٌ٤مزم ٕٟمف يريد ُم٤م قمٜمد اهلل ّ
ِ
ِ ِ
ِ
ُقرا﴾(ٟ ٓ ،)2مريـد ضمـزاء ُمـٜمٙمؿ ذم اًمـدٟمٞم٤م وٓ
اهلل قمٜمٝمؿ ﴿إِٟم ًَم ُٟم ْٓمٕم ُٛم ُٙم ُْؿ ًم َق ْضمف اهللِ َٓ ُٟم ُِريدُُ ُمٜمْ ُٙم ُْؿ َضم َزا ًء َو َٓ ُؿم ُٙم ً
دقم٤مء وٓ رء ُمـ اًمدٟمٞم٤م وٓ ٟمريد أن شمِمٙمروٟمٜم٤م قمغم هذا ،ومقح٘مٞمؼ ُم٘م٤مم امإظمالص قمٔمٞمؿ ،وهلذا إذا شمٌٍمـت
هبذا شمٕمٚمؿ أن سمٕمض اًمٜم٤مس مم٤م ي٘مقًمف اًمٕمقام إذا ومٕمٚم٧م يمذا أو يمذا أو شمّمدىم٧م سمٙمذا أو يمـذا وم٢مٟمـف يـدومع قمٜمـؽ
َيٌِط اًمٕمٛمـؾ إذا
اًمٌالء :هذا ّ
دمقز ذم اًمٙمالم وإًمٗم٤مظ ورسمًم ي١مصمر قمغم امإظمالصٓ ،ؿمؽ أٟمف ُم١مصمرً ،مٙمـ رسمًم ُ ْ
يم٤من اًمٌ٤مقم٨م هلذا إُمر ـمٚم٥م رء ُمـ اًمدٟمٞم٤م ،وم٘مد يٕمٛمؾ امإٟمً٤من ؿمٞم ًئ٤م ُمـ إقمًمل اًمقل ئمٜمٝمـ٤م صـ٤محل٦م وهـق
يٓمٚم٥م هب٤م ؿمٞم ًئ٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ،وم٤مٕصؾ أن امإٟمً٤من ٓ يٓمٚم٥م إٓ وضمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :ومال َيريمف وٓ يٌٕمثف ،ىمد
يِمٙمؾ قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس ُم٤م ورد ذم إطم٤مدي٨م أن صٚم٦م اًمرطمؿ دمٚم٥م ؾمٕم٦م اًمرزق ُمـ إطم٤مدي٨م مم٤م ومٞمـف أُمـقر
شمٙمقن ذم اًمدٟمٞم٤م! ٟم٘مقل :هذه ُمـ سمريم٤مت إقمًمل اًمّم٤محل٦مً ،مٙمـ ٟمً٠مل ُم٤م اًمٌ٤مقم٨م ًمؽ اًمذي يٜمٝمـزك وَيريمـؽ
ًمٚمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح؟ وهلذا اؾمقٖمٗمر يمًم ضم٤مء ذم أي٤مت واؾمقٛمًؽ هب٤م وم٢مهن٤م حمٙمًمت ،أن شمٗمٕمؾ إقمًمل وأٟم٧م شمريد
وضمف اهلل شمٕم٤ممم ،ومٕمٜمد ذًمؽ اهلل جيٛمع ًمؽ ظمػمي اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وهلذا ُم٘مّمقدك هـق ُمـ٤م قمٜمـد اهلل ؾمـٌح٤مٟمف ذم
ف َوم٢مِ ْن َأص٤مسمف َظمػم ا ْـمٛم َ٠من سمِ ِ
٤مس ُمـ يٕمٌدُُ اهللَ َقم َغم طمر ٍ
ِ
ـف َوإِ ْن َأ َصـ٤م َسم ْق ُف ومِ ْقٜمََـ ٌ٦م
أظمرة ،وهلذا ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وُم َـ اًمٜم ِ َ ْ َ ْ ُ
َ َُ ٌْ َ
َْ
٥م َقم َغم َو ْضم ِٝم ِف﴾( ،)3امإٟمً٤من – واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  -ىمد ُي ًَقل ًمف اًمِمٞمٓم٤من :أين أومٕمؾ وأومٕمؾ وٓ ضم٤مءين رء ُمـ
ا ْٟم َ٘م َٚم َ
وم٘مـػما،
َيّم ْؾ ؿمٞم ًئ٤م ذم اًمدٟمٞم٤م :يٛمـقت
اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ،هلذا وم٢من امإٟمً٤من ىمد يٌقغم وٓ ُ َ
هذه اًمدٟمٞم٤م! ٟمً٠مل اهلل ّ
ً
ومٝمؾ ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مل يق٘مٌؾ ُمٜمف؟ ىمد يٙمقن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد ا ّدظمره٤م ذم أظمرة وهذا
ٓ يٜم٘مص ُمـ صمقاسمف قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم رء.

( )1أورده ؿمٞمخ امإؾمالم رمحف اهلل ذم جمٛمقع اًمٗمق٤موى (.)1/188
( )2امإٟمً٤من.9 :
( )3احل٩م.11 :
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--------------------------------------------------واًمرو٤م سم٘مْم٤مء اهلل ،واًمّمؼم قمغم طمٙمؿ اهلل ،وامإيًمن سم٠مىمدار اهلل يمٚمٝم٤م ظمػمه٤م وذه٤م وطمٚمقه٤م وُمره٤م.
.......................
هذه اعمً٠مًم٦م هل ُمـ ُمً٤مئؾ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ،وأٟم٧م يمًم شمرى وم٢من اًمؼمهب٤مري ّومرق اًمٙمالم ذم ُمً٤مئؾ اًم٘مْم٤مء
وومرق اًمٙمالم ومٞمف ُٕمر
واًم٘مدر ،وًمف قمذره ذم ذًمؽ ،ومٝمق يٙمق٥م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م يرى أٟمف ُمـ آقمق٘م٤مد واًمًٜم٦مّ ،
يريده هق ذم شمرايمٞم٥م اًمٙمالم.
وم٤معمً٠مًم٦م إومم ذم اًمرو٤م سم٘مْم٤مء اهلل شمٕم٤ممم واًمّمؼم قمغم طمٙمـؿ اهلل ؾمـٌح٤مٟمف وشمٕمـ٤ممم ،حتـ٧م هـذا اًمٕمٜمـقان
ُمً٤مئؾ ىمٌؾ أن ٟمقٙمٚمؿ قمـ ُمً٠مًم٦م اًمرو٤م سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدرً ،
وم٠موٓ :اًمرو٤م سم٤معم٘مدور هق ُمًقح٥م أُم٤م اًمّمـؼم قمـغم
وضمؾ ومٝمق واضم٥م ذم يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وامإيًمن سم٤مٕىمدار هٜم٤م ٟمقٙمٚمؿ قمـ ُمٜمِم٠م ُمـ ّ
قمز ّ
وؾ ذم ىمـدر
ُم٤م ىمدره اهلل ّ
قمز ّ
وضمؾ ،وم٢من سم٤مب اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر و ّٚم٧م ومٞمف ـم٤مئٗمق٤من ،اًمٓم٤مئٗمـ٦م إومم وهـؿ اجلؼميـ٦م ،وهـ١مٓء اجلؼميـ٦م
اهلل ّ
اًمذيـ يزقمٛمقن أن اًمٕمٌد جمٌقر ،وأٟمف يم٤مًمريِم٦م ذم ُمٝم٥م اًمريح ،وأٟمف يمـ٤مًم٘مٚمؿ ذم يـد اًمٙم٤مشمـ٥م ،ويم٤مًٔمـ٦م ذم يـد
اًمّم٤مٟمع ٓ ،ىمدرة ًمف وٓ اظمقٞم٤مر ،وهذا اعمذه٥م ُمـ أومًد اعمذاه٥م ،ويقْمٛمـ شمٕمٓمٞمؾ اًمنميٕم٦م وإُمر واًمٜمٝمل –
واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  ،-وهذا ُمذه٥م اجلٝمٛمٞم٦م ،واجلؼمي٦م أٟمقاع ًمٞمًقا قمغم درضم٦م واطمـدة ،ضمؼميـ٦م همـالة وضمؼميـ٦م دون
ذًمؽ ُم٤م يًٛمك ضمؼمي٦م ُمققؾمٓم٦م ،ومٝمؿ ًمٞمًقا قمغم درضم٦م واطمـدة ذم اجلـؼم ،وأُمـ٤م اعمـذه٥م اًمثـ٤مين ومٝمـق ُمـذه٥م
اًم٘مدري٦م ،وأوائؾ ه١مٓء ٟمِم٠موا ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م ،وأٟم٤م ذيمرت ًمٙمؿ رأس ُمـ رؤوس اًم٘مدريـ٦مُ ،مٕمٌـد اجلٝمٜمـل
ُمر ُمٕمٜم٤م ،ه١مٓء اًم٘مدري٦م ٟمِم٠موا
اًمذي ُىمقؾ ،يم٤من
ُمٕم٤مسا ٓسمـ قمٛمر وشمؼمأ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ُمٜمف وُمـ ىمقًمف يمًم ىمد ّ
ً
ُمـذه٥م
ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م واًمًٚمػ يمٗمروهؿ ،صمؿ صـ٤مر ُمـذه٥م اًم٘مدريـ٦م إمم امإىمـرار سمّمـٗم٦م اًمٕمٚمـؿ ،وورث
َ
اًم٘مدري٦م اعمٕمقزًم ُ٦م ،وم٤معمٕمقزًم٦م ىمدري٦م ،واًمرواومض اعمق٠مظمريـ قمغم ُمذه٥م اًم٘مدريـ٦م ،واًمزيديـ٦م ىمدريـ٦م ،وامإسم٤موـٞم٦م
ىمدري٦م ،ه١مٓء اًم٘مدري٦م ي٘مقًمقن :إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مل خيٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد ،ه١مٓء اًمذيـ ورد ذم يمالم اًمًٚمػ
وومئ٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ ُيًٛمقن سمٛمجقس هذه إُُم٦مُ ،م٤م وضمف شمًٛمٞمقٝمؿ سم٤معمجقس؟ ٕهنؿ زقمٛمقا أٟمف صمؿ ظم٤مًمؼ
همػم اهلل ،ىم٤مًمقا :اًمٕمٌد خيٚمؼ ومٕمؾ ٟمٗمًف وأن اهلل ُم٤م خيٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مدً ،مـ ٟمٓمٞمؾ وإٟمًم ٟمذيمر إؿم٤مرات ،وىمد ىمدُم٧م
ِ
َـؿ اهلل
ًمؽ سمذيمر هذا اخلالف ،صمؿ ٟم٘مقل ُمٜمِم٠م اًمْمالل ذم اًم٘مدر هق ضمٝمؾ طمٙمٛمـ٦م اهلل شمٕمـ٤ممم ذم إؿمـٞم٤مء ،وطم َٙم ُ
شمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مف ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمٕمٚمقم وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق جمٝمقل ،وهلذا ُم٤م ئمٝمر ًمؽ ُمـ ِطم َٙمؿ اهلل ومٝمق ظمػم ،وُم٤م ضمٝمٚمـ٧م
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ومًٚمؿٟٕ :مف ٓ يثٌ٧م امإيًمن ًمؽ إٓ قمغم ىمدر اًمقًٚمٞمؿ ،وهلذا ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمق٤مئٞم٦م" :وأصؾ والل اخلٚمـؼ
َ
ُمـ يمؾ ومرىم٦م هق اخلقض ذم ومٕمؾ امإًمف سمٕمٚم٦م" ،مل ومٕمؾ يمذا؟ ُم٤م اًمٕمٚم٦م سمٙمذا؟ ىم٤مل" :وم٢مهنؿ مل يٗمٝمٛمـقا طمٙمٛمـ٦م ًمـف
ومّم٤مروا قمغم ٟمقع ُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م" هذا ُمـ أؾمٌ٤مب اًمْمالل ذم اًم٘مدر ،يمذًمؽ ُمـ أؾمٌ٤مب اًمْمالل ذم اًم٘مدر ىمٞم٤مس
أومٕم٤مل اهلل قمغم أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد ُمـ ضمٝم٦م اًمٔمٚمؿ واًمٕمجز ،هؿ يرون ذم أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد ُم٤م هـق قمـدل وُمـ٤م هـق فمٚمـؿ:
ومٞم٘مٞمًقن أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد قمغم أومٕم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ويًقون سملم أومٕم٤مل اهلل وسملم أومٕمـ٤مل اًمٕمٌـ٤مد ،وهـذا ُمــ
أؾمٌ٤مب اًمْمالل وآٟمحراف ،يمـذًمؽ ُمــ أؾمـٌ٤مب اًمْمـالل اسمقـداع أًمٗمـ٤مظ ذم سمـ٤مب اًم٘مْمـ٤مء اًم٘مـدر يمٚمٗمـظ
وؾمٜم٦م رؾمـقًمف قمـغم
آؾمقٓم٤مقم٦م وًمٗمظ اًمقحًلم واًمق٘مٌٞمح وهمػمه ذًمؽ ُمـ إًمٗم٤مظ ،ومحؾ ُم٤م ضم٤مء ذم يمق٤مب اهلل ُ
هذه إًمٗم٤مظ اعمٌقدقم٦م ،يمذًمؽ ُمـ أؾمٌ٤مب اًمْمالل ذم اًم٘مدر اًمقًقي٦م سملم امإرادشمـلم ،امإرادة اًمٙمقٟمٞمـ٦م اًم٘مدريـ٦م
وىمدرا وٓ يرو٤مه
وامإرادة اًمديٜمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ،وأٟمقؿ شمٕمرومقن اًمٗمرق سملم امإرادشملم ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم ىمد يريد ؿمٞم ًئ٤م يمق ًٟمً٤م
ً
ديٜمًً٤م وذ ًقم٤م ،وامإرادة اًمٙمقٟمٞم٦م يمًم شمٕمرومقن ُمًقٚمزُم٦م ًمقىمقع اعمراد ٓ ،سمد أن شم٘مع ،وامإرادة اًمديٜمٞمـ٦م اًمنمـقمٞم٦م ٓ
شمًقٚمزم وىمقع اعمراد ،وامإرادة اًمٙمقٟمٞم٦م اًم٘مدري٦م ٓ شمًقٚمزم اعمحٌ٦م واًمرو٤م ،وم٘مد َيٌٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم وىمد ٓ َيٌٝم٤م وٓ
يرو٤مه٤مُ ،مثؾ إيًمن اعم١مُمـ َيٌف اهلل ويرو٤مه ،أُم٤م يمٗمر اًمٙم٤مومر ومال َيٌـف اهلل شمٕمـ٤ممم وٓ يروـ٤مه وىمـد أراده يمق ًٟمًـ٤م
وىمدرا وسمـلم
وىمدرا ،وامإرادة اًمديٜمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م شمًقٚمزم اعمحٌ٦م واًمرو٤م ،ومٚمؿ يٗم ّرىمقا سملم ُم٤م أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمف يمق ًٟمً٤م
ً
ً
وىمدرا ويٜمٝمك قمٜمـف ديٜمًًـ٤م وذ ًقمـ٤م ،ومزٟمـك
ُم٤م أُمر سمف ديٜمًً٤م وذ ًقم٤م ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم ىمد ي٠مُمر سم٤مًمٌمء وي٠مذن سم٤مًمٌمء يمق ًٟمً٤م
ً
قمز ّ
وضمؾ ديٜمًً٤م وذ ًقم٤م سمؾ هنك
اًمزاين ويمٗمر اًمٙم٤مومر وؾم٤مئر اعمٕم٤ميص ىمد وىمٕم٧م سم٤ممإذن اًمٙمقين وًمٙمٜمٝم٤م مل ُي ِر ْد َه٤م اهلل ّ
قمٜمٝم٤مً ،مذًمؽ سمٕم٨م اهلل اًمرؾمؾ وأٟمزل اًمٙمق٥م ُمـ أضمؾ إىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم اخلٚمؼ ،وهلذا ُمـ إُمقر اًمقل يٜمٌٖمل أن
شمٕمٚمٛمٝم٤م سمٌ٤مب اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر أن امإيًمن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ُمؽمشم٥م قمغم أرسمع ُمراشم٥م:
اعمرشمٌ٦م إوممُ :مرشمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ،أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم َقمٚمِؿ ُم٤م هق يم٤مئـ وُم٤م مل يٙمـ وُم٤م مل يٙمـ ًمق يمـ٤من يمٞمـػ
ؾمٞمٙمقن  ،قمٚمٛمف اًمِم٤مُمؾ.
اعمرشمٌ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :واًمٙمق٤مسم٦م ،أن اهلل ىمد يمق٥م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ يمؾ رء.
اعمرشمٌ٦م اًمث٤مًمث٦م :امإرادة اًمِم٤مُمٚم٦م واعمِمٞمئ٦م ،ومال ي٘مع ذم ُمٚمٙمف ُم٤م ٓ يريد ،ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ىمـد ؿمـ٤مء يمـؾ رء
وىمدرا ،ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
يمق ًٟمً٤م
ً
اعمرشمٌ٦م اًمراسمٕم ٦م :اخلٚمؼ وامإجي٤مد ،أن اهلل شمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ظمٚمؼ يمؾ رء ،ومم٤م ظمٚم٘مف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
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أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد ،وهلذا عم٤م وىمع ُمـ اعمٕمقزًم٦م اًم٘مدري٦م إٟمٙم٤مر أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد صٜمػ إُم٤مم ُمـ إئٛم٦م اًمٙمٌ٤مر يمق٤مب سم٤مؾمـؿ
ؾمًمه ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مدُ ،مّمٜمػ قمٔمٞمؿ ومٞمف ُمــ أصمـ٤مر واًمٕمٚمـؿ اًمٕمٔمـٞمؿ ُمـ٤م
ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد وهق اًمٌخ٤مري ّ
يدومع سمف سمدقم٦م اًم٘مقل أن اهلل مل خيٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد
--------------------------------------------------وامإيًمن سمًم ىم٤مل اهلل ،ىمد َقمٚمِ َؿ اهلل ُم٤م اًمٕمٌ٤مد قم٤مُمٚمقن ،وامم ُم٤م هـؿ صـ٤مئرون ٓ خيرضمـقن ُمــ قمٚمـؿ اهلل وٓ
يٙمقن ذم إرولم واًمًٛمقات إٓ ُم٤م أذن اهلل شمٕم٤ممم ،وشمٕمٚمؿ أن ُم٤م أص٤مسمؽ مل يٙمـ ًمٞمخٓم٤مك ،وُم٤م أظمٓم٤مك مل يٙمـ
قمز ّ
وضمؾ.
ًمٞمّمٞمٌؽ ،وٓ ظم٤مًمؼ ُمع اهلل ّ
.......................
هذا اًمرد قمغم اعمٕمقزًم٦م اًم٘مدري٦م ،وأٟمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ظم٤مًمؼ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد ،وأُم٤م ىمقل اًمؼمهبـ٤مري أن "ُمـ٤م
أص٤مسمؽ" هذا يٗمٞمدك ذم سم٤مب اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ،وهلذا ُمـ أؾمـٌ٤مب راطمـ٦م اًم٘مٚمـقب وـمٛم٠مٟمٞمٜمـ٦م اًم٘مٚمـقب امإيـًمن
سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ،وهلذا ُمـ مل ي١مُمـ سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر مل يذق طمالوة امإيًمن ٓ ،يًق٘مٞمؿ ًمف ىمٚم٥م ،وم٤معم١مُمـ ُمرشم٤مح
قمز ّ
وضمؾ.
اًم٘مٚم٥م ٕٟمف يٕمٚمؿ أن ُم٤م هق يم٤مئـ ىمد يمقٌف اهلل ّ
--------------------------------------------------واًمقٙمٌػم قمغم اجلٜم٤مئز أرسمع ،وهق ىمقل ُم٤مًمؽ اسمـ أٟمس وؾمٗمٞم٤من اًمثقري واحلًـ سمــ اًمّمـ٤مًمح وأمحـد سمــ
طمٜمٌؾ واًمٗم٘مٝم٤مء ،وهٙمذا ىم٤مل رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
.......................
ُم٤م ذيمره اًمؼمهب٤مري هق اًمذي ّسمقب ًمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمـ أن اًمقٙمٌػمات قمغم اجلٜم٤مئز أرسمع( ،)1وًمٙمـ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ( ،)2وروى اسمــ اعمٜمـذر ورومٕمـف إمم
مخً٤م ورومٕمف إمم اًمٜم ّ
روي قمـ زيد سمـ أرىمؿ أٟمف يٙمؼم ً
مخًـ٤م،
سمـدرا وقمـغم اًمّمـح٤مسم٦م ً
ٌل إمم أٟمف يم٤من يٙمؼم ؾم ًقً٤م قمغم أهؾ سمدر( ،)3يٕمٜمل قمـغم ُمــ ُمـ٤مت ممــ ؿمـٝمد ً
اًمٜم ّ
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)1245
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (.)957
( )3مل أقمثر قمٚمٞمف ،وًمٙمـ ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين رمحف اهلل ذم أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز (( :) 112 /1وأُم٤م اًمً٧م واًمًٌع ،ومٗمٞمٝم٤م سمٕمض أصم٤مر اعمقىمقوم٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م ذم
طمٙمؿ إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦مٕ ،ن سمٕمض يمٌ٤مر اًمّمح٤مسم ٦م أشمك هب٤م قمغم ُمِمٝمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م دون أن يٕمؽمض قمٚمٞمف أطمد ُمٜمٝمؿ) ،وؾم٤مق سمٕمْمٝم٤م رمحف
اهلل.
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واًمّمحٞمح أن هذه اعمً٠مًم٦م ومرقمٞم٦م وهل ُمـ ُمً٤مئؾ آضمقٝم٤مد ،وٓ يؽمشم٥م قمغم اًم٘مقل هب٤م رء ُمـ ضمٝم٦م اًمقٌـديع
أو احلٙمؿ سم٠من هذا قمغم اًمًٜم٦م.
--------------------------------------------------قمز ّ
وضمؾ
وامإيًمن سم٠من ُمع يمؾ ىمٓمرة ُمٚمٙمً٤م يٜمزل ُمـ اًمًًمء طمقك يْمع طمٞم٨م أ َُم َره اهللُ ّ
.......................
ـمٌ ًٕم٤م ُم٤م ضم٤مء أٟمف ُمع يمؾ ىمٓمرة ُمـ اًمًًمء ُمٚم ًٙمً٤م هذا ُيققىمػ ومٞمف قمغم اًمٜمص ،وٓ أقمٚمؿ ً
دًمٞمال ذم هـذا ،وإٟمـًم
يذيمره أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وًمٙمـ ًمٞمس صمؿ دًمٞمؾ ،وم٤مٕصؾ ٟمٗمل ذًمؽٕ ،ن ُِم ْثؾ هذه إُمقر ُمـ اًمٖمٞمٌٞم٤مت اًمقل ُيققىمـػ
ومٞمٝم٤م قمغم اًمدًمٞمؾ ،وٓ ٟمٕمٚمؿ ً
دًمٞمال قمغم ذًمؽ ،وإٟمًم محؾ اًمؼمهب٤مري قمغم ذًمؽ أٟمف فمـ أن صمؿ دًمٞمؾ ذم اعمً٠مًم٦م.
--------------------------------------------------صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ طملم يمٚمؿ َ
وامإيًمن سم٠من رؾمقل اهلل ّ
أهؾ اًم٘مٚمٞم٥م يقم سمدر :أن اعمنميملم يم٤مٟمقا يًٛمٕمقن
يمالُمف.
.......................
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٟم٤مداهؿٟ ،م٤مدى اًم٘مـقغم ذم ىمٚمٞمـ٥م سمـدر ،وم٢مٟمـف عمـ٤م
هذا صم٤مسم٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن اًمٜم ّ
ِ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمٕمد ذًمؽ
اٟمقٍم اعمًٚمٛمقن قمغم اعمنميملم ذم سمدر ُأ ًْم٘م َل اًم٘مقغم ذم ىمٚمٞم٥م سمدر ،ومج٤مءهؿ اًمٜم ّ
وىم٤مل« :ي٤م أسم٤م ضمٝمؾ ٓ -سمـ هِم٤مم  ،-ي٤م ُأُم ّٞم٦م سمـ ظمٚمػ ،ي٤م ُقمقٌ٦م سمـ رسمٞمٕم٦م ،ي٤م ؿمٞمٌ٦م سمـ رسمٞمٕم٦م ٕ -ن هـ١مٓء هـؿ
صٜم٤مديد اعمنميملم  -أًمٞمس ىمد وضمدشمؿ ُم٤م وقمد رسمٙمؿ طم ً٘م٤م؟ وم٤مين ىمـد وضمـدت ُمـ٤م وقمـدين ريب طم ً٘مـ٤مش سم٤مًمٜمٍمـ
قمٛمر َ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وم٘م٤مل :ي٤م رؾمـقل
ىمقل اًمٜم ّ
واًمق٠ميٞمد وىمقؾ ه١مٓء رؤؾم٤مء اًمٙمٗمر ،ىم٤مل اًمراوي ومًٛمع ُ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ُم٤م أٟمقؿ
اهلل يمٞمػ يًٛمٕمقا وىمد ضمٞمٗمقا؟ ص٤مروا ضمٞم ًٗم٤مٟ ،مقٜمًً٤م ،ىم٤مل اًمٜم ّ
سم٠مؾمٛمع عم٤م أىمقل ُمٜمٝمؿ ،وًمٙمٜمٝمؿ ٓ ي٘مدرون أن جيٞمٌقاش( ٓ )1ي٘مـدرون قمـغم اجلـقاب ،صـ٤مروا ذم دار أظمـرى،
جيرٟم٤م إمم ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م وهل ؾمًمع اعمٞم٧م ،هؾ اعمٞم٧م يًٛمع؟ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ٟمٗمك ؾمـًمع اعمٞمـ٧م ُمٓمٚم ً٘مـ٤م
وهذا ّ
ْ٧م سمِٛمً ِ
ـٛم ٍع َُمـ ْـ ِذم ا ًْم ُ٘م ٌُ ِ
ـقر﴾( ،)2وذم ىمقًمـف
اقمقًم ًدا قمغم فمقاهر اًمٜمّمقص ،وُمـ ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ َو َُم٤م َأ ْٟم َ ُ ْ
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)3976وأمحد (.)14164
( )2وم٤مـمر.22 :
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شمٕم٤ممم ﴿إِٟم َؽ َٓ ُشم ًُْ ِٛم ُع اعمَْ ْق َشمَك﴾( ،)1وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص ،وهذا ُمٜم٘مقل قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،وُمٜمٝمؿ
ُمـ أصمٌقف ُمٓمٚم ً٘م٤م يم٤مسمـ اًمٕمز احلٜمٗمل ذم ذح اًمٓمح٤موي٦م ،ىم٤مل" :وٓ ؿمؽ ذم ؾمًمقمٝمؿ" ،واًمّمـحٞمح اًمقٗمّمـٞمؾ ذم
اعمً٠مًم٦م ،هذا اًمذي ي٘مقًمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ اًمقح٘مٞمؼ ،وممـ يٗمّمؾ ذم هذه اعمً٠مًم٦م اًمِمـٞمخ اسمــ سمـ٤مز رمحـف اهلل
شمٕم٤ممم ،وم٤مٕصؾ أن اعمقشمك ٓ يًٛمٕمقن إٓ ُم٤م ورد اًمدًمٞمؾ سمفَ ،صمؿ أدًم٦م وردت قمغم أن اعمٞم٧م يًٛمع ىمرع اًمٜمٕم٤مل إذا
ٌل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ ،ويمـذًمؽ ُمـ٤م ورد ذم
دومـ( ،)2وُم٤م ورد أن أهؾ سمدر  -ىمقغم سمدر  -ؾمٛمٕمقا يمالم اًمٜم ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يًٛمع ُمـ َؾمٚمؿ قمٚمٞمف( ،)3إمم همػم ذًمؽ ،وم٤مُٕمر ُيققىمػ ومٞمف قمغم
سمٕمض إطم٤مدي٨م أن اًمٜم ّ
اًمٜمص ،إصؾ أن اعمٞم٧م ٓ يًٛمع يمالم احلل ،هٙمذا شمدل فمقاهر اًمٜمّمقص.
--------------------------------------------------وامإيًمن سم٠من اًمرضمؾ إذا ُمرض آضمره اهلل قمغم ُمروف ،واًمِمٝمٞمد ي٠مضمره اهلل قمغم ؿمٝم٤مدشمف.
.......................
امإيًمن سم٤من اًمرضمؾ إذا ُمرض ي٠مضمره اهلل قمغم ُمروف يمًم ورد ذم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ أٟمف «إذا ُمـرض اًمٕمٌـد أو
ُم٘مٞمًمش( ،)4وهذا ُمـ ومْمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وهذا يٗمٞمدك وم٤مئدة أن
ؾم٤مومر يمق٥م ًمف ُمثؾ ُم٤م يم٤من يٕمٛمؾ
ً
صحٞمح٤م ً
قمز ّ
وضمؾ سم٤مٕقمًمل اًمّم٤محل٦م ٕٟمف إذا طمدث قمـ٤مئؼ ًمـؽ:
امإٟمً٤من ذم طم٤مل اًمّمح٦م وطم٤مل اًمرظم٤مء يً٤مرع إمم اهلل ّ
قمـز
وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم جيري إقمًمل اًمقل يمٜم٧م شمٕمٛمٚمٝم٤م وأٟم٧م ؾمٚمٞمؿ ُمٕم٤مرم ُم٘مٞمؿ ،طمقك إذا ؾم٤مومرت يمق٥م اهلل ّ
ّ
ُمً٤مومرا ،هذا ُمـ ومْمؾ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم قمٌـده ،وهـذه
وضمؾ ًمؽ إقمًمل اًمقل يمٜم٧م شمٕمٛمٚمٝم٤م ىمٌؾ أن مل شمٙمـ
ً
اعمً٤مئؾ اًمقل يذيمره٤م اًمؼمهب٤مري ذيمرت ًمؽ أٟمف رسمًم يٙمقن ومٞمٝم٤م ظمّمقُم٦م سمـلم أهـؾ اًمًـٜم٦م وسمـلم همـػمهؿ ،يمـًم
ؾمٞمقٌلم ًمؽ ُمـ ظمالل اًمٜمص قمغم أن سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ًمٚمؼمهب٤مري خم٤مًمٗملم ومٞمٝم٤م ومٞمًٛمٞمف ًمؽ.
ّ
--------------------------------------------------واًمِمٝمٞمد ي٠مضمره اهلل قمغم ؿمٝم٤مدشمف.
.......................
( )1اًمٜمٛمؾ.81 :
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)1338
ِ
ٟم٤مئٞم٤م ُأ ْسمٚم ْٖم ُق ُف)ُ .مقوقع .اعمقوققم٤مت ٓسمـ اجلقزي (.)1/313
( )3ىمٚم٧م :طمدي٨م (ُمـ صغم قمكم قمٜمد ىمؼمي ؾمٛمٕمقف ،وُمـ صغم قمكم ً
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)2996
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واًمِمٝمٞمد ُمـ ُم٤مت ُمـ اعمًٚمٛملم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم ،وهلذا ّسمقب اًمٌخ٤مري سم٤مبُ ٓ :ي٘م٤مل ومالن ؿمٝمٞمد ،ىمـ٤مل
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ« :واهلل أقمٚمـؿ سمٛمــ جي٤مهـد ذم ؾمـٌٞمٚمف ،واهلل أقمٚمـؿ سمٛمــ ُيٙمٚمـؿ ذم
أسمق هريرة قمـ اًمٜم ّ
ؾمٌٞمٚمفش( ،)1و ُٟمُ٘مؾ قمـ قمٛمـر ريض اهلل قمٜمـف أٟمـف ىمـ٤مل" :شم٘مقًمـقن ذم ُمٖمـ٤مزيٙمؿ :ومـالن ؿمـٝمٞمد أو ُمـ٤مت ومـالن
ؿمٝمٞمدً ا"( ،)2وم٤مٕصؾ أن ًمٗمظ اًمِمٝم٤مدة ٓ يٓمٚمؼ إٓ قمغم وضمف اعمِمٞمئ٦م ،ي٘مـ٤مل :ؿمـٝمٞمد إن ؿمـ٤مء اهلل أو ٟمرضمـق ًمـف
ً
اًمِمٝم٤مدة ،أُم٤م أن ي٘م٤مل :ومالن ؿمٝمٞمد ومٝمذا ُمـ أًمٗم٤مظ اًمقزيمٞم٦م اًمقل ضم٤مء اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ،وأُم٤م ُم٤م ذيمره اًمؼمهبـ٤مري وأن
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـ ّٚمؿ ي٘مـقلُ« :مـ٤م ُمــ ُمًـٚمؿ
اًمِمٝمٞمد ي٠مضمره اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًم٘مقؾٓ ،ؿمؽ ذم ذًمؽٕ ،ن اًمٜم ّ
حت٤مت ورق اًمِمجرةش( ،)3وم٤معم١مُمـ ُم٠مضمقر قمغم يمؾ رء ،وُمــ ذًمـؽ
طم٤مت اهلل قمٜمف ظمٓم٤مي٤مه يمًم ّ
يّمٞمٌف أذى إٓ ّ
اًم٘مقؾ ،وإن وردذم سمٕمض إطم٤مدي٨م أن اًمِمٝمٞمد  -اًمذي ُي٘مقؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  ٓ -جيد ُمـ َأ َملِ اعمقت إٓ يمـًم جيـد
أطمديمؿ ُمـ أمل اًم٘مرص٦م( ،)4ومٝمذا ُيققىمػ قمغم صمٌقت هذه إطم٤مدي٨م ،واحل٤مصؾ أن ُم٤م ذيمـره اعم١مًمـػ رمحـف اهلل
شمٕم٤ممم صحٞمح.
--------------------------------------------------وامإيًمن سم٠من إـمٗم٤مل إذا أص٤مهبؿ رء ذم دار اًمدٟمٞم٤م ي٠معمقن ،وذًمؽ أن سمٙمر سمـ أظم٧م قمٌد اًمقه٤مب ىم٤ملٓ :
ي٠معمقن .ويمذب
.......................
هذا آؾمؿ همري٥م  -اسمـ أظم٧م قمٌد اًمقه٤مب  -ورسمًم يٙمقن ومٞمٝم٤م شمّمحػً ،مٙمـ احل٤مصؾ ًمـؽ أٟمـف ؾمـٛمك
ًمؽ اًمؼمهب٤مري ممـ خي٤مًمػ ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،وُمً٠مًم٦م أمل إـمٗم٤مل وُم٤م يقٕمٚمـؼ سمـذًمؽ ُشمٌُحـ٨م ذم ُمًـ٤مئؾ اًم٘مْمـ٤مء
واًم٘مدر ،وإؿمٕمري ذم ُم٘م٤مٓت امإؾمالُمٞملم ذيمر أىمـقآ ذم أمل إـمٗمـ٤مل ،وذيمـر أن اًمـرواومض ومِ َـر ٌق ذم هـذه
اعمً٠مًم٦م ،وهلذا ذيمر أن ُمـ ىمقل اعمٕمقزًم٦م أن إمل اًمذي ّ
َيؾ هبؿ ُمٜمف ُم٤م هق ُمـ ومٕمؾ اهلل وُمٜمـف ُمـ٤م هـق ُمــ ومٕمـؾ
همػمه ،ـمٌ ًٕم٤م يمٚمف ُُمٜمٌٜمل قمغم ُمً٠مًم٦م ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد ،ـمٌ ًٕم٤م هذه شم٤مسمٕم٦م عمً٠مًم٦م اًمقٕمٚمٞمؾ واًمٕمٚمؾ واًمٕمدل واًمٔمٚمـؿ،
ً
أيْم٤م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري
( )1اًمٌخ٤مري () 4/37
ُمٕمٚم٘م٤م ،واًمِمٓمر إول ُمٜمف هق ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،) 2787واًمِمٓمر اًمث٤مين ُمٜمف هق ً
(.)2813
( )2صحٞمح .اسمـ طمٌ٤من ( .)4621اًمقٕمٚمٞم٘م٤مت احلً٤من (.)4611
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)5647
( )4صحٞمح .اًمؽمُمذي ( .)1668اًمّمحٞمح٦م (.)961
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ٕهنؿ ي٘مقًمقن :أٟمف ً
ُمثال اًمٓمٗمؾ همػم ُمٙمٚمػ ومٙمٞمػ ي٠ممل وهـق همـػم ُمٙمٚمـػ؟ ويمٞمـػ يقٕمـذب وهـق همـػم حمـؾ
اًمقٙمٚمٞمػ؟ ومٞمدظمٚمقن ذم أُمقر ٓ ـم٤مئؾ حتقٝم٤م ،وإٟمًم هل ُمـ إقمًمل اًمٕم٘مقل ومـٞمًم يٜمٌٖمـل ًمإلٟمًـ٤من أن ي٘مـػ ومٞمـف
اعمقىمػ اعم١مُمـ اعمُ ًَٚمؿ اًمذي ٓ يقٕمرض ًمألُمقر ذم اًمٌح٨م (يمٚمٛم٦م همػم واوح٦م)ٟٕ ،مف يمًم ؾمقف يـ٠ميت :اًم٘مـدر
()1
قمز ّ
ه اهلل شمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مف.
وُم٤م يٗمٕمٚمف اهلل ّ
وضمؾ ﴿ َٓ ُي ًْ َ٠م ُل َقمًم َي ْٗم َٕم ُؾ َو ُه ْؿ ُي ًْ َ٠م ًُمق َن﴾  ،واًم٘مدر ّ

--------------------------------------------------واقمٚمؿ أٟمف ٓ يدظمؾ أطمد اجلٜم٦م إٓ سمرمحـ٦م اهلل ،وٓ يٕمـذب اهلل أطمـدً ا إٓ سم٘مـدر ذٟمقسمـف ،وًمـق قمـذب أهـؾ
اًمًٛمقات وإرض ّسمرهؿ ووم٤مضمرهؿ :قمذهبؿ همػم فم٤ممل هلؿ ٓ ،جيقز أن ي٘م٤مل هلل قم ّز ّ
وضمؾ إٟمف فم٤ممل ،وإٟمًم ئمٚمـؿ
﴿ٓ ُي ًْ َ
ُمـ ي٠مظمذ ُم٤م ًمٞمس ًمف ،وم٤مهلل ًمف اخلٚمؼ وًمف وإُمـر ،واخلٚمـؼ ظمٚم٘مـف واًمـدار دارهَ ،
ـ٠م ُل َقمـًم َي ْٗم َٕم ُ
ـؿ
ـؾ َو ُه ْ
ُي ًْ َ٠م ًُم َ
قن﴾( )2وٓ ي٘م٤مل ًمف يمٞمػ؟ ٓ يدظمؾ أطمدٌ سملم اهلل وسملم ظمٚم٘مف.
.......................
هذا ُم٤م ذيمرت ًمؽ ُمـ اًمقًٚمٞمؿ ذم هذه اعمً٤مئؾ ،وقمدم اخلقض ،وقمدم ىمٞم٤مس أومٕمـ٤مل اًمٕمٌـ٤مد قمـغم أومٕمـ٤مل
جيرٟمـ٤م إمم
اًمرب واًمقًقي٦م :وسملم ُم٤م هق طمًـ ُمـ اخلٚمؼ وُم٤م هق طمًـ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ،يمـؾ هـذا سم٤مـمـؾ ،وهـذا ّ
ُمً٠مًم٦م اًمٔمٚمؿ واًمٕمدل ،واًمقل جي٥م أن ٓ يدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمٌ٤مطم٨م واًمٜم٤مفمر إٓ سمًم شمـدل قمٚمٞمـف اًمٜمّمـقص ،ومـ٤مًمٔمٚمؿ
طمرُمف قمغم ٟمٗمًف ًمٙمًمل قمدًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم «ي٤م قمٌ٤مدي إين طمرُم٧م اًمٔمٚمؿ قمغم ٟمٗمز
حمرم قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ،ىمد ّ
ّ
وضمٕمٚمقف سمٞمٜمٙمؿ حمر ًُم٤مش( ،)3وهلذا ُم٤م ي٘مع قمٚمٞمف اًمٔمٚمؿ أو اًمٕمدل هذا هق اًمذي طمّمؾ سمف اًمْمالل ،يٕمٜمل هؾ هـذا
فمٚمؿ أو هذا قمدل ،وهلذا سمٕمض اًمٜم٤مس طمٞمٜمًم يدظمؾ ذم سم٤مب اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ي٘مقل :هـذا فمٚمـؿ! يمٞمـػ أن هـذا
وم٘مػما ويٕمٞمش يمذا وهذا همٜمل! هذا فمٚمؿ ،شمٕم٤ممم اهلل قمًم ي٘مقًمقن ،هذه ُمـ ُمداظمؾ اًمِمٞمٓم٤من قمغم امإٟمً٤من،
يٕمٞمش ً
قمز ّ
وضمؾ ٓ ُيً٠مل قمًم يٗمٕمؾ ،واخلٚمؼ يمًم ىم٤مل اًمؼمهب٤مري :وم٤مخلٚمؼ ظمٚم٘مف واحلٙمؿ طمٙمٛمف وإُمر إًمٞمف.
وم٤مهلل ّ
--------------------------------------------------وم٤مهتٛمـف قمـغم
إذا ؾمٛمٕم٧م اًمرضمؾ يٓمٕمـ قمغم أصم٤مر وٓ ي٘مٌٚمٝم٤م ،أو يٜمٙمر ؿمـٞم ًئ٤م ُمــ أظمٌـ٤مر رؾمـقل اهلل ص ّ

( )1إٟمٌٞم٤مء.23 :
( )2إٟمٌٞم٤مء.23 :
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (.)2577
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امإؾمالم وم٢مٟمف رضمؾ رديء اعمذه٥م واًم٘مقل ،وٓ يٓمٕمـ قمغم رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وٓ قمغم أصح٤مسمف:
ٕٟم٤م إٟمًم قمرومٜم٤م اهلل وقمرومٜم٤م رؾمقًمف وقمرومٜم٤م اًم٘مرآن وقمرومٜم٤م اخلػم واًمنم واًمـدٟمٞم٤م وأظمـرة سم٤مٔصمـ٤مر ،ومـ٢من اًم٘مـرآن
أطمقج إمم اًمًٜم٦م ُمـ اًمًٜم٦م إمم اًم٘مرآن.
.......................
ُم٤م ذيمره اًمؼمهب٤مري قمالُم٦م وؾمٛم٦م فم٤مهرة ُمـ قمالُم٤مت أهؾ اًمٌدع ،وهق اًمٓمٕمــ ذم أصمـ٤مر ،ذم إطم٤مديـ٨م
اًمٜمٌق ّي٦م ٓ ي٘مٌٚمٝم٤م ،أو يزقمؿ أن ًمف وم٘مف آظمر ،يمًم شمًٛمع ُمـ سمٕمض اعمٕم٤مسيـ واعمق٘مدُملم ممـ يرد إطم٤مدي٨م اًمقل
يًقٜمٙمره٤م سمٕم٘مٚمف وهل أطم٤مدي٨م يمثػمة ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري وصحٞمح ُمًـٚمؿ ،ي٘مـقم هـ١مٓء يردوهنـ٤م سمـآرائٝمؿ
ٌـقي ،هـ١مٓء يمـًم ىمـ٤مل ًمـؽ
وسم٠مهقائٝمؿ ويقحٙمٛمقن ذم إطم٤مدي٨م ،ويْمٕمقن هلؿ ُمقازيـ ًمٗمٝمؿ احلـدي٨م اًمٜم ّ
اًمؼمهب٤مري :إذا ؾمٛمٕم٧م اًمرضمؾ يٓمٕمـ ذم أصم٤مر وم٤مهتٛمف قمغم امإؾمالم ،وهذا ـمٌ ًٕمـ٤م  -اًمٓمٕمــ ذم أصمـ٤مر  -سمريـد
اًمزٟمدىم٦م ،واًمزٟمدىم٦م أسمقاب ،وم٤مًمزٟمديؼ ٓ يًقٓمٞمع أن يٍمح سمًم قمٜمـدهً ،مٙمــ يٌـدأ ؿمـٞم ًئ٤م ومِمـٞم ًئ٤م ،طمقـك يٍمـح
سم٤مخلروج قمـ امإؾمالم ،وم٤مًمزٟمدىم٦م شمْمٕمػ يمٚمًم ىمقي ؾمٞمػ اًمًٚمٓم٤من واًم٘مرآن ،إذا يم٤من اًم٘مرآن هق اًمًـٚمٓم٤من ذم
سم ٚمد وؾمٞمػ اًمًٚمٓم٤من ىم٤مئؿ ُمع اًم٘مرآن :شمْمٕمػ اًمزٟمدىم٦م واًمٜمٗم٤مق وُمثـؾ هـذا ،يمٚمـًم وـٕمػ ؾمـٞمػ اًمًـٚمٓم٤من
ووٕمػ اؾمقٛمً٤مك اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مرآن ىمقي٧م اًمزٟمدىم٦م وفمٝمر ُمثؾ ه١مٓء ،وم٤مًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم أقمٓم٤مك ُمٞمزا ًٟمً٤م:
إذا رأيقف يٓمٕمـ ذم أصم٤مر وم٤مهتٛمف سم٤ممإؾمالم :وم٤مٟمـف رضمـؾ رديء اًم٘مـقل واعمـذه٥م ،إٟمـًم ـمٕمــ قمـغم رؾمـقل اهلل
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ذريٕم٦م إمم إسمٓم٤مل اًمـديـ،
واًمّمح٤مسم٦م ٕن اًمٓمٕمـ ذم رؾمقل اهلل واًمٓمٕمـ ذم أصح٤مب اًمٜم ّ
ٌل ىم٤مل :إٟمًم يريـدون اًمٓمٕمــ ذم رؾمـقل اهلل ّ
صـغم اهلل
وًمذًمؽ امإُم٤مم ُم٤مًمؽ عم٤م شمٙمٚمؿ قمٛمـ يٓمٕمـ سم٠مصح٤مب اًمٜم ّ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،يٕمٜمل هؿ ذريٕم٦م ًمٚمٓمٕمـ ذم رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وهلذا يٙمثر اًمزٟمدىم٦م واًمٜمٗم٤مق واًمر ّدة ذم
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يم٤مًمراومْم٦م واخلـقارج
ه١مٓء ذم اعمُٜمقٛملم ًمٚمٗمرق اًمقل اؿمقٝمرت سم٤مًمٓمٕمـ ذم أصح٤مب اًمٜم ّ
ٌل ومٞمحّمؾ ُمٜمف اًمردة قمـ ديـ اهلل ،أو يٙمـقن قمـغم
وهمػمهؿ ،دمد أٟمف يًٚمؽ ُمًٚمؽ اًمرواومض ذم أصح٤مب اًمٜم ّ
ُمذه٥م اخلقارج ومٞمحّمؾ ُمٜمٝمؿ اًمردة ،ومٝمذا أُمر ظمٓمػم ٕٟمف ذريٕم٦م عمثؾ هذه إُمقر ،هلذا ىم٤مل امإُم٤مم ُم٤مًمؽ :إٟمًم
يققصٚمقن سمذًمؽ ًمٞم٘مقًمقا ًمق يم٤من ً
حل٤م ًمٙم٤من أصح٤مسمف يمذًمؽ ،وم٤مًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م ـمٕمــ ذم اًمرؾمـقل
رضمال ص٤م ً
ٌل ّ
ّ
ٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وذم اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ قمغم وضمف اًمقًٚمًؾ واًمقصقل إمم اًمقىمقع ذم قمرض اًمٜم ّ
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وُم٤م ضمٕمؾ اخلػم وامإيًمن إٓ قمـ ـمريؼ ه١مٓء ،وم٤مًمٓمٕمـ ذم ٟم٘مٚم٦م أصم٤مر ـمٕمــ ذم أصمـ٤مر،
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ٌل ّ
واًمٓمٕمـ ذم أصم٤مر اًمقل ضم٤مءت قمـ رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وقمـ اًمّمح٤مسم٦م ـمٕمـ ذم اًمٜم ّ
وؾم ّٚمؿ.
--------------------------------------------------واًمٙمالم واجلدل واخلّمقُم٦م ذم اًم٘مدر ظم٤مص٦م ُمٜمٝمل قمٜمف قمٜمد مجٞمع اًمٗمرق.
.......................
وأن اًم٘مرآن إمم اًمًٜم٦م أطمقج ُمـ اًمًٜم٦م إمم اًم٘مرآن ،هذا ُم٠مصمقر قمـ ُمٙمحقل اًمِم٤مُمل ،يمـ٤من ُمــ اًمقـ٤مسمٕملم ،
ُمٙمحقل يم٤من ُمـ ضمٝم٦م ظمراؾم٤من ،ويم٤من ُمـ أئٛم٦م اًمق٤مسمٕملم ،ويم٤من ٓ يٗمّمح سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦مً ،مف قمجٛم٦م وُمع ذًمؽ
قمز ّ
وضمؾ،
يِم٤مر ًمف سم٤مًمٌٜم٤من – ُمٙمحقل  ،-واًمًٜم٦م شمٗمن اًمٙمق٤مبُ ،مٕمٜمك ذًمؽ أن اًمًٜم٦م شمٗمن ُم٤م ضم٤مء ذم يمالم اهلل ّ
لم ًمِٚمٜم ِ
٤مس َُم٤م ُٟمُز َل إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ﴾( ،)1وٓ يٛمٙمـ ومٝمؿ اًم٘مرآن إٓ سم٤مًمًٜم٦م ،ومـ٤مًمٓمٕمـ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َأ ْٟم َْز ًْمٜمََ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ اًمذ ْيم َْر ًمِ ُق ٌَ َ
ذم اًمًٜم٦م ـمٕمـ ذم اًم٘مرآن ٕٟمٜم٤م ٓ يٛمٙمـ أن ٟمٗمٝمؿ ُم٤م ضم٤مء ذم يمالم اهلل إٓ سمًم ضم٤مء ذم يمالم رؾمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمـف
وؾم ّٚمؿ ،وم٤مًمٗمرائض قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ،اًمّمٚمقات اخلٛمس ،أيـ ضم٤مء شمٗمّمٞمٚمٝم٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م؟ ذم اًمًٜم٦م ،هٙمذا ؾمـ٤مئر
اًمنميٕم٦م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وطمٞم٤من ٓ سمد ُمـ امإيًمن هبًم.
--------------------------------------------------ه اهلل ،وهنك اًمرب
واًمٙمالم واجلدل واخلّمقُم٦م ذم اًم٘مدر ظم٤مص٦م ُمٜمٝمل قمٜمف قمٜمد مجٞمع اًمٗمرقٕ ،ن اًم٘مدر ّ
ّ
اؾمٛمف إٟمٌٞم٤م َء قمـ اًمٙمالم ذم اًم٘مدر ،وهنك اًمٜمٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـ ّٚمؿ قمــ اخلّمـقُم٦م ذم اًم٘مـدر ،ويمرهـف
ضمؾ ُ
أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ واًمق٤مسمٕمقن ،ويمرهف اًمٕمٚمًمء وأهؾ اًمقرع ،وهنقا قمـ اجلدال ذم اًم٘مدر،
ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمقًٚمٞمؿ وامإىمرار وامإيًمن واقمق٘م٤مد ُم٤م ىم٤مل رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ذم مجٚم٦م إؿمٞم٤مء ،واؾمٙم٧م
قمًم ؾمقى ذًمؽ.
.......................
قمـكم ريض اهلل قمٜمـف
ؾمٌؼ اًمٙمالم قمـ اخلّمقُم٦م ذم اًم٘مدر ،واًمٜم ّ
ٌل هنك اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمٙمالم ومٞمف ،و ُٟمُ٘مؾ قمـ ّ
هه(- )2أو يمًم ورد قمٜمف ،-ومال يٛمٙمـ ًمإلٟمً٤من أن يٗمٝمؿ شمٗم٤مصٞمؾ
أن اًم٘مدر ه اهلل شمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مف ومال شمٙمِمٗمقا ّ
( )1اًمٜمحؾ.44 :
احلٜمٗمل ذم ذح اًمٓمح٤موي٦م (ص ،)225وهق ذم احلٚمٞم٦م (ُ ) 6/181مـ يمالم اسمـ قمٛمر ،ووٕمٗمف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين رمحف
اًمٕمز
( )2إصمر أورده اسمـ أيب ّ
ّ
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ُمً٤م ئؾ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر قمغم اًمقضمف اًمذي يريد ومال سمد ذم سم٤مب اًم٘مْم٤مء واًم٘مـدر ُمــ اًمقًـٚمٞمؿ ،وهلـذا وم٠مٟمـ٧م إذا
أردت أن شمدظمؾ سم٤مب اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر – وأٟم٤م ذيمرت ذًمؽ ًمٙمؿ ذم اًمٚمٛمٕمـ٦م  -ومـال سمـد أن شمًقٛمًـؽ سمـ٤معمحٙمؿ
وأٟم٧م شمٌح٨م اعمً٤مئؾ ،واعمحٙمؿ ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص ذم سم٤مب اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ،وهـق أن اهلل شمٕمـ٤ممم ٓ ئمٚمـؿ
اًمٜم٤مس ؿمٞم ًئ٤م ،وأن اهلل شمٕم٤ممم َطم َٙم ٌَؿ َقمَدْْ ٌل ،وأن اهلل شمٕم٤ممم ٓ ي٘مع ذم ُمٚمٙمف إٓ ُم٤م يريد ،هـذه شمًقٛمًـؽ هبـ٤م ،ومـ٢مذا
ُظم ْْم َ٧م ذم هذه اعمً٤مئؾ ومًقف شمًٚمؿ ُمـ وؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من ذم يمثػم ُمـ إُمقر ،وًمٙمــ إذا ست شمزيـغ قمــ
هذه اعمحٙمًمت وىمٕم٧م ذم اًمْمالل اعمٌلم يمًم وىمع ُمـ وىمع ذم ذًمؽ ،وهلذا يمره اًمًٚمػ اخلقض ذم هذه اعمً٤مئؾ
واًمقٕمٛمؼ ومٞمٝم٤م ،وىمد ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ عم٤مذا شمٙمٚمؿ أهـؾ اًمٕمٚمـؿ إ ًذا ذم ُمًـ٠مًم٦م آؾمـقٓم٤مقم٦م؟ ٟم٘مـقل :شمٙمٚمٛمـقا ذم هـذه
اعمً٤مئؾ قمغم وضمف اًميورة ٓ قمغم وضمف آسمقداء ،هٜم٤مك ومرق سملم ُمـ يقٙمٚمؿ ذم هذه اعمً٤مئؾ قمغم وضمف اًميورة
وسملم ُمـ ي قٙمٚمؿ قمغم وضمف آسمقداء ،هؿ مل يٌقدؤوا اًمٙمالم ذم اًمقحًلم واًمق٘مٌٞمح وآؾمقٓم٤مقم٦م وُم٤م ؾمـقف يـ٠ميت
ُمـ ُمً٤مئؾ اًمققومٞمؼ واخلذٓن وُم٤م يقٌع ذًمؽ ُمـ ُمً٤مئؾ وهمػم ذًمؽ ،إٟمًم ضور ًةًٕ ،هن٤م ُسمحث٧م ومال سمد ُمـ سمٞمـ٤من
احلؼ ومٞمٝم٤م ،هلذا سمٕمض اًمٜم٤مس يٕمٞم٥م قمغم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٕٟمف شمٙمٚمؿ ذم ُمً٤مئؾ ُمثؾ اًمقًٚمًؾ  -شمًٚمًؾ احلـقادث –
أو همػم ذًمؽ ،هذا مل يٗمٝمؿ قمغم احل٘مٞم٘م٦م ُمراد ؿمٞمخ امإؾمالم وُمراد إئٛمـ٦م ،ؿمـٞمخ امإؾمـالم ُمـ٤م شمٙمٚمـؿ ذم هـذه
اعمً٤مئؾ وُم٤م شمٙمٚمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ إٓ قمغم وضمف اًميورةٟٕ ،مف إذا ُشمُٙمٚمؿ ذم اعمً٠مًم٦م ٓ سمد ُمــ اًمٌٞمـ٤منُ ،مثـؾ ُمًـ٠مًم٦م
اًم٘مقل سم٠من اًم٘مرآن خمٚمقق ورد هذا اًم٘مقل واًمٌٞم٤من ذم ذًمؽ ،مل يقٙمٚمؿ امإُم٤مم أمحد ومٞمف إٓ عم٤م أؿمـٝمر اعمٕمقزًمـ٦م هـذا
إُمر ،وإٓ يم٤من ُمققىم ًٗم٤م قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمّمقص ،ورد ،وسمدأوا يًقدًمقن  -إئٛم٦م  -ويردون اًمٌ٤مـمؾ ،هذا ٓ
سمد أن شمٗمٝمؿ هذا ذم ُمً٤مئؾ آقمق٘م٤مد طمقك ٓ دمٜمحٕ ،ن سمٕمض اًمٜم٤مس جيـٜمح سمزقمٛمـف أٟمـف قمـغم ـمري٘مـ٦م اًمًـٚمػ
ومٞمق٘مٛمص ؿمخّمٞم٦م ًمٞمً٧م ُمـ ؿمخّمٞم٤مشمف أو صمق ًسم٤م ًمٞمس ُمـ صمقسمف ومٞمٓمٕمـ ذم إئٛم٦م ،هذا  -واًمٕمٞمـ٤مذ سمـ٤مهلل ُ -مــ
ُمداظمؾ اًمِمٞمٓم٤من واًمقٕم٤ممل يمًم ٟمًٛمع ُمـ سمٕمض اعمٕم٤مسيـ اًمذيـ يٙمٚمٛمقن ذم هذه اعمً٤مئؾ.
--------------------------------------------------وامإيًمن سم٠من رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أهي سمف إمم اًمًًمء ،وص٤مر إمم اًمٕمـرش ،وؾمـٛمع يمـالم اهلل،
ّ
وضمـؾ ،وسمنمـت سمـف إٟمٌٞمـ٤مء ،ورأى
قمـز
ودظمؾ اجلٜم٦م ،واـمٚمع ذم اًمٜمـ٤مر ،ورأى اعمالئٙمـ٦م ،وؾمـٛمع يمـالم اهلل ّ
اًمـؼماق طمقـك أزاره ذم
هادىم٤مت اًمٕمرش ،واًمٙمرد ،ومجٞمع ُم٤م ذم اًمًٛمقات ذم اًمٞم٘مٔمـ٦م ،محٚمـف ضمؼميـؾ قمـغم ُ
اهلل يمًم ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع (.)8561
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اًمًٛمقات ،وومرو٧م قمٚمٞمف اًمّمٚمقات اخلٛمس ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ورضمع إمم ُمٙم٦م ًمٞمٚمقف وذًمؽ ىمٌؾ اهلجرة.
.......................
دمقز ذم اًمٚمٗمظ وم٘م٤مل :وامإيًمن سمـ٠من رؾمـقل اهلل
هذه ُمً٤مئؾ شمقٕمٚمؼ سمٛمً٤مئؾ امإهاء واعمٕمراج ،واًمؼمهب٤مري ّ
ٌل إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ً
ًمٞمال،
أهي سمف إمم اًمًًمء ،وهذا ُمـ
ّ
اًمقجقز ذم إًمٗم٤مظ ،وم٤ممإهاء إٟمًم يٓمٚمؼ قمغم ذه٤مب اًمٜم ّ
ٕن امإهاء ٓ يٓمٚمؼ إٓ قمغم اعمٌم ً
ٌل إمم سمٞم٧م اعم٘مدس و ُقم ِرج سمف إمم اًمًًمء ،هـذا هـق
ًمٞمال ،ومٞم٘م٤ملُ :أهي سم٤مًمٜم ّ
اًمّمحٞمح ُمـ ضمٝم٦م إًمٗم٤مظ ،أٟمف ُأهي سمـف إمم سمٞمـ٧م اعم٘مـدس و ُقم ِ
ـرج سمـف إمم اًمًـًمء ،واًمّمـحٞمح أن امإهاء
واعمٕمراج إٟم ًم يم٤من ُمرة واطمدة ،ووىمع ىمٌؾ اهلجرة ،واظمقٚمٗمقا ذم شمٕمٞملم اًمزُم٤من ،اًمذي هيٛمؽ هٜم٤م أٟمـف وىمـع ىمٌـؾ
واًمًالمٕ ،ن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلُ ﴿ :ؾم ٌْ َح َ
٤من اًم ِذي
اهلجرة ،ووىمع امإهاء واعمٕمراج سمجًده وروطمف قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
هى سمِ َٕم ٌْ ِد ِه ًَم ْٞم ًال ُِم َـ اعمَْ ًْ ِج ِد ْ
احلَ َرا ِم إِ َمم اعمَْ ًْ ِج ِد ْإَ ْىم ََمـ﴾( ،)1واًمٕمٌـد ٓ يّمـدق إٓ قمـغم آصمٜمـلم :اًمـروح
َأ ْ َ
واجلًد ٓ ،ي٘م٤مل ًمٚمروح قمٌد وٓ ي٘م٤مل ًمٚمجًد قمٌد ،وإٟمًم يّمدق قمغم اًمروح واجلًد ،وهذا اًم٘مقل قمٚمٞمف قم٤مُم٦م
اًمًٚمػ ،وُمـ ىم٤مل :إن امإهاء واعمٕمراج وىمع ُمٜم٤م ًُم٤م وم٘مد همٚمط واظمٓم٠م ،وُمـ ٟمًٌف إمم اًمًٚمػ وم٘مـد ضمٜمـك قمـغم
اًمًٚمػٕ ،ن اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل مل ي٘مقًمـقا إن امإهاء واعمٕمـراج يمـ٤من ُمٜم٤م ًُمـ٤م ،وإٟمـًم ىمـ٤مل سمٕمـض اًمًـٚمػ أن
ٌل ومل يٙمـ سمجًده ،وأٟمف مل ُيٗم٘مد سمجًده ،وهذا ًمٞمس سمّمحٞمح :وإن ىم٤مل سمـف
يم٤ممإهاء واعمٕمراج يم٤من سمروح اًمٜم ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وم٢من ىمقل قم٤م ُّم٦م اًمًٚمػ واًمذي شمدل
سمٕمض اًمًٚمػ ،وإن ُٟمًُ٥م إمم سمٕمض أصح٤مب اًمٜم ّ
ٌـل اًمقـل أقمجـز اهلل
قمٚمٞمف إدًم٦م قمغم أٟمف وىمع سمروطمف وضمًده قمٚمٞمف ّ
واًمًالم ،وهل ُمــ ُمٕمجـزات اًمٜم ّ
اًمّمالة ّ
شمٕم٤ممم هب٤م ىمريش ،واعمٕمجز هق اًمٕمروج سمف إمم اًمًًمء ،وامإقمج٤مز ىمد يٙمقن ذم وىم٧م ُمٕمجز وىمد ٓ يٙمقن ذم وىم٧م
آظمر ُمٕمجز ،امإهاء ذم وىم٧م ىمريش يم٤من ُم ٕمجز ،اًمـذه٤مب إمم سمٞمـ٧م اعم٘مـدس ذم ًمٞمٚمـ٦م ُمٕمجـزٕ ،هنـؿ يمـ٤مٟمقا
يًػمون صمالصم٦م أؿمٝمرً ،مٙمـ ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا امإهاء ًمٞمس سمٛمٕمجز ،خيقٚمػ سمحً٥م اًمزُم٤منً ،مٙمٜمف ذم زُم٤مٟمف ُمٕمجز،
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُأهي سمف و ُقم ِرج سمف قمغم اًمؼماق ،ضم٤مء ذم ُمًٚمؿ أهنـ٤م داسمـ٦م دون
وم٢مٟمف ًمٞمس صمؿ آٓت ،واًمٜم ّ
اًمٌٖمؾ وومقق احلًمر :يرومع َظم ْٓم ُقه قمٜمد أىمَم ـمرومف -قمٜمد أىمَم ٟمٔمر ًمف ،)2(-هل هيٕم٦م هذه اًمداسم٦م ،وُم٤م ذيمره
اًمؼمهب٤مري :ويمٚمؿ رسمف وُم٤م يقٌع ذًمؽ ُمـ ُمً٤مئؾ صحٞمح.
( )1امإهاء.1 :
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)3887وصحٞمح ُمًٚمؿ (.)162
115

شرح (شرح السنة للرببهاري)
للشيخ فهد املقرن

وأُم٤م ىمقًمف دظمؾ اجلٜم٦م ،هذا اًمٔم٤مهر ُمـ اًمٜمّمقص أٟمف رأى اجلٜم٦م ،وًمٙمـ هؾ اًمرؤي٦م شم٘مقيض اًمـدظمقل أو ٓ
شم٘مقيض اًمدظمقل؟ سمٕمض اًمرواي٤مت ومٞمٝم٤م اًمقٍميح سم٤مًمدظمقل «صمؿ ُأدظمٚم٧م اجلٜم٦م وم٢مذا هل طمٌ٤مئـؾ اًمٚم١مًمـ١مش( )1ذم
اًمٌخ٤مري ،هذه اًمرواي٦م إذا يم٤مٟم٧م حمٗمقفم٦م ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف دظمؾ اجلٜم٦م ،وهذا َيق٤مج حت٘مٞم ً٘م٤م ذم هذه اعمًـ٠مًم٦مٕ ،ن
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ رأى اجلٜم٦م وم٤مًمرؤي٦م ٓ شم٘مقيض اًمدظمقل ،وم٘مد رأى اًمٜمٌل ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف
ُمـ اؾمقدل سم٠من اًمٜم ّ
واًمًالم ،ورأى أؿمـٞم٤مء يمثـػمة ،ورأى
وؾم ّٚمؿ ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج أؿمٞم٤مء ،رأى ؾمدرة اعمٜمقٝمك ،ورأى اًمٜم٤مر قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
إٟمٌٞم٤مء ذم يمؾ ؾمًمء يرى ٟمٌٞم٤م ،رأى أرواح إٟمٌٞم٤مء ذم صقرة إضمًـ٤مد إٓ ٟمٌٞمـ٤م ُمــ إٟمٌٞمـ٤مء وم٘مـد رآه سمروطمـف
وضمًده هق قمٞمًك سمـ ُمريؿ ،وأُم٤م ُم٤م ذيمره اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم وأٟمف رأى هادىم٤مت اًمٙمـرد واًمٕمـرش:
هذه يققىمػ ومٞمٝم٤م قمغم اًمدًمٞمؾ.
--------------------------------------------------واقمٚمؿ أن أرواح اًمِمٝمداء ذم طمقاصؾ ـمػم ظمي شمنح ذم اجلٜم٦م وشم٠موي إمم ىمٜم٤مديؾ حت٧م اًمٕمرش ،وأرواح
اًمٗمج٤مر واًمٙمٗم٤مر ذم سمرهقت وهل ذم ؾمجلم.
.......................
هٙمذا ضم٤مء اًمٜمص أن أرواح اًمِمٝمداء ذم طمقاصؾ ـمػم ظميـ شمنـح ذم اجلٜمـ٦م وشمـ٠موي إمم ىمٜم٤مديـؾ حتـ٧م
اًمٕمرش ،وضم٤مء ذم احلدي٨م أن ٟمًٛم٦م اعم١مُمـ ـمػم ينح ذم اجلٜم٦م طمقك يرضمٕمف اهلل شمٕم٤ممم ذم ضمًده( ،)2وأُم٤م يمقن
أرواح أهؾ امإيًمن ذم اجلٜم٦م ،و أرواح اًمِمٝمداء ذم طمقاصؾ ـمػم ظمي يمًم ورد ذم احلدي٨م :هذا ُمـ ومْمـؾ اهلل
شمٕم٤ممم وُمـ ُم٘مدُم٤مت دظمقل اجلٜم٤من ،يٕمٜمل ُم٤م دظمؾ اجلٜم٦م وإٟمًم روطمف ذم طمقاصؾ ـمػم ظميـ ،وُمـع هـذا ىمـ٤مل
أهؾ اًمٕمٚمؿ :إن هذه اًمروح هل٤م شمٕمٚمؼ ذم اجلًد اعمدومقن ،امإٟمً٤من إذا ُم٤مت ودظمؾ دار اًمؼمزخ إُمر ذم اًمٚمذة وذم
اًمٕمذاب واًمٜمٕمٞمؿ واىمع قمغم اًمروح واجلًد ،اجلًد شمٌع ًمٚمروح ذم دار اًمؼمزخ سمخالف دار اًمدٟمٞم٤م ،وهل٤م شمٕمٚم٘م٤مت
قمٔمٞمٛم٦م سم٤مجلًد ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ومٜم١مُمـ سمًم ضم٤مء ذم اًمٜمّمقص قمغم فمقاهر اًمٜمّمقص ،وأُم٤م ُم٤م
ذيمره اًمؼمهب٤مري أن أرواح اًمٙمٗم٤مر ذم سمرهقت ومٝمذا ٓ يّمح ومٞمف طمدي٨م( ،)3وفم٤مهر إدًم٦م أن أرواح اًمٙمٗم٤مر ذم
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3342
( )2صحٞمح .اًمٜمً٤مئل ( .)2173صحٞمح اجل٤مُمع (.)2373
اًمٌٞمٜم٤مت( :وم٘مرة أرواح اًمٙمٗم٤مر – يٕمٜمل أهن٤م ذم سمئر سمرهقت  -مل شمرد ذم طمدي٨م ُمرومقع ،وإٟمًم
( )3ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين رمحف اهلل ذم حت٘مٞمؼ يمق٤مب أي٤مت ّ
ً
ُمرومققم٤م ذم ُم١مًمػ ٕيب ؾمٕمٞمد اخلراز يمًم ذم جمٛمقع اًمٗمق٤موى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م
هل آصم٤مر ُمقىمقوم٦م ؾم٤مىمٝم٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ ،ويمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م امإؾمٜم٤مدٟ ،مٕمؿ ،وىمع
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ؾمجلم ،وأن ؾمجلم هل إرض اًمًٗمغم وأهن٤م حمٌقؾم٦م ذم ذًمؽ اعمٙم٤من ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
--------------------------------------------------وامإيًمن سم٠من اعمٞم٧م ي٘مٕمد ذم ىمؼمه وشم ُْر َؾم ُؾ ومٞمف اًمروح طمقك يً٠مًمف ُمٜمٙمر وٟمٙمػم قمــ امإيـًمن وذائٕمـف ،صمـؿ
اًمزائر إذا زاره ،ويقٜمٕمؿ اعم١مُمـ ذم اًم٘مؼم ،ويٕمذب اًمٗم٤مضمر يمٞمػ ؿم٤مء اهلل.
اعمٞم٧م
روطمف سمال أمل ،ويٕمرف ُ
شم ًَُؾ ُ
َ
.......................
ُم٤م ذيمره اًمؼمهب٤مري صحٞمح ذم امإىمٕم٤مد ،وأن امإٟمً٤من إذا ُم٤مت ودومـ ذم ىمؼمه أٟمف ي٠مشمٞمف ُمٚمٙم٤من ومٞم٘مٕمداٟمف ،يمًم
ذم رواي٦م اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ( ،)1وإىمٕم٤مد اعمٞم٧م ُمٕمروف ُمـ طم٤مل آٟمٌٓم٤مح قمغم اًمٔمٝمر طمقك ي٘مـقم ومٞم٘مٕمـد ،طمـ٤مل
روطمف ،هذا ٓ أقمٚمـؿ :همٚمـط
اًم٘مٕمقد ُمٕمروف ،وإٟمٙم٤مر هذا ُمٜم٘مقل قمـ أهؾ اًمٌدع ،صمؿ ىم٤مل اًمؼمهب٤مري :صمؿ ُشم ًَُؾ ُ
روطمف ومال أقمٚمؿ هلـذا دًمٞمـؾ :ومٜمحقـ٤مج
ذم اًمٚمٗمظ؟ ٕين أرى أٟمف إذا يم٤من اعمراد اًمؽمشمٞم٥م أٟمف سمٕمد أن ي٘مٕمداٟمف ُشم ًَُؾ ُ
ً
دًمٞمال هلذه اعمً٠مًم٦م ،وإن يم٤من ُمراده اعمقت ومٜمٕمؿ ،وم٢من ظمروج روح اعم١مُمـ ًمٞمس يمخروج روح اًمٙم٤مومر ،وم٢من روح
اًمٙم٤مومر يمًم ضم٤مء ذم طمدي٨م اًمؼماء شمٜمزع اٟمقزا ًقم٤م :سمخالف روح اعم١مُمـ :وم٢مهن٤م َشم ًَِٞمؾ يمًٞمالن اعم٤مء ُمـ اًمً٘م٤مء أو يمًم
ورد ذم احلدي٨م( ،)2وٟمٕمٞمؿ اًم٘مؼم وقمذاسمف مم٤م اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م طمقك سمٕمـض اًمٓمقائـػ اًمـذيـ وىمٕمـقا ذم
اًمٌدع واوم٘مقا قمغم امإيًمن سمٕمذاب اهلل وٟمٕمٞمٛمف ٕهؾ اًم٘مٌقر يم٤مٕؿمٕمري٦م ،وإٟمًم أٟمٙمر ذًمؽ اعمٕمقزًم٦م.
--------------------------------------------------واقمٚمؿ أن اًمنم سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره.
.......................
ؾمٌؼ اًمٙمالم قمـ ُمً٤مئؾ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ومال ٟمٗمّمؾ ومٞمٝم٤م ،وأن اهلل ؾمـٌح٤مٟمف وشمٕمـ٤ممم ظمـ٤مًمؼ اخلـػم واًمنمـ،
وهلذا ُٟم ُِ٘مؾ قمـ سمٕمض اًم٘مدري٦م أن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ اخلػم ومل خيٚمؼ اًمنمـُ ،مــ أوائـؾ اًم٘مدريـ٦م ُمــ ىمـ٤مل سمـذًمؽ،
وه١مٓء قم٤مسوا اسمـ قمٌ٤مس ،وٟم٘مؾ قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل :واهلل ٓ يزال رأهيؿ هبؿ طمقك خيرضمٝمؿ ُمـ اًم٘مقل سمـ٠من
اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ اخلػم إمم أن جيٕمٚمقه مل خيٚمؼ اخلػم وٓ اًمنم ،ومٝمؿ ص٤مر ُمذهٌٝمؿ إمم ُمراشم٥م ،أي اًم٘مدريـ٦م ،ومـرسمًم

(ً ) 221 /4مٙمـ اخلراز هذا صقذم ُمِمٝمقر ،سمٞمد أٟمف ذم اًمرواي٦م همػم ُمٕمروف ،اٟمٔمر اًمْمٕمٞمٗم٦م (.))219 /2
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)1374وصحٞمح ُمًٚمؿ (.)2871
( )2صحٞمح .أمحد ( .)18614حت٘مٞمؼ اعمِمٙم٤مة (.)514 /1
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ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ ىم٤مًم٧م :إن اهلل خيٚمؼ اخلػم وٓ خيٚمؼ اًمنم ،وهق داظمؾ وٛمـ ُمً٠مًم٦م ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد.
--------------------------------------------------وامإيًمن سم٠من اهلل هق اًمذي يم ّٚمؿ ُمقؾمك سمـ قمٛمران يقم اًمٓمقر ،وُمقؾمك يًٛمع ُمـ اهلل اًمٙمالم سمّمقت وىمع
ذم ُمً٤مُمٕمف ُمٜمف ٓ ُمـ همػمه ،وُمـ ىم٤مل همػم هذا وم٘مد يمٗمر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ.
.......................
ِ
ـٞمًم﴾(،)1
قؾمـك َشم ْٙمْٚم ً
ـؿ اهللُ ُُم َ
ُم٤م ىمرره اعم١مًمػ طمؼ ،وهق أن ُمقؾمك ؾمٛمع يمالم اهلل ،اهلل شمٕمـ٤ممم ىمـ٤ملَ ﴿ :و َيمَٚم َ
قؾمك عمِٞم َ٘م٤مشمِٜمََ٤م َو َيمَٚم َٛم ُف َرسم ُف﴾( ،)2وهلذا ٟم٘مؾ قمـ قمٛمرو سمـ قمٌٞمد – واهلل أقمٚمؿ سمّمـح٦م اًم٘مّمـ٦م
وىم٤ملَ ﴿ :وعمَ٤م َضم٤م َء ُُم َ
شمٙمٚمـٞمًم" سمٜمّمـ٥م
ًمٙمـ ٟمذيمره٤م ًمالؾمقئٜم٤مس  -أٟمف أرؾمؾ إمم أطمد إئٛم٦م اًم٘مراء :وم٘م٤مل :اىمرأ "ويمٚمـؿ اهللَ ُمقؾمـك
ً
ص٤مدرا ُمـ اهلل ،ىم٤ملَ :ه ٌْٜمِل ىمرأت هبذا – هبذه
ًمٗمظ اجلالًم٦م – جيٕمؾ ُمقؾمك هق اًمذي يم ّٚمؿ اهللَ  ،-وًمٞمس اًمٙمال ُم
ً
قؾمك عمِٞم َ٘م٤مشمِٜمََ٤م َو َيمَٚم َٛمـ ُف
اًم٘مراءة :وًمٞمس ومٞمٝم٤م ىمراءة سمٜمّم٥م ًمٗمظ اجلالًم٦م  ،-ومًمذا شمّمٜمع سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ َوعمَ٤م َضم٤م َء ُُم َ
َرسم ُف﴾( ٓ ،)3شمًقٓمٞمع هل ٤م شمٍميػ إٓ أن اًمٙمالم ص٤مدر ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إمم ُمقؾمك سمال واؾمـٓم٦م ،ويمـالم
اهلل عمقؾمك سمال واؾمٓم٦م ،وهذا اًمٙمالم يمًم ىم٤مل يمًم ىم٤مل أهؾ اًمًٜم٦م سمحرف يٙمق٥م وصقت يًٛمع ،وأن اهلل شمٕمـ٤ممم
يقٙمٚمؿ سمحرف وصقت ،طمرف يٙمق٥م وصقت يًٛمع ،هذا حمؾ اشمٗم٤مق سملم أهؾ اًمًٜم٦م ،يذيمروٟمف ذم اقمق٘م٤مدهؿ،
يمًم ذيمر ذًمؽ اسمـ ىمداُم٦م ذم اًمٚمٛمٕم٦م واسمـ ظمزيٛم٦م ذم اًمققطمٞمد ،وإٟمًم ُٟم ُِ٘مؾ ظمـالف ذًمـؽ قمــ اجلٝمٛمٞمـ٦م اعمٕمقزًمـ٦م،
قمز ّ
وضمؾ عمقؾمك ،ىم٤مًمقا :إن اهلل شمٕم٤ممم مل يٙمٚمؿ ُمقؾمك ،وإن اًمٙمالم اًمذي ؾمٛمٕمف ُمقؾمك هق يمالم
إٟمٙم٤مر يمالم اهلل ّ
ظمٚم٘مف اهلل ذم اًمِمجرة ،ومًٛمع ُمقؾمك اًمٙمالم ُمـ اًمِمجرة ،يمؾ ذًمؽ  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُ -مـ آٟمحراف واًمْمالل
اعمٌلم.
--------------------------------------------------واًمٕم٘مؾ ُمقًمقد ُأقمٓمل يمؾ إٟمً٤من ُمـ اًمٕم٘مؾ ُم٤م أراد اهلل ،يقٗم٤موشمقن ذم اًمٕم٘مـقل ُمثـؾ اًمـذرة ذم اًمًـٛمقات،
و ُيٓمٚم٥م يمؾ إٟمً٤من ُمـ اًمٕمٛمؾ قمغم ىمدر ُم٤م أقمٓم٤مه ُمـ اًمٕم٘مؾ ،وًمٞمس اًمٕم٘مؾ سم٤ميمقً٤مب وإٟمًم هق ومْمؾ ُمـ اهلل.

( )1اًمٜمً٤مء.164 :
( )2إقمراف.143 :
( )3إقمراف.143 :
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.......................
يِمػم اًمؼمهب٤مري إمم أن اًمٕم٘مؾ خمٚمققُ ،مـ ظمٚمؼ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وهذه ُمً٤مئؾ يٌحثٝمـ٤م أهـؾ اًمٕمٚمـؿ ذم
شمٗم٤مصٞمؾ ُمً٤مئؾ ُمقٕمددة ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م يمثػم رء ذم هذا ،وًمٙمـ صمؿ أًمٗم٤مظ احل٘مٞم٘م٦م حتق٤مج إمم حت٘مٞمؼ ٕٟمف ىم٤مل:
ي قٗم٤موشمقن ذم اًمٕم٘مقل ُمثؾ اًمذرة ذم اًمًٛمقات ،وٓ ئمٝمر زم شمـراسمط سمـلم هـذا اًمٙمـالم وىمٌٚمـف ،وم٤معمًـ٠مًم٦م حتقـ٤مج
ًمْمٌط ،وهذا ذح اًمًٜم٦م ًمٚمؼمهب٤مري َيق٤مج ُمزيد ُمــ اًمقح٘مٞمـؼ واًمٕمٜم٤ميـ٦م طمقـك ُشمُْمـٌط إًمٗمـ٤مظ ،واًمٕم٘مـقل
شمقٗم٤موت هذا صحٞمح ،وأُم٤م ُم٤م ذيمره اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ آيمقً٤مب :وم٢من اعمٕم٤مرف هل اًمقل ُشمُٙمقًـ٥م،
ً
قم٘مـقٓ يـدريمقن هبـ٤م ذًمـؽ ،ومٝمـؿ يقٗمـ٤موشمقن ذم ذًمـؽ وًمٙمــ
وأُم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ظمٚمؼ اخلٚمؼ وأقمٓم٤مهؿ
اعمٕم٤مرف ُشمُٙمقً٥م ايمقً٤م ًسم٤م.
--------------------------------------------------واقمٚمؿ أن اهلل ومْمؾ اًمٕمٌ٤مد سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ذم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ،قم ً
ضم٤مر وٓ طمـ٤م َسمك ،وُمــ
دٓ ُمٜمف ٓ ي٘م٤مل َ
واًمٓم٤مئع قمغم
ىم٤مل :إن ومْمؾ اهلل قمغم اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر ؾمقاء ومٝمق ص٤مطم٥م سمدقم٦م ،سمؾ ومْمؾ اهللُ اعم١مُم َـ قمغم اًمٙم٤مومر
َ
اًمٕم٤ميص واعمٕمّمق َم قمغم اعمخذولً :
قمدٓ ُمٜمف هق ومْمٚمف يٕمٓمٞمف ُمـ يِم٤مء ويٛمٜمٕمف ُمـ يِم٤مء.
.......................
هذه اعمً٠مًم٦م اًم قل ذيمره٤م اًمؼمهب٤مري وأؿم٤مر إًمٞمٝم٤م ،وأن امإٟمً٤من همػم جمٌقر قمغم اًمْمـالل ،مل جيـؼم اهلل شمٕمـ٤ممم
أطمدًً ا قمغم اًمْماللٕ ،ن اهلل شمٕم٤ممم أظمؼم أٟمف اهلل ّ
يْمؾ ُمـ يِم٤مء وهيدي ُمـ يِم٤مء ،وًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ اجلؼم ،هـذا
جيرٟم٤م إمم ُمً٠مًم٦م اًمققومٞمؼ واخلذٓن ،اهلل شمٕم٤ممم يقومؼ ُمـ يِمـ٤مء وخيـذل ُمــ يِمـ٤مء ،أُمـ٤م اًمققومٞمـؼ وم٘مـد ضمـ٤مء ذم
ّ
اًمٜمّمقص ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ َو َُم٤م َشم َْقومِ ِٞم٘مل إِٓ سمِ٤مهللِ﴾( ،)1وهل ُمـ اعمً٤مئؾ اعمؽمشمٌ٦م قمغم اًم٘مْمـ٤مء واًم٘مـدر ،يٌحثٝمـ٤م
اًمٕمٚمًمء وهل ُمٌحقصم٦م ذم ذح اًمٓمح٤موي٦مُ ،مً٠مًم٦م امإقمداد وامإُمداد ،ومـ٤مًمققومٞمؼ إُمـداد اهلل شمٕمـ٤ممم سمٕمقٟمـف ًمٚمٕمٌـد
سم٤ممإقم٤مٟم٦م واًمقثٌٞم٧م واًمقٞمًػم وسمذل إؾمٌ٤مب ،ومٝمق ومْمؾ ُمـ اهلل ،وأُم٤م اخلذٓن ومٝمق ؾمٚم٥م اًمققومٞمـؼ ،ومـ٤مًمققومٞمؼ
يمرم وقمٓم٤مء ،واخلذٓن قمدل وؾمٚم٥م ،وم٤مخلٚمؼ ُمـ ضمٝم٦م أٓت واًمّمٗم٤مت قمغم طمدّّ ؾمقاء ،ويمـذًمؽ هـؿ ُمــ
ضمٝم٦م ىمٞم٤مم احلج٩م قمغم طمد ؾمقاء ،واهلل شمٕم٤ممم ُيٜمٕمؿ قمغم ُمـ يِم٤مء سم٤مًمققومٞمؼ وامإقم٤مٟم٦م ،ويٛمٜمع ُمـ يِم٤مء ومال يًدده
قمـز
وٓ يٕمٞمٜمف وٓ يٗمقح ًمف إؾمٌ٤مب ،سمؾ يٙمِ ُٚمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إمم ٟمٗمًف  -وهذا هق ُمٕمٜمك اخلـذٓن  ،-أن اهلل ّ
( )1هقد.88 :
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ّ
وضمؾ يقومؼ ُمـ يِم٤مء وخيذل ُمـ يِم٤مء ،إذا اًمققومٞمؼ إُمداد وشمٞمًػم وإقم٤مٟم٦م ،وأُمـ٤م اخلـذٓن ومٝمـق قمٙمـس ذًمـؽ،
ؾمٚم٥م شمقومٞمؼ ،أُم٤م ُمـ ضمٝم٦م أٓت واًمّمٗم٤مت وم٤مًمٜم٤مس ؾمقاء ،واهلل شمٕمـ٤ممم ي٘مـقلَ ﴿ :و َهـدََ ْيٜمََ٤م ُه اًمٜم ْجـدََ ْي ِـ﴾(،)1
واهلل يٜمٕمؿ قمغم ُمـ يِم٤مء سم٤مًمققومٞمؼ وامإقم٤مٟم٦م ،ويٛمٜمع ُمـ يِم٤مء ومال يًدده ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم هق اًمـذي يـٜمٕمؿ قمـغم ُمــ
يِم٤مء سم٤مًمققومٞمؼ وامإقم٤مٟم٦م ،ويٛمٜمع ُمـ يِم٤مء ومال يًدده وٓ يٕمٞمٜمف وٓ يٗمقح ًمف إؾمٌ٤مب ،سمؾ يٙمٚمف إمم ٟمٗمًف وهذا
هق ُمٕمٜمك اخلذٓن ،ويمقٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ّ
ضمؾ وقمال أقم٤من هذا وظمذل هذا ومٌٛمِمٞمئقف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وقمـدل
ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤معمح٤مل اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٝمداي٦م ،واقمٚمؿ سم٤معمح٤مل اًمقـل ٓ شم٘مٌـؾ اهلدايـ٦م ،ومـ٤معم١مُمـ
سم٢ميًمٟمف ًمف ُمزيد إطمً٤من ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وشمٗمْمٞمؾٕ ،ن اهلل شمٕم٤ممم ووم٘مف قمغم امإيًمن وومـقح ًمـف إسمـقاب،
َي َٛمدُُ قمغم اهلداي٦م ًمإلؾمالم وامإقم٤مٟم٦م ،وإذا ٟمٔمرت ذم اًمٜمّمـقص ًمقضمـدت اًمٜمّمـقص
هلذا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُ ْ
شمدل قمغم ذًمؽ ،اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل قمـ أهؾ اًمٜمٗم٤مق ﴿ َو ًَمٙمِ ْـ َيم َِر َه اهللُ ا ْٟمٌِْ َٕم٤م َصم ُٝم ْؿ َوم َثـٌ َٓم ُٝم ْؿ﴾( ،)2ظمـذٓنُ ،مـع أهنـؿ
ُمقٛمٙمٜملم قمٜمدهؿ آٓت ،وًمٙمـ اخلذٓن ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،واقمٚمؿ أن اًمققومٞمؼ درضم٤مت ودريمـ٤مت ،ومـ٤مهلل
قمز ّ
وضمؾ ىمد يقومؼ امإٟمً٤من ًمٌ٤مب ويٛمٜمع قمٜمف سم٤مب ،واًمٜم٤مس درضم٤مت ذم اًمققومٞمؼ ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم يـٜمٕمؿ قمـغم اًمٕمٌـد
ّ
ٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يمـًم ضمـ٤مء ذم احلـدي٨م اًم٘مـدد «وٓ
سم٤مًمققومٞمؼ سمحً٥م أقمًمًمف اًمقل شمّمدر ُمٜمفٕ ،ن اًمٜم ّ
يزال قمٌدي يق٘مرب إ ّزم سم٤مًمٜمقاومؾ طمقك أطمٌفش( )3اًمق٘مرب سم٤مًمٜمقاومؾ ؾمٌ٥م ًمٚمققومٞمؼ ،ؾمٌ٥م ًمإلقم٤مٟم٦م ،إ ًذا امإوالل
ّ
وضمـؾ ٓ ئمٚمـؿ اًمٜمـ٤مس
قمز
ؼما ،اهلداي٦م ًمٞمً٧م اجلؼم ،وإٟمًم هق شمقومٞمؼ ،واًمْمالل إٟمًم هق ظمذٓن ،واهلل ّ
ًمٞمس ضم ً
ؿمٞم ًئ٤م ،طمقك شمٕمٚمؿ هذا أن اهلل شمٕم٤ممم أىم٤مم اًمٕمذر قمغم أهؾ اًمٜم٤مر أهنؿ ىم٤مل  -إذا رأوا اًمٜم٤مر َ ﴿ :-و ًَم ْق ُردوا ًَم َٕم٤م ُدوا عمَِ٤م
ّ
وضمـؾ أىمـ٤مم احلجـ٩م وىمٓمـع
قمـز
ُهنُقا َقمٜمْ ُف﴾( ،)4اهلل َطم َٙم ٌَؿ َقمَدْْ ٌلُ ،م٤م قمذهبؿ سم٤مًمٜم٤مر إٓ ٓؾمقح٘م٤مىمٝمؿ ذًمـؽ ،اهلل ّ
اعمٕم٤مذير وأرؾمؾ اًمرؾمؾ ًمئال يٙمقن ًمٚمٜم٤مس طمج٦م قمغم اهلل سمٕمد اًمرؾمؾ ،واهلل شمٕم٤ممم َطم َٙم ٌَؿ َقمَدْْ ٌل ،إذا ومٝمٛمـ٧م هـذا
اًمٕمـز ذم ُمًـ٠مًم٦م امإُمـداد
ومٝمٛم٧م ُمً٠مًم٦م اًمققومٞمؼ واخلذٓن اًمقـل يـذيمره٤م أهـؾ اًمٕمٚمـؿ وشمٙمٚمـؿ قمٜمٝمـ٤م اسمــ أيب ّ
وامإقمداد.
--------------------------------------------------( )1اًمٌٚمد.11 :
( )2اًمققسم٦م.46 :
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)6512
( )4إٟمٕم٤مم.28 :
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وٓ َيؾ أن شمٙمقؿ اًمٜمّمٞمح٦م أطمدً ا ُمـ اعمًٚمٛملم ّ -سمرهؿ ووم٤مضمرهؿ  -ذم أُمر اًمديـ ،وُمـ يمـقؿ وم٘مـد همـش
اعمًٚمٛملم ،وُمـ همش اعمًٚمٛملم وم٘مد همش اًمديـ ،وُمـ همش اًمديـ وم٘مد ظم٤من اهلل ورؾمقًمف واعم١مُمٜملم.
.......................
هٜم٤م قمٔمؿ اًمٜمّمٞمح٦م ،طمدي٨م متٞمؿ اًمداري وظمرضمف ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح ،وًمٞمس ًمف ذم ُمًٚمؿ إٓ هذا احلدي٨م
«اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م ،اًمديـ اًمٜمّمٞم٦م ،اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م -صمال ًصم٤م يمرره٤م – ىمٚمٜم٤م :عمـ ي٤م رؾمـقل اهلل؟ ىمـ٤مل :هلل وًمٙمق٤مسمـف
وًمرؾمقًمف وٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُمقٝمؿش( ،)1ويم٤من اًمرؾمقل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أظمذ اًمٌٞمٕم٦م قمغم ضمرير سمــ قمٌـد
ٟم٤مصح٤م ًمٚمٛمًٚمؿ ،واًمٜمّمح ًمٚمٛمًٚمؿ إؾمداء اعمٕمروف إًمٞمف سم٠مٓ شمٖمِمف،
اهلل اًمٌجكم «اًمٜمّمح ًمٙمؾ ُمًٚمؿش( ،)2ومٙم٤من
ً
وًمق شم٠مُمٚم٧م ُم٤م ذيمره اًمؼمهب٤مري ًمقضمدت واىمع اًمٜم٤مس سمخالف ذًمؽ إٓ ُمـ ووم٘مف اهلل ؾمـٌح٤مٟمف وشمٕمـ٤ممم وأقم٤مٟمـف،
وم٤مًمٖمش واًمٙمذب واًمقزوير ووٕمػ إُم٤مٟم٦م ُمٜمقنم سملم اخلٚمؼ إٓ ُمـ رطمؿ اهلل ؾمـٌح٤مٟمف وشمٕمـ٤ممم ،هـذه وم٤مئـدة،
شمٕمٚمؿ ُمً٤مئؾ آقمق٘م٤مد وأصمره٤م ذم ؾمٚمقك امإٟمً٤من.
--------------------------------------------------واهلل ؾمٛمٞمع سمّمػم قمٚمٞمؿ ،يداه ُمًٌقـمق٤من ،ىمد قمٚمؿ أن اخلٚمؼ يٕمّمقٟمف ىمٌؾ أن خيٚم٘مٝمؿ ،قم ْٚم ُٛمـف ٟم٤مومـذ ومـٞمٝمؿ،
ً
وشمٗمْمال ،ومٚمف احلٛمد.
قمٚمٛمف ومٞمٝمؿ أن هداهؿ إمم امإؾمالم وُمـ سمف قمٚمٞمٝمؿ يمر ًُم٤م وضمق ًدا
ومٚمؿ يٛمٜمٕمف ُ
.......................
هذا شمٍميح سمٛمً٤مئؾ ُمٝمٛم٦م ضم ًدً ا وؾمٌؼ اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ،وصٗم٦م اًمًٛمع واًمٌٍم قمٚمٞمٝم٤م شمدل اًمٜمّمقص ،ىمـ٤مل
ـؾ يـدََ اه ُمًٌـق َـم َق ِ
ِ
ِ
اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َيم َ
َ٤من﴾(،)4
َ٤من اهللُ َؾمٛمٞم ًٕم٤م َسمّم ًػما﴾( )3ذم ُمقاوع ُمقٕمددة ،وىم٤مل اهلل شمٕمـ٤مممَ ﴿ :سم ْ َ ُ َ ْ ُ
وأهؾ اًمًٜم٦م ُمقٗم٘مقن قمغم أن هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يديـ ،واهلل ؾمـٌح٤مٟمف وشمٕمـ٤ممم ؾمـٛمٞمع سمّمـػم حمـؾ اشمٗمـ٤مق ،وٓ
ظمالف ذم ذًمؽ ،وىمد ىمدُمٜم٤م اًمٙمالم ومٞمًم يقٕمٚمؼ سمٛمً٤مئؾ اًمّمٗم٤مت وُمٜمٝم٩م أهـؾ اًمًـٜم٦م واًم٘مـ٤مٟمقن اًمـذي يٜمٌٖمـل
ًمإلٟمً٤من واًم٘م٤مقمدة اًمقل يٜمٌٖمل ًمإلٟمً٤من أن يٛمٌم قمٚمٞمٝم٤م ومٞمًم أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم سمف ُمـ أؾمًمئف وصٗم٤مشمف وُم٤م أظمؼم سمـف
رؾمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،صمؿ شمٙمٚمؿ اًمؼمهب٤مري قمغم أن ِقم ْٚم َؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمـ٤ممم ٟم٤مومـذ ذم ظمٚم٘مـف ،وؾمـٌؼ أن
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (.)55
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)57
( )3اًمٜمً٤مء.134 :
( )4اعم٤مئدة.64 :
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شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ ُمً٤مئؾ اًمٕمٚمؿ ،وٟمٙمقٗمل هبذا اًم٘مدر ،واًمٖمد ٟمٙمٛمؾ ،وٟمحـ وصٚمٜم٤م أن إمم اًمٕمٜمقان ذم اًمؽمىمٞمؿ اًمـذي
ّ
وصغم اهلل وؾمـ ّٚمؿ قمـغم ٟمٌٞمٜمـ٤م
سملم يدي إمم رىمؿ صمًمٟملم ،وإن ؿم٤مء اهلل ذم اعمجٚمس اخل٤مُمس ٟم٠ميت إمم ُمً٤مئؾ يمثػمة،
حمٛمد ،وأن ٟمجٞم٥م قمـ إؾمئٚم٦م.
قمز ّ
وضمؾ؟
 هذا ي٘مقلُ :م٤م وضمف َُم ْـ أٟمٙمر احلرف ذم يمالم اهلل ّهذا إٟمًم وىمع ُمـ إؿمٕمري٦م ذم إٟمٙم٤مر احلرف ٕهنؿ ي٘مقًمقن سم٤مًمٙمالم اًمٜمٗمز.
 هذا ي٘مقل :هؾ يٕمٚمؿ اعمٞم٧م ُمـ يزور ىمؼمه ويًق٠مٟمس سمف؟ورد ذم سمٕمض أصم٤مر أن اعمٞم٧م يًق٠مٟمس ويمذا ،وًمٙمـ مل شمّمح هذه إطم٤مدي٨م وأصم٤مر :ومٞمققىمـػ ومٞمـف قمـغم
اًمٜمص(.)1
محف ُمـ أضمؾ أن يٓمقل اًمٕمٛمر وم٘مد ظمدش امإظمالص؟
 ي٘مقل :هؾ ُمـ وصؾ ر َسمحً٥م اًمٌ٤مقم٨م ،وإصؾ ذم امإظمالص اًمقٜم٘مٞم٦م ،إذا يم٤من هذا اًمذي يٌٕمثف وطمده ومال ؿمؽ أن هذا يْمٕمػ
امإظمالص ورسمًم ُيٗمًد اًمٕمٛمؾ.
 هؾ يدظمؾ ذم أضمر اًمِمٝمٞمد ُمـ ذيمر اًمرؾمقل ّصغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ اًمٖمريؼ واحلريؼ؟
فم٤مهر اًمٜمّمقص أٟمف داظمؾ ذم اًمِمٝمداءً ،مٙمٜمف ًمٞمس يم٤مًمِمٝمٞمد اًمذي ُي٘مقؾ ذم اعمٕمريم٦م.
ٌـل يٕمٜمـل  -وأن اعمـقشمك
ٌـل – شمٙمٚمـٞمؿ اًمٜم ّ
 ي٘مقل :اؾمقدل اعمنميمقن ذم ضمقاز اًمققؾمؾ سمـ٤مًم٘مؼم وسمجـ٤مه اًمٜم ّيًٛمٕمقن يمالُمف.
هذه اعمً٠مًم٦م :أهؾ إهقاء واًمِمٌٝم٤مت اًمقل يًقدًمقن هب٤م ٓ طمدّّ هل٤م ،واًمِمٌٝم٤مت سمحر ٓ ؾمـ٤مطمؾ ًمـف ،وهـؿ
ٌل ّ
ـؼم ذم
صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ ُىم ِ َ
يٜمزقمقن إمم اعمقِم٤مسمف ُمـ إًمٗم٤مظ ًمٞمِمٌٝمقا قمغم اًمٜم٤مس سمف ،واًمرد قمٚمٞمٝمؿ أن اًمٜم ّ
ىمؼمه :واًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُم٤م ضم٤مءوه ذم ىمؼمه ومل يً٠مًمقه ومل يٓمٚمٌـقا ُمٜمـف ؿمـٞم ًئ٤م ،وٟمزًمـ٧م هبـؿ طمـقادث
و ُُمٚمًِمت ومل يً٠مًمقه ،ذم وىم٧م اًمر ّدة اظمقٚمػ اًمّمح٤مسم٦م هؾ يٛميض أسمق سمٙمر ضمٞمش أؾم٤مُم٦م أو ي٘م٤مشمؾ اعمرشمديـ وُمـع
ذًمؽ ُم٤م أطمد ضم٤مء اًمٜمٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل أومقٜم٤م ذم هذا؟ ٕهنؿ يٕمرومقن أن امإٟمًـ٤من إذا
ُم٤مت اٟم٘مٓمع ُمـ اًمدٟمٞم٤م.
اًمًالم) وٕمٞمػ ،وىم٤مل اسمـ اجلقزي رمحف اهلل ذم
( )1طمدي٨م (ُم٤م ُمـ قمٌد يٛمر سم٘مؼم رضمؾ  -يم٤من يٕمرومف ذم اًمدٟمٞم٤م  -ومٞمًٚمؿ قمٚمٞمف :إٓ قمرومف ّ
ورد قمٚمٞمف ّ
اًمٕمٚمؾ اعمقٜم٤مهٞم٦م (( :)2 /229هذا طمدي٨م ٓ يّمح ،وىمد أمجٕمقا قمغم شمْمٕمٞمػ قمٌد اًمرمحـ (وهق اسمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ)).
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 هذا ي٘مقل :وًمق قمذب أهؾ اًمًٛمقات وإرض ّسمرهؿ ووم٤مضمرهؿ :قمذهبؿ همػم فم٤ممل ،وىمد ُذيمِر ذم قم٘مٞمـدةامإُم٤مم اًمًٗم٤مريٜمل ٟمحق هذا اًمٙمالم ،وىمد درؾمف أهؾ اًمٕمٚمؿ (يمٚمٛم٦م همػم واوح٦م) ٓ جيقزون قمـغم اهلل شمٕمـ٤ممم أن
يٕمذب أهؾ اًمٓم٤مقم٦م.
هذا ًمٕمٚمف ذم اًمٖمد ٟمقٙمٚمؿ قمٚمٞمف إن يم٤من هٜم٤مك ُمقًع ذم اًمقىم٧م ،هذا ُمـ اًمققؾمع ذم إًمٗم٤مظُ ،مـ اًمققؾمـع ذم
سمٞم٤من أن اهلل شمٕم٤ممم طمٙمؿ قمدل ،اخلٚمؼ ظمٚم٘مف واعمٚمؽ ُمٚمٙمف ،وهلذا يٜمٌٖمل ًمإلٟمً٤من أن ٓ يققؾمع ذم إًمٗم٤مظ.
 هذا يً٠مل قمـ ُمً٠مًم٦م شمًٚمًؾ احلقادث؟هذه ًمٕمٚمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل ٟمقٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م ذم ُمقوٕمٝم٤م.
 ُم٤م ُمٕمٜمك ىمقل اعم١مًمػ :هق ُم١مُمـ ُمًٚمؿ سم٤مٓؾمؿ ٓ سم٤محل٘مٞم٘م٦م؟أي ذم ُمٕم٤مُمٚمقفٟٕ ،مف ٓ يٕمٚمؿ ُم٤م ذم اًم٘مٚمقب إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
 إذا يم٤من اًمِمخص ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م وواومؼ اخلقارج ذم أصؾ ُمـ أصقهلؿ ومٝمؾ يٚمحؼ هبؿ؟سمحً٥م هذا إصؾ إذا يم٤من ُمقاوم ً٘م٤م ًمٚمخقارج ٕصؾ ُمـ أصقهلؿ ومال ؿمؽ أٟمف ُمـ اخلقارج ،سمحً٥م هذا
إصؾ ،ورسمًم يقٙمٚمؿ امإٟمً٤من ذم ُمً٠مًم٦م وئمـ أهن٤م أصؾ وًمٞمً٧م ً
أصال.
 ُم٤م هل هادىم٤مت اًمٕمرش؟اًمنادق هق ُمثؾ اًمًقر ،وىمٚم٧م :مل يثٌ٧م ومٞمققىمػ.
 ُمـ هق احلًـ سمـ ص٤مًمح؟ٓ أقمرف هذا(.)1
 يً٠مل ذا اًمٙمٗمؾ؟يراضمع ذم يمق٥م اًمقٗمًػم.
ٌل إن اهلل يْمحؽ إمم رضمٚملم()2؟
 ُم٤م ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜم ّاًمٙم٤مومر ومٞمـدظمؾ
يم٤مومرا ومٞم٘مقؾ اعم١مُمـ :ومٞمدظمؾ اعم١مُم ُـ اجلٜم َ٦م :ومٞمًٚمؿ
ُ
هذا احلدي٨م ُمٗمن أن هذا رضمؾ يٙمقن ً

( )1هق احلًـ سمـ ص٤مًمح سمـ ص٤مًمح سمـ طمل اهلٛمداين ،امإُم٤مم اًمٙمٌػم ،أطمد إقمالم ،أسمق قمٌد اهلل اهلٛمداين ،اًمثقري ،اًمٙمقذم ،اًمٗم٘مٞمف ،اًمٕم٤مسمد ،أظمق
امإُم٤مم قمكم سمـ ص٤مًمحُ ،مـ يمٌ٤مر أشمٌ٤مع اًمق٤مسمٕملم .اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ط اًمرؾم٤مًم٦م (.)361 /7
( )2ؾمٌؼ خترجيف.
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اجلٜم٦م ،ومٞمْمحؽ اهلل شمٕم٤ممم إمم هذيـ اًمرضمٚملم.
طم٤مضمقهؿ سم٤مًمٕمٚمؿ وم٢مذا أىمروا سمف ُظمّمٛمقا؟
 ىمقل اًمِم٤مومٕمل ٟم٤مفمروهؿ أو ّأىمر سم٤مًم٘مدرٕ ،ن ُمـ ُمراشم٥م اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ُمرشمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ،وهؿ يٜمٙمروهن٤م ،وم٢مذا
أىمر سم٤مًمٕمٚمؿ ظمالص ّ
يٕمٜمل إذا ّ
أىمروا سم٤مًم٘مدر ،وإذا أٟمٙمروا وم٘مد يمٗمروا سم٤مًم٘مدر اًمذي هق ريمـ ُمـ أريم٤من امإيًمن.
أىمروا هب٤م ّ
ّ
 ىم٤مل :ذيمر اعم١مًمػ أن اعمٞم٧م يٕمرف اًمزائر إذا زاره.ؾمٌؼ ،وأٟمف ومٞمٝم٤م آصم٤مر وأطم٤مدي٨م ٓ يّمح ومٞمٝم٤م رء.
 هذا ي٘مقل :هؾ جيقز اًمقّمدق سمٜمٞم٦م اًمِمٗم٤مء؟هذه ؾمٌؼ اًمٙمال م قمٚمٞمٝم٤م أن اًمقّمدق سمٜمٞم٦م اًمِمٗم٤مء وسمٜمٞم٦م اًمقًمد وسمٜمٞم٦م يمذا ،هـذا ٓ يٗمٞمـد ،اًمًـٚمػ ُمـ٤م يمـ٤مٟمقا
يٗمٕمٚمقن هذا ،ىمد ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ :يمٞمػ يٙمقن هذا؟ ورد أطم٤مدي٨م «داووا ُمرو٤ميمؿ سم٤مًمّمدىم٦مش( ،)1هذا يـقٙمٚمؿ ذم
ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ أن امإٟمً٤من ُمـ أؾمٌ٤مب ىمٌقل اًمدقم٤مء وُمـ أؾمٌ٤مب ٟمٗمع امإٟمً٤من ودومع إُمقر قمٜمف واؾمـقج٤مسم٦م
اًمدقم٤مء أن يقّمدق امإٟمً٤منً ،مٙمـ أن يٙمقن سمٜمٞم٦م اًمِمٗم٤مء أو أن يٙمقن سمٜمٞم٦م يمذا! ُم٤م أقمرف هذا واهلل ،هذا اًمققؾمع
ومٞمف سمٕمض اًمٜم٤مس وسمٕمض اًمدقم٤مة وًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ ،وأٟم٤م ذيمرت ًمؽ ُم٤م خي٤مًمػ هذا.
 هذا ي٘مقل إطم٤مًمقٜم٤م إمم يمق٤مب ذم ُمداظمؾ اًمِمٞمٓم٤من.يمق٤مب إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ويمق٤مب شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس ٓسمـ اجلقزي.
ُ
 ُم٤م اًمرد قمغم ُمـ ي٘مقل أٟمف يٙمٗمل َامإيًمن سم٤مهلل دون امإيًمن سم٤مًمرؾمقل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ؟
أهؾ اًمٙمق٤مب
ٓ شمٚمقٗمققن إمم هذا اًمٙمالم ،مم٤م وىمع امإمج٤مع قمٚمٞمف أٟمف أهؾ اًمٙمق٤مب أهنؿ ٓ يٙمقٟمقا قمغم امإيًمن إٓ إذا آُمٜمـقا
سمرؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
 هذا ي٘مقل :اًم٘مرآن واًمٚمقح اعمحٗمقظ.قمز ّ
وضمؾ ومٞمف يمؾ رء ،واًم٘مرآن يمالم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي شمٙمٚمؿ
ٟمٕمؿ ،اًمٚمقح اعمحٗمقظ اًمذي يمق٥م اهلل ّ
ّ
وصغم اهلل وؾم ّٚمؿ قمغم ٟمٌ ّٞمٜم٤م حمٛمد وإمم ًم٘م٤مء إن ؿم٤مء اهلل.
سمف ،هذا
اًمنميط اخل٤مُمس
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
( )1طمًـ .صحٞمح اجل٤مُمع ( ،) 3358وقمزاه اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين رمحف اهلل إمم (أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمثقاب).
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمـف ،وأؿمـٝمد أن حمٛمـدًً ا قمٌـده ورؾمـقًمف
وصٗمٞمف ُمـ ظمٚم٘مفّ ،
يمثػما إمم يقم اًمديـ.
صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف وؾم ّٚمؿ
ً
شمًٚمٞمًم ً
أُم٤م سمٕمد
ومٝمذا هق اعمجٚمس اخل٤مُمس ذم ذح يمق٤مب ذح اًمًٜم٦م ًمإلُم٤مم اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
--------------------------------------------------ّ
وصغم اهلل وؾم ّٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف ٟمٌ ّٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
ىم٤مل اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم وواًمديٜم٤م وؿمٞمخٜم٤م واحل٤مضيـ:
واقمٚمؿ أن اًمٌِم٤مرة قمٜمد اعمقت صمالث سمِم٤مرات ،ي٘م٤مل :أسمنم ي٤م طمٌٞم٥م اهلل سمرو٤م اهلل واجلٜم٦م ،وي٘م٤مل :أسمنم يـ٤م
قمدو اهلل سمٖمْم٥م اهلل واًمٜم٤مر ،وي٘م٤مل :أسمنم ي٤م قمٌد اهلل سم٤مجلٜم٦م سمٕمد آٟمق٘م٤مم .هذا ىمقل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمًم.
.......................
هذه اعمً٠مًم٦م شمقٕمٚمؼ سمقٌِمػم اعمٞم٧م ،وىمد ضم٤مء ذم طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب اًمٓمقيـؾ أن اعمـ١مُمـ ي٘مـ٤مل ًمٜمٗمًـف:
«أيقٝم٤م اًمٜمٗمس اعمٓمٛمئٜم٦م أظمرضمل إمم ُمٖمٗمرة ُمـ اهلل وروقانش( )1وأن اًمٗم٤مضمر أو اًمٙم٤مومر ي٘م٤مل ًمٜمٗمًف «أظمرضمل إمم
همْم٥م ُمـ اهلل وؾمخٓمفش ،ويدل قمغم أن هذه اًمٌِم٤مرة واىمٕم٦م ٕهؾ امإيًمن ىمقل اهلل شمٕمـ٤مممَ ﴿ :يـ٤م َأي ُق َُٝمـ٤م اًمـٜم ْٗم ُس
اعمُْ ْٓمٛمئِٜم ُ٦م ،ار ِضم ِٕمل إِ َمم رسم ِؽ را ِوٞم ً٦م ُمر ِوٞم ً٦مَ ،وم٤مد ُظم ِكم ِذم ِقمٌ ِ
٤مديَ ،وا ْد ُظم ِكم َضمٜمقِل﴾( ،)2ويمذًمؽ ُم٤م ذيمـره اعم١مًمـػ
َ
ْ
َ َ َْ
َ
ْ
َ
ِ
قمز ّ
اؾم َق َ٘م٤م ُُمقا َشم َقٜمََز ُل َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ اعمَْ َالئِ َٙم ُ٦م َأٓ َ َ
حت َز ُٟمُقا
ختَ٤م ُومقا َو َٓ َ ْ
يدل قمٚمٞمف ىمقل اهلل ّ
وضمؾ﴿ :إِن اًمذي َـ َىم٤م ًُمقا َرسمٜمََ٤م اهللُ ُصمؿ ْ

ِ
٤مجلٜم ِ٦م اًمقِل ُيمٜمْ ُق ُْؿ ُشمُق َقمَدُُ َ
ون﴾( ،)3وذم ىمقل مجع ُمـ اعمٗمنيـ أن هذه اًمٌِم٤مرة شمٙمقن قمٜمد ظمروج اًمروح
نموا سمِ ْ َ
َو َأ ْسم ُ

اًمًـالُم٦م واًمٕم٤مومٞمـ٦م .-
ُمـ احلٚم٘مقم طمٞمٜمًم ُيٖمرهمر امإٟمً٤من وم٢مُم٤م أن ُي ٌَنم سم٤مجلٜم٦م وإُم٤م أن ُيٌنم سم٤مًمٜم٤مر ٟ -مًـ٠مل اهلل ّ
وُم٤م ذيمره اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أًمٗم٤مظ ي٘م٤مل :أسمنم ي٤م طمٌٞم٥م اهلل أو أسمنم ي٤م قمٌـد اهلل :ومٝمـذه ُمــ أًمٗمـ٤مظ
ُيققىمػ ومٞمٝم٤م قمغم ورود اًمدًمٞمؾ ،وأُم٤م أصؾ اًمٌِم٤مرة ومٝمذا واىمع يمًم ىمد ذيمرت ًمؽ ُمـ إدًم٦م.
--------------------------------------------------( )1صحٞمح .اسمـ ُم٤مضمف ( )4262سمٜمحقه .صحٞمح اجل٤مُمع (.)1968
( )2اًمٗمجر.31 - 27 :
( )3ومّمٚم٧م.31 :
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إضاء ،صمؿ اًمرضم٤مل صمؿ اًمٜمً٤مء سم٠مقملم رؤوؾمٝمؿ يمًم ىمـ٤مل رؾمـقل
واقمٚمؿ أن أول ُمـ يٜمٔمر إمم اهلل ذم اجلٜم٦م
ّ
اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ( :ؾمؽمون رسمٙمؿ يمًم شمرون اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر ٓ شمُْمـ٤م ُُمقن ذم رؤيقـف)( )1وامإيـًمن هبـذا
واضم٥م وإٟمٙم٤مره يمٗمر.
.......................
إضاء :اعم٘مّمقد مجع ضير ،واًميير هق إقمٛمك وىمـد ضمـ٤مء
ـمٌ ًٕم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم
ّ
قمز ّ
وضمؾ هؿ إضاء( ،)2وًمٙمـ هذا احلدي٨م ٓ يّمح ،ومٗمل ؾمٜمده ُم٘م٤مل،
ذم احلدي٨م أن أول ُمـ يٜمٔمر إمم اهلل ّ
اًمالًمٙم٤مئل ذم ذح أصقل آقمق٘مـ٤مد سمًـٜمده واًمـديٚمٛمل ذم اًمٗمـردوس وٓ يّمـح ًمـف
ظمرج هذا احلدي٨م
ّ
وىمد ّ
صمؿ دًمٞمؾ صحٞمح ذم هذه اعمًـ٠مًم٦م ،أُمـ٤م أن
إؾمٜم٤مد ،وم٤مٕصؾ ذم ُمثؾ هذا أن ُيققىمػ ومٞمف قمغم صح٦م اًمدًمٞمؾ وًمٞمس ّ
اًمرؤي٦م ؾمقف يرى أهؾ امإيًمن رهبؿ يمًم يرون اًم٘مٛمر وم٘مد صح ذم ذًمؽ إُمر أطم٤مدي٨م يمثػمة وىمـد ىمـدُمٜم٤م قمــ
ُمً٠مًم٦م اًمرؤي٤م وأهن٤م صم٤مسمق٦م يمًم ىمد ىمدُمٜم٤م ًمٙمؿ ذم ُم٤م ؾمٌؼ.
وأُم٤م ُم٤م ذيمره اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم :وم٤ممإيًمن هبذا واضم٥م هذا ٓؿمؽ ومٞمـف ،وهـذا إٟمٙمـ٤مره يمٗمـر ،هـذا
سمحً٥م هذا امإٟمٙم٤مرٟٕ ،مف ىمد َيق٠مول ومال يٙمٗمر ،ىمد يق٠مول ذم هذه اًمٜمّمقص ومال يٙمٗمر ،أُم٤م إذا يمـ٤من قمـغم وضمـف
اجلحقد وامإٟمٙم٤مر ومال ؿمؽ أن ذًمؽ يمٗمر.
--------------------------------------------------واقمٚمؿ رمحؽ اهلل أٟمف ُم٤م يم٤مٟم٧م زٟمدىم٦م ىمط وٓ يمٗمر وٓ ؿمؽ وٓ سمدقم٦م وٓ والًم٦م وٓ طمـػمة ذم اًمـديـ إٓ
ُمـ اًمٙمالم وأصح٤مب اًمٙمـالم واجلـدال واعمـراء واخلّمـقُم٦م ،واًمٕمجـ٥م يمٞمـػ جيـؽمئ اًمرضمـؾ قمـغم اعمـراء
ـ٤مت اهللِ إِٓ اًم ِ
ـ٤مد ُل ِذم آي ِ
واخلّمقُم٦م واجلدال واهلل شمٕم٤ممم ي٘مـقلُ﴿ :مـ٤م ُجي ِ
ـذي َـ َيم َٗم ُـروا﴾( ،)3ومٕمٚمٞمـؽ سم٤مًمقًـٚمٞمؿ
َ
َ َ
واًمٙمػ واًمًٙمقت.
ّ
واًمرى سم٤مٔصم٤مر وأهؾ أصم٤مر
.......................
هذه اًمقصٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمـ اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٟمّمٞمح٦م ووصٞم٦م ُمـ ُمِمٗمؼ سم٤مٓسمقٕم٤مد قمـ قمٚمؿ اًمٙمـالم
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)554
( )2ذح أصقل اقمق٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م ( ،)578 /3قمـ احلًـ ُم٘مٓمق ًقم٤م.
( )3هم٤مومر.4 :
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وسمٞم٤من أن قمٚمؿ اًمٙمالم يقرث اًمزٟمدىم٦م واًمٙمٗمر -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،-وهلذا ِقم ْٚم ُؿ اًمٙمالم يٓمٚمؼ قمٜمد اًمًٚمػ قمغم يمثـرة
اًمٙمالم واجلدال وخم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م ذم آؾمقدٓل قمغم ُمً٤مئؾ آقمق٘مـ٤مد ،يٛمٙمــ أن ٟم٘مـقل ذم شمٕمريٗمـف :هـق يمثـرة
اًمٙمالم واجلدال -شم٘مري٥م ًمقٕمريػ قمٚمؿ اًمٙمالم -وخم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م ذم آؾمقدٓل قمغم ُمًـ٤مئؾ آقمق٘مـ٤مد سم٤مٕدًمـ٦م
اعمٜمٓم٘مٞم٦م اعم٠مظمقذة ُمـ قمٚمؿ اعمٜمٓمؼُ ،مٜمٓمؼ أرؾمٓمق ،يٕمٜمل هذا شمٕمريػ خمقٍمـ حمـؾ اضمقٝمـ٤مد ،يمـدًمٞمؾ امإُمٙمـ٤من
ودًمٞمؾ احلدوث ودًمٞمؾ إقمراض ،يمؾ هذا داظمؾ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم ،هذا هق قمٚمـؿ اًمٙمـالم ،واًمـذيـ يًـقدًمقن
ـمٌ ًٕم٤م هذه ُمً٠مًم٦م ـمقيٚم٦م ضمدًً ا شمقٕمٚمؼ سم٠من أهؾ اًمٌدع قمٛمق ًُم٤م جيقٛمٕمقن قمغم إظمـذ سمٕمٚمـؿ اًمٙمـالم وآؾمـقدٓل
سم٤مٕدًم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمقل ورصمقه٤م ُمـ قمٚمقم إوًملم -قمٚمقم اًمٞمقٟم٤من وامإهمريؼُ -م٘مدُم٤مت ُمٜمٓم٘مٞمـ٦م َيٙم ُٛمقهنـ٤م قمـغم
وؾمٜم٦م رؾمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وُمـ ذًمؽ دًمٞمؾ إقمراض وطمدوث إضمً٤مم اًمـذي
إدًم٦م ُمـ يمق٤مب اهلل ُ
ضمٕمٚمقه ً
ضمدً ا
أصال هلؿ ذم اًمديـ ،وص٤مروا ٕضمؾ هذا اًمدًمٞمؾ يقٕمًٗمقن ذم رد اًمٜمّمقص ووىمٕمقا ذم أُمقر يمثػمة ً
ّ
وضمـؾ ،ىمـ٤مًمقا :يـرى ٓ ذم ضمٝمـ٦م :إٓ سمًـٌ٥م
قمـز
ُمـ اًمْمالل ،ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل إؿمٕمري٦م ُم٤م ٟمٗم٧م رؤيـ٦م اهلل ّ
ُمقحٞمزا ومٝمق ضمًؿ ،ىمقاقمد
ُمقحٞمزا ،وُم٤م يم٤من
ُم٘مدُم٤مت قمٚمؿ اًمٙمالمُ ،م٤م يقٕمٚمؼ سم٤مًمقح ّٞمز ،وأٟمف ُم٤م يم٤من ذم ضمٝم٦م يم٤من
ً
ً
ص٤مروا َيقٙمٛمقن إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمٜمّمقص ،ـمٌ ًٕم٤م هذا سمًٌ٥م أهنؿ سمٜمقا هذا إُمر قمغم ُم٘مدُم٦م سم٤مـمٚمـ٦م ،وأٟمـف مل
يٕمٚمٛمقا صدق اًمرؾمقل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ إٓ سمًم ُيٕمٚمؿ سمف ذم طمدوث اًمٕم٤مملٕ ،هنؿ أصمٌققا طمدوث هذا اًمٕمـ٤ممل،
أن هذا اًمٕم٤ممل ُحمدث وًمٞمس سمٛمخٚمقق سم٤مًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم ،ومجٕمٚمقا اًمٕم٘مؾ ً
أصال ذم ُمًـ٤مئؾ يمثـػمة ضمـدًً ا ،ومجٕمٚمـقا
اًمٕم٘مؾ ً
أصال واًمٜم٘مؾ ومر ًقم٤م ،هذا ذم احل٘مٞم٘م٦م خم٤مًمػ عم٤م ضم٤مءت سمف اًمٜمّمقص ،خم٤مًمػ عم٤م ضمـ٤مء سمـف حمٛمـد ّ
صـغم اهلل
ؼما صمؿ ذرا ًقم٤م صمؿ ومراؾمخ صمؿ أُمٞم٤مل ،طمقك
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وًمٙمـ يمًم ىمد ىمدُم٧م ًمؽ أن اًمٌدع شمٌدأ ؿمٞم ًئ٤م ومِمٞم ًئ٤م ،شمٌدأ ؿم ً
سمٕمْمٝمؿ ظمرج ُمـ ديـ امإؾمالم سمًٌ٥م قمٚمؿ اًمٙمالم ،وهلذا اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل ؿمددوا اًمٜمٙمػم سمـ٤مًمٙمالم قمـغم ذم
ُم٤م يًٛمك سمٕمٚمؿ اًمٙمالمٟٕ ،مف ًمٞمس سمٕمٚمؿ سمؾ ضمٝمؾ ،هؿ يًٛمقٟمف قمٚمؿ اًمٙمالم وهق ًمٞمس سمٕمٚمـؿ ،سمـؾ هـق ضمٝمـؾ،
دمقز ًا هـؿ يًـٛمقٟمف قمٚمـؿ اًمٙمـالم:
وهلذا ىم٤مل اًمؼمهب٤مريُ :مـ اًمٙمالم وأهؾ اًمٙمالمُ ،م٤م ىم٤مل قمٚمؿ اًمٙمالمً ،مٙمـ ّ
أصح٤مب اًمٙمالم ،وهلذا اًمِم٤مومٕمل ُم٘مقًم٦م ُمِمٝمقرة قمٜمف ي٘مقل :طمٙمٛمل سم٠مهؾ اًمٙمالم أن ييسمقا سم٤مجلريد واًمٜمٕم٤مل
ويٓم٤مف هبؿ سملم اًمٕمِم٤مئر واًم٘مٌ٤مئؾ :ومٞم٘م٤مل :هذا ضمزاء ُمـ أقمرض قمـ اًمًٜم٦م وأظمذ سمٕمٚمؿ اًمٙمـالم( ،)1ذم وىمـ٧م

( )1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء (.)116 /9
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اًمِم٤مومٕمل وىمٌؾ اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل فمٝمر إظمذ سمًم يًٛمك سمٕمٚمؿ اًمٙمالم ،وهذا امإُمـ٤مم أمحـد ي٘مـقل ٓ :دم٤مًمًـقا
أهؾ اًمٙمالم وإن َذسمقا قمـ اًمًٜم٦م(ٕ ،)1ن سمٕمض اًمٗمرق اًمٌدقمٞم٦م شمٜمقحؾ قمٚمؿ اًمٙمالم ًمٜمٍمة اًمًٜم٦م يمًم يزقمٛمـقن،
يمًم يٗمٕمؾ إؿم٤مقمرة ير ّد ون قمغم اعمٕمقزًم٦م ،يمذًمؽ طمقك سمٕمْمٝمؿ يدظمؾ سمٜمٞم٦م ىمد شمٙمقن صحٞمح٦م يريد أن يقٕمٚمؿ ُم٤م
يًٛمك سمٕمٚمؿ اًمٙمالم يثٌ٧م اًمديـ ويثٌ٧م اًمًٜم٦م ،وُمع ذًمؽ هذا يمًم ىم٤مل امإُم٤مم أمحد ٓ :دم٤مًمًـقا أهـؾ اًمٙمـالم
وإن َذ ّسمقا قمـ اًمًٜم٦م ،وهلذا ىم٤مل قمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل :أن أهؾ اًمٙمالم ٓ امإؾمالم ٟمٍموا وٓ اًمٗمالؾمـٗم٦م يمنـواُ ،مـ٤م
يمنوا اًمٗمالؾمٗم َ٦م اًم٘م٤مئٚملم ِسم٘م َدَ م َ
اًمٕم٤ممل ،هؿ يٜم٤مفمرون ذم ُمً٠مًم٦م طمدوث اًمٕمـ٤ممل وأن هـذا اًمٕمـ٤ممل ُحمـدث وًمـٞمس
سمٛمخٚمقق ،وهلذا قمٚمؿ اًمٙمالم ُم٤مذا أورصمٝمؿ؟ أورصمٝمؿ اًمِمؽ واحلػمة ،اًمٖمزازم ويم٤من ُمـ يمٌ٤مر اًمٜمٔم٤مر واعمقٙمٚمٛمـلم
شمرك قمٚمؿ اًمٙمالم وأقمرض قمٜمف ودظمؾ ذم اًمقّمقف ،هق ي٘مقل قمٜمٝمؿ -اًمٖمزازم -ي٘مقل قمٜمٝمؿ :أيمثر اًمٜم٤مس ً
ؿمؽ
قمٜمد اعمقت ُ
أهؾ اًمٙمالم ،وهق ُمٜمٝمؿ ،ىم٣م سمره٦م ُمـ زُمٜمف ودهره ذم قمٚمؿ اًمٙمالم ،وهلذا أًمػ يمق٤م ًسم٤م اؾمٛمف إجلـ٤مم
اًمٕمقام قمـ قمٚمؿ اًمٙمالم ،واًمرازي واجلقيٜمل واسمـ واصؾ احلٛمقي ومجع واًمِمٝمرؾمق٤مين وهمػمه وهمـػمه ،يمٚمٝمـؿ
ً
قمٚمـٞمال وٓ شمـروي
ُٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ احلػمة قمٜمد اعمقت ،اًمرازي ي٘مقل( :ىمد شم٠مُمٚم٧م اًمٓمرق اًمٙمالُمٞم٦م ومًم وضمدهت٤م شمِمٗمل
ـغم ا ًْم َٕم ْـر ِ
ً
مح ُـ َقم َ
اؾمـ َق ََقى﴾( ،)3()2وًمـذًمؽ
همٚمٞمال ،وظمػم اًمٓمرق ـمري٘مـ٦م اًم٘مـرآن ،أىمـرأ ذم امإصمٌـ٤مت﴿ :اًمـر ْ َ
ش ْ
اًمِمٝمرؾمق٤مين ي٘مقل" :هن٤مي٦م إىمدام اًمٕم٘مقل قم٘م٤مل ،وأيمثر ؾمٕمل اًمٕم٤معملم والل ،وأرواطمٜم٤م ذم وطمِم٦م ُمـ ضمًقُمٜم٤م،
وطم٤مصؾ دٟمٞم٤مٟم٤م أذى ووسم٤مل ،ومل ٟمًقٗمد ُمـ سمحثٜم٤م ـمقل قمٛمرٟم٤م ؾمقى أٟم٤م مجٕمٜم٤م ىمٞمؾ وىم٤مًمقا"( ،)4وأطمدهؿ ي٘مـقل
"أوع اعمٚمحٗم٦م قمغم وضمٝمل وأُمٙم٨م ـمقل اًمٚمٞمؾ ذم اًمٌح٨م وآقمؽماض ،ىم٤مًمقا وىمٚمٜمـ٤م ،اقمؽموـقا وىمٚمٜمـ٤م"ُ ،مـ٤م
اؾمقٗم٤مد رءُ ،م٤م اؾمقٗم٤مد اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ،وهلذا ؾمٌح٤من اهلل اًمدًٓمـ٦م قمـغم أن هـذا اًمٕمٚمـؿ ُمٜمٌـقذ وٓ يقاومـؼ ديــ
سم٤مًمٗم َٓمرِ ،
امإؾمالم أن هذا ِ
اًمٗم َٓمر اًمّمحٞمح٦م شمٜمٙمر هذا اًمٙمالم اًمذي يًٛمقٟمف قمٚمؿ اًمٙمالم وأهؾ اًمٙمـالم ،وهلـذا
ي٘م٤مل إٟمف عم٤م ظمرج اًمرازي وشمٌٕمف اًمٓمالب ،ومرأشمف اُمرأة قمجقز هذا اًمرضمؾ اًمذي يقٌٕمف اًمٓمالب ،ىم٤مًم٧مُ :مـ هـذا
اًمرضمؾ؟ ىم٤مًمقا :هذا يٕمرف قمغم وضمقد اهلل شمٕم٤ممم أًمػ دًمٞمؾ ،ىم٤مًم٧م :واهلل ًمق مل يٙمـ قمٜمده ؿمؽ ُم٤م اطمقـ٤مج إمم أن

(ُ )1مٜم٤مىم٥م امإُم٤مم أمحد (ص.)215
( )2ـمف.5 :
( )3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ط اًمرؾم٤مًم٦م (.)511 /21
أيْم٤م يمًم ذم شم٤مريخ امإؾمالم ًمٚمذهٌل (.)141 /13
( )4هذا ُمٕمزو ًمٚمٗمخر اًمرازي ً
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يٕمرف قمغم وضمقد اهلل أًمػ دًمٞمؾ ،هذه ومٓمرهت٤م ،وهلذا هؿ َىمْمقا أقمًمرهؿ ذم شم٘مرير شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م وإصمٌـ٤مت أن
قمز ّ
وضمؾ سمرمحقـف ،وٟم٘مـؾ
هذا اًمٕم٤ممل ُحمدث وًمٞمس سم٘مديؿ ،ومًم أورصمٝمؿ هذا إٓ اًمِمؽ واحلػمة إٓ ُمـ شمداريمف اهلل ّ
قمـ سمٕمْمٝمؿ اًمققسم ُ٦م  ،وهلذا ي٘مقًمقن إن اجلقيٜمل عم٤م ضم٤مء ذم آظمر قمٛمره ىم٤مل :أُمقت قمغم ديـ قمج٤مئز ٟمٞمًـ٤مسمقر(،)1
واًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم يقصٞمؽ سمؽمك اعمراء واخلّمقُم٦م واجلدال ذم اهلل شمٕم٤ممم واخلقض ذم ُمثؾ هـذا ،وأٟمـف
جي٥م قمغم امإٟمً٤من أن ُيٛمًؽ ،وأن يقٚم٘مك اًمدًمٞمؾ سم٤مًم٘مٌقل واًمقًـٚمٞمؿ وامإذقمـ٤من وآشمٌـ٤مع ٓ سمـ٤مًمرد ،وسمٕمـض
اًمٜم٤مس يٕمقٛمد قمغم قم٘مٚمف ،اًمٕم٘مقل ُم٤م هتديؽ إمم احلؼ ،اًمٕم٘مؾ ٓ هيديؽ ًمقطمده ٓ ،سمد ُمـ آهقداء سمٜمقر اًمقطمل
طمقك هتقدي ،وإٓ ه١مٓء يمًم ىم٤مل قمٜمٝمؿ ؿمٞمخ امإؾمالم أوشمقا ذيم٤مء وًمٙمـ ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ اًمذيم٤مءُ ،م٤م وم٤مئدة اًمذيم٤مء إذا
ُم٤م يم٤من قمغم اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح.
--------------------------------------------------وامإيًمن سم٠من اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم يٕمذب اخلٚمؼ ذم اًمٜم٤مر سم٤مٕهمالل وإٟمٙم٤مل واًمًالؾمؾ ،واًمٜم٤مر ذم أضمـقاومٝمؿ
وومقىمٝمؿ وحتقٝمؿ ،وذًمؽ أن اجلٝمٛم ّٞم٦م ُمٜمٝمؿ هِم٤مم اًمٗمقـمل ،ىم٤مل :إٟمـًم ُيٕمـذب قمٜمـد اًمٜمـ٤مر :ر ًدا قمـغم اهلل وقمـغم
رؾمقًمف.
.......................
هذا يقٙمٚمؿ يمًم ىمد ذيمرت ًمؽ اًمؼمهب٤مري يذيمر ًمؽ اعمً٤مئؾ اًمقل ذم قمٍمه ومٝمق ُمرآة قمٍمه ،وًمـذًمؽ ُم ّثـؾ
ًمؽ سمٛمً٠مًم٦م َقمٜمْ َق َن هب٤م ٕٟمف شمٙمٚمؿ هب٤م ُمـ شمٙمٚمؿ ُمـ اعمٕمقزًم٦م ،وهذا طمؼ أن اهلل شمٕم٤ممم يٕمذب أهؾ اًمٜم٤مر ومـٞمًم أظمـؼم
وضمؾ﴿ :و َهلؿ ُم َ٘م ِ٤مُمع ُِمـ طم ِد ٍ
قمز ّ
قمز ّ
يد﴾( ،)2وأهنؿ يٗمؽمؿمقن اًمٜمـ٤مر ،ويٚمقحٗمـقن اًمٜمـ٤مر،
وضمؾ يمًم ذيمر اهلل ّ
اهلل ّ
َ ُْ َ ُ ْ َ
وُم٤م ضم٤مء ذم إطم٤مدي٨م واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م قمـ رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،هذا طمؼ ،وهلذا هذا اًمٗمقـمل -
هِم٤مم اًمٗمقـمل -هذا ُمٕمقززم ص٤مطم٥م يمالم وضمدال ،و ُذيمِ َر ذم شمرمجقف أٟمف ص٤مطم٥م شمٜمٓمع ،واًمٔمـ٤مهر ُمــ يمـالم
اًمؼمهب٤مري ومٞمًم ٟم٘مٚمف قمٜمف أٟمف ُمـ مجٚم٦م ُُمٜمْْٙمِ َر ِة إؾمٌ٤مب ،وأٟمقؿ شمٕمرومقن أن ُُمٜمْْٙمِ َرة إؾمٌ٤مب ذم ُمً٤مئؾ اًم٘مـدر هـؿ
قمز ّ
شم٠مصمػما ،وهذا
اًمذيـ ي٘مقًمقن :إن اهلل ّ
وضمؾ يٗمٕمؾ قمٜمد اًمٌمء ٓ سمفٟ ،مٗم٤مة إؾمٌ٤مب اًمذيـ يٜمٗمقن أن ًمألؾمٌ٤مب ً
ي٘مقل سمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ اجلؼمي٦م وإؿمٕمري٦م ،هذا ىمد يٙمقن ،واًمٖمري٥م أٟمف ذيمر ذم شمرمجقف أٟمف ُمٕمقززم ،ومال يًـقٌٕمد أن
( )1ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ط اًمرؾم٤مًم٦م (.)75 /18
( )2احل٩م.21 :
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يٙمقن هذا اًمرضمؾ ذم هذه اعمً٠مًم٦م قمغم ـمري٘م٦م اجلؼمي٦م ذم ُمً٠مًم٦م إؾمٌ٤مب.
قمـز
احل٤مصؾ أهنؿ ي٘مقًمقن :إن اهلل يٗمٕمؾ قمٜمد اًمٌمء ٓ سمف ،ومٕمٜمد إؿمٕمري٦م وُمٜمٝمؿ اجلؼمي٦م ي٘مقًمـقن :إن اهلل ّ
قمز ّ
ّ
وضمؾ خيٚمؼ اًم٘مٓمع قمٜمد اعمالُمً٦م ،وإٓ ُم٤م صمؿ أن اًمًٙملم ٟمٗمًٝم٤م شم٘مٓمع ،يمـؾ
وضمؾ :اًمًٙملم طمٞمٜمًم شم٘مٓمع :اهلل ّ
ذًمؽ -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -ؾمٌ٥م ًمدظمقهلؿ ذم ُمٌ٤مطم٨م اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر قمغم همػم ـمري٘م٦م أهؾ اًمًٜم٦مٕ ،هنـؿ يزقمٛمـقن
قمز ّ
ُم١مصمر همػم اهللُ :مٕمٜمك ذًمؽ أن
ُم١مصمرا همػم اهلل ّ
صمؿ ٌ
وضمؾ ،وإذا ىمٚمٜم٤م سم٠من ّ
أهنؿ ًمق أصمٌققا أن اًمًٌ٥م ًمف شم٠مصمػم ٕصمٌققا ً
قمز ّ
وضمؾ هق اًمـذي ظمٚمـؼ إؾمـٌ٤مب
هذا اًمٕم٤ممل ومٞمف ُم١مصمر همػم اهلل وذًمؽ ىمدح ذم اًمرسمقسمٞم٦م ،يمؾ هذا سم٤مـمؾ ،وم٤مهلل ّ
وهق اًمذي ظمٚمؼ اًمق٠مصمػم ومٞمٝم٤م ،وًمٞمس ذم ذًمؽ رء ،وهق اًم٘م٤مدر قمغم ؾمٚم٥م إؾمٌ٤مب واًمق٠مصمػم ،وم٤مًمًٙملم ىم٤مـمٕم٦م
ذم ذاهت٤م ،واهلل ىم٤مدر قمغم ٟمزع شم٠مصمػم اًم٘مٓمع ،واًمٜم٤مر سمذاهت٤م حمرىم٦م ،واهلل شمٕم٤ممم ىم٤مدر قمغم ٟمزع ظم٤مصٞم٦م امإطمـراقٕ ،ن
قمز ّ
وضمؾ هق ظم ٤مًمؼ إؾمٌ٤مب وظم٤مًمؼ ُمًٌ٥م إؾمٌ٤مب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وٓ ي٘مع ذم ُمٚمٙمف ؾمـٌح٤مٟمف وشمٕمـ٤ممم
اهلل ّ
إٓ ُم٤م يريد.
--------------------------------------------------اًمّمالة اًمٗمريْم٦م مخس ٓ ُيزاد ومٞمٝمـ وٓ يٜم٘مص ذم ُمقاىمٞمقٝمـ٤م ،وذم اًمًـٗمر ريمٕمقـ٤من إٓ اعمٖمـرب
واقمٚمؿ أن ّ
ومٛمـ ىم٤مل :أيمثر ُمـ مخس وم٘مد اسمقدع ،وُمـ ىم٤مل :أىمؾ ُمـ مخس وم٘مد اسمقدع ٓ ،ي٘مٌؾ اهلل ؿمٞم ًئ٤م ُمٜمٝم٤م إٓ ًمقىمقٝم٤م :إٓ
ُمً٤مومرا ومٞمجٛمع سملم اًمّمالشملم إن ؿم٤مء.
أن يٙمقن ٟمًٞم٤من :وم٢مٟمف ُمٕمذور ي٠ميت هب٤م إذا ذيمره٤م ،أو يٙمقن
ً
.......................
ـمٌ ًٕم٤م ًمٕمؾ اعم١مًمػ يقرد هذه اعمً٠مًم٦م وُمً٤مئؾ اًمٗمروع يرد هب٤م قمغم اًمراومْم٦م اًمذيـ جيٛمٕمقن سمـلم اًمّمـٚمقات
وي١مظمرون اًمّمٚمقات ،ويم٤من اًمؼمهب٤مري ذم سمٚمده سمجقاره اًمرواومض ومال يًـقٌٕمد أٟمـف يريـد اًمـرد قمٚمـٞمٝمؿ ،ومـ٢من
اًمراومْم٦م ٓ يّمٚمقن اعمٖمرب طمقك شمِمقٌؽ اًمٜمجقم وجيٛمٕمقن سملم اًمّمٚمقات ويّمٚمقن قمغم ـمري٘م٦م سمدقمٞم٦م يمًم هـق
ُمٕمٚمقم ُمـ ُمذهٌٝمؿ ،وأُم٤م ُم٤م ذيمره اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم أن اًمٜم٤مد إذا ٟمًٞمٝم٤م يّمٚمٞمٝم٤م إذا ذيمره٤م وم٘مـد صمٌـ٧م
وضمؾ ي٘مقل﴿ :و َأ ِىم ِؿ اًمّم َال َة ًمِ ِ
قمز ّ
ـذ ْيم ِْري﴾( ،)1هـذا حمـؾ اشمٗمـ٤مق ،واعمًـ٤مومر جيٛمـع سمـلم
ذًمؽ ذم اًمًٜم٦م ،واهلل ّ
َ
اًمّمالشملم ،هذا ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ وىمقل يم٤موم٦م اًمٕمٚمًمء ذم هذا وىمد ىمدُمٜم٤م اًمٙمالم ذم ُمً٠مًم٦م اجلٛمع.

( )1ـمف.14 :
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--------------------------------------------------واًمزيم٤مة ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م واًمثٛمر واحلٌقب واًمدّ واب قمغم ُم٤م ىم٤مل رؾمق ل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وم٢من
ىمًٛمٝم٤م ومج٤مئز ،وإن أقمٓم٤مه٤م امإُم٤مم ومج٤مئز.
.......................
يقحدث اًمؼمهب٤مري قمـ ٟمّم٤مب اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وقمـ اًمزيم٤مة ومٞمـف وأهنـ٤م واضمٌـ٦م ذم هـذه إضمٜمـ٤مس اًمقـل
ذيمره٤م ،اًمذه٥م واًمٗمْم٦م واضمٌ٦م ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة ،وٟمّم٤مب اًمذه٥م قمنمون ً
ُمث٘م٤مٓ اًمذي دمـ٥م ومٞمـف اًمزيمـ٤مة ،أي ُمـ٤م
يً٤موي أن مخً٦م وصمًمٟملم همرا ًُم٤م ،وأُم٤م اًمٗمْم٦م ومٛمئقل درهؿُ ،م٤م يًـ٤موي سمـ٤مًمٖمرا م مخًـًمئ٦م ومخـس وشمًـٕملم
همرا ًُم٤م ،وومٞمف رسمع اًمٕمنم ،وم٢مذا طم٤مل قمٚمٞمف احلقل وسمٚمغ اًمٜمّم٤مب وضمٌ٧م ومٞمف اًمزيم٤مة ،ويمذًمؽ احلٌـقبُ ،مـ٤م يمـ٤من
ً
ٌـل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ( ،)1وسم٤مًمّمـ٤مع
ُمٙمٞمال
وُمدظمرا ،وم٢من ٟمّم٤مب احلٌقب مخً٦م أوؾمؼ يمًم ضمـ٤مء قمــ اًمٜم ّ
ً
صمالصمٛمئ٦م وسم٤معمد أًمػ وُمئقلم ُمد ،وسم٤مًمٙمٞمٚمق ؾمٌٕمًمئ٦م وصمًمٟمٞم٦م وؾمقلم يمٞمٚمق ،وم٢مذا سمٚمغ اًمٜمّم٤مب وضمٌ٧م ومٞمـف اًمزيمـ٤مة،
وأُم٤م امإسمؾ ومٜمّم٤مب امإسمؾ مخً٦م ،وُمـ اًمٖمٜمؿ أرسمٕمقن ،واًمٌ٘مر صمالصمقن ،يمًم ىمد ضم٤مءت ذم ذًمؽ إطم٤مدي٨م ،ومـ٢من
وضمقب اًمزيم٤م ة قمٜمف.
ىمًٛمٝم٤م ومج٤مئز ،يٕمٜمل إن شمقمم هذا ومج٤مئز وإن أقمٓم٤مه٤م ومٝمذا امإُم٤مم ضم٤مئز و ُي ًْ ِ٘مط
َ
--------------------------------------------------واقمٚمؿ أن أول امإؾمالم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدً ا قمٌده ورؾمقًمف.
.......................
ٌـل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف
يِمٝمد هلذا اًمٕمٜمقان اًمذي ذيمره اًمؼمهب٤مري ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وومٞمف أن اًمٜم ّ
وؾم ّٚمؿ أرؾمٚمف إمم اًمٞمٛمـ ىم٤مل ًمف« :إٟمؽ شم٠ميت ىمق ًُم٤م ُمـ أهؾ اًمٙمق٤مب ،ومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمف ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف
إٓ اهللش( ،)2وذم رواي٦م إمم أن يقطمدوا اهلل( ،)3وذم رواي٦م إمم قمٌ٤مدة اهلل وأين رؾمقل اهلل ،اًمِمٝم٤مدشملم ،وهـذا أول
اًمٜمـ٤مس
اًمقاضمٌ٤مت ،وهلذا يمؾ دقمقة ٓ شم٘مقم قمغم اًمققطمٞمد ومٝمل دقمقة ًمٞمً٧م قمغم هدي اًمٜم ٌّقة ،وم٠مول ُم٤م ُيـدقمك
ُ
قمز ّ
وضمؾ ،شمذيمػمهؿ هبذا إُمر.
إًمٞمف شمقطمٞمدُُ اهلل ّ
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)1447
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)1496
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)7371
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--------------------------------------------------وأن ُم٤م ىم٤مل اهلل يمًم ىم٤مل ،وٓ ظمٚمػ عم٤م ىم٤مل ،وهق قمٜمد ُم٤م ىم٤مل ،وامإيًمن سم٤مًمنمائع يمٚمٝم٤م.
.......................
قمز ّ
وضمؾ ،ىمٌؾ ذًمؽ واقمٚمؿ أن ُم٤م ىم٤مل اهلل يمـًم ىمـ٤مل وٓ ظمٚمـػ ،يٕمٜمـل
امإيًمن سم٤مًمنمائع يمٚمٝم٤م ُم٤م أظمؼم اهلل ّ
قمز ّ
وضمؾ وسمققمده ووقمٞمده ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وقمده ٓ خيٚمػ ،ووقمٞمده ًمٚمٕمّم٤مة ىمـد يٕمٗمـق اهلل
امإيًمن سمًم ىم٤مل اهلل ّ
قمز ّ
قمز ّ
وضمؾ ُمــ
وضمؾ قمـ اًمٕمّم٤مة :وإن أوقمدهؿ ،صمؿ ىم٤مل :وامإيًمن سم٤مًمنمائع يمٚمٝم٤م ،يٕمٜمل ٟم١مُمـ سمًم أٟمزل اهلل ّ
ّ
اًمنمائع قمغم ٟمٌ ّٞمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وُم٤م أٟمزًمف اهلل شمٕم٤ممم قمغم أٟمٌٞم٤مئف ذم يم٤موم٦م أسمقاب اًمديـ ،يمـؾ اًمنمـائع ُمـ٤م
ضم٤مء قمـ اهلل وقمـ رؾمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٟم١مُمـ هب٤م وٓ ٟمٌٓمٚمٝم٤م سم٤مًمق٠مويؾ وٓ سمًم ُيقرث خم٤مًمٗم٦م ُم٤م ضم٤مء قمــ
اهلل وقمـ رؾمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
--------------------------------------------------واقمٚمؿ أن اًمنماء واًمٌٞمع ُم٤م سمٞمع ذم أؾمقاق اعمًٚمٛملم طماللُ ،م٤م سمِ ْٞم َع قمغم طمٙمؿ اًمٙمقـ٤مب وامإؾمـالم واًمًـٜم٦م
ُمـ همػم أن يدظمٚمف شمٖمٞمػم أو فمٚمؿ أو َضمقر أو ظمالف ًمٚم٘مرآن أو ظمالف ًمٚمٕمٚمؿ.
.......................
يقٙمٚمؿ اًمؼمهب٤مري قمـ اًمٌٞمع واًمنماء ،ورسمًم يٙمقن ًمٌٞم٤من أن سمٕمض اًمٜم٤مس أهومقا ذم اًمقِمٙمٞمؽ واًمقؾمقؾمـ٦م
حت ِد ُ
ث ومقٜم ً٦م وإُمقال اًمقل دمٚم٥م
طمرُمقا قمغم اًمٜم٤مس اًمٌٞمع ذم إؾمقاق ،أو أن سمٕمْمٝمؿ رسمًم يٙمقن صمؿ أُمقر ُ ْ
طمقك ّ
واًمٌْم٤مئع اًمقل ىمد شمٙمقن ايمقًٌ٧م سمٖمػم ـمريـؼ ذقمـل ومٞمٛمقٜمـع سمٕمـض اًمٜمـ٤مس قمــ اًمٌٞمـع واًمنمـاء ذم سمـالد
قمز ّ
وضمؾ ىم٤ملَ ﴿ :و َأ َطمؾ اهللُ ا ًْم ٌَ ْٞم َع َو َطمر َم اًمر َسم٤م﴾( ،)1وم٤مًمٌٞمع طمالل ،وإصؾ ذم اعمٌ٤ميٕم٤مت احلؾ،
اعمًٚمٛملم ،واهلل ّ
وأُم٤م هذا اًمقِمٙمٞمؽ ومٝمذا ًمٞمس سمّمحٞمح وهذا ُمـ ىمٌٞمؾ اًمقؾمقاس وًمٞمس ُمـ اًمقرع ذم رء ،امإٟمً٤من يقٕم٤مـمك
اًمٌٞمع واًمنماء اعمٌ٤مح ذم اًمنميٕم٦م ،أُم٤م اًمذي ومٞمف ؿمٌٝم٤مت وومٞمف أؿمٞم٤مء ومٝمذا يؽميمف امإٟمًـ٤من اعمًـٚمؿ ويٌقٕمـد قمٜمـف،
ًمٙمـ اًمٌٞمع واًمنماء اعمٕمروف ذم صقره اعمٕمرووم٦م اًمقل يقٗمؼ اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م ومال رء ذم ذًمؽ.
---------------------------------------------------
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واقمٚمؿ رمحؽ اهلل أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٕمٌد أن شمّمحٌف اًمِمٗم٘م٦م أسمدً ا ُم٤م صح٥م اًمدٟمٞم٤مٟٕ :مف ٓ يدري قمغم ُمـ٤م يٛمـقت
وُم٤م خيقؿ ًمف وقمغم ُم٤م يٚم٘مك اهلل وإن قمٛمؾ يمؾ قمٛمؾ ُمـ اخلػم ،ويٜمٌٖمل ًمٚمرضمؾ اعمنف قمـغم ٟمٗمًـف أن ٓ ي٘مٓمـع
مح ُف اهللُ ومٌٗمْمؾ ،وإن َقمذ َسم ُف ومٌذٟم٥م.
رضم٤مءه ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد اعمقت وَيًـ فمٜمف سم٤مهلل شمٕم٤ممم وخي٤مف ذٟمقسمف ،وم٢من َر ِ َ
.......................
هذه اًمٕمٌ٤مرات قمٔمٞمٛم٦م إصمر ومٞمٝم٤م ،وم ٞمٝم٤م وقمظ ًمإلٟمً٤من ،وامإٟمً٤من ٓ سمد أن شمّمحٌف اًمِمٗم٘م٦م يٕمٜمـل اخلـقف
قمز ّ
٥م ضم٤مٟم٥م اخلقفٟٕ ،مف ي٘مقلُ :مـ٤م صـح٥م اًمـدٟمٞم٤م،
ُمـ اهلل ّ
اًمًالُم٦م ُي َٖمٚم ُ
وضمؾ ،وىمد ىمدُمٜم٤م ًمٙمؿ أٟمف ذم طم٤مل ّ
عم٤مذا خي٤مف؟ ٕٟمف ٓ يدري ومٞمًم يٛمقت قمٚمٞمف ،اًم٘مٚمقب سملم أصٌٕملم ُمـ أص٤مسمع اًمرمحـ ،وامإٟمً٤من ٓ يـدري سمـًم
قمز
ُخيقؿ ًمف ،وهلذا يم٤من اًمًٚمػ خي٤مومقن ُمـ ؾمقء اخلق٤ممٕ ،ن امإٟمً٤من ٓ يدري سمًم خيقؿ ًمف ،وقمغم ُم٤مذا يٚم٘مك اهلل ّ
ّ
وضمؾ؟ هؾ يٚم٘م٤مه قمغم ـم٤مقم٦م أم قمغم ُمٕمّمٞم٦م ،وهلذا يٙمقن امإٟمً٤من ذم طم٤مل اًمدٟمٞم٤م ظم٤مئػ وراضمل وًمٙمـ يٖمٚمـ٥م
ضم٤مٟم٥م اخلقف ،ىم٤مل :وإن قمٛمؾ يمؾ قمٛمؾ ُمـ اخلػمٟٕ ،مف ٓ يٕمرف هؾ هذه إقمـًمل ُشمُ٘م ٌّٚمـ٧م أو مل شم٘مٌـؾٕ ،ن
ُمدار إقمًمل قمغم امإظمالص ،وٕٟمف ٓ ىمٌقل ًمٚمٕمٛمؾ إٓ سمنمـملم ،امإظمالص واعمق٤مسمٕم٦م ،واعمق٤مسمٕم٦م جيده امإٟمً٤من
ُمـ ٟمٗمًف ًمٙمـ امإظمالص ٓ يٕمٚمؿ هق خمٚمص أو همػم خمٚمص إٓ رب اًمٕم٤معملمٟٕ ،مف ٓ يٕمٚمؿ ُمـ٤م ذم اًم٘مٚمـقب إٓ
اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممٟٕ ،مف ٓ يٕمٚمؿ هؾ هذه إقمًمل ُم٘مٌقًم٦م ،وهلذا ٟم٘مؾ قمـ سمٕمض اًمًٚمػ يم٤مسمـ قمٛمـر" :وددت
ًمق قمٚمٛم٧م أن اهلل شم٘مٌؾ ُمٜمل ريمٕمقلم وم٠مُمقت" ٕٟمف ٓ يٕمرف ،واًمًٚمػ يم٤مٟمقا خي٤مومقن ُمـ ىمٌقل إقمًملٕ ،ن اهلل
لم﴾( ،)1وٟم٘مؾ قمـ اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل أهنؿ يم٤مٟمقا يدقمقن رهبؿ ؾمق٦م أؿمـٝمر
شمٕم٤ممم ي٘مقل﴿ :إِٟم ًَم َي َق َ٘مٌ ُؾ اهللُ ُِم َـ اعمُْق ِ٘م َ
أن ُيٌ ّٚمٖمٝمؿ اهلل رُمْم٤من وسمٕمد رُمْم٤من ؾمق٦م أؿمٝمر أن يق٘مٌؾ اهلل ُمٜمٝمؿ ،ومٝمؿ سملم اخلقف ذم يمال احلـ٤مًملم ،ومٞمٙمـقن
امإٟمً٤من ظم٤مئػ ،صمؿ ىم٤مل :ويٜمٌٖمل ًمٚمرضمؾ اعمنف قمغم ٟمٗمًف أن ٓ ي٘مٓمع رضم٤مءهٕ ،ن امإٟمً٤من ٓ سمد أن يٙمـقن
راضم ًٞم٤م ،واخلقف واًمرضم٤مء يمجٜم٤مطمل اًمٓم٤مئر ،وامإٟمً٤من اعمنف قمغم ٟمٗمًف ٓ يٜمٌٖمل أن يٞم٠مس ُمـ رمح٦م اهللٟٕ ،مف
إذا زاد اخلقف قمٚمٞمف واٟم٘مٓمع اًمرضم٤مء يئس ُمـ رمح٦م اهلل ،واًمٞم٠مس واًم٘مٜمقط ُمـ رمح٦م اهلل يمٗمر -واًمٕمٞمـ٤مذ سمـ٤مهلل،-
ث سم٠مطم٤مدي٨م اًمرضمـ٤مء و ُي َ
َيد ُ
ـذيم ُر سمـًم
وهلذا ىم٤مل :قمٜمد اعمقت ،يٕمٜمل إذا طميه اعمقت طمقك ًمق يم٤من ُمنف وم٢مٟمف ُ َ
وَي ًِـ فمٜمّّف سم٤مهلل ،عم٤م ىمد ىمدُم٧م ًمؽ ُمـ يمالم اًمًٚمػ أٟمف ُيٖم ّٚم٥م ضم٤مٟم٥م اخلـقف ذم طمـ٤مل
قمٜمده ُمـ اخلػم ،ىم٤ملْ ُ :
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ٌل ىم٤مل ٓ« :يٛمقشمـ أطمديمؿ إٓ وهق َيًـ
اًمًالُم٦م وأُم٤م ذم طم٤مل آطمقْم٤مر وم٢مٟمف ُيٖم ّٚم٥م ضم٤مٟم٥م اًمرضم٤مءٕ ،ن اًمٜم ّ
ّ
اًمًالُم٦م خت٤مف وشمرضمق ،هٙمذا ُمـذه٥م
اًمٔمـ سمرسمفش( ،)1طمًـ اًمٔمـ ُمٓمٚمقبُ ،حتًـ اًمٔمـ سمرسمؽ ،سمٞمٜمًم ذم طم٤مل ّ
أهؾ اًمًٜم٦م سملم اخلقف واًمرضم٤مء.
--------------------------------------------------وامإيًمن سم٠من اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم َأ ْـم َٚم َع ٟمٌٞمف قمغم ُم٤م يٙمقن ذم أُمقف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
.......................
هذا يدل قمٚمٞمف ُم٤م ورد ذم احلدي٨م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب زيد :قمٛمرو سمـ أظمٓم٥م ىم٤ملّ :
صغم سمٜمـ٤م
رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ اًمٗمجر وصٕمد اعمٜمؼم ومخٓمٌٜم٤م طمقك طميت صالة اًمٔمٝمر ومٜمزل ومّمغم ،صمؿ صٕمد
اعمٜمؼم ومخٓمٌٜم٤م طمقك طميت اًمٕمٍم ،صمؿ ٟمزل ومّمغم صمؿ صٕمد اعمٜمؼم ومخٓمٌٜم٤م طمقك همرسم٧م اًمِمـٛمس :وم٠مظمؼمٟمـ٤م سمـًم
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أظمـؼمهؿ سمـًم هـق يمـ٤مئـ وسمـًم يمـ٤من،
يم٤من وسمًم هق يم٤مئـ ،وم٠م ْقم َٚم ُٛمٜمََ٤م ْ
أطم َٗم ُٔمٜمََ٤م( ،)2يٕمٜمل اًمٜم ّ
طمدصمٝمؿ ،هلذا ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت طمقك أدظمؾ أهؾ ِ
اجلٜم٦م اجلٜم َ٦م ،وهلذا ذيمرت ًمؽ ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ أيب هريرة أٟمف
ِ
ـع ُمٜمـل هـذا احلٚم٘مـقم(،)3
ىم٤مل :طمٗمٔم٧م ُمـ رؾمقل اهلل وقم٤مءيـ ،وم٠مُم٤م أطمدمه٤م ومٌثثقف ،وأُم٤م أظمر ًمق سمثثقف ًم ُ٘مٓم َ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ؾمٛمك هلؿ ذم هـذا اعم٘مـ٤مم أؾمـًمء اًمرضمـ٤مل وأؾمـًمء ُمــ
وهلذا ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن اًمٜم ّ
شمٙمقن إطمداث واًمٗمقـ اًمٙمٌ٤مر قمغم أيدهيؿ ،وًمٙمـ ٟمز ُمـ ٟمز وطمٗمظ ُمـ طمٗمظ ،وهلذا يمـ٤من طمذيٗمـ٦م ي٘مـقل
قمز ّ
وضمؾ مل ئمٝمر قمٚمٞمف ،هذه
وهذه طمٙمؿ يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم سم٠من أؾمًمء رؤوس اًمٗمقٜم٦م ورؤوس أهؾ اًمٗمقـ أن اهلل ّ
طمٙمؿ ،ىم٤مل طمذيٗم٦م :وم٢مذا طمدث رء يم٠مٟمٜمل أشمذيمر ذًمؽ اًمذي طمدصمٜم٤م سمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ -يقـذيمره سمٕمـد
وىمققمف ،-وهلذا يمًم ىمدُم٧م ًمؽ أسمق هريرة ُمـ إؾمٌ٤مب اًمقل سمٞمٜمّّ٤مه٤م أن أسم٤م هريرة مل َُي ّدّ ث سمذًمؽ اًمققمـ٤مء ىمـ٤مل:
طمقك ٓ ُي َٙمَذب ،ىم٤مل" :وم٢مين ًمق طمدصمقٙمؿ أٟمٙمؿ شم٘مقٚمقن إُم٤مُمٙمؿ عم٤م صدىمقٛمقين"( )4وذم رواي٦م "ًمٙمذسمقٛمقين" ،إ ًذا
ٌل طمدصمٝمؿ يمًم ضم٤مء ذم إطم٤مدي٨م أهنؿ ي٘مقٚمقن إُم٤مُمٝمؿ وهق قمثًمن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف ،وأُمـ٤م ُمـ٤م يقٕمٚمـؼ
اًمٜم ّ
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (.)2877
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (.)2892
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)121
( )4اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ط إطمٞم٤مء اًمؽماث (.)114 /8
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سمٕمرض أقمًمل إُُم٦م قمغم حمٛمـد ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ وأن أقمـًمل إُُمـ٦م ُشمُٕمـرض قمٚمٞمـف ومٝمـذا ٓ يّمـح ومٞمـف
طمدي٨م( ،)1وٓ يثٌ٧م قمٚمٞمف دًمٞمؾ وإن ىم٤مل سمف ُمـ ىم٤مل.
--------------------------------------------------واقمٚمؿ أن رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤مل« :ؾمقٗمؽمق أُمقل قمغم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م :يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر إٓ
واطمدة وهل اجلًمقم٦مش( ،)2ىمٞمؾ :ي٤م رؾمقل اهللُ :مـ هؿ؟ ىم٤ملُ« :م٤م أٟم٤م قمٚمٞمف اًمٞمقم وأصـح٤ميبش( ،)3وهٙمـذا يمـ٤من
ُ
قمثًمن ضم٤مء آظمقالف
اًمديـ إمم ظمالوم٦م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ،وهٙمذا يم٤من ذم زُمـ قمثًمن ريض اهلل قمٜمف ،ومٚمًم ُىمقِؾ
واًمٌدع ،وص٤مر اًمٜم٤مس أطمزا ًسم٤م ،وص٤مروا ومر ًىم٤م ،ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ صمٌ٧م قمغم احلؼ قمٜمد أول اًمقٖمٞمػم وىم٤مل سمـف ودقمـ٤م
ُمًق٘مٞمًم طمقك يم٤مٟم٧م اًمٓمٌ٘م٦م اًمراسمٕم٦م ذم ظمالوم٦م سمٜمل ومالن :اٟم٘مٚم٥م اًمزُمـ٤من وشمٖمـػم اًمٜمـ٤مس
اًمٜم٤مس إًمٞمف ومٙم٤من إُمر
ً
سم٤مًمداء ،وومِم٧م اًمٌدع ويمثرت اًمدقم٤مة إمم همػم ؾمٌٞمؾ احلؼ واجلًمقم٦م ،ووىمٕم٧م اعمِ َح ُـ ذم رء مل يقٙمٚمؿ سمف رؾمقل
اهلل ّ
سمٕمْمـ٤م،
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وٓ أصح٤مسمف ،ودقمقا إمم اًم ُٗم ْر َىم٦م ،وهنك رؾمقل اهلل قمـ اًمٗمرىم٦م ،ويمٗمر سمٕمْمـٝمؿ ً
ُ
واًمرقم٤مع وُمـ ٓ ِقم ْٚم َؿ ًمف ،و َأ ْـم َٛم ُٕمقا اًمٜم٤مس ذم رء ُمــ
اجلٝم٤مل
ويمؾ داع إمم رأيف وإمم شمٙمٗمػم ُمـ ظم٤مًمٗمف ،ومْمؾ
ُ
قم٘م٤مب اًمدٟمٞم٤م :وم٤مشمٌٕمٝمؿ اخلٚمؼ قمغم ظمقف ذم دٟمٞم٤مهؿ ورهمٌ٦م ذم دٟمٞم٤مهؿ ،ومّمـ٤مرت اًمًـٜم٦م
أُمر اًمدٟمٞم٤م ،وظمقومقهؿ
َ
وأهٚمٝم٤م ُمٙمققُملم ،وفمٝمرت اًمٌدع وومِم٧م ،ويمٗمروا ُمـ طمٞم٨م ٓ يٕمٚمٛمقن ُمـ وضمقه ؿمقك ،وووٕمقا اًم٘مٞمـ٤مس،
َ
قم٘مقهلؿ ىمٌٚمقه وُمـ٤م مل يقاومـؼ
ومحٚمقا ىمدرة اًمرب ذم آي٤مشمف وأطمٙم٤مُمف وأُمره وهنٞمف قمغم قم٘مقهلؿ وآرائٝمؿ ،ومًم واومؼ
َ
قم٘مقهلؿ ر ّدوه ،وص٤مر امإؾمالم همري ًٌ٤م واًمًٜم٦م همريٌ ً٦م وأهؾ اًمًٜم٦م همرسم٤مء ذم ضمقف دي٤مرهؿ.
.......................
ٌل ّ
صغم
اًمقٖمػم وُم٤م أظمؼم سمف اًمٜم ّ
رطمؿ اهلل اًمؼمهب٤مري ،ذم هذه اًمٙمٚمًمت اًمٕمٔمٞمٛم٦م يٚمخص ُم٤م وىمع ذم إُُم٦م ُمـ ّ
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وم٘م٤مل :واقمٚمؿ أن رؾمقل اهلل ىم٤مل :ؾمقٗمؽمق أُمقـل قمـغم صمـالث وؾمـٌٕملم ومرىمـ٦م ،هـذا طمـدي٨م
ٌل أن هذه إُُم٦م ؾمقٗمؽمق يمًم اومؽمىم٧م إُمؿ ىمٌٚمٝم٤م ،وأن هذه إُُم٦م ُمّمػمه٤م إمم آومؽماق إمم
صحٞمح ،إظمٌ٤مر اًمٜم ّ
ظمـػما محـدت اهلل قمٚمٞمـف،
ظمػما ًمٙمؿ :شمٕمرض قمكم أقمًمًمٙمؿ :ومًم رأي٧م ً
( )1طمدي٨م (طمٞم٤ميت ظمػم ًمٙمؿ :حتدصمقن وَيدث ًمٙمؿ ،وم٢مذا أٟم٤م ُم٧م يم٤مٟم٧م ووم٤ميت ً
وُم٤م رأي٧م ُمـ ذ اؾمقٖمٗمرت اهلل ًمٙمؿ) ومٝمق قمٜمد اًمٌزار (ُ ) 5 /318مـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ،وهق وٕمٞمػ .اًمْمٕمٞمٗم٦م (.)975
( )2صحٞمح .اسمـ ُم٤مضمف ( .)3993صحٞمح اجل٤مُمع (.)2142
( )3طمًـ .اًمؽمُمذي ( .)2641صحٞمح اجل٤مُمع (.)9474
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ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وهذه اًمٗمرق :يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر ،يمٚمٝم٤م ُمـ اًمٗمـرق اًمققمٞمديـ٦م
صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م ،وىم٤مل اًمٜم ّ
إٓ واطمدة ،يٕمٜمل اًمٜم٤مضمل واطمد ُمـ صمالث وؾمٌٕملم ،صمٜمقلم وؾمٌٕملم ومرىم٦م ه٤مًمٙم٦م ،ىم٤مل :وهذه اًمٗمرىم٦م هل اًمًـٜم٦م
ٌـل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ وًمزُمـقا
سمًٜم٦م اًمٜم ّ
واجلًمقم٦م ،ىمد ىمدُمٜم٤م ًمؽ ُمٕمٜمك اجلًمقم٦م اًمذيـ اضمقٛمٕمقا قمغم إظمذ ُ
اًمًٜم٦م ومل خيرضمقا قمٜمٝم٤م ،وهلذا ىم٤مل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم :ىمٞمؾُ :مـ هؿ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىمـ٤ملُ« :مـ٤م أٟمـ٤م قمٚمٞمـف
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ و٤مسم ًٓم٤م متٞمز ومٞمف ،وأن شمرضمع إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمـف اًمًـٚمػ
اًمٞمقم وأصح٤ميبش ،وم٘مد أقمٓمك اًمٜم ّ
روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ وهؿ اًمّمح٤مسم٦م ،ىم٤مل :صمؿ يم٤من هذا اًمديـ إمم ظمالوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،اجلًمقم٦م يمٚمٝمـ٤م هٙمـذا
زُمـ قمثًمن ،ـمٌ ًٕم٤م ٓ ؿمؽ ذم ذًمؽ أن ذم قمٝمد أيب سمٙمر وقمٛمر ًمٙمـ سمدأ اًمقٖمػم َيدث ذم إُُم٦م سم٘مقـؾ قمٛمـرٕ ،ن
قمٛمر حلذيٗم٦م :أيٗمقح أم ُيٙمن؟ ىم٤مل :سمـؾ يٙمنـ،
قمٛمر طمذيٗم َ٦م :دوٟمؽ ودوٟمف سم٤مب ،وم٘م٤مل ُ
طمذيٗم٦م ىم٤مل -عم٤م ؾم٠مل ُ
ً
وومٕمال ُِم ْـ َىم ْق ِْؾ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف سمدأ اًمقٖمػم ؿمٞم ًئ٤م ومِمٞم ًئ٤م ،صمؿ طمّمؾ اًمقٖمػم احل٘مٞم٘مل سمٛم٘مقؾ
ىم٤مل :إ ًذا ٓ ُيٖمٚمؼ(،)1
قمثًمن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف ،وهلذا اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم يٛمٞمؾ إمم أن اجلًمقم٦م ُم٤م يم٤من ىمٌؾ قمـثًمن ،قمـثًمن
وُم٤م ىمٌٚمف ،سمٕمد قمثًمن شمٖمػمت إُمقر ،هلذه ِ
اًمٗم َرق شمٙمٚمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م ،واًمّمـحٞمح أن اًم٘مـقل ذم شمٕمٞمـلم
ِ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وم٢م ًذا سمداي٦م اًمٗمقٜم٦م ويًٛمك ُم٘مقؾ قمثًمن:
هذا اًمٕمدد ٓ ـم٤مئؾ حتقف ،ومٝمل وم َرق يمًم أظمؼم اًمٜم ّ
اًمٗمقٜم٦م اًمٙمؼمى ،اًمٌداي٦م واًمٗمقٜم٦م اًمٙمؼمى ُمـ ُم٘مقؾ قمثًمن ،واًمقٖمػم طمدث ُِم ْـ ىمقؾ قمٛمر وٟمقع اًمقٖمػم اًمذي طمدث
ًمٞمس ُمـ ضمٝم٦م اًمديـ وًمٙمـ ُمـ ضمٝم٦م اًمققؾمع ذم اًمدٟمٞم٤م ،يمثرت اًمٗمققح ،أرهمد اًمٜم٤مسَ ،يم ُث َر اًمٕمٓمـ٤مء ،اًمٜمـ٤مس إذا
يمثرت اًمدٟمٞم٤م يٌدأ يقٖمػم إُمر ،إذا شمٖمػمت أُمقرهؿ ُمـ ضمٝم٦م اًمدٟمٞم٤م وص٤مروا ذم سمحٌقطم٦م ُمـ اًمٕمٞمش يٌدأ قمٜمدهؿ
ٌل يم٤من ي٘مقلُ« :م٤م اًمٗم٘مر أظمِمك قمٚمـٞمٙمؿً ،مٙمــ أظمِمـك أن ُشمًٌُـط ًمٙمـؿ اًمـدٟمٞم٤م يمـًم
اًمقٖمػم ذم اًمديـ ،وهلذا اًمٜم ّ
سمًٓم٧م عمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ :ومقٜم٤مومًقه٤م يمًم شمٜم٤مومًقه٤م وهتٚمٙمٙمؿ يمًم أهٚمٙمـقٝمؿش( ،)2وهلـذا اًمـذي ؾمـ٤مهؿ ذم ُم٘مقـؾ
قمثًمن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف هق اسمـ ؾمٌ٠م ،ـمٌ ًٕم٤م ىمّم٦م ُم٘مقؾ قمثًمن ـمقيٚم٦م ضمدًً ا راضمٕمقه٤م ذم اًمٌدايـ٦م واًمٜمٝم٤ميـ٦م،
أول ُم٤م سمدؤوا هق سم٤مًمٙمذب قمغم قمثًمن وشمٙمٌػم سمٕمض إُمقر واًمٜمٗمخ ومٞمٝم٤م واًمقزوير ذم اًمٙمق٥م اًمقل يمقٌٝم٤م قمـثًمن
ُ
قمـثًمن ريض اهلل
وشمٖمٞمػم ىمٚمقب اًمّمح٤مسم٦م طمقك قمغم قمثًمن سم٤مًمٙمذب وآومؽماء طمقك وىمٕم٧م اًمٗمقٜم٦م ،وطمقـك ُىمقِـؾ
قمٜمف وهق ص٤مسمر حمقً٥م ص٤مئؿ وهق ي٘مرأ اًم٘مرآن ،و َىم َق َٚم ُق ُف ئمٜمقن أهنؿ قمغم ظمػم وقمغم اطمقً٤مب ،طمقك أن قمـثًمن
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)1435
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3158
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ًمٞمال ذم طم٤مئط ُمـ طمقائط إٟمّم٤مر -سمجقار طم٤مئط ،-وذيمر اًمرواة أٟمف دومـ ً
سمـ قمٗم٤من عم٤م ُىمقِ َؾ ُشم ُِرك و ُدومِـ ً
ًمٞمال ومل
يدومٜمف إٓ أرسمع ٟمٗمر ،يم٤مٟمقا َيٛمٚمقٟمف قمغم وضمف اًمنقم٦م ٕهنؿ خي٤مومقن ُمـ اًمٗمقٜم٦م وُمـ إُم٤مم اًمٗمقٜم٦م اًمذي يم٤من يّمـكم
ؼم قمٜمفً ،مٞمس ُمـ رأى يمٛمــ ؾمـٛمع ،يم٤مٟمـ٧م ومقٜمـ٦م
سم٤مًمٜم٤مس ،وم٤مًمقاىمع اًمذي قم٤مؿمف امإٟمً٤من ًمٞمس يم٤مًمقاىمع اًمذي ُخي ُ
ؼمه ،طمقـك ي٘مـقل سمٕمـض اًمـرواة -ومـٞمًم صـح ُمــ
قمٔمٞمٛم٦م ،وهلذا دومـ ذم طم٤مئط ًمألٟمّم٤مر ،وأظمٗمك ُمـ دومٜمف ىمـ َ
اًمرواي٤مت -يمٜم٤م ٟمحٛمؾ اًمٜمٕمش وخيٗمؼ رأؾمف ،يم٤مٟمقا َيٛمٚمقٟمف سمنقم٦م ٕهنؿ خي٤مومقن ُمـ اًمقٛمثٞمـؾ سمـفٕ ،ن اًمـذيـ
ؼمه ريض اهلل قمٜمف وأدظمؾ اًمٌ٘مٞمـع ،هـذا
ىمقٚمقه يٛمٙمـ أن ُيٛمثٚمقا سمف ،ومدومٜمقه وأظمٗمقا ىمؼمه ،طمقك سمٕمد ذًمؽ ُقملم ىم ُ
قمثًمن سمـ قمٗم٤من اًمذي ضمٝمز ضمٞمش اًمٕمنة وأطمد اًمٕمنمة اعمٌنميـ ذم اجلٜم٦م ،وًمٙمـ اًمٗمقٜم٦م ُمثؾ اًمٚمٞمؾ ُشم ْٔمٚمِـؿ قمـغم
امإٟمً٤من ومال يرى ؿمٞم ًئ٤م ،وُم٤م ذيمره ُمـ اًمقٖمػم سمٕمد ُم٘مقؾ قمثًمن وم٢من اسمـ ؾمػميـ وُم٤م ٟم٘مؾ قمـ اًمًٚمػ ي٘مقًمقن ىمٌؾ
ؾمـٛمقا ًمٜمـ٤م
اًمٗمقٜم٦م يمٜم٤م إذا ؾمٛمٕمٜم٤م ُمـ ي٘مقل :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل أرقمٞمٜم٤مه أؾمًمقمٜم٤م :وعم٤م وىمٕم٧م اًمٗمقٜمـ٦م ىمٚمٜمـ٤مّ :
رضم٤مًمٙمؿ(ٟ ٓ ، )1م٠مظمذ ٕٟمف وىمع اًمٙمذب واًمقدًمٞمس ،وهلذا اسمـ ؾمػميـ ي٘مقل :إن هذا اًمٕمٚمؿ ديـ :وم٤مٟمٔمروا قمٛمـ
شم٠مظمذون ديٜمٙمؿ( ،)2ومحّمؾ اًمقٖمٞمػم وطمّمؾ اًمٙمذب قمغم قمثًمن وآومؽماء وشمزوير اًمٙمقـ٥م قمـغم قمـثًمن أؿمـٞم٤مء
يمثػمة ضمدًً ا ،ىم٤مل :ومٚمًم ُىمقِؾ ضم٤مء آظمقالف واًمٌدع وص٤مر اًمٜم٤مس ومِ َر ًىم٤م ،وؾمقف يقٙمٚمؿ اًمؼمهب٤مري قمـ اعمقىمػ ذم
اًمٗمقٜم٦م ،وهلذا يم٤من سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ممـ اقمقزل اًمٗمقٜم٦م و ُذيمِ َـر ذم سمٕمـض اًمروايـ٤مت أن سمٕمـض
أؿمٞم٤مخ سمدر عم٤م َقمٚمِ ُٛمقا ىمقؾ قمثًمن ًمزُمقا سمٞمقهتؿ ومٚمؿ خيرضمقا ُمٜمٝم٤م إٓ إمم اعم٘م٤مسمر ،أهمٚمؼ سم٤مب سمٞمقف ودظمؾ ،أقم٤مذٟم٤م اهلل
وإي٤ميمؿ ُمـ اًمٗمقـ ،وهلذا سمٕمد ىمقؾ قمثًمن اشمًع اخلرق قمغم اًمراىمع ،شمٗمرق ُ
أهؾ امإؾمالم ،أصٌح ُمٕم٤موي٦م وـمٚمحـ٦م
واًمزسمػم ُمـ ضمٝم٦م وقمكم ريض اهلل قمٜمف وُمـ ُمٕمف ُمـ ضمٝم٦م ،وطمّمٚم٧م ومقٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م وىمٕم٦م اجلٛمؾ وص ّٗملم إمم همـػم
ذًمؽ ،ىم٤مل :وضم٤مء آظمقالف واًمٗمرق واًمٌدع وص٤مر اًمٜم٤مس ومر ًىم٤م :ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ صمٌـ٧م قمـغم احلـؼ قمٜمـد أول
ُمًق٘مٞمًم طمقك يم٤مٟم٧م اًمٓمٌ٘م٦م اًمراسمٕم٦م ذم ظمالوم٦م سمٜمل ومـالن ،اًمٔمـ٤مهر
اًمقٖمٞمػم وىم٤مل سمف ودقم٤م اًمٜم٤مس إًمٞمف ومٙم٤من إُمر
ً
ُمـ يمالم اًمؼمهب٤مري أٟمف ي٘مّمد سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ،اٟم٘مٚم٥م اًمزُم٤من وشمٖمػم اًمٜم٤مس ضمدًً ا وومِم٧م اًمٌـدع ويمثـر اًمـدقم٤مء إمم
همػم ؾمٌٞمؾ احلؼ واجلًمقم٦م ،ووىمٕم٧م اعمحٜم٦م ذم يمؾ رء مل يقٙمٚمؿ سمف رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ إمم آظمـر ُمـ٤م
ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،واُمقح٤من اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن وضمٚمد امإُم٤مم أمحد ،وىمد هنك اهلل قمـ اًمٗمرىم٦م ،ويمٗمـر
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (.)1/15
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (.)1/14
137

شرح (شرح السنة للرببهاري)
للشيخ فهد املقرن

ّ
ومْمـؾ اجلٝمـ٤مل واًمرقمـ٤مع وُمــ ٓ ِقم ْٚمـ َؿ ًمـف
سمٕمْم٤م :ويمؾ داع إمم رأيف وشمٙمٗمػم ُمـ ظمـ٤مًمػ ،صمـؿ ىمـ٤مل:
سمٕمْمٝمؿ ً
ُ
وأ ْـم َٛم ُٕم قا اًمٜم٤مس ذم رء ُمـ أُمر اًمدٟمٞم٤م ،أهمراهؿ سم٤مًمدٟمٞم٤م ،ظمقومقهؿ قم٘م٤مب اًمدٟمٞم٤م ،ويًقدل سمٛمحٜم٦م اًم٘مقل سمخٚمؼ
ً
وومٕمال ُم٤م
اًم٘مرآن :وم٤مشمٌٕمٝمؿ اخلٚمؼ قمغم ظمقف ذم ديٜمٝمؿ ورىم٦م ذم دٟمٞم٤مهؿ ،ومّم٤مرت اًمًٜم٦م وأهؾ اًمًٜم٦م ُمٙمققُملم،
صمٌ٧م ذم اًمٗمقٜم٦م إٓ قمدد ىمٚمٞمؾ قمغم رأؾمٝمؿ امإُم٤مم أمحد وؿم٤مب صٖمػم -ـم٤مًم٥م قمٚمؿ صٖمػم -اؾمٛمف حمٛمد سمـ ٟمـقح
قمٛمره واطمد وقمنمون َؾمٜمََ٦م ،وُمع ذًمؽ اًمق٤مريخ ًمف سمّمٛم٦م سم٤مىمٞم٦م ُمـ وىمقومـف ذم وضمـف هـ١مٓءُ ،مـ٤مت رمحـف اهلل،
وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ هؿ قمدد ىمٚمٞمؾ ضمدًً ا :أمحد سمـ ٟمٍم اخلزاقمل وهمػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٙمـ يٕمـدون قمـغم
إص٤مسمعً ،مٙمـ رأس اًمًٜم٦م ذم ذاك اًمقىم٧م امإُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل :أسمق قمٌد اهلل :إُم٤مم أهؾ اًمًـٜم٦م رمحـف
اهلل شمٕم٤ممم وٟمي اهلل وضمٝمف وأصم٤مسمف قمغم وىمقومف اًمٕمٔمٞمؿ ذم وضمف ه١مٓء ،يمـ٤من هـق وطمـده اجلًمقمـ٦م ،طمـ٤موًمقا ومٞمـف
سم٤مًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ُم٤م اؾمقٓم٤مقمقا ،صمٌ٧م طمقك أفمٝمر اهلل سمف اًمديـ ،أفمٝمر اهلل سمف اًمًٜم٦م امإُم٤مم أمحد ،وهلذا ُمـرت
اعمحٜم٦م ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ زاًم٧م ذم قمٝمد اعمققيمؾ ،صمؿ أراد اعمققيمؾ أن يّمحح اخلٓم٠م اًمذي وىمع ومٞمف اعم٠مُمقن واعمٕمقّمؿ
واًمقاصمؼ وسمدأ َي٤مول أن ُيٖمدق قمغم امإُم٤مم أمحد إُمقال ،وم٘م٤مل امإُم٤مم أمحد :هذه أقمٔمؿ ،ومقٜم٦م اًمناء أقمٔمؿ ُمـ
اًمقل ىمٌٚمٝم٤م ،يٕمٜمل آٟمٗمق٤مح قمغم اًمدٟمٞم٤م ،ويم٤من امإُم٤مم أمحد ٓ ي٠ميمؾ ُمـ ـمٕم٤مُمٝمؿ رمحف اهلل ،يم٤من ومٞمف ورع قمٔمـٞمؿ،
قمز ّ
وضمؾ ٓ ،يريد ؿمٞم ًئ٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ،يريد ُم٤م قمٜمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ىم٤مل :وفمٝمـرت اًمٌدقمـ٦م
هذا اًمرضمؾ ىم٤مم هلل ّ
وومِم٧م ،يمٗمروا ُمـ طمٞم٨م ٓ يٕمٚمٛمقن ،صمؿ شمٙمٚمؿ ىم٤مل :وووٕمقا اًم٘مٞم٤مس ومحٚمـقا ىمـدرة اًمـرب سمآي٤مشمـف ،فمٝمـرت
اًمٌدع وص٤مرت اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمقزًم٦م هلؿ ؿم٠من وشمقًمقا اًم٘مْم٤مء واُمقحٜمقا اًمٜم٤مس ،صـ٤مرت ومقٜمـ٦م قمٔمٞمٛمـ٦م ٓ يٛمٙمــ
ًمإلٟمً٤من أن يقّمقره٤م ٕٟمف مل يٕمش هذه اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م ،واًمقـ٤مريخ اًمـذي شم٘مـرأه وُمْمـ٤مت ٓ شمٕمٓمٞمـؽ صـقرة
يم٤مُمٚم٦م ،وًمٙمـ يذيمر ًمؽ اًمؼمهب٤مري يٕمٓمٞمؽ احل٤مًم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م اًمقل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦م ،يم٤من أهؾ اًمًٜم٦م ذم همرسم٦م،
هلذا امإٟمً٤من ٓ شميه اًمٖمرسم٦م إذا يم٤من صم٤مسم ًقً٤م قمغم احلؼ ،وهلذا ي٘مقل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد :اجلًمقم٦م ُم٤م واومـؼ احلـؼ:
وإن يمٜم٧م وطمدك( ،)1يم٤من أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل شمٕم٤ممم هق اجلًمقم٦م ،هلذا ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ يقٛمًؽ سم٤مًمًٜم٦م ويثٌـ٧م
قمٚمٞمٝم٤م وَيذر ُمـ اًمدٟمٞم٤مٕ ،ن اًمدٟمٞم٤م واعمٖم٤مًمٌ٦م قمٚمٞمٝم٤م واًمدظمقل ومٞمٝم٤م سمريد إمم إومً٤مد اًمديـ ،ىمـد يٙمـقن امإٟمًـ٤من
اًمًـالُم٦م
صم٤مسم٧م قمغم اًمًٜم٦م وًمٙمـ يدظمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م وم٢مذا دظمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م :وم٤مًمـدٟمٞم٤م شمٍمـومف قمــ اًمًـٜم٦مٟ ،مًـ٠مل اهلل ّ

( )1ذح اقمق٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م ًمٚمالًمٙم٤مئل (.)1 /121
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واًم ٕم٤مومٞم٦م ،يمًم شمٕمرف ُمـ طم٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس دمده يٌٞمع ديٜمف سمٕمرض ُمـ اًمدٟمٞم٤م ىمٚمٞمؾ ،ومال َيّمؾ ٓ دٟمٞم٤م وٓ آظمرة
اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م -وهلذا اًمدٟمٞم٤م ًمٞمً٧م سمٌمءُ ،م٤م شمًقٗمٞمد رء ،ويمًم ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ :اًمـدٟمٞم٤م
ٟمً٠مل اهلل ّيمًمء اًمٌحر يمٚمًم شمنمب ُمٜمٝم٤م يمٚمًم شمزداد ً
فمٛم٠مً ،مٙمـ قمٚمٞمؽ سم٤مًم٘مٜم٤مقم٦م ،قمٚمٞمؽ سم٤محلالل ،قمٚمٞمؽ سم٤مًمق٘مِمـػ ،قمٚمٞمـؽ
ٌل ّ
احلقضً ،مٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس إٟمـًم هيـقؿ ٕضمـؾ اًمـدٟمٞم٤مٕ ،ضمـؾ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ
َ
سم٤مًمّمؼم طمقك َشم َِر َد قمغم اًمٜم ّ
اعمٔم٤مهرً ،مٙمـ أيـ اًمذي هيقؿ ٕضمؾ اًمديـ ،ويثٌ٧م قمغم اًمديـ ويثٌ٧م قمغم اًمًٜم٦مٟ ،مً٠مل اهلل أن جيٕمٚمٜمـ٤م وإيـ٤ميمؿ
ُمـ اًمث٤مسمقلم قمٚمٞمٝم٤م ،ي٘مقل اًمًٚمػ :قمٚمٞمؽ سم٤مًمًٜم٦م وإن رومْمؽ اًمٜم٤مس ،واًمزهري رمحف اهلل شمٕمـ٤ممم ي٘مـقل :اًمًـٜم٦م
يمًٗمٞمٜم٦م ٟمقح ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م وُمـ شمريمٝم٤م همرقٕ ،ن هٜم٤مك أٟمـ٤مس أن َهمرىمـك ،همرىمـقا ذم اًمٌـدع واًمْمـالٓت
واهلقى ،واًمٗمقـ ًمٞمس هل٤م طمدّّ  ،اًمٗمقـ ٓ يٛمٙمـ أن حتدّّ ه٤م سمحدّّ  ،أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ اًمٗمقـ ُم٤م فمٝمـر ُمٜمٝمـ٤م وُمـ٤م
سمٓمـ.
--------------------------------------------------واقمٚمؿ أن ُمقٕم٦م اًمٜمً٤مء وآؾمقحالل طمرام إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
.......................
يِمػم اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم يمًم ىمٚم٧م ًمؽ هق يقٙمٚمؿ قمـ قمٍمه وقمـ اعمج٤موريـ ًمـف ،واعمقٕمـ٦م يم٤مٟمـ٧م ذم
أول ا مإؾمالم صمؿ طمرُم٧م ،واعمقٕم٦م ي٘مقل هب٤م أن اًمرواومض ،اًمرواومض هـ١مٓء ي٘مقًمـقن سم٤معمقٕمـ٦م ،وهـذه اعمقٕمـ٦م
اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م – هل زٟمك ذم احل٘مٞم٘م٦م سم٤مؾمؿ اعمقٕم٦م ،وهلذا يقٛمقـع اًمرضمـؾ سمـ٤معمرأة يـقم أو
قمٜمدهؿ – ٟمً٠مل اهلل ّ
يقُملم ٓ ،وزم وٓ ؿمٝمقد ،وإٟمًم يذهٌقن إمم ؿمخص يٙمق٥م سمٞمٜمٝمؿ ورىم٦م صمؿ يقٛمقع هب٤م ،هذا واًمٕمٞم٤مذ سمـ٤مهلل وـٞم٤مع
ًمألٟمً٤مب وإقمراض ٓ ،ومرق سملم اًمزٟمك واعمقٕم٦م ذم هذا ،هلذا ي٘مقل سمٕمض اًمٜم٤مس ذم هـذا :هـ١مٓء اًمـرواومض
ىمدطمقا ذم قمرض رؾمقل اهلل وم٤مسمقالهؿ اهلل ذم أقمراوٝمؿ ،ديٜمٝمؿ ىم٤مئؿ -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -قمـغم اًمزٟمـك ،هلـذا يٙمثـر
قمٜمدهؿ اًمٚم٘مٓم٦م واًمزٟم٤مة ،وهذا يدًمٜم٤م قمغم سمٓمالن ُم٤م هؿ قمٚمٞمـف ُمــ اًمـديـ ،هلـذا ٓ ٟمٙمـ٤مح إٓ سمـقزم -يمـًم ىمـدم
اًمؼمهب٤مري -وؿم٤مهدي قمدل ،وامإؿمٝم٤مد ومٞمف امإقمالن ووضمقد اًمقزم أُم٤م أن يقٛمقع هب٤م ومؽمة ُمٕمٞمٜم٦م ووىم٧م :هـذا -
اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م )1(،-رسمًم ي٘مّمد آؾمقحالل إذا يم٤من ي٘مّمد اًمقٞمس اعمًقٕم٤مر يمًم
واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -زٟم٤م ٟ-مً٠مل اهلل ّ

( )1هٜم٤م يم٠من ـم٤مًم ًٌ٤م ؾم٠مل اًمِمٞمخ قمـ ىمقل اعمّمٜمػ :آؾمقحالل :ومٞمجٞمٌف اًمِمٞمخ.
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ُمًقٕم٤مرا ًمٞمحٚمٚمٝم٤م ،هذا طمرام سم٢ممجـ٤مع أهـؾ
شمٞمً٤م
ً
ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء ،وهق أن اعمرأة إذا سم٤مٟم٧م ُمـ زوضمٝم٤م ومٞمًقٕمػمون ً
اًمٕمٚمؿ ،وىمد ىمدُمٜم٤م أن اعمرأة ٓحتؾ ًمزوضمٝم٤م طمقك شمٜمٙمح زوضم٤م ،وٓ يٙمقن ِ
احلؾ ًمزوضمٝم٤م إول إٓ سم٤مًمقطء ،وهق
ً
اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ،يمًم يدل قمغم ذًمؽ إطم٤مدي٨م اًمقل ىمدُمٜم٤م ًمٙمؿ.
--------------------------------------------------واقمرف ًمٌٜمل ه٤مؿمؿ ومْم َٚمٝمؿ ًم٘مراسمقٝمؿ ُمـ رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وشمٕمرف ومْمؾ ىمريش واًمٕمرب
ىمدرهؿ وطم٘مقىمٝمؿ ذم امإؾمالم ،وُمقمم اًم٘مقم ُمٜمٝمؿ ،وشمٕمرف ًمً٤مئر اًمٜمـ٤مس طم٘مٝمـؿ ذم
ومجٞمع إومخ٤مذ ،وم٤مقمرف َ
امإؾمالم ،وشمٕمرف ومْمؾ إٟمّم٤مر ووصٞم٦م رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ومـٞمٝمؿ وآل اًمرؾمـقل ومـال شمٜمًـ٤مهؿ،
شمٕمرف ومْمٚمٝمؿ وضمػماٟمف ُمـ اعمديٜم٦م وم٤مقمرف ومْمٚمٝمؿ.
.......................
هٜم٤م يقٙمٚمؿ اًمؼمهب٤مري أن شمٕمرف ًمٌٜمل ه٤مؿمؿ ومْمٚمٝمؿ ،وسمٜمق ه٤مؿمؿ اًمٗمخذ اًمذي يٜمقً٥م اًمٞمف اًمرؾمـقل ّ
صـغم
ـ٠م ًُم ُٙمُؿ َقم َٚمٞم ِ
وضمؾ ىم٤ملُ ﴿ :ىم ْ
قمز ّ
ـف
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ه١مٓء ٓ شمٙمقن اًمزيم٤مة هلؿ ،حترم قمٚمٞمٝمؿ اًمزيم٤مة ،واهلل ّ
ـؾ َٓ َأ ْؾم َ ْ ْ
ٌـل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف
َأ ْضم ًرا إِٓ اعمَْ َقد َة ِذم ا ًْم ُ٘م ْر َسمك﴾( ،)1أي اعمقدة ذم ىمراسمقلْ ،
وومْم ُؾ ىمريش صح ذم احلدي٨م أن اًمٜم ّ
وؾم ّٚمؿ ىم٤مل« :إن اهلل اصٓمٗمك يمٜم٤مٟم٦م ُمـ وًمد إؾمًمقمٞمؾ ،واصٓمٗمك ً
ىمريِم٤م ُمـ يمٜم٤مٟم٦م ،واصـٓمٗمك سمٜمـل ه٤مؿمـؿ ُمــ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ ،وهلذا ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕمـ٤ممم :إن اهلل
ىمريشش( ،)2واصٓمٗمك اًمٜم ّ
ظمص ً
ىمريِم٤م قمغم ؾم٤مئر اًمٕمرب ،صمؿ ضمٕمؾ ومٞمٝمؿ ُمـ ظمالومـ٦م
ظمص اًمٕمرب وًمً٤مهنؿ سم٠مطمٙم٤مم متٞمزوا هب٤م ،صمؿ ّ
شمٕم٤ممم ّ
اًمٜم ٌّقة وهمػم ذًمؽ ُمـ اخلّم٤مئص ،صمؿ ظمص سمٜمل ه٤مؿمؿ ذم حتريؿ اًمّمدىم٦م واؾمقح٘م٤مق ىمًط ُمـ اًمٌٞم٧م إمم همـػم
ذًمؽ ُمـ اخلّم٤مئص ،إ ًذا شمٕمرف ىمدر سمٜمل ه٤مؿمؿ وومْمؾ اًمٕمرب ٕن ضمٜمس اًمٕمرب أومْمؾ ُمــ ضمـٜمس اًمٕمجـؿ
وشم٘مدر هلؿ هذا اًم٘مدر ،وُمع ذًمؽ﴿ :إِن َأ ْيم َْر َُم ُٙم ُْؿ ِقمٜمْْدََ اهللِ َأ ْشم َ٘م٤م ُيم ُْؿ﴾(ً ،)3مٙمـ شمٕمرف أن اخلٞم٤مر وُمٕمروم٦م اًم٘مدر إذا
يم٤من ُمع امإيًمن ٓ ؿمؽ أٟمف أومم ذم أؿمـٞم٤مء يمثـػمة ،وآل رؾمـقل اهلل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ اًمقـل أؿمـ٤مر إًمٞمٝمـ٤م
ٌل ّ
صمؿ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سم٤مٕص٤مًم٦م وذريقف ُمـ وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤مّ ،
اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم هؿ أزواج اًمٜم ّ
( )1اًمِمقرى.23 :
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (.)2276
( )3احلجرات.13 :
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ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يمثػمة ضمدًً ا شمراضمع ذم ُمٔم٤مهن٤مً ،مٙمـ هذا هق إىمرب واهلل أقمٚمـؿ.
أىمقال ذم ُمً٠مًم٦م آل اًمٜم ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ «ٓ َيٌٝمؿ إٓ ُم١مُمـش( ،)1و«قمالُم٦م امإيـًمن طمـ٥م
وأُم٤م طم٥م إٟمّم٤مر وم٘مد ضم٤مء قمـ اًمٜم ّ
إٟمّم٤مر وقمالُم٦م اًمٜمٗم٤مق سمٖمض إٟمّم٤مرش ( )2ومٚمٝمؿ طمؼ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ.
--------------------------------------------------واقمٚمــؿ رمحــؽ اهلل أن أهــؾ اًمٕمٚمــؿ مل يزاًمــقا يــردون ىمــقل اجلٝمٛمٞمــ٦م طمقــك يمــ٤من ذم ظمالومــ٦م سمٜمــل ومــالن
.......................
ي٘مّمد سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ،هق يم٤من ذم طم٤مضة اًمدوًم٦م اًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م ويٙمٜمل ،وص٤مر ًمف ىمّم٦م ُمع احلٙم٤مم ذم زُم٤مٟمف ويم٤من
خمقٗم ًٞم٤م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ويم٤من ًمف أطمداث.
--------------------------------------------------واقمٚمؿ رمحؽ اهلل أن أهؾ اًمٕمٚمؿ مل يزاًمقا يردون ىمقل اجلٝمٛمٞمـ٦م طمقـك يمـ٤من ذم ظمالومـ٦م سمٜمـل ومـالن :شمٙمٚمـؿ
اًمرويٌْم٦م ذم أُمر اًمٕم٤مُم٦م ،وـمٕمٜمقا قمغم آصم٤مر رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وأظمذوا سم٤مًم٘مٞم٤مس واًمرأي ،ويمٗمروا
ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ،ومدظمؾ ذم ىمقهلؿ اجل٤مهؾ واعمٖمٗمؾ واًمذي ٓ ِقم ْٚمؿ ًمف طمقك يمٗمروا ُمـ طمٞم٨م ٓ يٕمٚمٛمـقن ،ومٝمٚمٙمـ٧م
وشمٗمرىمـ٧م واسمقـدقم٧م ُمــ
إُُم٦م ُمـ وضمقه ،ويمٗمرت ُمـ وضمقه ،وشمزٟمدىم٧م ُمـ وضمقه ،ووـ ّٚم٧م ُمــ وضمـقهّ ،
وضمقه :إٓ ُمـ صمٌ٧م قمغم ىمقل رؾمقل اهلل ّ
خيٓمـ ْئ أطمـدً ا ُمـٜمٝمؿ ومل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ و َأ ُْم ِره وأُمر أصح٤مسمف ومل َ
جي٤موز أُمرهؿ ووؾمٕمف ُم٤م وؾمٕمٝمؿ ،ومل يرهمـ٥م قمــ ـمـري٘مقٝمؿ وُمـذهٌٝمؿ ،و َقمٚمِـؿ أهنـؿ يمـ٤مٟمقا قمـغم امإؾمـالم
اًمّمحٞمح وامإيًمن اًمّمحٞمح :وم٘مٚمدهؿ ديٜمٝمؿ واؾمؽماح.
.......................
هٜم٤م يقٙمٚمؿ قمـ اعمحٜم٦م ،وىمد ىمدُمٜم٤م ًمؽ أن اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن وىمع ُمـ اعم٠مُمقن واُمقحـ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ودقمـ٤م
اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ،وز ّيـ ًمف اسمـ أيب دؤاد اًم٘م٤ميض اعمٕمقززم -رئٞمس اًم٘مْم٤مة ذم ذاك اًمزُم٤من -وأوىمٕمف ذم أُمقر طمقك ُمـ
اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م همٚمطٟٕ ،مف دظمؾ ذم أُمقر ٓ ـم٤مئؾ ًمف ُمٜمٝم٤م ،اعم٠مُمقن وُمـ سمٕمده ىمٚمدوه واٟمقحٚمقا هـذا اًم٘مـقل،
طمقك ص٤مروا يٛمقحٜمقن إـمٗم٤مل ذم اًمٙم ّقّ٤مب -يٕمٜمل إـمٗم٤مل ذم ُمرطمٚم٦م اًمٙم ّقّ٤مب -يم٤مٟمقا َيٗمٔمـقهنؿ أن اًم٘مـرآن
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3783
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3784
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خمٚمقق ،يريدون أن هذا اًم٘مقل يٜمقنم وأٟمف يٌ٘مك ذم إُُم٦م ويًق٘مر ،وص٤مروا يٛمقحٜمقن اًمٜم٤مس قمغم ذًمؽ ،ورسمـًم
ضمٚمدوا ،ورسمًم ىمقٚمقا ،ورسمًم قمٌثقا ٕضمؾ هذا ،ص٤مروا يٙمقٌقن اًمٙمق٥م ًمٚمٕمٚمًمء واًمقٓة ،اؾم٠مل ومال ًٟمً٤م قمـ ىمقًمـف ذم
اًم٘مرآن :وم٢من أضم٤مب ،ص٤مر سمٕمْمٝمؿ يٕمرض وص٤مر سمٕمْمٝمؿ إمم امإضم٤مسم٦م ورأى أٟمف ُمٙمره قمغم ذًمـؽ :طمقـك ومِمـ٤م
اًم٘مقل ذم هذا ُمـ همػم ٟمٙمػم إٓ امإُم٤مم أمحد ،أٟمٙمر هذا اًم٘مقل ومققىمػ إُمر وإٓ يم٤مٟمقا يريدون أن يٜمنموا هـذه
اًمٕم٘مٞمدة ،صمؿ أزال اهلل ؾمٌح٤مٟمف شمٕم٤ممم هذه اعمحٜم٦م ذم قمٝمد اعمققيمؾ ،اعم٠مُمقن اُمقحـ وهٚمؽ ،صمؿ اعمٕمقّمؿ ،صمؿ اًمقاصمؼ
صمؿ زاًم٧م قمغم يد اعمققيمؾ وأفمٝمر اًمًٜم٦م.
-------------------------------------------------و َقمٚمِ َؿ أن اًمديـ إٟمًم هق سم٤مًمق٘مٚمٞمد واًمق٘مٚمٞمد ٕصح٤مب حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
.......................
يٕمٜمل اًمق٘مٚمٞمد ًمٞمس اعمق٤مسمٕم٦م سمٖمػم دًمٞمؾ ،إٟمـًم ُم٘مّمـقد اًمؼمهبـ٤مري هٜمـ٤م آشمٌـ٤مع ،أُمـ٤م اًمق٘مٚمٞمـد اعمـذُمقم قمٜمـد
إصقًمٞملم هق أن يق٤مسمع امإٟمً٤من ُمـ همػم ُمٕمروم٦م اًمدًمٞمؾ ومٝمذا ٓ يريده اًمؼمهب٤مري ،وإٟمًم ي٘مّمد ان شمٙمقن ُمقـ٤مسمع
عم٤م ضم٤مء قمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ،آشمٌ٤مع.
--------------------------------------------------واقمٚمؿ أن ُمـ ىم٤ملً :مٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمق ُمٌقدع ،وُمـ ؾمٙم٧م ومٚمؿ ي٘مؾ خمٚمقق وٓ همػم خمٚمـقق :ومٝمـق
ضمٝمٛمل ،هٙمذا ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ.
.......................
اًمٚمٝمؿ ارطمؿ أمحد ،امإُم٤مم أمحد سمقىمٗمقف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ص٤مر سمٕمد ذًمؽ اًمٜم٤مس يٙمقٌقن ًمف اًمٙمق٥م واًمرؾم٤مئؾ ي٤م أمحد
قمز ّ
وضمؾ قمٚمٞمٝم٤م ،وص٤مر امإُم٤مم أمحد رمحف اهلل ِحم ْٜمََ٦م وأفمٝمر
أيمق٥م ًمٜم٤م قم٘مٞمدشمؽ ذم اًم٘مرآن طمقك ٟمٛمقت وٟمٚم٘مك اهلل ّ
اهلل سمف اًمًٜم٦م ،وهلذا ُم٤م ذيمره ًمؽ اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم هل ُمً٠مًم٦م اًمٚمٗمظ -وٟمحـ ذم ذح عمٕم٦م آقمق٘م٤مد ىمـد
ىمدُمٜم٤م ًمٙمؿ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ذًمؽ -ومٛمً٠مًم٦م اًمٚمٗمظ هذه ُمً٠مًم٦م طمّمٚم٧م ومٞمٝم٤م ومقٜم٦م سملم أهؾ اًمًٜم٦م ،صٜمٗم٧م ومٞمٝم٤م ُمّمٜمٗم٤مت
ذم اًمرد ،يمؾ ـم٤مئٗم٦م ُمٕمٝم٤م رء ُمـ احلؼ ،وإظمرى ُمٕمٝم٤م رء ُمـ احلؼ ،وممـ اُمقحـ ذم هذه اعمً٠مًم٦م اًمٌخ٤مري
امإُم٤مم أيب قمٌد اهلل اًمٌخ٤مري رمحف اهللُ ،
وؿمٜمع قمٚمٞمف ذم ُمً٠مًم٦م اًمٚمٗمظ ،واهتٛمقه سم٠مؿمٞم٤مء قمٗم٤م اهلل قمـ اجلٛمٞمع ،وممـ
يم٤من وىمػ أُم٤مم اًمٌخ٤مري قمٗم٤م اهلل قمٜمف وهمٗمر ًمف احل٤مومظ َيٞمك سمـ ظم٤مًمد اًمذهكم ،واٟم٘مًؿ اًمٜم٤مس إمم ىمًٛملم :ومئـ٦م
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اًمرازي٤من أيب طم٤مشمؿ وأسمـق زرقمـ٦م ،شمٙمٚمٛمـقا ذم هـذه اعمًـ٠مًم٦م
شم٤مسمٕم٧م اًمٌخ٤مري وومئ٦م شم٤مسمٕم٧م َيٞمك سمـ ظم٤مًمدُ :مٜمٝمؿ ّ
وظم٤موقا ومٞمٝم٤م سمًٌ٥م اًمٚمٗمظ اعمجٛمؾ ،يمًم ىمد ىمدُم٧م ًمؽ ،اًمٚمٗمظ ًمٗمظ جمٛمؾ َيق٤مج شمٗمّمٞمؾ ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،وهلذا
ي٘مقل اسمـ ىمقٞمٌ٦م :مل خيقٚمػ أهـؾ احلـدي٨م ذم رء ُمــ ُمـذهٌٝمؿ إٓ ذم ُمًـ٠مًم٦م اًمٚمٗمـظ ،ومٕمٔمٛمـ٧م اًمٗمقٜمـ٦م سمـلم
اًمٓم٤مئٗمقلم ،يمٚمٝمؿ يريد احلؼ ،همٗمر اهلل ًمٜم٤م وهلؿ ،وًمٙمـ امإٟمً٤من يًقٗمٞمد ُمـ اًمدروس ،يقٌٍمٕ ،ن اًمٚمٗمظ ،دائ ًًم
اخلالف ىمد يٙمقن ذم إًمٗم٤مظ اعمجٛمٚم٦م ،وم٢مذا طمدث اخلالف يٜمٌٖمل اًمرضمقع ًمٚم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م ،هذا ي٘مقًمـف ؿمـٞمخ
امإؾمالم قمٜمد اخلالف يرضمع إمم اجلٛمؾ يٕمٜمل اًم٘مقاقمد إؾم٤مؾمٞم٦م ُمـ أضمؾ أن جيقٛمع اًمٜمـ٤مس قمٚمٞمٝمـ٤م ظم٤مصـ٦م إن
يم٤من اخلالف ذم دائرة اًمًٜم٦م ،إذا طمدث اخلالق ذم اجلزئٞم٤مت يرضمع إمم اجلٛمؾ واًم٘مقاقمد إؾم٤مؾمٞم٦م ،وهلـذا يمـًم
ىمد ىم٤مل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وهلذا امإُم٤مم أمحد ىم٤ملُ :مـ ىم٤ملً :مٗمٔمل سمـ٤مًم٘مرآن ومٝمـق ضمٝمٛمـل ،وُمــ ىمـ٤مل:
ًمٗمٔمل ذم اًم٘مرآن همػم خمٚمقق ومٝمق ُمٌقدعُ ،مٜمع اًمٜمٗمل وامإصمٌ٤مت ٓ ،شم٘مؾ خمٚمقق وٓ همػم خمٚمقق ،عم٤مذا؟ ُمــ ىمـ٤مل
ًمٗمٔمل ذم اًم٘مرآن خمٚمقق -ذم رواي٦م قمـ امإُم٤مم أمحد :يريد اًم٘مرآن -ومٝمق ضمٝمٛمل ،وُمـ ىم٤ملً :مٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن همـػم
خمٚمقق ومٝمق ُمٌقدعٓ ،طمظ أٟمف طمٙمؿ سم٤مًمقجٝمؿ قمغم إول واًمث٤مين سمدقمفٟ ،محق٤مج ًمٚمقٗمّمٞمؾ ،اًمٚمٗمظ اعمجٛمؾ يٓمٚمؼ
قمغم أُمريـ :إُم٤م اًمقٚمٗمظ وإُم٤م اعمٚمٗمقظ ،اًمقٚمٗمظ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ًمٗمظ ،واعمٚمٗمقظ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ًمٗمظ ،ومٛمـ ىم٤مل :إن اًم٘مرآن
خمٚمقق -يريد اًم٘مرآن -يٕمٜمل يريد اعمٚمٗمقظ :ومٝمق ضمٝمٛملٕ ،ن اًم٘مرآن يمالم اهلل ووطمٞمف وشمٜمزيٚمف ًمٞمس سمٛمخٚمقق،
ُمـ ىم٤مل :اًم٘مرآن خمٚمقق يريد اًم٘مرآن يٕمٜمل يريد اعمٚمٗمقظ ومٝمق ضمٝمٛملٕ ،ن اًم٘مرآن يمالم اهلل ووطمٞمـف وشمٜمزيٚمـف ٓ
ي٘م٤مل :إٟمف خمٚمقق ،وُمـ ىم٤مل :إن اًم٘مرآن همػم خمٚمقق يريد اًمقٚمٗمظ اًمذي هق ُمـ ومٕمؾ امإٟمً٤من وُم٘مدوره واًمـذي
خيقٚمػ سم٠مطمقال اًمٜم٤مس :ومٝمق ُمٌقدع ٕن هذا مل شمرد ومٞمف اًمًٜم٦م :وٕٟمف ًمٗمظ جمٛمؾ ،ومٝمق ُمٌقدع ٓ ي٘مقل خمٚمقق وٓ
همػم خمٚمقق ،سمؾ يٗمّمؾ ،يمًم ذه٥م إمم ذًمؽ امإُم٤مم أسمق قمٌد اهلل اًمٌخ٤مري ،يم٤من احلؼ ُمٕمف ذم هذه اعمًـ٠مًم٦م ،وهـق
اًمذي صٜمػ ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،اُمـقحـ ذم هـذه اعمًـ٠مًم٦م ،إ ًذا اًمقٗمّمـٞمؾ هـق اًمـذي يـزول سمـف
امإؿمٙم٤مل ،اعمٚمٗمقظ هذا ٓ يقٖمػم ،وم٤مًم٘مرآن اًمذي ي٘مرأه زيد هق اًم٘مرآن اًمذي ي٘مرأه قمٌٞمد ٓ يقٖمػمً ،مٙمــ اًمـقٚمٗمظ
خيقٚمػ ،صقت زيد همػم صقت قمٌٞمد ،إ ًذا اًم٘مرآن إن ُأريد سمف اعمٚمٗمقظ ومٝمق ضمٝمٛمل ،وُمـ ىمـ٤مل إٟمـف همـػم خمٚمـقق
ومٝمق ُمٌقدع ،وم٤مٕصؾ اًمقٗمّمٞمؾ ،اعمٚمٗمقظ يمالم اهلل ووطمٞمف وشمٜمزيٚمف ًمٞمس سمٛمخٚمقق ،واًمقٚمٗمظ اًمذي هق ُمـ ومٕمـؾ
امإٟمً٤من وُم٘مدوره سمحريم٦م ًمً٤مٟمف وؿمٗمقٞمف وطمٌ٤مًمف اًمّمقشمٞم٦م :ومٝمـذا خمٚمـقق ،أُمـ٤م اعمٚمٗمـقظ ومٝمـق يمـالم اهلل ًمـٞمس
سمٛمخٚمققً ،مذًمؽ ىم٤مل اًمؼمهب٤مري :واًمقاىمٗم٦م هل ـم٤مئٗم٦م ىمـ٤مًمقاٟ ٓ :م٘مـقل :إن اًم٘مـرآن خمٚمـقق وٓ همـػم خمٚمـقق،
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ذ ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م ،وذم رواي٦م أظمٌ٨م ُمـ اجلٝمٛمٞمـ٦مُ ،مـ٤م شمٙمٚمـؿ اًمًـٚمػ ذم
ه١مٓء ىم٤مل قمٜمٝمؿ امإُم٤مم أمحد :اًمقاىمٗم٦م ّ
هذه اعمً٠مًم٦م إٓ عم٤م شمٙمٚمؿ اعمٕمقزًم٦م ومٌ ّٞمٜمقا احلؼ سم٤مًمٜمّمقص وردوا قمغم ُمـ ىمـ٤مل سمـ٠من اًم٘مـرآن خمٚمـقق( ،)1اعمًـ٠مًم٦م
إومم ُمً٠مًم٦م اًمٚمٗمظ ،واعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هل اًمقٙمٚمؿ ذم أصؾ اعمً٠مًم٦م وهل اًمقىمقف ٓ ،ي٘مقل ذم اًم٘مرآن ٓ خمٚمـقق
وٓ همػم خمٚمقق ،ه١مٓء هؿ اًمقاىمٗم٦م اًمذيـ ىم٤مل قمٜمٝمؿ امإُم٤مم أمحد :هؿ أظمٌ٨م ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م.
--------------------------------------------------واقمٚمؿ أن ُمـ ىم٤ملً :مٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمق ضمٝمٛمل ،وُمـ ؾمٙم٧م ومٚمؿ ي٘مؾ خمٚمقق وٓ همػم خمٚمـقق ومٝمـق
ضمٝمٛمل ،هٙمذا ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ.
وىم٤مل رؾمقل اهلل ّ
يمثػما :وم٢ميـ٤ميمؿ وحمـدصم٤مت
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿُ( :مـ يٕمش ُمٜمٙمؿ سمٕمدي ومًػمى اظمقال ًوم٤م ً
وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم وقمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ)(.)2
إُمقر وم٢مهن٤م والًم٦م ،وقمٚمٞمٙمؿ سمًٜمقل ُ
واقمٚمؿ أٟمف إٟمًم ضم٤مء هالك اجلٝمٛمٞم٦م أهنؿ ومٙمروا ذم اًمرب :وم٠مصمٌققا مل ويمٞمػ ،وشمريمقا إصمر وووٕمقا اًم٘مٞم٤مس،
اخلٚمؼ واوٓمرهؿ إُمر طمقك ىم٤مًمقا
وىم٤مؾمقا اًمديـ قمغم رأهيؿ :ومج٤مءوا سم٤مًمٙمٗمر قمٞم٤مٟمً٤م ٓ ،خيٗمك أٟمف يمٗمر ،وأيمٗمروا َ
سم٤مًمقٕمٓمٞمؾ.
.......................
سمدقم٦م اجلٝمٛمٞم٦م ذ اًمٌدع ،وهلذا يمٗمرهؿ اًمًٚمػ رمحٝمـؿ اهلل ،وىمـ٤مًمقا :إن ُمـآل اًم٘مـقل سم٘مـقل اجلٝمٛمٞمـ٦م إمم
شمٕمٓمٞمؾ اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وهلذا رؤوس اجلٝمٛمٞم٦م زٟم٤مدىم٦م ،وهلذا ىم٤مًمقا :إن ُمآهلؿ إمم شمٕمٓمٞمـؾ وضمـقد اًمـرب
صمـؿ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وهلذا يم٤من سمٕمض اًمًٚمػ ي٘مقل :إن ُمآل ىمقل اجلٝمٛمٞم٦م هق أٟمف ًمٞمس إًمف ومقق اًمًًمء وًمـٞمس ّ
إًم ف يٕمٌد! إمم امإحل٤مد واًمقٕمٓمٞمؾ واًمزٟمدىم٦م ،هذا ُمآل ىمقل اجلٝمٛمٞم٦م ،واعمّمػم اًمذي يّمـػم إًمٞمـف ُمــ سم٘مـقل هبـذا
اًم٘مقل ،وهلذا اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ شمٙمٗمػم اجلٝمٛمٞم٦م ،وهلذا ي٘مقل ؿمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ويمالم آئٛم٦م
ذم شمٙمٗمػم اجلٝمٛمٞم٦م اعمحْم٦م – شم٠مُمؾ اًمٕمٌ٤مرة – ٕين ذيمرت ًمؽ اًمقجٝمؿ سمٚمٗمظ قم٤مم همػم اًمقجٝمؿ سمـ٤مًمٚمٗمظ ظمـ٤مص،
يمالم امإُم٤مم أمحد ي٘مقل :شمٙمٗمػم اجلٝمٛمٞم٦م اعمحْم٦مٕ ،ن اًمقجٝمؿ أٟمقاع ودرضم٤مت ،ىم٤مل :ويمالم إئٛمـ٦م ذم شمٙمٗمـػم
اجلٝمٛمٞم٦م اعمحْم٦م ٓ يٛمٙمـ طمٍمه إٓ سمٙمٚمٗم٦م سمقٕم٥م وُمِم٘م٦م ،وهلذا ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ أن مخًلم قم٤معمً٤م ُمـ قمٚمًمء أهؾ
( )1هٜم٤م يراضمع اًمِمٞمخ ُمع اًمٓم٤مًم٥م اًمٜمًخ٦م اًمقل سمٞمٜمٝمًم.
( )2صحٞمح .اًمؽمُمذي ( .)2676صحٞمح اجل٤مُمع (.)2549
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اًمًٜم٦م -يمًم ذم اًمٜمقٟمٞم٦م( -)1ىم٤مًمقا سمقٙمٗمػم اجلٝمٛمٞم٦م ،وذح أصقل آقمق٘م٤مد ًمٚمالًمٙم٤مئل واًمنميٕم٦م ًممضمري ،يمـؾ
يمق٥م اًمًٜم٦م ـم٤مومح٦م سمقٙمٗمػم اجلٝمٛمٞم٦م وٟم٘مؾ يمالم إئٛم٦م ذم يمٗمر اجلٝمٛمٞم٦م.
--------------------------------------------------وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمًمء ُمٜمٝمؿ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،اجلٝمٛمل يم٤مومر ًمٞمس ُمـ أهـؾ اًم٘مٌٚمـ٦م ،طمـالل اًمـدم ٓ يـرث وٓ
يقرث ٕٟمف ىم٤مل ٓ :مجٕم٦م وٓ مج٤مقم٦م وٓ قمٞمديـ وٓ صدىم٦م ،وىم٤مًمقا :إن ُمـ مل ي٘مؾ اًم٘مرآن خمٚمـقق ومٝمـق يمـ٤مومر،
واؾمقحٚمقا اًمًٞمػ قمغم ُأُم٦م حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
.......................
َيروقن قمغم ىمقؾ امإُم٤مم أمحد ،ويمـ٤من ي٘مـقل اسمــ أيب دؤاد أو همـػمه اىمقٚمـف ودُمـف ذم قمٜم٘مـل،
وهلذا يم٤مٟمقا ّ
واخلٚمٗم٤مء ُم٤م اُمقٜمٕمقا ُمـ ىمقؾ امإُم٤مم أمحد إٓ ظمِمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦مً ،مٙمـ ضمٚمدوه وضسمقه وآذوه ،رمحف اهلل.
--------------------------------------------------واؾمقحٚمقا اًمًٞمػ قمغم ُأُم٦م حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وظم٤مًمٗمقا ُمـ يم٤من ىمٌٚمٝمؿ واُمقحٜمقا اًمٜم٤مس.
.......................
وهذه قمالُم٦م قمغم ؾم٤مئر أهؾ اًمٌدع أهنؿ يًقحٚمقن اًمًٞمػ قمغم أُمـ٦م حمٛمـد يمـًم ىمـ٤مل أسمـق ىمالسمـ٦م اجلرُمـل:
اومؽمىم٧م هبؿ إهقاء واضمقٛمٕمقا هبؿ قمغم اًمًٞمػ :قمغم اخلروج قمغم اًمًٚمٓم٤من وقمغم اؾمقحالل دُم٤مء أُمـ٦م حمٛمـد
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،يًقحٚمقن دُمـ٤مء اعمًـٚمٛملم ،اًمٌدقمـ٦م أقم٤مذٟمـ٤م اهلل وإيـ٤ميمؿ ُمـٜمٝمؿ ،هـذا واىمـع طمقـك ُمــ
اعمٕم٤مسيـ ُمـ أهؾ اًمٌدع ،دمدهؿ ٓ يٌ٤مًمقن سمٛمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ وُمـ ظمرج قمـ طمزهبؿ وقمـ مج٤مقمقٝمؿٟ- ،مًـ٠مل اهلل
اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م -هذا ٟمقع ُمـ أٟمقاع اؾمقحالل دُم٤مء اعمًٚمٛملم ،قمدم اعمٌ٤مٓة هبؿ.
ّ
--------------------------------------------------وظم٤مًمٗمقا ُمـ يم٤من ىمٌٚمٝمؿ واُمقحٜمقا اًمٜم٤مس سمٌمء مل يقٙمٚمؿ ومٞمف رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وٓ أطمد ُمــ
أصح٤مسمف وأرادوا شمٕمٓمٞمؾ اعمً٤مضمد واجلقاُمع وأوهٜمقا امإؾمالم وقمٓمٚمقا اجلٝم٤مد.
.......................

يمٗمرهؿ مخًقن ذم قمنم ُمـ اًمٕمٚمًمء ذم اًمٌٚمدان).
(ً )1مٕمؾ اًمِم٤مرح ىمّمد مخًًمئ٦م ،وهق ىمقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل( :وًم٘مد شم٘مٚمد َ
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اٟمٔمر آصم٤مرهؿ اخلٌٞمث٦م قمغم إُُم٦م ،اًمٌدع ،وهلذا اًمٌدع ؾمٌ٥م ًمً٘مقط اًمدول ،فمٝمـقر اًمٌـدع ؾمـٌ٥م ًمًـ٘مقط
اًمدول ،واسمـ شمٞمٛمٞم٦م قم٤ممل سم٤مًمق٤مريخ وقم٤ممل سم٤مٕطمداث اًمق٤مرخيٞم٦م ،ي٘مقل :إن ُمـ أؾمـٌ٤مب ؾمـ٘مقط دوًمـ٦م سمٜمـل أُمٞمـ٦م
فمٝمقر اجلٕمد واجلٝمؿ وفمٝمقر آرائٝمؿ ،يْمٕمٗمقن اًمديـ ،اًمٌدع ،ويقهٜمقن اًمدوًم٦م ،وأهؾ إهقاء يمًم ىمٚم٧م ًمـؽ
هلؿ أضمٜمدة ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وأهداف ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ذم أىمقاهلؿَُ ،يذر ُمٜمٝمؿ ،هلذا ٓ شمًق٘مٞمؿ اًمدول إٓ سمـ٤مٓضمقًمع قمـغم اًمًـٜم٦م
ِ
قمز ّ
ـ٧م َأ ْىمـدََ ا َُم ُٙم ُْؿ﴾( ،)1ومـ٢مذا
ٍْم ُيم ُْؿ َو ُي َثٌ ْ
وٟمٍمة اًمًٜم٦م وٟمٍمة اًمققطمٞمد يمًم ىم٤مل اهلل ّ
ٍْموا اهللَ َيٜمْ ُ ْ
وضمؾ﴿ :إ ْن َشمٜمْ ُ ُ
فمٝمر أهؾ اًمٌدع وص٤مر هلؿ ؿم٠من وص٤مر هلؿ رئ٤مؾم٦م واؾمققزرهؿ احل٤ميمؿ ومال ْ
شمًؾ قمـ اًمٗمقـٕ ،هنؿ يم٤مًمٕم٘مـ٤مرب
ُمقك متٙمٜم٧م ًمدهم٧م ،هلذا هؿ يدظمٚمقن ُمع اًمًالـملم ويزيٜمقن ًمٚمًالـملم ،ويٗمٕمٚمقن أؿمٞم٤مء يمثػمة ضمدًً ا.
--------------------------------------------------وأوهٜمقا امإؾمالم وقمٓمٚمقا اجلٝم٤مد.
.......................
ضمٕمٚمقا سم٠مس اعمًٚمٛملم سمٞمٜمٝمؿ ،ص٤مروا يٛمقحٜمقن اًمٜم٤مسُ ،مـ مل ي٘مؾ اًم٘مرآن خمٚمقق :إُم٤م َيـٌس وإُمـ٤م جيٚمـد،
سمٞمٜمًم يم٤من يٜمٌٖمل هلؿ أن َيرصقا قمغم مجع اعمًٚمٛملم وقمغم ىمق٤مل إقمداء.
--------------------------------------------------وقمٓمٚمقا اجلٝم٤مد وقمٛمٚمقا ذم اًمٗمرىم٦م ،وظم٤مًمٗمقا أصم٤مر ،وشمٙمٚمٛمقا سم٤معمٜمًقخ ،واطمقجقا سم٤معمقِم٤مسمف.
.......................
يمًم ىم٤مل امإُم٤مم أمحد قمٜمٝمؿ يِمٌٝمقن قمغم اًمٜم٤مس ،يًقدًمقن سم٤معمقِم٤مسمف ُمـ اًمٜمّمقص ،وهل قمالُمـ٦م واوـح٦م
ٕهؾ اًمٌدع ،دمدهؿ يٌحثقن قمـ اعمقِم٤مسمف ويِمٙمٙمقن اًمٜم٤مس ذم ديٜمٝمؿ ،ذيمرت ًمٙمؿ ومٞمًم ؾمٌؼ اًمذي يً٠مل قمــ
اعمقِم٤مسمف صٌٞمغ سمـ قمًؾ اًمذي ضمٚمده قمٛمر ريض اهلل قمٜمف.
---------------------------------------------------

( )1حمٛمد.7 :
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وشمٙمٚمٛمقا سم٤معمٜمًقخ واطمقجقا سم٤معمقِم٤مسمف ،وؿمٙمٙمقا اًمٜم٤مس ذم آرائٝمؿ وأدي٤مهنؿ ،واظمقّمٛمقا ذم رهبؿ ،وىم٤مًمقا:
يمثػما ممـ٤م ىمـ٤مل رؾمـقل اهلل صـ ّغم اهلل
ًمٞمس قمذاب ىمؼم وٓ طمقض وٓ ؿمٗم٤مقم٦م ،واجلٜم٦م واًمٜم٤مر مل ُخيٚم٘م٤م ،وأٟمٙمروا ً
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ :وم٤مؾمقحؾ ُمـ اؾمقحؾ دُم٤مءهؿ ُمـ هذا اًمقضمف.
.......................
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
ٕهنؿ يمًم ذيمرت ًمؽ ،قمٓمٚمقا اًمٜمّمقص ويمذسمقا سم٤معمققاشمر وردوا أطم٤مدي٨م اًمٜم ّ
--------------------------------------------------أصمرا قمـ رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـ ّٚمؿ وم٘مـد
ٕن ُمـ رد آي٦م ُمـ يمق٤مب اهلل وم٘مد رد اًمٙمق٤مب يمٚمف ،وُمـ رد ً
رد إصمر يمٚمف ،وهق يم٤مومر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ ،ومداُم٧م هلؿ اعمدة ،ووضمدوا ُمـ اًمًٚمٓم٤من ُمٕمقٟمـ٦م قمـغم ذًمـؽ ،وووـٕمقا
اًمًٞمػ واًمًقط دون ذًمؽِ ُ :
ومؽم َك ِقم ْٚم ُؿ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م ،وأوهٜمقمه٤م وص٤مرشم٤م ُمٙمققُملم مإفمٝم٤مر اًمٌدع واًمٙمالم
ومٞمٝم٤م وًمٙمثرهتؿ ،واختذوا اعمج٤مًمس وافمٝمروا رأهيؿ.
.......................
هق ىمري٥م ُمـ قمٍم امإُم٤مم أمحد وَيٙمل ًمؽ احل٤مًم٦م اًمقل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ ؿمٞمقع ُم٘م٤مًم٦م اجلٝمٛمٞم٦م.
--------------------------------------------------وص٤مرشم٤م ُمٙمققُملم مإفمٝم٤مر اًمٌدع و اًمٙمالم ومٞمٝم٤م وًمٙمثرهتؿ ،واختذوا اعمج٤مًمس وأفمٝمروا رأهيؿ وووٕمقا ومٞمف
اًمٙمق٥م.
.......................
أـمٛمٕمقا اًمٜم٤مس سم٤مًمدٟمٞم٤م ،صٜمٗمقا ُمّمٜمٗم٤مت وشمقًمقا اًم٘مْم٤مء وصـ٤مروا ٓ يقًمـقن اًم٘مْمـ٤مء إٓ ُمــ يمـ٤من قمـغم
اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ،-يٌٞمع ديٜمف سمٕمرض
ُمذهٌٝمؿ وقمغم ٟمحٚمقٝمؿ اخلٌٞمث٦م ،يٜمقحٚمقن اًمٌدع ٕضمؾ اًمدٟمٞم٤م ٟ-مً٠مل اهلل ّ
ُمـ اًمدٟمٞم٤م ىمٚمٞمؾ.
--------------------------------------------------وووٕمقا ومٞمف اًمٙمق٥م ،وأـمٛمٕمقا اًمٜم٤مس وـمٚمٌقا هلؿ اًمري٤مؾم٦م ،ومٙم٤مٟم٧م ومقٜم٦م قمٔمٞمٛمـ٦م مل يٜمجـقا ُمٜمٝمـ٤م إٓ ُمــ
قمّمؿ اهلل ،وم٠مدٟمك ُم٤م يم٤من يّمٞم٥م اًمرضمؾ ُمـ جم٤مًمًقٝمؿ أن يِمؽ ذم ديٜمف ،أو يق٤مسمٕمٝمؿ ،أو يزقمؿ أهنؿ قمغم احلـؼ،
وٓ يدري أٟمف قمغم احلؼ أو قمغم اًمٌ٤مـمؾ ،ومّم٤مر ؿم٤ميمً٤م ومٝمٚمؽ اخلٚمؼ ،طمقك يم٤من أي٤مم ضمٕمٗمر اًمذي ي٘م٤مل ًمف اعمققيمؾ.
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.......................
ِ
قمز ّ
ؽم﴾( ،)1يمؾ ُمــ
ؾمٌح٤من اهلل اًمذي ئمٝمر اًمًٜم٦م ئمٝمر اهلل ذيمره يمًم ىم٤مل اهلل ّ
وضمؾ﴿ :إِن َؿم٤مٟم َئ َؽ ُه َق ْإَ ْسم َ ُ
قم٤مدى اًمًٜم٦م ومٝمق ُم٘مٓمقع ُمٌققر ُمذُمقم ،وهلذا اعم٠مُمقن وهمػمه يذيمر سم٤مًمذم واعمٕمقّمؿ واًمقاصمؼ يذُمقن ،وؾمٌح٤من
قمـز
أقمز اهلل سمف اًمًٜم٦م أفمٝمر اهلل سمف اًمًٜم٦م ،وهنك اًمٜم٤مس قمـ آٟمقح٤مل ذم هذه اعمً٠مًم٦م أفمٝمـر اهلل ّ
اهلل اعمققيمؾ اًمذي ّ
ّ
وضمؾ سمف اًمًٜم٦م ،وم٤مًمّمؼم ،ىمد شمِمٞمع اًمٌدقم٦م وشمٔمٝمر ًمٙمـ ٓ سم٘م٤مء هل٤م ،اًمٌ٘م٤مء ًمٚمًٜم٦م ،وهلذا ىمد يٙمقن ًمٚمٌ٤مـمؾ صـقًم٦م
ٌـل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف
وضمقًم٦م وًمٙمـ ٓ يٙمقن ًمف اًمدوًم٦م ،اًمدوًم٦م ًمٚمحؼ وٕهؾ احلؼ وٕهؾ اًمًٜم٦م يمـًم أظمـؼم اًمٜم ّ
وؾم ّٚمؿ ،واًمٔمٝمقر ًمٚمًٜم٦م وٕهؾ احلؼ.
--------------------------------------------------طمقك يم٤من أي٤مم ضمٕمٗمر اًمذي ي٘م٤مل ًمف اعمققيمؾ ،وم٠مـمٗم٠م اهلل سمف اًمٌدع وأفمٝمر سمـف احلـؼ ،أفمٝمـر سمـف أهـؾ اًمًـٜم٦م
وـم٤مًم٧م أًمًٜمقٝمؿ ُمع ىمٚمقٝمؿ ويمثرة أهؾ اًمٌدع إمم يقُمٜم٤م هذا ،واًمرؾمؿ وأقمالم اًمْمالًم٦م ىمد سم٘مل ىمقم يٕمٛمٚمقن هب٤م
ويدقمقن إًمٞمٝم٤مُ ٓ :م٤مٟمع يٛمٜمٕمٝمؿ وٓ أطمد َيجزهؿ قمًم ي٘مقًمقن وقمًم يٕمٛمٚمقن.
.......................
يٕمٜمل ومٞمًم سمٕمد ذًمؽ ،أٟمف ىمد فمٝمرت اًمٌدع وومًدت اًمٜم٤مس ،وص٤مر اًمٍماع سملم اًمًٜم٦م واًمٌدقم٦م.
--------------------------------------------------واقمٚمؿ أٟمف مل دمئ سمدقم٦م ىمط إٓ ُمـ اهلٛم٩م اًمرقم٤مع أشمٌ٤مع يمؾ ٟم٤مقمؼ يٛمٞمٚمقن ُمع يمؾ ريح ،ومٛمـ يم٤من هٙمذا ومال
ِ
ِ
ِ
ديـ ًمف ،ىم٤مل اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤مممَ ﴿ :وم ًَم ْ
﴿و َُم٤م َشم َٗمر ُىمقا
اظم َق َٚم ُٗمقا إِٓ ُم ْـ َسم ْٕمد َُم٤م َضم٤م َء ُه ُؿ ا ًْمٕم ْٚم ُؿ َسم ْٖم ًٞم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ﴾( ،)2وىم٤ملَ :
ِ
ِ
ِ
﴿و َُم٤م ْ
َـ٤مت
اظم َق َٚم َ
ػ ومِ ِٞمف إِٓ اًم ِذي َـ ُأوشمُق ُه ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َضمـ٤م َء ْ ُهت ُؿ ا ًْم ٌَٞمٜم ُ
إِٓ ُم ْـ َسم ْٕمد َُم٤م َضم٤م َء ُه ُؿ ا ًْمٕم ْٚم ُؿ َسم ْٖم ًٞم٤م﴾( ،)3وىم٤ملَ :
َسم ْٖم ًٞم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ﴾( ،)4وهؿ قمٚمًمء اًمًقء أصح٤مب اًمٓمٛمع واًمٌدع.
.......................

( )1اًمٙمقصمر.3 :
( )2اجل٤مصمٞم٦م.17 :
( )3اًمِمقرى.14 :
( )4اًمٌ٘مرة.213 :
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دائـًم أهـؾ
ٟمٕمقذ سم٤مهلل ،وهلذا ي٘مقل اًمؼمهب٤مري واقمٚمؿ أٟمف مل شمقضمد زٟمدىمـ٦م وسمدقمـ٦م إٓ ُمــ اهلٛمـ٩م اًمرقمـ٤معً ،
إهقاء وأهؾ اًمٌدع ير اهٜمقن قمغم اًمٕمقام واهلٛم٩م اًمرقم٤مع أشمٌ٤مع يمؾ ٟم٤مقمؼ اًمذيـ يٛمٞمٚمقن ُمـع يمـؾ ريـح ،هلـذا
ه١مٓء اًمٕمقام ٓ سمد ُمـ شمقضمٞمٝمٝمؿ إمم اًمًٜم٦م وإمم احلؼ وإٓ يًقخدُمٝمؿ إقمداء ومٞمٛمٞمٚمقن هبؿ يمؾ ُمٞمـؾ ،وهـذا
ُمـ وم٘مف اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٓ ،سمد قمقام اًمٜم٤مس يٙمقٟمقن ُمع أهؾ اًمًٜم٦م ،وهلذا اًمٗمقـ شم٠ميت ُمـ ىمٌـؾ اهلٛمـ٩م
اًمرقم٤مع ،ي٠ميت ؿمخص يزيـ هلؿ اًمٌ٤مـمؾ وَيٛمٚمٝمؿ قمغم اًمٌ٤مـمؾ صمؿ حتدث اًمٗمقٜم٦م ،وهذا هق اًمذي طمّمؾ ذم ُم٘مقؾ
قمثًمن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف ٕن اهلٛم٩م اًمرقم٤مع أشمٌ٤مع يمؾ ٟم٤مقمؼ هؿ اًمذيـ أطم٤مـمقا سمٕمثًمن ريض اهلل قمٜمف -سمدار
قمثًمن -ؾمٗمٝم٤مء إطمالم طمدصم٤مء إؾمٜم٤من ،وإٓ أهؾ اًمرأي واًمٙمٌ٤مر وأهؾ اًمٕم٘مؾ ُم٤م اؾمقِمػموا ذم هـذه اًمٗمقٜمـ٦م،
وهلذا ٓ سمد ُمـ اًمقٜمٌف هلذا واحلذر ُمـ أن ُي َقضمٝمقا هـ١مٓء اًمٕمـقام واهلٛمـ٩م اًمرقمـ٤مع اًمققضمٞمـف اًمٖمـػم صـحٞمح،
دائًم َيـ٤موًمقن شمٍمـيػ هـ١مٓء
يقضمٝمقا اًمققضمٞمف اًمّمحٞمح ،وي٘م٤مُمقن قمغم اًمًٜم٦م ،وأهؾ إهقاء وأهؾ اًمٌدع ً
اهلٛم٩م واًمٕمقام ٕهنؿ ٓ ِقم ْٚم َؿ هلؿ وٕهنؿ ُم٘مٚمدة وٕهنؿ شمًػم هبؿ اًمٕمقاـمػ وَيريمـقن ٕضمـؾ دٟمٞمـ٤م أو ٕضمـؾ
رء ،ومًم أقمجؾ ،امإٟمً٤من ٓ يٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمـ ه١مٓء اهلٛم٩م اًمرقم٤مع اًمذيـ متٞمؾ هبؿ اًمري٤مح ،جي٥م أن يٙمـقن
ًمإلٟمً٤من قم٘مؾ وشم٠مين وطمّم٤موم٦م وُمـ اًمثٌ٤مت ُم٤م يٛمٜمٕمف ُمــ اًمـدظمقل ذم اًمٗمـقـ ،وؾمـقف يـ٠ميت سمـ٢مذن اهلل يمـالم
اًمؼمهب٤مري قمـ اعمخرج ُمـ اًمٗمقٜم٦م واًمًٌٞمؾ إذا وىمٕم٧م اًمٗمقٜم٦م ،وأُم٤م يمالُمف قمـ قمٚمًمء اًمًقء اًمذيـ هؿ أؿمٌف سمٕمٚمًمء
قمز ّ
وضمؾَ ﴿ :وم ًَم ْ
اظم َق َٚم ُٗمقا إِٓ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َضم٤م َء ُه ُؿ ا ًْم ِٕم ْٚم ُؿ َسم ْٖم ًٞم٤م َسم ْٞمٜمَ َُٝم ْؿ﴾( ،)1فمٚمؿ
اًمْمالًم٦م :قمٚمًمء اًمٞمٝمقد يمًم ىم٤مل اهلل ّ
فمٚمًم وقمدوا ًٟمً٤م وهـقى
وقمدوان ،وم٘مد يٙمقن قم٤ممل ُمـ قمٚمًمء اًمًقء يٕمرف احلؼ ويٕمرض قمٜمف إُم٤م ٕضمؾ اًمدٟمٞم٤م أو ً
ذم ٟمٗمًف ،هذا أؿمٌف ُم٤م يٙمقن سم٤مًمٞمٝمقد ،وقمٚمًمء اًمْمالًم٦م اًمذيـ ُيٜمّمٌقن ٕهنؿ قمٚمًمء ه١مٓء يْمٚمقن اًمٜمـ٤مس ،يمـًم
أن امإٟمً٤من إذا أومقك سمجٝمؾ يْمؾ اًمٜم٤مس يمًم ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح «إن اهلل ٓ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ اٟمقزا ًقم٤م يٜمقزقمـف
ُمـ صدور اًمٜم٤مس :وًمٙمـ ي٘مٌْمف سم٘مٌض اًمٕمٚمًمءش اًمٕمٚمًمء هؿ أهؾ إصمر وأهؾ اًمـقطمل وأهـؾ اًمّمـدق وأهـؾ
ً
ضمٝم٤مٓ :ومًئٚمقاش ذم أُمر اًمـديـ واًمٜمـقازل «ومـ٠مومققا سمٖمـػم قمٚمـؿ
رؤوؾم٤م
اًمديـ «طمقك إذا مل يٌؼ قم٤معمً٤م اختذ اًمٜم٤مس
ً
ومْمٚمقا وأوٚمقاش( ،)2أ ن شمًٛمع ُمـ ظمالل اًمٗمْمـ٤مئٞم٤مت ُمــ يٜمّمـ٥م ٟمٗمًـف ًمٚمٗمقـقى ،دمـده ٓ يٌـ٤مزم سمـدُم٤مء
اعمًٚمٛملم ،ويٗمقل سم٘مق٤مل ومالن وًمق ُم٤مت أًمػُ ،مٚمٞمقن- ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -إُم٤م ضم٤مهؾ وإُم٤م ُمــ قمٚمـًمء اًمْمـالًم٦م- ،
( )1اجل٤مصمٞم٦م.17 :
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)111
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اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م -اًمذي ٓ يٌ٤مزم سمح٘مـ دُم٤مء اعمًٚمٛملم ،ه١مٓء إُمـ٤م ضم٤مهـؾ وإُمـ٤م وـ٤مل ٟ-مًـ٠مل اهلل
ٟمً٠مل اهلل ّ
اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م -امإٟمً٤من يٕمرف ُمثؾ هذه إُمقر ويدريمٝم٤م ،ومٝمذه اًمقص٤مي٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمقل ذيمره٤م اًمؼمهبـ٤مري
ّ
ٟم٤مومٕم٦م ًمؽ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من.
--------------------------------------------------وا ْقم َٚم ْؿ أٟمف ٓ يزال اًمٜم٤مس ذم قمّم٤مسم٦م ُمـ أهؾ احلؼ واًمًٜم٦م هيـدهيؿ اهلل وهيـدي هبـؿ همـػمهؿ وَيٞمـل هبـؿ
َـ٤مت
اًمًٜمَـ ،ومٝمؿ اًمذيـ وصٗمٝمؿ اهلل ُمع ىمٚمقٝمؿ قمٜمد آظمقالف وىم٤مل﴿ :اًم ِذي َـ ُأوشمُق ُه ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُمـ٤م َضمـ٤م َء ْ ُهت ُؿ ا ًْم ٌَٞمٜم ُ
ِ ِ ِ
َسم ْٖم ًٞم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ﴾( )1وم٤مؾمقثٜم٤مهؿ وم٘م٤ملَ ﴿ :وم َٝمدَ ى اهللُ اًم ِذي َـ آ َُمٜمُقا َعمِ٤م ْ
احلؼ سمِ٢مِ ْذٟمِ ِف َواهللُ َ ْهي ِدي َُمـ ْـ َي َِمـ٤م ُء
اظم َق َٚم ُٗمقا ومٞمف ُم َـ ْ َ

إِ َمم ِس ٍ
اط ُُم ًْق َِ٘مٞم ٍؿ﴾( ،)2وىم٤مل رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٓ« :شمزال قمّم٤مسم٦م ُمـ أُمقل فم٤مهريـ قمغم احلؼ،
َ
ٓ ييهؿ ُمـ ظمذهلؿ طمقك ي٠ميت أُمر اهللش(.)3
.......................
يٌلم ًمؽ احل٤مًم٦م اًمقل يم٤من ومٞمٝم٤م ؾمقء وفمٝمقر اًمٌدع :أظمؼمك سمٗمرج اهلل ؾمـٌح٤مٟمف وشمٕمـ٤ممم وسمٗمْمـؾ اهلل أٟمـف ٓ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ عم٤م أظمؼم سم٤مًمٗمرق وأهن٤م ؾمقٗمؽمق إُُم٦م  :ىم٤مل« :يمٚمٝم٤م ذم
يزال ذم اًمٜم٤مس أهؾ احلؼٕ ،ن اًمٜم ّ
اًمٜم٤مر إٓ واطمدةش( )4ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :وهل اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ،وصٗمٝم٤م ذم أظمرة سم٠مهن٤م ٟم٤مضمٞم٦م ُمـ قمـذاب أظمـرة،
وضم٤مء ذم احلدي٨م «ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمقل قمغم احلؼ ُمٜمّمقرةش ـم٤مئٗم٦م ُمٜمّمقرة «ٓ ييهؿ ُمـ ظمذهلؿ وٓ ُمـ
ظم٤مًمٗمٝمؿ إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦مش( )5يٕمٜمل إمم ىمرب ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ،وم٢مٟمف ٓ يزال أهؾ احلـؼ هلـؿ سم٘مٞمـ٦م ،ىمـد ي٘م ّٚمـقن وىمـد

قمز ّ
وضمؾ طم٤مومظ ديٜمف وطمـ٤مومظ ُؾمـٜم٦م ٟمٌ ّٞمـف ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف
يٙمثرون سمحً٥م اظمقالف اًمزُم٤من واعمٙم٤منً ،مٙمـ اهلل ّ
وؾم ّٚمؿ ،ومٝم١مٓء ٓ خيٚمقا ُمٜمٝمؿ زُم٤من وٓ ُمٙم٤من وإن ّ
ىمؾ قمددهؿ ،هـذه اًمٓم٤مئٗمـ٦م اعمٜمّمـقرة قمـغم ُمــ ظم٤مًمٗمٝمـ٤م،
ُمٜمّمقرة سم٤محلج٦م واًمؼمه٤من وسم٤مًمٜمقر اًمذي ضم٤مء سمف حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وهق اًمقطمل ُمــ يمـالم اهلل وُمــ

( )1اًمٌ٘مرة.213 :
( )2اًمٌ٘مرة.213 :
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3641
( )4ؾمٌؼ خترجيف.
( )5ؾمٌؼ خترجيف.
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احلـؼ سمِ٢مِ ْذٟمِ ِ
ِ ِ ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وهلذا ىم٤ملَ ﴿ :وم َٝمدََ ى اهللُ اًم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا عمَِ٤م ْ
يمالم رؾمقًمف ّ
ـف﴾(،)1
اظم َق َٚم ُٗمقا ومٞمف ُمـ َـ ْ َ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ «اًمٚمٝمـؿ
ودائًم امإٟمً٤من يدقمق اهلل أن هيديف ًمٚمحؼ ،وذم طمدي٨م ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ اؾمقٗمقح اًمٜم ّ
ً
رب ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ واهاومٞمؾ وم٤مـمر اًمًٛمقات وإرض أٟم٧م حتٙمؿ سملم قمٌ٤مدك سمـًم يمـ٤مٟمقا ومٞمـف خيقٚمٗمـقن:
اهدين عم٤م اظمقٚمػ ومٞمف ُمـ احلؼ سم٢مذٟمف إٟمؽ هتدي ُمـ شمِم٤مء إمم ساط ُمًق٘مٞمؿش( ،)2امإُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب
يم٤من يراؾمؾ ظمّمق َُم ف ومٞمقصٞمٝمؿ سم٤ممإيمث٤مر ُمـ هذا اًمدقم٤مء ،هذا اًمدقم٤مء اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي يٜمٌٖمل ًمإلٟمًـ٤من أن يٚمٝمـ٩م
اخلػم وحمٌ َ٦م اخلػم هـداه اهلل
سمف طمقك هيديف اهلل ؾمٌح٤مٟمف إمم اًمٍماط اعمًق٘مٞمؿ ،واذا قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ىمٚم٥م قمٌده َ
قمز ّ
وضمؾ إمم ذًمؽ اًمٍماط اعمًق٘مٞمؿ ،هذه اًمٕمّمٌ٦م ىم٤مئٛم٦م وهل سم٤مىمٞم٦م وفم٤مهرة قمغم ُمــ ظم٤مًمٗمٝمـ٤م إمم ىمـرب ىمٞمـ٤مم
ّ
اًمً٤مقم٦م.
ّ
وضمـؾ ،أو
قمـز
وم٤مًمِم٠من هؾ أٟم٧م شمٙمقن ُمـ ه١مٓء اًمذيـ يٜمٍمون اًمديـ ويٜمٍمون اًمًٜم٦م طمقك شمٚم٘مـك اهلل ّ
همػم وأطمدث وسمدّّ ل :وم٢مذا ضم٤مء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م َذا َدك اًمٜمٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ قمـ طمقوف ٕٟمـؽ ممــ
شمٙمقن ممـ ّ
واًمًالُم٦م ُمـ هذه اعمحدصم٤مت واًمٌدع.
وهمػم وسمدلٟ ،مً٠مل اهلل اًمثٌ٤مت ّ
أطمدث ّ
--------------------------------------------------واقمٚمؿ رمحؽ اهلل أن اًمٕمٚمؿ ًمٞمس سمٙمثرة اًمرواي٦م واًمٙمق٥م ،إٟمًم اًمٕم٤ممل ُمـ اشمٌّع اًمٕمٚمؿ واًمًٜمَـ وإن يم٤من ىمٚمٞمـؾ
اًمٕمٚمؿ واًمٙمق٥م ،وُمـ ظم٤مًمػ اًمٙمق٤مب واًمًٜم٦م ومٝمق ص٤مطم٥م سمدقم٦م وإن يم٤من يمثػم اًمٕمٚمؿ واًمٙمق٥م.
.......................
هذه وصٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ٓ ،شمٖمؽم سمٙمثرة رواي٦م وٓ سمحًـ يمالم وٓ سمقٜمٛمٞمـؼ إًمٗمـ٤مظ وٓ سمٙمثـرة
إؾمٌ٤مب ،وًمٙمـ اًمِم٠من ذم هذا اًمذي ُيٕمٚمٛمؽ اًمٕمٚمؿ أو يدقمق إمم اًمٕمٚمؿ هؾ هق صم٤مسم٧م قمغم اًمٙمق٤مب واًمًـٜم٦م؟ أم
وهمػم ووىمـع ذم اًمٌـدع ،وهلـذا ي٘مـقلً :مـٞمس
خم٤مًمػ عم٤م ضم٤مء ذم اًمٙمق٤مب واًمًٜم٦م؟ هؾ هق قمغم اًمًٜم٦م أم أطمدث ّ
اًمٕمٚمؿ سمٙمثرة اًمرواي٦م ،ي٘مقل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقدً" :مٞمس اًمٕمٚمؿ سمٙمثـرة اًمروايـ٦م ،واٟمـًم اًمٕمٚمـؿ اخلِمـٞم٦م"( ،)3هلـذا
قمٜمدُم٤م ُشم ُٙمُٚمؿ ذم ُمٕمروف -وهق ُمـ اًمٕمٌ٤مد -ىم٤مل أطمدهؿ :ومٞمف وومٞمف :ىم٤مل :أؾمٙم٧مُ ،مٕمف رأس اًمٕمٚمؿ ،اخلِمٞم٦م ُمـ
( )1اًمٌ٘مرة.213 :
( )2صحٞمح ُمًٚمؿ (.)771
( )3طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء (.)131 /1
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اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،واخلقف ُمـ اهلل ،رأس اًمٕمٚمؿ ،إذا يم٤من امإٟمً٤من يٕمٚمؿ وٓ يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمـف هـذه ُمّمـٞمٌ٦م ،أو
يم٤من يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ٕضمؾ اًمدٟمٞم٤م وٕضمؾ اعمٜمّم٥م ،أو يقٕم٤ممم قمغم اخلٚمؼ! ُمّمٞمٌ٦م ،أو يم٤من ممـ َيـدث ذم ديــ اهلل
قمز ّ
اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ٓ -شمٖمرك ،اٟمٔمر إمم ُمـ ًمـزم
ّ
وضمؾ قمغم همػم اًمًٜم٦مُ ،مّمٞمٌ٦م أظمرى ،ويمؾ هذه ٟ-مً٠مل اهلل ّ
اًمًٜم٦م ،ومٙمـ ممـ ىم٤مم قمغم هذا اعمٜمٝم٩م وقمغم هذه اًمٓمري٘م٦م وقمغم هذه اًمقصٞم٦م اًمٌٚمٞمٖم٦م ُمـ امإُم٤مم اًمؼمهبـ٤مري رمحـف
اهلل شمٕم٤ممم ٓ ،شمٖمؽم ،اًمديقسمٜمدي٦م َيٗمٔمقن اًمٙمق٥م اًمًق٦م ًمٙمـ ٓ يٕمٚمٛمقن ،قمٜمدهؿ اٟمحراف ذم اًمٕم٘مٞمدة ،وهٙمذآ ،
شم ُٖمر َك إؾم٤مٟمٞمد وإطم٤مدي٨مً ،مٙمـ اًمِم٠من هؾ هذا قمغم اًمًـٜم٦م ٓ ،شمٖمـؽم سمٙمثـرة طمديثـف وٓ سمٙمثـرة روايقـف وٓ
ٌل ّ
ًمًحراش( ،)1امإٟمً٤من ىمد يًـحر سم٠مًمٗم٤مفمـف ،ويٙمـقن
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ« :إن ُمـ اًمٌٞم٤من
ً
سمٌالهمقف ،ي٘مقل اًمٜم ّ
اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م -سمؾ اٟمٔمر إمم إُمر ذم اًمًٜم٦م قمغم اًمثٌ٤مت وُمـٜمٝم٩م اًمًـٜم٦م واًمًـٚمػ
داقمٞم٦م والًم٦م ٟ-مً٠مل اهلل ّ
واًمّمح٤مسم٦م ،وم٤مًمزم هذا اًمٓمريؼ.
--------------------------------------------------واقمٚمؿ رمحؽ اهلل أن ُمـ ىم٤مل ذم ديـ اهلل سمرأيف وىمٞم٤مؾمف وشم٠مويٚمف ُمـ همػم طمج٦م ُمـ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م :وم٘مد ىم٤مل
قمغم اهلل ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ ،وُمـ ىم٤مل قمغم اهلل ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ ومٝمق ُمـ اعمقٙمٚمٗملم ،واحلؼ ُم٤م ضم٤مء ُمـ قمٜمـد اهلل ،واًمًـٜم٦م ُؾمـٜم٦م
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،واجلًمقم٦م ُم٤م اضمقٛمع قمٚمٞمف أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ذم ظمالومـ٦م
أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثًمن ،وُمـ اىمقٍم قمغم ُؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف أصح٤مسمف واجلًمقم٦م
َوم َٚم َ٩م قمغم أهؾ اًمٌدع يمٚمٝم٤م واؾمؽماح سمدٟمف وؾم ّٚمؿ ًمف ديٜمف إن ؿم٤مء اهلل ٕن رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـ ّٚمؿ ىمـ٤مل:
وسملم ًمٜم٤م رؾمقل اهلل ّ
اًمٜم٤مضمل ُمٜمٝم٤م وم٘م٤ملُ« :م٤م يمٜم٧م أٟمـ٤م اًمٞمـقم قمٚمٞمـف اًمٞمـقم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ
َ
«ؾمقٗمؽمق أُمقلش ّ
وأصح٤ميبش( )2ومٝمذا هق اًمِمٗم٤مء واًمٌٞم٤من وإُمر اًمقاوح واعمٜم٤مر اعمًقٜمػم ،وىم٤مل رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ:
«إي٤ميمؿ واًمقٕمٛمؼ ،وإي٤ميمؿ واًمقٜمٓمع ،وقمٚمٞمٙمؿ سمديٜمٙمؿ اًمٕمقٞمؼش(.)3
.......................

( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)5146
( )2ؾمٌؼ خترجيف.
( )3مل أقمثر قمٚمٞمف ُمرومققمًً ٤م ،وإٟمًم هق ُمقىمقف قمغم قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمـف .ىمـ٤مل ذم جمٛمـع اًمزوائـد وُمٜمٌـع اًمٗمقائـد ت طمًـلم أؾمـد (/2
( :) 266رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ،وأسمق ىمالسم٦م مل يًٛمع ُمـ اسمـ ُمًٕمقد)
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هذه وصٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمٗمٞمدة ،ي٘مقل :واقمٚمؿ أٟمف ُمـ ىم٤مل ذم ديـ اهلل سمرأيف وىمٞم٤مؾمف وم٘مد ىم٤مل قمغم اهلل ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ،
وهلذا ىمد ىمدُمٜم٤م ًمؽ اًمٙمالم ذم ذم اًمرأي ،وهلذا قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ي٘مقلً« :مق يم٤من اًمديـ سم٤مًمرأيً :مٙمـ٤من أؾمـٗمؾ
اخلػ أومم سم٤معمًح ُمـ أقمالهش( ،)1وم٤مًمديـ ًمٞمس سم٤مًمرأي وٓ اًمٕم٘مـؾ ٕن اًمٕم٘مـقل ختقٚمـػ ،وإٟمـًم هـق سم٤مٓشمٌـ٤مع
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿُ ٓ ،شم ِ
ٌل ّ
ُٕمٛمؾ هبذا شم٘مقل إومم يمذا ،ظمذ ُم٤م ضمـ٤مءك قمــ اهلل وقمــ
واعمق٤مسمٕم٦م عم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜم ّ
رؾمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ووٕمف ومقق رأؾمؽ ،هذا هق آشمٌ٤مع ،هذا هق ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م ،وُم٤م اضمقٛمع قمٚمٞمف
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،صمؿ أؿم٤مر إمم ظمالوم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثًمن وهق اًمديـ اًمٕمقٞمؼ ،اًمذي سم ّٞمٜمف
أصح٤مب اًمٜم ّ
اًمؼمهب٤مري أن اًمديـ اًمٕمقٞمؼ ُم٤م طمدث ىمٌؾ اًمٗمقٜم٦مُ ،م٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ىمٌؾ ُم٘مقؾ قمثًمن هذا هق اًمديـ اًمٕمقٞمؼُ ،م٤م
ٌل ّ
صـغم اهلل
يم٤من قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ىمٌؾ ُم٘مقؾ قمثًمن ،هذا هق اًمديـ اًمٕمقٞمؼ «ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف اًمٞمقم وأصح٤ميبش يمًم ىم٤مل اًمٜم ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أقمٓم٤مك و٤مسم ًٓم٤م وم٤مؾمقٛمًؽ سمف ،أن حتـرص يمـؾ احلـرص قمـغم ًمـزوم
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وم٤مًمٜم ّ
ـمري٘م٦م اًمّمح٤مسم٦م وقمغم ُمٜمٝم٩م اًمّمح٤مسم٦م وقمغم آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م وقمغم ُم٤م يم٤مٟمقن يٕمٛمٚمقن ُمـ أُمر اًمديـ ،ومٙمـؾ أُمـر
ٌـل ّ
صـغم اهلل
طمدث سمٕمد قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م شمًقٌٍم سمف وشمٜمٔمر ومٞمف وٓ شمق٤مسمع ومٞمفٟٕ ،مؽ أٟم٧م شمق٤مسمع ُم٤م يم٤من قمٚمٞمـف اًمٜم ّ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ومٙمؾ رء خي٤مًمػ اًمدًمٞمؾ وخي٤مًمػ ُمٜمٝم٩م اًمّمح٤مسم٦م ووم٘مف اًمّمح٤مسم٦م ومٝمق ُمردود ،صمؿ ىمـ٤ملُ :مـ٤م يمـ٤من
قمٚمٞمف اجلًمقم٦م َوم َٚم َ٩م أهؾ اًمٌدع ،واؾمؽماح سمدٟمف وؾمٚمؿ ديٜمفٟ ،مٕمؿُ ،مـ يم٤من قمغم اًمًٜم٦م ،وهلذا امإُم٤مم اعمجـدد رمحـف
اهلل حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب ذم يمِمػ اًمِمٌٝم٤مت ي٘مقل :اًمٕم٤مُمل اعمقطمد يٖمٚم٥م أًمػ ُمـ قمٚمًمء اًمْمالًم٦م ،اًم٘م٤مئؿ قمغم
حت٤مج ه١مٓء وشمٗمٚمجٝمؿ وشمٙمنـ هـ١مٓء سمـ٤محلؼ اًمـذي
احلج٦م واًمؼمه٤من ،هٙمذا إذا يمٜم٧م قمغم اًمًٜم٦م شمًقٓمٞمع أن ّ
وضمؾ ي٘مقلَ ﴿ :وم٤مؾم َقَٛم ًِ ْؽ سمِ٤مًم ِذي ُأ ِ
قمز ّ
وطم َل إِ ًَم ْٞم َؽ﴾( )2سم٤مًمقطمل وأظمذت سمحٌـؾ
ُمٕمؽٟٕ ،مؽ ُمًقٛمًؽ ،اهلل ّ
ْ ْ
اهلل اًمقصمٞمؼ واقمقّمٛم٧م سمحٌؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وم٠مٟم٧م ٍ
ىمـقي ،حتٗمـظ اًم٘مـرآن ،شمًـقدل سمـ٤مًم٘مرآن
ٟمـ٤مج وأٟمـ٧م
ٌ
وسم٤مًمًٜم٦م ،شمذيمر اًمٜم٤مس سمٛمثؾ هذه إُمقر ،إذا أردت أن ُشم ٌُّلم ًمٚمٜم٤مس ُشم ٌُّلم هلؿ ُمـ يمالم اهلل ُمـ يمالم رؾمقًمف ُمــ
يمالم أصح٤مسمف روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،ومٕمٜمد ذًمؽ شمًقٓمٞمع أن شمٙمن قمٚمًمء اًمْمالًم٦م ،وهلذا قمٚمـًمء اًمْمـالًم٦م وأهـؾ
اًمْمالل اًمذيـ اُمقحٜمقا اًمٜم٤مس سمخٚمؼ اًم٘مرآن طمٞمٜمًم ٟم٤مفمرهؿ سمٕمض إئٛم٦م ومج٤مءوا يقٙمٚمٛمقن ذم إًمٗمـ٤مظ صـ٤مر
اًمًٚمػ يًقدًمقن قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦م ،وم٢مذا ىم٤مل يمٚمٛم٦م ىم٤مل :أٟم٤م أىمقل :ىم٤مل اهلل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف
( )1صحٞمح .أسمق داود ( .)162امإرواء (.)113
( )2اًمزظمرف.43 :
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وؾم ّٚمؿ :ومال يًقٓمٞمٕمقن أن جيٞمٌقإ ،ن امإٟمً٤من ُمًقٔمٝمر سم٤مًمدًمٞمؾ ُمـ يمالم اهلل وُمـ يمالم رؾمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾم ّٚمؿ ،صمؿ ىم٤مل :وإي٤ميمؿ واًمقٜمٓمع واًمقٕمٛمؼ ذم اًمديـُ ،مذُمقم ،اًمقٜمٓمع واًمقِمدد واًمقٕمٛمؼ وإؾمئٚم٦م اًمقل ٓ ـم٤مئؾ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سم٤محلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًـٛمح٦م ًمـٞمس ومٞمٝمـ٤م شمٕم٘مٞمـد وٓ
حتقٝم٤م أن هذا ُمـ اًمقٕمٛمؼ اعمذُمقمُ ،سمٕم٨م اًمٜم ّ
والل وٓ شمٕمٛمؼ وٓ شمٜمٓمع.
--------------------------------------------------واقمٚمؿ أن اًمٕمقٞمؼ ُم٤م يم٤من ُمـ ووم٤مة رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ إمم ىمقؾ قمثًمن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمـف،
ويم٤من َىم ْق ُٚمف أول اًم ُٗم ْر َىم٦م وأول آظمقالف ،ومقح٤مرسم٧م إُُم٦م وشمٗمرىم٧م ،واشمٌّٕم٧م اًمٓمٛمع وإهقاء واعمٞمؾ إمم اًمدٟمٞم٤م.
.......................
ؾمٌؼ اًمٙمالم قمـ اًمٗمقٜم٦م وسمٞم٤من ذًمؽ.
--------------------------------------------------ومٚمٞمس ٕطمد رظمّم٦م ذم رء أطمدصمف مم٤م مل يٙمـ قمٚمٞمف أصح٤مب حمٛمد رؾمقل اهلل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ ،أو
يٙمقن رضمؾ يدقمق إمم رء أطمدصمف ُمـ ِىم ٌَٚمف أوُمـ ِىم ٌَؾ رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٌدع :ومٝمق يمٛمـ أطمدصمف ،وُمـ زقمؿ ذًمؽ
أو ىم٤مل سمف وم٘مد رد اًمًٜم٦م وظم٤مًمػ احلؼ واجلًمقم٦م ،وأسم٤مح اًمٌدع وهق أض قمغم هذه إُُم٦م ُمـ إسمٚمٞمس ،وُمـ قمرف
ُم٤م شمرك أصح٤مب اًمٌدع ُمـ اًمًٜم٦م وُم٤م وم٤مرىمقا ومٞمف :ومقٛمًؽ سمف ومٝمق ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م وص٤مطم٥م مج٤مقمـ٦م ،وطم٘مٞمـؼ أن
ُيقٌّع وأن ُيٕم٤من وأن َُيٗمظ ،وهق ممـ أوص سمف رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
.......................
ٌـل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ واحلـذر ُمــ
هذه وص٤مي٤م قمٔمٞمٛم٦م ذم آشمٌ٤مع وُمق٤مسمٕم٦م ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف أصح٤مب اًمٜم ّ
اًمٌدع ،ومٞمٝم٤م وصٞم٦م ،يمذًمؽ حتذير ُمـ ؿمٞم٤مـملم امإٟمس ،وظمٓمر ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٌدقم٦م ،وظمٓمرهؿ قمغم اًمٜمـ٤مس،
ويٌلم ًمؽ اًمؼمهب٤مري ومٞمًم سمٕمد ذًمؽ ،يٕمرف اًمٌـدع طمقـك
وهلذا ٓ سمد ًمإلٟمً٤من أن يٕمرف اًمٌدع ورؤوس اًمٌدعّ ،
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ قمـ اخلػم :ويمٜمـ٧م أؾمـ٠مًمف
يققىم٤مه٤م ،يمًم ىم٤مل طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمًمن" :يم٤من اًمٜم٤مس يً٠مًمقن اًمٜم ّ
قمـ اًمنم خم٤موم٦م أن يدريمٜمل"( ،)1امإٟمً٤من يٕمرف اًمنم ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمٕمروم٦م وإٟمًم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمققىمل واحلـذرٓ ،

( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3616
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سمد ًمإلٟمً٤من أن يٕمرف ُم٤م هق ىمقل اعمرضمئ٦مُ ،م٤م هق ىمقل اخلقارجُ ،م٤م هـق ىمـقل اجلٝمٛمٞمـ٦م ،طمقـك يقجٜمـ٥م هـذه
إىمقال ويٚمزم اًمًٜم٦م ويٕمرف اًمًٜم٦م.
--------------------------------------------------واقمٚمٛمقا رمحٙمؿ اهلل أن أصقل اًمٌدع أرسمٕم٦م أسمقاب ،اٟمِمٕم٥م ُمـ هذه إرسمٕمـ٦م اصمٜمـ٤من وؾمـٌٕمقن هـقى صمـؿ
يّمػم يمؾ واطمد ُمـ اًمٌدع يقِمٕم٥م طمقك شمّمػم يمٚمٝم٤م إمم أًمٗملم وصمًمٟمًمئ٦م ُم٘م٤مًم٦م ،ويمٚمٝم٤م والًم٦م ويمٚمٝم٤م ذم اًمٜمـ٤مر إٓ
واطمدة ،وهق ُمـ آُمـ سمًم ذم هذا اًمٙمق٤مب واقمق٘مده ُمـ همػم زيٗم٦م ذم ىمٚمٌف وٓ ؿمٙمقك ،ومٝمق صـ٤مطم٥م ُؾمـٜم٦م وهـق
اًمٜم٤مضمل إن ؿم٤مء اهلل.
.......................
أص قل اًمٌدع أرسمٕم٦م ،اًمرواومض واخلقارج واًم٘مدري٦م واعمرضمئ٦م ،هذا ٟم٘مؾ قمـ سمٕمـض إئٛمـ٦م يمٞمقؾمـػ سمــ
أؾمٌ٤مط ،وهلذا شمٕمديد اًمٗمرق وشمٕمٞمٞمٜمٝم٤م ٓ طم٤مضم٦م ًمإلٟمً٤من ومٞمف وأن هذه اًمٗمرىم٦م ُمـ اًمثٜمقلم واًمًٌٕملم ومرىمـ٦م ،هـذا
ٌل ّ
صـغم اهلل
َيق٤مج إمم دًمٞمؾً ،مٙمـ امإٟمً٤من يٕمرف أن هذه ُمـ اًمٗمرق اًمققمٞمدي٦م ويٙمٗمٞمف ذم هذا ،هذا ُم٘مّمقد اًمٜم ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ اًمقٕمٞملم ،إٟمًم اعم٘مّمقد أن يٕمـرف أن هـ١مٓء ُمــ اًمٗمـرق
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿً ،مٞمس ُم٘مّمقد اًمٜم ّ
ٌل ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـ ّٚمؿ ،صمـؿ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وظم٤مًمٗم٧م ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜم ّ
اًمققمٞمدي٦م اًمقل ظم٤مًمٗم٧م ُؾمٜم٦م اًمٜم ّ
ىم٤ملُ :مـ آُمـ هبذا اًمٙمق٤مب واقمق٘مده ،يٕمٜمل ىم٤مل :إن هذه اًمٌدع شمقٗمرق وشمقِمٕم٥م إمم أًمٗملم وصمًمٟمًمئـ٦م ،يمـؾ هـذا
اضمقٝم٤مد ُمـ اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وهلذا ي٘مقلُ :مـ آُمـ هبذا اًمٙمقـ٤مب ،يٕمٜمـل ُمْمـٛمقن هـذا اًمٙمقـ٤مبٟٕ ،مـف
ُمِمقٛمؾ قمغم أصقل أهؾ اًمًٜم٦م ،وهق ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م إن ؿم٤مء اهلل.
--------------------------------------------------واقمٚمؿ رمحؽ اهلل ًمق أن اًمٜم٤مس وىمٗمقا قمٜمد ُحمدصم٤مت إُمقر ومل يقج٤موزوه٤م سمٌمء ومل يقًمدوا يمال ًُم٤م مم٤م مل يرد
ومٞمف أصمر قمـ رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وٓ قمـ أصح٤مسمف مل شمٙمـ سمدقم٦م.
.......................
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ مل شمٙمـ سمدقم٦م ،وإٟمًم اًمٌدع
يٕمٜمل ًمق أن اًمٜم٤مس وىمٗمقا قمغم ُم٤م وىمػ قمٚمٞمف أصح٤مب اًمٜم ّ
سمًٌ٥م امإطمداث ذم إًمٗم٤مظ وذم إقمًمل ،هذه أؾمٌ٤مب اًمٌدعً ،مٙمـ اًمٜم٤مس ُم٤م شمقىمٗمـقا قمـغم ُمـ٤م شمقىمـػ قمٚمٞمـف
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمؾ زادوا وأطمدصمقا.
أصح٤مب اًمٜم ّ
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--------------------------------------------------يمـ٤مومرا إٓ أن جيحـد ؿمـٞم ًئ٤م ممـ٤م أٟمزًمـف اهلل
واقمٚمؿ رمحؽ اهلل أٟمف سملم اًمٕمٌد وسملم أن يٙمقن ُم١مُمٜمً٤م طمقك يّمػم
ً
شمٕم٤ممم ،أو يزيد ذم يمالم اهلل أو يٜم٘مص ،أو يٜمٙمر ؿمٞم ًئ٤م مم٤م ىم٤مل اهلل ،أو ؿمٞم ًئ٤م مم٤م شمٙمٚمؿ سمف رؾمقل اهلل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف
واًمٖمٚمق ذم اًمديـ :وم٢مٟمف ًمٞمس ُمـ ـمريؼ احلؼ ذم رء.
وؾم ّٚمؿ ،وم٤مشمؼ اهلل رمحؽ اهلل ،واٟمٔمر ًمٜمٗمًؽ وإي٤مك
ّ
.......................
امإٟمً٤من ىمد يدظمؾ اًمديـ سمٙمٚمٛم٦م وخيرج سمٙمٚمٛم٦م ،سمر ّد ُم٤م ضم٤مء قمـ اهلل وقمـ رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ،
ٌـل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ ىمـ٤مل« :إن
وهلذا امإٟمً٤من جي٥م أن يٜمقٌف ًمألًمٗم٤مظ ،وأن يٙمقن وىم٤م ًوم٤م قمغم ًمً٤مٟمف ،واًمٜم ّ
اًمرضمؾ ًمٞمقٙمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م ُمـ ؾمخط اهلل -ذم رواي٦م ٓ يٌ٤مزم هب٤م -وم٢مٟمف يٚم٘مك ذم اًمٜم٤مر ؾمـٌٕملم ظمري ًٗمـ٤مش( ،)1امإٟمًـ٤من
يٜمقٌف ُمـ هذه إًمٗم٤مظ وُمـ هذه إُمقر ،امإٟمً٤من يدظمؾ سمٙمٚمٛمـ٦م وخيـرج سمٙمٚمٛمـ٦م ،يـدظمؾ سم٤مًمِمـٝم٤مدة وخيـرج
سمٙمٚمٛم٦م.
--------------------------------------------------ومجٞمع ُم٤م وصٗم٧م ًمؽ ذم هذا اًمٙمق٤مب ومٝمق قمـ اهلل وقمـ رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وقمــ أصـح٤مسمف
وقمـ اًمق٤مسمٕملم واًم٘مرن اًمث٤مًم٨م إمم اًم٘مرن اًمراسمع ،وم٤مشمؼ اهلل ي٤م قمٌد اهلل ،وقمٚمٞمؽ سم٤مًمقّمديؼ واًمقًـٚمٞمؿ واًمقٗمـقيض
واًمرو٤م سمًم ذم هذا اًمٙمق٤مب ،وٓ شمٙمقؿ هذا اًمٙمق٤مب أطمدً ا ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م :ومٕمًك يرد اهلل سمف طمػماٟمً٤م قمـ طمػمشمـف،
أو ص٤مطم٥م سمدقم٦م قمـ سمدقمقف ،أو ً
و٤مٓ قمـ والًمقف :ومٞمٜمجق سمف ،وم٤مشمؼ اهلل وقمٚمٞمؽ سم٤مُٕمر اًمٕمقٞمؼ إول ،وهق ُمـ٤م
وصٗم٧م ًمؽ ذم هذا اًمٙمق٤مب ،ومرطمؿ اهلل قمٌدً ا ورطمؿ واًمديف ىمرأ هذا اًمٙمق٤مب وسم ّثف وقمٛمؾ سمف.
.......................
هذ ه دقمقة ُمـ اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم عمـ ىمرأ هذا اًمٙمق٤مبٟ ،مً٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٕمٛمٜم٤م هبذه اًمرمح٦م ،وهـذا
رضمؾ ص٤مًمحٟ ،مً٠مل اهلل شمٕم٤ممم ىمٌقل هذه اًمدقمقة وأن شمٕمٛمٜم٤م هذه اًمدقمقة.
---------------------------------------------------

( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)6478
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ورطمؿ اهلل قمٌدً ا ورطمؿ واًمديف ىمرأ هذا اًمٙمق٤مب وسمثف ودقم٤م إًمٞمف واطمق٩م سمف ،وم٢مٟمف ديـ اهلل وديــ رؾمـقل اهلل
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وم٢مٟمف ُمـ اٟمقحؾ ؿمٞم ًئ٤م ظمالف هذا اًمٙمق٤مب :وم٢مٟمف ًمٞمس يديـ هلل سمديـ ،وىمد ر ّده يمٚمف يمًم ًمـق
أن قمٌدً ا آُمـ سمجٛمٞمع ُم٤م ىم٤مل اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم.
.......................
هق ي٘مّمد اعمْمٛمقنُ ،مْمٛمقن هذا اًمٙمق٤مب وأصقل هذا اًمٙمق٤مب وٓ ي٘مّمد احلـروف وٓ اجلزئٞمـ٤مت وٓ
اعمٗمردات ،وهذا ُمـ محؾ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أطمًـ اعمح٤مُمؾ.
--------------------------------------------------يمًم ًمق أن قمٌدً ا آُمـ سمجٛمٞمع ُم٤م ىم٤مل اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم إٓ أٟمف ؿمؽ ذم طمرف وم٘مد ر ّد مجٞمع ُمـ٤م ىمـ٤مل اهلل وهـق
يم٤مومر ،يمًم أن ؿمٝم٤مدة إٓ اًمف إٓ اهلل ٓ شمُ٘مٌؾ ُمـ ص٤مطمٌٝم٤م إٓ سمّمدق اًمٜم ّٞم٦م وظم٤مًمص اًمٞم٘مـلم ،يمـذًمؽ ٓ ي٘مٌـؾ اهلل
ؿمٞم ًئ٤م ُمـ اًمًٜم٦م ذم شمرك سمٕمض ،وُمـ شمرك ُمـ اًمًٜم٦م ؿمٞم ًئ٤م وم٘مد شمـرك اًمًـٜم٦م يمٚمٝمـ٤م ،ومٕمٚمٞمـؽ سمـ٤مًم٘مٌقل ودع قمٜمـؽ
قمز ّ
وضمؾ سمٌمء ،وزُم٤مٟمؽ ظم٤مص٦م زُم٤من ؾمقء.
اعمَ ْح َؽ واًمٚمج٤مضم٦م ،وم٢مٟمف ًمٞمس ُمـ ديـ اهلل ّ
.......................
أن اًمؼمهب٤مري سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف أًمػ َؾمٜمََ٦م ،ي٘مقل :زُم٤مٟمؽ أو يزيد زُم٤من ؾمقء وم٤مشمؼ اهلل :ومًم سم٤مًمؽ هبذه إزُمـ٤من،
وًمٙمـ ٓ سمد ًمإلٟمً٤من ُمـ سم٤مًمّمؼم وامإيًمن وًمزوم اًمًٜم٦م طمقك يٚم٘مك اهلل قمغم هذا ،وُم٤م ذيمره اًمؼمهب٤مري رمحـف اهلل
شمٕم٤ممم ذم يمق٤مسمف ُمً٤مئؾ ٟم٤مومٕم٦م وأصقل قمٔمٞمٛم٦م عمـ شمٗم٘مف ومٞمٝم٤م.
--------------------------------------------------وومر ُمـ ضمقار اًمٗمقٜم٦م.
وإذا وىمٕم٧م اًمٗمقٜم٦م وم٤مًمزم ضمقف سمٞمقؽ ّ
.......................
ي٘مقل :إذا وىمٕم٧م اًمٗمقٜم٦م وم٤مًمزم ضمقف سمٞمقؽ ،هذا هق ُمٜمٝم٩م أهـؾ اًمًـٜم٦م ذم اًمٗمـقـ ،أن امإٟمًـ٤من يٙمـقن ذم
اًمٗمقـ آظمر وًمٞمس سم٠مول ،وهلذا ضم٤مء ذم احلدي٨م «يمــ قمٌـد اهلل اعم٘مقـقل ،وٓ شمٙمــ قمٌـد اهلل اًم٘م٤مشمـؾش( ،)1وًمـف
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤مل« :ؾمقٙمقن ومقـش( )2صمؿ ىم٤مل« :يمقٟمقا أطمالس سمٞمقشمٙمؿش( )1يٕمٜمل اًمزُمقا
ؿمقاهد ،واًمٜم ّ
( )1صحٞمح .أمحد ( .) 22499امإرواء (.)2451
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3611
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ِ
ٌـل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف
سمٞمقشمٙمؿ ،واحلٚمس هق اًمٙمً٤مء اًمذي حت٧م اًمِمداد اًمذي يقوع قمغم فمٝمر اًمٌٕمـػم ،وىمـ٤مل اًمٜم ّ
ٌـل ّ
صـغم اهلل
وؾم ّٚمؿ« :ؾمقٙمقن ومقـ ،اًم٘م٤مقمد ومٞمٝم٤م ظمػم ُمـ اًم٘م٤مئؿ ،واًم٘م٤مئؿ ومٞمٝم٤م ظمػم ُمـ اًمً٤مقملش( ،)2وىمـ٤مل اًمٜم ّ
دائًم يٙمقن امإٟمًـ٤من سمٕمٞمـدًً ا قمــ اًمٗمـقـ ،وىمـ٤مل ؾمـٗمٞم٤من
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ قمـ اًمدضم٤ملُ« :مـ ؾمٛمع سمف ومٚمٞمٜمْ َْ٠م قمٜمفش(ً ،)3
اًمثقري -يمًم ذيمرت ًمؽ ومٞمًم ؾمٌؼ -عم٤م ىمٞمؾ ًمف :إن اًمٜم٤مس أيمثروا ذم أُمر اعمٝمدي :وم٘م٤مل ًمق ُمر اعمٝمدي سمٌ٤مب سمٞمقؽ
دائًم امإٟمً٤من يٙمقن ذم ُمثؾ هذه إُمـقر يًـق٠مظمر وٓ يًـقٕمجؾ،
ومال شمقٌٕمف طمقك جيقٛمع اًمٜم٤مس قمٚمٞمف( ،)4يٕمٜمل ً
وهلذا عم٤م ُىمقِؾ قمثًمن ىم٤مل اًمراوي :وىمٕم٧م اًمٗمق ٜم٦م :ومدظمؾ أؿمٞم٤مخ ُمـ أهؾ سمـدر سمٞمـقهتؿ ومل خيرضمـقا ُمٜمٝمـ٤م إٓ إمم
ِ
ِ
دائًم امإٟمً٤من يٕمقزل اًمٗمقٜم٦م ويٌقٕمد قمٜمٝم٤م ،وهذه وصٞم٦م ُمـ
اعم٘م٤مسمر ،هلذا ُمحد ُمـ ُمحد سم٤مقمقزال اًمٗمقٜم٦م واًمٌٕمد قمٜمٝم٤مً ،
اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم زُمـ اًمٗمقـ.
--------------------------------------------------وومر ُمـ ِضمقار اًمٗمقٜم٦م ،وإي٤مك واًمٕمّمٌٞم٦م.
َ
وإذا وىمٕم٧م اًمٗمقٜم٦م وم٤مًمزم
ضمقف سمٞمقؽّ ،
.......................
اًمٕمّمٌٞم٦م ٕٟمف إذا وىمٕم٧م اًمٗمقٜم٦م ىم٤مُم٧م اًمٕمّمٌٞم٦م ،اًمقٕمّم٥م ًمألوـم٤من أو ًمٚم٘مٌ٤مئؾ أو همػم ذًمؽ ًمِمٞمقع اًمٗمقٜم٦م.
--------------------------------------------------ويمؾ ُم٤م يم٤من ُمـ ىمق٤مل سملم اعمًٚمٛملم قمغم اًمدٟمٞم٤م ومٝمق ومقٜم٦م ،وم٤مشمؼ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وٓ خترج ومٞمٝم٤م.
.......................
أهمٚم٥م ىمق٤مل اًمٜم٤مس قمغم اًمدٟمٞم٤م ،قمغم اعمٖم٤مًمٌ٦م قمغم اًمدٟمٞم٤م.
---------------------------------------------------

( )1صحٞمح .أسمق داود ( .)4262صحٞمح ووٕمٞمػ أيب داود (.)4262
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3611
( )3صحٞمح .أسمق داود ( .)4319صحٞمح اجل٤مُمع (.)6311
( )4طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء (.)31 /7
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وٓ شم٘م٤مشمؾ ومٞمٝم٤م وٓ َ ْهت َق وٓ شمِم٤ميع وٓ مت٤ميؾ وٓ حت٥م ؿمٞم ًئ٤م ُمـ أُمقرهؿ :وم٢مٟمف ي٘م٤ملُ :مـ أطم٥م ومٕم٤مل ىمقم -
ذا -يمـــ٤من يمٛمــــ قمٛمٚمـــف ،ووم٘مٜمـــ٤م اهلل وايـــ٤ميمؿ عمروـــ٤مشمف وضمٜمٌٜمـــ٤م وإيـــ٤ميمؿ ُمٕمّمـــٞمقف.
ــػما يمـــ٤من أم ً
ظمـ ً
اًمّمالة واعمٝمًمت وُم٤م ؾمقى ذًمؽ وم٢مٟمف يدقمق إمم اًمزٟمدىم٦م.
اًمٜمٔمر ذم اًمٜمجقم إٓ ُم٤م
وأىمؾ
ُ
شمًقٕملم سمف قمغم ُمقاىمٞم٧م ّ
َ
.......................
ٕن إصؾ أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ظمٚمؼ اًمٜمجقم زيٜم٦م ًمٚمًًمء ورضمق ًُم٤م ًمٚمِمٞم٤مـملم وًمٞمٝمقـدي اًمٜمـ٤مس هبـ٤م ذم
ؼم واًمٌحر ذًمؽ ،وم٠مٟم٧م ٓ شمًقخدم هذه اًمٜمجقم إٓ ًمالهقداء وُمٕمروم٦م اًم٘مٌٚم٦م ،وُم٤م يقٌع ذًمؽ مم٤م أسم٤مطمف
فمٚمًمت اًم ّ
قمز ّ
وضمؾ يمٛمٕمروم٦م أوىم٤مت زرع اًمثًمر وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ ،أُم٤م اًمزقمؿ سم٠من اًمٜمجقم هل٤م شم٠مصمػم :وأن اًم٘مٛمـر إذا يمـ٤من
اهلل ّ
ذم اعمٜمزل اًمٗمالين.
ـمٌ ًٕم٤م اًمؼمهب٤مري يقٙمٚمؿ قمـ قمٍمه ،ومال ؿمؽ أٟمف ؿم٤مع ذم قمٍمه آهقًمم سمٛمثؾ هذه اًمٕمٚمقم واًمـزقمؿ أن هلـ٤م
شم٠مصمػم يمًم هق ذم زُم٤مٟمٜم٤م أن ُم٤م يًٛمك سم٤مٕسمراج.
--------------------------------------------------وإي٤مك واًمٜمٔمر ذم اًمٙمالم واجلٚمقس إمم أصح٤مب اًمٙمالم ،وقمٚمٞمؽ سم٤مٔصم٤مر وأهؾ سم٤مٔصمـ٤مر وإيـ٤مهؿ وم٤مؾمـ٠مل،
وُمٕمٝمؿ وم٤مضمٚمس ،وُمٜمٝمؿ وم٤مىمقٌس.
.......................
اطمذر ُمـ أصح٤مب اًمٙمالم وأهؾ اًمٌدع ،وقمٚمٞمؽ سم٤مٔصم٤مر وأهؾ احلدي٨م وأهؾ اًمًٜم٦م اًمذيـ ي٘مرؤون يمق٥م
أهؾ اًمًٜم٦م ،ويًٚمٙمقن ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م ،وم٤مًمزم ه١مٓء.
--------------------------------------------------واقمٚمؿ أٟمف ُم٤م ُقمٌِدَ اهللُ سمٛمثؾ اخلقف ُمـ اهلل وـمريؼ اخلقف واحلـزن واًمِمـٗم٘م٤مت واحلٞمـ٤مء ُمــ اهلل شمٌـ٤مرك
وشمٕم٤ممم ،واطمذر أن دمٚمس ُمع ُمـ يدقمق إمم اًمِمقق واعمحٌ٦م وُمـ خيٚمق ُمع اًمٜمً٤مء وـمريؼ اعمذه٥م :ومـ٢من هـ١مٓء
يمٚمٝمؿ قمغم اًمْمالًم٦م.
.......................
ي٘مّمد اعمقّمقوم٦م ه١مٓء ،وهق ُمٕم٤مس هلؿ اًمذيـ يٗمٕمٚمقن ُمثؾ هذه إُمقر :وم٢مٟمف ُمـ قمٌد اهلل سم٤مخلقف -يمًم
ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ -ومٝمق طمروري ،وُمـ قمٌده سم٤مًمرضم٤مء ومٝمق ُمرضمئ ،وُمـ قمٌده سم٤معمحٌ٦م شمزٟمدق أو هق زٟمـديؼ،
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وامإٟمً٤من يٙمقن سملم اخلقف واًمرضم٤مء واعمحٌ٦م ،وم٤مخلقف ضمٜم٤مح ـم٤مئر ،واًمرضم٤مء ضمٜم٤مح ـم٤مئر ،واعمحٌ٦م هـل رأس
اًمٓم٤مئر ،امإٟمً٤من يٙمقن سملم هذه إُمقر ،هذا هق ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م ،وهٙمذا ضم٤مء ذم اًمنميٕم٦مُ ،مراد اعم١مًمـػ ُمـ٤م
ُقمٌد اهلل سمٛمثؾ اخلقف يٕمٜمل سمقٖمٚمٞم٥م ضم٤مٟم٥م اخلقف ،وهذا ذم طم٤مل اًمّمح٦م يمًم ىمدُم٧م ًمؽ.
--------------------------------------------------واقمٚمؿ رمحؽ اهلل أن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم دقم٤م اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ إمم قمٌ٤مدشمف وُم ّـ سمٕمد ذًمؽ قمغم ُمـ ؿمـ٤مء سم٤ممإؾمـالم
ً
شمٗمْمال ُمٜمف.
.......................
هذه قمٌ٤مرة واوح٦م أن اهلل شمٕم٤ممم دقم٤م اخلٚمؼ إمم قمٌ٤مدشمف ،وأٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هيدي ُمـ يِمـ٤مء ويْمـؾ ُمــ
يِم٤مء ً
ومْمال ُمٜمف ويمرم.
--------------------------------------------------واٟمٙمػ قمـ طمرب قمكم وُمٕم٤موي٦م وقم٤مئِم٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػم وُمـ يم٤من ُمٕمٝمؿ ،ومال خت٤مصؿ ومٞمٝمؿ ويمِ ْؾ أُمرهؿ
ّ
إمم اهلل شمٌــ٤مرك وشمٕمــ٤ممم :ومــ٢من رؾمــقل اهلل صـ ّ
ـغم اهلل قمٚمٞمــف وؾمـ ّٚمؿ ىمــ٤مل« :إيــ٤ميمؿ وذيمـ َـر أصــح٤ميب وأصــٝم٤مري
وأظمق٤مينش( ،)1وىمقًمف « إن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ٟمٔمر إمم أهؾ سمدر وم٘م٤مل :اقمٛمٚمقا ُم٤م ؿمئقؿ وم٢مين ىمد همٗمـرت ًمٙمـؿش(.)2
.......................
ٌـل
ٟمٙمقٗمل هبذا اًم٘مدر ،وإن ؿم٤مء اهلل ٟمٙمٛمؾ ومٞمًم يقٕمٚمؼ هبذه اعمً٠مًم٦م وهل اًمٙمػ قمًم ؿمجر سملم أصـح٤مب اًمٜم ّ
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وشمٙمقن هذه اعمً٠مًم٦م شم٘مري ًٌ٤م سمؽمىمٞمؿ اًمٙمق٤مب اًمقل سملم يدي ُمئ٦م وقمنمـيـ ،يٕمٜمـل سمـ٤مىمل إن
ؿم٤مء اهلل أرسمٕملم أو مخس وأرسمٕملم ُمً٠مًم٦م ،وٟمٙمٛمؾ همدًً ا ،وإن ؿم٤مء اهلل شمٙمقن ُمً٤مئؾ يًػمة ،أؾمـ٠مل اهلل اًمققومٞمـؼ
ّ
وصغم اهلل وؾم ّٚمؿ قمغم ٟمٌ ّٞمٜم٤م حمٛمد.
وامإقم٤مٟم٦م،
 -ي٘مقل :ىمقل اًمؼمهب٤مري :وظم٤مًمػ احلؼ واجلًمقم٦م وأسم٤مح اهلقى :ومٝمق أض قمغم إُم٦م ُمـ إسمٚمٞمس.

( )1رواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( ،)6/114وىم٤مل اهلٞمثٛمل رمحف اهلل ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد (( :)157 /9رواه اًمٓمـؼماين ،وومٞمـف مج٤مقمـ٦م
مل أقمرومٝمؿ).
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3117
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يقٕمـقذ
اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل :إٟمف أض ُمـ إسمٚمٞمس ،هذا قمغم ؾمٌٞمؾ اًمقجقز واًمٌٞمـ٤منٕ ،ن إسمٚمـٞمس
ّ
ُمٜمف ويٜمخٜمس إذا شمٕمقذ ُمٜمف ،وهذا ُمـ ؿمٞم٤مـملم امإٟمس وميره سم٤مًمغ.
 يً٠مل قمـ شمٚمحلم اًمٙمالم ذم اًم٘مراءة.هذا يم٤من ي٘مرأ قمغم اعمِم٤ميخ وٓ يٜمٙمرون ذًمؽ :وم٠مُمره يًػم إن ؿم٤مء اهلل.
 هذا ي٘مقل :يٜمقنم اًمٞمقم دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ (يمٚمٛم٦م همػم ُمٗمٝمقُم٦م) وهق قمٚمؿ َيٚمؾ اًمِمخّمٞم٦م قمـؼم اًمققىمٞمـعواًمٙمق٤مسم٦م.
هذا ُمـ اًمِمٕمقذة ،وإٟمًم يقٌع ذًمؽ ؾمٗمٝم٤مء اًمٜم٤مس.
 هذا يً٠مل قمـ ُمً٠مًم٦م ظمروج امإُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب قمغم اًمدوًم٦م اًمٕمثًمٟمٞم٦م.هذه ُمً٠مًم٦م ٓ ـم٤مئؾ حتقٝم٤م ،وأٟم٤م ذيمرت أن اعمً٠مًم٦م هذه ٓ ـم٤مئؾ حتقٝم٤م ،وإٟمًم هذه شمِمٜمع قمغم اًمدقمقة ،وهـذا
ظمػما ي٘مقل أن دوًم٦م ودقمقة ٟمجد مل شمٙمـ حت٧م اًمدوًم٦م اًمٕمثًمٟمٞم٦م ،وامإٟمً٤من ٓ يقٙمٚمؿ ذم أُمـقر ٓ ـم٤مئـؾ
ضمزاه اهلل ً
حتقٝم٤م.
 ي٘مقل :اخلقارج واعمرضمئ٦م هؿ أصقل أهؾ اًمٌدع.ٟمٕمؿ ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اعمرضمئ٦م واخلقارج هؿ أصقل أهؾ اًمٌدع ،يٕمٜمل هذه اًمريم٤مئز إؾم٤مؾمٞم٦م اًمقل شمٗمـرع
قمٜمٝم٤م ضمزئٞم٤مت.
 هؾ إومْمؾ ًمٚمٛمًٚمؿ أن جيٛمع سملم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وسملم اًمقدرب قمغم اجلٝم٤مد ومم٤مرؾم٦م اًمًالح؟أقمٔمؿ اجلٝم٤مد ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،اًمٜم٤مس سمح٤مضم٦م إمم ضمٝم٤مد اًمٕمٚمؿ وهق اجلٝمـ٤مد احل٘مٞم٘مـل ،وسم٤معمٜم٤مؾمـٌ٦م اجلٝمـؾ هـق
أقمٔمؿ قمدو قمغم امإؾمالم واعمًٚمٛملم ،إُمس اشمّمؾ أطمد يب وُم٤م يمٜم٧م أشمقىمٕمف ُمـ ؾمـ٤مئؾ ذم هـذه اًمـٌالد ،أٟمـف
يً٠مل :أين ؾم٤مومرت وأٟم٤م أصكم وأىمٍم اعمٖمرب ريمٕمقلم! هذا يدل قمغم ؿمٞمقع اجلٝمؾَ ،يقـ٤مضمقن اًمٜمـ٤مس ًمٚمٕمٚمـؿ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
وؾمٜم٦م اًمٜم ّ
أيمثر ُمـ طم٤مضمقٝمؿ ًمٚمٓمٕم٤مم واًمنماب ،اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اًم٘م٤مئؿ قمغم يمق٤مب اهلل ُ
 قمٜمدي سمْم٤مئع يًقخدُمٝم٤م اًمٜمً٤مء ُمثؾ اخل٤مشمؿ وهمػمه ذم إؾمقاق؟ُم٤م أدري يمٞمػ شمًقخدُمٝم٤م اًمٜمً٤مء ذم إؾمقاق ،هؾ جيقز اًمٌٞمع؟ ٟم٘مقل :أطمؾ اهلل اًمٌٞمع وطمرم اًمرسم٤مُ ،مـ٤م دام
شمٌـلم ًمـؽ أن هـذا آؾمـقخدام ذم إقمـؿ
أن إصؾ ذم آؾمقخدام هق ُمٌ٤مح ومال شمِمدد قمـغم ٟمٗمًـؽ ،إٓ إذا ّ
إهمٚم٥م ًمألؿمٞم٤مء اعمحرُم٦م قمٜمد ذًمؽ شمؽميمف.
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 هؾ ٟم٘مؾ قمـ امإُم٤مم اًمٖمزازم واًمرازي أهنؿ رضمٕمقا إمم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ؟ٟمقٛمٜمك إن ؿم٤مء اهلل أهنؿ قمغم هذا ،قمٗم٤م اهلل قمٜم٤م وقمٜمٝمؿ إن ؿم٤مء اهلل ،وٓ يؽمشم٥م قمغم هذا يمٌػم وم٤مئـدةٕ ،هنـؿ
أومْمقا إمم ُم٤م ىمدُمقا.
ً
ُمق٠موٓ ٓ يٙمٗمر :وُمع ذًمؽ يم ّٗمر اًمًٚمػ اجلٝمٛمٞم٦م؟
 أؾمٚمٗمقؿ أن ُمـ رد ٟمّمقص اًمٙمق٤مباًمق٠مويؾ ُمٜمف ُم٤م هق ُم٘مٌقل وؾم٤مئغ وُمٜمف ُم٤م هق همػم ُم٘مٌقل ،وشم٠مويؾ اجلٝمٛمٞمـ٦م ًمـٞمس سمٛم٘مٌـقل وهمـػم ؾمـ٤مئغ،
وخم٤مًمػ ًمٚمدًمٞمؾ ،سمؾ هؿ ي٘مدطمقن ذم أصم٤مر ويٓمٕمٜمقن سم٤مٔصم٤مر ويٓمٕمٜمقن سمحٛمٚم٦م أصم٤مر ،سمؾ ـمٕمٜمقا ذم أصـح٤مب
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ اًمذيـ رووا أصم٤مر.
اًمٜم ّ
 هؾ ي٘م٤مل ذم يمالم امإُم٤مم أمحد اًمً٤مسمؼ أٟمف ُمـ ىم٤ملً :مٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن همػم خمٚمـقق أٟمـف ىمـدري ٕٟمـف يـ١موليمالُمف إمم اًم٘مقل سمخٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد؟
هذا يمالم امإُم٤مم أمحد مل ي٘مؾ ىمدري وإٟمًم ىم٤ملً :مٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق -يريد اًم٘مرآن -ومٝمق ضمٝمٛمل ،ـمٌ ًٕمـ٤م مل
يٕمد هٜم٤مك رء اؾمٛمف اًم٘مدري٦م ،اٟمدجم٧م ُمع اعمٕمقزًم٦م ،وهذا ُم٤م يًٛمك سمقداظمؾ أهؾ اًمٌدع ،يٕمٜمـل ورث ُمـذه٥م
اًم٘مدري٦م ذم اًم٘مدر اعمٕمقزًم٦م ،وورث ُمذه٥م اجلؼمي٦م ذم اًم٘مدر اجلٝمٛمٞم٦م.
ّ
وصغم اهلل وؾم ّٚمؿ قمغم ٟمٌ ّٞمٜم٤م حمٛمد
اًمنميط اًمً٤مدس
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمـٝمد أن حمٛمـدًً ا قمٌـده ورؾمـقًمف،
وصٗمٞمف ُمـ ظمٚم٘مف ّ
يمثػما ،وسمٕمد
صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف وؾم ّٚمؿ
ً
شمًٚمٞمًم ً
هذا اعمجٚمس اًمً٤مدس إن ؿم٤مء اهلل ،وسم٢مذن اًمقاطمد إطمد ؾمـقف ٟمٜمقٝمـل ُمــ يمقـ٤مب ذح اًمًـٜم٦م ًمإلُمـ٤مم
ُمر ُمٕمٜم٤م ذم هذا اًمٙمق٤مب ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٕمٔمٞمٛم٦م واًمٜم٤مومٕم٦م ُم٤م َيق٤مج ذم سمٕمض اعمقاوـع إمم إـم٤مًمـ٦م،
اًمؼمهب٤مري ،وىمد ّ
وًمٙمـ امإٟمً٤من ٓ ؿمؽ أٟمف ُمرشمٌط سمقىم٧م وسمزُم٤من ٓ سمد أن ٓ َيٞمد قمٜمف ،وٓ سمد ُمـ إهن٤مء اًمٙمق٤مب يمـًم شمٕمٚمٛمـقن،
وًمٙمـ امإٟمً٤من إذا ىمرأ هذا اًمٙمق٤مب َيق٤مج طم٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م أن يٓم٤مًمٕمف سملم اًمٗمٞمٜم٦م وإظمرى ،وهٙمذا يمق٥م اًمًـٚمػ
رمحٝمؿ اهلل ،وًمٕمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إٟمًم طمٗمظ هذا اًمٙمق٤مب ُمع شمٓم٤مول اًمزُم٤من سمؼميم٦م اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م عم١مًمػ هذا
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وىمد وصٚمٜم٤م ذم اعمًـ٤مئؾ إمم ُمـ٤م يقٕمٚمـؼ
اًمٙمق٤مب رمحف اهلل شمٕم٤ممم وُمق٤مسمٕم٦م ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜم ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
سم٤مًمٙمػ قمًم ؿمجر سملم أصح٤مب اًمٜم ّ
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--------------------------------------------------ّ
وصغم اهلل وسم٤مرك قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف ٟمٌ ّٞمٜم٤م حمٛمد وقمـغم
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم،
ً
وقمٛمال ي٤م يمريؿ ،واهمٗمـر اًمٚمٝمـؿ
قمٚمًم
آًمف وصحٌف أمجٕملم ،اًمٚمٝمؿ قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م واٟمٗمٕمٜم٤م سمًم قمٚمٛمقٜم٤م وزدٟم٤م اًمٚمٝمؿ ً
ًمٜم٤م وًمقاًمديٜم٤م وًمِمٞمخٜم٤م وًمقاًمديف وعمِم٤مخيف واحل٤مضيـ ومجٞمع اعمًٚمٛملم.
ىم٤مل اًمؼمهب٤مري أضمزل اهلل ًمف اعمثقسم٦م ورمحف ومجٕمٜم٤م سمف ذم ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ:
واًمٙمػ قمـ طمرب قمكم وُمٕم٤موي٦م وقم٤مئِم٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػم وُمـ يمـ٤من ُمٕمٝمـؿ ،ومـال خت٤مصـؿ ومـٞمٝمؿ ،ويمِ ْ
ـؾ
ّ
أُمرهؿ إمم اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ،وم٢من رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىمـ٤مل« :إيـ٤ميمؿ وذيمـر أصـح٤ميب وأصـٝم٤مري
َ
وأظمق٤مينش( ،)1وىمقًمف «إن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ٟمٔمر إمم أهؾ سمدر وم٘م٤مل :اقمٛمٚمقا ُم٤م ؿمئقؿ :وم٢مين ىمد همٗمرت ًمٙمؿش(.)2
.......................
هذه اعمً٠مًم٦م أو اًمٕمٜمقان أو هذه اًمٗم٘مرة اًمقل يمقٌٝم٤م امإُم٤مم اًمؼمهب٤مري ُمٕمرووم٦م قمٜمد قمٚمًمء أهؾ اًمًـٜم٦م سمٕمٜمـقان
ٌل ّ
صمـؿ
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،هذا ُمـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م ،هذا يدًمؽ قمـغم أن ّ
اًمٙمػ قمًم ؿمجر سملم أصح٤مب اًمٜم ّ
رء وىمع سملم أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
شمٗمرق أهؾ امإؾمالم إمم ـم٤مئٗمقلم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وم٢مٟمف سمٕمد ُم٘مقؾ قمثًمن ّ
واٟمِمٖمؾ سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض ،ووىمٕم٧م ومقٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م ،ويمؾ ـم٤مئٗم٦م شمرى أن ُمٕمٝم٤م احلؼ ،وهلذا وم٠مهؾ اًمًٜم٦م سمٕمـد ذًمـؽ
ُ
وقمكم ريض اهلل قمٜمف يٜمٌٖمل أن يٙمقن امإٟمًـ٤من
أىمقاهلؿ قمغم أن سمح٨م ُم٤م يم٤من سملم ُمٕم٤موي٦م
أُمرهؿ واشمٗم٘م٧م
اؾمق٘مر ُ
ّ
ومٞمف قمغم امإمج٤مل واًمؽميض قمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ واًمقٛمًؽ سم٠مصقل أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمٜمٔمر إمم أصـح٤مب
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وسمحٛمؾ أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ قمغم أطمًـ اعمح٤مُمـؾ ،وقمـدم اًمٓمٕمــ ومـٞمٝمؿ واًمـؽميض
اًمٜم ّ
قمز ّ
ٌل ّ
وضمؾ:
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،هلذا ىم٤مل اهلل ّ
قمٚمٞمٝمؿ مجٞم ًٕم٤م ،عم٤م ؾمٌؼ ُمـ اًمٜمّمقص ذم اًمثٜم٤مء قمغم أصح٤مب اًمٜم ّ
ٍ ِ
قن ُِم َـ اعمُْ َٝم ِ
٤مضم ِري َـ َو ْإَ ْٟم َّْم ِ
٤مر َواًم ِذي َـ اشم ٌَ ُٕم ُ ِ
قن ْإَو ًُم َ
﴿ َواًمً٤مسمِ ُ٘م َ
يض اهللُ َقمٜمْ ُْٝم ْؿ َو َر ُوقا َقمٜمْْـ ُف﴾(،)3
قه ْؿ سمِ٢م ْطم ًَ٤من َر َ
مإ ْظمقاٟمِ َٜمَـ٤م اًم ِ
ِ
ِ
ـذي َـ َؾمـ ٌَ ُ٘مق َٟمَ٤م سمِ ْ ِ
دم َٕم ْ
صمؿ ىم٤ملَ ﴿ :واًم ِذي َـ َضم٤م ُءوا ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه ْؿ َي ُ٘مق ًُم َ
ـؾ ِذم
ـ٤ممإ َيًم ِن َو َٓ َ ْ
قن َرسمٜمََ٤م ا ْهمٗم ْر ًَمٜمََ٤م َو ِ َ

( )1رواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( ،) 6 /114وىم٤مل اهلٞمثٛمل رمحف اهلل ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد (( :)157 /9رواه اًمٓمؼماين ،وومٞمف مج٤مقم٦م
مل أقمرومٝمؿ).
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3117
( )3اًمققسم٦م.111 :
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ُىم ُٚمقسمِٜمََ٤م ِهمال ًمِٚم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا﴾(. )1
ىم٤مل أهؾ اًمًٜم٦م :إٟمؽ رسمًم إذا سمحث٧م ذم هذه اعمً٤مئؾ وشمٕمٛم٘م٧م ومٞمٝم٤م وأصٌح٧م ؿمٖمٚمؽ اًمِم٤مهمؾ ُمٕمروم٦م هذه
إطمداث رسمًم ي٘مع ذم ىمٚمٌؽ رء ُمـ ٍّ
ٌل ّ
قمـكم وإُمـ٤م ُمٕم٤مويـ٦م،
همؾ قمغم أصح٤مب اًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ إُمـ٤م ّ
أيْم٤م ٓ شمًٚمؿ ُمـ امإصمؿ ،وًمذا يٜمٌٖمل ًمؽ أن شم٘مػ دم٤مه هذه اًم٘مْم٤مي٤م ،وٕن اًمٌ٤مطم٨م ذم هذه اًم٘مْمـ٤مي٤م ٓ
وأٟم٧م ً
يٙم٤مد جيد ؿمٞم ًئ٤م صم٤مسم ًقً٤م ،يمؾ اًم٘مْمٞم٦م ىمْمٞم٦م رواي٤مت شم٤مرخيٞم٦م وأطمداث رواهـ٤م اًمٜمـ٤مسً ،مٙمــ قمـغم وضمـف اًمقٗمّمـٞمؾ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُمـ٤م ومٕمٚمـقه :ومٕمٚمـقه قمــ
واعمٕمروم٦م اًمدىمٞم٘م٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمٕمرف هذا ،صمؿ إن أصح٤مب اًمٜم ّ
اضمقٝم٤مد ،ومٛمـ أص٤مب ُمٜمٝمؿ ومٚمف أضمران ،وُمـ أظمٓم٠م ومخٓم٠مه ُمٖمٗمقر وًمف أضمر واطمد ،وأهـؾ اًمًـٜم٦م ي٘مقًمـقن :إن
ِ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ذم طمدي٨م قمًمر ذم صحٞمح اًمٌخـ٤مري «شم٘مقٚمـؽ
قمكم عمَ٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م اًمٜم ّ
احلؼ يم٤من ُمع ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ
اًمٗمئ٦م اًمٌ٤مهمٞم٦مش(ُ ،)2مع ذًمؽ يؽموقن قمغم ُمٕم٤موي٦م وقمغم اًمزسمػم وهمػمه ُمـ أصح٤مب اًمٜم ّ
وي٘مقًمقن :إهنؿ ومٕمٚمقا ذًمؽ قمـ اضمقٝم٤مد ،وهؿ ومٕمٚمقا ذًمؽ قمـ اضمقٝم٤مد ،وهلذا إذا رأي٧م ُمـ يٌح٨م هذه اعمً٤مئؾ
َيـد ُ
ث اًمٜمـ٤مس سمٛمثـؾ هـذه
ويٓمرطمٝم٤م سملم قمقام اًمٜم٤مس ويثػمه٤م :وم٤مقمٚمؿ أٟمف إٟمًم يققصؾ هب٤م ًمٌمء آظمر ،هلـذا ٓ ُ َ
اًم٘مْم٤مي٤م يمًم يٗمٕمؾ سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ،هذا همٚمط خم٤مًمػ عمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م ،امإٟمً٤من يٕمرف هذا إصؾ وأن هذا
إصؾ ُُم٘مقٌس ُمـ اًمدًمٞمؾ اًم٘مرآين اًمذي ذيمرشمف ًمؽ ،وُم٤م ىمرره اًمؼمهب٤مري ومٝمـذا إصـؾ ،وأُمـ٤م ُمـ٤م ذيمـره ُمــ
احلدي٨م ومال يّمح هبذا اًمٚمٗمظ ،وًمٙمـ ضم٤مء ذم احلدي٨م أظمر اًمذي هق طمًــ سم٤مًمِمـقاهد «إذا ذيمـر أصـح٤ميب
وصمؿ أطم٤مدي٨م صم٤مسمق٦م «ٓ شمًٌقا أصح٤ميب ،وم٢من أطمديمؿ ًمق أٟمٗمؼ ُمثؾ أطمد ذه ًٌ٤م ُم٤م سمٚمغ ُمـد أطمـدهؿ
وم٠مُمًٙمقاش(ّ ،)3
وٓ ٟمّمٞمٗمفش( )4إمم همػم ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م اًمث٤مسمق٦م اًمقل يروهي٤م أهؾ اًمًٜم٦م ذم اقمق٘م٤مدهؿ.
--------------------------------------------------واقمٚمؿ رمحؽ اهلل أٟمف ٓ َيؾ ُم٤مل اُمرئ ُمًٚمؿ إٓ سمٓمٞمٌ٦م ُمـ ٟمٗمًف ،وإن يمـ٤من ُمـع رضمـؾ ُمـ٤مل طمـرام وم٘مـد
وٛمٜمفَ ٓ ،يؾ ٕطمد أن ي٠مظمذ ُمٜمف ؿمٞم ًئ٤م إٓ سم٢مذٟمف :وم٢مٟمف قمًك أن يققب هذا ومػميد أن يرده قمغم أرسم٤مسمـف وم٠مظمـذت
طمرا ًُم٤م.
( )1احلنم.11 :
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )447سمٜمحقه.
( )3صحٞمح .اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ( .)11 /198اًمّمحٞمح٦م (.)34
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)3673
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.......................
ُمٕمٜمك يمالم اًمؼمهب٤مري ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م يٕمٜمل ٓ شم٠مظمذوا اعم٤مل احلرام ،وٓ َيؾ ُم٤مل اُمـرئ ُمًـٚمؿ إٓ سمٓمٞمـ٥م
ٟمٗمس( ،)1هذا صم٤مسم٧م ٓ ،جيقز ًمؽ أن شم٠مظمذ ُم٤مل أطمد إٓ وٟمٗمًـف ـمٞمٌـ٦م ذم ُمـ٤م أقمٓمـ٤مك ،يمـذًمؽ ٓ شم٠مظمـذ اعمـ٤مل
احلرام ،يٕمٜمل ًمق أن امإٟمً٤من قمٜمده ُمٙم٤مؾم٥م حمرُم٦م أو يقٕم٤مـمك أظمذ احلرام وأيمؾ احلرام ويٙمقً٥م هذه إُمقال
ُمـ احلرام ،ومٝمذا إصمٛمف قمٚمٞمف ،هذا ٓ يٌٞمح ًمؽ أن شم٠مظمذٟٕ ،مف ممٙمــ أن يقـقب ممـ٤م يٗمٕمـؾ ويريـد أن يـرد هـذه
إُمقال ومقٙمقن ىمد أظمذت ُمٜمف ً
ُم٤مٓ ذم همػم طمٚمف وٓ يًقٓمٞمع أن يرده ،وم٢مصمٛمف قمغم ٟمٗمًف( ،مجٚم٦م همػم واوـح٦م)،
ٕٟمف رسمًم يٜمقنم سملم اًمٜم٤مس ُمثؾ هذه إؿمٞم٤مء ،وهلذا هٜم٤مك ُمثؾ يٓمرىمف اًمٕمقام ٟ -مً٠مل اهلل اًمًـالُم٦م واًمٕم٤مومٞمـ٦م –
اًمذي هق رىمٞمؼ اًمديـ ،هق ذم اًمزُم٤من اًمً٤مسمؼ وطمقك ذم اًمزُم٤من اعمٕم٤مس ،وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :اًمً٤مرق ُمـ اًمًـ٤مرق
يم٤مًمقارث ُمـ أسمٞمف ،ومٝمذا همٚمط خم٤مًمػ عم٤م ضم٤مءت سمف اًمنميٕم٦م ،وم٢م ًذا يمقٟمف ؾم٤مرق أو ي٠مظمذ ً
ُم٤مٓ طمرا ًُم٤م ٓ يٌٞمح ًمـؽ
أن شم٠مظمذ ُمٜمفٟٕ ،م ف إذا هق امإصمؿ قمٚمٞمف ،ورسمًم يريد أن يرد هذه اعمنوىم٤مت ،هذا ُم٤م يريده اًمؼمهب٤مري رمحـف اهلل
شمٕم٤ممم.
--------------------------------------------------واعمٙم٤مؾم٥م ُمٓمٚم٘م٦م ُم٤م سم٤من ًمؽ صحقف ومٝمق ُمٓمٚمؼ إٓ ُم٤م فمٝمر ومً٤مده ،وإن يم٤من وم٤مؾمدً ا ي٠مظمذ ُمـ اًمٗمً٤مد ُمــ
يٛمًؽ ٟمٗمًف ٓ ،شم٘مقل أشمرك اعمٙم٤مؾم٥م وآظمذ ُم٤م أقمٓمقين ،مل يٗمٕمؾ هذا اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وٓ اًمٕمٚمًمء إمم
زُم٤مٟمٜم٤م هذا ،وىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف :يمً٥م ومٞمف سمٕمض اًمدٟمٞم٦م ظمػم ُمـ احل٤مضم٦م إمم اًمٜم٤مس(.)2
.......................
يٌلم ًمؽ أن ومٞمًم يقٕمٚمؼ ذم اعمٙم٤مؾم٥م ،ي٘مقل :إصؾ ذم اعمٙم٤مؾم٥م احلؾ ،وإصؾ ذم اًمٌٞمع أٟمف ُمٌٜمـل قمـغم
شمٌلم
احلؾ ،واعمٕم٤مُمالت إصؾ ومٞمٝم٤م امإسم٤مطم٦م ،إصؾ ذم اعمٙم٤مؾم٥م احلؾ ،واعمٙم٤مؾم٥م اًمقل هل طمالل هل اًمقل ّ
صمـؿ قمٞمـ٥م
شمٌلم ًمؽ أن هذا ُمٙمً٥م وم٤مؾمد ،إُم٤م أن ّ
ًمؽ أهن٤م صحٞمح٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمنمع إٓ ُم٤م فمٝمر ًمؽ أٟمف وم٤مؾمدّ ،
شمٌلم ًمؽ ُمـ ظمالل اًمنميٕم٦م ،ومٝمذا
أو مل يقح٘مؼ ومٞمف ذط ُمـ ذوط اًمٌٞمع أو ومٞمف رسم٤م أو ومٞمف أي ُمٙمً٥م وم٤مؾمدّ ،
قمؿ احلرام ذم ُمٙم٤مؾم٥م اًمٜم٤مس  -هذا اومؽماض أٟمف رسمًم يٙمـقن
اشمريمف ،صمؿ يٗمؽمض اومؽماض رمحف اهلل شمٕم٤ممم أٟمف إذا ّ
( )1صحٞمح .ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل ( .)2886امإرواء (.)1459
( )2إصالح اعم٤مل ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م (.)323
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ذم زُم٤من أو ُمٙم٤من – شمٙمقن اعمٌ٤ميٕم٤مت يمٚمٝم٤م طمرام ،إُم٤م أهن٤م ُمِمقٛمٚم٦م قمغم رسم٤م أو همػمه ،هذا ىمد يقضمد ذم سمٕمض سمالد
امإٟمً٤من سم٤معم٘م٤مم ُمٕمٝمؿ ىمد ٓ يًقٓمٞمع أن يِمؽمي ً
ُ
ُمثال سمٞم٧م أو ؾمٞم٤مرة إٓ سمٓمريـؼ اًمرسمـ٤م :ومٝمـؾ
اًمٙمٗم٤مر اًمذي اسم ُقُكم
قمؿ احلرام – قمغم ومرض ذًمؽ  -ومٞم٠مظمذ اًم٘مدر اًميـوري ُمــ احلٞمـ٤مة ممًـٙم٦م ٟمٗمًـف أي
ٟم٘مقل ًمف :اومٕمؾ؟ وإذا ّ
اًمذي َيّمؾ سمف ىمٞم٤مم إود وىمٞم٤مم احلٞم٤مة ،وأُم٤م ُم٤م قمدا ذًمؽ ومال شمٗمٕمؾ ٓ ،شمٗمٕمؾ هذه إُمـقر وٓ شمقٕمـ٤مـمك ُمثـؾ
هذه اعمحرُم٤مت ،صمؿ ىم٤مل :وإن يم٤من وم٤مؾمدًً ا ي٠مظمذ ُمـ اًمٗمً٤مد ُم٤م يٛمًؽ ٟمٗمًف وٓ ٟم٘مقل :اشمرك اعمٙم٤مؾم٥م وظمذ ُم٤م
ً
ُمقًقٓ  -اًمذيـ يًـ٠مًمقن اًمٜمـ٤مس  :-سم٤مقمقٌـ٤مر أن اعمٙم٤مؾمـ٥م طمـرام ومقٚمجـ٠م إمم
يٕمٓمقين ،ومال شمّمػم ؿمح٤م ًذا وٓ
اًمً١مال! إذا قمؿ احلرام شم٘مقل :أٟم٤م أضمٚمس وأؾم٤مل اًمٜم٤مس! ي٘مقل ٓ :شمٗمٕمؾ هذا ،مل يٗمٕمٚمف اًمّمح٤مسم٦م وٓ اًمٕمٚمًمء إمم
زُم٤مٟمٜم٤م هذا ،وهلذا ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف :ويمً٥م ومٞمف سمٕمض اًمدٟمٞم٦م ظمػم ُمـ احل٤مضمـ٦م إمم اًمٜمـ٤مس،
احلج٤مم أو أؿمٞم٤مء ُمثٚمٝم٤م ىمد يًق٘مذره٤م سمٕمض اًمٜمـ٤مس أو قمٛمـقم
يٕمٜمل سمٕمض اعمٙم٤مؾم٥م ىمد يًق٘مذره٤م اًمٜم٤مس ُمثؾ ّ
اًمٜم٤مس ،ي٘مقل قمٛمر :اعمٙمً٥م احلالل هبذا اًمٓمريؼ ظمػم ُمـ أن شمً٤مل اًمٜم٤مس ،وهذا ومٞمف اًمٜمٝمل قمــ اًمًـ١مال ،إ ًذا
هق يقٙمٚمؿ قمـ ىمْم٤مي٤م ،ورسمًم يٙمقن اًمؼمهب٤مري قم٤ميش سمٕمض هذه إُمقر ذم زُمـ ومقٜم٦م أو أُم٤ميمـ.
--------------------------------------------------واًمّمٚمقات اخلٛمس ضم٤مئزة ظمٚمػ ُمـ صٚمٞم٧م ظمٚمٗمف إٓ أن يٙمقن ضمٝمٛم ًٞم٤م وم٢مٟمف ُمٕمٓمؾ ،ومـ٢من صـٚمٞم٧م ظمٚمٗمـف
وم٠مقمد صالشمؽ ،وإن يم٤من إُم٤مُمؽ يقم اجلٛمٕم٦م ضمٝمٛم ًٞم٤م وهق ؾمٚمٓم٤من ومّمؾ ظمٚمٗمف وأقمد صالشمؽ ،وإن يم٤من إُم٤مُمؽ
ُمـ اًمًٚمٓم٤من وهمػمه ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م :ومّمؾ ظمٚمٗمف وٓ شمٕمد صالشمؽ.
.......................
هٜم٤م ي٘مرر ُمً٠مًم٦م اًمّمالة ظمٚمػ أهؾ اًمٌدع ،ي٘مقل :اًمّمٚمقات اخلٛمس ضم٤مئزة ظمٚمػ ُمـ صـٚمٞم٧م ظمٚمٗمـف إٓ
أن يٙمقن ضمٝمٛم ًٞم٤م ،ـمٌ ًٕم٤م هذا اجلٝمٛمل ومٞمف اجلٝمٛمٞم٦م اعمحْم٦م  -اًمٗمرىم٦م اعمٕمرووم٦م – اًمذيـ ي٘مقًمقن سمقٕمٓمٞمؾ إؾمـًمء
واًمّمٗم٤مت ،ي٘مقل :هذا اجلٝمٛمل إن صٚمٞم٧م ظمٚمٗمف وم٠مقمد صالشمؽ ،ويدظمؾ ذم هذا اجلٝمٛمل واًمراوميض واًم٘مدري
ِ
صمؿ ُمـ اًمٌدع ُم٤م هل ُمٙمٗمرة وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق همػم ُمٙمٗمر ،ومٛمـ وىمع
ُمـ ُُمٜمْْٙم َرة اًمٕمٚمؿ وؾم٤مئر أهؾ اًمٌدع اعمٙمٗمرةٕ ،ن ّ
قمز ّ
وضمؾ ويذسمح ًمٖمـػم اهلل ومـال شمّمـؾ ظمٚمٗمـف،
ذم سمدقم٦م ُمٙمٗمرة ومال شمّمؾ ظمٚمٗمف ،يمذًمؽ اًمذي يًقٖمٞم٨م سمٖمػم اهلل ّ
ىم٤مل :وإن صٚمٞم٧م ظمٚمٗمف وم٠مقمد صالشمؽ ،ىم٤مل :وإن يم٤من إُم٤مُمؽ يقم اجلٛمٕم٦م ضمٝمٛمٞم٤م وهق ؾمٚمٓم٤من سمٚمد – هؿ يم٤مٟمقا
يققًمقن إُم٤مُم٦م اًمّمالة  -وشمريمؽ ًمٚمّمالة ظمٚمٗمف ىمد يؽمشم٥م قمٚمٞمف ومقٜم٦م ،قمٚمٞمؽ أو ومقٜم٦م قم٤مُم٦م :ي٘مقل :ومّمؾ ظمٚمٗمـف،
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وأقمد صالشمؽ ،ىم٤مل :وإن يم٤من إُم٤مُمؽ ُمـ اًمًٚمٓم٤من وهمػمه ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م ومّمؾ ظمٚمٗمف ،هذا ُمٕمٚمـقم وُمٕمـروف
أن ص٤مطم٥م اًمًٜم٦م اًمّمالة ظمٚمٗمف صحٞمح٦مً ،مٙمـ اًمٙمالم ذم اًمّمالة ظمٚمػ اجلٝمٛمٞم٦م ٓ دمقز وهٙمذا ؾم٤مئر اًمٌـدع
اعمٙمٗمرة ،ويمذًمؽ إذا يم٤من اجلٝمٛمل إُم٤م ًُم٤م :وم٢مٟمؽ شمّمكم ظمٚمٗمف وًمٙمـ شمٕمٞمد صالشمؽ ،وإٟمًم ىمـ٤مل إئٛمـ٦م سم٤مًمّمـالة
ظمٚمٗمف در ًءا ًمٚمٗمقٜم٦م اًمٕم٤مُم٦م أو اًمٗمقٜم٦م اخل٤مص٦م قمغم امإٟمً٤منٟٕ ،مف إذا يم٤من ُمـ إقمٞم٤من وشمـرك اًمّمـالة ظمٚمٗمـف ًمـرسمًم
شمرشم٥م ضر قمٚمٞمف وم٤مًمٗمقٜم٦م ُمدومققم٦م إُم٤م ومقٜم٦م ظم٤مص٦م أو ومقٜم٦م قم٤مُم٦م.
--------------------------------------------------وامإيًمن سم٠من أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ذم طمجرة قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـ ّٚمؿ ىمـد ُدومٜمـ٤م
ؼم وم٤مًمقًٚمٞمؿ قمٚمٞمٝمًم واضم٥م سمٕمد رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
هٜم٤مك ُمٕمف ،وم٢مذا أشمٞم٧م اًم٘م َ
.......................
ٌـل
يمًم ىمٚم٧م ًمؽ اًمؼمهب٤مري يٕم٤مًم٩م ىمْم٤مي٤م ُمقضمقدة ذم قمٍمه ،ومرسمًم يم٤من طمّمؾ إٟمٙم٤مر سمـ٠من اعم٘مٌـقر ُمـع اًمٜم ّ
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ذم طمجرة قم٤مئِم٦م ًمٞمس أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ،وهذا صم٤مسم٧م ُمـ ضمٝم٦م اًمدًمٞمؾ وُمـ ضمٝم٦م اًمقـ٤مريخ أن
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ذم طمجرة قم٤مئِم٦م ،ىمـ٤مل :ومـ٢مذا أشمٞمـ٧م قمٚمـٞمٝمًم
قمٛمر وأسم٤م سمٙمر ريض اهلل قمٜمٝمًم دومٜم٤م ُمع اًمٜم ّ
اًم٘مؼم وم٤مًمقًٚمٞمؿ قمٚمٞمٝمًم واضم٥م ،واًمّمحٞمح أن اًمقًٚمٞمؿ قمٚمٞمٝمًم ًمٞمس سمقاضم٥م ،وًمٕمؾ هذا ؾمٌؼ اًم٘مٚمؿ ُمـ اعم١مًمـػ
رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
--------------------------------------------------وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واضم٥م إٓ ُمـ ظمٗم٧م ؾمٞمٗمف أو قمّم٤مه.
.......................
يٕمٜمل إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واضم٥م إٓ إذا شمرشم٥م قمغم ذًمؽ ضر قمٚمٞمؽ :وم٢مٟمؽ شمدومع اًميـر
قمٜمؽ ،واًمؼمهب٤مري ذم زُم٤مٟمف يم٤من ُمـ اعم٘مٌقل أن أهؾ اًمٕمٚمؿ وأهؾ اًمٗمْمؾ َيقًـٌقن ،أُمـ٤م سمٕمـد ذًمـؽ ومـ٤مُٕمقر
شمرشمٌ٧م ورسمٓم٧م سم٤مًمًٚمٓم٤من وٟمقاب اًمًٚمٓم٤من ،وأُم٤م شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر سم٤مًمٞمد ًمٞمس هـذا إٓ ًمٚمًـٚمٓم٤من ،أُمـ٤م ذم إزُمٜمـ٦م
صمؿ إذن ًمٚمٜم٤مس وقم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ُمـ ضمٝم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا يًمرؾمقن امإٟمٙم٤مر سم٤مًمٞمـد ،وهلـذا ًمـق
اعمق٘مدُم٦م ومٙم٤من ّ
شم٘مرأ ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م دمد أن ومال ًٟمً٤م يم٤من يٗمٕمؾ وومال ًٟمً٤م يم٤من يٗمٕمؾ :ومٝمذا هق أطمًـ اعمح٤مُمؾ ،وإٓ وم٤مٕصـؾ أن
امإٟمٙم٤مر سم٤مًمٞمد هق ًمٚمًٚمٓم٤من ،أُم٤م امإٟمٙم٤مر سم٤مًمٚمً٤من ومٝمق ًمٙمؾ أطمد سم٤مًمقل هـل أطمًــ ،ويٜمٙمـر امإٟمًـ٤من سمٚمًـ٤مٟمف
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ويٜمٙمر سم٘مٚمٌف ،وهذا صم٤مسم٧م قمغم يمؾ أطمد ،وم٤ممإٟمٙم٤مر سم٤مًمٚمً٤من ُمٓمٚمقب ،ىم٤مل :إٓ أن يؽمشم٥م قمٚمٞمف ضر :ومٕمٜمد ذًمؽ
متًؽ وشمٚمج٠م إمم امإٟمٙم٤مر اًم٘مٚمٌل.
--------------------------------------------------واًمقًٚمٞمؿ قمغم قمٌ٤مد اهلل أمجٕملم.
.......................
ٌل ّ
ٌل ّ
صغم
اًمًالم سمٞمٜمٙمؿش( ،)1واًمٜم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أُمر سمف وم٘م٤مل« :أومِمقا ّ
اًمًالم ُمـ ؿمٕم٤مئر اًمديـ ،اًمٜم ّ
ّ
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ي٘مقل« :أـمٕمٛمقا اًمٓمٕم٤مم ،وأومِمقا اًمًالمِ ،
وص ُٚمقا إرطمـ٤مم ،وىمقُمـقا سم٤مًمٚمٞمـؾ واًمٜمـ٤مس ٟمٞمـ٤مم:
ّ
شمدظمٚمقا اجلٜم٦م سمًالمش( ،)2وهذه اًمًٜم٦م اًمقل ذيمره٤م اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم سمدأت شمْمٕمػ ذم أطمقال اًمٜمـ٤مس،
وم٤ممإٟمً٤من يٜمٌٖمل إذا يم٤من ُؾمٜمٞم٤م أن ي٠مظمذ سم٤مًمًٜم٦م قمغم وضمف اًمٙمًمل ٓ ،ي٠مظمذ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ اًمًٜم٦م ويـؽمك! هٙمـذا أهـؾ
ٌـل
اًمًـالم ،واًمٜم ّ
اًمًٜم٦م ،يٕمٜمل اًمًٜم٦م وُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ؿم٤مُمؾ ًمٚمٙمٚمٞم٤مت واجلزئٞم٤مت ،ومٛمـ قمالُم٤مت اًمًٜمل إومِم٤مء ّ
ّ
يٛمر سمج٤مٟمٌؽ ويٜمٔمر إًمٞمؽ وٓ يًـ ّٚمؿ
اًمًالمش ،ومقًقٖمرب ُمـ سمٕمض اًمٜم٤مس ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤مل« :أومِمقا ّ
ًمٜم٤مس هب٤م ذم هذا اًمزُم٤من ،ظم٤مص٦م اًمـزُمـ اعمٕمـ٤مس ،وامإٟمًـ٤من اًمـذي أدرك
قمٚمٞمؽ ،هذا ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمّمٞمٌ٦م ُسمكم ا ُ
اًمًـالم
أٟم٤مؾم٤م ُمـ ؾمٜمقات ،رسمًم ؿمٌٙم٤مت اًمققاصؾ واًمقٗمٙمػم سم٤مًمدٟمٞم٤م أؿمٖمٚم٧م اًمٜم٤مس ،امإٟمً٤من يٜمٌٖمل أن يٗمٌمـ ّ
ً
قمغم ُمـ قمروم٧م وُمـ مل شمٕمرف ،هذه ُمـ اًمًٜم٦م وُمـ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ.
--------------------------------------------------وُمـ شمرك صالة اجلٛمٕم٦م واجلًمقم٦م سم٤معمًجد ُمـ همػم قمذر ومٝمق ُمٌقدع ،واًمٕمذر يمٛمرض ٓ ـم٤مىم٦م ًمف سم٤مخلروج
إمم اعمًجد أو ظمقف ُمـ ؾمٚمٓم٤من فم٤ممل ،وُم٤م ؾمقى ذًمؽ ومال قمذر ًمف.
--------------------------------------------------ذيمرت ًمؽ أن اعم١مًمػ ُمق٠مصمر سم٤محل٤مًم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م اًمقـل يمـ٤من يٕمٞمِمـٝم٤م رمحـف اهلل شمٕمـ٤ممم ٕٟمـف ًمـق ىمـرأت ؾمـػمة
اًمؼمهب٤مري ًمقضمدت أٟمف ُشم ًُُٚمط قمٚمٞمف و ُفمٚمِؿ وُم٤مت خمقٗم ًٞم٤م ،ومٙمق٤مسمقف ًمنمح اًمًٜم٦م يٌلم ًمؽ هذا إُمـر ُمــ ظمـالل
وم٘مرات هذا اًمٙمق٤مب ،ىم٤مل :وُمـ شمرك صالة اجلٛمٕم٦م واجلًمقم٦م ذم اعمًجد ُمـ همػم قمذر ،هذا ُمـ قمالُم٤مت أهـؾ
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (.)54
( )2صحٞمح .اًمؽمُمذي ( .)2485صحٞمح اجل٤مُمع (.)7865
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اًمًٜم٦م طمْمقر صالة اجلًمقم٦م ،هلذا قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ي٘مقل« :إن اهلل ىمد ذع ًمٜمٌٞمٙمؿ ُؾمٜمََـ اهلدى ،وإهنــ ُمــ
ُؾمٜمـ اهلدى ،وًمق ص ّٚمٞمقؿ يمـًم يّمـكم هـذا اعمقخٚمـػ ذم سمٞمقـف ًمؽميمـقؿ ُؾمـٜم٦م ٟمٌـٞمٙمؿ ،وًمـق شمـريمقؿ ُؾمـٜم٦م ٟمٌـٞمٙمؿ
ًمْمٚمٚمقؿش( ،)1ومٛمـ قمالُم٤مت أهؾ اًمًٜم٦م أهنؿ يٕمٛمـرون اعمًـ٤مضمد ،وهلـذا قمالُمـ٤مت أهـؾ اًمٌدقمـ٦م شمـرك صـالة
اجلًمقم٦م ،ىم٤مل :ومال شمؽمك صالة اجلٛمٕم٦م واجلًمقم٦م ،وهلذا يرون صالة اجلٛمٕم٦م واجلًمقمـ٦م ظمٚمـػ امإُمـ٤مم اًمٗمـ٤مضمر،
ّ
ّ
وصغم ظمٚمٗمـف اسمــ قمٛمـر
صغم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ظمٚمػ اًمٗمج٤مر يمًم ىمدُم٧م ًمؽ ،صٚمقا ظمٚمػ احلج٤مج،
ريض اهلل قمٜمف ،وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،يّمٚمقن ظمٚمػ اًمٗمجـ٤مر إذا يمـ٤مٟمقا أئٛمـ٦م حت٘مٞم ً٘مـ٤م هلـذه اًمًـٜم٦م ،ىمـ٤مل :واًمٕمـذر
يمٛمرض ،اًمٕمذر ُمٕمروف أن اعمرض قمذر ،وهلذا اًمّمح٤مسم٦م ُمـ طمرصٝمؿ قمغم صالة اجلًمقم٦م أن اًمرضمؾ ي١مشمك سمـف
ُهي٤مدى سملم اًمرضمٚملم طمقك ُي٘م٤مم ذم اًمّمػ ُمـ طمرصف قمغم صالة اجلًمقم٦م عم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ اًمقل ٓ ختٗمك
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ واًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ ذم يمؾ ظمٓمقة خيٓمقه٤م إمم اعمًجد ،وهل ُمــ
قمٚمٞمٙمؿ ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٜم ّ
قمالُم٤مت اًمًٜم٦م واخلػم وامإيًمن ،وإٟمؽ شمٕمج٥م ممـ َي٤مول أن ُيِمٙمؽ ذم وضمقب صالة اجلًمقم٦م ذم هذا اًمزُم٤من!
وَي٤مول أن ي٘مقل صالة اجلًمقم٦م ُؾمٜم٦م وَي٤مول يقٕمًػ ،ه١مٓء ذم اًمٖم٤مًم٥م ممـ ظم٤مًمػ ـمري٘م٦م أهؾ اًمًٜم٦م وُمٜمٝم٩م
أهؾ اًمًٜم٦م ،وهلذا هذه هل٤م ُأظمٞم٤مت ٓ ،حتً٥م أهن٤م هل اعمً٠مًم٦م اًمقطمٞمدة! هذه هل٤م ُأظمٞمـ٤مت شمٕمرومٝمـ٤م ُمــ هـ١مٓء،
ي٠مشمٞمؽ ؿمخص ي٘مقل إهمالق اعمحالت وىم٧م اًمّمالة أن هذا خم٤مًمػ ًمٕمٝمقد اعمًٚمٛملم ،شمقٛمٞمز اًمدوًمـ٦م اًمًـٕمقدي٦م
اعمحالت ،و ُيٕم٤من اًمٜم٤مس قمغم اًمّمالة ،ومٞم٠مشمٞمٜم٤م ُمـ يِمـٙمؽ ذم هـذا إُمـر
قمـ همػمه٤م أن اعم١مذن إذا أذن ُأهمٚم٘م٧م
ُ
اًمًــالُم٦م واًمٕم٤مومٞمــ٦م  ،-هٙمــذا أهــؾ إهــقاء ،يمــًم ىمــ٤مل اهلل قمـ ّـز وضمـ ّ
ـؾ:
وَيــ٤مول أن يقٕمًــػٟ - ،مًــ٠مل اهلل ّ
حل ِـ ا ًْم َ٘م ْق ِل﴾( ،)2ؾمٞمًمهؿ ذم وضمقهٝمؿ ،دمد يمؾ ومؽمة واطمد يقٙمٚمؿ ذم هـذه اًم٘مْمـٞم٦م ،هـ١مٓء
﴿ َو ًَم َق ْٕم ِر َومٜم ُٝم ْؿ ِذم َ ْ
أهؾ إهقاء ،ه١مٓء يققصٚمقن إمم ُم٤م هؿ أقمٔمؿ ،هلؿ أهداف ،ىمد يٙمقٟمـقا ُمـ٠مضمقريـ وُمٖمٗمٚمـلم يقوـٕمقن ذم
اًمقاضمٝم٦مً ،مٙمؿ هؿ هلؿ أهداف ،أهداف ُمـ ضمٝم٦م اًمديـ وأهداف ُمـ ضمٝم٦م اًمدٟمٞم٤م ،أُم٤م ُمــ ضمٝمـ٦م اًمـديـ ومٝمـذا
فم٤مهر ،أُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمدٟمٞم٤م ومٝمذا يمٞمد وُمٙمر هبذه اًمدوًم٦م اعمٌ٤مريم٦م طمقك ُيً٘مٓمقا قمٜمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م وقمـًم مت ّٞمـزت سمـف،
ّ
اًمّمـالة،
قمز
أقمٔمؿ ُم٤م شمقٛمٞمز سمف هذه اًمدوًم٦م سمٕمد حتٙمٞمؿ ذع اهلل ّ
وضمـؾ هـل ىمْمـٞم٦م إهمـالق اعمحـالت وىمـ٧م ّ
وم٤مًمرضمؾ ُمـ اعمنمق واعمٖمرب ي٠ميت وهق ٓ يّمكم ،صمؿ ُيٕم٤من هبذه اًم٘مْمٞم٦م ومٞمّمكم صالة اجلًمقم٦م ويًق٘مٞمؿ وشمقٖمـػم
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ (.)654
( )2حمٛمد.31 :
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أطمقاًمف ،هذه ُم ّٞمزة قمٔمٞمٛم٦مُ ،م٤م يّمح٥م ذًمؽ ُمـ أظمٓم٤مء ُيٕم٤مًم٩م سم٘مـدره٤مٕ ،ن سمٕمـض اًمٜمـ٤مس رسمـًم خيـرج قمــ
اعمقوقع ،ي٘مقل :سمٕمض إئٛم٦م يق٠مظمر! هذه ىمْمٞم٦م شمٕم٤مجلٝم٤م اجلٝم٤مت اعمخقّم٦م ،أُم٤م أن ي٘م٤مل :إن إهمالق اعمحالت
وىم٧م اًمّمالة! هذا ُمٕمٚمقم ُمـ ؿمٕم٤مئر امإؾمالم ،إذا يم٤مٟم٧م اعمحالت وم٤محت٦مُ :مـ اًمذي يّمكم؟ ُم٤م اًمٗمرق سملم سمالد
اعمًٚمٛملم وسمالد اًمٙمٗم٤مر ،هذا ُم٤م مت ّٞمزت سمـف هـذه اًمدوًمـ٦م ،ودمـد ُمـع ذًمـؽ ُمــ ُيِمـٙمؽ ويـقٙمٚمؿ سمـلم اًمٗمٞمٜمـ٦م
وإظمرى ،وم٠مٟم٤م أًمٗم٧م أٟمٔم٤مريمؿ أن ُمرادهؿ أُمريـ ،أُمر اًمديـ وهذا واوح ًمٙمؿ ،وأُمر اًمدٟمٞم٤م ،وم٘مد ىمٚمـ٧م ًمٙمـؿ
أهنؿ يريدون إؾم٘م٤مط اًمنمقمٞم٦م قمـ هذه اًمدوًم٦م ويققصٚمقن طمقك ٓ شمقٛمٞمز قمـ همػمه٤م  -ىمّمدوا أم مل ي٘مّمدوا.
--------------------------------------------------صغم ظمٚمػ إُم٤مم ومٚمؿ ِ
وُمـ ّ
هيقد سمف ومال صالة ًمف
.......................
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ(.)1
ٕن امإُم٤مم إٟمًم ُم٤م ضمٕمؾ ًمٞم١مشمؿ سمف يمًم ىم٤مل اًمٜم ّ
--------------------------------------------------وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر سم٤مًمٞمد واًمٚمً٤من واًم٘مٚم٥م سمال ؾمٞمػ
.......................
ٕن اًمًٞمػ ُمذه٥م اخلقارج ،وهلذا يم٤من اًمًٚمػ يمًم ىمـدُم٧م ًمـؽ ي٘مقًمـقن :ومـالن يمـ٤من يـرى اًمًـٞمػ:
ومٞمجٕمٚمقٟمف ُمـ ُمقاوع اجلرح ،ه١مٓء اًمذيـ يرون اًمًـٞمػ أو اخلـروج قمـغم اًمًـالـملم أو اؾمـقحالل دُمـ٤مء
اعمًٚمٛملم وأ ُمقاهلؿ يمًم هق ُمٕمروف ُمـ ُمذه٥م اخلقارج ،ىم٤مل :إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر سم٤مًمٞمد ،وىمـد
ىمدُم٧م ًمؽ أٟمف سم٤مًمٞمد إصؾ اظمقّم٤مص اًمًٚمٓم٤من سمذًمؽ ،وًمٙمـ ذم إزُمٜم٦م اًمً٤مسم٘م٦م يم٤من أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ ُيِم٤مر
هلؿ سم٤مًمٌٜم٤من يم٤مٟم٧م اًمًالـملم شم٠مذن هلؿ سمٛمً٠مًم٦م امإٟمٙم٤مر سم٤مًمٞمد ،وهذا ُمثؾ ُم٤م ُٟمُ٘مؾ قمـ ؿمٞمخ امإؾمـالم اسمــ شمٞمٛمٞمـ٦م
وهمػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ومٙم٤من هذا ُمٕمروف ويم٤من هلؿ إذن ،أُم٤م أن سمٕمد شمٓم٤مول اًمزُم٤من وشمٖمػم إُمقر :إصـؾ
ُ
امإٟمً٤من ذم ُمثؾ هذا.
أن امإٟمٙم٤مر سم٤مًمٞمد إصؾ اظمقّم٤مصف سم٤مًمًٚمٓم٤من ومال يقٕمد
---------------------------------------------------

( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)734
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واعمًققر ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ مل شمٔمٝمر ًمف ريٌ٦م.
.......................
وهذا يٕمٓمٞمؽ اًمْم٤مسمط ذم اعمًققر ،هذا يًقٗمٞمد ُمٜمف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس اًمذيـ يٕمرومقن ،سمٕمـض اًمٜمـ٤مس ي٘مـقل
ً
ُمثال آطمقً٤مب وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜم٤مس سم٤مًمًؽمٟ ،مٕمؿ ،اعمًققر ُم٤م مل شمٔمٝمـر ُمٜمـف
ريٌ٦م ،يٕمٜمل امإٟمً٤م ن هق اًمذي يًػم يمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ،أُم٤م إذا فمٝمرت ُمٜمف ريٌ٦م ،وذيمر أهـؾ اًمٕمٚمـؿ ذم سمـ٤مب إُمـر
ُمثال ُمـ ُمٙمـ٤من ُمٖمٚمـؼ ً
سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر اًمري٥م اًمقل ُشمُقضم٥م آطمقً٤مب ،يم٠من يًٛمع ً
ُمـثال اًمٖمٜمـ٤مء
واًمرىمص وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ :ي٘مقل :ه١مٓء ُمًققريـ! ٓ ًمٞمس سمّمحٞمح ،اعمًققر هق اًمذي مل ُيٕمٚمـ ومل شمٔمٝمر ُمٜمـف
ريٌ٦م ،إذا يم٤من مل شمٔمٝمر ُمٜمف ريٌ٦م ومال شمٗمقشُ ،مٜمٝمل أٟم٧م قمـ اًمقٗمقٞمش وقمـ اًمقجًس وقمـ اًمقحًسً ،مٙمــ ُمــ
ئمٝمر ُمٜمف ظمالف ذًمؽ ،واًمري٥م يمثػمة ضمدًً ا ٓ يٛمٙمـ طمٍمه٤م ،ىمرائـ إطمقال اًمقل شمثٌ٧م ًمإلٟمًـ٤من ،اعمريـ٥م
اعمٜمٙمـرٕ ،ن
هذا ،ومألهؾ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر آطمقً٤مب قمٚمٞمف واًمٌح٨م قمـ ؿم٠مٟمف ،طمقك ُي٘مٓمع
ُ
فمٝمقر اًمريٌ٦م دًمٞمؾ قمغم فمٝمقر اعمٜمٙمر ٕٟمف ًمق يم٤من ُخمٗم ًٞم٤م ُم٤م فمٝمرت ُمٜمف اًمريٌ٦م.
--------------------------------------------------ويمؾ قمٚمؿ ا ّدقم٤مه اًمٕمٌ٤مد ُمـ قمٚمؿ اًمٌ٤مـمـ مل يقضمد ذم اًمٙمق٤مب واًمًٜم٦م ومٝمق سمدقم٦م ووالًم٦م وٓ يٜمٌٖمل ٕطمد أن
يٕمٛمؾ سمف وٓ يدقمق إًمٞمف.
.......................
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمًًـ٤م ،أُمـ٤م
هٜم٤م يرد اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمغم اعمقّمقوم٦م ،اعمقّمقوم٦م واًمٌ٤مـمٜمٞم٦م يدّّ قمقن أن ًمٚمديـ
ً
اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ه١مٓء زٟم٤مدىم٦م ظمرضمقا قمـ اًمديـٕ ،هنؿ يٕمق٘مدون أن ًمٚمديـ فم٤مهر خي٤مًمػ اًمٌ٤مـمـ ،وأن قمٚمـؿ اًمٌـ٤مـمـ
خيقص سمف ه١مٓء ،وه١مٓء زٟم٤مدىم٦م يمٗم٤مر ُمـ اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م وامإؾمًمقمٞمٚمٞم٦م وُمـ ؿم٤ميمٚمٝمؿ وؾم٤مر قمغم ُمذهٌٝمؿ ُمـ اًمدروز
واًمٜمّمػمي٦م ٓ ؿمؽ ذم يمٗمرهؿ ،واًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى ممـ يدقمل قمٚمؿ اًمٌ٤مـمـ اعمقّمقوم٦م واًمٓم ُرىمٞم٦م اًمـذيـ يزقمٛمـقن
أن امإٟمً٤من ُيٗمقح قمٚمٞمف ذم قمٚمؿ اًمٌ٤مـمـ ُم٤م خي٤مًمػ سمف ذيٕم٦م حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ويدقمقن أن اخلي ُمـع
ُمقؾمك قمغم هذا اًمٜمحق ،وأٟمف شمٕمٚمؿ ُم٤م يًٛمك سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٚمدين وهذا اًمٕمٚمـؿ اًمٚمـدين يقٚم٘مـ٤مه امإٟمًـ٤من وخيـ٤مًمػ سمـف
اًمنميٕم٦م ،ـمٌ ًٕم٤م هذا سم٤مـمؾ ،آؾمقدٓل سم٘مّم٦م ُمقؾمك ُمع اخلي سم٤مـمؾٕ ،ن ُمقؾمك يم٤من ُمٌٕمق ًصمـ٤م ظم٤مصـ٦م ًمٌٜمـل
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إهائٞمؾ ومل يٌٕم٨م ًمٚمخي ،هلذا ىم٤مل اخلي :أٟم٧م ُمقؾمك سمٜمل إهائٞمؾ؟( )1واخلي قمغم اًمّمحٞمح ُمـ أىمـقال
ٟمٌلٟٕ :مف ُم٤م ومٕمؾ ُم٤م ومٕمؾ إٓ قمـ ؾمٌٞمؾ اًمقطمل ،ومٝم١مٓء يًـقدًمقن سمٛمثـؾ هـذا ،هـ١مٓء اًمـذيـ
أهؾ اًمًٜم٦م أٟمف ّ
يدقمقن قمٚمؿ اًمٌ٤مـمـ يم٤محلالج واسمـ قمريب واًمقٚمٛمً٤مين وهمػمهؿ يمٚمٝمؿ يدٟمدٟمقن طمقل هذا ،وُمق٠مظمرة اعمقّمـقوم٦م
يـدّ قمقن أن هـذا اًمٙمـقن
يمذًمؽ قمغم هذا اعمٜمٝم٩م – ادقم٤مء قمٚمؿ اًمٌ٤مـمـ وأُمقر يمثػمة  -طمقك  -واًمٕمٞمـ٤مذ سمـ٤مهلل ّ -
يدسمره إسمدال وإىمٓم٤مب ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ آٟمحراوم٤مت اعمٕمرووم٦م قمٜمد اعمقّمقوم٦م اًمٓمرىمٞم٦م ،ي٘مـقل :اطمـذر ُمــ
هذا ٕن اًمديـ ٓ يقضمد ومٞمف رء اؾمٛمف سم٤مـمـ ،اًمديـ فم٤مهر ،اًمنميٕم٦م فمـ٤مهرة ،وأطمٙم٤مُمٝمـ٤م فمـ٤مهرةُ ،مـ٤م ومٞمٝمـ٤م
أهار ،اًمديـ فم٤مهر وًمٞمس ومٞمف رء خمٗمل أو خيٗمك يمًم يدقمل أهؾ إهقاء ،اًمـديـ فمـ٤مهر ويم٤مُمـؾ وًمـٞمس ذم
اًمديـ رء ُمٙمققم.
قمز ّ
قمز ّ
وضمؾْ ،ومرق سملم اًمّمـقومٞم٦م اًمٓمرىمٞمـ٦م
وضمؾ واًمٙمٗمر سم٤مهلل ّ
اًمٓمرىمٞم٦م ه١مٓء ديٜمٝمؿ ىم٤مئؿ قمغم اًمنمك سم٤مهلل ّ
وسملم ُمـ يٜمقحؾ اًمقّمقف ويٙمقن قمٜمده شمّمقف ،أٟم٤م أىمقل اًمّمقومٞم٦م اًمٓمرىمٞمـ٦م ،اًمـذيـ ٟمٕمـرومٝمؿ ُمــ اًمّمـقومٞم٦م
قمز ّ
وضمؾ ودقم٤مء همػم اهلل وآؾمقٖم٤مصم٦م سمٖمػم اهلل ،هذا ُمٕمروف،
اًمٓمرىمٞم٦م  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل – ىمٞم٤مُمٝمؿ قمغم اًمنمك سم٤مهلل ّ
صمؿ ـمريؼ ؾمٚمٞمؿ ُمـ هذه آٟمحراوم٤مت واًمٙمٗمري٤مت ،وهذا ؿمٝمد قمٚمٞمٝمؿ أهؾ زُمـ٤مهنؿ
يمؾ اًمٓمرق اعمقضمقدة ًمٞمس ّ
ُمـ اعمقّمق وم٦م ،وهٜم٤مك يمق٤مب خيٗمٞمف اعمقّمقوم٦م اؾمٛمف اًمزواي٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٜمٙمرات واًمٌدع ٕطمد اعمقّمقوم٦م اًمـذي
شمرك اًمقّمقف ،يم٤من أسمقه ؿمٞمخ ـمري٘م٦م أمحد اًمٖمًمري رمحف اهلل شمٕمـ٤ممم ،شمـرك اًمقّمـقف ويمقـ٥م قمــ اًمقّمـقف،
اًمٙمق٤مب مجٞمؾ ضمدًً ا ُمقضمقد قمغم آٟمؽمٟم٧م اؾمٛمف اًمزواي٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٜمٙمرات ،ذيمر أؿمٞم٤م ًء قمجٞمٌ٦م قمـ اعمقّمقوم٦م
ٓ ٟمٓمٞمؾ ومٞمٝم٤مً ،مٙمـ ُمـ أهمرب ُم٤م ؿم٤مهد ُ -مـ سم٤مب اًمٗمقائد واًمؽمويح – ي٘مقل :إين رأي٧م سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمًـجد
احلًلم ذم ُمٍم – اًمذي يدّّ قمقن أن احلًلم ُم٘مٌقر رأؾمف أو ضمزء ُمـ سمدٟمف ومٞمف – ومٞم٘مقل :رأي٧م ُمِم٤ميخ اًمٓمـرق
ً
ً
مجـٞمال
ؿمخ٤مص٤م ىمد دمٛمٕمقا قمغم ؿمخص ىمد ًمٌس هٜمدا ًُم٤م
اطمقٗم٤مٓهتؿ اًمّمقومٞم٦م سمٕمٞمٜمل ،رأي٧م ذم اعم٘مٝمك أ
ي٘مٞمٛمقن
ً
وؿمٙمٚمف همري٥م وومٞمف وؾم٤مُم٦م :وم٤مؾمقٖمرسم٧م ،وم٘مٚم٧مُ :مـ هذا اًمرضمؾ؟ ٕٟمف ٓسمس صمٞمـ٤مب رضمـؾ ،وم٘مـ٤مًمقا زم :هـذا
ؿمٞمخ اًمٓمري٘م٦م؟ ىمٚم٧م :هذا ذيمر أم أٟمثك؟ ىم٤مًمقا :أٟمثكٕ ،ن ؿمٞمخ اًمٓمري٘م٦م ُم٤مت ومقرصمـقا اًمٌٜمـ٧م رئ٤مؾمـ٦م ُمِمـٞمخ٦م
اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ،-
اًمٓمري٘م٦م ،وهل شمٚمٌس قمًمُم٦م وصمقب – هذا رآه أمحد اًمٖمًمري –ٓ طمد ًمٚمْمالل ٟ -مً٠مل اهلل ّ

( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)122
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ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ َييهؿ
اًمّمقومٞم٦م إذا ضم٤مء اعمقًمد اًمٜم ّ
ٌقي شمراهؿ يرىمّمقن ذم اعمً٤مضمد ويزقمٛمقن أن اًمٜم ّ
وي٘مٞمٛمقن احلية ،يمؾ اعمقّمقوم٦م اًمٓمرىمٞم٦م قمغم هذا اًمٜمحق ٓ ،أقمٚمؿ ـمري٘م٦م ُمـ اًمٓمرق ؾمٚمٞمٛم٦م ،يمٚمٝم٤م و٤مًم٦م ُمْمٚم٦م
اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م .-
 ٟمً٠مل اهلل ّ--------------------------------------------------وأيًم اُمرأة وهٌ٧م ٟمٗمًٝم٤م ًمرضمؾ وم٢مهن٤م ٓ حتؾ ًمـف ،يٕم٤مىمٌـ٤من إن ٟمـ٤مل ُمٜمٝمـ٤م ؿمـٞم ًئ٤م إٓ سمـقزم وؿمـ٤مهدي قمـدل
وصداق.
.......................
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يمًم هـق ُمٕمٚمـقم
هٜم٤م ُي ٌّلم أن اعمرأة ًمٞمس هل٤م أن هت٥م ٟمٗمًٝم٤م ًمٚمرضمؾ ،هذا ظم٤مص سم٤مًمٜم ّ
قمز ّ
وضمؾَ ﴿ :وا ُْم َر َأ ًة ُُم ْ١م ُِمٜمَ ً٦م إِ ْن َو َه ٌَ ْ٧م َٟم ْٗم ًَ َٝم٤م ًمِٚمٜمٌِل إِ ْن َأ َرا َد اًمٜمٌِل َأ ْن َي ًْ َقٜمْْٙمِ َح َٝم٤م َظم٤مًمِ َّم ً٦م
وُمقٗمؼ قمٚمٞمف يمًم ىم٤مل اهلل ّ
ًَم َؽ ُِمـ د ِ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ اًمّمحٞمح أٟمف ًمٞمس قمٜمده ُمقهقسم٦م يمًم ذيمـر ذًمـؽ قمٌـد
ون اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ْ ُ
لم﴾( ،)1واًمٜم ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ًمـٞمس قمٜمـده إٓ ُمٚمـؽ
اهلل سمـ قمٌ٤مس ،ىمد شمٙمٚمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ومالٟم٦م ،واًمّمحٞمح أن اًمٜم ّ
ِ
ٌـل ّ
ٌل ّ
صـغم اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ومل ُي ِرد اًمٜم ّ
يٛملم أو زوضم٦م وًمٞمس قمٜمده ُمقهقسم٦م ،واُمرأة وهٌ٧م ٟمٗمًٝم٤م ًمٚمٜم ّ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أن يٜمٙمحٝم٤م.
--------------------------------------------------وإذا رأي٧م اًمرضمؾ يٓمٕمـ قمغم أطمد ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وم٤مقمٚمؿ أٟمف ص٤مطم٥م ىمـقل
ِ
ٌـل ّ
ؾمقء وهقى ًم٘مقل رؾمقل اهلل ّ
صـغم اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ «إذا ذيمر أصح٤ميب وم٠مُمًٙمقاش( )2ىمـد َقمٚمـؿ اًمٜم ّ
ظمػما ،وىمقًمف «ذروا أصح٤ميب ٓ شم٘مقًمقا ومٞمٝمؿ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُم٤م يٙمقن ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمزًمؾ سمٕمد ُمقشمف :ومٚمؿ ي٘مؾ ومٞمٝمؿ إٓ ً
ظمػماش( ، )3وٓ حتدث سمٌمء ُمـ زًمٚمٝمؿ وٓ طمرهبؿ وٓ ُم٤م هم٤مب قمٜمؽ قمٚمٛمف وٓ شمًٛمٕمف ُمـ أطمد َيدث سمف:
إٓ ً

( )1إطمزاب.51 :
( )2صحٞمح .اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ( .)11 /198اًمّمحٞمح٦م (.)34
( )3ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز اًمراضم حل طمٗمٔمف اهلل ذم ذطمف قمغم ٟمٗمس اًمٙمق٤مب (اًمنميط اًمراسمع قمنم)( :أظمرضمف اًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ سمٜمص( :دقمقا زم
ً
ظمػما) أظمرضمف ظمٞمثٛم٦م سمـ ؾمٚمٞمًمن ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،يمًم ذم ضمزء ـمرق طمدي٨م ٓ( :شمًٌقا أصح٤ميب)
أصح٤ميب) ،وىمقًمف ٓ( :شم٘مقًمقا ومٞمٝمؿ إٓ
وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ).
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وم٢مٟمف ٓ َي ًْ َٚم ُؿ ًمؽ ىمٚم ٌُؽ إن ؾمٛمٕم٧م.
.......................
هذا يمالم ؿمديد ُمـ اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،يٕمٓمٞمؽ ىمقاقمد ،ىم٤مقمدة صم٤مسمق٦م :إذا رأي٧م اًمرضمؾ يٓمٕمـ قمـغم
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وم٤مقمٚمؿ أٟمف ص٤مطم٥م ؾمقء وهقى ،هـذا صـحٞمح ،وهلـذا يمـًم ىمـد
أطمد ُمـ أصح٤مب اًمٜم ّ
ٌـل ّ
ٌل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿُ ،مـ يـقٙمٚمؿ ذم أصـح٤مب اًمٜم ّ
ىمدُم٧م ًمؽ ُمٕم٤موي٦م ؾمؽم أصح٤مب اًمٜم ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ومٝمق قمغم همػم اًمٓمريـؼ وقمـغم همـػم اعمٜمٝمـ٤مج اًمّمـحٞمح،
وؾم ّٚمؿ ويٓمٕمـ ذم أصح٤مب اًمٜم ّ
وم٤مطمذره ،وهلذا ي٘مقل ٓ :حتدث سمٌمء ُمـ زًمٚمٝمؿ ،اًمّمـح٤مسم٦م همـػم ُمٕمّمـقُملم ُمــ اًمزًمـؾٟ ٓ ،م٘مـقل سمٕمّمـٛم٦م
ًمٚمّمح٤مسم٦م يمًم ي٘مقل اًمرواومض ذم أئٛمقٝمؿ آصمٜمل قمنمٟ ،م٘مقل :اًمّمح٤مسم٦م ي٘مع ُمٜمٝمؿ اخلٓمـ٠م واًمزًمـؾ ،ىمـ٤مل :وُمـ٤م
هم٤مب قمٜمؽ قمٚمٛمفٟٕ ،مؽ مل حتي اًمقىم٤مئع ومٞمٖمٞم٥م قمٜمؽ رء يمثػم ضمدًً ا ٓ ،شمًٛمع ُمـ أطمد َيدث سمف ٓ ،شمًـٛمع
ٌل ّ
ٌـل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ىمٚمٜم٤م :اًمٙمػ قمًم ؿمجر سمـلم أصـح٤مب اًمٜم ّ
أطمدًً ا يقحدث سمًم ضمرى سملم أصح٤مب اًمٜم ّ
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،شم٠مظمذ هذه إُمقر قمغم اًم٘مْم٤مي٤م وامإمج٤مل ،وٓ ُم٤مٟمع أن شمٓمٚمع قمغم يمق٥م أهؾ اًمًٜم٦م اًمقـل
دوٟم٧م ذم اًمق٤مريخ ،وًمٙمـ شمٌح٨م وشمٜم٘م٥م وشمٗمقش! هذا ظمالف ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م يمًم ىمد ًمؽ اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل
شمٕم٤ممم.
--------------------------------------------------وإذا ؾمٛمٕم٧م اًمرضمؾ يٓمٕمـ قمغم أصم٤مر أو يرد أصم٤مر أو يريد همػم أصم٤مر :وم٤مهتٛمف قمغم امإؾمالم وٓ شمِمؽ أٟمف
ص٤مطم٥م هقى ُمٌقدع.
.......................
اًمٓمٕمـ ذم أصم٤مر سمريد اًمزٟمدىم٦م ،وٓؿمؽ أن ُمـ يٓمٕمـ ذم أصم٤مر ذم إطم٤مدي٨م ويقٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م ويقحٙمؿ ويـرد
احلدي٨م أو ٓ ي٘مٌؾ هذا احلدي٨م قم٘مكم أو هذا احلدي٨م همػم ُم٘مٌقل وم٤مهتٛمف ذم امإؾمالم ،هذا ظمٓمػم ،هـذا سمريـد
اًمزٟمدىم٦م ،رد أصم٤مر واًمٙمالم ومٞمٝم٤م ،أو ُمـ يٜمٙمر اًمًٜم٦م ويقٙمٚمؿ ذم اًمًٜم٦م ٓؿمؽ أن هذا سمريد اًمزٟمدىم٦م ٟ -مًـ٠مل اهلل
اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م  ،-يٕمٓمٞمؽ قمالُم٦م شمٕمرف هب٤م ومتٞمز هب٤م ،ومال شمِمؽ أٟمف ص٤مطم٥م هقى وُمٌقـدعُ ،مٌقـدع طمٞمـٜمًم
ىمٚم٧م :اًمِمٓمر إول هق ذم ُمًٜمد أمحد ( )13812وصححف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين رمحف اهلل ذم اًمّمحٞمح٦م ( ،)1923وأُم٤م اًمِمٓمر اًمث٤مين ومٝمق ضمزء ُمـ
طمدي٨م (إي٤ميمؿ وذيمر أصح٤ميب وأصٝم٤مري وأظمق٤مين) ،وهذا ؾمٌؼ سمٞم٤من وٕمٗمف .واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب.
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ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،ومٞمحذر امإٟمً٤من ُمثؾ هذه إُمقر ،ويٕمٔمؿ أصم٤مر ويٕمٔمؿ ُم٤م ضم٤مء قمـ
يقٙمٚمؿ ذم آصم٤مر اًمٜم ّ
اهلل وُم٤م ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
--------------------------------------------------واقمٚمؿ أن َضمقر اًمًٚمٓم٤من ٓ يٜم٘مص ومريْم٦م ُمـ ومرائض اهلل اًمقل اومؽموٝم٤م قمغم ًمًـ٤من ٟمٌ ّٞمـف ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف
وسمرك ُمٕمف شم٤مم ًمؽ إن ؿم٤مء اهلل ،يٕمٜمل اجلًمقم٦م واجلٛمٕم٦م ُمٕمٝمؿ واجلٝم٤مد ُمٕمٝمؿ
وؾم ّٚمؿ ،ضمقره قمغم ٟمٗمًف وشمٓمققمؽ ّ
ويمؾ رء ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت ،ومِم٤مرك ومٞمف ومٚمؽ ٟمٞمقؽ.
.......................
يٌلم  -وهذا ُمقضمقد ذم اًمزُم٤من اًمً٤مسمؼ وذم اًمزُم٤من احل٤مض  -أن أطمٙمـ٤مم اهلل ٟم٤مومـذة وٓ
ؾمٌح٤من اهلل ،هذا ّ
سمـر يمـ٤من أو
شمقٕمٓمؾ سمقضمقد اجلَقر ُمـ اًمًٚمٓم٤من ،وهلذا ىم٤مل أهؾ اًمًٜم٦م :واحل٩م واجلٝم٤مد ُم٤موٞم٤من ُمع يمـؾ أُمـػم ّ
وم٤مضمر ،وأطمٙم٤مم اهلل واحلرام حمرمٕ ،ن سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقل :إذا وىمع اجلـقر ُمــ اًمًـٚمٓم٤من أو صـ٤مرت إصمـرة
ًمإلٟمً٤من أن ي٠مظمذ ُمـ أُمقال اًمًالـملم! يمًم يٗمٕمؾ أن سمٕمض اًمٜم٤مس يزيـ هلؿ اًمِمٞمٓم٤من احلرام وي٘مقل :إن هذا
جلقر واًمٔمٚمؿ وإصمرة ،يمًم ىمـد ذيمـر
َفم َٗمر ،هذا اٟمحراف ،اًمٗمرائض ىم٤مئٛم٦م وٓ يٌٓمٚمٝم٤م ُم٤م طمدث ُمـ امإُم٤مم ُمـ ا َ
ًمؽ اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل :وشمٓمققمؽ وسمرك ُمٕمف شم٤مم ًمؽ إن ؿمـ٤مء اهللٕ ،ن أهـؾ اًمًـٜم٦م أهـؾ مج٤مقمـ٦م،
وأهؾ اًمٌدقم٦م أهؾ ومرىم٦مْ ،ومرق سملم أهؾ اًمًٜم٦م وأهؾ اًمٌدقم٦م ،أهؾ اًمًٜم٦م أهـؾ مج٤مقمـ٦م – مجـع يمٚمٛمـ٦م ،جيٛمٕمـقن
اًمٙمٚمٛم٦م وَي٘مٜمقن اًمدُم٤مء  ،-أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤محلؼ وأرطمؿ اًمٜم٤مس سم٤مخلٚمؼ ،آصم٤مرهؿ ـمٞمٌ٦م قمغم إومراد واعمجقٛمٕمـ٤مت
واًمٌٚمدان واحلٙم٤مم ٓ ،شم٘مقم اًمدول وٓ ُشمٌُٜمـك وٓ ُشمُٕمٛمـر إوـمـ٤من إٓ سمٛمـٜمٝم٩م أهـؾ اًمًـٜم٦م واجلًمقمـ٦مُ :مـٜمٝم٩م
اًمًٚمػ ،هلذا اًمدوًم٦م اًمقل شمٔمٝمر اًمًٜم٦م وشمٔمٝمر ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٚمػ ومٝمل ُشمٌُنم سمـ٤مًمٕمًمر وآزدهـ٤مر ،وُمــ شمقٌٜمـك
اًمٜم َحؾ اًمٗم٤مؾمدة وم٘مؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمقسم٤مل واًمدُم٤مر ،وهلذا اخلقارج ٓ ي٘مٞمٛمـقن دوًمـ٦م ،اقمـرف هـذا ،دوهلـؿ ُمٜم٘مٓمٕمـ٦م
وُمٜمقٝمٞم٦م ٕهن٤م ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمٌدقم٦م – ًمٞمًقا سم٠مهؾ مج٤مقم٦م – أهؾ ومرىم٦م يًقٌٞمحقن دُم٤مء اعمًٚمٛملم سم٠مدٟمك ؿمـٌٝم٦م ،يمـًم
هق ُمٕمٚمقم ُمـ زُم٤مهنؿ اًمً٤مسمؼ واعمٕم٤مس ،ومال شمٖمـؽم سم٤مًمـدقم٤مي٤مت وإؿمـٞم٤مء( ،يمٚمـًم ظمـرج ىمـرن ىمٓمٕمـف اهلل) ()1

ُم٘مٓمققملمٕ ،هنؿ ىم٤مئٛمقن قمغم همػم اًمًٜم٦م وقمغم همػم اجلًمقم٦م ،وهـؿ ٓ ُيقصمـؼ سمٕمٝمـقدهؿ ،وٓ يٛمٙمــ أن شم٘مـقم

( )1وٕمٞمػ .احل٤ميمؿ ( ،)4 /533واًمٜمً٤مئل ( ،)4113صحٞمح ووٕمٞمػ اًمٜمً٤مئل (.)4113
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اًمدوًم٦م قمغم ُمٜمٝم٩م اخلقارجُ ،مٝمًم ومٕمٚمقاُ ،مٝمًم أقمٚمٜمقا إُمـ٤مرة ،وُمٝمـًم فمٜمـقا أهنـؿ يمًـٌقا ،سمـ٤مًمٕمٙمس ذم اًمـزُمـ
اعمٕم٤مس أن اخلقارج وُمـ يم٤من قمغم ُمـٜمٝم٩م اخلـقارج ُمثـؾ اًمٙمٚمـ٥م اًمٕم٘مـقر يًـقخدُمف إقمـداء ويٓمٚم٘مقٟمـف
ٕهداف ،هٙمذا ُمٕمٚمقم ُم ـ ُمٜمٝم٩م اخلقارج ،وهلذا ُم٤م أض امإؾمالم واعمًٚمٛملم أيمثر ُمــ اخلـقارجُ ،مـ٤م قمٓمـؾ
اًمٗمققطم٤مت إٓ اخلقارجُ ،م٤م أومًد سمالد اعمًـٚمٛملم ذم اًمـزُمـ اًمًـ٤مسمؼ إٓ اخلـقارج ،شمـ٤مرخيٝمؿ طم٤مومـؾ هبـذآ ،
ي٘مٞمٛمقن ٓ ديـ وٓ دوًم٦م.
--------------------------------------------------وإذا رأي٧م اًمرضم ؾ يدقمق قمغم اًمًٚمٓم٤من وم٤مقمٚمؿ أٟمف ص٤مطم٥م هـقى ،ومـ٢مذا رأيـ٧م اًمرضمـؾ يـدقمق ًمٚمًـٚمٓم٤من
سم٤مًمّمالح وم٤مقمٚمؿ أٟمف ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م إن ؿم٤مء اهللً :م٘مقل ومْمٞمؾً :مق يم٤مٟم٧م زم دقمـقة ُمـ٤م ضمٕمٚمقٝمـ٤م إٓ ذم اًمًـٚمٓم٤من،
ً
ومْمـٞمال
أٟمٌ٠مٟم٤م أمحد سمـ يم٤مُمؾ ىم٤مل :طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ حمٛمد اًمٓمؼمي ىم٤مل :طمدصمٜم٤م ُمردويف اًمّم٤مئغ ىمـ٤مل :ؾمـٛمٕم٧م
ومن ًمٜم٤م هذا؟ ىم٤مل :إذا ضمٕمٚمقٝم٤م ذم
ي٘مقلً :مق أن زم دقمقة ُمًقج٤مسم٦م ُم٤م ضمٕمٚمقٝم٤م إٓ ذم اًمًٚمٓم٤من ،ىمٞمؾ ًمف :ي٤م أسم٤م قمكم ّ
ٟمٗمز مل شمٕمدين ،وإذا ضمٕمٚمقٝم٤م ذم اًمًٚمٓم٤من صٚمح ومّمٚمح سمّمالطمف اًمٕمٌ٤مد واًمٌالدُ ،
وم٠مُمرٟم٤م أن ٟمدقمق هلؿ سم٤مًمّمالح
ومل ٟم١مُمر سم٠من ٟمدقمق قمٚمٞمٝمؿ وإن ضم٤مروا ٕن فمٚمٛمٝمؿ وضمقرهؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ وصالطمٝمؿ ٕٟمٗمًٝمؿ وًمٚمٛمًٚمٛملم.
.......................
ُمً٠مًم٦م قمٔمٞمٛم٦م ينمق ومٞمٝم٤م أهؾ إهقاء ،إذا أردت أن شمٕمرف ص٤مطم٥م اهلقى وم٤مُمقحٜمف قمٜمـد هـذه اعمًـ٠مًم٦م،
وم٢مهن٤م شمٔمٝمر قمغم ومٚمق٤مت ًمً٤مٟمف وقمغم وضمٜم٤مت وضمٝمف سم٤مًمٖمْم٥مٟٕ ،مف ذم ىمٚمٌف هقى ويْمٛمر أؿمٞم٤مء ،هذا ُمٜمٝم٩م أهؾ
اًمًٜم٦م ،اًمدقم٤مء ًمٚمًالـملم سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م ٓ ،متٚم ً٘م٤م وٓ ٟمٗم٤م ًىم٤م وٓ ـمٚم ًٌ٤م ًمدٟمٞم٤م ،هذا ُمٜمٝم٩م قمٜمدهؿ ،اًمؼمهب٤مري (مجٚم٦م همـػم
واوح٦م) شم٠مذى ُمـ اًمًٚمٓم٤منُ ،م٤مت خمقٗم ًٞم٤م ،شمًٚمٓمقا قمٚمٞمف ،واسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُم٤مت ُمًـجق ًٟمً٤م ذم ؾمـجـ
اًم٘مٚمٕم٦م ،ومًم يقٖمػم ُمٜمٝمجٝمؿٕ ،هنؿ دمردوا ُمــ إهـقاء ،وهلـذا سمٕمـض اًمٜمـ٤مس َيـ٤مول (مجٚمـ٦م همـػم واوـح٦م)
سم٤مًمٜمّمقص اًمدقم٤مء ًمٚمًالـملم سمّمالطمٝمؿ وقمٚمٞمف شمدل ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ٕٟمف يّمٚمحقإ ،ن صالح اًمًٚمٓم٤من سمـف
صالح اًمرقمٞم٦م ،هذا أُمر ُمقٗمؼ قمٚمٞمف ،ويذيمره أهؾ اًمًٜم٦م ذم قم٘م٤مئدهؿ ،وًمـٞمس اًمؼمهبـ٤مري وطمـده ،ي٘مـقل :وٓ
ٟمدقمق قمٚمٞمٝمؿ ،اًمدقم٤مء قمغم اًمًالـملم ًمٞمس ُمـ ُمٜمٝم٩م أهـؾ اًمًـٜم٦مٟ ٓ ،مـدقمق هلـؿ إٓ سمـًم ومٞمـف اًمٜمٗمـع اعمقٕمـدي
ًمٚمٛمًٚمٛملمٟ ٓ ،مٌ٤مًمغ ذم اًمدقم٤مءٟ ،مدقمق هلؿ سم٤مًمّمالح واعمٕم٤موم٤مة ،أن اهلل يٕم٤مومٞمٝمؿ ُمـ اعمٕم٤ميص وُمـ اًمـذٟمقب وأن
يثٌقٝمؿ قمغم اًمًٜم٦م وأن يقوم٘مٝمؿ ًمٚمًٜم٦م وأن يٜمٍم هبؿ اًمديـ ،هبذا ٟمدقمق هلؿ ،هذا ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًـٜم٦مً ،مـٞمس سمـ٠من
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ٌل ّ
حتقل ىم٤مل:
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ذ ّم ُمـ إذا أقمٓمل دقم٤م وإذا ُمٜمع ُمـ اًمدٟمٞم٤م ّ
يدقمق إذا ُأقمٓمل أم مل يٕمط ،هذا اًمٜم ّ
«ُمـ سم٤ميع امإُم٤مم ٓ يٌ٤ميٕمف إٓ ًمٚمدٟمٞم٤م :وم٢من أقمٓمل ُمٜمٝم٤م ريضش( )1ه١مٓء ًمٞمًقا ُمـ ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦مٟ ،مقٙمٚمؿ قمغم
ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م ،وهلذا ّسملم ًمؽ وقمٚمؾ ًمـؽ اًمؼمهبـ٤مري ؾمـٌ٥م اًمـدقم٤مء ًمٚمًـٚمٓم٤من ،وهـذا ُمٜم٘مـقل قمــ أئٛمـ٦م
يم٤مًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض وهمػمه يم٤ممإُم٤مم أمحد ٟمدقمق هلؿ سم٤مًمّمالح واعمٕم٤موم٤مة واهلداي٦م واًمققومٞمؼ واًمرؿمـ٤مد ،يمـًم ىمـ٤مل
سمٕمْمـ٤م :وًمـقٓ اًمٕمٚمـًمء ًمٙمـ٤من اًمٜمـ٤مس
احلًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل شمٕم٤مممً :مقٓ اًمًالـملم ٕيمؾ اًمٜم٤مس سمٕمْمـٝمؿ ً
اًمٜم٤مس سمٕمْمـٝمؿ ،ومـال شمـ١مُمـ اًمًـٌؾ إٓ
يم٤مًمٙمالب واًمٌٝم٤مئؿ( ٓ- )2يٗمٝمٛمقن ،-ومٚمقٓ وضمقد اًمًالـملم ي٠ميمؾ
ُ
سمقضمقد اًمًٚمٓم٤من ،وم٤ممإٟمً٤من يقٌٍم ذم اًمدول اًمقل َيّمؾ ومٞمٝم٤م اظمقالل أُمـ وؾم٘مقط اًمًـٚمٓم٤من وذه٤مسمـف ي٠ميمـؾ
سمٕمْم٤م ،هلذا هذا ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٩م رمح٦م وقمًمر وازده٤مر يمًم ذيمر ًمـؽ اًمؼمهبـ٤مري ،وسمٞمٜمٜمـ٤م
اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ ً
وسملم اًمؼمهب٤مري أًمػ َؾمٜمََ٦م أن ،وهذا حمؾ اشمٗم٤مق سملم إئٛم٦م.
--------------------------------------------------وٓ شمذيمر أطمدً ا ُمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم إٓ سمخػم.
.......................
ٌل ّ
ٌل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـ ّٚمؿ هـؿ أهـؾ سمٞمقـف
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وأزواج اًمٜم ّ
هذا ومٞمًم يقٕمٚمؼ سم٠مزواج اًمٜم ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤مل« :أذيمريمؿ اهلل ذم أهؾ سمٞمقلش( ،)3ه ّـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ،وُمـ يـقٙمٚمؿ ذم
أص٤مًم٦م ،واًمٜم ّ
أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ٓ يقٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ إٓ ُمـ يم٤من راومْم ًٞم٤م ،اًمراومْم٦م شمٓمٕمـ ذم قم٤مئِم٦م سمٜمـ٧م اًمّمـديؼ ريض اهلل قمٜمٝمـ٤م
وأرو٤مه٤م و ريض قمـ أسمٞمٝم٤م ،يقٙمٚمٛمقن ومٞمٝم٤م ويٓمٕمٜمقن هب٤م يمًم شمٕمرومقن ،وُم٤م ذًمؽ إٓ زي٤مدة ذم طمًٜم٤مهت٤م ريض اهلل
قمٜمٝم٤م ،ومح٥م أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم وطم٥م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمـ قمالُم٤مت امإيًمن وُمـ قمالُم٤مت اًمًٜم٦م.
--------------------------------------------------وإذا رأي٧م اًمرضمؾ يقٕم٤مهد اًمٗمرائض ذم مج٤مقم٦م ُمع اًمًٚمٓم٤من وهمػمه :وم٤مقمٚمؿ أٟمف صـ٤مطم٥م ُؾمـٜم٦م إن ؿمـ٤مء اهلل،
وإذا رأي٧م اًمرضمؾ يقٝم٤مون سم٤مًمٗمرائض ذم مج٤مقم٦م وإن يم٤من ُمع اًمًٚمٓم٤من :وم٤مقمٚمؿ أٟمف ص٤مطم٥م هقى.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)7212
( )2اًمقٌٍمة ٓسمـ اجلقزي (.)193 /2
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (.)2418
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.......................
وم٤مضمرا ُمــ اًمًـٜم٦م ،اًمّمـالة
هذا شم٘مدمٕ ،ن صالة اجلًمقم٦م ُمـ ُؾمٜمََـ اهلدى ،اًمّمالة ُمع اًمًٚمٓم٤من وًمق يم٤من ً
ظمٚمٗمف ،وشمرك اًمّمالة ظمٚمػ اًمًٚمٓم٤من إذا مل شمٙمـ سمدقمقف ُمٙمٗمرة :وم٢من ذًمؽ ُمـ اًمٌدقم٦م ،ومال سمد أن شمّمـكم ظمٚمٗمـف،
ٕن ذًمؽ ُمـ ًمزوم اجلًمقم٦م.
--------------------------------------------------واحلالل ُم٤م ؿمٝمدت قمٚمٞمف وطمٚمٗم٧م قمٚمٞمف أٟمف طمالل ،ويمذًمؽ احلرام ،وُم٤م طم٤مك ذم صدرك ومٝمق ؿمٌٝم٦م.
.......................
اًمٌلم اًمـذي حتٚمـػ قمٚمٞمـف أٟمـف طمـالل ،واعمِمـٌقه اًمـذي ٓ
هٜم٤م يٕمٓمٞمؽ اًمْم٤مسمط ذم احلالل ،احلالل يٕمٜمل ّ
ٌـل ّ
صـغم اهلل
شمًقٓمٞمع أن حتٚمػ أٟمف طمالل ،هذا اشمريمف ،هذا ُمـ اًمقرع ،أن شمؽمك اعمقِم٤مهب٤مت واعمِمـقٌٝم٤مت ،واًمٜم ّ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىم٤مل« :دع ُم٤م يريٌؽ إمم ُم٤م ٓ يريٌؽش( ،)1وم٤مًمذي ومٞمف رب شمؽميمف شمقر ًقم٤م واسمقٕم٤م ًدا وشمٓمٞمٞم ًٌ٤م عمٙمًٌؽ
--------------------------------------------------ؽمه ،واعمٗمًقق ُمـ سم٤من ومً ُ٘مف.
واعمًققر ُمـ سم٤من ؾم ُ
.......................
يٕمٜمل امإٟمً٤من اعمًققر يٕم٤مُمؾ اًمٜم٤مس سمٔم٤مهر أطمقاهلؿ ُم٤م مل شمٔمٝمر ُمٜمٝمؿ اًمر َي٥م ،واعمٗمًقق هق ُمـ سم٤من ومً٘مف
وومجقره وسمدقمقف.
--------------------------------------------------وإن ؾمٛمٕم٧م اًمرضمؾ ي٘مقل :ومالن ُُم َِمٌف وومالن يقٙمٚمؿ ذم اًمقِمٌٞمف :وم٤مهتٛمف ،واقمٚمؿ أٟمف ضمٝمٛمل ،وإذا ؾمٛمٕم٧م
اًمرضمؾ ي٘مقل :ومالن ٟم٤مصٌل :ومـ٤مقمٚمؿ أٟمـف راوميضـ ،وإذا ؾمـٛمٕم٧م اًمرضمـؾ ي٘مـقل :شمٙمٚمـؿ سم٤مًمققطمٞمـد واذح زم
اًمققطمٞمد :وم٤مقمٚمؿ أٟمف ظم٤مرضمل ُمٕمقززم ،أو ي٘مقل ومالن ُجمـؼم أو يـقٙمٚمؿ سم٤ممإضمٌـ٤مر أو يـقٙمٚمؿ سم٤مًمٕمـدل ومـ٤مقمٚمؿ أٟمـف
ىمدريٕ ،ن هذه إؾمًمء حمدصم٦م أطمدصمٝم٤م أهؾ إهقاء.
.......................

( )1صحٞمح .اًمؽمُمذي ( .)2518صحٞمح اجل٤مُمع (.)3378
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اًمؼمهب٤مري يقٙمٚمؿ قمـ اًمقاىمع اًمذي يٕمٞمِمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،هلذا أهؾ اًمًٜم٦م يقصٗمقن سم٤مًٕم٘م٤مب ،أهؾ اًمًـٜم٦م
يٌٖمل قمٚمٞمٝمؿ أهؾ إهقاء سم٤مًٕم٘مـ٤مبٕ ،ن أهـؾ إهـقاء وأقمـقان اًمِمـٞمٓم٤من ُيٜم ّٗمـرون قمــ احلـؼ سم٤مًٕم٘مـ٤مب
واًمدقم٤مي٤مت واًمٙمذب ،وهلذا يم٤من أسمق ىمالسم٦م اجلرُمـل ي٘مـقل :يـ٤م أهـؾ اًمًـٜم٦م ٓ هتـقًمٜمّّٙمؿ إًم٘مـ٤مب ،يٕمٜمـل ٓ
شمقخقومقن ُمـ إًم٘م٤مب ،وم٢من اًمقىمٞمٕم٦م ذم أهؾ إصمر ُمـ قمالُم٤مت أهؾ اًمٌدع ،ي٘مٕمقن ومٞمٝمؿ ،وهل ختقٚمػ سمحً٥م
اًمزُم٤من واعمٙم٤من وسمحً٥م اعمخ٤مًمػ هلؿ ،هق أن ىم٤مل ًمؽ :إذا ىم٤مل ًمؽ :ومالن يقٙمٚمؿ ذم اًمقِمٌٞمف وومـالن ُمِمـٌف:
وم٤مقمٚمؿ أٟمف ضمٝمٛمل ،سمحً٥م اًمزُم٤من ،يم٤من اجلٝمٛمٞم٦م ذم زُم٤من اًمؼمهب٤مري يّمٗمقن أهـؾ اًمًـٜم٦م أهنـؿ ُمِمـٌٝم٦م ،وإذا
ؾمٛمٕم٧م اًمرضمؾ ي٘مقل :ومالن ٟم٤مصٌل :وم٤مقمٚمؿ أٟمف راوميض ٕٟمف ذم زُم٤مٟمف – وإمم زُم٤مٟمٜم٤م هذا ٕ -هنؿ يّمٗمقن أهـؾ
اًمًٜم٦م سم٠مهنؿ ٟمقاص٥م ،أن دمدهؿ ي٘مقًمقن :اًمٜمقاص٥م ي٘مقًمقن :اًمٜمقاص٥م ي٘مقًمقن ،اًمـرواومض ،وإذا ؾمـٛمٕم٧م
اًمرضمؾ ي٘مقل :شمٙمٚمؿ ذم اًمققطمٞمد :واذح زم ذم اًمققطمٞمـد :ومٝمـق ظمـ٤مرضمل ُمٕمقـززم ،يمـ٤من اعمٕمقزًمـ٦م ي٘مقًمـقن ذم
ٟمٗمل اًمّمـٗم٤مت وإصمٌـ٤مت إؾمـًمء ،يمـًم هـق ُمٕمٚمـقم ُمــ
اًمققطمٞمد ٕن ُمـ أصقهلؿ اًمققطمٞمد ،اًمققطمٞمد وٛمٜمُُقه َ
أصقهلؿ اخلٛمً٦م ،أو ي٘مقل :ومالن جمؼم – يٕمٜمل يّمػم ىمدري  ،-أو يقٙمٚمؿ سم٤مًمٕمدل ،وم٤مًمٕمدل ُمـ أصقل اعمٕمقزًم٦م،
ويْمٛمٜمقٟمف ٟمٗمل اًم٘مدر واقمٚمؿ أٟمف ىمدري! وي٘مقًمقن :إن اهلل مل خيٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد ،وم٢م ًذا هذه إؾمًمء ٓ هتقًمٜمّّـؽ،
ومٗمل هذا اًمزُمـ يّمٗمقن أهؾ اًمًـٜم٦م سم٠مًم٘مـ٤مب ،سمٖمـض اًمٜمٔمـر قمــ هـذه إًم٘مـ٤مب ،وم٤ممإٟمًـ٤من ٓ يٜمٍمـف إمم
إًم٘م٤مب ،وًمٙمـ يٜمٔمر ُم٤م حت٧م هذه إًم٘م٤مب ُمـ ُمٕم٤مين ،أُم٤م اًمٚم٘م٥م ومٝمذا ُمــ اًمقٜم٤مسمـذ سم٤مًٕم٘مـ٤مب اًمـذي يٛمٙمــ
َي ًِٜمََف ،يّمػ امإٟمً٤من سم٠مٟمف يمذا ويمذا ،واعمٕمٜمك ُم٤م حت٧م هذه إًم٘م٤مب هؾ هق طمـؼ أم سم٤مـمـؾ ،وإٓ
ًمإلٟمً٤من أن ُ ْ
ىمد يقصػ احلؼ يمًم هل قم٤مدة أهؾ اًمٌدع سم٤مًٕم٘م٤مب ،وم٤ممإٟمً٤من ٓ يٚمقٗمـ٧م ًمألًم٘مـ٤مب ،وإٟمـًم يٚمقٗمـ٧م ًمألًم٘مـ٤مب
وأشمٌ٤مع يمؾ ٟم٤مقمؼ ،ه١مٓء اًمًٗمٝم٤مء هؿ اًمذيـ َيٜمْ ُٗم ُرون إذا ؾمٛمٕمقا إًم٘م٤مبً ،مٙمـ أهـؾ احل٘مـ٤مئؼ
اًمرقم٤مع
اهلٛم٩م و
ُ
ُ
ُ
وأهؾ اًمٜمٔمر واًمٌّم٤مئر وم٢مهنؿ ٓ هتقًمٜمٝمؿ إًم٘م٤مب ،يمًم ىم٤مل أسمق ىمالسم٦م ،وسم٤مًمٕمٙمس يمٚمًم ّاهتؿ أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مًٕم٘م٤مب
ووصٗمقا سم٤مًٕم٘م٤مب هذه ُؾمٜم٦م ىمديٛم٦م ُمٕمروومـ٦م ،اًمقىمٞمٕمـ٦م سم٠مهـؾ إصمـر ،يمـ٤مٟمقا يًـٛمقٟمف احلِمـقي٦م و(مجٚمـ٦م همـػم
إًم٘م٤مبٕ ،ن ديـ اهلل حمٗمقظ واًمًٜم٦م ُمٜمّمقرةً ،مٙمـ اًمِم٠من ٓ أن ُيٜم ّٗمر
احلؼ
واوح٦م) ،وأؿمٞم٤مء يمثػمة ،ومًم ض َ
ُ
قمٜمؽ سم٤مًٕم٘م٤مبً :مٙمـ اًمِم٠من أن شمٙمقن أٟم٧م ُمـ اًمذيـ ُشمُٜم ّٗمر قمــ اًمًـٜم٦م سم٤مًٕم٘مـ٤مب ،هـذا هـق اخلٓمـر ،أُمـ٤م أن
شمقصػ سم٠مٟمؽ قمغم هذا اعمٜمٝم٩م وشمقصػ هبـذه إًم٘مـ٤مب ،وم٤مًٕم٘مـ٤مب يمثـػمة ٓ طمـد هلـ٤م وٓ طمٍمـ ،وختقٚمـػ
سم٤مظمقالف اًمزُم٤من واعمٙم٤من.
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--------------------------------------------------ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك ٓ :شم٠مظمذوا قمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م ذم اًمرومض ؿمٞم ًئ٤م ،وٓ قمـ أهؾ اًمِم٤مم ذم اًمًٞمػ ؿمٞم ًئ٤م،
وٓ قمـ أهؾ اًمٌٍمة ذم اًم٘مدر ؿمٞم ًئ٤م ،وٓ قمـ أهؾ ظمراؾم٤من ذم امإرضم٤مء ؿمٞم ًئ٤م ،وٓ قمـ أهؾ ُمٙمـ٦م ذم اًمٍمـف،
وٓ قمـ أهؾ اعمديٜم٦م ذم اًمٖمٜم٤مء ٓ ،شم٠مظمذوا قمٜمٝمؿ ذم هذه إؿمٞم٤مء ؿمٞم ًئ٤م.
.......................
هذه ُمً٤مئؾ متٞمزت هب٤م يمؾ سمٚمد ذم وىم٧م قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك ،هذه ىم٤مقمدة أن امإٟمً٤من يًقٌٍم ذم اًمٌٚمد اًمقـل
َيدث ومٞمٝم٤م رء ،ومٗمل اًمٙمقوم٦م زُمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك ؿم٤مع ُمذه٥م اًمراومْم٦م واًمرومض ،وم٘مـ٤مل ٓ :شم٠مظمـذ قمــ
أهؾ اًمٙمقوم٦م ذم اًمرومض ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمرواي٦مُ ،مـ ضمٝم٦م رواي٦م إطم٤مدي٨م ،وٓ قمـ أهؾ اًمِم٤مم ذم اًمًٞمػ ؿمٞم ًئ٤م،
ٕن أهؾ اًمِم٤مم يم٤مٟمقا ُمـ أهؾ اًمٌٓمش ،ويم٤مٟمقا يمًم شمٕمرف دوًم٦م سمٜمل أُمٞم٦م أهومقا ومًم يقٕمٚمـؼ سم٤مًمًـٞمػ ،وٓ قمــ
أهؾ اًمٌٍمة ذم اًم٘مدر ؿمٞم ًئ٤م ،أهؾ اًمٌٍمة ؿم٤مع ومٞمٝمؿ اًم٘مقل سمٜمٗمل اًم٘مدر ،وٓ قمــ ظمراؾمـ٤من ذم امإرضمـ٤مء ؿمـٞم ًئ٤م،
ؿم٤مع ومٞمٝمؿ امإرضم٤مء أهؾ ظمراؾم٤من ،وٓ قمـ أهؾ ُمٙم٦م ذم اًمٍمف ؿمٞم ًئ٤م ،ذم اًمٍمف ذم اعمٌ٤ميٕم٤مت ذم ُمً٤مئؾ اًمٌٞمع
واًمرسم٤م ،وٓقمـ أهؾ اعمديٜم٦م ذم اًمٖمٜم٤مء ؿمٞم ًئ٤مٕ ،ن أهؾ اعمديٜم٦م يم٤مٟمقا ذم زُمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك يًـقٌٞمحقن ؿمـٞم ًئ٤م
ُمـ اًمٖمٜم٤مء ويم٤من هلؿ رأي ومٞمف ،ومٙم٤من قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك ذم أن ُمثؾ هذه إُمقر إذا ؿم٤مقم٧م اًمٌدقم٦م أو اعمٕمّمٞم٦م ذم
سمٚمد ومال شم٠مظمذ ُمٜمٝمؿ ذم هذه اًمٌدقم٦م أو هذه اعمٕمّمٞم٦م ؿمٞم ًئ٤م ُ ٓ -مـ ضمٝم٦م اًمرواي٦م وٓ ُمـ ضمٝم٦م يٜم٘مٚمقٟمف ويذيمروٟمـف
ًمؽ  ،-امإٟمً٤من يٙمقن قمٜمده ُمٞمزان يٕمرف ٕٟمف ىمد شمِمٞمع ىمْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م :ومال ي١مظمذ هبؿ ،هٙمذا ي٘مقل قمٌد اهلل سمــ
اعمٌ٤مرك رمحف اهلل وريض اهلل قمٜمف.
--------------------------------------------------وإذا رأي٧م اًمرضمؾ َي٥م أسم٤م هريرة وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وأؾمٞمد سمـ طمْمػم ريض اهلل قمٜمٝمؿ :وم٤مقمٚمؿ أٟمف صـ٤مطم٥م
ُؾمٜم٦م إن ؿم٤مء اهلل ،وإذا رأي٧م اًمرضمؾ َي٥م أيقب واسمـ قمقن ويقٟمس سمـ قمٌٞمـد وقمٌـد اهلل سمــ إدريـس إودي
واًمِمٕمٌل وُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل ويزيد سمـ زريع وُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ ووه٥م سمـ ضمرير ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ومحـ٤مد سمــ زيـد
وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وإوزاقمل وزائدة سمـ ىمداُم٦م :وم٤مقمٚمؿ أٟمف ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م ،وإذا رأي٧م اًمرضمؾ َي٥م احلجـ٤مج سمــ
اعمٜمٝم٤مل وأمحد سمـ طمٜمٌؾ وأمحد سمـ ٟمٍم :وم٤مقمٚمؿ أٟمف ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م إن ؿم٤مء اهلل ،إذا ذيمرهؿ سمخػم وىم٤مل سم٘مقهلؿ.
.......................
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يٕمٓمٞمؽ ُمٞمزا ًٟمً٤م وقمالُم٦م ًمٚمًٜم٦م ،أٟم٧م إذا ؾمٛمٕم٧م هذا اًمرضمؾ َي٥م أسم٤م هريرة ريض اهلل قمٜمـف  -وأسمـق هريـرة
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ اًمذي ًمف رواي٦م  -وم٤مقمٚمؿ أٟمف ص٤مطم٥م ُؾمـٜم٦م ،وأؾمـٞمد سمــ
ريض اهلل قمٜمف ُمـ أصح٤مب اًمٜم ّ
طمْمػم ٕٟمف يم٤من ًمف ُمقىمػ يقم اًمً٘مٞمٗم٦م ومٞمٙمرهقٟمف اًمرواومض ٕضمؾ ذًمؽ ٕٟمف طمًؿ اعمقىمـػ ٕيب سمٙمـر ،ومـ٢م ًذا
حمٌ٦م اًمّمح٤مسم٦م وحمٌ٦م قمٚمًمء اًمًٜم٦م ىمريٜم٦م قمغم حمٌقف ًمٚمًٜم٦م وقمغم اشمٌ٤مقمف ًمٚمًٜم٦م :وم٤مقمٚمؿ أٟمف ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م إن ؿم٤مء اهلل،
يٕمٜمل قمالُم٦م ـمٞمٌ٦م أن َي٥م اًمّمح٤مسم٦م وَي٥م أشمٌ٤مع اًمًٚمػ ،وهلذا ذيمر ًمؽ مجٚم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وهؿ خيقٚمٗمقن ذم
اًمًٜم٦م ،ويرضمك ًمف اخلـػمٟٕ ،مـف إذا
يمؾ زُم٤من ،ومٛمـ أطم٥م قمٚمًمء أهؾ اًمًٜم٦م ومٝمذه ىمريٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م قمغم أٟمف ُمـ أهؾ ُ
يم٤من َيٌٝمؿ ومػمضمك ًمف اخلػم ،هٙمذا ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من أن ُمـ َي٥م أهؾ اًمًٜم٦م ومٝمل قمالُم٦م وىمريٜم٦م أٟمف ُمـ أهؾ
اًمًٜم٦م.
--------------------------------------------------ِ
ـؿ وم٤مشم٘مـف:
وإذا رأي٧م اًمرضمؾ
ضم٤مًمً٤م ُمع رضمؾ ُمـ أهؾ إهقاء ومحذره وقمرومف :وم٢من ضمٚمس ُمٕمف سمٕمـدُم٤م َقمٚم َ
ً
وم٢مٟمف ص٤مطم٥م هقى.
.......................
إذا رأي٧م اًمرضمؾ جي٤مًمس أهؾ إهقاء وأهؾ اًمٌدع :ومقاضم٥م قمٚمٞمؽ أن حتذره ُمـ هذه اًمٌدقمـ٦م وُمــ هـذا
اهلقىُ ،شم َٕمر ُومف سم٤مًمدًمٞمؾ أن هذا اًمذي ي٘مقًمف ومالن خم٤مًمػ عم٤م ضم٤مء قمـ اهلل وقمـ رؾمقًمف ،وإذا ضمٚمس ُمٕمف سمٕمد ذًمؽ
وم٤مشم٘مفٟٕ :مف ىمد ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م وُمع ذًمؽ وم٢مٟمف جيٚمس ُمٕمف :وم٢مٟمـف ٓ جيٚمـس ُمٕمـف إٓ ٕٟمـف صـ٤مطم٥م اهلـقى،
وص٤مطم٥م اهلقى ؾمقف ي٘مع ذم اًمٌدقم٦م ويق٤مسمٕمف قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف.
--------------------------------------------------وإذا ؾمٛمٕم٧م اًمرضمؾ شم٠مشمٞمف سم٤مٕصمر ومال يريده ويريد اًم٘مرآن ومال شمِمؽ أٟمف رضمؾ ىمد اطمققى قمغم اًمزٟمدىم٦م :وم ُ٘م ْؿ
ُمـ قمٜمده و َد ْقمف.
.......................
ٕن اًمزٟم٤مدىم٦م ه١مٓء أهؾ اًمٜمٗم٤مق ٓ ي٠مشمقن مجٚم٦م واطمدة ،وإٟمًم ي٠مشمقن سمٛمراطمؾ ،خيٓمٓمقن هل٤م ،وم٢مذا رأيقف يٜمٙمر
اًمًٜم٦م ومٝمذه قمالُم٦م قمغم اًمزٟمدىم٦م ،إٟمٙم٤مر اًمًٜم٦مٕ ،ن يمًم شم٘مـدم اًم٘مـرآن ٓ ُيٗمٝمـؿ إٓ سم٤مًمًـٜم٦م ،واًمنمـيٕم٦م ضمـ٤مءت
يم٤مُمٚم٦م ،واًمًٜم٦م وطمل صم٤من ،وم٤مقمٚمؿ أٟمف اطمققى قمغم اًمزٟمدىم٦م.
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--------------------------------------------------وأر َداه٤م وأيمٗمره٤م :اًمـرواومض واعمٕمقزًمـ٦م واجلٝمٛمٞمـ٦م،
واقمٚمؿ أن إهقاء يمٚمٝم٤م رد ّي٦م شمدقمق يمٚمٝم٤م إمم اًمًٞمػْ ،
وم٢مهنؿ يريدون اًمٜم٤مس قمغم اًمقٕمٓمٞمؾ واًمزٟمدىم٦م.
.......................
هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًً ا ،هق ذيمر أن إهقاء يمٚمٝم٤م رد ّي٦م ،يٕمٜمل شمردي ص٤مطمٌٝم٤م إمم اًمٜم٤مر ،ويمٚمٝمـ٤م شمـدقمق إمم
دمر سمّم٤مطمٌٝم٤م إمم اًمٜم٤مر ،ويمٚمٝم٤م شمدقمق إمم اًمًٞمػ ،وهلذا ٟم٘مؾ قمـ أيب ىمالسم٦م أٟمف يم٤من ي٘مقل :اومؽمىم٧م هبـؿ
اًمًٞمػّ ،
إهقاء واضمقٛمٕمقا قمغم اًمًٞمػ ،وٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ أٟمف ىم٤ملُ :م٤م اسمقدع ىمقم سمدقم٦م إٓ اؾمـقحٚمقا اًمًـٞمػ ،وهلـذا طمقـك
اعمرضمئ٦م  -وهؿ اًمذيـ ي٘مقًمقن ٓ :يي ُمع امإيًمن ذٟم٥م  :-وم٢مهنؿ أهؾ ؾمٞمػ ،وىمد ذيمر إؿمٕمري ذم اعم٘م٤مٓت
أن اعمرضمئ٦م ممـ يرى اًمًٞمػ ،ممـ يرى اخلروج قمغم اًمًالـملم ،وهق ُم٤م يثٌ٧م ًمؽ أن ُم٘م٤مًم٦م أيب ىمالسمـ٦م اجلرُمـل
ُم٘مقًم٦م ص٤مدىم٦م ،إ ًذا يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل :يمؾ أهؾ إهقاء جيقٛمٕمقن قمغم اًمًٞمػ واخلروج ،ومًم اسمقدع ىمقم سمدقمـ٦م إٓ
واؾمقحٚمقا اًمًٞمػ ،وهذا يدقمقٟم٤م إمم سمح٨م ىمْمٞم٦م إهداف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٌدقم٦م ،وم٢من اًمٌدقم٦م ُمـ أقمٔمؿ ُم٘م٤مصده٤م
وأهداومٝم٤م :إهداف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م  -اخلروج  ،-هلذا ٓ شمّمدق أن مج٤مقم٦م ُمـ اجلًمقمـ٤مت اعمٜمحرومـ٦م أهنـ٤م ًمـٞمس هلـ٤م
ظمروج ،أو ًمٞمس هل٤م أهداف ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ،يمًم ىمد ُيّمقر ًمؽ ُمـ سمٕمض اًمٓمقائػ ،وم٢مهن٤م يمٚمٝم٤م سمٕمْمٝم٤م شمٔمٝمر وسمٕمْمٝم٤م
شمْمٛمر ،ويمًم ىم٤مل اخلٌػم واًمٗم٘مٞمف أيب ىمالسم٦مُ :م٤م اسمقدع ىمقم سمدقم٦م إٓ واؾمقحٚمقا ًمًٞمػ.
--------------------------------------------------صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وم٤مقمٚمؿ أٟمف إٟمًم أراد حمٛمدا ّ
واقمٚمؿ أٟمف ُمـ شمٜم٤مول أطمدً ا ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وىمد آذاه ذم ىمؼمه.
.......................
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ :ىم٤مل :ه١مٓء
هلذا ىم٤مل امإُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل عم٤م ىمٞمؾ ًمف ومٞمٛمـ ـمٕمـ ذم أصح٤مب اًمٜم ّ
ىمّمدوا أن يٓمٕمٜمقا ذم رؾمقل اهلل ّ
ٌـل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿً ،مٙمٜمٝمؿ مل جيرؤوا قمغم ذًمؽٕ ،هنؿ ًمـق ـمٕمٜمـقا ذم اًمٜم ّ
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ رومْمٝمؿ اًمٜم٤مس ٓ ،أطمد جيقٛمع قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أهؾ امإؾمالم ،ومٓمٕمٜمقا ذم أصح٤مسمف طمقك ي٘مـقل
اًمٜم٤مس :هق رضمؾ ؾمقءٟٕ ،مف ًمق يم٤من ً
ظمػما ًم٘م ّٞمض اهلل ًمف رضم٤مل ظمـػم ،وهلـذا اًمٌـ٤مىمالين ذم يمق٤مسمـف يمِمـػ
رضمال ً
اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م – قمـ اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م  -ذيمر أن اًمزٟم٤مدىم٦م ُمـ ومِ َرق امإؾمًمقمٞمٚمٞم٦م وهمػمهؿ وأن اًمزٟم٤مدىم٦م يقًؽمون سم٤مًمقِمـٞمع ٔل
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ٌل ّ
سمٞم٧م رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،يقًؽمون سمف ،أن أٟم٧م شمًٛمع اًمذيـ يٓمٕمٜمقن ذم أصح٤مب اًمٜم ّ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ويٓمٕمٜمقن ذم أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ،ويقجرؤون سم٢مقمالن ذًمؽ :هـ١مٓء اهتٛمٝمـؿ قمـغم امإؾمـالم ،هـ١مٓء
زٟم٤مدىم٦م ،وإٟمًم يدظمٚمقن ذم ُمذه٥م وذم قم٘مٞمدة اًمراومْم٦م ٕهنؿ ُمـ ظمالًمف يٓمٕمٜمقن ذم اًمديـ ،وهلذا يٙمثر ذم ه١مٓء
قمز ّ
وضمؾ ،ومٚمٞمس هلؿ ديـ وًمـٞمس هلـؿ قمٝمـد
ُ
اًمذيـ يًٚمٙمقن ُمًٚمؽ اًمرواومض
آٟمحراف واًمرد ُة قمـ ديـ اهلل ّ
وٓ ُمٞمث٤مق.
--------------------------------------------------أيمثر مم٤م افمٝمر.
وإذا فمٝمر ًمؽ ُمـ إٟمً٤من رء ُمـ اًمٌدع وم٤مطمذره :وم٢من اًمذي أظمٗمك قمٜمؽ ُ
.......................
ٕن ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م ئمٝمر أؿمٞم٤مء وخيٗمل أؿمٞم٤مء سمحً٥م إُم٤ميمـ وإزُم٤من ،ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م يِمـقٛمؾ قمـغم
اًمٜمٗم٤مق ٓ ،ئمٝمر يمؾ ُم٤م قمٜمده ،هلذا يم٤من اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل ي٘مقًمقن :أهؾ اًمٌـدع يم٤مًمٕم٘مـ٤مرب ُمقـك ُمـ٤م متٙمٜمـ٧م
ًمدهم٧م ،هق ٓ ئمٝمر ًمؽ ُم٤م قمٜمده ،وم٢مذا أفمٝمر ًمؽ سمدقمقف وم٤مطمذره واسمقٕمد قمٜمف وم٢مٟمف ىمد أظمٗمك ُم٤م هق أيمثر ،وم٤مًمٌدع
ؾمـٚمٞمًم ُمــ اًمٌـدع
هل٤م ُأظمٞم٤مت ،امإٟمً٤من َيذر ُمـ فمٝمرت ُمٜمف سمدقم٦م وم٤مطمـذره ؾمـالُم٦م ًمـديٜمؽ طمقـك شمٚم٘مـك اهلل
ً
واعمحدصم٤مت.
--------------------------------------------------رضمال ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م رديء اًمٓمريؼ واعمذه٥م وم٤مؾم ً٘م٤م وم٤مضمرا ص٤مطم٥م ُمٕم٤مص ً
وإذا رأي٧م ً
و٤مٓ  -وهق قمغم
اًمًٜم٦م  -وم٤مصحٌف واضمٚمس ُمٕمف :وم٢مٟمف ًمٞمس شميك ُمٕمّمٞمقف ،وإذا رأي٧م اًمرضمؾ جمقٝمدً ا وإن سمدا ُمق٘مِمـ ًٗم٤م حمؽم ًىمـ٤م
سم٤مًمٕمٌ٤مدة ص٤مطم٥م هقى :ومال دم٤مًمًف وٓ شم٘مٕمد ُمٕمف وٓ شمًٛمع يمالُمف وٓ متٌم ُمٕمف ذم ـمريـؼ :ومـ٢مين ٓ آُمــ أن
شمًقحكم ـمري٘مقف ومقٝمٚمؽ ُمٕمف ،ورأى يقٟمس سمـ قمٌٞمد اسمٜمَف  -وىمد ظمرج ُمـ قمٜمد ص٤مطم٥م هقى  :-وم٘م٤مل :ي٤م سمٜمـل
ُمـ أيـ ضمئ٧م؟ ىم٤ملُ :مـ قمٜمد ومالن ،ىم٤مل :ي٤م سمٜمل ٕن أراك خترج ُمـ سمٞم٧م ظمٜمثك أطم٥م إزم ُمــ أن أراك ختـرج
ُمـ سمٞم٧م ومالن ،وٕن شمٚم٘مك اهلل ي٤م سمٜمل زاٟم ًٞم٤م ؾم٤مر ًىم٤م وم٤مؾم ً٘م٤م ظم٤مئٜمً٤م :أطم٥م إ ّزم ُمـ أن شمٚم٘م٤مه سم٘مقل ومـالن وومـالن ،أٓ
شمرى أن يقٟمس سمـ قمٌٞمد َقمٚمِ َؿ أن اخلٜمثك ٓ يْمؾ اسمٜمف قمـ ديٜمف :وأن ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م يْمٚمف طمقك يٙمٗمره.
.......................
ـمٌ ًٕم٤م ٕن اًمٌدع ومٞمٝم٤م ُم٤م هق ُمٙمٗمر ،وهذا اًمٙمالم ُمـ اًمًٚمػ ىم٤مًمقه قمغم وضمف اًمقٖمٚمٞمظ واًمقحـذير واًمزضمـر:
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ٓ قمغم وضمف اؾمقِمٗم٤مف جم٤مًمً٦م اًمٗمً٤مق واًمٗمج٤مر ،هذا ُم٤م يٗمٝمؿ ُمـ يمالُمف ضمقاز جم٤مًمً٦م اًمٗمًـ٤مقٕ ،ن جم٤مًمًـ٦م
اًمٗمً٤مق أهؾ اعمٕم٤ميص وأهؾ اًمٙمٌ٤مئر مم٤م يٜمٗمر ُمٜمف أهؾ امإؾمالم ،حمؾ اشمٗم٤مق ،ومال يٛمٙمـ ًمإلٟمًـ٤من أن جي٤مًمًـٝمؿ،
يٌلم ًمـؽ أن هـذا
اعمًٚمؿ جي٤مًمس اًمٗم٤مؾمؼ ويًقحؾ جم٤مًمًقف وجيٚمس ُمٕمف ويٓمٞم٥م ًمف اعم٘م٤مم! ٓ يٛمٙمـً ،مٙمـ هق ّ
يٜم ُٗمر ُمٜمف يمؾ أطمدً ،مٙمـ جم٤مًمً٦م ه١مٓء اًمذيـ ئمٝمرون اًمّمالح وئمٝمرون اًمقديـ ،أهؾ اًمٌدع ئمٝمرون اًمديـ،
رسمًم شمرى أهنؿ قمغم ديـ ،وئمٝمرون اًمديـ وئمٝمرون اًمٖمػمة قمغم اًمنميٕم٦م وئمٝمرون أؿمٞم٤مء ،ومٝمؿ يٜمّمٌقن ذا ًيمً٤م
ًمؽُ ،مثؾ اعمّمٞمدة يّمٞمدوٟمؽ ،ومٝمذا خيِمك قمغم وًمده – يقٟمس سمـ قمٌٞمد – ي٘مقلٕ :ن شمدظمؾ قمغم ومالن اًمٗم٤مؾمؼ
أطم٥م إ ّزم ،وم٤مًمٗم٤مؾمؼ وص٤مطم٥م اًمِمٝمقة وم٢مٟمف ًمق ومٕمؾ هذه اعمٕمّمٞم٦م وم٢مٟمف جيد ُمـ ٟمٗمًف شم٠مٟمٞمـ٥م وجيـد ُمــ اًمٜمـ٤مس
امإٟمٙم٤مر وجيد ُمـ ىمٚمٌف ٕٟمف ُم١مُمـ ،امإٟمٙم٤مر ومٞمف إيًمن ،يٜمٙمر ُم٤م يٗمٕمؾً ،مٙمـ صـ٤مطم٥م اًمٌدقمـ٦م يـرى أٟمـف حمًــ
ويرى أٟمف ُمقديـ وأٟمف يٜمٍم امإؾمالم ،هذه ظمٓمقرة اًمٌدقم٦م ،وهلذا ُم٤م ورد ذم احلـدي٨م -وهـق ٓ يّمـح وإٟمـًم
يّمح ُمقىمقف« -إن اهلل اطمقج٥م اًمققسم٦م قمـ يمؾ ص٤مطم٥م سمدقم٦مش(ُ )1مٕمٜم٤مه صحٞمحٕ ،ن اعمٌقدع ٓ يقومؼ ًمققسم٦م،
عم٤مذا ٓ يقومؼ ًمققسم٦م؟ ٕٟمف يرى أٟمف حمًـ ،يمٞمػ يققب وهق يرى أٟمف قمغم اًمٓمريؼ اعمًق٘مٞمؿ ،هلذا قمٔمؿ إٟمٙم٤مر أئٛم٦م
اًمًٚمػ ُمـ جم٤مًمً٦م أهؾ إهقاء ٕضمؾ أٟمؽ إذا ضم٤مًمًقٝمؿ شم٘مع ذم ىمٚمٌؽ اًمٌدقم٦م ،وإذا وىمٕم٧م ذم ىمٚمٌؽ اًمٌدقمـ٦م
صمؿ ُمـ اًمٌدع ُم٤م هق ُُمٙمٗمرُ ،مـ اًمٌدع ُم٤م هق ُُمٙم ّٗمر ،هـق
وم٢مهن٤م شمٙمؼم ورسمًم شمزيٖمؽ قمـ ديـ امإؾمالم وشمٙمٗمرٟٕ ،مف ّ
خيِمك (مجٚم٦م همػم واوح٦م)ً ،مٙمـ هذا ُمٝمًم يمٜم٧م يمـ٤من ومٕمٚمـ٧م وضمٚمًـ٧م ُمٕمـف وم٢مٟمـؽ حتـس سم٤مًمـذٟم٥م وشم٘مٚمـع،
ُمّمػمك امإىمالعً ،مٙمـ إذا وىمٕم٧م ذم اًمٌدقم٦م وم٢مٟمؽ ٓ خترج ُمٜمٝم٤م إٓ إن يِم٤مء اهللُ ،مـ اًمٜمقادر أن يققب امإٟمً٤من
ُمـ اًمٌدعُ ،مـ اًمٜمقادر ،أُم٤م إهمٚم٥م أٟمف ٓ يققب ،صٕم٥م اًمقخٚمص ُمٜمـفُ ،مثـؾ اعمـرض اًمـذي ي٘مـع ذم اًم٘مٚمـ٥م
صٕم٥م اخلالص ُمٜمفً ،مذًمؽ ظمٚمص ىمٚمٌؽ ُمـ اًمٌدع وُمـ أهؾ إهقاء ،واؾمـق٘مؿ قمـغم اًمًـٜم٦م ،واًمـزم اًمًـٜم٦م
واطمذر ه١مٓء ،يٕمٓمٞمؽ أن اًمؼمهب٤مري وص٤مي٤م قمٔمٞمٛم٦م ذم ُمثؾ هذا ،اًمزم هـذه اًمقصـ٤مي٤م طمقـك شمٚم٘مـك اهلل قمـغم
اًمًٜم٦م.
--------------------------------------------------واطمذر صمؿ اطمذر أهؾ زُم٤مٟمؽ ظم٤مص٦م ،واٟمٔمر ُمـ دم٤مًمس ،وممـ شمًٛمع وُمـ شمّمح٥م ،وم٢من اخلٚمؼ يم٠مهنؿ ذم

( )1صحٞمح .اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ( ) 4212قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ُمرومققم٤م .صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م (.)54
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ردة إٓ ُمـ قمّمٛمف اهلل ُمٜمٝمؿ.
.......................
يٕمٜمل ذم ردة :ذم سمٕمد قمـ احلؼ ،وهق َيٙمل اًمقاىمع واًمزُم٤من اًمذي قم٤مؿمف اًمؼمهب٤مري رمحف اهللَ ،يٙمل اًمزُم٤من
اًمذي قم٤مش ومٞمفٟ ،محـ ٓ ٟمًقٓمٞمع أن ٟمحٞمط سم٤مًمزُم٤من اًمذي قم٤مش ومٞمف اًمؼمهب٤مري ،يٕمٜمل ومٞمـف إقمـراض ،ومٞم٘مـقل:
اطمذر أهؾ زُم٤مٟمؽ ،واٟمٔمر ُمـ دم٤مًمس ٓ ،دم٤مًمس إٓ أهؾ اًمًٜم٦م ،واومرق ُمــ أهـؾ اًمٌدقمـ٦م واعمّمـ٤مطم٥مٕ ،ن
اًمّم٤مطم٥م يّمحٌؽ ويًحٌؽ إمم اًمنم واًمٌدقم٦م ،وم٤ممإٟمً٤من َيذر ُمثؾ هـ١مٓء ،ومـ٢من يمـؿ ُمــ إٟمًـ٤من وىمـع ذم
اعمذاه٥م اًمردي٦م سمًٌ٥م اًمّم٤مطم٥م ،يمؿ ُمـ إٟمً٤من يم٤من يرضمك أن يٙمقن ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م وقمغم ـمري٘م٦م أهؾ اًمًـٜم٦م
دائًم َيـرص قمـغم اًمًـٜم٦م ،هـذا ديــ اهلل ،هـذا هـق
واٟمحرف ٕؾمٌ٤مب يمثػمة يٓمقل اعم٘م٤مم ذم ذيمره٤م ،امإٟمً٤من ً
اًمٜمج٤مة ،هذه هل اًمٕمّمٛم٦م ،هذه هل أصم٤مر ،هذه ُؾمٜم٦م حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
--------------------------------------------------واٟمٔمر إذا ؾمٛمٕم٧م اًمرضمؾ يذيمر اسمـ أيب دؤاد وسمنم اعمريز وصمًمُم٦م وأسم٤م هذيؾ أو هِم٤مم اًمٗمـقـمل أو أطمـدً ا
ُمـ أشمٌ٤مقمٝمؿ وأؿمٞم٤مقمٝمؿ :وم٤مطمذره وم٢مٟمف ص٤مطم٥م سمدقم٦م ،وم٢من ه١مٓء يم٤مٟمقا قمغم اًمردة ،واشمرك هـذا اًمرضمـؾ اًمـذي
ذيمرهؿ سمخػم وُمـ ذيمر ُمٜمٝمؿ سمٛمٜمزًمقٝمؿ.
.......................
هذا ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من ،وم٢من اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل يم٤مٟم٧م متٞمز سملم إؿمخ٤مص ،اًمـذي يـدقمل اًمًـٜم٦م وسمـلم
اًمٙمذاب ،يمًم ىم٤مل اًمًٚمػُ :مـ أظمٗمك قمٚمٞمٜم٤م سمدقمقف مل ختػ قمٚمٞمٜم٤م إًمٗمقفُ ،مـ ي٠مًمػ؟ ُمـ جي٤مًمس؟ ىمـد ُخيٗمـل هـق
اًمٌدقم٦م ،شمرى أهؾ اًمٌدع أهؾ إظمٗم٤مء ،خيٗمل اًمٌدقم٦م ُم٤م ئمٝمره٤م ُٕمقر إُم٤م ٕضمؾ اًمدٟمٞم٤م أو ٕضمؾ ؾمٞمػ اًمًٚمٓم٤من
أو ٕؿمٞم٤مء ُمٕمٞمٜم٦م ،وم٢من امإٟمً٤من َيذر ُمـ ه١مٓء ،ومقٕمرف إذا ذيمرهؿ أو ضم٤مًمًٝمؿ أو ذيمرهؿ سمخـػم ،يثٜمـل قمـغم
سمنم اعمريز أو اسمـ أيب دؤاد ىم٤ميض اعمٕمقزًم٦م ،سمنم اعمريز ُمـ أقمٞم٤من اجلٝمٛمٞمـ٦م ،ويمـ٤من ُمٕم٤مٟمـدًً ا ،يمـ٤من ي٘مـقل ذم
ؾمجقده – ُمٕم٤مٟمدة ٕهؾ اًمًٜم٦م  :-ؾمٌح٤من ريب إؾمٗمؾ ،وصمًمُم٦م وأسم٤م هذيؾ إذا أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مل :ه١مٓء أذيمٞم٤مء،
ه١مٓء ضمٝم٤مسمذة ،ه١مٓء قمٜمدهؿ ومٙمر! وم٤مطمذره واهتٛمف وٓ دم٤مًمًف ،وهٙمذا ُمـ يم٤من خمٗم ًٞم٤م ًمٚمٌدقم٦م ومل شمٔمٝمـر ًمٜمـ٤م
سمدقمقف وضمدٟم٤م إًمٗمقـف وجم٤مًمًـقف هلـ١مٓء أهـؾ اًمٌـدع ورؤؾمـ٤مء أهـؾ اًمٌـدع واًمـذيـ هـؿ ُمٖمٛمـقزيـ سم٤مًمٌدقمـ٦م
وآٟمحراف :وم٤مقمٚمؿ أٟمف ص٤مطم٥م سمدقمـ٦م ،واطمـذر هـ١مٓء ،طمقـك أن أهـؾ إهـقاء يـدظمٚمقن ذم أهـؾ اًمًـٜم٦م
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وَي٤موًمقن أن يٗمرىمقا أهؾ اًمًٜم٦م ،هذا يمٚمف ئمٝمر ذم اًمٌدقم٦م ،وهلذا ي٘م٤مل :إن امإؾمًمقمٞمٚمٞم٦م ُمـ طمٞمٚمٝمؿ وأٓقمٞمـٌٝمؿ
ؿمخّم٤م يدظمؾ ذم ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م طمقـك يٌٓمـؾ ُمـذه٥م
 هذا شمراه ُمِمؽمك سملم أهؾ اًمٌدع  -أهنؿ يْمٕمقنً
أهؾ اًمًٜم٦م ،ويًٛمقٟمف اًمٙمً٤مر( ،)1يدظمؾ وئمٝمر أٟمف ُمـ أهـؾ اًمًـٜم٦م :صمـؿ يٌـدأ يٓمٕمــ ذم أصمـ٤مر ويٓمٕمــ ذم
اًمرواي٤مت ويِمٙمؽ اًمٜم٤مسٕ ،ن هدومٝمؿ شمِمٙمٞمؽ اًمٜم٤مس ذم اًمًٜم٦مُ ،مثؾ أهؾ اًمٜمٗم٤مقٟٕ ،مف ي٤م أظمقان أهؾ اًمٌـدع
٤مطم َ
ـذ ْر ُه ْؿ﴾( ،)2يمـذًمؽ أهـؾ
ـؿ ا ًْم َٕمـدُُ و َوم ْ
ومٞمٝمؿ ُمـ ؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق – ُمثؾ أهؾ اًمٜمٗم٤مق -يمًم ىم٤مل اهلل قمٜمٝمؿُ ﴿ :ه ُ
اًمٌدع هؿ اًمٕمدو وم٤مطمذرهؿٕ ،هنؿ خيٗمقن سمدقمٝمؿ وٓ ئمٝمروهن٤م سمحً٥م إطمقال ،هؿ يريدون إؿم٤مقم٦م اًمٌدقم٦م
وإوالل اًمٜم٤مس قمـ احلؼ ،وأيمثر اًمٜم٤مس مه٩م رقم٤مع ٓ يٗمٝمٛمقن وٓ يٕمرومقن ،شمٖمـرهؿ اًمٕمقاـمـػ ،جيـ٥م قمـغم
امإٟمً٤من ؾمديد وقمٜمده ومٓمٜم٦م وطمرص وصمٌ٤مت ويٛمٞمز ويٕمرف طمقك يًٚمؿ ًمف ديٜمف.
--------------------------------------------------واعمحٜم٦م ذم امإؾمالم سمدقم٦م ،وم٠مُم٤م اًمٞمقم ومٞمٛمقحـ سم٤مًمًٜم٦م ًم٘مقًمف" :إن هذا اًمٕمٚمؿ ديـ :وم٤مٟمٔمروا قمٛمـ شم٠مظمـذون
ديٜمٙمؿ"( ،)3وٓ شم٘مٌٚمقا احلدي٨م إٓ ممـ شم٘مٌٚمقن ؿمٝم٤مدشمف ،ومقٜمٔمر إن يم٤من ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م ًمف ُمٕمروم٦م صدوق :يمقٌـ٧م
قمٜمف :وإٓ شمريمقف.
.......................
آُمقح٤من ذم اًمًٜم٦م ضم٤مئز ،يم٤من اًمًٚمػ ُيٛمقحٜمقن سم٤مًمًٜم٦م ،وًمٙمـ ًمـٞمس قمـغم إـمالىمـف ،إذا أردت أن شم٠مظمـذ
اًمٕمٚمؿ ومٚمؽ أن متقحـ ،إٟمؽ ٓ شمٕمرومف قمغم اًمًٜم٦م أو همػم اًمًٜم٦م ،ومقٛمقحٜمف سمٛمً٤مئؾ ُمٕمٚمقُم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ،وهلذا
ؾمًمه ُمً٤مئؾ آُمقح٤من ،ضمـزء ومٞمـف ُمًـ٤مئؾ آُمقحـ٤من ،اعمًـ٤مئؾ اًمقـل
أسمق اًمٗمرج اًمِمػمازي احلٜمٌكم أ ًّمػ يمق٤م ًسم٤م ّ
يٛمقحـ ومٞمٝم٤م ومٞمٕمرف ُم٤م يم٤من ُؾمٜمٞم٤م وُم٤م يم٤من سمدقمٞم٤م ،ذيمر ُمً٤مئؾ أص٤مب ذم أيمثره٤م وأظمٓم٠م ذم سمٕمض اعمً٤مئؾٕ :هن٤م
ً
وأصقٓ ُيٕمرف هب٤م امإٟمً٤من أٟمف قمغم اًمًٜم٦م أو قمغم اًمٌدقم٦م ،هـذا
أُمقرا
ًمٞمً٧م ُمـ ُمً٤مئؾ آُمقح٤من ،وًمٙمٜمف ذيمر ً
ُمٕمٚمًم ،أو أراد امإُم٤مم أن يْمٕمف ىم٤موـ ًٞم٤م أو
ُمٕمروف قمـ اًمًٚمػ ،إذا أردت أن شم٠مظمذ اًمٕمٚمؿ أو أردت شمْمع ومال ًٟمً٤م ً
إُم ً٤مُم٤م وظمٓمٞم ًٌ٤م ومٞمٛمقحـ ،يمؾ اًمٜم٤مس ُيٛمقحٜمقن ،طمقك أهؾ اًمٌدع متقحـ أهؾ اًمًٜم٦م ،وم٢مذا قمٚمٛمـقا أٟمـف ُمــ أهـؾ
( )1أو اًمٙمث٤مر.
( )2اعمٜم٤موم٘مقن.4 :
ُم٘مٓمققم٤م.
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ ( )1 /14قمـ اسمـ ؾمػميـ
ً
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اًمًٜم٦م مل يق ًّمقه ُمثؾ هذه اًم٘مْم٤مي٤م ،ومٛمٕمٚمقم هذا آُمقح٤من ،هذا يٕمرومف يمؾ أطمد ،ومقٛمقحـ سم٤مًمًٜم٦مً ،مٙمــ ٓ قمـغم
وضمف اعمٌ٤مًمٖم٦م ،سمٕمض اًمٜم٤مس يٌ٤مًمغ ،ومال متقحـ إُم٤مم اًمّمالة اًمذي يّمكمٟٕ ،مف ؾمٞم٠ميت ُمٕمٜمـ٤م أن ُمًـققر احلـ٤مل ٓ
يٌح٨م قمٜمفً ،مٙمـ إن ص٤مر ًمؽ أُمر أو ؿم٠من شمريد أن شمقزم أطمدًً ا أو شمْمع ُمدرؾملم ًمؽ :ومقٛمقحـ ٕٟمؽ طمـريص
قمغم قم٘م٤مئد اًمٜم٤مس ومال يٗمًدوهن٤م ،ومقٛمقحـ وآُمقح٤من ذم اًمًٜم٦م ًمٞمس ومٞمف رءً ،مٙمـ أهؾ اًمٌـدع ُيٜم ُٗمـرون ُمــ
َيرُمقٟمـف قمـغم أهـؾ
آُمقح٤من ،إذا ؾمٛمٕمقا ُمً٠مًم٦م آُمقح٤من َيٜم ُٗمرون ،وهؿ يٛمقحٜمقن! هذا ُمـ اًمٖمريـ٥م ،هـؿ ّ
اًمًٜم٦م و جيٞمزوٟمف ٕٟمٗمًٝمؿ ،وهذا ُمـ اًمٙمٞمؾ سمٛمٙمٞم٤مًملم.
--------------------------------------------------وإذا أردت آؾمق٘م٤مُم٦م قمغم احلؼ وـمريؼ أهؾ اًمًٜم٦م ىمٌٚمؽ :وم٤مطمذر اًمٙمـالم وأصـح٤مب اًمٙمـالم واجلـدال
واعمراء واًم٘مٞم٤مس واعمٜم٤مفمرة ذم اًمديـ ،وم٢من اؾمقًمقمؽ ُمٜمٝمؿ – وإن مل شم٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ – ي٘مدح اًمِمؽ ذم اًم٘مٚم٥م ،ويمٗمك
سمف ً
ىمٌقٓ ومقٝمٚمؽ ،وُم٤م يم٤مٟم٧م زٟمدىم٦م ىمـط وٓ سمدقمـ٦م وٓ هـقى وٓ وـالًم٦م إٓ ُمــ اًمٙمـالم واجلـدال واعمـراء
واًم٘مٞم٤مس ،وهل أسمقاب اًمٌدقم٦م واًمِمـٙمقك واًمزٟمدىمـ٦م ،اهللَ اهللَ ذم ٟمٗمًـؽ ،وقمٚمٞمـؽ سمـ٤مٕصمر وأصـح٤مب إصمـر
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـ ّٚمؿ وأصـح٤مسمف روـقان اهلل قمٚمـٞمٝمؿ ،-
واًمق٘مٚمٞمد ،وم٢مٟمًم اًمديـ إٟمًم هق سم٤مًمق٘مٚمٞمد – يٕمٜمل ًمٚمٜم ّ
وُمـ ىمٌٚمٜم٤م مل يدقمقٟم٤م ذم ًَم ٌْس :وم٘مٚمدهؿ واؾمؽمح ،وٓ دم٤موز إصمر وأهؾ إصمر.
.......................
وإذا أردت آؾمق٘م٤مُم٦م قمغم احلؼ وـمريؼ أهؾ اًمًٜم٦م :وم٤مطمـذر اًمٙمـالم ،يمثـرة اًمٙمـالم واخلـقض ذم قمٚمـؿ
اًمٙمالم وأصح٤مب اًمٙمالم واعمراء واجلدال وإىمٞمً٦م واًمٕم٘مٚمٞم٤مت واعمٜم٤مفمرة ذم اًمديـ ،وهلذا ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ:
ُمـ ضمٕمؾ ديٜمف قمرو٦م ًمٚمخّمقُم٤مت أيمثر اًمقٜم٘مؾ ،هذا يٜم٤مفمر هذا وهذا يرد قمغم هذا ،ومٖمٚمط اؾمقًمقمؽ ُمٜمٝمؿ وإن
مل شم٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ ،وم٤مطمذروا اعمٜم٤مفمرات ،اعمٜم٤مفمرات دمده٤م أن ذم اًم٘مٜمقات وسمٕمض اًمٕمقام جيقٛمٕمـقن ،هـذا همٚمـط،
ٕن هذا اًمٕم٤مُمل ً
أصال همػم حمّمـ ُمـ إهقاء ،وم٘مد ي٘مع ذم ىمٚمٌف رء ُمـ اًمزيغ ومٞمٝمٚمؽ ،امإٟمً٤من ٓ َيي هذه
وٓ يًقٛمع إًمٞمٝم٤م ،وأٟم٧م ًمً٧م ذم ؿمؽ ،يمًم ىم٤مل اًمًٚمػً :مً٧م ذم ؿمؽ ذم ديٜمل طمقك أٟم٤مفمر ،أٟم٤م قمغم اًمؼمهـ٤من
ً
ىمٌـقٓ ومقٝمٚمـؽ ،وُمـ٤م يم٤مٟمـ٧م زٟمدىمـ٦م وسمدقمـ٦م إٓ ُمــ اًمٙمـالم
واًمٌ ّٞمٜم٦م عم٤مذا أٟم٤مفمر؟ عم٤مذا أسمح٨م؟ ىم٤مل :ويمٗمك سمف
واجلدال ،صدق رمحف اهلل ،اجلدال واخلّمقُم٦م واعمراء واًم٘مٞم٤مس هل ُمـ أسمـقاب اًمٌـدع واًمِمـٙمقك واًمزٟمدىمـ٦م،
وهٙمذا ومٞمًم اسمقكم سمف أهؾ زُم٤مٟمٜم٤م هذا مم٤م يًٛمك سمِمٌٙم٤مت اًمققاصؾ – واًمققيؽم واًمقاشمً٥م وهمػمه٤م -ي٠مظمذ اًمٜم٤مس
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ُمٜمٝم٤م ىمدر احل٤مضم٦م واًميورة ،أُم٤م شمٙمقن ديدٟمف ويمؾ ىمٚمٞمؾ يٓمٚمع قمغم هذا ويرد قمغم هذا ،ومٚمٞمس ُمـ ُمٜمٝم٩م أهـؾ
اًمًٜم٦م وٓ ُمـ ـمري٘م٦م أهؾ اًمًٜم٦م ،وىمد يٙمقن امإٟمً٤من ًمف ٟمٞم٦م ص٤محل٦م  -شم٤مسمع ًمٜمٞمقف ً -مٙمــ يمـؾ رء ي١مظمـذ ُمٜمـف
سم٘مدر وسمٛمٞمزان ،إذا ـمٖمك اعمٞمزان يٜمحرف امإٟمً٤من ،وسمخ٤مص٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اًمذي هق ذم ُمٌـدئ أُمـره يٜمٌٖمـل أن
يقٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ وٓ يِمٖمؾ ٟمٗمًف هبذه إُمقر ،ويؽميمٝم٤م ،شمٕم ّٚمؿ اًمٕم ْٚمؿ ،وإوىم٤مت أٟمٗمس ُمـ أن شمْمـٞمع سمٛمثـؾ هـذه
إُمقر ،وأٟم٧م ًمً٧م قمغم ؿمؽ طمقك شم٠مظمذ ُمـ ومالن وومالن ،دع هذا وضم٤موزه وقمٚمٞمؽ سم٤مًمٕمٚمؿ وأظمـذ ُمـ٤م يمـ٤من
قمٚمٞمف اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل ،صمؿ ىم٤مل :اهلل َ اهلل َ ذم ٟمٗمًؽ ،وقمٚمٞمؽ سم٤مٕصمر وأصح٤مب إصمر ،واًمق٘مٚمٞمد يٕمٜمـل آشمٌـ٤مع،
ِ
ٌل ّ
ـقه ْؿ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿُ ،مق٤مسم ًٕم٤م هلـدي اًمّمـح٤مسم٦مُ ،مق٤مسم ًٕمـ٤م ًمٚمقـ٤مسمٕملمَ ﴿ ،واًمـذي َـ اشم ٌَ ُٕم ُ
يمـ ُمق٤مسم ًٕم٤م هلدي اًمٜم ّ
سمِ٢مِطمً ٍ
٤من﴾( ،)1اطمرص يمؾ احلرص وظمذ قمٚمقم أهؾ اًمًٜم٦م ويمالم أهؾ اًمًٜم٦م وقم ّٔمؿ يمالم أهؾ اًمًٜم٦م.
ْ َ
--------------------------------------------------وٓ دم٤موز إصمر وأهؾ إصمرِ ،
ػ قمٜمد اعمقِم٤مسمف وٓ شم٠مظمذ ؿمٞم ًئ٤م.
وىم ْ
.......................
ِ
ػ قمٜمد اعمقِم٤مسمف ،هذه ىم٤مقمدة قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ،رد اعمقِم٤مسمف إمم اعمحٙمؿ ،ىم٤مقمدة ٟمٗمٞمً٦م ضمدًً ا إذا ومٝمٛم٧م هذه
وىم ْ
ِ
ِ
قمز ّ
٤مت ُحم ْ َٙم ًََم ٌت ُهــ
َ٤مب ُِمٜمْ ُف آ َي ٌ
اًم٘م٤مقمدة اؾمؽمطم٧م ُمـ اًمِمٌٝم٤مت ،اهلل ّ
وضمؾ ي٘مقلُ ﴿ :ه َق اًمذي َأ ْٟم َْز َل َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْمٙم َق َ
قن ُم٤م َشم ََِم٤مسمف ُِمٜمْف اسمقِ َٖم٤مء ا ًْم ِٗم ْقٜمَ َِ٦م واسمقِ َٖمـ٤مء َشم َْ٠م ِويٚمِ ِ
٤مت َوم َ٠مُم٤م اًم ِذي َـ ِذم ُىم ُٚم ِ
ُأم ا ًْمٙمِ َق ِ
ـف َو َُمـ٤م
٤مهب ٌ
َ ْ َ
ََ ُ ْ َ
قهبِ ْؿ َز ْي ٌغ َوم َٞمقٌِ ُٕم َ َ
َ٤مب َو ُأ َظم ُر ُُم َق ََِم ِ َ
يٕم َٚمؿ َشم َْ٠م ِوي َٚمف إِٓ اهللُ واًمر ِ
قن آ َُمٜم٤م سمِ ِف ُيمُؾ ُِم ْـ ِقمٜمْ ِْد َرسمٜمََ٤م َو َُم٤م َيـذيم ُر إِٓ ُأو ًُمـق ْإَ ًْم ٌَ ِ
قن ِذم ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َي ُ٘مق ًُم َ
اؾم ُخ َ
ـ٤مب﴾(،)2
َ
ُ
َْ ُ
وم٢م ًذا أهؾ اًمًٜم٦م واًم٘مرآن واًمًٜم٦م ويمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمف ُم٤م هق حمٙمؿ وومٞمـف ُمـ٤م هـق ُمقِمـ٤مسمف ،اعمحٙمـؿ إصـقل
واًمٌ ّٞمٜم٤مت وذائع اًمديـ ،أصقل اًمديـ ىمد سم٤مٟم٧م سم٤معمحٙمًمت ،اعمقِم٤مسمف ُم٤م خيٗمك ُمٕمٜم٤مه ،وهذا اعمقِم٤مسمف ٟمًـٌل ىمـد
خيٗمك قمغم ومالن وٓ خيٗمك قمغم ومالن ،واضمٌؽ إن ظمٗمل قمٚمٞمؽ أن شمرد اعمقِم٤مسمف ًمٚمٛمحٙمؿ ،شم١مُمـ سم٤معمقِمـ٤مسمف شمـرده
ًمٚمٛمحٙمؿ ،يٕمٜمل ٓ شمزيغ قمـ اعمحٙمؿ ٕضمؾ اعمقِم٤مسمف ،اًمذيـ اشمٌٕمقا اعمقِم٤مهب٤مت هؿ أهؾ اًمٌدع ،اخلقارج ٕضمـؾ
أهنؿ اشمٌٕمقا اعمقِم٤مسمف ىم٤مًمقا :سم٠من اًمٗم٤مؾمؼ ّ
اعمكم اعمرشمٙم٥م ًمٚمٙمٌػمة هق يم٤مومر! ٕهنؿ اشمٌٕمقا اعمقِمـ٤مسمف ُمــ اًمٜمّمـقص،
اؾمقٛمًٙمقا سمٜمص ُمـ اعمقِم٤مسمف وأقمروقا قمـ اًمٜمّمقص إظمرى ،هٙمذا ـمري٘م٦م أهؾ اًمٌدع.
( )1اًمققسم٦م.111 :
( )2آل قمٛمران.7 :
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--------------------------------------------------وٓ شم َِ٘م ْس ؿمٞم ًئ٤م ،وٓ شمٓمٚم٥م ُمـ قمٜمدك طمٞمٚم٦م شمرد هب٤م قمغم أهؾ اًمٌدع ،وم٢مٟمـؽ أُمـرت سم٤مًمًـٙمقت قمـٜمٝمؿ وٓ
ُمتَٙمٜم ُْٝمؿ ُمـ ٟمٗمًؽ ،أ َُم٤م قمٚمٛم٧م أن حمٛمد سمـ ؾمػميـ ذم ومْمٚمف مل ُجي٥م ً
رضمال ُمـ أهؾ اًمٌدقم٦م ذم ُمًـ٠مًم٦م واطمـدة،
وٓ ؾمٛمع ُمٜمف آي٦م ُمـ يمق٤مب اهلل :وم٘مٞمؾ ًمف :وم٘م٤مل :أظم٤مف أن َيرومٝم٤م ومٞم٘مع ذم ىمٚمٌف رء.
.......................
اسمـ ؾمػميـ وهق قم٤ممل وإُم٤مم وأيقب اًمًخقٞم٤مين أو همػمه دظمؾ قمٚمٞمف رضمؾ ُمٌقدع وم٘م٤مل :يـ٤م أيـقب أيمٚمٛمـؽ
يمٚمٛم٦م ،وم٠مدظمؾ إصٌٕمٞمف ذم أذٟمٞمف :وىم٤مل :وٓ ٟمّمػ يمٚمٛم٦م ،أهؾ اًمًٜم٦م ُيٕم ّٚمٛمقن قمقا َم ِ
أهؾ اًمًٜم٦م هذا اعمٜمٝم٩م ،هؿ
ىم٤مدريـ قمغم اًمرد واًمٌٞم٤من ،وًمٙمـ ٕن أهؾ اًمًٜم٦م أيمثر وأىمقى وأفمٝمر ذم احلج٦م واًمؼمه٤من َيّمٜمقن قمقام اًمٜم٤مس
ُمـ اًمدظمقل ذم هذه إُمقر ٓ ،دم٤مًمس أهؾ إهقاء وٓ ُمت َٙمٜمْ ُْٝمؿ ُمـ ٟمٗمًؽ وٓ شمًـقٛمع إًمـٞمٝمؿ وٓ شمٜمـ٤مفمرهؿ
وأقمرض قمٜمٝمؿٟٕ :مؽ ًمً٧م ذم ؿمؽ ُمـ ديٜمؽ ،ومٝمؿ ه١مٓء يقٛمٜمقن يمؾ إُم٤مين أن جي٤مًمًـقك وأن يقىمٕمـقا ذم
ىمٚمٌؽ ،ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م ُمريض ،ومٝمق يريد أن شمّمػم ُمثٚمف ُمريضُ ،مثؾ اعمجروب يريد اجلـرب أن يٜمقنمـ هـذا
اعمرض ،وم٠مٟم٧م قمغم آؾمق٘م٤مُم٦م واهلدي ،قمٜمدك إؿمٞم٤مء اًمقاوح٤مت اًمٌ ّٞمٜم٤مت ،يمالم اهلل ويمالم رؾمـقًمف ،قمٜمـدك
يمق٥م اًمًٜم٦م واوح٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م ؿمؽ سمحٛمد اهلل ،أمجع قمٚمًمء امإؾمالم قمٚمٞمٝم٤م ،وم٤مؾمقٛمًؽ هب٤م وسمٓمري٘م٦م أهـؾ اًمٕمٚمـؿ
وُمٜمٝم٩م أهؾ اًمٕمٚمؿ وؾمٚمًٚم٦م اًمٕمٚمًمء وسمحٛمد اهلل ٓ يزال ذم يمؾ زُم٤من ىم٤مئؿ سمحج٦م وسمره٤من ،وهؿ أهـؾ اًمٔمٝمـقر
أسمـؼ
ٕهنؿ متًٙمقا ،وٓ شمٌقدع ـمرق ضمديدة ،شم٘مقل :أرد قمغم أهؾ اًمٌدع سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمٗمالٟمٞم٦م واًمٓمري٘م٦م اًمٗمالٟمٞمـ٦مَ ،
ُمـرت سم٤ممإطمـداث،
ُمرت سم٤مٓشمٌ٤معُ ،م٤م ُأ َ
قمغم ـمري٘م٦م أهؾ اًمًٜم٦م ،أهؾ اًمًٜم٦م هذا ُمٜمٝمجٝمؿ ،هذه ـمري٘مقٝمؿ ،أٟم٧م ُأ َ
شمقٌع ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمقٕم٤مُمؾ ُمع أهؾ إهقاء.
--------------------------------------------------وإذا ؾمٛمٕم٧م اًمرضمؾ ي٘مقل :إٟم٤م ٟمحـ ٟمٕم ّٔمؿ اهللَ  -إذا ؾمٛمع آصم٤مر رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ  :-ومـ٤مقمٚمؿ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ويدومع هبذه اًمٙمٚمٛم٦م آصم٤مر رؾمقل اهلل ّ
أصمر رؾمقل اهلل ّ
صـغم اهلل قمٚمٞمـف
أٟمف ضمٝمٛمل يريد أن ير ّد َ
وؾم ّٚمؿ وهق يزقمؿ أٟمف يٕمٔمؿ اهلل ويٜمزهف إذا ؾمٛمع طمدي٨م اًمرؤي٦م وطمدي٨م اًمٜمزول وهمػمه ،أومٚمٞمس يـرد طمـدي٨م
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ وإذا ىم٤مل :إٟم٤م ٟمٕمٔمؿ اهلل اًمٜمزول ُمـ ُمقوع إمم ُمقوع :وم٘مد زقمـؿ أٟمـف أقمٚمـؿ
سم٤مهلل ُمـ همػمه ،وم٤مطمذر ه١مٓء ،وم٢من مجٝمقر اًمٜم٤مس ُمـ اًمًقىم٦م وهمػمهؿ قمغم هذا احل٤مل ،وطمذر اًمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ.
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.......................
قمز
يٕمٓمٞمؽ ىم٤مقمدة ذم ه١مٓء أهنؿ يدّّ قمقن أهنؿ أهؾ اًمقٕمٔمٞمؿ وأهؾ شمٜمزيف ،وي٘مقل اجلٝمٛملٟ :محـ ٟمٕم ّٔمؿ اهللَ ّ
ّ
وُمٜمزهـ٤م هلل ًمقىمٗمـ٧م
وٟمٜمزهف ،دقم٤مي٤مت يم٤مذسم٦م ،ودقم٤موى ،أهنؿ أهؾ اًمقٕمٔمٞمؿ واًمقٜمزيف! ًمق يمٜم٧م ُمٕمٔمـ ًًم هلل
وضمؾ ّ
ً
قمٜمد ُم٘مق٣م اًمٜمّمقص ،اًمٜمّمقص ضم٤مءشمؽ هبذا ،وم٤مًمٜمص ومقق رأؾمؽ ،شمْمٕمف ومقق رأؾمؽ ،وًمٞمس أن شمـقحٙمؿ
سم٤مًمٜمّمقصً ،مً٧م أٟم٧م أقمٚمؿ سم٤مهلل ُمـ رؾمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وٓ أٟم٧م أقمٚمؿ ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمــ
ٟمٗمًف ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم هق اًمذي أظمؼمك سم٤مٕؾمًمء واًمّمٗم٤مت ،ومق١مُمـ هب٤م ،وطمدصمؽ هب٤م رؾمقًمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـ ّٚمؿ،
وشمٜمزه ،هذا ُمٜمٝم٩م وم٤مؾمد.
شم٘مػ قمٜمد ُم٤م وىمػ اًم٘مقم ،وٓ دم٤موزه ٓ ،شمدقمل أٟمؽ شمٕمٔمؿ ّ
--------------------------------------------------ىم٤مل :وإذا ؾم٠مًمؽ أطمد قمـ ُمً٠مًم٦م ذم هذا اًمٙمق٤مب وهق ُمًؽمؿمـد ومٙمٚمٛمـف وأرؿمـده ،وإذا ضمـ٤مءك يٜمـ٤مفمرك
وم٤مطمذر :وم٢من ذم اعمٜم٤مفمرة اعمراء واجلدال واعمٖم٤مًمٌ٦م واخلّمقُم٦م واًمٖمْم٥م ،وىمد هنٞم٧م قمـ هذا ضمدً ا ،خيرضم٤من مجٞم ًٕم٤م
ُمـ ـمريؼ احلؼ ،ومل يٌٚمٖمٜم٤م قمـ أطمد ُمـ وم٘مٝم٤مئٜم٤م وقمٚمًمئٜم٤م أٟمف ٟم٤مفمر أو ضم٤مدل أو ظم٤مصؿ ،ىم٤مل احلًـ :احلٙمـٞمؿ ٓ
يًمري وٓ ُيداري ،طمٙمٛمقف يٜمنمه٤م ،إن ُىمٌٚم٧م َمحِدَ اهلل ،وإن ُردت َمحِدَ اهلل.
.......................
هذا يمالم قمٔمٞمؿٓ ،طمظ امإٟمً٤من يٌلم احلؼ ٓ ،خي٤مف ُمـ اًمٜم٤مس وٓ يْم٤مرهبؿّ ،سملم احلؼ ،وم٢من ُىمٌِؾ ُمٜمـؽ
احلؼ وم٤محلٛمد هللٕ ،ن اًمٜم٤مس ٓ شمًقٓمٞمع أن شمٚمزُمٝمؿ سمرأيؽٟٕ ،مؽ ًمٞمس ًمؽ ؾمٞمػ وأٟم٧م ؾمٚمٓم٤منُ ،مٝمٛمقـؽ أن
شمٌـلم هلـؿ أن هـذا اعمـٜمٝم٩م همـػم
شمٌلم احلؼ ،وم٢مذا قمٚمٛم٧م أن إٟمً٤م ًٟمً٤م واىمع ذم اًمٌدقم٦م وم٤مٟمّمحف سم٤مًمقل هل أطمًــّ ،
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،اًمدًمٞمؾ ىم٤مل اهلل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ّ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمـف
ؾمقي ،هذه ـمري٘مقٙمؿ خت٤مًمػ هدي اًمٜم ّ
أٟم٤مؾم٤م أهؾ ظمـروج
وؾم ّٚمؿ ،أطمذريمؿ ُمـ هذا اعمٜمٝم٩م ٓ ،دم٤مًمًٝمؿ واشمريمٝمؿ ،طمقك ٓ يٛمروقك سم٤مًمٌدقم٦م ،رأي٧م ً
شمٌلم هلؿ احلج٦م وم٢من ىمٌٚمقهـ٤م وم٤محلٛمـد هلل وإٓ أقمـرض قمـٜمٝمؿ واسمقٕمـد
وأهؾ ؾمٞمػ ذم جم٤مًمًٝمؿ :ومال دم٤مًمًٝمؿّ ،
قمٜمٝمؿ ،ييوٟمؽ ذم ديٜمؽ ودٟمٞم٤مك.
--------------------------------------------------وضم٤مء رضمؾ إمم احلًـ وم٘م٤مل :أٟم٤مفمرك ذم اًمديـ ،وم٘م٤مل احلًـ :أٟم٤م قمروم٧م ديٜمل :وم٢من وؾ ديٜمـؽ وم٤مذهـ٥م
وم٤مـمٚمٌف.
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.......................
يمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦مُ ،م٤م قمٜمدي ؿمؽ ،أٟم٧م و٤مل قمـ ديٜمؽ وم٤مسمح٨م قمٜمف ،أُم٤م أٟم٤م ومال ،هذا يٕمٓمٞمؽ احلًـ اًمٌٍمي
ويٌـلم هلـؿ
يٌلم هلـؿ اعمـٜمٝم٩م،
ّ
وهق إُم٤مم قم٤ممل ٓ يٛمٙمـ ٕطمد أن ي٘مقم ًمفً ،مٙمـ هق يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس وقم٤م ُّم٦م اًمٜم٤مسّ ،
اعمٜم٤مفمرات واعمخ٤مصًمت واعمج٤مدٓت ،همػم أهؾ اًمًٜم٦م.
--------------------------------------------------ِ
ُ
رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىمق ًُم٤م قمغم سم٤مب طمجرشمف ي٘مـقل أطمـدهؿ :أمل ي٘مـؾ اهلل يمـذا؟ وىمـ٤مل
وؾمٛم َع
يمق٤مب اهلل سمٕمْمف
أظمر :أمل ي٘مؾ اهلل يمذا؟ ومخرج ُمٖمْم ًٌ٤م وم٘م٤مل« :أهبذا أُمرشمؿ؟ أم هبذا سمٕمثقؿ إًمٞمٙمؿ؟ أن شميسمقا َ
سمٌٕمضش(.)1
.......................
هذا يم٤من ذم اًم٘مدر يمؾ يٜمزع سمآي٦م.
--------------------------------------------------ومٜمٝمك قمـ اجلدال ،ويم٤من اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم يٙمره اعمٜم٤مفمرة ،وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وُمـ ومقىمف وُمـ دوٟمف إمم
ـ٤مت اهللِ إِٓ اًم ِ
ـ٤مد ُل ِذم آي ِ
يقُمٜم٤م هذا ،وىمقل :اهلل أيمؼم ُمــ ىمـقل اخلٚمـؼ ،ىمـ٤مل اهلل شمٌـ٤مرك وشمٕمـ٤مممُ﴿ :مـ٤م ُجي ِ
ـذي َـ
َ
َ َ
َيم َٗم ُروا﴾( ،)2وؾم٠مل ٌ
قمٛمر ريض اهلل قمٜمف :وم٘م٤ملُ :م٤م اًمٜم٤مؿمٓم٤مت ٟمِم ًٓم٤م؟ وم٘م٤ملً :مـق يمٜمـ٧م حمٚمق ًىمـ٤م ًميـسم٧م
رضمؾ َ
قمٜم٘مؽ.
.......................
هذا ي٘مّمد صٌٞمغ اًمذي ذيمرشمؽ ًمٙمؿ ىمّمقف ،صٌٞمغ سمـ قمًؾ اًمذي ضسمف قمٛمر سمٕمراضملم اًمٜمخؾ طمقك أدُمك
شمٕمزيرا  ،-صٌٞمغ سمـ قمًؾ ،هذا عم٤م فمٝمر اخلقارج ىمٞمؾ ًمف :يقُمؽ ي٤م صٌٞمغ ،ىم٤مل :يمٗمقٜمل قمراضملم اًمرضمؾ
رأؾمف-
ً
شمٕمزيرا حمٌ٦م ًمف طمقك يٜمقٝمل قمًم هق ومٞمف ُمـ هذا اعمرض.
اًمّم٤مًمحٟٕ ،مف يٕمرف أن قمٛمر ُم٤م ضسمف إٓ
ً
---------------------------------------------------

( )1صحٞمح .اًمؽمُمذي ( .)2133صحٞمح ووٕمٞمػ اًمؽمُمذي (.)2133
( )2هم٤مومر.4 :
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ٌل« :اعم١مُمـ ٓ يًمري ،وٓ أؿمٗمع ًمٚمٛمًمري يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مش(.)1
وىم٤مل اًمٜم ّ
.......................
هذا ٓ يّمح ُمـ ضمٝم٦م اًمًٜمد.
--------------------------------------------------ىم٤مل :وٓ َيؾ ًمرضمؾ ُمًٚمؿ أن ي٘مقل :ومالن ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م طمقك يٕمٚمؿ ُمٜمف أٟمـف ىمـد اضمقٛمٕمـ٧م ومٞمـف ظمّمـ٤مل
اًمًٜم٦م ٓ ،ي٘م٤مل ًمف :ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م طمقك دمقٛمع ومٞمف اًمًٜم٦م يمٚمٝم٤م.
.......................
ٓ شم٘مقل وشمثٜمل قمغم إٟمً٤من إٓ إذا يم٤من قمغم أصقل أهؾ اًمًٜم٦م ،وهل ُمٕمرووم٦م ،إذا يمـ٤من قمـغم أصـقل أهـؾ
اًمًٜم٦م شم٘مقل :إٟمف ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م ،أُم٤م إذا ظم٤مًمػ أصقل اًمًٜم٦م ومال ي٘م٤مل ًمف :إٟمف ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م.
--------------------------------------------------وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك :أصؾ اصمٜملم وؾمٌٕملم هقى أرسمٕم٦م أهقاء ،ومٛمـ هذه إرسمٕم٦م أهـقاء ؿمـٕمٌ٧م هـذه
آصمٜم٤من وؾمٌٕمقن هقى ،اًم٘مدري٦م واعمرضمئ٦م واًمِمٞمٕم٦م واخلقارجُ ،مـ ىمدم أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقمثًمن وقمٚم ًٞم٤م قمغم مجٞمـع
أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ومل يقٙمٚمؿ سم٤مًمٌ٤مىملم إٓ سمخػم :ودقم٤م هلؿ ،وم٘مد ظمرج ُمـ اًمقِمـٞمع أوًمـف
آظمره ،وُمـ ىم٤مل :امإيًمن ىمقل وقمٛمؾ يزيد ويٜم٘مص:
.......................
هٜم٤م يذيمر أصقل أهؾ اًمًٜم٦م.
--------------------------------------------------وُمـ ىم٤مل :امإيًمن ىمقل وقمٛمؾ يزيد ويٜم٘مص :وم٘مد ظمرج ُمـ امإرضم٤مء يمٚمف أوًمف وآظمره ،وُمـ ىم٤مل :اًمّمالة
ظمٚمػ يمؾ ّسمر ووم٤مضمر ،واجلٝم٤مد ُمع يمؾ ظمٚمٞمٗم٦م ،ومل ير اخلروج قمغم اًمًٚمٓم٤من سم٤مًمًٞمػ ودقم٤م هلؿ سم٤مًمّمـالح وم٘مـد
ظمرج ُمـ ىمقل اخلقارج أوًمف وآظمره ،وُمـ ىم٤مل :اعم٘م٤مدير يمٚمٝم٤م ُمـ اهلل ظمػمه٤م وذه٤م  -يْمؾ ُمـ يِم٤مء وهيـدي
ُمـ يِم٤مء  -وم٘مد ظمرج ُمـ ىمقل اًم٘مدري٦م أوًمف وآظمره ،وهق ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م.

( )1اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين (.)152 /8
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.......................
ذيمر ًمؽ أن اعمً٤مئؾ اًمقل خيرج هب٤م امإٟمً٤من ُمـ هذه إهقاء إرسمٕم٦م اعمِمٝمقرة ،ىمقل اًمـرواومض وىمـقل
اعمرضمئ٦م وىمقل اخلقارج وىمقل اجلٝمٛمٞم٦م ،ذيمر ًمؽ هذه إهقاء اًمقل إذا ؾم٤مر امإٟمً٤من قمغم ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م وم٘مد
وصمؿ أصقل مل يذيمره٤م ُمٕمرووم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ذم ُمقاـمٜمٝم٤م.
سمرئ ُمـ شمٚمؽ اًمٌدقم٦مّ ،
--------------------------------------------------وسمدقم٦م فمٝمرت هل يمٗمر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ وُمـ ىم٤مل هب٤م ومٝمق يم٤مومر ٓ ؿمؽ ومٞمفُ ،مـ ي١مُمـ سم٤مًمرضمٕم٦م وي٘مـقل :قمـكم
طمل.
سمـ أيب ـم٤مًم٥م ّ
.......................
هق ُمٕم٤مس ًمٚمراومْم٦م ذم سمٖمداد ،ويم٤مٟم٧م هذه ُمـ أىمقال ومرق ُمـ اًمرواومض ،هذه أىمقال هلؿ ،أن حمٛمـد سمــ
قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم ويًٛمقٟمف اًمٌ٤مىمر واعمققرم َؾمٜمََ٦م ُمئ٦م وأرسمٕم٦م قمنم.
--------------------------------------------------وؾمػمضمع ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وحمٛمد سمـ قمكم وضمٕمٗمر سمـ حمٛمد
.......................
وهق ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق اعمققرم َؾمٜمََ٦م ُمئ٦م وصمًمٟمٞم٦م وأرسمٕملم
--------------------------------------------------وُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر
.......................
هذا ُمققرم َؾمٜمََ٦م ُمئ٦م وصمالث وصمًمٟملم.
--------------------------------------------------وشمٙمٚمٛمقا ذم امإُم٤مُم٦م وأهنؿ يٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥م وم٤مطمذرهؿ ،وم٢مهنؿ يمٗم٤مر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ وُمـ ىم٤مل هبذا اًم٘مقل.
.......................
ه١مٓء اًمرواومض ومِر ٌق ،وهذه ُمـ ِ
اًمٗم َرق اًمقل قم٤مسه٤م اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وأؿمٝمر ومِ َرق اًمـرواومض
َ
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ،
امإُم٤مُمٞم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن :إن ه١مٓء إئٛم٦م ُمٜمّمقص قمغم إُم٤مُمقٝمؿ ُمـ اًمٜم ّ
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وإن آظمر إئٛم٦م حمٛمد سمـ احلًـ اًمٕمًٙمري ،وهذا امإُم٤مم اظمقٗمك ذم اًمنداب ذم ؾمـ٤مُمراء وؾمـٞمخرج ذم آظمـر
اًمزُم٤من ،ه١مٓء هؿ امإُم٤مُمٞم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م ،واجلٕمٗمري٦م ،يمؾ هذه أًم٘م٤مب هلؿ ُمٕمروومـ٦م قمٜمـد أهـؾ اًمًـٜم٦م ،يمـ٤مٟمقا
قمكم ريض اهلل قمٜمف
ُيًٛمقن سم٤مخلِمٌٞم٦م،
وم٤مؾمقٌٍم أن اًمراومْم٦م ُمٜمِم٠مهؿ وُم١مؾمس ومرىمقٝمؿ قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م ،ذم قمٝمد ّ
ْ
فمٝمر اًمرومضً ،مٙمـ اًمراومْم٦م ُم٤م ايمقًٌقا هذا آؾمؿ إٓ سمٕمد أن رومْمقا إُم٤مُم٦م زيد سمـ قمكم ،يمـ٤مٟمقا داظمٚمـلم ُمــ
ِ
ؾمـٛمقا سم٤مًمراومْمـ٦م ُمٜمـذ ذًمـؽ
وٛمـ اًمقِمٞمع ًمٞمس هلؿ مت ّٞمز ،يم٤مٟمقا وم َر ًىم٤م وأهقاء ،ومٚمًم رومْمقا إُم٤مُم٦م زيد سمـ قمـكم ّ
اًمقىم٧م ،ذم اعمئقلم شم٘مري ًٌ٤م ،وأُم٤م ىمٌؾ ذًمؽ ومٙم٤مٟمقا داظمٚملم حت٧م ؿمٕم٤مر اًمقِمٞمع ،واًمًٌئٞم٦م ،ويم٤من سمٕمْمٝمؿ يًٛمٞمٝمؿ
سم٤مخلِمٌٞم٦م ٕهنؿ ٓ يرون اًم٘مق٤مل إٓ ُمع امإُم٤مم اعمٕمّمقم سم٤مًمًٞمػ ،ـمٌ ًٕمـ٤م ذم هـذا اًمزُمـ٤من اسمقـدع هلـؿ صـ٤مطمٌٝمؿ
و ُُم َٕمٔم ُٛمٝمؿ سمدقم٦م وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف ،أن ص٤مر هلؿ هب٤م ؿمقيم٦م ،أُم٤م أول ومٝمؿ أذٓء.
--------------------------------------------------ـؿ وٓ
ىم٤مل ـمٕمٛم٦م سمـ قمٛمرو وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦مُ :مـ وىمػ قمٜمد قمثًمن وقمكم ومٝمـق ؿمـٞمٕمل ٓ ُي َٕمـد ُل وٓ ُيٙمَٚم ُ
جي٤م ًَم ُس ،وُمـ ىمدّ م قمٚمٞم٤م قمغم قمثًمن ومٝمق راوميض ىمد رومض أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وُمـ ىمـدّ م
َُ
إرسمٕم٦م قمغم مج٤مقمقٝمؿ وشمرطمؿ قمغم اًمٌ٤مىملم ويمػ قمـ زًمٚمٝمؿ ومٝمق قمغم ـمري٘م٦م اهلدى وآؾمق٘م٤مُم٦م ذم هذا اًمٌ٤مب.
.......................
صمؿ أىمقال:
قمكم قمغم قمثًمن ،ـمٌ ًٕم٤م ّ
هذه ُمً٠مًم٦م اًمقٗمْمٞمؾ ،شمٗمْمٞمؾ ّ
اًم٘مقل إول :اًمققىمػ وهل رواي٦م قمـ ُم٤مًمؽ ،واًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شم٘مديؿ قمثًمن.
قمكم قمغم قمثًمن ُمـ ضمٝم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م ،و ُٟم ُِ٘مؾ هذا قمــ ؾمـٗمٞم٤من اًمثـقري صمـؿ رضمـع قمٜمـف،
واًم٘مقل اًمث٤مين شم٘مديؿ ّ
وروي قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م.
قمكم ريض اهلل قمٜمف ،وهلذا اخلالف اٟم٘مرض واؾمق٘مر ىمـقل أهـؾ
وىمقل مج٤مهػم أهؾ اًمًٜم٦م شم٘مديؿ قمثًمن قمغم ّ
قمكم ريض اهلل قمٜمف ،وهلذا ىم٤مل سمٕمض اًمق٤مسمٕملمُ :مـ ىمدّّ م قمٚم ّٞم ً٤م قمغم قمثًمن وم٘مـد أزرى
اًمًٜم٦م قمغم شم٘مديؿ قمثًمن قمغم ّ
سم٤معمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مرٕ ،ن قمٛمر عمّ٤م ووع إُمر ذم اًمًق٦م :وىمـع اظمقٞمـ٤مرهؿ قمـغم شم٘مـديؿ قمـثًمن ،وىمـ٤مل قمٌـد
اًمرمحـُ :م٤م رأي٧م اًمٜم٤مس يٕمدًمقن سمٕمثًمن أطمدًً ا ،اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ،هذا اًمق٘مـديؿ ُمــ ضمٝمـ٦م اًمٗمْمـٞمٚم٦م ،أُمـ٤م
يٌلم ًمؽ هذه اعمً٠مًم٦م.
قمكم قمغم قمثًمن أٟمف أطمؼ سم٤مخلالوم٦م ومٝمذا والل وٓ ي٘مقل سمف إٓ اًمرواومض ،طمقك ّ
شم٘مديؿ ّ
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ويمػ قمـ زًمٚمٝمؿ ومٝمق قمغم ـمريؼ آؾمـق٘م٤مُم٦م واهلـدى
ّ
وُمـ ىمدّ م إرسمٕم٦م قمغم مج٤مقمقٝمؿ وشمر ّطمؿ قمغم اًمٌ٤مىملم
ذم هذا اًمٌ٤مب ،واًمًٜم٦م أن شمِمٝمد أن اًمٕمنمة اًمذيـ ؿمٝمد هلؿ رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سم٤مجلٜم٦م أهنؿ ذم اجلٜم٦م
ٓؿمؽ.
.......................
اًمٕمنمة شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمٝمؿ ،و شم٘مدم ُمقىمػ اًمرواومض ُمـ ه١مٓء وىمراءهتؿ ًمٚمٗمظ اًمٕمنمة ،وشم٘مدم اًمٙمـالم
ؾمٛمقا سمذًمؽ عمجٞمئٝمؿ ذم طمدي٨م واطمد.
قمغم أن اًمٕمنمة ّ
--------------------------------------------------وٓ شمُٗمرد سم٤مًمّمالة قمغم أطمد إٓ ًمرؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وقمغم آًمف وم٘مط.
.......................
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وآل رؾمقل اهلل ّ
ختص سم٤مًمّمالة إٓ رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـ ّٚمؿ ،شم٘مـقل:
يٕمٜمل ٓ ّ
صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد ،وآًمف هؿ أهؾ سمٞمقف ،أزواضمف وذريقفّ ٓ ،
اًمٚمٝمؿ ّ
قمـكم يمـًم يٗمٕمـؾ أن
شمّمؾ قمـغم ّ
اًمًالم ،هـذا ُمــ ؿمـٕم٤مر
اًمرواومض ،شم٘مقل :قمكم قمٚمٞمف ّ
اًمًالم أو وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م ّ
واًمًالم واحلًـ قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
يٌلم ًمؽ هذه اعمً٠مًم٦م وهق ُمٕم٤مس هل١مٓء.
اًمرواومض ،اًمؼمهب٤مري ّ
--------------------------------------------------وشمٕمٚمؿ أن قمثًمن سمـ قمٗم٤من ىمقؾ ُُمٔمٚمق ًُم٤م ،وُمـ ىمقٚمف يم٤من فم٤معمً٤م ،هذا حمؾ اشمٗم٤مق سملم أهؾ اًمًٜم٦م.
.......................
هذا حمؾ اشمٗم٤مق أن قمثًمن ُىمقِؾ ُمٔمٚمق ًُم٤م و ُسم ِٖمل قمٚمٞمف ريض اهلل قمٜمف.
--------------------------------------------------ىم٤مل ومٛمـ أىمر سمًم ذم هذا اًمٙمق٤مب وآُمـ سمف واختذه إُم٤م ًُم٤م ومل يِمؽ ذم طمرف ُمٜمف ،ومل جيحد طمر ًوم٤م واطمدً ا :ومٝمق
ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م ومج٤مقم٦م يم٤مُمؾ ،ىمد يمٛمٚم٧م ومٞمف اًمًٜم٦م ،وُمـ ضمحد طمر ًوم٤م ذم هذا اًمٙمق٤مب أو ؿمؽ ذم طمـرف ُمٜمـف أو
ؿمؽ ومٞمف أو وىمػ :ومٝمق ص٤مطم٥م هقى.
.......................
إن يم٤من ي٘مّمد سم٤محلرف اعمْمٛمقن ومٙمالُمف صحٞمحُ ،مْمٛمقن اًمٙمق٤مب ومجٚم٦م ُم٤م ذم اًمٙمق٤مب صحٞمحُ ،مقاومؼ
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صمؿ ُمًـ٤مئؾ ىم٤مهلـ٤م سم٤مضمقٝمـ٤مد وٓ
ًمٚمًٜم٦م ،وإن يم٤من ي٘مّمد اعمً٤مئؾ اجلزئٞم٦م ومٝمذا ًمٞمس سمّمحٞمح ،هل حمؾ ٟمٔمرٕ ،ن ّ
شمثٌ٧م ،ي٘مّمد اعمْمٛمقن ،وًمٕمٚمف ُمـ محؾ يمالم اًمؼمهب٤مري قمغم أطمًــ اعمح٤مُمـؾ أٟمـف ي٘مّمـد ُمْمـٛمقن اًمٙمقـ٤مب
وإصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمف وٓ ي٘مّمد اجلزئٞم٤مت.
--------------------------------------------------وُمـ ضمحد طمر ًوم٤م مم٤م هذا اًمٙمق٤مب أو ؿمؽ ذم طمرف ُمٜمف أو ؿمؽ ومٞمف أو وىمػ ومٝمق صـ٤مطم٥م هـقى ،وُمــ
ضمحد أو ؿمؽ ذم طمرف ُمـ اًم٘مرآن أو ذم رء ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ًم٘مل اهلل شمٕم٤ممم ُمٙمـذ ًسم٤م:
وم٤مشمؼ اهلل واطمذر ،وشمٕم٤مهد إيًمٟمؽ.
وُمـ اًمًٜم٦م أٓ شمٕملم أطمدً ا قمغم ُمٕمّمٞم٦م اهلل وٓ أوزم اخلػم وٓ اخلٚمؼ أمجٕملم ،وٓ ـم٤مقمـ٦م ًمٌنمـ ذم ُمٕمّمـٞم٦م
حت٥م قمٚمٞمف أطمدً ا ،وايم َْر ْه ذًمؽ يمٚمف هلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم.
اهلل ،وٓ ّ
.......................
يٕمٜمل اًمًٜم٦م اًمقاضمٌ٦م.
--------------------------------------------------قمز ّ
وضمؾ ُمـ يمٌػم اعمٕم٤ميص وصٖمػمه٤م.
وامإيًمن سم٠من اًمققسم٦م ومريْم٦م قمغم اًمٕمٌ٤مد أن يققسمقا إمم اهلل ّ
.......................
ُقن ًَم َٕمٚم ُٙم ُْؿ ُشم ْٗمٚمِ ُح َ
وضمؾ ي٘مقلَ ﴿ :و ُشمُق ُسمقا إِ َمم اهللِ َمجِٞم ًٕم٤م َأ َهي٤م اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
قمز ّ
ـقن﴾(،)1
شم٘مدم اًمٙمالم قمغم ذًمؽ ،واهلل ّ
دائًم ذم ظمقؿ إقمًمل اًمّم٤محل٦م ُيذ ّيمّر امإٟمً٤من سم٤مًمققسم٦م وآؾمقٖمٗم٤مر ،وهـذا ُمــ
وهٜم٤م يذيمر ذم ظمق٤مم اًمٙمق٤مب ٕن ً
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
هدي اًمٜم ّ
--------------------------------------------------ّ
وُمـ مل يِمٝمد عمـ ؿمٝمد ًمف رؾمقل اهلل ّ
ؿمـ٤مك ومـٞمًم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سم٤مجلٜم٦م ومٝمق ص٤مطم٥م سمدقم٦م ووـالًم٦م،
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمسُ :مـ ًمزم اًمًٜم٦م ِ
ىم٤مل سمف رؾمقل اهلل ّ
ح٤مب رؾمـقل اهلل
وؾمٚم َؿ ُمٜمـف أصـ ُ
َ
صمؿ ُم٤مت يم٤من ُمع اًمٜمٌ ّٞملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم :وإن يم٤من ًمـف شم٘مّمـػم ذم اًمٕمٛمـؾ ،وىمـ٤مل سمنمـ سمــ
رأي٧م ً
رضمال ُمــ أهـؾ اًمًـٜم٦م
احل٤مرث :امإؾمالم هق اًمًٜم٦م ،واًمًٜم٦م هل امإؾمالم ،وىم٤مل ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض :إذا ُ
( )1اًمٜمقر.31:
196

شرح (شرح السنة للرببهاري)
للشيخ فهد املقرن

ً
ومٙم٠مٟمًم أرى ً
رضمال ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ّ
رضمـال ُمــ اًمٌـدع ومٙمـ٠مين رأيـ٧م
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وإذا رأي٧م
ً
رضمال ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم.
.......................
هذه سمِم٤مرة ٕهؾ اًمًٜم٦م ،أن امإٟمً٤من إذا يم٤من ٓز ًُم٤م ًمٚمًٜم٦م وسمخ٤مص٦م ذم زُمـ اًمٌـدع وامإطمـداث :ومـ٢من اهلل
ظمػما ،وهذا ُمٜم٘مقل قمـ إئٛم٦م ،واًمّمؼم قمغم اًمًٜم٦م واًمثٌ٤مت قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م ُشمُٜمـ٤مل
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد وقمده ً
سمف اًمدرضم٤مت و ُشم َٙمَٗم ُر سمف اًمًٞمئ٤مت.
--------------------------------------------------وىم٤مل يقٟمس سمـ قمٌٞمد :اًمٕمج٥م ممـ يدقمق اًمٞمقم إمم اًمًٜم٦م وأقمج٥م ُمٜمف ُمـ جيٞم٥م إمم اًمًٜم٦م ومٞم٘مٌـؾ ،ويمـ٤من
اسمـ قمقن ي٘مقل قمٜمد اعمقت :اًمًٜم َ٦م اًمًٜم َ٦م :وإي٤ميمؿ واًمٌدع طمقك ُم٤مت ،وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌـؾ وُمـ٤مت رضمـؾ ُمــ
أصح٤مسمف ُومرئِل ذم اعمٜم٤مم وم٘م٤مل :ىمقًمقا ٕيب قمٌد اهلل قمٚمٞمؽ سم٤مًمًٜم٦م :وم٢من أول ُم٤م ؾم٠مًمٜمل اهلل ؾم٠مًمٜمل قمـ اًمًٜم٦م.
.......................
امإُم٤مم أمحد صمٌ٧م قمغم اًمًٜم٦م ،وهذه ُمـ اعمرائـل اًمقـل ُرئٞمـ٧م ًمإلُمـ٤مم رمحـف اهلل وشمثٌ ّقّـف قمـغم اًمًـٜم٦م وقمـغم
قمز ّ
وضمؾ.
آؾمق٘م٤مُم٦م ،ومثٌ٧م قمغم اًمًٜم٦م ذم ُمً٠مًم٦م يمالم اهلل ّ
--------------------------------------------------ُمًققرا ومٝمق صد ّيؼ ،وي٘م٤مل :آقمقّم٤مم سم٤مًمًٜم٦م ٟمج٤مة،
وىم٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦مُ :مـ ُم٤مت قمغم اًمًٜم٦م
ً
وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقريُ :مـ أصٖمك سم٠مذٟمف إمم ص٤مطم٥م سمدقم٦م ظمرج ُمـ قمّمـٛم٦م اهلل وويمـؾ إًمٞمٝمـ٤م –يٕمٜمـل إمم
اًمٌدع ،-وىم٤مل داود سمـ أيب هٜمد :أوطمك اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم إمم ُمقؾمك سمـ قمٛمران ٓ :دمـ٤مًمس أهـؾ اًمٌـدع :ومـ٢من
ضم٤مًمًقٝمؿ ومح٤مك ذم صدرك رء مم٤م ي٘مقًمقن أيمٌٌقؽ ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ( ،)1وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مضُ :مــ ضمـ٤مًمس
أصح٤مب سمدقم٦م مل يٕمط احلٙمٛم٦م ،وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ٓ :دمٚمس ُمع ص٤مطم٥م سمدقم٦م ،وم٢مين أظمـ٤مف أن شمٜمـزل
قمٚمٞمؽ اًمٚمٕمٜم٦م ،وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مضُ :مـ أطم٥م ص٤مطم٥م سمدقم٦م :أطمٌط اهلل قمٛمٚمف ،وأظمرج ٟمقر امإؾمالم ُمـ
( )1ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز اًمراضمحل طمٗمٔمف اهلل ذم ذطمف قمغم ٟمٗمس اًمٙمق٤مب (اًمنميط اًمً٤مدس قمنم)( :هذا ُمـ آصم٤مر سمٜمل إهائٞمؾ وأظمٌ٤مرهؿ ٓ
يٕمقل قمٚمٞمف :وم٢من داود سمـ أيب هٜمد اًم٘مِمػمي سمٞمٜمف وسملم ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم دهقر وأزُمٜم٦م ـمقيٚم٦م شمٜم٘مٓمع دوهن٤م أقمٜم٤مق اعمٓمل ،وُمثؾ هذا ٓ ي١مظمذ إٓ
صغم اهلل قمٚمٞمف ّ
قمـ اعمٕمّمقم ّ
وؾمٚمؿ).
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ىمٚمٌف ،وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مضُ :مـ ضمٚمس ُمع ص٤مطم٥م سمدقم٦م ،ور ّصمف اًمٕمٛمك
.......................
ور ّصمف اًمٕمٛمك قمـ احلؼ.
--------------------------------------------------ومج ْـز ذم ـمريـؼ همـػمه ،وىمـ٤مل اًمٗمْمـٞمؾ سمــ
وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض :إذا رأي٧م ص٤مطم٥م سمدقم٦م ذم ـمريؼ ُ
اؾمـقخػ سمـًم
ّ
قمٞم٤مضُ :مـ قم ّٔمؿ ص٤مطم٥م سمدقم٦م ،وم٘مد أقم٤من قمغم هدم امإؾمالم ،وُمـ شمًٌؿ ذم وضمف ُمٌقدع وم٘مـد
قمز ّ
وضمؾ قمغم حمٛمد ّ
محٝم٤م ،وُمـ شمٌع ضمٜم٤مزة
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وُمـ زوج يمريٛمقَف ُمٌقد ًقم٤م وم٘مد ىمٓمع ر َ
أٟمزل اهلل ّ
ُمٌقدع مل يزل ذم ؾمخط اهلل طمقك يرضمع ،وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض :آيمؾ ُمع هيـقدي وٟمٍمـاين ،وٓ آيمـؾ ُمـع
ُمٌقدع ،وأطم٥م أن يٙمقن سمٞمٜمل وسملم ص٤مطم٥م سمدقم٦م طمّمـ ُمـ طمديد،
.......................
يمريٛمقف :اسمٜمقف وأظمقف ،ويمؾ هذه آصم٤مر ًمٚمقٜمٗمػم ُمـ اًمٌدع.
--------------------------------------------------وضمؾ ُمـ اًمرضمؾ أٟمف ُمٌٖمض ًمّم٤مطم٥م سمدقم٦م همٗمر ًمف  -وإن ّ
قمز ّ
ىمـؾ
وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض :إذا َقمٚمِ َؿ اهللُ ّ
يًمًمئ ص٤مطم٥م سمدقم٦م إٓ ٟمٗم٤م ًىم٤م ،وُمـ أقمرض سمقضمٝمف قمـ ص٤مطم٥م سمدقم٦م ُمأل اهلل
قمٛمٚمف  ،-وٓ يٙمـ ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م ُ
ىمٚمٌف إيًمٟمً٤م ،وُمـ اٟمقٝمر ص٤مطم٥م سمدقم٦م آُمٜمف اهلل يقم اًمٗمزع إيمؼم ،وُمـ أه٤من ص٤مطم٥م سمدقمـ٦م رومٕمـف اهلل ذم اجلٜمـ٦م
ُم٤مئ٦م درضم٦م ،ومال شمٙمـ حت٥م ص٤مطم٥م سمدقم٦م ذم اهلل أسمدً ا.
ّ
وصغم اهلل قمغم حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾم ّٚمؿ ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
واهلل أقمٚمؿ،
.......................
ٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن اٟمقٝمٞمٜم٤م ُمـ هذا اًمٙمق٤مب ،وأصم٤مر اًمقل ىمدُمٝم٤م ًمـؽ هـل قمـغم ؾمـٌٞمؾ اًمقٛمثٞمـؾ
واًمٌٞم٤من وشم٠مصٞمؾ هذا إصؾ اًمذي ّسملم ًمؽ ذم ًمزوم اًمًٜم٦م ،ومٙمق٤مسمف رمحـف اهلل ذم ذح اًمًـٜم٦م ،وًمٙمــ ىمٌـؾ أن
ومثؿ ُمً٤مئؾ ُمٝمٛم٦م يٜمٌٖمل ًمإلٟمً٤من أن يٕمرومٝم٤م وهق ي٘مرأ يمقـ٥م اًمًـٚمػ ،ومـ٢من
ٟمخقؿ هذا اعمجٚمس وهذا اًمٙمق٤مب ّ
يمق٥م اًمًٚمػ وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أصم٤مر وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إُمقر يٜمٌٖمل ًمإلٟمً٤من أن يًٚمؽ ومٞمٝم٤م ُمًٚمؽ أهؾ اًمًٜم٦م سمـدون
اًمٖمٚمـق ،-
ُمٜمٝمج٤م ظمالف ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًـٜم٦م  -ذم
همٚمق أو شمٗمريط ،وم٢من سمٕمض اًمٜم٤مس عم٤م ىمرأ هذه اًمٙمق٥م رسمًم شمٌٜمك
ّ
ً
ّ
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ومٝمذه اًم٘مْم٤مي٤م شم٘مدر سم٘مدره٤م ،وم٤محلٙمؿ قمغم اعمٌقدع ٓ سمد أن يٙمقن ومٞمف حت٘مٞمؼ ُمٜم٤مط ،وسمٞم٤من ُم٤م شم٘مع سمف اًمٌدقم٦م َيق٤مج
وم٘مف وَيق٤مج قمٚمؿ ،وهلذا أٟم٤م أؾمقق ًمٙمؿ يمالم ؿمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ومٞمًم يقٕمٚمؼ سمٛمً٤مئؾ اهلجر،
ٕن سمٕمض اًمٜم٤مس – ذم ُمً٠مًم٦م ضمزئٞم٦م – سمٕمض اًمٜم٤مس يًـٛمع يمـالم اًمًـٚمػ ذم ُمًـ٠مًم٦م اهلجـر ومٞمٓمٚم٘مـف سمٙم٤مومـ٦م
امإـمالق ،أو يقٕمدى قمغم إظمقاٟمف اعمًٚمٛملم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ومٞمًم يقٕمٚمؼ سم٤مًمقٌديع سمٖمػم طمؼ ،ىمْم٤مي٤م اًمقٌديع يٜمٌٖمـل
أن ُشمُٜم٤مط سم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ وأهؾ اًمرؾمقخ ذم اًمٕمٚمؿ ،أُم٤م أن يقجرأ قمغم ذًمؽ صٖم٤مر ـمالب اًمٕمٚمؿ ،ومٝمذا ُمــ اًمٖمٚمـط،
وهذا ُمـ شمٗمريؼ يمٚمٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م ،وهلذا امإٟمً٤من ىمد يق٘مٛمص ؿمخّمٞم٦م ًمٞمً٧م ًمف ،ئمـ أٟمف أسمق زرقم٦م اًمرازي أو
أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي أو اًمؼمهب٤مري ،هذا اًمزُم٤من أظمؼميمؿ أن سمٕمض اًمٜم٤مس يقجرأ قمغم ُمثؾ هـذه إُمـقر ويقٕمًـػ
ومٞمٝم٤م ،وهلذا ؿمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م عم٤م ضم٤مء يقٙمٚمؿ قمـ هذه اعمً٤مئؾ ذيمر أؿمٞم٤مء ،مم٤م شمٙمٚمـؿ ومٞمـف ُمًـ٠مًم٦م اهلجـر،
وىم٤مل اهلجر خيقٚمػ سم٤مظمقالف إطمقال وإؿمخ٤مص ،وُمـ اًمٜم٤مس اهلجر قمٜمده ُمٓمٚمؼ ،دمده ذم أُمريٙم٤م وهيجـر
أهؾ امإؾمالم! أٟم٧م ذم سمالد يمٗم٤مر ،ىمْم٤مي٤م اهلجر ختقٚمػ سم٤مظمقالف إطمقال وإزُمـ٤من ،ىمـ٤مل اسمــ شمٞمٛمٞمـ٦م :ومـال
ينمع ذم زُم٤من ؿم٤مع سمف اًمٌدع ،ىم٤مل :واهل٤مضمر ٓ ي٘مقى ،صمؿ ىم٤مل ؿمٞمخ امإؾمالمُ :مـ اًم٘مقاقمـد اهلجـر اًمـذي ىمـد
ُمًٚمًم صمؿ يٕم٤مُمؾ سم٤مهلجر ،هذا رسمًم أدى سمف اهلجر إمم
يّمد اعمٝمجقر قمـ اًمديـ ٓ :ينمع ،يٕمٜمل أن يّمػم ؿمخص ً
ًمـدين ذم
أن يؽمك اًمديـ ،هذه ُمً٤مئؾ وم٘مف وقمٚمؿ ُيرضمع ومٞمٝم٤م إٓ ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ،وسمٕمض اًمٜم٤مس ئمـ أٟمف قمٜمده قمٚمؿ ّ
هذه اعمً٤مئؾ ،أو أن هذا اًمٕمٚمؿ خمّمقص سمٗمالن وومالن ،قمٚمًمء أهؾ اًمًٜم٦م شمٙمٚمٛمقا قمـ هذه اعمً٤مئؾ وشمٌ ّٞمٜمقا ومٞمٝم٤م
وذيمروه٤م ،وم٤ممإٟمً٤من ٓ ي٠ميت سمٕمٚمؿ ضمديد همػم قمٚمؿ اًمًٚمػ ،وهلذا ي٘مقل ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م ًمِمٞمخ امإؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمـ٦م
رمحف اهلل شمٕم٤ممم – ىمٌؾ أن ٟمجٞم٥م قمغم إؾمئٚم٦م – ىم٤ملُ ٓ :جيٕمـؾ ُمـ٤م أومقـك سمـف إُمـ٤مم ُمــ أئٛمـ٦م اًمًـٜم٦م ذم ىمْمـٞم٦م
دمز َئَٝم٤م ،هـل
طمٙمًم قم٤م ًُم٤م ذم مجٞمع إطمقال وإزُم٤من ،ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م ،وهذه ممٙمـ أن ُ َ
خمّمقص٦م ُمـ ىمْم٤مي٤م اهلجر ً
طمٙمـًم قم٤م ًُمـ٤م ذم مجٞمـع
ىمقاقمدُ ،م٤م أومقك سمف إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اًمًٜم٦م ذم ىمْمٞم٦م خمّمقص٦م ُمــ ىمْمـ٤مي٤م اهلجـر ٓ ُجيٕمـؾ
ً
إطمق ال واًمزُم٤من ،وم٤مهلجر خيقٚمػ يمًم ىمد ىمٚم٧م ًمؽ ،وؾم٤مئؾ اهلجـر وُم٘م٤مصـد اهلجـر وذوط اهلجـر وحت٘مـؼ
اعمّمٚمح٦م ُمـ اهلجر واًم٘مدرة قمغم اهلجر ،ومٚمٝمذا إذا رأي٧م يمالم اًمًٚمػ وم٤مقمروف قمغم يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٌ ّٞمٜمقٟمـف
ًمؽ ،أهؾ اًمٕمٚمؿ يٌ ّٞمٜمقن ًمؽ ،أُم٤م أن شم٠ميت ومق٠مظمذ يمالم اًمًٚمػ ومق٘مقل امإسم٤مٟم٦م ٓسمـ سمٓم٦م أو ذح اًمًٜم٦م ًمٚمؼمهب٤مري
صمؿ شم٠ميت شمٓمٌ٘مف قمغم إظمقاٟمؽ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ،يٜمٌٖمل ًمإلٟمً٤من أن يٙمقن قمٜمده وم٘مف ،واضمقًمع اًمٙمٚمٛم٦م ،وَيـذر ممــ
يٖمٚمق ذم هذه اعمً٤مئؾ ،ومٝمذه ىمْمٞم٦م ُمٝمٛم٦م يٜمٌٖمل ًمإلٟمً٤من أن يقٜم ٌّف هل٤م ذم ُمثؾ هذه اًم٘مْم٤مي٤م ،وهلذا امإٟمً٤من ذم ُمثؾ
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هذه اعمً٤مئؾ يً٠مل أهؾ اًمٕمٚمؿ ويرضمع ومٞمٝم٤م ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ،هذا ومٞمًم يقٕمٚمؼ سمًم اٟمقٝمٞمٜم٤م سمـف ُمــ يمقـ٤مب ،وٟمًـ٠مل اهلل
ّ
وصغم اهلل وؾمـ ّٚمؿ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن يقق ّوم٤مٟم٤م قمغم اًمًٜم٦م ،وأن يقوم٘مٜم٤م إمم اًمًٜم٦م ،وأن خيقؿ ًمٜم٤م سم٤مًمًٜم٦م وامإؾمالم،
قمغم ٟمٌ ّٞمٜم٤م حمٛمد.
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