القاعدة المراكشية
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،احلٛمد هلل رب اًمٕماعملم ،واًمٕماىمٌة ًمٚمٛمت٘ملم ،وٓ قمدوان إٓ قمغم اًمٔماعملم ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف
إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن ؾمٞمدٟما وٟمٌٞمٜما وإُماُمٜما وىمدوشمٜما حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمٓمٚمب ،اهلاؿمٛمل اًم٘مرر
اًمٕمريب اعمٙمل ،صمؿ اعمدين ،أؿمٝمد أٟمف رؾمقل اهلل إمم اًمث٘مٚملم اجلـ واإلٟمس ُمـ اًمٕمرب واًمٕمجؿ ،وأؿمهٝمد أٟمهف رؾمهقل رب
اًمٕماعملم ،وظماشمؿ اًمٜمٌٞملم ،وأٟمف ٓ ٟمٌل سمٕمده ،وأٟمف سمٚمغ اًمرؾماًمة وأدى إُماٟمة وٟمّمح إُمة ،وضماههد ذم اهلل طمهؼ ضماههده
طمتك أشماه ُمـ رسمف اًمٞم٘ملم ،ومّمٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،وقمغم إظمقاٟمف ُمـ اًمٜمٌٞملم واعمرؾمٚملم وقمغم آًمف وقمغم أصحاسمف وقمغم
أشمٌاقمف سم٢مطمًان إمم يقم اًمديـ.
أُما سمٕمد:
وم٢مين أمحد اهلل إًمٞمٙمؿ ،وأصمٜمل قمٚمٞمف اخلػم يمٚمف وأؾم٠مًمف اعمزيد ُمـ ومْمٚمف ،وأؾم٠مًمف -ؾمٌحاٟمف -أن يّمٚمح ىمٚمقسمٜما وأقمامًمٜمها
وٟمٞماشمٜما وذرياشمٜما ،يمام أؾم٠مًمف -ؾمٌحاٟمف -أن جيٕمٚمٜما اضمتامقمٜما هذا اضمتام ًقما ُمرطمق ًُما ،وأن جيٕمؾ شمٗمرىمٜما شمٗمر ًىما ُمٕمّمق ًُما ،وأٓ
جيٕمؾ ومٞمٜما وٓ ُمٜما ؿم٘مٞمًّا وٓ حمرو ًُما ،وأؾم٠مًمف -ؾمٌحاٟمف -أن جيٕمؾ مجٕمٜما هذا مجع ظمػم وقمٚمؿ ورمحة شمٜمزل قمٚمٞمف اًمًهٙمٞمٜمة
وشمٖمِماه اًمرمحة ،وحتٗمف اعمالئٙمة ويذيمره اهلل ومٞمٛمـ قمٜمده ،ومٜمحٛمد اهلل -ؾمٌحاٟمف وشمٕمهامم -أن أقمادٟمها إمم ههذه اعمجهاًمس،
وٟمً٠مل اهلل ًمٜما وًمٙمؿ اإلظمالص ذم اًمٕمٛمؾ واًمّمدق ذم اًم٘مقل.
درؾمٜما ذم هذه اًمدورة هق شمٙمٛمٚمة ُما شمٙمٚمٛمٜما قمٚمٞمف مما ين اهلل وومتح اهلل قمغم هذه اًمرؾماًمة اعمًامة "اًم٘ماقمدة اعمرايمِمٞمة".
ؾمٌؼ ذم اًمٕمام اعمايض أن هذه اًمرؾماًمة ضمقاب قمـ ؾم١مال ُمقضمف ًمٚمِمٞمخ -رمحف اهلل ،-وهذا اًمًائؾ ُمـ سمٚمدة ُُمرايمش
سمْمؿ اعمٞمؿٟ -مًٌة إمم هذه اًمٌٚمدة.وهذا اًمً١مال يتٕمٚمؼ سمّمٗمات اهلل -قمز وضمؾ ،-ذًمؽ أن اعم١مًمػ ُؾمئؾ قمهـ رضمٚمهلم شمٌاطمثها ذم ُمًه٠مًمة اإلصمٌهات ذم
اًمّمٗمات ،واجلزم سم٢مصمٌات اًمٕمٚمق قمغم اًمٕمرش ،وم٘مال أطمدمها ٓ :جيب قمغم أطمد ُمٕمرومة هذا وٓ اًمٌحث قمٜمف ،سمؾ يٙمره ًمف،
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يمام ىمال اإلُمام ُماًمؽ ًمٚمًائؾُ" :ما أراك إٓ رضمؾ ؾمقء"  ،إٟمام جيب قمٚمٞمف أن يٕمرف ويٕمت٘مهد أن اهلل -شمٕمهامم -واطمهد ذم
( )1

ُمٚمٙمف ،وهق رب يمؾ رء وُمٚمٞمٙمف وظماًم٘مف ،سمؾ ُمـ شمٙمٚمؿ ذم رء ُمـ هذا ومٝمق جمًؿ طمِمقي.
ومٝمؾ هذا اًم٘مائؾ هذا اًمٙمالم ُمّمٞمب أو خمٓمئ ،وإذا يمان خمٓمئًا ومام اًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف جيب قمغم اًمٜماس أن يٕمت٘مدوا إصمٌات
اًمّمٗمات واًمٕمٚمق قمغم اًمٕمرش اًمذي هق أقمغم اعمخٚمقىمات ،وُما ُمٕمٜمك اًمتجًٞمؿ واحلِمق ،وـمٚمب اًمٗمتقى ُمهـ اعم١مًمهػ -
وسمً َط اًم٘مقل سمً ًٓما يزيؾ اًمِمٌٝمات.
رمحف اهللْ ،-
اعم١مًمػ -رمحف اهلل -أضماب سمجقاب جمٛمؾ ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ ومّمؾ ،وم٘مال :جيب قمغم اخلٚمؼ أن ي٘مروا سمام ضماء سمف اًمٜمٌل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومام ضماء سمف اًم٘مرآن أو اًمًٜمة اعمٕمٚمقُمة جيب قمغم اخلٚمؼ أن ي٘مروا سمف مجٚمة وشمٗمّمٞمالًً ،وٓ يٙمقن اًمرضمؾ
حمٛمهدً ا
ُم١مُمٜمًًا طمتك ي٘مر سمام ضماء سمف اًمرؾمقل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،-وهذا حت٘مٞمؼ ؿمٝمادة أن ٓ إًمهف إٓ اهلل وؿمهٝمادة أن
ً
رؾمقل اهلل ،وهق أصؾ اًمديـ وأؾماس اعمٚمة ،أصؾ اًمديـ وأؾماس اعمٚمة أن شمِمٝمد هلل -شمٕمامم -سماًمقطمداٟمٞمة ،وشمِمٝمد ًمٜمٌٞمهف
حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سماًمرؾماًمة ،وهذا ُمٕمٚمقم سمآوٓمرار ُمـ ديـ اإلؾمالم ٓ حيتاج إمم شم٘مرير ،وهق اإلىمرار سمام
ضماء سمف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهق ُما ضماء سمف اًم٘مرآن واًمًٜمة.
أيْما مما ضماء سمف اًمرؾمقل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -أٟمف ريض قمـ اًمًاسم٘ملم إوًملم ،وقمـ ُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطمًان ،يمهام
ً
ٍ ِ
ىمال -شمٕماممَ ﴿ :واًمًاسمِ ُ٘مق َن إَ َّو ًُمق َن ُِم َـ اعمُْ َٝم ِ
ٟمّم ِ
ار َوا ًَّم ِذي َـ ا َّشمٌَ ُٕم ُ ِ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُٝم ْؿ َو َر ُوقا َقمٜمْ ُف﴾ .
اضم ِري َـ َوإَ َ
َّ
قهؿ سم٢م ْطم ًَان َّر َ
( )2

ٞمت ًَم ُٙم ُُؿ ِ
اإل ْؾمالَ َم ِديٜمًًا﴾ .
وىمد أيمٛمؾ اهلل اًمديـ ،ىمال﴿ :ا ًْمٞمَ ْق َم َأ ْيم َْٛم ْٚم ُت ًَم ُٙم ُْؿ ِديٜمَ ُٙم ُْؿ َو َأ ْْت َ ْٛم ُت َقم َٚمٞمْ ُٙم ُْؿ ٟمِ ْٕم َٛمتِل َو َر ِو ُ
( )3

يمذًمؽ مما ضماء سمف اًمرؾمقل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -أُمر اهلل ًمف سماًمٌالغ اعمٌلم ،وماًمرؾمقل سمٚمغ اًمرؾماًمة وأدى إُماٟمة،
لم ًمِٚمٜمَّ ِ
ىمال -شمٕماممَ ﴿ :و َأ َٟمز ًْمٜمََا إِ ًَم ْٞم َؽ ِّ
َّاس َُما ُٟم ُِّز َل إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ﴾  ،وماًمرؾمقل سمٚمغ اًمرؾماًمة ومل يٙمهتؿ ؿمهٞمئًإ ،ن اًمٙمهتامن
اًمذ ْيم َْر ًمِتُ ٌَ ِّ َ
( )4

( ) 1صحٞمح :أظمرضمف اًمالًمٙمائل ذم ذح أصقل اقمت٘ماد أهؾ اًمًٜمة ( ،)398/2واًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء واًمّمٗمات ( ،)151/2ىمهال إًمٌهاين ذم خمتٍمه
اًمٕمٚمق ص :132 :صحٞمح.
( )2اًمتقسمة111 :
( )3اعمائدة3 :
( )4اًمٜمحؾ44 :
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يٜماىمض ُمقضمب اًمرؾماًمة ،يمام أن اًمٙمذب يٜماىمض ُمقضمب اًمرؾماًمة ،وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمرؾمقل ُمٕمّمقم قمـ اًمٙمتامن ،وُمهـ
اقمت٘مد أن اًمرؾمقل يمتؿ ؿمٞم ًئا ُمـ اًمقطمل وم٢مٟمف يماومر سماهلل اًمٕمٔمٞمؿٟ ،مً٠مل اهلل اًمًالُمة واًمٕماومٞمة.
واًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سملم ًمٚمٜماس ُمٕماين اًم٘مرآن واًمًٜمة ،وماهلل -شمٕمامم -أٟمزل اًمٙمتاب قمغم ىمٚمب حمٛمد -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومًٛمٕمف اًمّمحاسمة وطمٗمٔمقه ،واًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ -سمهلم أًمٗمافمهف وُمٕماٟمٞمهف ،وُمٕمهاين
اًم٘مرآن واًمًٜمة ٓ سمد ُمـ ومٝمٛمٝما طمتك يٕمٚمؿ ُمراد اهلل وُمراد رؾمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهلذا أىمام اسمـ قمٛمر -ريض اهلل
قمٜمف -وهق ُمـ صٖمار اًمّمحاسمة ذم اًمٌ٘مرة صمامن ؾمٜملمٕ :ضمؾ اًمٗمٝمؿ واعمٕمرومة واعمٕمٜمك.
وهذا ُمٕمٚمقم ُمـ وضمقه ُمتٕمددة :وذًمؽ أن اًمٕمادة اعمْمٓمردة اًمتل ضمٌؾ قمٚمٞمٝما سمٜمهق آدم شمقضمهب اقمتٜمهاءهؿ سمهاًم٘مرآن
اعمٜمزل قمٚمٞمف ،وأن اهلل ىمد طمْمف قمغم شمدسمره وشمٕم٘مٚمف وومٝمٛمف ،واهلل -شمٕمامم -أٟمزل اًم٘مرآن ًمٞمٕم٘مٚمف اًمٜماس﴿ :إِ َّٟمَّا َأ َٟمز ًْمٜمََها ُه ُىم ْرآ ًٟمًها
َقم َرسمِ ًّٞما ًَّم َٕم َّٚم ُٙم ُْؿ َشم ْٕم ِ٘م ُٚمق َن﴾  ،وذم اهلل -شمٕماممُ -مـ ٓ يٗم٘مف اًم٘مرآن وم٘مالَ ﴿ :و َضم َٕم ْٚمٜمََا َقم َغم ُىم ُٚم ِ
قِبِ ْؿ َأ ِيمٜمََّّه ًة َأن َي ْٗم َ٘م ُٝمهق ُه﴾  ،وذم
ُمـ مل يٙمـ طمٔمف ُمـ اؾمتامقمف إٓ ؾمامع اًمّمقت دون ومٝمؿ اعمٕمٜمك ،يمام ىمال -ؾمٌحاٟمف وشمٕماممَ ﴿ :و َُمثَ ُؾ ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا َيم ََٛمثَ ِؾ
ا ًَّم ِذي َيٜمْ ِْٕم ُؼ سمِ َام َٓ َي ًْ َٛم ُع إَِّٓ ُد َقما ًء َوٟمِدََ ا ًء﴾ .
( )6

( )5

( )7

واًمّمحاسمة روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ومنوا ًمٚمتاسمٕملم ُمٕماين اًم٘مرآن ،يمام ىمال جماهد أٟمف قمرض اعمّمحػ قمهغم اسمهـ قمٌهاس
صمالث ُمرات ُمـ وماحتتف إمم ظماْتتف يقىمٗمف قمٜمد يمؾ آية ويً٠مًمف قمٜمٝما.
وهذا ضمقاب جمٛمؾ ،وُمـ ذًمؽ ُمٕمرومة أؾمامء اهلل وصٗماشمف ،وم٢من اهلل -شمٕمامم -أٟمزل ذم يمتاسمف آيات اًمّمٗمات ،ومٗمٝمٛمٝمها
ٍ
اًمً َهام ِء اًمهدُُّّ ْٟمٞمَاش  ،وىمقًمهف -
اًمٜماس وقم٘مٚمقها ،ويمذًمؽ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم ؾمٜمتفَ « :يٜمْ ِْز ُل َر ُّسمٜمََا ُيم َُّؾ ًَمٞمْ َٚمهة إِ َمم َّ
اهر َومق َق ِقمٌ ِ
ِ
ِ
اد ِه﴾ .
َ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُٝم ْؿ َو َر ُوقا َقمٜمْ ُف﴾ َ ﴿ ،و ُه َق ا ًْم َ٘م ُ ْ
شمٕماممَّ ﴿ :ر َ
( )8

( )9

( )11

( )5يقؾمػ2 :
( )6اإلهاء46 :
( )7اًمٌ٘مرة171 :
(ُ ) 8متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخاري :يمتاب اجلٛمٕمة ،سماب اًمدقماء ذم اًمّمالة ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ (ُ ،)1145،6321،7494مًٚمؿ :يمتهاب صهالة اعمًهاومريـ
وىمٍمها ،سماب اًمؽمهمٞمب ذم اًمدقماء واًمذيمر ذم آظمر اًمٚمٞمؾ ُ ،) 758( ...مـ طمديث أيب هريرة ،وذم اًمٌاب ُمـ طمديث قمكم سمـ أيب ـماًمهب ،أيب ؾمهٕمٞمد
اخلدري ،اسمـ ُمًٕمقد وهمػمهؿ.
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هذا ضمقاب جمٛمؾ ،صمؿ سملم اعم١مًمػ -رمحف اهلل -اجلقاب اًمتٗمّمٞمكم إلصمٌات اًمٕمٚمق واًمّمٗمات وم٘مال :إن إصمٌات قمٚمق اهلل
قمز وضمؾ قمغم قمرؿمف ُمتٌلم ُمـ وضمقه ُمتٕمددة:
اًمقضمف إول -أظمذٟماه ذم اًمدورة اعماوٞمة ،ووىمٗمٜما قمغم اًمقضمف اًمثاين :-أن اًم٘مرآن واًمًٜمـ اعمًتٗمٞمْمة اعمتقاشمرة وهمػم
اعمتقاشمرة ،ويمالم اًمًاسم٘ملم واًمتاسمٕملم ،وؾمائر اًم٘مرون اًمثالصمة ،ممٚمقء سمام ومٞمف إصمٌات اًمٕمٚمق هلل قمز وضمؾ قمغم قمرؿمهف ،سمه٠مٟمقاع
ُمـ اًمدٓٓت ،وإدًمة اًمتل ومٞمٝما إصمٌات أن اهلل قمغم قمرؿمف -يمام ىمال أهؾ اًمٕمٚمؿ -شمزيد أومرادها قمهغم أًمهػ دًمٞمهؾً ،مٙمهـ
هٜماك ىمقاقمد ودٓٓت حتت يمؾ دًٓمة يدظمؾ هذا أٟمقاع ُمـ أومراد إدًمة.
ُمـ هذه اًمدٓٓت ،وهذه اًم٘مقاقمد ،أن اهلل -شمٕمامم -ذيمر آؾمتقاء قمغم اًمٕمرش ذم ؾمٌٕمة ُمقاوهع ،ههذا ٟمهقع ُمهـ
اؾمتَ ََقى َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
اؾمتَ ََقى﴾ ،و ُقمدِِّّ يت سمٕمغم اًمتل شمٗمٞمهد قمٚمهق اهلل
ش﴾  ،سمٚمٗمظ ﴿ ْ
إدًمة حتتف ؾمٌٕمة أومراد ُمـ إدًمةُ ﴿ :صم َّؿ ْ
( )11

قمغم قمرؿمف.
ِ
هر ُج
وُمـ ذًمؽ أن اهلل -شمٕمامم -خيؼم سمٕمروج إؿمٞماء وصٕمقدها وارشمٗماقمٝمها إًمٞمهفَ ﴿ ،سمهؾ َّر َوم َٕمه ُف اهللَُّ إِ ًَمٞمْهف﴾ َ ﴿ ،شم ْٕم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب﴾ .
وح إِ ًَمٞمْف﴾ ﴿ ،إِ ًَمٞمْف َي ّْم َٕمدُُ ا ًْم َٙمَٚم ُؿ اًم َّٓمٞمِّ ُ
اًمر ُ
اعمَْالََئ َٙم ُة َو ُّ
( )12

( )13

( )14

َهاب ُِمه َـ اهللَِّ ا ًْم َٕم ِز ِ
يهؾ ا ًْم ِٙمتَ ِ
اًمهر ِطمٞم ِؿ﴾ َ ﴿ ،شم َِٜمز ُ
يهز
اًمر ْ َ
مح ِـ َّ
وُمـ ذًمؽ أن اهلل -شمٕمامم -خيؼم سمٜمزوهلا ُمٜمفَ ﴿ ،شم َِٜمز ٌيؾ ُِّم َـ َّ
ِ
وح ا ًْم ُ٘مدُُ ِ
س ُِمـ َّر ِّسم َؽ﴾ .
ا ًْم َٕمٚمٞم ِؿ﴾  ،واًمٜمزول يٙمقن ُمـ أقمغم إمم أؾمٗمؾُ ﴿ ،ىم ْؾ َٟم ََّز ًَم ُف ُر ُ
( )15

( )16

( )9اعمائدة119 :
( )11إٟمٕمام18 :
( )11إقمراف54 :
( )12اًمٜمًاء158 :
( )13اعمٕمارج4 :
( )14وماـمر11 :
( )15ومّمٚمت2 :
( )16هماومر2 :
( )17اًمٜمحؾ112 :

( )17

القاعدة المراكشية
ِ
ِ
هؿ
اؾم َ
ٞمؿ﴾ َ ﴿ ،ؾمه ٌِّ ِح ْ
وُمـ اًمدٓٓت واًم٘مقاقمد أن اهلل -شمٕمامم -خيؼم سم٠مٟمف اًمٕمكم إقمغم ،يم٘مقًمفَ ﴿ :و ُه َق ا ًْم َٕم ُّكم ا ًْم َٕمٔم ُ
َر ِّسم َؽ إَ ْقم َغم﴾ .
( )18

( )19

ِ
اًمً َام ِء﴾ واًمًامء اعمراد ِبا اًمٕمٚمق ،و(ذم) شمٙمقن ًمٚمٔمرف وهذا هق
وُمـ ذًمؽ أٟمف خيؼم أٟمف ذم اًمًامءَ ﴿ ،أ َأُمٜمتُُؿ َُّمـ ِذم َّ
( )21

إصؾ.
هذو ِع اًمٜمَّ َّْخ ِ
وإذا أريد سماًمًامء اًمٓمٌاق وم٢من «ذمش شمٙمقن سمٛمٕمٜمك «قمغمش يم٘مقًمف -شمٕماممَ ﴿ :وُٕ َص ِّٚمٌَٜمَّ ُٙم ُْؿ ِذم ُضم ُ
هؾ﴾  ،أي
قمغم ضمذوع اًمٜمخؾُ ﴿ ،ىم ْؾ ِؾم ُػموا ِذم إَ ْر ِ
ض﴾ أي قمغم إرض ،ي٘مال :ومالن ذم اًمًٓمح ،وإن يمان قمغم أقمغم رء ُمٜمف.
( )21

( )22

ِ
اًمً َهام ِء﴾  ،وىمهقل اًمٜمٌهل -صهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ-
وُمـ ذًمؽ اإلظمٌار سم٠مٟمف ذم اًمًامء ،يم٘مقًمفَ ﴿ :أ َأُمٜمتُُؿ َُّمهـ ِذم َّ
ًمٚمجاريةَ « :أ ْي َـ اهللَُُّ؟ش ،ىماًمت :ذم اًمًامء َ « ،أَٓ َشم ْ٠مُمٜمُ ِ
اًمً َام ِءش .
ُقين َو َأ َٟمَا َأ ُِم ُ
لم َُم ْـ ِذم َّ
َ
( )23

( )25

( )24

وُمـ وضمقه اًمدٓٓت أن اهلل أظمؼم أن سمٕمض اعمخٚمقىمات قمٜمده ،يم٘مقًمف﴿ :و ًَمف ُمـ ِذم اًمًامو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض َو َُم ْـ ِقمٜمدََ ُه
َّ َ َ
َ ُ َ
ِ
ِ ِِ
نو َن﴾ وهؿ اعمالئٙمة ،ومٝمذا دًمٞمؾ ُمـ أدًمة اًمٕمٚمق.
َٓ َي ًْتَ ْٙم ِ ُ
ْؼمو َن َقم ْـ قم ٌَا َدشمف َوَٓ َي ًْتَ َْح ُ
( )26

وإطماديث ذم ذًمؽ يمثػمة ،وأصمار قمـ اًمّمحاسمة ٓ ُشمُٕمد وٓ ُحتَم.

( )18اًمٌ٘مرة255 :
( )19إقمغم1 :
( )21اعمٚمؽ16 :
( )21ـمف71 :
( )22إٟمٕمام11 :
( )23اعمٚمؽ16 :
( ) 24أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمتاب اعمًاضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سماب حتريؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة وٟمًخ ُما يمان ُمـ إسماطمتف (ُ )537مـ طمديث ُمٕماوية سمـ احلٙمهؿ
اًمًٚمٛمل .
(ُ ) 25متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخاري :يمتاب اعمٖمازي ،سماب سمٕمث قمكم سمـ أيب ـماًمب قمٚمٞمف اًمًالم وظماًمدُ ،)4351(...مًٚمؿ :يمتاب اًمزيمهاة ،سمهاب ذيمهر
اخلقارج وصٗماهتؿ (ُ )1164مـ طمديث أيب ؾمٕمٞمد اخلدري.
( )26إٟمٌٞماء19 :

القاعدة المراكشية
ومٝمذه اًمٜمّمقص -يمام ي٘مقل اعم١مًمػ -اًمتل اؿمؽميمت ُمع إطماديث وأيات اًم٘مرآٟمٞمة ،وآصمار اًمّمحاسمة واًمتاسمٕملمٓ ،
خيٚمق أن شمٙمقن هذه شمدل قمغم إصمٌات قمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مهف ،وأن ههذا ههق احلهؼ ،أو احلهؼ ٟم٘مٞمْمهف ،واحلهؼ ٓ حيٞمهد قمهـ
اًمٜم٘مٞمْملم.
وإُما أن يٙمقن ؾمٌحاٟمف ومقق اخلٚمؼ أو ٓ يٙمقن ،يمام شم٘مقل اجلٝمٛمٞمة ،وٓ يٛمٙمـ :وم٢مُما أن يٙمقن احلؼ إصمٌات ذًمؽ أو
فمهاهرا ،ويمهذًمؽ
ٟمّمها وٓ
ٟم٘مٞمْمف ،وُمٕمٚمقم أن اًم٘مرآن مل يٌلم أن اهلل -شمٕماممً -مٞمس ومقق اعمخٚمقىماتَ ،و َمل يٜمػ ذًمؽ ٓ ً
ً
اًمرؾمقل وٓ اًمّمحاسمة ،وٓ يٛمٙمـ ٕطمد أن يٜم٘مؾ قمـ أطمد أٟمف ٟمٗمك ذًمؽ أو أظمؼم قمٜمف ،وٟم٘مؾ اإلصمٌات أيمثر ُمـ أن حيٍم،
وًمق يمان ٟمٗمل اًمّمٗمات هق احلؼ يمام يزقمؿ اًمٜمٗماةً ،مٙمان جيب قمغم اًمرؾمقل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -أن يٌلم ًمٚمٜماس احلؼ
فماهرا وسماـمٜمًًا ،ومٚمام مل يٌلم ذًمؽ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ودل وشمٙمهاصمرت اًمٜمّمهقص قمهغم
اًمذي جيب اًمتّمديؼ سمف
ً
إصمٌات اًمٕمٚمق ُمـ اًمٙمتاب واًمًٜمة ،واهلل -شمٕمامم -أٟمزل هذا اًم٘مرآن سمٞما ًٟمًا ًمٚمٜماس ،وأُمرٟما أن ٟمٕمت٘مد ُما دل قمٚمٞمف ،دل قمغم أن
أيْما اًمتاسمٕمقن ٟم٘مٚمقا ذًمؽ وأشمٌاقمٝمؿ.
هذا هق احلؼ ،وأن ُما ي٘مقًمف اًمٜمٗماة هق اًمٌاـمؾ ،ويمذًمؽ ً
هذا هق اًمدًمٞمؾ إول :سمدأ اعم١مًمػ سم٢مصمٌات قمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مف ،وماًم٘مرآن واًمًٜمـ اعمًتٗمٞمْمة اعمتقاشمرة وهمػم اعمتهقاشمرة،
ويمالم اًمًاسم٘ملم وؾمائر اًم٘مرون اًمثالصمة ،ممٚمقءة سمام ومٞمف إصمٌات اًمٕمٚمق اهلل قمغم قمرؿمف سمه٠مٟمقاع ُمهـ اًمهدٓٓت ووضمهقه ُمهـ
اًمّمٗمات وأصٜماف ُمـ اًمٕمٌارات.
ات و ُقم ُٚمق اهللَِّ َقم َغم اًمًهامو ِ
اإل ْىمر ِار سمِ ِ ِ
ىمال -رمحف اهلل شمٕمامم( :-ا ًْم َق ْضم ُف اًمثَّ ِاينِ :ذم َشمٌْ ِٞم ِ
لم ُو ُضم ِ
ات َأ ْن ُي َ٘م َ
هالُِ :مه َـ
َّ َ َ
اإل ْصمٌَ َ ِّ
قب ِ َ
ِ
اعمَْٕم ُٚمق ِم َأ َّن اهللََّ َ -شمٕم َاممَ -أ ْيمْٛم َؾ اًمدِِّّ يـ و َأ َشمَؿ اًمٜمِّٕمٛم َة ،و َأ َّن اهللََّ َأ ْٟم َْز َل ا ًْم ِٙمتَ ِ
ر ٍءَ ،و َأ َّن َُم ْٕم ِر َوم َة َُما َي ًْتَ َِح ُّ٘م ُف اهللَُّ َو َُما
َ
َ َ َّ ْ َ َ
َ
ْ
َ
َاب شم ٌْ َٞما ًٟمًا ًم ُٙم ُِّؾ َ ْ
ِ
ِِ
ِ
ُيٜمَ ََّز ُه َقمٜمْ ُفُ ،ه َق ُِم ْـ َأ َضم ِّؾ ُأ ُُم ِ
قر اًمدِِّّ ِ
هقز َأ ْن َي ُٙمُهق َن
ر ٍءَ ،وم َٙم ْٞم َ
جي ُ
ػ َُ
يـ َو َأ ْقم َٔم ِؿ ُأ ُصقًمفَ ،و َأ َّن َسم َٞما َن َه َذا َو َشم ْٗمّمٞم َٚم ُف َأ ْو َمم ُم ْـ ُيم ُِّؾَ َ ْ
اب َمل ُي ٌَ ِّٞمٜمْ ُف اًمٜمٌََِّّ ُّل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -و َمل ُي َٗم ِّّم ْٚم ُفَ ،و َمل ُي َٕم ِّٚم ْؿ ُأ َُّمتَ ُف َُما َي ُ٘مق ًُمق َن ِذم َه َذا ا ًْم ٌَ ِ
ػ َي ُٙمُق ُن اًمدِِّّ ي ُـ
ابَ ،و َيم ْٞم َ
ْ
ْ
َه َذا ا ًْم ٌَ ُ ْ
َىم َيمَٛم َؾ و َىمد شم ُِر ُيمُقا قم َغم اًم َّٓم ِري َ٘م ِة ا ًْمٌٞمْم ِ
اإل ْصمٌ ِ
قل اًمٜمُّ َٗما ُة َأ ْو ِسم َ٠م ْىم َق ِ
اء َو ُه ْؿ َٓ َيدْْ ُرو َن ِسم َام َذا َي ْٕم ِر ُومق َن َر َّ ُِب ْؿ؟ َأ ِسم َام َشم ُ٘م ُ
ات؟)
دْْ ُ َ ُ
َْ َ
َ
ال َأ ْه ِؾ ِ َ
هذا اًمقضمف اًمثاين ُمـ وضمقه إدًمة اًمتل شمدل قمغم قمٚمق اهلل قمغم قمرؿمف ،واشمّماومِف سمّمٗماشمف -ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم ،وأن اهلل -
شمٕماممً -مف إؾمامء احلًٜمك واًمّمٗمات اًمٕمغم ،وأن اهلل ُمقصقف سماًمٕمٚمق سمجٛمٞمع أٟمقاقمف ،سم٠مٟمقاقمهف اًمثالصمهة ،قمٚمهق اًمهذات،
وقمٚمق اًم٘مدر واًمِم٠من ،وقمٚمق اًم٘مٝمر واًمٕمٔمٛمة واًمًٚمٓمان.

القاعدة المراكشية
اًمٕمٚمق صمالصمة أٟمقاع :قمٚمق اًمذات ،أي أن ذاشمف قمٚمٞمة ؾمٌحاٟمف ومقق اًمٕمرش ،وقمٚمق اًم٘مدر واًمِم٠من واًمٕمٔمٛمة ،وقمٚمق اًم٘مٝمر
واًمًٚمٓمان ،يمام ىمال اًمٕمالُمة اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهلل:-
( )27

واًمٗمقق أٟمقاع صمالصمة يمٚمٝما *** هلل صماسمتة سمال ٟمٙمران
واطمدً ا ،واوم٘مهقا قمهغم قمٚمهق اًم٘مهدر واًمِمه٠من واًمٕمٔمٛمهة،
وىمد واومؼ أهؾ اًمٌدع قمغم ٟمققملم ُمـ اًمٕمٚمق ،وأٟمٙمروا ٟمق ًقما
ً
وواوم٘مقا قمغم قمٚمق اًم٘مٝمر واًمًٚمٓمان ،وأٟمٙمروا قمٚمق اًمهذات ،ىمهاًمقا :ذاشمهف ًمٞمًهت ومهقق اًمٕمهرشً ،مٙمهـ ًمهف قمٚمهق اًم٘مٝمهر
واًمًٚمٓمان ،وإدًمة اًمتل ذم إصمٌات قمٚمق اهلل -ؾمهٌحاٟمف وشمٕمهامم -سمذاشمهف ،أوًمقهها سمٕمٚمهق اًم٘مهدر واًمِمه٠من ،وقمٚمهق اًم٘مٝمهر
واًمًٚمٓمان.
أيـ هق -ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم؟
ٌ
خمتٚمط سماعمخٚمقىمات ممزوج ِبا ٟ-مٕمقذ سماهلل -طمتهك ىمهاًمقا :إٟمهف ذم سمٓمهقن
اظمتٚمٗمقا :وماجلٝمٛمٞمة ـمائٗمتان ،ـمائٗمة ىماًمت:
اًمًٌاع ،وأضمقاف اًمٓمٞمقر ،ذم يمؾ ُمٙمان ،وهذه اجلٝمٛمٞمة إومم.
واًمٓمائٗمة اًمثاٟمٞمة ُمـ اجلٝمٛمٞمة ؾمٚمٌقا اًمٜم٘مٞمْملم ،ىماًمقا ٓ :داظمؾ اًمٕمامل وٓ ظمارضمف ،وٓ ومقىمف وٓ حتتف ،وٓ ُمٌايـ ًمف
وٓ خماًمط سمف ،وٓ ُمتّمؾ سمف وٓ ُمٜمٗمّمؾ قمٜمف ،وهٙمذا.
واًمٓمائٗمة اًمثاٟمٞمة ذ ُمـ اًمٓمائٗمة إومم ،ويمؾ ُمـ اًم٘مقًملم يمٗمر واًمٕمٞماذ سماهللً ،مٙمـ هذا أؿمٜمعٕ :ن أوًمئؽ أصمٌتقا ؿمٞم ًئا،
واظمتٚمٓمت سمٌمء ،وأُما اًمٜمٗماة مل يثٌتقا ؿمٞمئًا ،ومٙمان يمٗمرهؿ أؿمد وأهمٚمظٟ ،مً٠مل اهلل اًمًالُمة واًمٕماومٞمة.
وم٠مهؾ اًمٌدع أصمٌتقا ٟمققملم ُمـ اًمٕمٚمق ،ومها قمٚمق اًم٘مدر وقمٚمق اًم٘مٝمر ،وأٟمٙمروا قمٚمق اًمذات ،واًمٜمزاع واخلّمقُمة سمٞمهٜمٝمؿ
وسملم أهؾ اًمًٜمة ذم إصمٌات قمٚمق اًمذات.

( ) 27حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصهقزم ،اعمٗمنه اًمٜمحهقي ،اًمٕمهارف.
اسمـ ىمٞمؿ اجلقزية .شمٗم٘مف ذم اعمذهب احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛم َّٞمة .ويمان ذا قمٌادة وهتجد ،وـمقل صالة ،وهلهج سماًمهذيمرً .مهف
شمقاًمٞمػ طمًانُ :مٜمٝما" :زاد اعمٕماد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜمة إطمدى وشمًٕملم وؾمت ُمئة ،وشمقذم ؾمٜمة إطمدة ومخًلم وؾمٌع ُمئهة .اٟمٔمهر :اًمٌدايهة
واًمٜمٝماية ( - 523 /18دار هجر) ،واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘مات احلٜماسمٚمة ( 171 /5شمرمجة .)611

القاعدة المراكشية
وهلذا وم٢من اجلٝمٛمٞمة طمٞمٜمام أٟمٙمروا قمٚمق اًمذاتَ ،ي ُ١م ُ
ول ُمذه ٌُٝمؿ إمم اًم٘مقل سماًمٕمدم وإٟمٙمار وضمقد اهلل ،وهلذا ىمال قمٌد اهلل
سمـ اعمٌارك وهمػمه :إن أىمقال اجلٝمٛمٞمة شمدور قمغم أٟمف ًمٞمس ومقق اًمٕمرش إًمفٟ ،مً٠مل اهلل اًمًالُمة واًمٕماومٞمة.
( )28

اًمتٍمهيح
ومٝمذا هق اًمقضمف إول ،اًمٜمّمقص اعمتٙماصمرة ُمـ اًمٙمتاب واًمًٜمة ،وأىمقال اًمّمحاسمة واًمتاسمٕملم ،اًمتل ومٞمٝمها
ُ
سمٕمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مف سم٠مٟمقاع ُمـ اًمدٓٓت ،شمزيد أومرادها قمغم أًمػ دًمٞمؾ.
ي٘مقل اعم١مًمػ( :اًمقضم ُف اًمثاين ذم ِ
شمٌٞملم ُوضمقب اإلىمرار سماإلصمٌات واًمٕمٚمق هلل قمغم اًمًهٛمقات أن ي٘مهال  -وههق دًمٞمهؾ
قم٘مكمُ :مـ اعمٕمٚمقم أن اهلل أيمٛمؾ اًمديـ وأشمؿ اًمٜمٕمؿ ،وأن اهلل أٟمزل اًمٙمتاب شمٌٞما ًٟمًا ًمٙمؾ رء).
ُهؿ ِ
اإل ْؾمه َ
ال َم
اهلل -شمٕمامم -أيمٛمؾ اًمديـ ،اًمدًمٞمؾ﴿ :ا ًْم َٞم ْق َم َأ ْيم َْٛم ْٚم ُت ًَم ُٙم ُْؿ ِديٜمَ ُٙم ُْؿ َو َأ ْْت َ ْٛم ُت َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ ٟمِ ْٕم َٛمتِهل َو َر ِو ُ
هٞمت ًَم ُٙم ُ
ِديٜمًًا﴾  ،وأٟمزل اهلل اًمٙمتاب شمٌٞما ًٟمًا ًمٙمؾ رء ،ىمال -شمٕمامم﴿ :و َٟم ََّز ًْمٜمََا َقم َٚمٞم َؽ ا ًْم ِٙم َت ِ
ر ٍء﴾  ،وم٢مذا يمان اًمديـ
َ
ْ
َ
َاب شم ٌْ َٞما ًٟمًا ًِّم ُٙم ُِّؾ َ ْ
( )29

( )31

أيمٛمٚمف اهلل ًمٜما ،واًمٜمٕمٛمة أْتٝما قمٚمٞمٜما ،وأٟمزل اًم٘مرآن ومٞمف شمٌٞما ٌن ًمٙمؾ رء ،ومٙمٞمػ يٙمقن ُمها يًهتح٘مف اهلل وُمها يٜمهزه قمٜمهف ٓ
يٌلم؟! وُمـ أضمؾ أُمقر اًمديـ ،وأقمٔمؿ أصقًمف أن شمٕمرف ُما يتّمػ سمف رسمؽ ،وُما ُيًٛمك سمف ،وُما يٜمزه قمٜمف ،يمٞمػ يٙمهقن
اهللَُّ -شمٕمامم -أيمٛمؾ اًمديـ وأشمؿ اًمٜمٕمٛمة وأٟمزل اًم٘مرآن شمٌٞما ًٟمًا ًمٙمؾ رء ،وٓ شمٌلم اًمّمٗمات ،وٓ شمٌلم إؾمامء ،وٓ يٌلم ُما
جيب هلل ُمـ إؾمامء واًمّمٗمات ،وُما يًتح٘مف ،هيٛمؾ هذا إُمر ،هذا ُمـ أضمؾ إُمهقر وأقمٔمٛمٝمها ،يمٞمهػ هيٛمهؾ أضمهؾ
إُمقر وأقمٔمٛمٝما ،واًم٘مرآن شمٌٞما ٌن ًمٙمؾ رء ،واًمديـ يمٛمؾ ،واًمٜمٕمٛمة ْتت؟! حمال أن يٙمقن اًمديـ يمٛمؾ ،واًمٜمٕمٛمة ْتهت،
واًم٘مرآن شمٌٞما ٌن ًمٙمؾ رء ،وٓ يٌلم أُمقر اًمّمٗمات ،وٓ سملم هؾ اهلل ُمتّمػ سماًمّمٗمات أو ًمٞمس ُمتّم ًٗما ِبا.
ىمال اعم١مًمػ( :وأن ُمٕمرومة ُما يًتح ُّ٘مف اهلل وُما يٜمََزه قمٜمف ،هق ُمـ أضمؾ أُمقر اًمديـ ،وأقمٔمؿ أصهقًمف ،وأن سمٞمهان ههذا
وشمٗمّمٞم َٚمف أومم ُمـ يمؾ رء) سمٞمان هذا إُمر ُما يًتح٘مف اهلل ُمـ إؾمامء واًمّمٗمات ،وُما يٜمزه قمٜمف ُمـ اًمٜم٘مائص واًمٕمٞمقن،

( ) 28قمٌد اهلل سمـ اعمٌارك سمـ واوح احلٜمٔمكم اًمتٛمٞمٛمل ُمقٓهؿ ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اعمروزي .أطمد إئٛمهة إقمهالم وطمٗمهاظ اإلؾمهالم ،أُمهػم اعمه١مُمٜملم ذم
احلديثً .مف شمقاًمٞمػُ :مٜمٝما "اًمزهد"  .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة صمٌت وم٘مٞمف قمامل ضمقاد .وًمد ؾمٜمة صمامن قمنمة وُمئة ،وشمقذم ؾمهٜمة إطمهدى وصمامٟمهلم
وُمئة .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 5 /16شمرمجة  ،)3521وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 378 /8شمرمجة .)112
( )29اعمائدة3 :
( )31اًمٜمحؾ89 :
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هذا ُمـ أضمؾ أُمقر اًمديـ وأقمٔم ِؿ أصقًمف ،وسمٞمان هذا أومم ُمـ يمؾ رء ،يمٞمػ يٌلم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مٚمٜماس
أطمٙمام آؾمتٜمجاء وآؾمتجامر ،وٓ يٌلم َّ
أضمؾ أُمقر اًمديـ ،وُما يًتح٘مف اهلل وُما يٜمهزه قمٜمف ،هذا ُمًتحٞمؾ ُما يٛمٙمـ.
يٌلم ًمٜما إُمقر اًمٞمًػمة ويؽمك إُمقر اجلٚمٞمٚمةُ ،ما يٛمٙمـ ،ومال سمد أن يٙمقن سمٞمان ُما يًتح٘مف اهلل وُما يٜمهزه قمٜمهف ُمهـ
إؾمامء واًمّمٗمات وإومٕمال ،اًمتل هل ُمـ أضمؾ أُمقر اًمديـ وأقمٔمؿ أصقًمف ،أن يٙمقن سمٞمان هذا وشمٗمّمٞمٚمف أومم ُمـ يمؾ
رء ،ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن هذا اًمٌاب َمل يٌٞمٜمف اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يٕمٜمل سمهاب إؾمهامء واًمّمهٗمات ،ومل
يٗمّمٚمف ،ومل يٕمٚمؿ أُمتف ُما ي٘مقًمقن ذم هذا اًمٌاب ،وُما يٕمت٘مدوٟمف ذم رِبؿ ،ويمٞمػ يٙمقن اًمديـ ىمد يمٛمؾ ،وىمد شمرك اًمٜمٌل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أُمتف قمغم اًمٌٞمْماء ،ىمال« :شمَر ْيمت ُٙمُؿ قم َغم ا ًْمٌٞمْم ِ
اءش؟ وهؿ ٓ يدرون سمامذا يٕمرومقن رِبؿ ،أسمام ي٘مقًمف
َْ َ
ََ ُ ْ َ
( )31

اًمٜمٗماة ،أو سم٠مىمقال أهؾ اإلصمٌات ،هؾ يٛمٙمـ هذا؟ ٓ يٛمٙمـُ ،مًتحٞمؾ هذا ،أن يٙمقن اًمديـ يمٛمؾ ،واًمرؾمهقل سمهلم يمهؾ
رء ،وشمرك أُمتف قمغم اًمٌٞمْماء ،واًمٜماس ٓ يدرون سمامذا يٕمرومقن رِبؿ ،هؾ هق سم٘مقل أهؾ اإلصمٌات أو سم٘مقل اًمٜمٗماة؟ ههذا
ُمًتحٞمؾ.
هذا هق اًمدًمٞمؾ اًمثاين.
خيْٓمِهر سمِ َ٘م ْٚمٌِ ِ
ٍ ِ ِ ِ
ٍ ِ ِ
ِ ِ
ِ
هف َه َ
هاب
هذا ا ًْمٌَ ُ
(ا ًْم َق ْضم ُف اًمثَّاًم ُثَ :أ ْن ُي َ٘م َالُ :يم ُُّؾ َُم ْـ ومٞمف َأ ْد َٟمَك َحم ٌََّة ًم ْٚمٕم ْٚم ِؿَ ،أ ْو َأ ْد َٟمَك َحم ٌََّة ًم ْٚمٕمٌها َدةُ َٓ ،سمهدََّّ َأ ْن َ ْ َ
احل َّؼ وُمٕم ِر َوم َة ْ ِ ِ
ِ ِ ِ
اًمّم َق ِ
لم َقمـ َه َ
هذا
اًمّم َحا َسم ُة َواًمتََّّاسمِ ُٕمق َن ُيم ُّٚم ُٝم ْؿ َيمَا ُٟمُقا ُُم ْٕم ِر ِو َ
ابَ ،ومالَ ُيتَ ََّم َّق ُر َأ ْن َي ُٙمُق َن َّ
اخلَ َٓم٠م ُم َـ َّ
َو َي ْ٘مّمدََ ومٞمف ْ َ َ َ ْ
قِبِؿ إِ ًَمٞم ِ
ِِ
هفَ ،و َيدْْ ُقمق َٟمَه ُف
احل َّؼ َو ُه ْؿ ًَمٞمْالً َو ََن َ ًارا َيتَ ََق َّضم ُٝمق َن سمِ ُ٘م ُٚم ِ ْ ْ
َٓ َي ًْ َ٠م ًُمق َن َقمٜمْ ُفَ ،وَٓ َي ِْمتََا ُىمق َن إِ َمم َُم ْٕم ِر َومتفَ ،وَٓ َشم ْٓم ُٚم ُ
قِب ُؿ ْ َ
ب ُىم ُٚم ُ ُ

ِ
ِ
ب ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ ِِب َذا وُمٕم ِر َوم ِة ْ ِ ِ ِ
قر ٌة َقم َغم َـم َٚم ِ
هر
َ َ َْ
َي ًقما َوظمٞم َٗم ًة َو َر َهم ًٌا َو َر َه ًٌاَ ،وا ًْم ُ٘م ُٚم ُ
احل ِّؼ ومٞمفَ ،وه َل ُُم ِْمتََا َىم ٌة إِ ًَم ْٞمف َأ ْيمثَ َ
َ
قب َجم ْ ٌُق ًَم ٌة َُم ْٗم ُٓم َ
َشم ُ ُّ
ِ
ِ
قر ،وُمع ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال اًمرؾم ِ
ادرو َن َقم َغم ؾم َ١م ِ
از َُم ِة َوا ًْم ُ٘مدْْ َر ِة َ ِ
اجل ِ
ب ُطم ُّم ُ
قل -
جي ُ
ُم ْـ َؿم ْقىم َٝما إِ َمم َيمَث ٍػم ُم َـ إُ ُُم ِ َ َ َ
َّ ُ
ُ
قل اعمُْ َرادَ ،و ُه ْؿ َىم ُ
اإل َرا َدة ْ َ

( )31صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)17142اسمـ ُما ضمف :ذم اعم٘مدُمة ،سماب :اشمٌاع ؾمٜمة اخلٚمٗماء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم (ُ)44مـ طمديث اًمٕمرسمهاض سمهـ
ؾمارية ،وىمال إًمٌاين ذم صحٞمح اسمـ ُماضمة :صحٞمح.

القاعدة المراكشية
هؾ َٟمَهرى رسمٜمََها يهقم ا ًْم ِ٘مٞماُم ِ
ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ -وؾم َ١م ِ ِ
هق ُدو َن َه َ
هة؟
ال َسم ْٕمْم ِٝم ْؿ َسم ْٕم ًْماَ ،و َىمدْْ َؾم َ٠م ًُمق ُه َقم َّام ُه َ
َ
هذاَ ،ؾمه َ٠م ًُمق ُهَ :ه ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ
ْ َ َ َ ُ
اِب ْؿ َ ،و َؾم َ٠م ًَم ُف َأ ُسمق َر ِز ٍ
يـ َ :أ َي ْْم َح ُؽ َر ُّسمٜمََا؟ َوم َ٘م َالَٟ « :م َٕم ْؿشَ ،وم َ٘م َالًَ :م ْـ َٟم َٕمدََ م ُِم ْـ َرب َي ْْم َح ُؽ َظم ْ ًػما .
َوم َ٠م َضم َ ُ
( )32

( )34

( )33

اًمِمٛمس وا ًْم َ٘مٛمرش َ ،وم َِمهٌف اًمر ْؤيه َة سمِاًمر ْؤي ِ
ِ
هةَٓ ،
ُّ َ
َّ َ ُّ َ
ؽم ْو َن َر َّسم ُٙم ُْؿ َيم ََام َشم ََر ْو َن َّ ْ َ َ َ َ
اًمر ْؤ ِية َىم َال« :إِ َّٟم ُٙم ُْؿ َؾم َ َ
ُصم َّؿ إِ ََّن ُ ْؿ عمََّا َؾم َ٠م ًُمق ُه َقم ِـ ُّ
احل ِ٘م ِٞم٘مل َأ َّٟم ُف َٓ ُيرى سمِ َح ٍ
الَ ،و َُم ْـ َىم َ
اعمَْ ْر ِئ َّل سمِاعمَْ ْر ِئ ِّلَ ،واًمٜمُّ َٗما ُة َٓ َي ُ٘مق ًُمق َن ُي َرى َيم ََام ُشم َُرى َّ
هرى
هال ُي َ
َ
اًمِم ْٛم ُس َوا ًْم َ٘م َٛم ُرَ ،سم ْؾ َىم ْق ُهل ُ ُؿ ْ َ ُّ
( )35

ات وُمٜمََا َوم َ٘م ًة َهلؿَ :ومن اًمر ْؤي َة سمٛم ِز ِ
ُمقا َوم َ٘م ًة َٕه ِؾ ِ ِ
اًمِم ْٛم ِ
يد ِقم ْٚم ٍؿَ ،ومالَ َشم ُٙمُق ُن َيم َُر ْؤ َي ِة َّ
س َوا ًْم َ٘م َٛم ِرَ ،واعمَْ ْ٘م ُّمق ُد ُهٜمََا َأ ََّن ُ ْؿ َٓ ُسمدََّّ
ْ
َُ
ُ ْ َّ َ ُّ َ َ َ
اإل ْصم ٌَ َ ُ
آ ْوٓمِر ِار َأ َّن ُما َشم ُ٘مق ًُمف ْ ِ
جيٞمٌٝمؿ ،و ُِمـ اعمَْٕم ُٚمق ِم سمِ ِ
ِ
َأ ْن َي ًْ َ٠م ًُمق ُه َقم ْـ َّر ِِّبِ ُؿ ا ًَّمذي َي ْٕم ٌُدُُ و َٟم ُفَ ،وإِ َذا َؾم َ٠م ًُمق ُه َومالَ ُسمدََّّ َأ ْن ُ ِ َ ُ ْ َ َ ْ
ُ َ
َ
َ
اجل ْٝمٛم َّٞم ُة اًمٜمُّ َٗما ُة َمل ْ
اإل ْصمٌ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ات).
ُيٜمْ َ٘م ْؾ َقم ْـ َأ َطمد ُم ْـ َأ ْه ِؾ اًمتَّ ٌْٚمٞم ِغ َقمٜمْ ُفَ ،وإِ َّٟم ََّام َٟم َ٘م ُٚمقا َقمٜمْ ُف َُما ُي َقاوم ُؼ َأ ْه َؾ ِ َ
هذا هق اًمقضمف اًمثاًمث ُمـ أدًمة إصمٌات قمٚمق اهلل قمغم قمرؿمف ،وإصمٌات أؾمامئف وصٗماشمف ،ي٘مقل اعم١مًمػ( :أن ي٘مهال :يمهؾ
حمٌة ًمٚمٕمٚمؿ ،أو أدٟمك ٍ
ُمـ ومٞمف أد َٟمَك ٍ
وي٘مّمهدَ ومٞمهف احلهؼ ،وُمٕمرومه َة اخلٓمه٠م
حمٌة ًمٚمٕمٌادة ٓ سمد أن خيٓمِر سم٘مٚمٌهف ههذا اًمٌهاب،
َ
واًمّمقاب ،ومال ُيتّمقر أن يٙمقن اًمّمحاسم ُة واًمتاسمٕمقن يم ُّٚمٝمؿ يماٟمقا ُمٕمرولم قمـ هذا ٓ يً٠مًمقن قمٜمهف ،وٓ يِمهتاىمقن إمم
ُمٕمرومتِف ،وٓ شمٓمٚمب ىمٚمقِبؿ احلؼ ومٞمف ،وهؿ ًمٞمالً وَنارا يتقضمٝمقن سم٘مٚمقِبؿ إًمٞمف -ؾمهٌحاٟمف -ويدقمقٟمهف شميه ًقما ِ
وظمٞمٗمهة
ً
ورهم ًٌا وره ًٌا).
وهذا ُمٕمٚمقم :يمؾ ُمـ ومٞمف أدٟمك حمٌة ًمٚمٕمٚمؿ ،أو حمٌة ًمٚمٕمٌادة ٓ سمد أن خيٓمر سم٘مٚمٌف ههذا اًمٌهاب ،يٕمٜمهل سمهاب إؾمهامء
واًمّمٗمات ٓ ،سمد أن خيٓمر ذم ىمٚمب يمؾ حمب ًمٚمٕمٚمؿ ويمؾ حمب ًمٚمٕمٌادة :هؾ رسمٜما ُمتّمػ سمّمهٗمات؟ ُمها اًمّمهٗمات اًمتهل
يتّمػ ِبا؟ أيـ رسمٜما؟ هؾ يقصػ سماًمٗمقىمٞمة؟ أو يقصػ سم٠مٟمف ومقق اعمخٚمقق؟ يمؾ حمب ًمٚمٕمٚمؿ ،يمؾ حمب ًمٚمٕمٌادة ٓ سمد أن

(ُ ) 32متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخاري :يمتاب إذان ،سماب :ومْمؾ اًمًهجقد (ُ ،)7438 ،6574 ،4581 ،816مًهٚمؿ :يمتهاب اإليهامن ،سمهابُ :مٕمرومهة
ـمريؼ اًمرؤية (ُ )182مـ طمديث أيب هريرة.
( ) 33اًمّمحايب ًم٘مٞمط سمـ قماُمر سمـ اعمٜمتٗمؼ سمـ قماُمر اًمٕماُمري ،أسمق رزيـ اًمٕم٘مٞمكم .واومد سمٜمل اعمٜمتٗمؼُ .مٕمروف سمٙمٜمٞمتف .روى قمٜمف اسمٜمهف قماصهؿ ،وويمٞمهع سمهـ
قمدس .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕماب (ص 639 :شمرمجة  ،)2231واإلصاسمة ( 686 /5شمرمجة .)7561
( )34صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)16211 ،16187اسمـ ُماضمف ذم اعم٘مدُمة ،سماب :ومٞمام أٟمٙمرت اجلٝمٛمٞمة ( ،)181وىمال إًمٌاين ذم وٕمٞمػ ؾمٜمـ
اسمـ ُماضمة :وٕمٞمػ .صححف إًمٌاين ذم اًمًٚمًة اًمّمحٞمحة (.)2811
( )35ؾمٌؼ خترجيف.

القاعدة المراكشية
خيٓمر سمٌاًمف ُمٕمرومة رسمف ،أيـ رسمٜما؟ ُما صٗماشمف؟ ُما أؾمامؤه؟ ُما أومٕماًمف؟ يمؾ حمب ًمٚمٕمٚمؿ ويمؾ حمب ًمٚمٕمٌهادة ٓ سمهد أن خيٓمهر
سم٘مٚمٌف هذا ،وي٘مّمد ذم ىمرارة ٟمٗمًف احلؼ وُمٕمرومة احلؼ واًمّمقاب ،ي٘مقلُ :ما احلهؼ ذم ههذا؟ ههؾ احلهؼ أن اهلل ومهقق ذم
اًمٕمٚمق ،أو أٟمف خماًمط ًمٚمٛمخٚمقىمات ،هؾ احلؼ أن اهلل يتّمػ سمّمٗمات اًمْمحؽ ،واًمٕمٚمؿ ،واًم٘مدرة ،واًمًٛمع واًمٌٍمه ،أو
همػم ُمتّمػ ِبؿ؟ وهؾ يتّمقر أن اًمّمحاسمة يمٚمٝمؿ ُمٕمروقن قمـ هذا وٓ يً٠مًمقن اًمرؾمقل -قمٚمٞمف اًمّمهالة واًمًهالم-
قمـ هذاُ ،ما يً٠مًمقن اًمرؾمقل قمـ رِبؿ :هؾ هق ومقق؟ هؾ هق ذم اًمٕمٚمق؟ هؾ ههق ُمتّمهػ سماًمّمهٗمات؟ ههؾ يتّمهػ
سماًمٕمٚمؿ ،سماًم٘مدرة ،سماًمًٛمع واًمٌٍم؟ هؾ يٛمٙمـ جيٛمع اًمّمحاسمة قمغم هذا يمٚمٝمهؿ وٓ يًه٠مًمقن اًمرؾمهقل -قمٚمٞمهف اًمّمهالة
واًمًالم-؟ وٓ يِمتاىمقن إمم ُمٕمرومة هذا إُمر اًمٕمٔمٞمؿ! وٓ شمٓمٚمب ىمٚمقِبؿ احلؼ ومٞمف! وهؿ ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝمار يتقضمٝمهقن
سم٘مٚمقِبؿ إمم اهلل ويدقمقٟمف شمي ًقما وظمٞمٗمة ويدقمقٟمف رهمًٌا ورهًٌا! وُمع ذًمؽ ُما يً٠مًمقٟمف ،هؾ يٛمٙمـ هذا؟ ُما يٛمٙمـ.
أيْما ،اًم٘مٚمقب جمٌقًمة ُمٗمٓمقرة قمغم ـمٚمب اًمٕمٚمؿ ِبذا ،يمؾ واطمد يِمهتاق إمم أن يٕمهرف ُمها صهٗمات اهلل؟ ههؾ ههق
ً
ُمتّمػ سماًمّمٗمات ،أو همػم ُمتّمػ سماًمّمٗمات؟ وهل ُمِمتاىمة إًمٞمف أيمثر ُمـ اؿمتٞماىمٝما إمم يمثػم ُمـ إُمهقر ،وُمهع اإلرادة
اجلازُمة واًم٘مدرة جيب أن حيّمؾ اعمراد.
اإلٟمًان إذا أراد أن يٗمٕمؾ ؿمٞمئا وقمٜمده ىمدرة وإرادةُ ،مثال :إذا يمان قمٜمدك إرادة ٕن شم٘مقم ،شمه٠مي وحتيه اًمهدورة،
وقمٜمده ىمدرة هؾ يٛمٙمـ أن شمتخٚمػ؟ قمٜمدك إرادة ضمازُمة وىمدرةُ ،ما شمتخٚمػ ،إٟمام يتخٚمػ ُمـ إرادشمف وٕمٞمٗمة ،أو قماضمز،
أُما أن شمٙمقن ىمادرا واإلرادة ضمازُمة ٓ سمد أن حتيً ،مٙمـ ُمتك ٓ حتي؟ إذا يماٟمت اإلرادة وٕمٞمٗمة أو اًم٘مدرة وٕمٞمٗمة ،أو
هٜماك قمجزً ،مٙمـ إذا يماٟمت ىمدرة ُمتقومرة ،وإرادة ضمازُمة ومالسمد ُمـ احلْمقر ،يمهذًمؽ اًمّمهحاسمة قمٜمهدهؿ إرادة ضمازُمهة
عمٕمرومة ُما يتّمػ سمف اهلل قمز وضمؾ ،وقمٜمدهؿ ىمدرة قمغم ؾم١مال اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،قمٜمدهؿ ىمدرة ًمٚمقصقل عمٕمرومة
ذًمؽ ،ومال يٛمٙمـ أن يتخٚمٗمقا ٓ ،يٛمٙمـ أن يٛميض قمٍم اًمّمحاسمة ويتقرم اهلل ٟمٌٞمَّف واًمّمحاسم ُة ُما يهدرون ،وٓ يًه٠مًمقن،
وٓ يٕمٚمٛمقن أيـ رِبؿ ،وٓ هؾ هق ُمتّمػ سمّمٗمات ،وهؾ ىمقل اًمٜمٗماة هق احلؼ ،أو ىمقل اعمثٌتلم هق احلهؼُ ،مها يٛمٙمهـ
سمٕمْما ،ويًٙمتقن طمتك يتقرم اهلل ٟمٌٞمهف
هذا ،وهؿ ىمادرون قمغم ؾم١مال اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وؾم١مال سمٕمْمٝمؿ ً
وٓ يً٠مًمقن ،هؾ يٛمٙمـ هذا؟ ُما يٛمٙمـ.
وهؿ ىمد ؾم٠مًمقا أؿمٞماء دون هذا ،ؾم٠مًمقا قمـ يمؾ رء ،ومٙمٞمػ ٓ يً٠مًمقن قمـ أههؿ إُمهقر وأقمٔمهؿ إُمهقر ،وُمها
يتّمػ سمف اًمرب ُمـ اًمّمٗمات وإؾمامء.

القاعدة المراكشية
ؾم٠مًمقه وىماًمقا :هؾ ٟمرى رسمٜما يقم اًم٘مٞماُمة؟ وم٠مضماِبؿ ،يمام ضماء ذم اًمّمحٞمحلم وذم همػممها ،أَنؿ ؾم٠مًمقا اًمرؾمقل -صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :هؾ ٟمرى رسمٜما؟ ىمالَٟ « :م َٕم ْؿَ ،يم ََام َشم ََر ْو َن ا ًْم َ٘م َٛم َر ًَم ْٞم َٚم َة ا ًْم ٌَدْْ ِرش  ،وىمال ذم طمديث يٚمٞمف« :إِ َّٟم ُٙم ُْؿ َشم ََر ْو َن َر َّسم ُٙم ُْؿ َيم ََام
َشم ََر ْو َن ا ًْم َ٘م َٛم َر ًَم ْٞم َٚم َة ا ًْم ٌَدْْ ِرُ َٓ ،شم َُْما ُُمق َن ِذم ُر ْؤ َيتِ ِفش  ،أضماِبؿ ،وؾم٠مًمف أسمق زريـ :أيْمحؽ رسمٜما؟ ىمالَٟ « :م َٕم ْؿش ،ىمالً :مـ ٟمٕمدم
( )36

( )37

ظمػما.
ُمـ رب يْمحؽ ً
احلديث إول أَنؿ ؾم٠مًمقا أيـ رسمٜما هذا ذم اًمّمحٞمحلم ،ذم اًمٌخاري وُمًٚمؿ ،وطمديث أيب رزيـ رواه أمحد واسمهـ
ُماضمف ،واًمدارُمل  ،واسمـ أيب قماصؿ  ،وقمٌد اهلل ذم اًمًٜمة ،يمام ذيمر اعمح٘مؼ.
( )38

( )39

( )41

ظمػما .
ذيمره أسمق رزيـ :أيْمحؽ اًمرب؟ وم٘مالَٟ « :مَٕمؿش ،وم٘مالً :مـ ٟمٕمدم ُمـ رب يْمحؽ ً
( )41

( )36ؾمٌؼ خترجيف.
(ُ ) 37متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخاري :يمتاب اًمتٗمًػم ،سماب ىمقًمف :وؾمٌح سمحٛمد رسمؽ ىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمهٛمس وىمٌهؾ اًمٖمهروب (،)7436 ،7434 ،4851
ُمًٚمؿ :يمتاب اعمًاضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سماب ومْمؾ صالي اًمّمٌح واًمٕمٍم واعمحاومٔمة قمٚمٞمٝمام (ُ )633مـ طمديث ضمرير سمـ قمٌد اهلل.
( ) 38اإلُمام احلاومظ ؿمٞمخ اإلؾمالم سمًٛمرىمٜمد أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٗمْمؾ سمـ ِبرام سمـ قمٌد اًمّمهٛمد اًمتٛمٞمٛمهل اًمهدارُمل اًمًهٛمرىمٜمدى.
صاطمب اعمًٜمد اًمٕمازم .وًمد قمام إطمدى وصمامٟملم وُمئة .يمان أطمد احلٗماظ واًمرطماًملمُ ،مقصقوما سماًمث٘مة واًمقرع واًمزهد .ىمال اسمـ طمجهر ذم اًمت٘مريهب:
صم٘مة وماوؾ ُمت٘مـُ .مات يقم اًمؽموية ؾمٜمة مخس ومخًلم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمهامل ( 211 /15شمرمجهة  ،)3384وؾمهػم أقمهالم اًمٜمهٌالء (/12
 224شمرمجة .)78
( ) 39أمحد سمـ قمٛمرو سمـ اًمْمحاك سمـ خمٚمد اًمِمٞمٌاين .طماومظ يمٌػم ،إُمام سمارع ُمتٌع ًممصمار ،يمثػم اًمتّماٟمٞمػُ .مـ أهؾ اًمٌٍمةُ ،مـ صهقومٞمة اعمًهجدُ ،مهـ
أهؾ اًمًٜمة واحلديث واًمٜمًؽ وإُمر سماعمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر .صحب اًمٜمًاك ،ويمان صم٘مة ٟمٌٞمال ُمٕمٛمرا .ىمدم أصٌٝمان قمغم ىمْمائٝما ،وٟمنمه ِبها
قمٚمٛمف.
ىمال أسمق اًمِمٞمخ :يمان ُمـ اًمّمٞماٟمة واًمٕمٗمة سمٛمحؾ قمجٞمب .شمقذم ؾمٜمة ؾمٌع وصمامٟملم وُمئتلم .اٟمٔمر :اجلرح واًمتٕمديؾ ( 67 /2شمرمجهة  ،)121وؾمهػم أقمهالم
اًمٜمٌالء ( 431 /13شمرمجة .)215
( ) 41قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل ،اإلُمام ،احلاومظ ،اًمٜماىمد ،حمدث سمٖمداد ،أسمهق قمٌهد اًمهرمحـ اسمهـ ؿمهٞمخ اًمٕمٍمه أيب قمٌهد اهلل اًمهذهكم
اًمِمٞمٌاين اعمروزي ،صمؿ اًمٌٖمدادي .وًمد ؾمٜمة صمالث قمنمة وُمئتلم ،ومٙمان أصٖمر ُمـ أظمٞمف صاًمح سمهـ أمحهد ىمهايض إصهٌٝماٟمٞملم .ىمهال اسمهـ طمجهر ذم
اًمت٘مريب :صم٘مةُ .مات ؾمٜمة شمًٕملم وُمئتلمً .مف يمتاب "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞمة" ،و"اًمًٜمة" .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 285 /14شمرمجة  ،)3157وؾمػم أقمالم
اًمٜمٌالء ( 516 /13شمرمجة .)257
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ؽم ْو َن َر َّسم ُٙم ُْؿ َيم ََام َشم ََر ْو َن َّ
َهام
ُهؿ َيم َ
اًمِم ْٛم َس َوا ًْم َ٘م َٛم َرش ،وذم ًمٗمظ« :إِ َّٟم ُٙم ُْؿ َشم ََر ْو َن َر َّسم ُٙم ْ
صمؿ إَنؿ عما ؾم٠مًمقه قمـ اًمرؤية ،ىمالَ « :ؾم َ َ
َشم ََر ْو َن َّ
ابش  ،ىمال اعم١مًمػ :ومِمٌف اًمرؤية سماًمرؤية ٓ ،اعمرئل سمهاعمرئل ،اًمتِمهٌٞمف سماًمرؤيهة
وَن َا َؾم َح ٌ
اًمِم ْٛم َس َص ْح ًقا ًَم ْٞم َس ُد َ
( )42

ًمٚمرؤية ،اعمٕمٜمك أٟمٜما ٟمرى رسمٜما يقم اًم٘مٞماُمة يمام ٟمرى اًمِمٛمس واًم٘مٛمر ُمـ ومققٟ ،مرى رسمٜما رؤيهة واوهحة يمهام ٟمهرى اًم٘مٛمهر
واًمِمٛمس ُمـ ومقىمٜما رؤية واوحة ،وًمٞمس اعمراد شمِمٌٞمف اعمرئل سماعمرئلً ،مٞمس اعمراد شمِمٌٞمف اهلل سماًمِمٛمس واًم٘مٛمر ،ٓ ،شمٕمهامم
اهلل ،اهلل ٓ يِمٌَّف سم٠مطمد ُمـ ظمٚم٘مفً ،مٞمس اعمراد شمِمٌٞمف اعمرئل سماعمرئلً ،مٞمس اعمراد شمِمٌٞمف اهلل سماًم٘مٛمر واًمِمهٛمس ،وإٟمهام اعمهراد
شمِمٌٞمف اًمرؤية سماًمرؤية ،وم٢مٟمٜما ٟمرى اهلل ُمـ ومقىمٜما رؤية واوحة يمام ٟمرى اًمِمٛمس واًم٘مٛمر رؤية واوحة.
احل٘مٞم٘مل أٟمف ٓ يرى سمحال) ههذا ىمهقل
وىمال اعم١مًمػ( :واًمٜمٗما ُة ٓ ي٘مقًمقن ُيرى يمام يرى اًمِمٛمس واًم٘مٛمر ،سمؾ ىمقهلؿ
ُّ
اعمٕمتزًمة واجلٝمٛمٞمة ،ىمال اعم١مًمػ( :وُمـ ىمال يرى ُمقاوم٘مة ٕهؾ اإلصمٌات ،وُمٜماوم٘مة هلؿ ،ومن اًمرؤيهة سمٛمزيهد اًمٕمٚمهؿ ،ومهال
شمٙمقن يمرؤية اًمِمٛمس واًم٘مٛمر) اعمٕمتزًمة ومنوا اًمرؤية سمٛمزيد اًمٕمٚمؿ ،ىماًمقا :زيادة قمٚمؿ ،ىمالَ « :شم ََر ْو َن َر َّسم ُٙم ُْؿ َيم ََام َشم ََر ْو َن ا ًْم َ٘م َٛم َر
َٓ ُشم َُْما ُُمق َن ِذم ُر ْؤ َيتِ ِفش ،ىماًمقا :اعمٕمٜمك شمٕمٚمٛمقن أن ًمٙمؿ ر ًّسما ٓ شمِمٙمقن ذم رسمقسمٞمتف يمام شمٕمٚمٛمقن أن اًم٘مٛمر ىمٛمر ،ههذا يٗمًهد
اعمٕمٜمك ،اعمٕمٜمك يٗمًد ِبذا اًمتٗمًػم.
وإؿماقمرة أصمٌتقا اًمرؤية وٟمٗمقا اجلٝمة ،ىماًمقا :يرى ٓ ذم ضمٝمة!
ىماًمقا :يرى ٓ ذم ضمٝمة ،ومإؿماقمرة أصمٌتقا اًمرؤية وٟمٗمقا اجلٝمة ،واعمٕمتزًمة ٟمٗمقا اًمرؤية واجلٝمهة ،وأههؾ اًمًهٜمة أصمٌتهقا
اًمرؤية واجلٝمة ،ومإؿماقمرة واوم٘مقا اعمٕمتزًمة ومٜمٗمقا اجلٝمة ،وواوم٘مقا أهؾ اًمًٜمة وم٠مصمٌتقا اًمرؤية ،ومٕمن قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ ومٚمجئقا إمم
طمجج ؾمٗمًٓمائٞمة ،وهل اًمتل شمقهؿ أَنا طمجة وًمٞمًت سمحجة ،وم٘ماًمقا :يرى ٓ ذم ضمٝمة ،يمٞمػ ٓ يرى ذم ضمٝمة؟ يرى ُمـ
إُمام؟ ُٓ ،مـ ظمٚمػ؟ ٓ ،ومقق؟ ٓ ،حتت؟ ٓ ،أيـ يٛمٙمـ أن يرى؟ ىماًمقا ٓ :ذم ضمٝمة ،وهذا ىمقل سماـمؾ ،وماًمرؤية ٓ سمد
أن شمٙمقن سمجٝمة ُمـ اًمرائل ،ومال يٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمرؤية إٓ سمجٝمة ُمـ اًمرائل ٓ ،سمد أن يٙمقن اعمرئل ُمقاضم ًٝما ًمٚمرائل ُمٌايٜمًًا
ًمف.

( ) 41صحٞمح :أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحهد ذم اًمًهٜمة ( ،)452،453اسمهـ أيب قماصهؿ ذم اًمًهٜمة ( ،)449اًمهدارُمل ذم ٟم٘مْمهف قمهغم اعمريزه (،771/2
ُ ،)781 ،778،779مـ طمديث أيب رزيـ سمف.
( )42ؾمٌؼ خترجيف
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ىمقًمف( :واعم٘مّمقد) اخلالصة ،هذا ظمالصة ،ظمالصة هذا اًمقضمف ،اعم٘مّمقد هٜما (أَنؿ  -يٕمٜمل اًمّمهحاسمة  ٓ -سمهد أن
يً٠مًمقه قمـ رِبؿ اًمذي يٕمٌدوٟمف ،وإذا ؾم٠مًمقه ومال سمد أن جيٞمٌٝمؿ) ٟمٕمؿ هذا ٓ سمد ُمٜمف ٓ ،سمد أن يً٠مل اًمّمحاسمة قمهـ رِبهؿ
اًمذي يٕمٌدوٟمف.
هؾ يٛمٙمـ أن اًمّمحاسمة يٛميض قمٍمهؿ ويتقرم اهللُّ ٟمٌٞمف ،وُمها ؾمه٠مًمقا قمهـ رِبهؿ؟ ههؾ يٛمٙمهـ ههذا؟ ُمًهتحٞمؾ،
واًمرؾمقل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -إذا ؾم٠مًمقا ٓ سمد أن جيٞمٌٝمؿ.
ىمال اعم١مًمػ( :وُمـ اعمٕمٚمقم سمآوٓمرار أن ُما ي٘مقًمف اجلٝمٛمٞمة اًمٜمٗماة مل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ أهؾ اًمتٌٚمٞمغ قمٜمف ،وإٟمام ٟم٘مٚمقا
قمٜمف ُما يقاومؼ ىمقل أهؾ اإلصمٌات).
اجلٝمٛمٞمة ي٘مقًمقن :إن اهلل ًمٞمس ذم اًمٕمٚمق ،وًمٞمس ومقق اًمٕمرش ،أيـ هق؟ ىماًمقا :ذم يمؾ ُمٙمان .شمٕمامم اهلل قمام ي٘مقًمهقن،
أو ٓ داظمؾ اًمٕمامل وٓ ظمارضمف ،وم٘مال اعم١مًمػ :هذا ُما ٟم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ أهؾ اًمتٌٚمٞمغ  -ىمقل اًمٜمٗماة  -وإٟمام ٟم٘مؾ ُما يقاومهؼ
أهؾ اإلصمٌات.
اإل ْصمٌ ِ
ِ
ِ
ِ
حي ِ
ِ
اتَ ،أ ْو َٓ َٟم ْٕمتَ َِ٘مهدََ
ب ُمٜمََّّا َأ ْن َٟم ْٕمتََ٘مدََ َىم ْق َل اًمٜمُّ َٗماةَ ،أ ْو َٟم ْٕمتََ٘مدََ َىم ْق َل َأ ْه ِؾ ِ َ
اًمراسمِ ُعَ :أ ْن ُي َ٘م َال :إِ َُّما َأ ْن َي ُٙمُق َن اهللَُّ ُ ُّ
( َ
اًمق ْضم ُف َّ
ارضمف ،و َأ َّٟمف ًَمٞمس َومق َق اًمًامو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات َرب
َّ َ َ
َواطمدًً ا ُمٜمْ ُٝم َامَ ،أ ْي َيمَا َن َُم ْٓم ُٚمق ُسم ُف ُمٜمََّّا ا ْقمت َ٘ما َد َىم ْق ِل اًمٜمُّ َٗماةَ ،و ُه َق َأ َّٟم ُف َٓ َداظم َؾ ا ًْم َٕم َاملِ َوَٓ َظم ِ َ ُ َ ُ ْ َ ْ
ش إِ ًَمف ،و َأ َّن ُحم َٛمدًً ا -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿَ -مل يٕمرج سمِ ِف إِ َمم اهللَِِّ ،وإِ َّٟمَّام ُقم ِرج سمِ ِف إِ َمم اًمًامو ِ
ات َوم َ٘م ْط َٓ إِ َمم اهللَِِّ،
َّ َ َ
َ
ْ َ َ َ َُْْ ْ
َ
َوَٓ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ ٌ َ
َ َ
َّ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ر ٌء َو َأ ُْمثَ ُال َذًمِ َ
هؽَ ،وإِ ْن َيمَها ُٟمُقا
ر ٌء َوَٓ َي ّْم َٕمدُُ إ ًَمٞمْف َ ْ
َو َأ َّن اعمَْالََئ َٙم َة َٓ َشم ْٕم ُر ُج إ َمم اهللََِِّ ،سم ْؾ إ َمم َُم َٚم ُٙمُقشمفَ ،و َأ َّن اهللََّ َٓ َيٜمْْز ُل ُمٜمْ ُف َ ْ

ِ
يٕمؼمو َن َقمـ َذًمِ َؽ سمِ ِٕمٌار ٍ
هق ِذم
ات ُُمٌْتََدََ َقم ٍة ،ومِٞم َٝما إِ ْ َ
مج ٌال َوإِ ْ َِبا ٌم َوإِ َهيا ٌمَ ،يم َ٘م ْقهل ْؿًَ :مٞمْ َس سمِ ُٛمتَ ََحٞمِّ ٍز َوَٓ ِضم ًْ ٍؿ َوَٓ َضم ْق َه ٍرَ ،وَٓ ُه َ
ْ
َ َ
ُ َ ِّ ُ
ال ه ِذ ِه ا ًْم ِٕمٌار ِ
ٍ
ٍ
ات ا ًَّمتِل َشم ْٗم َٝم ُؿ ُِمٜمْ َٝما ا ًْم َٕما َُّم ُة َشمٜمْ ِْزي َف ا ًَّمر ِّب َقم ِـ اًمٜمَّ َ٘م ِائ ِ
صَ ،و َُم ْ٘م ُّمق ُد ُه ْؿ ِ َِبا َأ َّٟم ُف ًَمٞمْ َس َوم ْق َق
ِضم َٝمة َوَٓ َُم َٙمَانَ ،و َأ ُْمثَ ِ َ
َ َ
اًمًامو ِ
ش إِ ًَم ٌف ُي ْٕمٌَدُُ َ ،وَٓ ُقم ِر َج سمِاًمرؾم ِ
ات َرب َوَٓ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
قل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ -إِ َمم اهللَِّ).
َّ َ َ
َّ ُ
هذا هق اًمقضمف اًمراسمع ،اعم١مًمػ ضمٕمؾ اًم٘مًٛمة اًمثٜمائٞمة ،وم٘مال :اًمقضمف اًمراسمع :إُما أن يٙمقن اهلل حيب ُمٜما أن ٟمٕمت٘مد ىمقل
اًمٜمٗماة ،أو ٟمٕمت٘مد ىمقل أهؾ اإلصمٌات ،أو ٓ ٟمٕمت٘مد ىمقل واطمد ُمٜمٝمام ،ضمٕمٚمٝما ىمًٛمة صمالصمٞمة ،يٕمٜمهل إُمها أن اهلل حيهب ُمٜمها أن
ٟمٕمت٘مد ىمقل اًمٜمٗماة ،وأٟمف اهلل ٓ يتّمػ سماًمّمٗمات وًمٞمس ومقق اًمٕمرش ،أو حيب اهلل ُمٜما أن ٟمٕمت٘مد ىمقل أهؾ اإلصمٌات ،وهق
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واطمدً ا ُمٜمٝمام ،يٕمٜمل أن اهلل إُما أن حيب ُمٜما أن ٟمٕمت٘مد ىمقل اًمٜمٗماة ،أو حيب
إصمٌات اًمٕمٚمق وإؾمامء واًمّمٗمات هلل ،أو ٓ ٟمٕمت٘مد
ً
ُمٜما أن ٟمٕمت٘مد ىمقل أهؾ اإلصمٌات ،أو حيب ُمٜما أٓ ٟمٕمت٘مد ٓ ىمقل أهؾ اإلصمٌات ،وٓ ىمقل اًمٜمٗماة ،هؾ ومٞمف أُمر راسمع؟ ُما ومٞمف.
هؾ اهلل حيب ُمٜما ىمقل أهؾ اإلصمٌات ،أو ىمقل اًمٜمٗماة ،أو هؾ حيب ُمٜما أٓ ٟم٘مقل سم٘مقل ه١مٓء وٓ سم٘مقل ه١مٓء؟
ظمارضمف ،وًمٞمس ومهقق اًمًهاموات رب ،وٓ
ُما ىمقل اًمٜمٗماة؟ ىمقل اًمٜمٗماة ،أَنؿ ي٘مقًمقن :إن اًمرب ٓ داظمؾ اًمٕمامل وٓ
َ
قمغم اًمٕمرش إًمف ،وأن حمٛمدا -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -مل يٕمرج سمف إمم اهلل ،وإٟمام قمرج سمف إمم اًمًاموات وم٘مط ٓ إمم اهلل ،وأن
اعمالئٙمة ٓ شمٕمرج إمم اهلل سمؾ إمم ُمٚمٙمقشمف ،وأن اهلل ٓ يٜمزل ُمٜمف رء وٓ خيرج ُمٜمف رء ،هذا ىمقل اًمٜمٗمهاة ،يٕمٜمهل ههؾ اهلل
حيب ُمٜما أن ٟمٕمت٘مد هذا آقمت٘ماد ،ويٕمؼمون قمـ ذًمؽ سمٕمٌارات ُمٌتدََ َقمة ومٞمٝما إمجال وإهيام ،سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل ًمٞمس سمٛمتحٞمهز،
ًمٞمس سمجًؿً ،مٞمس سمجقهرً ،مٞمس ذم ضمٝمة ،وهذه جمٛمٚمة حتتٛمؾ احلؼ وحتتٛمؾ اًمٌاـمؾ ،ومٛمـ أـمٚم٘مٝما ،وم٘مالً :مٞمس سمٛمتحٞمز،
ُما ُمراده سمٛمتحٞمز؟ هؾ اعمراد حتقزه اعمخٚمقىماشمف وحتٞمط سمف؟ ومٝمذا سماـمؾُ .مراده ًمٞمس سمٛمتحٞمهز ،أٟمهف ُمٜمحهاز قمهـ خمٚمقىماشمهف
ُمٜمٗمّمؾ قمٜمٝما ،هذا طمؼ.
يمذًمؽ اجلًؿ ،إذا ىمال إن اهلل ضمًؿ ،هؾ اعمراد أٟمف ُمتّمػ سمّمٗمات ،هذا طمؼ ،أو ُمراد سم٘مقًمؽ إن اهلل ضمًؿُ ،مِماسمف
ًمٚمٛمخٚمقىمات؟ هذا سماـمؾ.
ٓ سمد أن شمًتٗمن ،إن أراد طم ًّ٘ما ُىمٌؾ ،وإن أراد سماـمالً ُرد ،واًمٚمٗمظ ُمتقىمػ ومٞمف.
يمذًمؽ اجلقهر ،ويمذا ىمقًمف ذم ضمٝمة ،إن أردت أن اهلل ذم ضمٝمة خمٚمقىمة ،ومٝمذا سماـمؾ ،اهلل ًمٞمس ذم رء ُمهـ خمٚمقىماشمهف،
وإن أردت ذم ضمٝمة أن اهلل ومقق اًمٕمرش ومٝمق ومقق اًمٕمرش.
هؾ اهلل حيٌٜما ُمٜما أن ٟمٕمت٘مد ىمقل اًمٜمٗماة ،وأٟمف ًمٞمس ُمتّم ًٗما سماًمّمٗمات ،وأٟمف ًمٞمس ومقق اًمٕمرش ،أم حيب ُمٜما أن ٟمٕمت٘مهد
ىمقل أهؾ اإلصمٌات.
ُم١مدى ىمقل اًمٜمٗماة أٟمف ًمٞمس ومقق اًمًاموات رب ،وٓ قمغم اًمٕمرش إًمف يٕمٌد ،وٓ قمرج سماًمرؾمقل إمم اهلل.
وُمٕمٚمقم أن اًمٜمّمقص اعمتٙماصمرة دًمت قمغم أن اهلل حيب ُمٜما أن ٟمٕمت٘مد إصمٌات إؾمامء واًمّمٗمات هلل -شمٕمامم.
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ِ
ِ
ِ
اًمّم َحا َسم ُة َواًمتََّّاسمِ ُٕمق َن َأ ْوم َْم ُؾ ُِمٜمََّّاَ ،وم َ٘مدْْ َيمَا ُٟمُقا َي ْٕمتَ َِ٘مدُُ و َن
( َواعمَْ ْ٘م ُّمق ُد َأ َّٟم ُف إِ ْن َيمَا َن ا ًَّمذي ُحي ٌُّ ُف اهللَُّ ًَمٜمََا َأ ْن َٟم ْٕمتََ٘مدََ َه َذا اًمٜمَّ ْٗم َلَ ،وم َّ
قل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َوؾم َّٚمؿَ -يمَا َن َي ْٕمتَ َِ٘مدُُ ُهَ ،وإِ َذا َيمَا َن اهللَُّ َورؾمق ًُم ُف َير َوا ُه ًَمٜمََاَ ،و ُه َق إُِما َو ِ
اًمر ُؾم ُ
ب َقم َٚم ْٞمٜمََها َأ ْو
اضم ٌ
َّ
ْ
َ ُ
َ َ
َه َذا اًمٜمَّ ْٗم ِلَ ،و َّ
قل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َوؾم َّٚمؿ -سمِام ُه َق َو ِ
ب َقم َٚم ْٞمٜمََاَ ،و َيٜمْْدُُ َسمٜمََا إِ َمم َُما ُه َق ُُم ًْ َت ََحب ًَمٜمََاَ ،وَٓ
اًمر ُؾم ُ
اضم ٌ
َ َ َ
ُُم ًْ َت ََحب ًَمٜمََاَ ،ومالَ ُسمدََّّ َأ ْن َي ْ٠م ُُم َر َٟمَا َّ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ات عمَِ ْحٌُ ِ
هق َم
لم َُما ومِ ِٞمف إِ ْصمٌَ ٌ
ُسمدََّّ َأ ْن َي ْٔم َٝم َر َقمٜمْ ُف َو َقم ِـ اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
قب اهللَِّ َو ُُم ْروٞمفَ ،وُما ُي َ٘م ِّر ُب إِ ًَمٞمْف َٓ ،ؾمٞمَّ َام َُم َع َىم ْقًمف َقم َّز َو َضم َّؾ﴿ :ا ًْمٞمَ ْ
دم َٕم ُؾ َه َذا َأ ْص َؾ اًمدِِّّ ِ
يـَ ،و ُه َق ِقمٜمْْدََ ُه ُؿ اًمتَّ َّْق ِطمٞمدُُ ا ًَّم ِذي َٓ
َأ ْيم َْٛم ْٚم ُت ًَم ُٙم ُْؿ ِديٜمَ ُٙم ُْؿ َو َأ ْْت َ ْٛم ُت َقم َٚمٞمْ ُٙم ُْؿ ٟمِ ْٕم َٛمتِل﴾ َٓ ِؾمٞمَّ َام َو ْ
اجلَ ْٝم ِٛمٞمَّ ُة َ ْ
اًمر ُؾم ُ
قل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿُ -أ َُّمتَ ُف اًمتَّ َّْق ِطمٞمدََ ؟! َو َيمٞمْ َ
خيَاًمِ ُٗم ُف إَِّٓ َؿم ِ٘ملَ ،وم َٙمٞمْ َ
َُ
ػ َٓ َي ُٙمُق ُن اًمتَّ َّْق ِطمٞمدُُ َُم ْٕم ُرو ًوما ِقمٜمْْدََ
ػ َٓ ُي َٕم ِّٚم ُؿ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب "اعمُْ ْر ِؿمدََ ِة"
اًمّم َحا َسم ِة َواًمتََّّاسمِ ِٕم َ
ب اًمٜمُّ َٗماة اًمتَّ َّْقطمٞمدََ َ ،و َىمدْْ َؾم َّٛمك َصاطم ُ
لم؟! َوا ًْم َٗمالََؾم َٗم ُة َواعمُْ ْٕمتَ َِز ًَم ُة َو َُم ِـ ا َّشمٌَ َٕم ُٝم ْؿ ُي ًَ ُّٛمق َن َُم ْذ َه َ
َّ
ِ
ِ
ب اًمٜمُّ َٗم ِاة ُه َق اًمتَّ َّْق ِطمٞمدُُ ).
َأ ْص َحا َسم ُف اعمُْ َق ِّطمدي َـ :إِ ْذ قمٜمْْدََ ُه ْؿ َُم ْذ َه ُ
( )43

ُ
أومْمؾ ُمٜما ،وم٘مد يماٟمقا يٕمت٘مدون هذا اًمٜمٗمل،
اعم٘مّمقد أٟمف إن يمان اًمذي حيٌف اهلل أن ٟمٕمت٘مد اًمٜمٗمل ،وماًمّمحاسمة واًمتاسمٕمقن
واًمرؾمقل يمان يٕمت٘مده ،وم٢مذا يمان اهلل ورؾمقًمف يرواه ًمٜما ،وهق إُما واضمب قمٚمٞمٜما أو ُمًتحب ،ومال سمد أن ي٠مُمرٟما اًمرؾمقل -
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -سمام هق واضمب قمٚمٞمٜما ،ويٜمدسمٜما إمم ُما هق ُمًتحب ًمٜما.
إذا يمان اًمذي حيٌف اهلل ًمٜما أن ٟمٕمت٘مد ىمقل اًمٜمٗماة ،واًمّمحاسمة أومْمؾ ُمٜما ،واًمتاسمٕمقن ،يماٟمقا يٕمت٘مدون هذا اًمٜمٗمهل ،وأن
اهلل ًمٞمس ُمتّم ًٗما سماًمّمٗمات  -ومٙمٞمػ اًمرؾمقل ٓ يٌٞمٜمف وي٘مقلِ :
اقمت٘مد أن اهلل ًمٞمس ومقق اًمٕمرش ،اقمت٘مد أن اهلل ًمٞمس ُمتّم ًٗما
سماًمّمٗمات؟! وإذا يمان اهلل ورؾمقًمف يرواه ًمٜما -وهق إُما واضمب أو ُمًتحب -ومال سمد أن ي٠مُمرٟما اًمرؾمقل سماًمقاضمب ،ممها
هق واضمب قمٚمٞمٜما ،وحيثٜما ويٜمدسمٜما إمم ُما هق ُمًتحب ،وهؾ ىمال اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اقمت٘مدوا ىمهقل اًمٜمٗمهاة،
وٓ شمثٌتقا هلل إؾمامء وٓ اًمّمٗمات؟ مل ي٘مؾ ذًمؽ.
وٓ سمد أن ئمٝمر قمٜمف وقمـ اعم١مُمٜملم ُما ومٞمف إصمٌات عمحٌقب اهلل وُمروٞمف ،إذا يمان حمٌقب اهلل وُمروٞمف هق اًمٜمٗمل يمهام
ي٘مقل اًمٜمٗماة ،ومٙمٞمػ اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يًٙمت وٓ ي٘مقل :اقمت٘مدوا ىمقل اًمٜمٗماة ،وٓ خيؼمٟمها قمهام يروهاه
وحيٌف ًمٜما ،واهلل -شمٕمامم -أيمٛمؾ اًمديـ وأشمؿ اًمٜمٕمٛمة؟!

( )43اعمائدة.3 :
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ىمال( :وٓ ؾمٞمام واجلٝمٛمٞم ُة دمٕمؾ هذا أصؾ اًمديـ) اجلٝمٛمٞمة دمٕمؾ أصؾ اًمديـ ٟمٗمل اًمّمٗمات قمـ اهلل( ،وهق قمٜمدهؿ
اًمتقطمٞمد) اًمتقطمٞمد قمٜمدهؿ ٟمٗمل اًمّمٗمات( ،اًمذي ٓ خياًمٗمف إٓ ؿم٘مل) واعمٕمتزًمة ُمـ أصقهلؿ اًمتقطمٞمهد ،وؾمهٓمروا حتتهف
اًمّمٗمات ،وىماًمقا سمخٚمؼ اًم٘مرآن ،وأن اهلل ٓ يرى ذم أظمرة ،هذا اًمتقطمٞمد قمٜمدهؿ؟!
ُمـ ٟمٗمك اًمّمٗمات ،وٟمٗمك اًمٕمٚمق ،وٟمٗمك يمالم اهلل ،هق ُمقطمد هلل ،وُمـ أصمٌت اًمّمٗمات ُمنمك ُمِمٌف!
ومٙمٞمػ ٓ يٕمٚمؿ اًمرؾمقل أُمتف اًمتقطمٞمد ،إذا يمان اًمتقطمٞمد هق اًمٜمٗمل يمٞمػ ٓ اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ -يٕمٚمؿ
أُمتف؟! ويمٞمػ ٓ يٙمقن اًمتقطمٞمد ُمٕمرو ًوما قمٜمد اًمّمحاسمة ،إذا يمان اًمتقطمٞمد هق اًمٜمٗمل يمام ي٘مقل ه١مٓء؟! واًمٜمٗماة واعمٕمتزًمة
وُمـ اشمٌٕمٝمؿ يًٛمقن ُمذهب اًمٜمٗماة اًمتقطمٞمد ،وهق أصؾ ُمـ أصقل اعمٕمتزًمة.
(وىمد ؾمٛمك صاطمب "اعمرؿمدة" أصحا َسمف اعمقطمديـ :إذ قمٜمدهؿ ُمذهب اًمٜمٗماة هق اًمتقطمٞمد) صاطمب اعمرؿمدة وههق
حمٛمد سمـ شمقُمرت  ،يمام ٟم٘مؾ احلاومظ" :هق رضمؾ يمذاب فماملُ ،متٖمٚمب سماًمٌاـمؾُ ،مٚمؽ سماًمٔمٚمؿ واًمتٖمٚمهب واًمتحٞمهز وم٘متهؾ
( )44

ذرارهيؿ ،وأظمذ أُمقاهلؿ ويمان أذ قمغم اعمٚمة ُمـ احلجاج سمـ يقؾمهػ سمٙمثهػم،
اًمٜمٗمقس وأسماح طمريؿ اعمًٚمٛملم ،وؾمٌك
َّ
( )45

( ) 44اًمِمٞمخ اإلُمام ،اًمٗم٘مٞمف إصقزم اًمزاهد ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ شمقُمرت اًمؼمسمري اعمّمهٛمقدي اهلرهمهل ،اخلهارج سمهاعمٖمرب ،اعمهدقمل أٟمهف
قمٚمقي طمًٜمل ،وأٟمف اإلُمام اعمٕمّمقم اعمٝمدي ،وأٟمف حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ هقد سمـ ظماًمد سمـ ْتام سمـ قمدٟمان سمـ صهٗمقان سمهـ ضمهاسمر سمهـ
حيٞمك سمـ رسماح سمـ يًار سمـ اًمٕمٌاس سمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ اإلُمام قمكم سمـ أيب ـماًمب .رطمؾ ُمـ اًمًقس إىمَم ؿمهاسما إمم اعمنمهق ،ومحهج وشمٗم٘مهف،
وطمّمؾ أـمراوما ُمـ اًمٕمٚمؿ ،ويمان أُمارا سماعمٕمروفَ ،ناء قمـ اعمٜمٙمر ،ىمقي اًمٜمٗمس ،زقمرا ؿمجاقماُ ،مٝمٞمٌا ىمهقآ سمهاحلؼ ،قمهامٓ قمهغم اعمٚمهؽ ،هماويها ذم
اًمرياؾمة واًمٔمٝمقر ،ذا هٞمٌة ووىمار ،وضمالًمة وُمٕماُمٚمة وشم٠مًمف ،اٟمتٗمع سمف ظمٚمؼ ،واهتدوا ذم اجلٛمٚمة ،وُمٚمٙمقا اعمدائـ ،وىمٝمروا اعمٚمهقك .أظمهذ قمهـ إًمٙمٞمها
اهلراد ،وأيب طماُمد اًمٖمزازم ،وأيب سمٙمر اًمٓمرـمقر ،وضماور ؾمٜمة .ويمان هلجا سمٕمٚمؿ اًمٙمالم ،ظمائْما ذم ُمزال إىمدام ،أًمػ قم٘مٞمدة ًم٘مٌٝما "اعمرؿمدة".
ُمات يمٝمال ذم آظمر ؾمٜمة أرسمع وقمنميـ ومخس ُمئة .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 539 /19شمرمجة  ،)318وأظمٌار اعمٝمدي اسمـ شمقُمرت (ص.)555 :
( ) 45احلجاج سمـ يقؾمػ اًمث٘مٗمل .وًمد ؾمٜمة مخس وأرسمٕملم .يمان فمٚمقُما ،ضمٌاراٟ ،ماصٌٞما ،ظمٌٞمثا ،ؾمٗمايما ًمٚمدُماء .ويمان ذا ؿمجاقمة وإىمدام وُمٙمر ودهاء،
وومّماطمة وسمالهمة ،وشمٕمٔمٞمؿ ًمٚم٘مرآن .ؾماق اًمذهٌل ُمـ ؾمقء ؾمػمشمف ذم شماريخ اإلؾمالم ،وطمّمهاره ٓسمهـ اًمهزسمػم سماًمٙمٕمٌهة ،ورُمٞمهف إياهها سمهاعمٜمجٜمٞمؼ،
وإذًٓمف ٕهؾ احلرُملم ،صمؿ وٓيتف قمغم اًمٕمراق واعمنمق يمٚمف قمنميـ ؾمٜمة ،وطمروب اسمـ إؿمٕمث ًمهف ،وشمه٠مظمػمه ًمٚمّمهٚمقات إمم أن اؾمت٠مصهٚمف اهلل.
ٟمً ٌف وٓ ٟمحٌف ،سمؾ ٟمٌٖمْمف ذم اهلل :وم٢من ذًمؽ ُمـ أوصمؼ قمرى اإليامنً .مف طمًٜمات ُمٖمٛمقرة ذم سمحهر ذٟمقسمهف .وأُمهره إمم اهلل .وًمهف شمقطمٞمهد ذم اجلٛمٚمهة،
وٟمٔمراء ُمـ فمٚمٛمة اجلٌاسمرة وإُمراء .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :وىمع ذيمره ويمالُمف ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممها ،وًمٞمس سم٠مهؾ أن ُيهروى قمٜمهف .أهٚمٙمهف
اهلل ذم رُمْمان ؾمٜمة مخس وشمًٕملم يمٝمال .اٟمٔمر :شماريخ اإلؾمالم ( 1171 /2شمرمجة  ،)33وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 343/4شمرمجة .)117
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ويمان يقدع سماًم٘مٌقر مجاقمة ُمـ أصحاسمف أطمٞماء ،ي٠مُمرهؿ أن ي٘مقًمقا ًمٚمٜماس إٟمف اعمٝمدي اًمذي سمنم سمف اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمهف
وؾمٚمؿ ،صمؿ يردم قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمالً يدومٜمٝمؿ أطمٞما ًءً ،مئال يٙمذسمقه سمٕمد ذًمؽ ،وؾمٛمك أصحاسمف اجلٝمٛمٞمة اعمقطمهديـٟ ،مٗمهاة صهٗمات
اًمرب وشمٕمامم ويمالُمف وقمٚمقه قمغم ظمٚم٘مف ،واؾمتقائف قمغم قمرؿمف ،ورؤية اعم١مُمٜملم ًمف سمإسمّمار يقم اًم٘مٞماُمة ،واؾمهتٌاح ىمتهؾ
ُمـ ظماًمٗمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واإليامن ،وشمًٛمك سماعمٝمدي اعمٕمّمقم" يمام سملم اعم١مًمػ -رمحف اهلل ،-وشمٙمٚمؿ قمٜمف ؿمٞمخ اإلؾمهالم
اسمـ شمٞمٛمٞمة .
( )46

اًمٗمالؾمٗمة واعمٕمتزًمة يًٛمقن اًمٜمٗماة أهؾ اًمتقطمٞمد ،وصاطمب اعمرؿمدة هذا حمٛمد سمـ شمقُمرت ،ؾمٛمك أصهحاسمف اًمٜمٗمهاة
اعمقطمديـٟٕ ،مف قمٜمدهؿ ُمذهٌٝمؿ هق اًمتقطمٞمد.
قل -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞم ِف وؾمه َّٚمؿ ،و َىمهدْْ ُقم ِٚمهؿ سمِ ِ
ِ
ِ
آ ْوهٓمِ َر ِار َأ َّن
ْ َ َ َ َ
اًمر ُؾم ُ َ
َ
( َوإِ َذا َيمَا َن َيم ََذًم َؽَ ،يمَا َن ُم َـ اعمَْ ْٕم ُٚمق ِم َأ َّٟمَّف َٓ ُسمدََّّ َأ ْن ُيٌَٞمِّٜمَ ُف َّ
ب اًمٜمُّ َٗم ِاةُ :قم ِٚمؿ َأ َّٟم ُف ًَم ْٞم َس سمِ َق ِ
اضم ٍ
قل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -و َأ ْص َحا َسم ُف َمل َيتَ َٙم َّٚم ُٛمقا سمِ َٛم ْذ َه ِ
اًمر ُؾم َ
ب َوَٓ ُُم ًْتَ ََحبَ ،سم ْؾ ُقم ِٚم َؿ َأ َّٟم ُف
َ
َّ
ْ
اإل ْصمٌ ِ
حي ِ
ِ
ِِ ِِ
ِ ِ ِ
ِ
اتَ ،و ُه َق ا ًَّم ِذي ُأ ُِم ْر َٟمَا سمِ ِفَ :ومالَ ُسمهدََّّ -
ب ِ َ
ب ُمٜمََّّا َُم ْذ َه َ
ذ َقم ُف اهللَُّ َ -شم َٕم َاممً -مٕم ٌَادهَ ،وإِ ْن َيمَا َن ُ ُّ
ًَم ْٞم َس ُم َـ اًمتَّ َّْقطمٞمد ا ًَّمذي َ َ
ات ا ًْمقو ِ
ات ا ًْمٕم ُٚمق واًمّم َٗم ِ
َاب واًمًٜمَّ َِّة ُِمـ إِ ْصمٌ ِ
ِ
َأي ًْماَ -أ ْن يٌ َ ِ
هقء
ات َأ ْقم َٔم ُؿ ِمم َّا ومِ ِٞمٝم َام ُِم ْـ إِ ْصم ٌَه ِ ُ ُ
ُ ِّ َ ِّ
ْ َ
ْ
لم َذًم َؽ ًَمٜمََاَ ،و َُم ْٕم ُٚمق ٌم َأ َّن ِذم ا ًْمٙمتَ ِ َ ُّ
ُ َ ِّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمّم َٞما ِم َو َ ْ ِ
اًمنم ِائ ِع.
َواًمتَّ َٞم ُّٛم ِؿ َو ِّ
حتري ِؿ َذ َوات اعمَْ َحار ِمَ ،و َظمٌِٞمث اعمَْ َٓماقم ِؿ َو َٟم َْحق َذًم َؽ ُم َـ َّ َ
ٞمدُ ِقمٜمْْدََ اًمً َٚم ِ
ِ
َومٕم َغم َىمق ِل َأه ِؾ ِ ِ
اًمر ُؾم ُ
ػ
قل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿُُ -مٌَ ِّٚم ًٖمًا ُُمٌَٞمِّٜمًًاَ ،واًمتَّ َّْق ِطم ُ
َ ْ ْ
َّ
اإل ْصمٌَات َي ُٙمُق ُن اًمدِِّّ ي ُـ َيمَاُمالًًَ ،و َّ
ِ
ػ َظم ْ ُػم َه ِذ َه إُ َُّم ِة َو َـم ِري ُ٘م ُٝم ْؿ َأ ْوم َْم ُؾ اًم ُّٓم ُر ِقَ ،وا ًْم ُ٘م ْرآ ُن ُيم ُّٚم ُف
اًمً َٚم ُ
قرا َُم ْٕم ُرو ًوماَ ،وا ًْمٙمتَ ُ
اًمًٜمَّ ُة ُي َّمدِِّّ ُق َسم ْٕم ُْم ُف َسم ْٕم ًْماَ ،و َّ
َاب َو ُّ
َُم ِْم ُٝم ً
َطمؼ ًَم ْٞم َس ومِ ِٞمف إِ ْوالَ ٌَلَ ،وَٓ َد َّل َقم َغم َيم ْٗم ٍر َو ُحم َ ٍ
الَ ،سم ْؾ ُه َق ِّ
ُّقرَ ،و َه ِذ ِه ُيم ُّٚم َٝما ًَم َق ِاز ُم ُُم ْٚمتَ ََز َُم ٌة َو َٟمتَ َِائ ُج َُم ْ٘م ٌُق ًَم ٌة،
اًمِم َٗما ُء َو ْاهل ُدََ ى َواًمٜمُّ ُ

قل َهمَػم ُمرد ٍ
ٍ
ود).
َوم َ٘م ْق ُهل ُ ْؿ ُُم ْ١م َشم َِٚم ٌ
َػم خمََ ُتَ َٚمػَ ،و َُم ْ٘م ٌُ ٌ ْ ُ َ ْ َ
ػ َهم ْ ُ

احلهراين ،صمهؿ اًمدُمِمه٘مل،
( )46شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌاس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘ماؾمؿ سمـ اخلي سمهـ حمٛمهد سمهـ شمٞمٛم ّٞمهة ّ
احلٜمٌكم ،اإلُما م اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احلاومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞمة وأًمٞمة ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم سمهف
أهؾ اًمًٜمة .وًمد ؾمٜمة إطمدى وؾمتلم وؾمت ُمئة ،وشمقذم ؾمٜمة صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئة .وًمف ُمـ اعم١مًمٗمات :اًمقاؾمٓمٞمة ،وُمٜمٝمهاج اًمًهٜمة .اٟمٔمهر اًمهذيؾ
قمغم ـمٌ٘مات احلٜماسمٚمة ( 491 /4شمرمجة  ،)531واًمقاذم سماًمقومٞمات ( 11 /7شمرمجة .)619
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ي٘مقل( :وإذا يمان يمذًمؽ) أي إذا يمان ُمذهب اًمٜمٗماة هق اًمّمقاب ،يمان ُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف ٓ سمد أن يٌٞمٜمف اًمرؾمقل -صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يٌلم ًمٚمٜماس :اقمت٘مدوا ىمقل أهؾ اًمٜمٗماة ،صمؿ ي٘مقل اعم١مًمػ( :وىمد قمٚمؿ سمآوٓمرار أن اًمرؾمقل -صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وأصحاسمف مل يتٙمٚمٛمقا سمٛمذهب اًمٜمٗماة) وهذا ُمٕمٚمقم سمآوٓمرارُ ،ما آوٓمرار؟ اًمٕمٚمؿ اًميهوري اًمهذي
يْمٓمر اإلٟمًان إمم إصمٌاشمف.
اًمٕمٚمؿ ٟمققمان :رضوري وٟمٔمري.
اًميوري :هق اًمذي يْمٓمر إًمٞمف اًمٗمٝمؿ وٓ يًتٓمٞمع إٟمٙماره.
اًمٜمٔمري :هق اًمذي حيتاج إمم شم٠مُمؾ وٟمٔمر.
اًمٕمٚمؿ اًميوري ُمثؾ اًمٕمٚمؿ احلاصؾ سم٢مطمدى احلقاس اخلٛمس ،إذا يماٟمت اًمِمٛمس أُماُمؽ ـماًمٕمة ،هؾ شمًهتٓمٞمع أن
شمٜمٙمرها؟ هذا ُمٕمٚمقم سماًميورة ،شم٘مقل :اًمِمٛمس ـماًمٕمة ،إذا يمان ضماء إٟمًان وىمال :اًمِمٛمس ًمٞمًت ـماًمٕمة ،شم٘مهقل ههذا
إٟمًان ُما هق سمٕماىمؾً ،مٙمـ ُمٕمٚمقم سمآوٓمرار أن اًمِمٛمس ـماًمٕمة ،هذا قمٚمؿ رضوري.
اًمقاطمد ٟمّمػ آصمٜملم ،هذا قمٚمؿ رضوري ،وم٢مذا ضماء واطمد وىمال ،ٓ :اًمقاطمد ٟمّمػ اًمثالصمة! ُماذا شم٘مقل ًمف؟ شم٘مقل
ًمف ،ٓ :اًمقاطمد ٟمّمػ آصمٜملم ،هذا قمٚمؿ رضوريٟٕ ،مف ُما ومٞمف إؿمٙمال هذا ،ومٞمْمٓمر اإلٟمًان إمم إصمٌاشمف ،وُما يًتٓمٞمع أن
يٜمٗمٞمف.
أسمدً ا ،وٓ ٟمٗمقا اًمّمٗمات قمـ اهلل.
ومٙمذًمؽ ُمٕمٚمقم سمآوٓمرار أن اًمرؾمقل وأصحاسمف ُما شمٙمٚمٛمقا سمٛمذهب اًمٜمٗماة ً
أُما اًمٕمٚمؿ اًمٜمٔمري ومٝمق اًمذي حيتاج إمم شم٠مُمؾ ،أىمقل :أظمرج زم ُمثالُ ؾمدس ُمئة وؾمٌٕمة وأرسمٕملم ،يمؿ ؾمدؾمٝما؟ ههذه
حتتاج إمم أن شمت٠مُمؾ وشمٜمٔمر ،وشمرسمع وختٛمس وشمًدس ،طمتك شمٓمٚمع اًمًدسً ،مٙمهـ اًمٕمٚمهؿ اًميهوري ،اًمقاطمهد ٟمّمهػ
آصمٜملم ،اًمِمٛمس ـماًمٕمة ،هذا قمٚمؿ رضوري ُما شمًتٓمٞمع أن شمٜمٙمره.
وماعم١مًمػ -رمحف اهلل -ي٘مقلُ( :مٕمٚمقم سمآوٓمرار أن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وأصحاسمف ُما شمٙمٚمٛمقا سمٛمذهب
اًمٜمٗماة ،ومٌذًمؽ قمٚمؿ أٟمف ًمٞمس سمقاضمب وٓ ُمًتحب ،سمؾ قمٚمؿ أٟمف ًمٞمس ُمـ اًمتقطمٞمد اًمذي ذقمف اهلل ًمٕمٌاده) ههذا اًم٘مهقل
إول ىمقل اًمٜمٗماة.
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ىمال اعم١مًمػ( :إُما أن يٙمقن اهلل حيب ُمٜما أن ٟمٕمت٘مد ىمقل اًمٜمٗماة ،أو حيب أن ٟمٕمت٘مد ىمقل أههؾ اإلصمٌهات ،أو حيهب أٓ
ٟمٕمت٘مد ىمقل ه١مٓء وٓ ه١مٓء) اٟمتٝمك إُمر إول.
إُمر اًمثاين( :وإن يمان حيب ُمٜما ُمذهب اإلصمٌات) إذا يمان اهلل حيب ُمٜما ُمذهب أههؾ اإلصمٌهات ،وإصمٌهات إؾمهامء
أيْما أن يٌلم ذًمؽ ًمٜما.
واًمّمٗمات هلل ،وهق اًمذي أُمرٟما سمف ،ومال سمد ً
ىمال اعم١مًمػ( :واعمٕمٚمقم أن ذم اًمٙمتاب واًمًٜمة ُمـ إصمٌات اًمٕمٚمق واًمّمٗمات أقمٔمؿ مما ومٞمٝمام ُمـ إصمٌات اًمقوقء واًمتٞمٛمؿ
واًمّمٞمام ،وحتريؿ ذوات اعمحارم وظمٌٞمث اعمٓماقمؿ) ٟمٕمؿ ،هذا ُمٕمٚمقم سماًميورة ُمـ ديـ اإلؾمالم ،وُمـ إدًمة اًمتل شمثٌت
قمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مف أومراده شمزيد قمغم أًمػ دًمٞمؾ ،هذا ذم إصمٌات اًمٕمٚمق وطمده.
وماعم١مًمػ ي٘مقلُ :مٕمٚمقم ذم اًمٙمتاب واًمًٜمة ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل شمثٌهت اًمٕمٚمهق وشمثٌهت اًمّمهٗمات أيمثهر وأقمٔمهؿ ُمهـ
اًمٜمّمقص اًمتل شمثٌت اًمقوقء ،وشمثٌت اًمتٞمٛمؿ ،وشمثٌت اًمّمٞمام ،وشمثٌت حتريؿ ذوات اعمحارم ،وشمثٌت اعمحرُمات اخلٌٞمثة،
وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمنمائع.
ُمِمهٝمقرا
ي٘مقل اعم١مًمػ( :ومٕمغم ىمقل أهؾ اإلصمٌات يٙمقن اًمديـ يماُمالً واًمرؾمقل ُمٌٚم ًٖمًا ُمٌٞمٜمًًا ،واًمتقطمٞمد قمـ اًمًٚمػ
ً
ُمٕمرو ًوما) قمغم ىمقل أهؾ اإلصمٌات يٙمقن اًمديـ يماُمال واًمرؾمقل ُمٌٚمٖما ،واًمتقطمٞمد ُمِمٝمقرا ،وقمغم ىمقل اًمٜمٗماة يٙمقن اًمديـ
همػم يماُمؾٟ ،ماىمّماٟٕ ،مف ُما ُسملم اًمّمٗماتُ ،ما ُسملم هؾ اًمرب ُمتّمػ ِبا أو همػم ُمتّمػ ِبا؟ ومٕمغم ىمقل أهؾ اإلصمٌات يٙمقن
ُمِمٝمقرا.
اًمديـ يماُمالً ،واًمرؾمقل ُمٌٚم ًٖمًا ،واًمتقطمٞمد قمـ اًمًٚمػ
ً
سمٕمْما ،واًمًٚمػ ظمػم هذه إُمة ،وـمري٘مٝمؿ أومْمؾ اًمٓمرق ،واًم٘مرآن
ىمال اعم١مًمػ( :واًمٙمتاب واًمًٜمة يّمدق سمٕمْمف ً
يمٚمف طمؼ ًمٞمس ومٞمف إوالل ،وٓ دل قمغم يمٗمر وحمال ،سمؾ هق اًمِمٗماء واهلدى واًمٜمقر ،وهذه يمٚمٝما ًمهقاز ُم ُمٚمتزُمهة وٟمتهائج
ُم٘مٌقًمة ،وم٘مقهلؿ  -يٕمٜمل ىمقل اًمًٚمػ ُ -م١مشمٚمػ همػم خمتٚمػ وُم٘مٌقل همػم ُمردود) أُما أهؾ اًمٌدع ومٞم٘مقًمقن :إن اًم٘مرآن دل
اؾم َت ََقى َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
ش﴾  ،هذا دل قمغم آؾمتقاء طم٘مٞم٘مل ،هذا ُمٕمٜماه يمٗمرُ ،مهـ اقمت٘مهد ذًمهؽ
قمغم اًمٙمٗمر ،ي٘مقًمقنُ ﴿ :صم َّؿ ْ
( )47

ُمٕمٜماه أن اؾمتقاء اهلل يماؾمتقاء اعمخٚمقق ومٝمذا يمٗمر ،ىماًمقا :وٟمحـ ٟمٜمزه يمالم اهلل قمـ اًمٙمٗمر :إذ اجلٝمٛمٞمة واعمٕمتزًمهة ي٘مقًمهقن

( )47إقمراف.54 :
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فماهر اًمٜمّمقص اًمٙمٗمر ،اًمٜمّمقص شمدل قمغم اًمٙمٗمر واًمْمالل ،ومال سمد أن ٟمٜمزه يمالم اهلل ويمالم رؾمقًمف قمـ اًمٙمٗمر! يمٞمهػ
شمٜمزهقٟمف؟ ىماًمقاٟ :م١مولٟ ،م٘مقل :اؾمتقى ،اؾمتقمم ،ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،أصماِبؿ ،ريض اهلل قمٜمٝمؿ ..عمهاذا؟ ىمهاًمقاٟ :م٘مهقل إن اهلل
ريض ،واعمخٚمقق ريض ،هذا يمٗمر وُمِماِبةٟ ،م٘مقلُ ،ٓ :مـ ىمال ًمٙمؿ هذا؟ ٟم٘مقل إن اهلل اؾمتقى ،اؾمهتقاء يٚمٞمهؼ سمجالًمهف
وقمٔمٛمتف ٓ ،اؾمتقاء اعمخٚمقق ،ويرى ٓ يماعمخٚمقق.
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هق َق َسم ْٕم ٍ
هضَٓ ،
اجل ْٝم ِؾ ا ًْم ًٌَٞمطَ ،و ِذم ُفم ُٚم َامت َسم ْٕم ُْمه َٝما َوم ْ
( َوإِ ْن َيمَا َن ا ًَّمذي ُحي ٌُّ ُف اهللَُّ ُمٜمََّّا َأَّٓ ُٟمثٌِْ َت َوَٓ َٟمٜمْْٗم َلَ ،سم ْؾ َٟم ٌْ َ٘مك ِذم ْ َ

اًمّمدْْ َق ُِم َـ ا ًْم َٙم َِذ ِ
ػ َّ
ِّلم
لم اعمُْثٌِْتَ َِة َواًمٜمُّ َٗم ِاة َُم ْق ِىم َ
بَ ،سم ْؾ َٟم َِ٘م ُ
َٟم ْٕم ِر ُ
اًمِما ِّيم َ
ػ َسم ْ َ
احل َّؼ ُِم َـ ا ًْم ٌَاـمِ ِؾَ ،وَٓ ْاهل ُدََ ى ُِم َـ َّ
اًمْمالَ َِلَ ،وَٓ ِّ
ف َْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب ُِمٜمََّّا
لم َوَٓ ُُم َٙم َِّذسمِ َ
لم َذًمِ َؽ َٓ إِ َمم َه ُ١مَٓءَ ،وَٓ إِ َمم َه ُ١مَٓءُُ َٓ ،م َّمدِِّّ ِىم َ
لم َسم ْ َ
احل َٞم َارىُُ ،م َذ ْسم َذسمِ َ
لمًَ ،م ِز َم ُم ْـ َذًم َؽ َأ ْن َي ُٙمُق َن اهللَُّ ُحي ُّ
َْ
هاممُِ -مهـ اًمّمه َٗم ِ
ِ
ِ
اًمر ُؾم ُ
قل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ ،و َقمدََ َم ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ ِسم َام َي ًْ َت َِح ُّ٘م ُف اهللَُّ ُ -ؾمه ٌْ َحا َٟم ُف َو َشم َٕم َ
ات
َ ِّ
َقمدََ َم ا ًْمٕم ْٚم ِؿ ِسم َام َضما َء ِسمف َّ

ِ
ِ
ِ
ِ
ات ،و َقمدََ م ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ سمِ ْ ِ
اًمتََّّاُم ِ
اًمِم َّؽَ ،وَٓ
ب ْ
ب ُِمٜمََّّا ْ
اجلَ ْٝم َؾ َوَٓ َّ
احلَ ْ َػم َة َو َّ
اًمِم َّؽَ ،وُم َـ اعمَْ ْٕم ُٚمق ِم َأ َّن اهللََّ َٓ ُحي ُّ
احلَ ِّؼ ُم َـ ا ًْمٌَاـم ِؾَ ،و ُحي ُّ
َ َ
َّ

هؾ َأ َٟمَهدْْ ُقمق ُِمهـ د ِ
ِ
ون اهللَِّ َُمها َٓ
احلَ ْ َػم َة سمِ َ٘م ْقًمِ ِف َ -شم َٕم َاممُ ﴿ :ىم ْ
لمَ ،و َىمدْْ َذ َّم ْ
ْ
ب اًمدِِّّ ي َـ َوا ًْم ِٕم ْٚم َؿ َوا ًْمٞمَ ِ٘م َ
احلَ ْ َػم َة َوَٓ َّ
ُ
اًمْمالَ ََلَ ،وإِ َّٟم ََّام ُحي ُّ
ِ
لم ِذم إَ ْر ِ
اؾمتَ ْٝم َق ْشم ُف َّ
اب َيدْْ ُقمق َٟم ُف إِ َمم
اًمِمٞمَاـمِ ُ
ض َطم ْ َػما َن ًَم ُف َأ ْص َح ٌ
ي َٟمَا َو ُٟم َُر ُّد َقم َغم َأ ْقم َ٘ماسمِٜمََا َسم ْٕمدََ إِ ْذ َهدََ ا َٟمَا اهللَُّ َيمَا ًَّمذي ْ
َيٜم َٗم ُٕمٜمََا َوَٓ َي ُ ُّ
هذي إِ ًَمٞم ِ
لم * و َأ ْن َأ ِىمٞمٛمهقا اًمّمهالَ َة وا َّشم ُ٘مهقه وههق ا ًَّم ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
هف
ْ
ُ َ ُ َ
َ
َّ
هر ِّب ا ًْم َٕمهاعمَ َ َ
ُ
ْاهل ُدََ ى ا ْئْتٜمََا ُىم ْؾ إِ َّن ُهدََ ى اهللَِّ ُه َق ْاهل ُدََ ى َو ُأُم ْر َٟمَا ًمٜمُ ًُْٚم َؿ ًم َ
اط ا ًَّم ِ
ِ
ِ
ِ
هت َقم َٚمهٞمْ ِٝم ْؿ َهم ْ ِ
هاممَ -أ ْن َٟم ُ٘م َ
س َ
اًمٍم َ
نمو َن﴾ َ ،و َىمدْْ َأ َُم َر َٟمَا اهللَُّ َ -شم َٕم َ
هػم
هذي َـ َأ ْٟم َٕم ْٛم َ
ُْ
هاط اعمُْ ًْهتََ٘م َ
ٞمؿ * َ
هقلْ ﴿ :اههد َٟمَا ِّ َ
حت َ ُ
اعمَْ ْٖم ُْْم ِ
لم﴾ .
اًمْما ًِّم َ
قب َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ َوَٓ َّ
( )48

( )49

ِ
ِ
ِِ
ِ
يض اهللَُّ َقمٜمْ َٝماَ -أ َّن اًمٜمٌََِّّ َّل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -يمَا َن إِ َذا َىمها َم ُِمه َـ اًم َّٚمٞمْ ِ
َو ِذم َص ِح ِ
هؾ
ٞمح ُُم ًْٚم ٍؿ َو َهم َْػمه َقم ْـ َقمائ َِم َة َ -ر َ
ِ
ِ
َائ َٞمؾ وإِ ِ
قل« :اًم َّٚمٝمؿ رب ِضمؼم ِائ َٞمؾ و ُِمٞم َٙم ِ
ِ
امل ا ًْم َٖمٞمْ ِ
َ ِ
ُي َّم ِّكمَ :ي ُ٘م ُ
ب َو َّ
ُهؿ
ْت َ ْ
اًمِم َٝما َد ِة َأ ْٟم َ
َ
حت ُٙم ُ
هاوم َٞمؾَ ،وماـم َر َّ
ُ َّ َ َّ ْ َ
َ َْ
اًمً َام َوات َوإ ْرضَ ،قم َ
َّؽ َهت ِدي ُمـ َشم ََِماء إِ َمم ِس ٍ
ِ
اظمتُ ُِٚم َ ِ ِ ِ
لم ِقم ِ
خيتَ َِٚم ُٗمق َنْ ،اه ِد َٟمَا إِ َمم َُما ْ
اط ُُم ًْتَ َِ٘مٞم ٍؿش ،
ٌادك ومِ َٞمام َيمَا ُٟمُقا ومِ ِٞمف َ ْ
َسم ْ َ
َ ْ
ُ
احل ِّؼ سمِ٢مِ ْذٟم َؽ إِ َّٟم َ ْ
ػ ومٞمف ُم َـ ْ َ
َ
اظمتُ ُِٚم َ ِ ِ ِ
َوم ُٝم َق َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -ي ًْ َ٠م ُل اهللََّ َر َّسم ُف َأ ْن َ ْهي ِد َي ُف َعمِا ْ
قب اهللَِّ َقمهدََ َم ْاهل ُهدََ ى ِذم
احل ِّؼَ ،وم َٙمٞمْ َ
ػ َي ُٙمُق ُن َحم ٌُْ ُ
ػ ومٞمف ُم َـ ْ َ
( )51

( )48إٟمٕمام72 - 71 :
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ال ِ
ُمً ِائ ِؾ ْ ِ
َفَ ،و َىمدْْ َىم َال اهللَُّ َ -شم َٕم َاممًَ -م ُفَ ﴿ :و ُىمؾ َّر ِّب ِز ْد ِين ِقم ْٚم ًام﴾ َ ،و َُما َي ْذ ُيم ُُر ُه َسم ْٕم ُض اًمٜمَّ ِ
اخل َ
َّاس َقمٜمْ ُف َأ َّٟم ُف َىم َال« :زدين ومٞمؽ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
احل ْ َػم ِة،
حتػماش َيمَذ ٌب سمِا ِّشم َٗماق َأ ْه ِؾ ا ًْمٕم ْٚم ِؿ سمِ َحديثف َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ ،سم ْؾ َه َذا ُؾم َ١م ُال َُم ْـ ُه َق َطمائ ٌر َو َىمدََ َؾم َ٠م َل اعمَْ ِزيدََ ُم َـ ْ َ
ػ سمِٛمـ هق ه ِ
ِ
ِ
يد ْ ِ
قز َٕطم ٍد َأ ْن يً َ٠م َل ويدْْ ُقمق سمِٛم ِز ِ
ادي ْ
اخلَ ْٚم ِؼ ُِم َـ
احل ْ َػمة إِ ْن َيمَا َن َطمائ ًراَ ،سم ْؾ َي ًْ َ٠م ُل ْاهل ُدََ ى َوا ًْمٕم ْٚم َؿَ ،وم َٙم ْٞم َ َ ْ ُ َ َ
جي ُ َ
َ
َ ْ ََ َ َ
َوَٓ َ ُ
اًمْمالَ ًَم ِةَ ،وإِ َّٟم ََّام ُيٜمْ َ٘م ُؾ ُِمثْ ُؾ َه َذا َقم ْـ َسم ْٕم ِ
ض ُّ
اًمِمٞمُقخِِ ا ًَّم ِذي َـ َٓ ُي ْ٘متََدََ ى ِِبِ ْؿ ِذم ُِمثْ ِؾ َه َذا ،إِ ْن َص َّح اًمٜمَّ ْ٘م ُؾ َقمٜمْ ُف).
َّ
( )51

هذا إُمر اًمثاًمث ،اعم١مًمػ ذيمر أن اًم٘مًٛمة صمالصمٞمة :إُما أن حيب اهلل ُمٜما أن ٟمٕمت٘مد ىمقل اًمٜمٗمهاة ،أو ٟمٕمت٘مهد ىمهقل أههؾ
اإلصمٌات ،أو حيب ُمٜما أن ٓ ٟمٕمت٘مد ىمقل ه١مٓء وٓ ه١مٓء.
ىمال( :وإن يمان اًمذي حيٌف اهلل -شمٕماممُ -مٜما أن ٓ ٟمثٌت وٓ ٟمٜمٗمل) ٓ ٟمثٌت اًمّمٗمات وٓ ٟمٜمٗمٞمٝما( ،سمؾ ٟمٌ٘مك ذم اجلٝمؾ
اًمًٌٞمط) اجلٝمؾ ضمٝمالن :ضمٝمؾ سمًٞمط ،وضمٝمؾ ُمريمب ،اجلٝمؾ اًمًٌٞمط :قمدم اًمٕمٚمؿ سماًمٌمء ،واجلٝمؾ اعمريمهب :أن شمٕمٚمهؿ
اًمٌمء قمغم همػم وضمٝمف ،أن شمٕمت٘مد ؿمٞمئًا ُمٖمٚمق ًـما ،هذا يًٛمك ضمٝمؾ ُمريمب.
قمٚمام ُمٖمٚمق ًـما ،شمٕمت٘مده
اجلٝمؾ اًمًٌٞمط ،دمٝمؾ اًمٌمءُ ،ما شمٕمٚمٛمف ،واجلٝمؾ اعمريمب شمٕمٚمؿ اًمٌمء قمغم همػم وضمٝمف ،شمٕمٚمٛمف ً
اقمت٘ما ًدا ُمٖمٚمق ًـما ،وم٢مذا يمان اهلل حيب ًمٜما أٓ ٟمثٌت وٓ ٟمٜمٗملٟ ،مٌ٘مك ذم اجلٝمؾ اًمًٌٞمطٟ ،مٌ٘مك ذم فمٚمامت سمٕمْمٝما ومقق سمٕمض،
ٓ ٟمٕمرف احلؼ ُمـ اًمٌاـمؾ ،وٓ اهلدى ُمـ اًمْمالل ،وٓ اًمّمدق ُمـ اًمٙمذب ،سمؾ ٟم٘مهػ سمهلم اعمثٌتهة واًمٜمٗمهاةُ ،مقىمهػ
اًمِمايملم احلٞمارىُ ،مذسمذسملم سملم ذًمؽ ٓ إمم ه١مٓء وٓ إمم ه١مٓءُ ٓ ،مّمدىملم وٓ ُمٙمذسملمً ،مزم ُمـ ذًمؽ أن يٙمقن اهلل
حيب ُمٜما قمدم اًمٕمٚمؿ.
هذا اًم٘مقل اًمثاًمث ،أو إُمر اًمثاًمث ،اًمذيـ ي٘مقل( :إن اهلل حيب ُمٜما أن ٓ ُٟمُثٌت وٓ ٟمٜمٗمل) ٓ ٟمثٌهت اًمّمهٗمات وٓ
ٟمٜمٗمٞمٝماٟ ،مٌ٘مك طمٞمارىُ ،ما ٟمدري هؾ هلل صٗمات ،أم ًمٞمس ًمف صٗمات؟ هؾ هق ذم اًمٕمٚمق ،أو ًمٞمس ذم اًمٕمٚمق؟ ٟمٌ٘مك ذم فمٚمامت
ٓ ٟمٕمرف احلؼ ُمـ اًمٌاـمؾ ،وٓ ٟمٕمرف اهلدى ُمـ اًمْمالل ،وٓ ٟمٕمرف اًمّمدق ُمـ اًمٙمذبٟ ،م٘مهػ ؿمهايملم ،طمهائريـ،
ُمذسمذسملمُ ٓ ،مّمدىملم وٓ ُمٙمذسملمُ ،ما اًمذي يٚمزم ُمـ ذًمؽ؟ يٚمزم ُمـ ذًمؽ أن يٙمقن اهلل حيب ُمٜما قمدم اًمٕمٚمؿ سمام ضماء سمف
اًمرؾمقل ،وقمدم اًمٕمٚمؿ سمام يًتح٘مف -ؾمٌحاٟمفُ -مـ اًمّمٗمات اًمتاُمات ،وقمدم اًمٕمٚمؿ سماحلؼ ُمـ اًمٌاـمؾ ،وحيب ُمٜما احلػمة
واًمِمؽ ،وهذا ُمـ أسمٓمؾ اًمٌاـمؾ.

( )51ـمف114 :
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اًم٘مقل سمال هذا وٓ هذاُ ،مـ أسمٓمؾ اًمٌاـمؾ.
ىمالٟٕ :مف ُمـ اعمٕمٚمقم أن اهلل ٓ حيب اجلٝمؾ ،وٓ حيب اًمِمؽ ،وٓ احلػمة ،وٓ اإلوالل ،وإٟمام حيب اًمديـ واًمٕمٚمؿ
واًمٞم٘ملم.
ِ
ِ
ي َٟمَا َو ُٟم َُر ُّد َقم َغم
إدًمة ،ىمالُ :مـ إدًمة أن اهلل ذم احلػمة ذم ىمقًمف -شمٕماممُ ﴿ :ىم ْؾ َأ َٟمَدْْ ُقمق ُمـ ُدون اهللَِّ َُما َٓ َيٜم َٗم ُٕمٜمََا َوَٓ َي ُ ُّ
ِ
لم ِذم إَ ْر ِ
اؾمتَ ْٝم َق ْشم ُف َّ
اب َيدْْ ُقمق َٟم ُف إِ َمم ْاهل ُدََ ى ا ْئْتِٜمََا ُىم ْؾ إِ َّن ُههدََ ى
اًمِمٞمَاـمِ ُ
ض َطم ْ َػما َن ًَم ُف َأ ْص َح ٌ
َأ ْقم َ٘ماسمِٜمََا َسم ْٕمدََ إِ ْذ َهدََ ا َٟمَا اهللَُّ َيمَا ًَّمذي ْ
ِ
نمو َن﴾  ،هذا ومٞمف ذم ًمٚمحػمة
اًمّمالَ َة َوا َّشم ُ٘مق ُه َو ُه َق ا ًَّم ِذي إِ ًَمٞمْ ِف ُ ْ
اهللَِّ ُه َق ْاهل ُدََ ى َو ُأ ُِم ْر َٟمَا ًمِٜمُ ًُْ ِٚم َؿ ًمِ َر ِّب ا ًْم َٕماعمَِ َ
ٞمٛمقا َّ
لم * َو َأ ْن َأىم ُ
حت َ ُ
( )52

اط ا ًَّم ِ
ِ
ِ
ِ
هت َقم َٚمهٞمْ ِٝم ْؿ َهم ْ ِ
هػم اعمَْ ْٖم ُْْم ِ
هقب َقم َٚمهٞمْ ِٝم ْؿ َوَٓ
س َ
اًمٍم َ
هذي َـ َأ ْٟم َٕم ْٛم َ
هاط اعمُْ ًْهتََ٘م َ
ٞمؿ * َ
واًمِمؽ ،وىمهال -شمٕمهاممْ ﴿ :اههد َٟما ِّ َ

لم﴾  ،هذا دقماءٟ ،مدقمق اهلل أن هيديٜما اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ،واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ قمٚمؿ وقمٛمؾ.
اًمْما ًِّم َ
َّ
( )53

وذم صحٞمح ُمًٚمؿ وهمػمه ُ-مـ إدًمة -قمـ قمائِمة -ريض اهلل قمٜمٝما -أن اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يمان إذا ىمام
َائ َٞمؾ وإِهاومِ َٞمؾَ ،وماـمِر اًمًهامو ِ
ُمـ اًمٚمٞمؾ يّمكم ي٘مقل ذم دقماء آؾمتٗمتاح ُمـ صالة اًمٚمٞمؾ« :اًم َّٚمٝمؿ رب ِضمؼم ِائ َٞمؾ و ُِمٞم َٙم ِ
ات
َ َّ َ َ
َ
ُ َّ َ َّ ْ َ
َ َْ
لم ِقمٌ ِ
ِ
امل ا ًْم َٖمٞمْ ِ
َ ِ
ػ ومِ ِٞمف ُِم َـ ْ
خيتَ َِٚم ُٗمق َنْ ،اه ِد ِين إِ َمم َُما ْ
ب َو َّ
احلَ ِّؼ سمِ٢مِ ْذٟمِ َؽ
اظمتُ ُِٚم َ
اد َك ومِ َٞمام َيمَا ُٟمُقا ومِ ِٞمف َ ْ
ْت َ ْ
اًمِم َٝما َد ِة َأ ْٟم َ
حت ُٙم ُُؿ َسم ْ ِ َ
َوإ ْرضَ ،قم َ
َّؽ َهت ِدي ُمـ َشم ََِماء إِ َمم ِس ٍ
اط ُُم ًْتَ َِ٘مٞم ٍؿش وضمف اًمدًٓمة :أٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يً٠مل رسمف أن هيديف عما اظمتٚمػ ومٞمف
َ ْ
ُ
إِ َّٟم َ ْ
َ
( )54

حمٌقب اهلل قمد َم اهلدى ذم ُمًائؾ اخلهالفٓ ،
ُمـ احلؼ ،وهذا ؾم١مال اًمٕمٚمؿ ،يً٠مل اهلل أن هيديف ويٕمٚمٛمف ،ومٙمٞمػ يٙمقن
ُ
يٛمٙمـ أن يٙمقن هذا ،وىمد ىمال اهلل -شمٕماممً -مٜمٌٞمفَ ﴿ :و ُىمؾ َّر ِّب ِز ْد ِين ِقم ْٚم ًام﴾ .
( )55

صمؿ ذيمر اعم١مًمػ احلديث اًمذي ُيروى ويذيمره سمٕمض اًمٜماس ُمـ طمديث يٜمًٌقٟمف إمم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أٟمف
ؾمٜمدً ا ومٝمق مل يرو ذم رء ُمهـ دواويهـ اًمًهٜمة ،وأُمها
ؾمٜمدً ا وُمتٜمًًا ،أُما ً
ىمال« :زدين ومٞمؽ حتػماش ،ىمال اعم١مًمػ :هذا يمذبً ،
ؾمٜمدً ا وُمتٜمًًا.
ُمٕمٜمك ،ومٝمق ُمٕمٜماه سماـمؾ ،وماحلديث سماـمؾ ً

( )52إٟمٕمام.72 – 71 :
( )53اًمٗماحتة.7 – 6 :
( )54ؾمٌؼ خترجيف.
( )55ـمف.114 :

القاعدة المراكشية
ُمـ روى «زدين ومٞمؽ حتػماش وم٘مؾ ًمف :هذا يمذب سماشمٗماق أهؾ اًمٕمٚمؿ سماحلديث ،سمؾ هذا ؾم١مال ُمـ هق طمهائر ُمتحهػم،
وىمد ؾم٠مل اعمزيد ُمـ احلػمة ،هؾ احلائر يً٠مل احلػمة ،وٓ يً٠مل اًمٕمٚمؿ واخلروج ُمـ احلػمة؟!
طمائرا ،سمؾ يً٠مل اهلدى واًمٕمٚمؿ ،ومٙمٞمػ سمٛمهـ ههق ههادي
ىمال :وٓ جيقز ٕطمد أن يدقمق سمٛمزيد ُمـ احلػمة إن يمان ً
اخلٚمؼ ُمـ اًمْمالًمة؟! وإٟمام ىمال اعم١مًمػ( :وإٟمام يٜم٘مؾ ُمثؾ هذا احلديث قمـ سمٕمض اًمذيـ ٓ ُي٘متدى ِبؿ ذم ُمثهؾ ههذا إن
صح اًمٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ).
ذيمر اعمح٘مؼ ذم احلاؿمٞمة :ؾمئؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم قمـ هذا احلديث وم٠مضماب سم٢مضماسمة ـمقيٚمة ،ومٙمان مما ىمال" :هذا احلديث
ُمـ إطماديث اعمٙمذوسمة قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومل ِ
يروه أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سماحلديث ،وإٟمام يرويف ضماهؾ أو
طمائرا ،وأٟمف ؾم٠مل اًمزيادة ُمـ احلػمة ،ويمالمها سماـمؾ ،وم٢من اهلل هداه سمام أوطماه إًمٞمف
ُمٚمحد ،وم٢من هذا اًمٙمالم ي٘متيض أٟمف يمان ً
وقمٚمٛمف ُما مل يٕمٚمؿ ،وأُمره سمً١مال اًمزيادة ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٘مقًمفَ ﴿ :و ُىمؾ َّر ِّب ِز ْد ِين ِقم ْٚم ًام﴾ ،وهذا ي٘متيض أٟمف يمان ً
قماعمِا ،وأٟمف ُأُمر
َّؽ ًَمتَٝم ِدي إِ َمم ِس ٍ
طمهائرا،
اط ُُّم ًْتَ َِ٘مٞم ٍؿ﴾  ،ومٛمـ هيدي اخلٚمؼ يمٞمػ يٙمهقن
سمٓمٚمب اعمزيد ُمـ اًمٕمٚمؿ ،وىمد ىمال اهللَ ﴿ :وإِ َّٟم َ ْ
ً
َ
( )56

واهلل ذم احلػمة ذم اًم٘مرآن ،وذم اجلٛمٚمة وماحلػمة ُمـ ضمٜمس اجلٝمؾ واًمْمالل ،وحمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أيمؼم اخلٚمهؼ
قمٚمام سماهلل ،وسم٠مُمره ،وأيمؼم اخلٚمؼ اهتداء ذم ٟمٗمًف ،وأهدى ًمٖمػمه ،وأسمٕمد اخلٚمؼ قمـ اجلٝمؾ واًمْمالل) وهذا ُمها ذيمهره ذم
ً
أيْما.
اًمٗمتاوى اًمٙمؼمى ،ذم اجلزء اًمثاين ،وذم اجلزء احلادي قمنم ً
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
هق ًَم ْ ِ
لم،
اجل ْز َم سمِ َ٠م َطمد ا ًْم َ٘م ْ
ىمال اعم١مًمػ -رمحف اهلل شمٕماممَ ( :-و َىم ْق ُل َه ُ١مَٓء ا ًْم َقاىم َٗمة ا ًَّمذي َـ َٓ ُيثٌِْتُُق َن َوَٓ َيٜمْ ُٗمق َنَ ،و ُيٜمْْٙم ُرو َن ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اين َٓ َأ ْص َؾ َهل َا ِذم ا ًْم ِٙمتَ ِ
َاب
َي ْٚم َز ُم َقم َٚم ْٞمف ُأ ُُم ٌ
قرَ :أ َطمدُُ َهاَ :أ َّن َُم ْـ َىم َال َه َذاَ :وم َٕم َٚم ْٞمف َأ ْن ُيٜمْْٙم َر َقم َغم اًمٜمُّ َٗماةَ :وم٢م ََّن ُ ْؿ ا ْسمتََدََ ُقمقا َأ ًْم َٗما ًفما َو َُم َٕم َ
ِ
ِ
قصَ :وم َٚم ْٞم َس ًَم ُف ِ
ٍَموا َقم َغم اًمٜمُّ ُُّّم ِ
َار َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿَ ،و َه ُ١مَٓ ِء ا ًْم َق ِاىم َٗم ُة ُه ْؿ ِذم ا ًْم ٌَاـمِ ِـ ُيقاومِ ُ٘مق َن
اإل ْٟم َٙم ُ
َوَٓ ِذم ُّ
اًمًٜمََّّةَ .و َأ َُّما اعمُْثٌِْتَ ُة إ َذا ا ْىمتَ َ ُ
ِ
ِ
ِ
وَن ْؿَ ،وإِ َّٟم ََّام ُي َٕم ِ
اًمًٜمَّ َِّة.
ار ُوق َن اعمُْثٌِْتَ َة .وم ُٕمٚم َؿ َأ ََّن ُ ْؿ َأ َىم ُّروا َأ ْه َؾ ا ًْمٌِدْْ َقمة َو َقما َد ْوا َأ ْه َؾ ُّ
اًمٜمُّ َٗما َة َأ ْو ُي٘م ُّر َ ُ
يث ًَمٞمس ِمما ُ ِ
احل ِد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حيٌُّ ُف اهللُ َو َر ُؾمق ًُم ُفَ .وم َٝم َذا ا ًْم َ٘م ْق ُل َسماـمِ ٌؾ).
ْ َ َّ
اًمثَّاينَ :أ ْن ُي َ٘م َالَ :قمدََ ُم ا ًْمٕم ْٚم ِؿ سمِ َٛم َٕماين ا ًْم ُ٘م ْرآن َو ْ َ

( )56اًمِمقرى52 :
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وم٘مد ؾمٌؼ ًمٚمٛم١مًمػ -رمحف اهلل -أن ذيمر إدًمة قمغم صمٌقت صٗمة اهلل -قمهز وضمهؾ -وصمٌهقت قمٚمهق اهلل قمهغم ظمٚم٘مهف،
واؾمتقائف قمغم قمرؿمف ،وأن إدًمة ذم هذا ُمتٜمققمة ويمثػمة ُمـ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ .وم٘مد ذيمر اهلل -شمٕمامم -اؾمتقاءه قمغم قمرؿمف ذم
قمدة ُمقاوع ،وأظمؼم سمٕمروج إؿمٞماء وصٕمقدها إًمٞمف ،وأظمؼم سمٜمزوهلا ُمٜمف ،وأظمؼم سم٠مٟمف اًمٕمكم إقمغم ،وأظمؼم سم٠مٟمف ذم اًمًامء،
وأظمؼم سم٠من سمٕمض اخلٚمؼ قمٜمده .يمؾ هذه إدًمة شمدل قمغم صمٌقت اًمٕمٚمق ،وأن اهلل ومقق ظمٚم٘مف ُمًتق قمغم قمرؿمف ،وإطماديث
ذم ذًمؽ وأصمار قمـ اًمّمحاسمة واًمتاسمٕملم يمثػمة.
صمؿ ذيمر اعم١مًمػ -رمحف اهلل -سمٕمد هذه أدًمة أظمرى ،ومذيمر أدًمة ُمٕمٚمقُمة سماًميورة ُمهـ اإلؾمهالمُ :مهـ أن اهلل أ ْيم َ
ْٛمهؾ
اًمديـ ،وأشمؿ ٟمِٕمٛمف ،وأٟمزل اًمٙمتاب شمٌٞماٟما ًمٙمؾ رء ،وُمٕمرومة ُما يًتح٘مف اهلل ..إمم همػم ذًمؽ ُمـ هذه إُمقر.
صمؿ ذيمر اعم١مًمػ -رمحف اهللُ -مـ إدًمة أن ي٘مال :هٜماك ىمًٛمة صمالصمٞمة :إول :إُما أن يٙمقن اهلل حيب ُمٜما أن ٟمٕمت٘مد ىمقل
اًمٜمٗماة ،أو ٟمٕمت٘مد ىمقل أهؾ اإلصمٌات ،أو ٓ ٟمٕمت٘مد واطمدا ُمٜمٝمام ٓ :ىمقل اًمٜمٗماة وٓ ىمقل أهؾ اإلصمٌات :أن ٟمٙمقن ُمتقىمٗملم،
صمؿ سملم اعم١مًمػ -رمحف اهلل -أٟمف ًمق يمان اعمٓمٚمقب ُمٜما اقمت٘ماد ىمقل اًمٜمٗماةً :مٌلم اهلل ذًمؽ ذم يمتاسمف قمغم ًمًان رؾمقًمف ،واًمديـ
يمٛمؾ ،وٓ يٛمٙمـ أن ٟمٗمٝمؿ هذا اًمٌمء.
ومدل ذًمؽ قمغم أن اهلل -شمٕماممُ -حيب ُمٜما أن ٟمٕمت٘مد ىمقل أهؾ اإلصمٌاتً :مثٌقت إدًمة اًمٙمثػمة ،وىمد شمٌلم ههذا و ُقمٚمهؿ
سمآـمراد :أن اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وأصحاسمف مل يتٙمٚمٛمقن سمٛمذهب اًمٜمٗماة ،واًمٙمتاب واًمًٜمة يّمهدق سمٕمْمهف
سمٕمْما واًمًٚمػ ظمػم هذه إُمة ،ومٝمق ُمـ أومْمؾ اًمٓمرق ،واًم٘مرآن يمٚمف طمؼ ًمٞمس ومٞمف إوالل ،وٓ دل قمغم يمٗمر وحمال ،سمؾ
هق اًمِمٗماء واهلدى واًمٜمقر ،وهذا يمٚمف ًمقازم أن ٟمٚمتزم  ..شمدل قمغم صمٌقت صٗمات اهلل -قمز وضمؾ -وقمٚمهقه قمهغم ظمٚم٘مهف،
واؾمتقائف قمغم قمرؿمف.
أُما إُمر اًمثاين :هق أن اهلل حيب ُمٜما أٓ ٟمثٌت وٓ ٟمٜمٗمل ،سمؾ ٟمٌ٘مك ذم ضمٝمؾ ،وٟمٌ٘مك ُمتقىمٗملمٟ ٓ :مثٌت وٓ ٟمٜمٗمل ،وٓ
ٟمجزم سم٠مطمد اًم٘مقًملم.
ىمال اعم١مًمػ :هذا يٚمزم ُمٜمف قمدة أُمقر:
إُمر إول :أن ُمـ ىمال :إٟمف ُمتقىمػ ،ومٕمٚمٞمف أن ُيٜمٙمر قمغم اًمٜمٗماة ،إن يمان صادىما ذم اًمتقىمػٕ :ن اًمٜمٗماة ُما شمقىمٗمهقا،
سمؾ اسمتدقمقا أًمٗمافما وُمٕماين ٓ أصؾ هلا ُمـ اًمٙمتاب وٓ اًمًٜمة .ومٞمجب قمغم ىمقل اًمٜمٗماة اًمقاىمٗمة أن يٜمٙمروا قمٚمٞمٝمؿ :طمٞمهث
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اسمتدقمقا أًمٗمافما وُمٕماين ٓ أصؾ هلا ذم اًمٙمتاب واًمًٜمة .أُما اعمثٌتة :وم٢مَنؿ اىمتٍمهوا قمهغم اًمٜمّمهقص ،ومٚمهٞمس هلهؿ إٟمٙمهار
قمٚمٞمٝمؿ.
وم٢مذن اًمقاىمٗمة جيب قمٚمٞمٝمؿ أن يٜمٙمروا قمغم اًمٜمٗماة ،اًمذيـ اسمتدقمقا أًمٗمافما ًمٞمًت ذم اًمٙمتاب واًمًٜمة ،وأُما اعمثٌتة :ومٚمٞمس
هلؿ اإلٟمٙمار قمٚمٞمٝمؿ وًمٙمـ ه١مٓء اًمقاىمٗمة ذم اًمٌاـمـ يقاوم٘مقن اًمٜمٗماة وي٘مروَنؿ ،وإٟمام يٕماروقن أهؾ اإلصمٌات ،ومٕمٚمؿ أَنؿ
أىمروا أهؾ اًمٌدقمة وقمادوا أهؾ اًمًٜمة ،وِبذا يدل قمغم سمٓمالن هذا اًم٘مقل ،وهق اًم٘مقل سم٠من اهلل -شمٕمامم -حيب ُمٜما أٓ ٟمثٌت
وٓ ٟمٜمٗمل ،سمؾ ٟمتقىمػ.
ٟم٘مقل :هذا سماـمؾً :مق يماٟمقا صادىملمٟٕ :مٙمروا قمغم اًمٜمٗماةَٕ :نؿ اسمتدقمقا أًمٗما ًفما وُمٕماين ٓ أصؾ هلا ،وٕىمروا أههؾ
اإلصمٌات ذم أَنؿ اىمتٍموا قمغم اًمٜمّمقصً ،مٙمـ ذم اًمقاىمع ه١مٓء اًمقاىمٗمة ذم اًمٌاـمـ يقاوم٘مهقن اًمٜمٗمهاة أو ي٘مهروَنؿ ،وإٟمهام
يٕماروقن أهؾ اإلصمٌات ،ومٕمٚمؿ أَنؿ أىمروا أهؾ اًمٌدقمة وقمادوا أهؾ اًمًٜمة.
يث ًَمٞمس ِمما ُ ِ
احل ِد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حيٌُّ ُف اهللُ َو َر ُؾمق ًُم ُفَ .وم َٝم َذا ا ًْم َ٘م ْق ُل َسماـمِ ٌؾ).
ْ َ َّ
(اًمثَّاينَ :أ ْن ُي َ٘م َالَ :قمدََ ُم ا ًْمٕم ْٚم ِؿ سمِ َٛم َٕماين ا ًْم ُ٘م ْرآن َو ْ َ
ٟمٕمؿ ،هذا إُمر اًمثاين ُمـ إُمقر اًمتل أو هق ُمـ اًمٚمقازم اًمتل شمٚمزم ىمقل اًمقاىمٗمة اًمذيـ يتقىمٗمقن ي٘مقًمقنٟ ٓ :مثٌهت
وٓ ٟمٜمٗمل ،وٓ ٟمٜمٗمل سم٠مطمد اًم٘مقًملمٟ ٓ ،م٘مقل :إن اهلل ومقق اًمٕمرش ،وٓ ٟم٘مقل :إٟمف ًمٞمس ومهقق اًمٕمهرش ،وٓ ٟم٘مهقل :إٟمهف
ُمتّمػ سماًمٕمٚمؿ واحلٞماة واًم٘مدرة واًمٌٍم وٓ ٟم٘مقل :إٟمف ًمٞمس ُمتّم ًٗما سمٖمػمه .أي أن ي٘مهال :قمهدم اًمٕمٚمهؿ سمٛمٕمهاين اًم٘مهرآن
واحلديث ًمٞمس مما حيٌف اهلل ورؾمقًمف ،أٟمتؿ أن روٞمتؿ ٕٟمٗمًٙمؿ سماجلٝمؾ ،ومحٙمٛمتؿ قمغم أٟمٗمًهٙمؿ سماجلٝمهؾ ،وأٟمٙمهؿ ٓ
ِ
ِ
اًم٘مهرآن :ىمهال:
ُمٕمهاين
شمٕمٚمٛمقن ُمٕماين اًم٘مرآن واًمًٜمة ،وهذا ًمٞمس مما حيٌف اهلل ورؾمقًمف ،وماهلل حيب ُمـ قمٌاده أن يٕمٚمٛمهقا
َ
اهلا﴾ َ ﴿ ،أ َومالَ يتََدََ سمرو َن ا ًْم ُ٘مرآ َن و ًَمق َيمَا َن ُِمـ ِقم ِ
ٜمد َهم ْ ِ
﴿ َأ َومالَ َيتََدََ َّسم ُرو َن ا ًْم ُ٘م ْرآ َن َأ ْم َقم َغم ُىم ُٚم ٍ
َػم اهللَِّ ًَم َق َضمدُُ وا ومِ ِٞمف ْ
اظمتِال ًوما
ْ
ْ َ ْ
َ َّ ُ
قب َأ ْىم َٗم ُ َ
( )57

ِ
ِ
َاب َأ َٟمز ًْمٜمََا ُه إِ ًَمٞمْ َؽ ُُمٌَ َار ٌك ًّمٞمَدََّّ َّسم ُروا آ َياشمِ ِف﴾ .
َيمَث ًػما﴾ ﴿ ،يمتَ ٌ
( )58

( )57حمٛمد.24 :
( )58اًمٜمًاء.82 :
( )59ص.29 :

( )59
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إذن :اهلل يريد ُمٜما أن ٟمٕمٚمؿ ،وه١مٓء اًمقاىمٗمة سم٘مقا ذم اًمِمؽ واحلػمة ،وًمٞمس قمٜمدهؿ قمٚمؿ :وم ُٕم ِٚم َؿ أن ُمذهٌٝمؿ ٓ حيٌهف
اهلل ورؾمقًمف.
وطم ًة ِذم َٟم ْٗم ًِ َٝما سمِا ِّشم َٗم ِ
لمَ ،همَا َي ُة َُما ِذم ا ًْمٌَ ِ
(اًمثَّاًمِ ُثَ :أ ْن ُي َ٘م َالَّ :
اب َأ َّن َُم ْـ َمل ْ َي ُٙم ْـ ِقمٜمْْدََ ُه
اق اعمُْ ًْ ِٚم ِٛم َ
احل ْ َػم ُة ًَمٞمْ ًَ ْت َمم ْدُُ َ
اًمِم ُّؽ َو ْ َ
هغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
احل َّؼ سمِدََ ًمِ ِٞمٚم ِف اعمُْقاومِ ِؼ ًمٌِٞم ِ
اإل ْصمٌ ِ
ِ
ِ
هان َر ُؾمهقًمِ ِف َ -ص َّ
هف َو َؾمه َّٚم َؿَ :-وم َٚمه ْٞمس
ات َي ًْ ُٙم ُ
ْ
ََ
َ
قم ْٚم ٌؿ سمِاًمٜمَّ ْٗم ِل َوَٓ ِ َ
ُتَ .وم َ٠م َُّما َُم ْـ َقمٚم َؿ ْ َ
ِ
ِ
اك ْ ِ
ًمِ ْٚمق ِاىم ِ
قل ا ًْمٕم ِ
ِ
قل َواعمَْ ْٕم ُ٘م ِ
املِ سمِاعمَْٜمْ ُ٘م ِ
اجل ِ
از ِم اعمُْ ًْتَ ٌْ ِ ِ
ػ َّ
قل).
ٍم اعمُْتٌََِّّعِ ًم َّٚمر ُؾم ِ َ
َ
احلائ ِر َأ ْن ُيٜمْْٙم َر َقم َغم َه َذا ا ًْم َٕماملِ ْ َ
اًمِم ِّ َ
ٟمٕمؿ ،هذا إُمر اًمثاًمث :أن ي٘مال :ه١مٓء اًمذيـ ٓ جيزُمقن وٓ يٜمٗمقن ،ه١مٓء اًمذيـ ي٘مقًمقنٟ ٓ :مثٌت وٓ ٟمٜمٗمهل،
وٓ ٟمجزم سم٠مطمد اًم٘مقًملم .روقا ٕٟمٗمًٝمؿ سماًمِمؽ واحلػمة ،واًمِمؽ واحلػمة ًمٞمًت حمٛمقدة ذم ٟمٗمًٝما سماشمٗماق اعمًٚمٛملم.
ّ
اًمِمهاك اعمهؽمدد احلهائر :ومهال
اًمذي ذم ؿمؽ وطمػمة هؾ هق حمٛمقد؟ ٓ .اًمذي قمٜمده قمٚمؿ وومٝمؿ هذا هق حمٛمقد ،أُما
يٛمدح ٓ :قم٘مال وٓ ذقما ،وٓ أطمد يٛمدح اًمِماك اعمتحػم ،وإٟمام يٛمدح اًمٕمامل اعمًتٌٍم.
هق هماية ُما ذم هذا إُمر أن ُمـ مل يٙمـ قمٜمده قمٚمؿ سماًمٜمٗمل وٓ اإلصمٌات يًٙمت ٓ ،سمد أن يًٙمت ،ومام قمٜمده قمٚمهؿ ٓ
سماًمٜمٗمل وٓ اإلصمٌات يٙمقن ُمقىمٗمف اًمًٙمقتً .مٙمـ ُمـ قمٚمؿ احلؼ سمدًمٞمٚمف اعمقاومؼ هلل رؾمهقًمف ومٝمهذا قمهغم سمّمهػمة ،وًمهٞمس
ًمٚمقاىمػ اًمِماك احلائر أن يٜمٙمر قمٚمٞمف .وماًمِماك احلائر اعمؽمدد ٓ يٜمٙمر قمغم اًمٕمامل اعمًتٌٍم اًمذي يٕمرف احلؼ سمدًمٞمٚمف ،واًمذي
يتٌع اًمرؾمقل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -واًمذي يٕمٚمؿ اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل ،هذا قمغم قمٚمؿ وسمّمػمة ،وًمٞمس ًمٚمِماك واحلائر أن
يٜمٙمر قمٚمٞمف.
إذن :أهؾ اًمِمؽ وأهؾ احلػمة ًمٞمس هلؿ أن يٜمٙمروا قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ وأهؾ اًمٌّمػمة اًمذيـ أصمٌتقا اًمّمهٗمات سمهدٓئٚمٝما
ُمـ اًمٙمتاب واًمًٜمة ،ه١مٓء قمٜمدهؿ قمٚمؿ وسمّمػمة .ومٚمٞمس ٕهؾ احلػمة واًمِمهؽ أن يٜمٙمهروا قمٚمهٞمٝمؿٕ :ن أههؾ احلهػمة
واًمِمؽ هماية ُما هٜماًمؽ أَنؿ ُضمٝمال ٓ يدرون ،واجلاهؾ ٓ يٜمٙمر قمغم اًمٕمامل ،سمؾ قمٚمٞمف أن يٕمرف ىمدر ٟمٗمًف ويًٙمت.
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اإل ْصمٌ ِ
ِ
اجلٝم ِٛمٞم ِة اًمٜمُّ َٗم ِاة ،وىم َاًمقا سمِ ِ ِ
هات
اًمً َٚم ُ
اإل ْصم ٌَات َو َأ ْوم َّم ُحقا سمِفَ ،و َيمالَ ُُم ُٝم ْؿ ِذم ِ َ
َ ُ
ػ ُيم ُّٚم ُٝم ْؿ َأ ْٟم َٙم َُروا َقم َغم ْ َ ْ َّ
اًمراسمِ ُعَ :أ ْن ُي َ٘م َالَّ :
( َّ
هاه ِػمُِ :مثْ ِ ِ ٍ
َهان .ويمهالَم إَ ِئٛم ِ
هذا اعمَْ َٙم ِ
هة اعمَْ َِم ِ
اإل ْٟم َٙم ِ
َو ِ
َار َقم َغم اًمٜمُّ َٗم ِاة َأ ْيمثَ ُر ُِم ْـ َأ ْن ُي ْٛم ِٙمه َـ إِ ْصم ٌَا ُشمُه ُف ِذم َه َ
هق ِر ِّي
هؾَُ :ماًمهؽَ ،واًمثَّ ْ
َ
َّ
ُ
مح ِـ سمِهـ ُمٝم ِ
ِ
اد سم ِـ َزي ٍد و َ َّ ِ
اقمل و َأ ِيب طمٜمِٞم َٗم َة ،و َ َّ ِ
ِ
هدي َو َو ِيمٞمه ِع ْسم ِ
هر ِ
اح
اًمهر ْ َ
ْ َْ
َ
مح ْ ْ
َ
َ
َوإَ ْو َز ِّ َ
اجل َّ
هـ ْ َ
محاد ْسم ِـ َؾمه َٚم َٛم َة َو َقم ٌْهد َّ

( )61

( )61

( )62

( )63

( )64

( )65

( ) 61ؾمٗمٞمان سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمنوق اًمثقري أسمق قمٌد اهلل اًمٙمقذمُ .مـ صمقر .إُمام احلٗماظ ،ؾمٞمد اًمٕمٚمامء اًمٕماُمٚملم ذم زُماٟمف .وًمد ؾمهٜمة ؾمهٌع وشمًهٕملم .ىمهال
اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة طماومظ وم٘مٞمف قماسم د إُمام طمجة ،ويمان رسمام دًمسُ .مات سماًمٌٍمة ؾمٜمة إطمدى وؾمهتلم وُمئهة .اٟمٔمهر :هتهذيب اًمٙمهامل (/11
 154شمرمجة  ،)2417واًمًػم ( 229 /7شمرمجة .)82
حي َٛمد ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،وقمامل أهؾ اًمِمام ،أسمق قمٛمرو إوزاقملُ .مقًمده ذم طمٞماة اًمّمحاسمة .يمان يًٙمـ سمٛمحٚمهة إوزاع،
( )61قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ ُ ْ
وهل اًمٕم٘مٞمٌة اًمّمٖمػمة فماهر سماب اًمٗمراديس سمدُمِمؼ ،صمؿ حتقل إمم سمػموت ُمراسمٓما ِبا إمم أن ُمات .يمان ظمػما ،وماوالُ ،م٠مُمقٟما يمثػم اًمٕمٚمؿ واحلهديث
واًمٗم٘مف ،طمجة .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة ضمٚمٞمؾ .شمقذم ؾمٜمة ؾمٌع ومخًلم وُمئة .وىمٞمؾ :يمان ُمقًمده سمٌٕمٚمٌؽ .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل (317 /17
شمرمجة  ،)3918وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 117 /7شمرمجة .)48
( ) 62محاد سمـ زيد سمـ درهؿ ،اًمٕمالُمة ،احلاومظ اًمثٌت ،حمدث اًمقىمت ،أسمق إؾمامقمٞمؾ إزديُ ،مقمم آل ضمرير سمـ طمازم اًمٌٍمي ،إزرق اًميير ،أطمهد
إقمالم ،أصٚمف ُمـ ؾمجًتانُ ،ؾمٌل ضمده درهؿ ُمٜمٝماُ .مقًمده ذم ؾمٜمة صمامن وشمًٕملم ،وُمات ذم ؾمٜمة شمًع وؾمٌٕملم وُمئة .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريهب:
صم٘مة صمٌت رسمام دًمس .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 239 /7شمرمجة  ،)1481واًمًػم ( 456 /7شمرمجة .)169
( ) 63محاد سمـ ؾمٚمٛمة سمـ ديٜمار ،اإلُمام اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق ؾمٚمٛمة اًمٌٍمي ،اًمٜمحقي ،اًمٌزاز ،اخلرىمل ،اًمٌٓمائٜملُ ،مقمم آل رسمٞمٕمة سمـ ُماًمؽ ،واسمهـ
أظمت محٞمد اًمٓمقيؾ .يمان سمحرا ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ .ىمال قمكم سمـ اعمديٜملُ :مـ شمٙمٚمؿ ذم محاد :وماهتٛمقه ذم اًمديـ .وىمال قمٌداًمرمحـ سمـ ُمٝمهديً :مهق ىمٞمهؾ
حلامد سمـ ؾمٚمٛمة :إٟمؽ ْتقت همداُ :ما ىمدر أن يزيد ذم اًمٕمٛمؾ ؿمٞمئا .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة قماسمد ،أصمٌت اًمٜماس ذم صماسمت ،وشمٖمػم طمٗمٔمف سم٠مظمرة.
ُمات ؾمٜمة ؾمٌع وؾمتلم وُمئة .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 253 /7شمرمجة  ،)1482واًمًػم ( 444 /7شمرمجة .)168
( ) 64قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي سمـ طمًان ،سمـ قمٌد اًمرمحـ ،اإلُمام اًمٜماىمد اعمجقد ،ؾمٞمد احلٗماظ ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمٕمٜمؼمي ،وىمٞمهؾ :إزديُ ،مهقٓهؿ اًمٌٍمهي
اًمٚم١مًم١مي .شمقذم سماًمٌٍمة ذم مج ادى أظمرة ؾمٜمة صمامن وشمًٕملم وُمئة ،وهق اسمـ صمالث وؾمتلم ؾمٜمة .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة صمٌت طماومظ .اٟمٔمر:
هتذيب اًمٙمامل ( 431/17شمرمجة  ،)3969وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 192/9شمرمجة .)56
( ) 65ويمٞمع سمـ اجلراح ،سمـ ُمٚمٞمح ،سمـ قمدي ،سمـ ومرس ،سمـ مججٛمة ،سمـ ؾمٗمٞمان ،سمـ احلارث ،سمـ قمٛمرو ،سمـ قمٌٞمد ،سمـ رؤاس ،اإلُمهام احلهاومظ ،حمهدث
اًمٕمراق ،أسمق ؾمٗمٞمان اًمرؤاد ،اًمٙمقذم ،أطمد إقمالم .ىمال أمحد سمـ طمٜمٌؾُ :ما رأيت أطمدا أوقمك ًمٚمٕمٚمؿ وٓ أطمٗمظ ُمهـ ويمٞمهع .ىمهال اسمهـ طمجهر ذم
اًمت٘مريب :صم٘مة طماومظ قماسمدً .مف ُمـ اعم١مًمٗمات" :أظمٌار اًم٘مْماة" .وًمد ؾمٜمة شمًع وقمنميـ وُمئة ،وُمات ؾمٜمة ؾمٌع وشمًٕملم وُمئة .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل
( 462 /31شمرمجة  ،)6695واًمًػم ( 141 /9شمرمجة .)48
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اب ُماًمِ ٍ
ِ ِ
ٍ
ِ
محَدََ ْسم ِـ َطمٜمْ ٌَ ٍؾَ ،وإِ ْؾم َح َ
هؽَ ،و َأ ِيب َطمٜمِٞم َٗمه َةَ ،و َّ
َو َّ
اًمِمهاومِ ِٕم ِّل،
اًمِماومِ ِٕم ِّلَ ،و َأ ْ َ
اق ْسم ِـ َر َاه َق ْيف َو َأ ِيب ُقم ٌَ ْٞمدٍ َ ،و َأئ َّٛمة َأ ْص َ
هح ِ َ
ِ
حي ِّم ِٞمف َأ َطمدٌٌ ).
َو َأ ْ َ
محَدََ َُم ْق ُضمق ٌد َيمَث ٌػم َٓ ُ ْ
( )66

( )67

هذا إُمر اًمراسمع ُمـ إُمقر اًمتل شمٚمزم اًمقاىمٗم َة اًمذيـ ي٘مقًمقنٟ ٓ :مثٌت إؾمامء واًمّمٗمات هلل وٓ ٟمٜمٗمٞمٝما ،ويٜمٙمرون
اجلزم سم٠مطمد اًم٘مقًملم.
إُمر اًمراسمع اًمذي يٚمزُمٝمؿ قمغم هذا اعمذهب أو قمهغم ههذا اًم٘مهقل وههق اًم٘مهقل سمهاًمتقىمػ وقمهدم إصمٌهات إؾمهامء
واًمّمٗمات وقمدم ٟمٗمٞمٝماُ ،ي٘مال هلؿ :اًمًٚمػ -واًمًٚمػ إذا أـمٚمؼ :وماعمراد ُمٜمٝمؿ اًمّمحاسمة واًمتاسمٕمقن ،وُمهـ سمٕمهدهؿ ُمهـ
إئٛمة ،-اًمًٚمػ يمٚمٝمؿ أٟمٙمروا قمغم اجلٝمٛمٞمة اًمٜمٗماة ،واًمٜمّمقص يمثػمة ،أٟمٙمروا قمغم اجلٝمٛمٞمة اًمٜمٗماة واجلٝمٛمٞمة ههؿ أشمٌهاع
ضمٝمؿ سمـ صٗمقان واجلٝمؿ اؿمتٝمر سم٠مرسمع قم٘مائد:
( )68

اًمٕم٘مٞمدة إومم :قم٘مٞمدة ٟمٗمل إؾمامء واًمّمٗمات.
واًمٕم٘مٞمدة اًمثاٟمٞمة :قم٘مٞمدة اجلؼم :ي٘مقل سم٠من اًمٕمٌد جمٌقر قمغم أومٕماًمف ،وأومٕماًمف يمٚمٝما ـمقاقمٞمة وًمٞمس ًمف اظمتٞمار.

( ) 66إؾمحاق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ خمٚمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٓمر احلٜمٔمكم .أسمق يٕم٘مقب اعمروزي ،اعمٕمروف سماسمـ راهقيهفٟ .مزيهؾ ٟمٞمًهاسمقر ،أطمهد أئٛمهة اعمًهٚمٛملم
وقمٚمامء اًمديـُ .مقًمده ذم ؾمٜمة إطمدى وؾمتلم وُمئة .اضمت ٛمع ًمف احلديث ،واًمٗم٘مف ،واحلٗمظ ،واًمّمدق ،واًمقرع ،واًمزهد .ورطمؾ إمم اًمٕمراق واحلجهاز
واًمٞمٛمـ واًمِمام ،وقماد إمم ظمراؾمان ،وماؾمتقـمـ ٟمٞمًاسمقر إمم أن ُمات ِبا واٟمتنم قمٚمٛمف قمٜمد أهٚمٝما .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريهب :صم٘مهة طمهاومظ جمتٝمهد،
ىمريـ أمحد اسمـ طمٜمٌؾ .ذيمر أسمق داود أٟمف شمٖمػم ىمٌؾ ُمقشمف سم ٞمًػم .مماشمف ؾمٜمة صمامن وصمالصملم وُمئتلمً .مف ُمًائؾ مجٕمٝما اًمٙمقؾمج ُمع ُمًهائؾ اإلُمهام أمحهد.
اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 373 /2شمرمجة  ،)332واًمًػم ( 358 /11شمرمجة .)79
( ) 67أسمق قمٌٞمد ،اًم٘ماؾمؿ سمـ ؾمالم سمـ قمٌد اهلل .اإلُمام احلهاومظ اعمجتٝمهد ،اًمٗم٘مٞمهف اًم٘مهايض إديهب اعمِمهٝمقر صهاطمب اًمتّمهاٟمٞمػ اعمِمهٝمقرة واًمٕمٚمهقم
اعمذيمقرة .وًمد ؾمٜمة ؾمٌع ومخًلم وُمئة .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة وماوؾ ُمّمٜمػ .وُمات ؾمٜمة أرسمع وقمنميـ وُمئتهلمً .مهف شمقاًمٞمهػ طمًهان:
ُمٜمٝما" :اإليامن" ،و"إُمثال" ،و"إُمقال" .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 354 /23شمرمجة  ،)4792واًمًػم ( 491 /11شمرمجة .)164
( )68ضمٝمؿ سمـ صٗمقان ،أسمق حمرز اًمراؾمٌلُ ،مقٓهؿ ،اًمًٛمرىمٜمدي ،اًمٙماشمب اعمتٙمٚمؿ ،أس اًمْمالًمة ،ورأس اجلٝمٛمٞمة .يمان صاطمب ذيماء وضمدال .يمتب
ًمألُمػم طمارث سمـ هيج اًمتٛمٞمٛمل .ويمان يٜمٙمر اًمّمٗمات .ويٜمزه اًمٌاري قمٜمٝما سمزقمٛمف ،وي٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن .وي٘مقل :إن اهلل ذم إُمٙمٜمهة يمٚمٝمها .ىمهال
اسمـ طمزم :يمان خياًمػ ُم٘ماشمال ذم اًمتجًٞمؿ ،ويمان ي٘مقل :اإليامن قم٘مد سماًم٘مٚمب ،وإن شمٚمٗمظ سماًمٙمٗمر .ىمٞمؾ :إن ؾمٚمؿ سمـ أطمقز ىمتؾ اجلٝمهؿ :إلٟمٙمهاره أن
اهلل يمٚمؿ ُمقؾمك .ىمتؾ ؾمٜمة صمامن وقمنميـ وُمئة .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 26 /6شمرمجة  ،)8وشمهاريخ اجلٝمٛمٞمهة واعمٕمتزًمهة (ص )11 :وُمها سمٕمهدها
ًمٚم٘ماؾمٛمل.

القاعدة المراكشية
اًمٕم٘مٞمدة اًمثاًمثة :قم٘مٞمدة اإلرضماع ،وهق اًم٘مقل سم٠م ّن إقمامل ًمٞمًت ُمـ اإليامنً ،مٞمًت داظمٚمة ذم ُمًٛمك اإليامن.
اًمٕم٘مٞمدة اًمراسمٕمة :اًم٘مقل سمٗمٜماء اجلٜمة واًمٜمار .هذه قم٘مائد أرسمع قم٘مائد ظمٌٞمثة اؿمتٝمر ِبا اجلٝمؿ.
ي٘مال :إن اًمًٚمػ أٟمٙمروا قمغم اجلٝمٛمٞمة اًمٜمٗماة ؾمٛمقا ٟمٗماةَٕ :نؿ أٟمٙمروا إؾمامء واًمّمٗمات قمهـ اهلل -قمهز وضمهؾ،-
وماًمًٚمػ أٟمٙمروا قمغم اجلٝمٛمٞمة اًمٜمٗماة أٟمٙمروا قمٚمٞمٝمؿ ٟمٗمٞمٝمؿ إؾمامء واًمّمهٗمات وىمهاًمقا سم٢مصمٌهات وصهٗمٝمؿ سمهاًمٕمٚمؿ .ىمهاًمقا
سم٢مصمٌات إؾمامء واًمّمٗمات هلل -قمز وضمؾ -وأومّمحقا سمف يٕمٜمل سمٞمٜمقه وووحقه .ىماًمقا :ويمالُمٝمؿ ذم اإلصمٌات ويمالُمٝمؿ ذم
اإلٟمٙمار قمغم اًمٜمٗماة أيمثر ُما يٛمٙمـ إصمٌاشمف يٕمٜمل يٛمٙمـ إصمٌاشمف ذم هذا اعمٙمان .يٕمٜمل يمالم اًمًٚمػ ذم إصمٌات إؾمامء واًمّمٗمات
هلل يمثػمة ،ويمالُمٝمؿ ذم اإلٟمٙمار قمغم اًمٜمٗماة ذم ٟمّمقص إؾمامء واًمّمٗمات أيمثر ُمـ اعمٛمٙمـ إصمٌاشمف ذم هذا اعمٙمان.
صمؿ ُمثؾ اعم١مًمػ -رمحف اهلل -إئٛمة اًمذيـ أٟمٙمروا قمغم اجلٝمٛمٞمة اًمٜمٗماة اًمذيـ ٟمٗمقا إؾمهامء واًمّمهٗمات :ىمهال :يمهالم
إئٛمةُ :مثؾ ُماًمؽ سمـ أٟمس اإلُمام اعمِمٝمقر ،وؾمٗمٞمان اًمثقري ،وإوزاقمل إُمام أهؾ اًمِمام ،وأيب طمٜمٞمٗمة اإلُمام اعمِمٝمقر،
ومحاد سمـ زيد يمذًمؽ ،ومحاد سمـ ؾمٚمٛمة ،وقمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ،وويمٞمع سمـ اجلراح ،واًمِمهاومٕمل ،وأمحهد سمهـ طمٜمٌهؾ،
وإؾمحاق سمـ راهقيف ،وأيب قمٌٞمد ،وأئٛمة أصحاب ُماًمؽ ،وأيب طمٜمٞمٗمة ،واًمِماومٕمل وأمحدُ ،مقضمقد يمثػم ٓ حيّمٞمف أطمهد.
يٕمٜمل يمالُمٝمؿ ذم إصمٌات إؾمامء واًمّمٗمات ٓ حيّمٞمف إٓ اهلل ،ويمالُمٝمؿ ذم اإلٟمٙمار قمغم ٟمٗماة إؾمهامء واًمّمهٗمات أيْمها
يمثػمة وه١مٓء إئٛمة ،ه١مٓء أئٛمة هدى ومٙمالُمٝمؿ طمجة وه١مٓء ُمٕمرومقن سماًمٕمداًمة ،وهؿ يٕمٛمٚمهقن سماًمٙمتهاب واًمًهٜمة،
وهؿ أئٛمة اًمديـ ُي٘متدى ِبؿ ،ومٙمالُمٝمؿ ذم إصمٌات إؾمامء واًمّمٗمات يمثػم ٓ حيَم ،ويمالُمٝمهؿ ذم اإلٟمٙمهار قمهغم اًمٜمٗمهاة
يمذًمؽ يمثػم ٓ حيَم ،ومدل هذا قمغم سمٓمالن ىمقل اًمقاىمٗمة اًمذيـ يتقىمٗمقن ٓ يثٌتقن إؾمامء واًمّمٗمات وٓ يٜمٗمقَنا.
ِ
ِ
سيح ِذم ِ ِ
ِ
ِ ٍ
مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
اؾمتَ ََقى﴾
اًمر ْ َ
اب َُماًمؽ ِذم َذًم َؽ َ ِ ٌ
( َو َضم َق ُ
ش ْ
اًمًائ َؾ ىم َا َل ًَم ُفَ :يا َأ َسما َقمٌْد اهللِ! ﴿ َّ
اإل ْصمٌَاتَ :وم٢مِ َّن َّ
ٍ
ػ اؾمتََقى؟ َوم َ٘م َال ُماًمِ ٌؽِ :
اؾمتِ َق ُاؤ ُه َُم ْٕم ُٚمهق ٌم َأ ْو َُم ْٕم ُ٘م ٌ
ػ َجم ْ ُٝم ٌ
هػم
هقل َوا ًْم َٙمٞمْ ُ
آ ْؾمتِ َقا ُء َُم ْٕم ُٚمق ٌمَ ،وا ًْم َٙمٞمْ ُ
َيمٞمْ َ ْ َ
قل َ -و ِذم ًَم ْٗمظْ :
َ
هػ َهم ْ ُ
اإليهام ُن سمِ ِف َو ِ
ٍ
اًمً َ١م ُال َقمٜمْ ُف سمِدْْ َقم ٌة. ).
اضم ٌ
بَ ،و ُّ
َُم ْٕم ُ٘مقلَ -و ِ َ

( )69

( )71

( )69ـمف.5 :
( ) 71صحٞمح :أظمرضمف اًمالًمٙمائل ذم ذح أصقل اقمت٘ماد أهؾ اًمًٜمة ( ،)398/2واًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء واًمّمٗمات ( ،)151/2ىمال إًمٌاين ذم خمتٍمه
اًمٕمٚمق ص :132 :صحٞمح.

القاعدة المراكشية
هذا ضمقاب اإلُمام ُماًمؽ -رمحف اهلل .-ي٘مقل اعم١مًمػ :سيح ذم اإلصمٌات :يٕمٜمهل إصمٌهات اؾمهتقاء اهلل قمهغم قمرؿمهف،
ٍ
ُمٕمان ذم اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة ،وقمٚمٞمٝما شمدور شمٗماؾمػم اًمًٚمػ ًمالؾمتقاء:
وآؾمتقاء قمٚمق ظماص قمغم اًمٕمرش ،وآؾمتقاء ًمف أرسمٕمة
وهل :اؾمت٘مر ،وقمال ،وصٕمد ،وارشمٗمع .هذه ُمٕماين آؾمتقاء ذم إرض اؾمت٘مر وقمهال وصهٕمد وارشمٗمهع ،وقمٚمٞمهف شمهدور
شمٗماؾمػم اًمًٚمػ ًمالؾمتقاء .وماهلل -شمٕماممُ -مًتق قمغم قمرؿمف طم٘مٞم٘مة ِبذه اعمٕماين إرسمٕمة قمغم يمٞمٗمٞمهة اهلل أقمٚمهؿ ِبها .يمٞمٗمٞمهة
آؾمتقاء جمٝمقًمة ٓ ٟمٕمٚمٛمٝماً ،مٙمـ اعمٕمٜمك ُمٕمٜمك آؾمتقاء ذم اًمٚمٖمة ُمٕمروفُ :مٕمٜمهاه :اؾمهت٘مر ،وقمهال ،وصهٕمد ،وارشمٗمهع.
وماإلُمام ُماًمؽ عما ىمال" :آؾمتقاء ُمٕمٚمقم" :يٕمٜمل ُمٕمٚمقم ُمٕمٜماه ذم اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة ،اؾمتقى :اؾمت٘مر ،وقمال وارشمٗمهع ،ىمهال -
اجل ِ
قد ِّي﴾  :أي اؾمت٘مرت ؾمٗمٞمٜمة ٟمقح قمغم ضمٌؾ اجلقدي ؾمقاء اؾمت٘مر وقمال وصٕمد وارشمٗمهع،
اؾمتَ ََق ْت َقم َغم ْ ُ
شمٕماممَ ﴿ :-و ْ
( )71

ومآؾمتقاء ُمٕمٚمقم ُمٕمٜماه ًمٗمٔما ،واًمٙمٞمػ جمٝمقل ،يمٞمٗمٞمة اؾمتقاء اًمرب قمٚمٞمف ٓ ٟمٕمٚمؿ ،اهلل اؾمتقى قمهغم اًمٕمهرش ،ههق همهػم
حمتاج ًمٚمٕمرشً ،مٙمـ اؾمتقاء اعمخٚمقق ُمٕمٚمقم يمٞمٗمٞمتف ُمٕمٚمقُمة ،أٟمت إذا اؾمتقيت أٟما أن ُمًتق أن قمغم اًمٙمرد ُمٕمٚمقم،
ضماًمس قمغم اًمٙمرد ،حماذ قمغم اًمٙمردً ،مق ؾم٘مط اًمٙمرد :ؾم٘مط اجلاًمس قمٚمٞمف .اؾمتقى قمغم اًمداسمة :يٕمٜمل اؾمهت٘مر قمهغم
اًمداسمة ،ومٚمق ؾم٘مٓمت اًمداسمة :ؾم٘مط اعمًتقي قمٚمٞمٝما ،اؾمتقيت قمغم اًمًٗمٞمٜمة ُ
ومخرىمت ذم اًمًٗمٞمٜمةً :مً٘مط ُمـ قمٚمٞمٝمها ،وهلهذا
اعمِمٌٝمة اًمذي ؿمٌف اهلل سمخٚم٘مف يمٗمار ي٘مقًمقن :إن اهلل ُمًتق يماؾمتقاء اعمخٚمقق ًمف قمٚمؿ يمٕمٚمؿ اعمخٚمقق وؾمٛمع يمًٛمٕمف وسمٍم
يمٌٍمه .وهماًمب اعمِمٌٝمة أيمثرهؿ ُمـ همالة اًمِمٞمٕمة اًمٌٝمائٞمة اًمذيـ يًٛمقن سم٠مشمٌاع اًمتٛمٞمٛمل ،واًمًاعمٞمة أشمٌاع هِمام سمـ ؾمامل
اجلقاًمٞم٘مل ي٘مقل أطمدهؿ هلل يد يمٞمدي واؾمتقاء يماؾمتقائل وقمٚمؿ يمٕمٚمٛمل ومٝمؿ يمٗمار ،وهلذا ىمال إئٛمة وُمٜمٝمؿ ٟمٕمٞمؿ سمهـ
( )72

( )71هقد.44 :
مجهع ُمهـ
ٟمهص قمهغم ذًمهؽ ٌ
( ) 72اًم٘مٓمب اًمِمٞمٕمل اهلاًمؽ ،هِمام سمـ ؾمامل اجلقاًمٞم٘ملُ .مـ اإلُماُمٞمة اعمِمٌٝمة .اشمٗم٘مت اًمِمٞمٕمة قمغم ُمدطمهف وشمقصمٞم٘مهف ،وىمهد ّ
اًمراومْمة ُمثؾ :اًمٙمٌم ذم رضماًمف .وإًمٞمف ُشمُٜمًب اًمٗمرىمة اهلاؿمٛمٞمة سمآؿمؽماك ُمع هِمام سمـ احلٙمؿ اعمهتٙمٚمؿ اًمِمهٞمٕمل ،وههق ممهـ ٟمًهج قمهغم ُمٜمقاًمهف ذم
جمقف وأؾمٗمٚمف ُمّمٛمت ،وأٟمف ٓ يٕمٚمؿ سمإؿمٞماء إٓ سمٕمهد طمهدوصمٝما
اًمتجًٞمؿ واًمتِمٌٞمف ،طمٞمث وصػ اهلل شمٌارك وشمٕمامم سم٠مٟمف قمغم صقرة إٟمًان أقماله ّ
يًٛمك قمٜمد اًمراومْمة سماًمٌداء .ويمان ي٘مقل سم٠من ُمٕمٌقده قمغم صقرة إٟمًان ،وأٟمف ذو طمقاس مخس يمحقاس اإلٟمًان .اٟمٔمر :اًمٗمهرق سمهلم اًمٗمهرق
أو ُما ّ
(ص ،)51 :وأظمٌار اًمِمٞمٕمة وأطمقال رواهتا (ص.)78 :

القاعدة المراكشية
محاد ىمالُ" :مـ ؿمٌف اهلل سمخٚم٘مف :يمٗمر ،وُمـ ٟمٗمك ُما وصٗمف اهلل سمف ٟمٗمًف ،وُما وصٗمف سمف رؾمقًمف :يمٗمر ،وًمٞمس ومٞمام ي٘مقًمهف
( )73

اهلل ووصٗمف سمف رؾمقًمف ذًمؽ شمِمٌٞمف" .
( )74

وماعمِمٌٝمة ي٘مقًمقن :إن اًمرب ُمًتق قمغم اًمٕمرش يماؾمتقاء اإلٟمًان قمغم اًمداسمة ،ومٚمق ؾم٘مٓمت اًمداسمهةً :مًه٘مط اعمًهتقي
قمٚمٞمٝما ،ويمٞمػ ذًمؽ؟! ومٚمق ؾم٘مط إصؾ ؾم٘مط اًمرب -شمٕمامم اهلل قمام ي٘مقًمقن -ه١مٓء يمٗمرة.
اإلُمام ُماًمؽ -رمحف اهلل -ي٘مقل :آؾمتقاء ُمٕمٚمقمُ ،مٕمٚمقم ُمٕمٜماه ذم اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمهة اؾمهت٘مر وقمهال وصهٕمد وارشمٗمهع،
واًمٙمٞمػ جمٝمقل .اًمٙمٞمٗمٞمة ُما ٟمدريُ :ما ٟمدري يمٞمٗمٞمة آؾمتقاء ،وٓ يمٞمٗمٞمة قمٚمٛمف وٓ يمٞمٗمٞمة ىمدرشمف وٓ يمٞمٗمٞمة ؾمٛمٕمف وسمٍمه
ٓ ٟمٕمٚمٛمٝما ٓ ،يٕمٚمؿ يمٞمٗمٞمتف إٓ هق يمام ،إٟمف ٓ يٕمٚمؿ يمٞمٗمٞمة ذاشمف إٓ هق -ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم -وآؾمتقاء ُمٕمٚمقم ي٘مقل اإلُمهام
مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
اؾمتَ ََقى﴾  ،يمٞمػ اؾمتقى؟ ىمال :ومًٙمت ُماًمؽ -رمحف
اًمر ْ َ
ش ْ
ُماًمؽ :عما ذهب اًمرضمؾ وم٘مال :يا ُماًمؽ! ﴿ َّ
( )75

اهلل -طمتك قمٚمتف اًمرطمْماء ،ومتّمٌب اًمٕمرق ،صمؿ ىمال :أيـ اًمًائؾ؟ ىمال :آؾمتقاء ُمٕمٚمقم ،يٕمٜمل ُمٕمٚمهقم ُمٕمٜمهاه ذم اًمٚمٖمهة
اؾمهتَ ََقى َقم َ
هغم
هؿ ْ
اًمٕمرسمٞمة ،واًمٙمٞمػ جمٝمقل واًمٙمٞمهػ ٓ يٕمٚمٛمهف إٓ اهلل ،واإليهامن سمهف واضمهبٕ :ن اهلل أظمهؼم ىمهالُ ﴿ :صم َّ
ا ًْم َٕم ْر ِ
ش﴾  ،واًمً١مال قمٜمف يٕمٜمل قمـ اًمٙمٞمٗمٞمة سمدقمة ىمال :صمؿ أُمر ِبهذا اًمرضمهؾ وٓ قمرومهت إٓ رضمهؾ اًمًهقء ومه٠مُمر سمهف
( )76

وأظمرج.
وذم رواية إٟمف ىمال :آؾمتقاء همػم جمٝمقل واًمٙمٞمػ همػم ُمٕم٘مقل ،واعمٕمٜمك واطمد ،آؾمتقاء همػم جمٝمقل يٕمٜمهل ُمٕمٚمهقم
واًمٙمٞمػ همػم ُمٕم٘مقل يٕمٜمل همػم ُمٕمٚمقم آؾمتقاء ُمٕمٚمقم ذم اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة واًمٙمٞمػ جمٝمقل يٕمٜمل يمٞمٗمٞمتف جمٝمقًمهة ٓ ٟمهدري
اًمٙمٞمٗمٞمة واإليامن سمف واضمب ٕن اهلل أظمؼم سمف قمـ ٟمٗمًف ،واًمً١مال قمٜمف قمـ اًمٙمٞمٗمٞمة سمدقمة ،وهذه اعم٘ماًمة ًمإلُمام ُماًمؽ شمٚم٘ماها

(ٟ ) 73مٕمٞمؿ سمـ محاد سمـ ُمٕماوية سمـ احلارث سمـ مهام سمـ ؾمٚمٛمة سمـ ُماًمؽ ،اإلُم ام اًمٕمالُمة احلهاومظ ،أسمهق قمٌهد اهلل اخلزاقمهل اعمهروزي اًمٗمهريض إقمهقر،
صاطمب اًمتّماٟمٞمػُ .مـ يمٌار أوقمٞمة اًمٕمٚمؿ .ىمال أسمق زيمريا حيٞمك سمـ ُمٕملمٟ :مٕمٞمؿ صم٘مة صدوق ،رضمهؾ صهدق ،أٟمها أقمهرف اًمٜمهاس سمهف ،يمهان رومٞم٘مهل
سماًمٌٍمة .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صدوق ،خيٓمكء يمثػما ،وم٘مٞمف قمارف سماًمٗمرائضُ .مهات ذم ومتٜمهة ظمٚمهؼ اًم٘مهرآن ُمًهجقٟما ؾمهٜمة صمهامن وقمنمهيـ
وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 466 /29شمرمجة  ،)6451وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 595 /11شمرمجة .)219
( )74أظمرضمف اًمذهٌل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( )611/11قمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ محاد سمف.
( )75ـمف.5 :
( )76إقمراف ،54 :يقٟمس ،3 :اًمرقمد ،2 :اًمٗمرىمان ،59 :اًمًجدة ،4 :احلديد.4 :

القاعدة المراكشية
اًمٕمٚمامء سماًم٘مٌقل شمٚم٘مقها سماًم٘مٌقل أن اًمٕمٚمامء وصارت طمجة ٕهؾ اًمًٜمة واجلامقمة وي٘مال هذا ذم مجٞمع اًمّمٗمات إذا ىمال ًمؽ
ؿمخص :يٜمزل اهلل يمؾ ًمٞمٚمة إمم اًمًامء اًمدٟمٞما .يمٞمػ اًمٜمزول؟ ومتٗمقل يمام ىمال اإلُمام ُماًمهؽ" :اًمٜمهزول ُمٕمٚمهقم ،واًمٙمٞمهػ
ِ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُٝم ْؿ َو َر ُوقا َقمٜمْ ُف﴾  .يمٞمػ يرى اهلل؟ ٟم٘مقل :اًمروا
جمٝمقل ،واإليامن سمف واضمب ،واًمً١مال قمٜمف سمدقمة"َّ ﴿ .ر َ
( )77

ُمٕمٚمقم ،واًمٙمٞمػ جمٝمقل ،واإليامن سمف واضمب ،واًمً١مال قمٜمف سمدقمة.
ِ
ب اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف﴾ يمٞمػ يٖمْمب اهلل؟ ٟم٘مقل :أن همْمٌف ُمٕمٚمقم واًمٙمٞمػ جمٝمقل واإليامن سمف واضمهب واًمًه١مال
﴿ َهمَْم َ
( )78

قمٜمف سمدقمة ،هذا ي٘مال ذم مجٞمع اًمّمٗمات ي٘مال ومٞمٝما يمام ىمال اإلُمام ُماًمؽ -رمحف اهلل.
لم َأ ْي ِدهيِ ْؿ َو َُما َظم ْٚم َٗم ُٝم ْؿ﴾ يمٞمػ يٕمٚمؿ؟ ٟم٘مقل :اًمٕمٚمؿ ُمٕمٚمقم ،واًمٙمٞمػ جمٝمقل ،واإليهامن سمهف واضمهب،
﴿ َي ْٕم َٚم ُؿ َُما َسم ْ َ
( )79

واًمً١مال قمٜمف سمدقمة .هذا شمٚم٘متف إُمة سماًم٘مٌقل ،وم٘مال ًمف" :آؾمتقاء ُمٕمٚمقم ،واًمٙمٞمػ جمٝمقل ،وذم ًمٗمظ :آؾمتقاء ُمٕمٚمقم،
أو ُمٕم٘مقل ،واعمٕمٜمك واطمد آؾمتقاء ُمٕمٚمقم وُمٕم٘مقل ،واًمٙمٞمػ همػم ُمٕم٘مقل :يٕمٜمل همػم ُمٕمٚمقم ،واإليامن سمف واضمبٕ :ن
اهلل أظمؼم سمف قمـ ٟمٗمًف ،واًمً١مال قمٜمف سمدقمةٟٕ :مهف ًمهـ يٗمٕمٚمهف اًمًهٚمػ ،وههذا إصمهر رواه أههؾ اًمًهٜمة ذم يمتهٌٝمؿ رواه
اًمدارُمل ذم رده قمغم اجلٝمٛمٞمة ورواه اخلٓمايب واًمالًمٙمائل ذم اًمًٜمة وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞمة ،واسمهـ قمٌهد اًمهؼم ذم
( )81

( )81

( )82

( )83

( )84

( )77اعمائدة ،119 :اًمتقسمة ،111 :اعمجادًمة ،22 :اًمٌٞمٜمة.8 :
( )78اًمٜمًاء.93 :
( )79اًمٌ٘مرة.255 :
( ) 81أسمق ؾمٕمٞمد قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ظماًمد اًمًجًتاين ،احلاومظ اإلُمام احلجة ،صاطمب اًمتّماٟمٞمػ .وًمد ىمٌؾ اعمئتلم سمٞمًػم .أيمثر ُمـ اًمؽمطمال واًمتٓمقاف
سمّمهػما
هلجا سماًمًهٜمة،
ذم ـمٚمب احلديث .أظمذ قمٚمؿ احلديث وقمٚمٚمف قمغم قمكم سمـ اعمديٜمل ،وحيٞمك سمـ ُمٕملم ،وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ،ووماق أهؾ زُماٟمف ،ويمان ً
ً
سماعمٜمافمرة ،ضمذ ًقما ذم أقملم اعمٌتدقمة .شمقذم -رمحف اهلل -ؾمٜمة صمامٟملم وُمئتلمً .مف ُمّمٜمٗماتُ :مٜمٝما" :اًمًٜمـ" ،و"اًمرد قمغم اعمريزه" ،ويمتهاب "اًمهرد قمهغم
اجلٝمٛمٞمة" .اٟمٔمر :اًمًػم ( 319/13شمرمجة  ،)148وشمذيمرة احلٗماظ ( 621/2شمرمجة .)648
( ) 81اإلُمام احلاومظ اًمٚمٖمقي ،أسمق ؾمٚمٞمامن ،محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ظمٓماب اًمًٌتل اخلٓمايب ،صاطمب اًمتّماٟمٞمػ .وًمد ؾمهٜمة سمْمهع قمنمهة وصمهالث
ُمئة .قمٜمل سماحلديث ُمتٜما وإؾمٜمادا .وأظمذ اًمٗم٘مف قمغم ُمذهب اًمِماومٕمل قمـ أيب سمٙمر اًم٘مٗمال اًمِمار ،وأيب قمكم سمـ أيب هريرة ،وٟمٔمرائٝمامُ .مـ شمّماٟمٞمٗمف:
"ُمٕمامل اًمًٜمـ" ،و"اًمٕمزًمة"ُ .مات سمًٌت ذم رسمٞمع أظمر ؾمٜمة صمامن وصمامٟملم وصمالث ُمئة .اٟمٔمر :ؾمػم أقمهالم اًمٜمهٌالء ( 23 /17شمرمجهة  ،)12ـمٌ٘مهات
احلٗماظ (ص.)81 :

القاعدة المراكشية
اًمتٛمٝمٞمد واًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜمة واًمتٗمًػم ،واسمـ ىمداُمة ذم اًمٕمٚمق ،وعمٕمة آقمت٘ماد ،وذم اًمت٠مويؾ إمم همػم ذًمؽ .قمهدد
( )86

( )85

يمٌػم يمام ذيمر اعمح٘مؼ ،واسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمهٚمة ،واضمهتامع اجلٞمهقش اإلؾمهالُمٞمة ،واًمٙماومٞمهة اًمِمهاومٞمة ،ويمهذا
( )87

اًمِماومٕمل ،واسمـ أيب اًمٕمز ذم ذح اًمٓمحاوية.
( )88

( ) 82اإلُمام احلاومظ اعمجقد ،اعمٗمتل أسمق اًم٘ماؾمؿ ،هٌة اهلل سمـ احلًـ سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمؼمي اًمرازي ،اًمِماومٕمل اًمالًمٙمائلُ ،مٗمٞمد سمٖمداد ذم وىمتهف .يمهان يٗمٝمهؿ
وحيٗمظ .وشمٗم٘مف سماًمِمٞمخ أيب طماُمد ،وسمرع ذم اعمذهب .صٜمػ يمتاسما ذم اًمًٜمـ ،ويمتاسما ذم ُمٕمرومة أؾمامء ُمـ ذم اًمّمحٞمحلم ،ويمتاسما ذم ذح اًمًٜمةُ .مات
ذم ؿمٝمر رُمْمان ؾمٜمة صمامن قمنمة وأرسمع ُمئة .اٟمٔمر :اًمًػم ( 419 /17شمرمجهة  ،)274وـمٌ٘مهات اًمِمهاومٕمٞمة ٓسمهـ ىمهايض ؿمهٝمٌة ( 197 /1شمرمجهة
.)157
( ) 83أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ إؾمحاق سمـ ُمقؾمك سمـ ُمٝمران اإلُمام احلهاومظ ،اًمث٘مهة اًمٕمالُمهة ،ؿمهٞمخ اإلؾمهالم ،أسمهق ٟمٕمهٞمؿ ،اعمٝمهراين ،إصهٌٝماين،
اًمّمقذم ،إطمقل ،ؾمٌط اًمزاهد حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٌٜما ء .وًمد ؾمٜمة ؾمت وصمالصملم وصمالث ُمئة .ويمان أسمقه ُمـ قمٚمامء اعمحدصملم واًمرطمهاًملم ،وماؾمهتجاز
ًمف مجاقمة ُمـ يمٌار اعمًٜمديـً .مف ُمّمٜمٗمات يمثػمةُ :مٜمٝما" :احلٚمٞمة"ُ .مات ذم اًمٕمنميـ ُمـ اعمحرم ؾمٜمة صمالصملم وأرسمع ُمئة ،وًمف أرسمع وشمًٕمقن ؾمٜمة .اٟمٔمر
اًمًػم ( 453/17شمرمجة  ،)315وشمذيمرة احلٗماظ ( 1192/3شمرمجة .)993
( ) 84اإلُمام اًمٕمالُمة ،طماومظ اعمٖمرب ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق قمٛمر ،يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم سمهـ قماصهؿ اًمٜمٛمهري ،إٟمدًمزه ،اًم٘مرـمٌهل،
اعماًمٙمل ،صاطمب اًمتّماٟمٞمػ اًمٗمائ٘مةُ .مقًمده ذم ؾمٜمة صمامن وؾمتلم وصمالث ُمئة ذم ؿمٝمر رسمٞمع أظمر .أدرك اًمٙمٌار ،وـمال قمٛمره ،وقمال ؾمٜمده ،وشمٙمهاصمر
قمٚمٞمف اًمٓمٚمٌة ،ومجع وصٜمػ ،ووصمؼ ووٕمػ ،وؾمارت سمتّماٟمٞمٗمف اًمريمٌان ،وظمْمع ًمٕمٚمٛمف قمٚمامء اًمزُمان ،وطمهدث قمٜمهف اسمهـ طمهزم اًمٔمهاهريُ .مهـ
ُمّمٜمٗماشمف" :اًمتٛمٝمٞمد عما ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕماين وإؾماٟمٞمد" ،و"آؾمتٞمٕماب"ُ .مات سمِماـمٌة ؾمٜمة صمالث وؾمتلم وأرسمع ُمئة ،وقماش مخًة وشمًٕملم قماُمها.
اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 153 /18شمرمجة  ،)85واًمديٌاج اعمذهب ( 367 /2شمرمجة  ،)19واًمّمٚمة ٓسمـ سمِمٙمقال ( 641 /2شمرمجة  )1511ط:
اخلاٟمجل.
( ) 85اًمِمٞمخ اإلُمام ،اًمٕمالُمة اًم٘مدوة احلاومظ ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،حمٞمل اًمًٜمة ،أسمق حمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقد سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمراء اًمٌٖمهقي اًمِمهاومٕمل اعمٗمنه.
يٚم٘مب سمٛمحٞمل اًمًٜمة وسمريمـ اًمديـ ،ويمان ؾمٞمدا إُماُما ،قماعما قمالُمة ،زاهدا ىماٟمٕما سماًمٞمًػم .يمان ي٠ميمؾ اخلٌز وطمده ،ومٕمذل ذم ذًمؽ ومّمار ي٠مشمدم سمزيت،
ويمان أسمقه يٕمٛمؾ اًمٗمراء ويٌٞمٕمٝما .سمقرك ًمف ذم شمّماٟمٞمٗمف ،ورزق ومٞمٝما اًم٘مٌقل اًمتام :حلًـ ىمّمده ،وصدق ٟمٞمتف ،وشمٜماومس اًمٕمٚمامء ذم حتّمٞمٚمٝما ،ويمان ٓ
يٚمٗمل اًمدرس إٓ قمغم ـمٝمارة ،ويمان ُم٘متّمدا ذم ًمٌاؾمفً ،مف صمقب ظمام ،وقمامُمة صٖمػمة قمغم ُمٜمٝمهاج اًمًهٚمػ طمهآ وقم٘مهدا ،وًمهف اًم٘مهدم اًمراؾمهخ ذم
اًمتٗمًػم ،واًمٌاع اعمديد ذم اًمٗم٘مفُ .مـ شمقاًمٞمٗمف احلًان" :ذح اًمًٜمة" ،و"ُمٕمامل اًمتٜمهزيؾ" .شمقذم ؾمٜمة ؾمت قمنمة ومخس ُمئة وأًمػ .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم
اًمٜمٌالء ( 439 /19شمرمجة  ،)258وـمٌ٘مات اًمِماومٕمٞمة اًمٙمؼمى ( 75 /7شمرمجة .)767
(ُ ) 86مقومؼ اًمديـ أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُمة اعم٘مدد اجلامقمٞمكم صمؿ اًمدُمِمه٘مل صمهؿ احلٜمهٌكم .اًمِمهٞمخ اإلُمهام اًم٘مهدوة اًمٕمالُمهة اعمجتٝمهد ؿمهٞمخ
اإلؾمالمُ .مقًمده سمجامقمٞمؾ ُمـ قمٛمؾ ٟماسمٚمس ذم ؿمٕمٌان ؾمٜمة إطمدى وأرسمٕملم ومخس ُمئة .ىمدم دُمِمؼ ُمع أهٚمف وًمف قمنم ؾمٜملم ،ىمهرأ اًم٘مهرآن ،وطمٗمهظ
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ىمال اًمذهٌل " :هذا صماسمت قمـ ُماًمؽ" ىمال ذم اًمٕمٚمق :ذم "إؾمٜماد اًمّمحٞمح" .وىمال :احلاومظ ذم اًمٗمتح" :إؾمٜماده
( )89

( )91

( )91

ضمٞمد"  .هذا شمٚم٘متف إُمة قمـ اإلُمام ُماًمؽ سماًم٘مٌقل ،وهق صماسمت ذم دووايـ اًمًٜمة.
( )92

خمتٍم اخلرىمل ،ويمان ؿمٞمخ احلٜماسمٚمة .شمقذم يقم قمٞمد اًمٗمٓمر ؾمٜمة قمنميـ وؾمٌع ُمئة .صٜمػ اًمتّماٟمٞمػ احلًهٜمةُ :مٜمٝمها" :اعمٖمٜمهل" ذم اًمٗم٘مهف اعم٘مهارن،
و"اًمٙماذم" ،و"اعم٘مٜمع" .اٟمٔمر :اًمًػم ( 165/22شمرمجة  ،)112واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘مات احلٜماسمٚمة ( 281 /3شمرمجة .)311
( ) 87حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصهقزم ،اعمٗمنه اًمٜمحهقي ،اًمٕمهارف.
اسمـ ىمٞمؿ اجلقزية .شمٗم٘مف ذم اعمذهب احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛم َّٞمة .ويمان ذا قمٌادة وهتجد ،وـمقل صالة ،وهلهج سماًمهذيمرً .مهف
شمقاًمٞمػ طمًانُ :مٜمٝما" :زاد اعمٕماد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜمة إطمدى وشمًٕملم وؾمت ُمئة ،وشمقذم ؾمٜمة إطمدة ومخًلم وؾمٌع ُمئهة .اٟمٔمهر :اًمٌدايهة
واًمٜمٝماية ( - 523 /18دار هجر) ،واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘مات احلٜماسمٚمة ( 171 /5شمرمجة .)611
( )88اإلُمام اًمٕمالُمة صدر اًمديـ ،أسمق احلًـ قمكم سمـ قمالء اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل ،إذرقمل ،اًمدُمِم٘مل ،اًمّماحلل .وًمد ذم
اًمثاين واًمٕمنميـ ُمـ ذي احلجة ؾمٜمة إطمدى وصمالصملم وؾمٌع ُمئة .يٜمتٛمل همغم أهة يمان هلا ٟمٌاهة ذيمر ،وقمٚمق ؿم٠من ،شمتزقمؿ اعمذهب احلٜمٗمهل سمدُمِمهؼ.
ٟم ِم٠م ذم فمٚمٝما ،وارشمقى ُمـ ُمٕملم قمٚمٛمٝما .ـمؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ؿمٞمقخ سمٚمده ،طمتك سمرع ،ووزم اًمتدريس وقمٛمره مل يتجاوز ؾمٌٕمة قمنم قماُماٟ .ماًمف ُمهـ إذى
ُما ٟمال ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة وشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ ،وهمػممها ممـ يمهان يٜمحهق ُمٜمحهك اًمتجديهد وإصهاًمة ،ورد إُمهة إمم ُمٜمٝمجٝمها اًمًهقيُ .مهـ
ُم١مًمٗماشمف" :ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمحاوية" ،و"آشمٌاع" .شمقذم ذم ذي اًم٘مٕمدة ُمـ ؾمٜمة اصمٜمتلم وشمًٕملم وؾمٌع ُمئة .اٟمٔمر :إٟمٌاء اًمٖمٛمر ( 418 /1شمرمجهة )24
ط :اعمجٚمس إقمغم ،ووضمٞمز اًمٙمالم ( 295 /1شمرمجة  )649طُ :م١مؾمًة اًمرؾماًمة.
(ُ ) 89مقومؼ اًمديـ أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُمة اعم٘مدد اجلامقمٞمكم صمؿ اًمدُمِمه٘مل صمهؿ احلٜمهٌكم .اًمِمهٞمخ اإلُمهام اًم٘مهدوة اًمٕمالُمهة اعمجتٝمهد ؿمهٞمخ
اإلؾمالمُ .مقًمده سمجامقمٞمؾ ُمـ قمٛمؾ ٟماسمٚمس ذم ؿمٕمٌان ؾمٜمة إطمدى وأرسمٕملم ومخس ُمئة .ىمدم دُمِمؼ ُمع أهٚمف وًمف قمنم ؾمٜملم ،ىمهرأ اًم٘مهرآن ،وطمٗمهظ
خمتٍم اخلرىمل ،ويمان ؿمٞمخ احلٜماسمٚمة .شمقذم يقم قمٞمد اًمٗمٓمر ؾمٜمة قمنميـ وؾمٌع ُمئة .صٜمػ اًمتّماٟمٞمػ احلًهٜمةُ :مٜمٝمها" :اعمٖمٜمهل" ذم اًمٗم٘مهف اعم٘مهارن،
و"اًمٙماذم" ،و"اعم٘مٜمع" .اٟمٔمر :اًمًػم ( 165/22شمرمجة  ،)112واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘مات احلٜماسمٚمة ( 281 /3شمرمجة .)311
( )91اًمذهٌل ذم اًمٕمٚمق ًمٚمٕمكم اًمٖمٗمار (ص.)139
( ) 91أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمقد سمـ أمحد سمـ طمجر ،ؿمٝماب اًمديـ أسمق اًمٗمْمؾ اًمٙمٜمهاين اًمٕمًه٘مالين اًمِمهاومٕمل .ىمهايض اًم٘مْمهاة،
طماومظ زُماٟمفٟ .مِم٠م يتٞمام ،وأيمٛمؾ طمٗمظ اًم٘مرآن ذم اًمتاؾمٕمة ُمـ قمٛمر ،وصغم اًمؽماويح سماًمٜماس ذم احلرم اعمٙمل وًمف اصمٜما قمنم قماُما .رطمؾ طمٌها ذم اًمٕمٚمهؿ
وشمٓمٚمٌا ًمٚمِمٞمقخُ .مـ أسمرز ؿمٞمقظمف :اسمـ اعمٚم٘مـ ،واًمناج اًمٌٚم٘مٞمٜمل ،وأسمق احلًـ اهلٞمثٛملُ .مـ أسمرز شمالُمٞمذه :اًمًخاوي ،اسمـ ىمايض ؿمٝمٌة ،اسمـ شمٖمري
سمرديً .مف ُم١مًمٗمات طمًان :أمهٝما" :ومتح اًمٌاري" ،و"ًمًان اعمٞمزان" ،و"اًمدرر اًمٙماُمٜمة" .وًمد ؾمٜمة صمالث وؾمٌٕملم وؾمهٌع ُمئهة ،وشمهقذم ؾمهٜمة صمٜمتهلم
ومخًلم وصمامن ُمئة .اٟمٔمر :اًمْمقء اًمالُمع ( 36 /2شمرمجة  ،)114وطمًـ اعمحارضة ( 363 /1شمرمجة  ،)112وًمف شمرمجة ُمققمٌة ذم اجلقاهر واًمدرر
ًمتٚمٛمٞمذه اًمًخاوي.
( )92ومتح اًمٌاري ذح صحٞمح اًمٌخاري ٓسمـ طمجر (.)417-416/13
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ِ ِ
آؾمتِق ِاء ُمٕم ُٚمهقم ،و َأ َّن َيمٞم ِٗمٞمه َة ِ
ِ
ِ
هق ُل َأ ْه ِ
آ ْؾمهتِ َق ِاء َجم ْ ُٝمق ًَمه ٌةَ ،و َه َ
هؾ
هذا سمِ َٕم ْٞمٜمهف َىم ْ
ْ َّ
يض اهللُ َقمٜمْ ُف -سمِ َ٠م َّن َٟم ْٗم َل ْ َ َ ْ ٌ َ
( َوىمدْْ َأ ْظم َ َ
ؼم َ -ر َ
اإل ْصمٌ ِ
ات).
ِ َ
ٟمٕمؿ ،ىمد أظمؼم -ريض اهلل قمٜمف :-أي اإلُمام ُماًمؽ .ذم أن ٟمٗمس آؾمتقاء ُمٕمٚمقم :أي ذم اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمهة ،وأن يمٞمٗمٞمهة
آؾمتقاء جمٝمقًمة :يٕمٜمل ٓ ٟمٕمٚمؿ ٓ ،يٕمٚمٛمٝما إٓ اهلل ،يٕمٜمل ُمٕمٚمقُمة قمٜمد اهللً ،مٙمـ جمٝمقًمة ًمٜما ،ىمال :وهذا سمٕمٞمٜمف ىمقل أههؾ
اإلصمٌات :يثٌتقن آؾمتقاء ويٕمرومقٟمف ،اهلل -شمٕمامم -أُمرٟما سمتدسمر اًم٘مرآن ىمالَ ﴿ :أ َوم َال َيتََدََ َّسم ُرو َن ا ًْم ُ٘م ْرآ َن﴾  .ومل ي٘مؾ هذا ذم
( )93

اًمّمٗمات إٓ أومال يتدسمرون يتدسمروها ٟمٕمٚمؿ ُما َنك ًمٙمـ اًمٙمٞمٗمٞمة هل اًمتل ٓ ٟمٕمٚمٛمٝما ،يمٞمٗمٞمة آؾمهتقاء ٓ ٟمٕمٚمٛمٝمها ىمهال -
ن َٟمَا ا ًْم ُ٘م ْرآ َن ًمِ ِّ
ٚمذ ْيم ِْر َوم َٝم ْؾ ُِمـ ُُّمدََّّ ِيم ٍر﴾  ،أُمرٟما سماًمتدسمر واًمتذيمر ،وهذا قمام ذم اًم٘مرآن ٟ ...متهدسمر ،آيهات
شمٕماممَ ﴿ :-و ًَم َ٘مدْْ َي َّ ْ
( )94

اًمّمٗمات ُمٕمٚمقم ُمٕمٜماهاً ،مٙمـ اعمجٝمقل هق اًمٙمٞمٗمٞمة.
اك و َأُمثَاًمِ ِف َأ َّن ِ
آ ْؾمتِ َقا َء َجم ْ ُٝم ٌ
دم َٝم َؾ َيم ْٞم ِٗم َّٞمتُ ُفَ ،سم ْؾ ِقمٜمْْدََ َه َذا ا ًْم َ٘م ِائ ِؾ َّ
َػم َُم ْٕم ُٚمق ٍم.
اؾمتِ َقا ًء َطمتََّّك ُ ْ
اًمِم ِّ َ ْ
( َو َأ َُّما اًمٜمُّ َٗما ُة َوم َام ُيثٌِْتُق َن ْ
قل َهم ْ ُ
قلِ َٓ ،ؾمٞمام إِ َذا َيما َن ِ
ِ ِ
ػ َجم ْ ُٝم ٌ
آ ْؾمتِ َقا ُء َُمٜمْ ِْٗم ًّٞماَ ،وماعمَْٜمْ ِْٗم ُّل اعمَْ ْٕمدُُ و ُم َٓ َيم ْٞم ِٗم َّٞم َة ًَم ُف
حيتَ َْج َأ ْن ُي َ٘م َال :ا ًْم َٙم ْٞم ُ
َّ َ
َوإِ َذا َيمَا َن آ ْؾمت َقا ُء َجم ْ ُٝمقًَٓ :مل ْ َ ْ
َطمتََّّك ُي َ٘م َالِ :ه َل َجم ْ ُٝمق ًَم ٌة َأ ْو َُم ْٕم ُٚمق َُم ٌة).
ٟمٕمؿ ،ي٘مقل :اًمٜمٗماة اًمذيـ ٟمٗمقا آؾمتقاء ومام يثٌتقن آؾمتقاء طمتك شمثٌت اًمٙمٞمٗمٞمة .اإلُمهام ُماًمهؽ ي٘مهقل" :آؾمهتقاء
ُمٕمٚمقم ،واًمٙمٞمػ جمٝمقل" واًمٜمٗماة ٓ يثٌتقن آؾمتقاء ُمـ إؾماس ،وإذا أصمٌتقا آؾمتقاء :ومٙمٞمػ ي٘مال :اًمٙمٞمٗمٞمة جمٝمقًمة؟،
هؿ ُمـ إؾماس ٟمٗمقا آؾمتقاء ُمـ إؾماس ،وإذا ٟمٗمقا آؾمتقاء :ومٚمٞمس هٜماك اؾمتقاء يثٌت طمتك شمثٌت يمٞمٗمٞمتف.
ىمال :واًمٕمٚمؿ ِبذا اًم٘مقل اًمِماك وأُمثاًمف ،ىمقل اًمِماك اًمذي ي٘مقلٟ ٓ :مثٌت ٟمٗمًف وٓ ٟمٜمٗمٞمٝمهاٟ ٓ ،مِمهؽ وٓ ٟمجهزم
ي٘مقل :قمٜمد هذا اًم٘مائؾ اًمِماك وأُمثاًمف أن آؾمتقاء جمٝمقل همػم ُمٕمٚمقم :أي اًمذيـ يتقىمٗمهقن ي٘مهقلٟ ٓ :مثٌهت صهٗمة وٓ
ٟمٜمٗمٞمٝما يٙمقن آؾمتقاء قمٜمدهؿ ُمٕمٚمقُما أم جمٝمقٓ؟ جمٝمقلَٕ :نؿ قمٜمدهؿ ؿمؽ وطمػمة :ي٘مقًمقنٟ ٓ :مثٌهت وٓ ٟمٜمٗمهل إذا
يمان آؾمتقاء جمٝمقٓ :ومٝمؾ ي٘مال :اًمٙمٞمػ جمٝمقل؟ إذا يمان آؾمتقاء جمٝمقٓ :مل حيتج أن ُي٘مال ًمٜما :إن اًمٙمٞمػ جمٝمقلٓ ،

( )93اًمٜمًاء ،82 :حمٛمد.24 :
( )94اًم٘مٛمر.17 :
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ؾمٞمام إذا يمان آؾمتقاء ُمٜمتٗمٞما ُما دام ٟمٗمك آؾمتقاء :ومال ي٘مال :اًمٙمٞمػ جمٝمقلٕ :ن آؾمتقاء ُمـ إؾماس ُمٜمٗمل ،وماعمٜمٗمل
اعمٕمٚمقم ٓ يمٞمٗمٞمة ًمف طمتك ي٘مال :هل جمٝمقًمة أو ُمٕمٚمقُمة.
ات ِ
سيح ِذم إِ ْصمٌ ِ
ِ ٍ
آ ْؾمتِ َق ِاءَ ،و َأ َّٟم ُف َُم ْٕم ُٚمق ٌمَ ،و َأ َّن ًَم ُف َيمٞمْ ِٗمٞمَّ ًةًَ ،م ِٙم َّـ شمِ ْٚم َؽ ا ًْم َٙمٞمْ ِٗمٞمَّ َة َجم ْ ُٝمق ًَم ٌة ًَمٜمََا َٓ َٟم ْٕم َٚم ُٛم َٝما َٟم َْح ُـ.
َ
( َو َيمالَ ُم َُماًمؽ َ ِ ٌ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
هؿ َيمٞمْ ِٗمٞمَّه َة
اًمً َ١م َال إِ َّٟمَّام َي ُٙمُق ُن َقم ْـ َأ ُْم ٍر َُم ْٕم ُٚمق ٍم ًَمٜمََاَ ،و َٟم َْحه ُـ َٓ َٟم ْٕم َٚم ُ
اًمًائ َؾ ا ًَّمذي َؾم َ٠م ًَم ُف َقم ْـ َهذه ا ًْم َٙمٞمْٗمٞمَّةَ :وم٢مِ َّن ُّ
َوهل َ َذا َسمدََّّ َع َّ
اؾمتِ َق ِائ ِفَ ،و ًَمٞمْ َس ُيم ُُّؾ َُما َيمَان َُم ْٕم ُٚمق ًُما َو ًَم ُف َيمٞمْ ِٗمٞمَّ ٌة َشم ُٙمُق ُن َشم َِٚم ْؽ ا ًْم َٙمٞمْ ِٗمٞمَّ ُة َُم ْٕم ُٚمق َُم ًة ًَمٜمََا).
ْ
ٟمٕمؿ ،ي٘مقل اعم١مًمػ :ويمالم اإلُمام ُماًمؽ سيح ذم إصمٌات آؾمتقاء ،وأٟمف ُمٕمٚمقمٟٕ :مف ىمال :آؾمتقاء ُمٕمٚمهقم ،وأن
ًمف يمٞمٗمٞمةً ،مٙمـ يمٞمػ اًمٙمٞمٗمٞمة جمٝمقًمة ًمٜما ٓ ٟمٕمٚمٛمٝما ٟمحـ :وماإليامن اًمٍميح ذم أن هذا آؾمتقاء ىمال :آؾمتقاء ُمٕمٚمقم وًمف
يمٞمٗمٞمف ًمٙمـ يمٞمػ اًمٙمٞمٗمٞمة جمٝمقًمة ًمٜما ُمٕمٚمقُمة هلل ،وأن ًمف يمٞمٗمٞمة ًمٙمـ يمٞمػ شمٚمؽ اًمٙمٞمٗمٞمة جمٝمقًمة ًمٜما ٓ ٟمٕمٚمٛمٝما ٟمحـ ،وهلذا
سمدّ ع اًمًائؾ اًمذي ؾم٠مًمف قمـ هذه اًمٙمٞمٗمٞمة ىمال :واًمً١مال قمٜمف سمدقمة.
ّ
سمدّ قمف اإلُمام ُماًمؽ؟ ٕن اًمٙمٞمٗمٞمة ٓ يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمٝما ومٝمق يً٠مل قمـ أُمر ٓ يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمف ٓ يٕمٚمٛمهف
عماذا ّ
إٓ اهلل ،ومٚمٝمذا سمدقمف اإلُمام ُماًمؽ ىمال :واًمً١مال قمٜمف سمدقمة يٕمٜمل يمٞمػ ٓ يًتٓمع اعمًتقى أن يٕمٚمٛمف ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل ،وم٢من
اًمً١مال إٟمام يٙمقن قمـ أُمر ُمٕمٚمقم ًمٜما وٟمحـ ٓ ٟمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞمة آؾمتقاء.
ي٘مقل اعم١مًمػ( :وًمٞمس يمؾ ُما يمان ُمٕمٚمقم وًمف يمٞمٗمٞمة شمٙمقن شمٚمؽ اًمٙمٞمٗمٞمة ُمٕمٚمقُمة ًمٜما)ٟ .مٕمؿ ،ومٚمٞمس يمؾ ُما يمان ُمٕمٚمقم
وًمف يمٞمٗمٞمة شمٙمقن شمٚمؽ اًمٙمٞمٗمٞمة ُمٕمٚمقُمة ًمٜما ،يٕمٜمل هٜماك أؿمٞماء ٟمٕمٚمٛمٝما وًمٙمـ ٓ ٟمٕمٚمؿ هلا يمٞمٗمٞمة .أٟمت شمٕمٚمؿ أؿمٞماء يمثػمة أن
هلا يمٞمٗمٞمةً ،مٙمـ ُما شمٕمٚمؿ اًمٙمٞمٗمٞمة ،شمٕمٚمؿ أن اًمٜمجقم واًمٙمقايمبً ،مٙمـ هؾ شمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞمتٝما ُما شمٕمٚمؿ .شمراها ،شمتح٘مؼ أن هٜماك
اًمٙمقايمبً ،مٙمـ يمٞمػ شمًتٓمٞمع أن شمٌلم يمٞمٗمٞمة اًمٙمقايمب؟ هل ُمدورة أو ُمرسمٕمة أو ُمًدؾمة؟ ويمٞمهػ ـمقهلها؟ قمروهٝما؟
وقمٛم٘مٝما؟ ُما شمًتٓمٞمعٟٕ :مؽ ُما رأيت ًمٙمـ شمٕمٚمؿ أم ٓ شمٕمٚمؿ أَنا ُمقضمقدة؟ شمٕمٚمؿ .أٟما أقمٚمؿ أن اًمٙمقايمب وأرى اًمٙمقيمب،
ًمٙمـ اًمٙمٞمٗمٞمة ُما أقمٚمؿ اًمٙمٞمٗمٞمة ،ومٚمٞمس يمؾ ُما يمان ُمٕمٚمقُما وًمف يمٞمٗمٞمة شمٙمقن شمٚمؽ اًمٙمٞمٗمٞمة ُمٕمٚمقُمة ًمٜما ،إذا يمان هٜماك خمٚمقق
ُمٕمٚمقم زم وُما أؾمتٓمٞمع أن أقمٚمؿ يمٞمٗمٞمتف :ومٛمـ سماب أومم أن صٗمات اهلل وأؾمامئف ُمٕمٚمقُمة ًمٜما وًمٙمـ ٓ ٟمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞمتٝما ٓ يٕمٚمؿ
يمٞمٗمٞمتٝما إٓ اهلل.
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ٍ
ِ ٍ
ِ ِ ِ
ِ
( يٌ ُ ِ
اًمً َهام ِء َو ِقم ْٚم ُٛمه ُف ِذم ُيم ِّ
َهر
ُهؾ َُم َٙمَهان َ .طم َّتَّهك َذ َيم َ
َػم اعمَْاًمٙم َّٞمة َٟم َ٘م ُٚمقا َقم ْـ َُماًمؽ َأ َّٟمَّف َىم َال :اهللُ ِذم َّ
ُ َ ِّ
لم َذًم َؽ َأ َّن اعمَْاًم َٙم َّٞم َة َو َهم ْ َ
مجٕمف ُِمـ َيمالَ ِم ُماًمِ ٍؽ ،و َٟم َ٘م َٚمف َأسمق َقمٛم ٍرو اًم َّٓم َٚمٛمٜمْ ِْٙمل َ ،أسمق ُقمٛمر اسمـ َقمٌ ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمب ُىم ْر ُـم ٌَ َة ِذم ِيمتَ ِ
هد
ُ ََ ْ ُ ْ
َاب اًمتَّ ْٗمً ِػم ا ًَّمذي َ َ َ ُ ْ
َُم ِّٙمِّل َظمٓم ُ
َ ُّ
َ ُ ُ ْ
َ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
ؼم َ ،وا ْسم ُـ َأ ِيب َز ْي ٍد ِذم "اعمُْ ْخ َت َ ِ
محَدََ
حي ََم َقمدََ ُد ُه ْؿُِ :مثْ ُؾ َأ ْ َ
َػم َه ُ١مَٓء مم َّ ْـ َٓ ُ ْ
ا ًْم َ ِّ
َػم َواطمدَ ،و َٟم َ٘م َٚم ُف َأ ْي ًْما َقم ْـ َُماًمؽ َهم ْ ُ
ٍَم"َ ،و َهم ْ ُ
( )95

( )96

( )98

( )97

( )99

( )95أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜمة ( ،)523أضمري ذم اًمنميٕمة ( )651قمـ ُماًمؽ سمف.
( ) 96اًمٕمالُمة اعم٘مرئ ،أسمق حمٛمدُ ،مٙمل سمـ أيب ـماًمب محقش سمـ حمٛمد سمـ خمتار ،اًم٘مٞمز اًم٘مػمواين ،صمؿ اًم٘مرـمٌل ،صاطمب اًمتّمهاٟمٞمػ .وًمهد سمهاًم٘مػموان
ؾمٜمة مخس ومخًلم وصمالث ُمئة .وأظمذ قمـ :اسمـ أيب زيد ،وأيب احلًـ اًم٘ماسمز .ويمان ُمـ أوقمٞمة اًمٕمٚمؿ ُمع اًمديـ واًمًٙمٞمٜمة واًمٗمٝمهؿ .ويمهان ظمهػما
ُمتديٜما ُ ،مِمٝمقرا سم٢مضماسمة اًمدقمقة ،دقما قمغم رضمؾ يمان ي١مذيف ،ويًخر سمف إذا ظمٓمب ،ومهزُمـ اًمرضمهؾً .مهف ُم١مًمٗمهات ضمٞمهدةُ :مٜمٝمها" :اهلدايهة إمم سمٚمهقغ
اًمٜمٝماية" ،و"اإليْماح ًمٜماؾمخ اًم٘مرآن وُمٜمًقظمف" .شمقذم ذم اعمحرم ؾمٜمة ؾمٌع وصمالصملم وأرسمهع ُمئهة .اٟمٔمهر :ؾمهػم أقمهالم اًمٜمهٌالء ( 591 /17شمرمجهة
 ،)395وُمٕمرومة اًم٘مراء اًمٙمٌار ( 394 /1شمرمجة .)333
( ) 97اإلُمام اعم٘مرئ اعمح٘مؼ اعمحدث احلاومظ إصمري ،أسمق قمٛمر ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب قمٞمًك ًمب سمـ حيٞمك ،اعمٕماومري إٟمدًمزه اًمٓمٚمٛمٜمٙمهل.
يمان ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ .طمدث قمٜمف :أسمق قمٛمر اسمـ قمٌد اًمؼم ،وأسمق حمٛمد اسمـ طمزم ،وقمٌد اهلل سمـ ؾمٝمؾ اعم٘مرئ وقمدة .أدظمؾ إٟمدًمس قمٚمهام مجها ٟماومٕمها،
ويمان قمجٌا ذم طمٗمظ قمٚمقم اًم٘مرآن :ىمراءاشمف وًمٖمتف وإقمراسمف وأطمٙماُمف وُمٜمًقظمف وُمٕماٟمٞمف .صٜمػ يمتٌا يمثهػمة ذم اًمًهٜمة يٚمهقح ومٞمٝمها ومْمهٚمف وطمٗمٔمهف
وإُماُمتف واشمٌاقمف ًمألصمرُ .مات ؾمٜمة شمًع وقمنميـ وأرسمع ُمئة ،قمـ شمًٕملم قماُما ؾمقى أؿمٝمر .اٟمٔمر :ؾمهػم أقمهالم اًمٜمهٌالء ( 566 /17شمرمجهة ،)374
واًمديٌاج اعمذهب ( 178 /1شمرمجة .)56
( ) 98اإلُمام اًمٕمالُمة ،طماومظ اعمٖمرب ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق قمٛمر ،يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم سمهـ قماصهؿ اًمٜمٛمهري ،إٟمدًمزه ،اًم٘مرـمٌهل،
اعماًمٙمل ،صاطمب اًمتّماٟمٞمػ اًمٗمائ٘مةُ .مقًمده ذم ؾمٜمة صمامن وؾمتلم وصمالث ُمئة ذم ؿمٝمر رسمٞمع أظمر .أدرك اًمٙمٌار ،وـمال قمٛمره ،وقمال ؾمٜمده ،وشمٙمهاصمر
قمٚمٞمف اًمٓمٚمٌة ،ومجع وصٜمػ ،ووصمؼ ووٕمػ ،وؾمارت سمتّماٟمٞمٗمف اًمريمٌان ،وظمْمع ًمٕمٚمٛمف قمٚمامء اًمزُمان ،وطمهدث قمٜمهف اسمهـ طمهزم اًمٔمهاهريُ .مهـ
ُمّمٜمٗماشمف" :اًمتٛمٝمٞمد عما ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕماين وإؾماٟمٞمد" ،و"آؾمتٞمٕماب"ُ .مات سمِماـمٌة ؾمٜمة صمالث وؾمتلم وأرسمع ُمئة ،وقماش مخًة وشمًٕملم قماُمها.
اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 153 /18شمرمجة  ،)85واًمديٌاج اعمذهب ( 367 /2شمرمجة  ،)19واًمّمٚمة ٓسمـ سمِمٙمقال ( 641 /2شمرمجة  )1511ط:
اخلاٟمجل.
( ) 99اإلُمام اًمٕمالُمة اًم٘مدوة اًمٗم٘مٞمف ،قمامل أهؾ اعمٖمرب ،أسمق حمٛمد ،قمٌد اهلل سمـ أيب زيد ،اًم٘مػمواين اعماًمٙمل ،وي٘مال ًمفُ :ماًمؽ اًمّمٖمػم .يمان أطمد ُمهـ سمهرز
ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ .ىمال اًم٘مايض قمٞماض :طماز رئاؾمة اًمديـ واًمدٟمٞما ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ إىمٓمار وٟمجب أصحاسمف ،ويمثهر أظمهذون قمٜمهف ،وههق اًمهذي
خلص اعمذهب ،وُمأل اًمٌالد ُمـ شمقاًمٞمٗمف .شمٗم٘مف سمٗم٘مٝماء اًم٘مػموان .يمان -رمحف اهلل -قمغم ـمري٘مة اًمًٚمػ ذم إصهقل ٓ ،يهدري اًمٙمهالم ،وٓ يته٠مول.
شمقذم ؾمٜمة ؾمت وصمامٟملم وصمالث ُمئةُ .مـ أهؿ ُمّمٜمٗماشمف" :اًمٜمقادر واًمزيهادات" .اٟمٔمهر :اًمًهػم ( 11/17شمرمجهة  ،)4واًمهديٌاج اعمهذهب (427/1
شمرمجة .)11
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ْسم ِـ َطمٜمْ ٌَ ٍؾ َوا ْسمٜمِ ِف َقم ٌْ ِد اهللِ َوإَ ْصم َر ِم َو ْ
اخلَالَّ َِّل
اًمًٜمَّ َِّةَ ،و ًَم ْق َيمَا َن َُماًمِ ٌؽ ُِم َـ ا ًْم َق ِاىم َٗم ِة َأ ْو ُِم َـ اًمٜمُّ َٗم ِاةَ :مل ُيٜمْ َ٘م ْؾ َه َذا ِ
ات).
اإل ْصم ٌَ ُ
ُّ
ْ
( )111

( )111

( )112

أضم ِّر ِّي
َو ُ

( )113

َوا ْسم ِـ َسم َّٓم َة

( )114

ػ َهم ْ ِ
لم ِذم
َو َـم َق ِائ َ
ه١مَٓء ُِمه َـ اعمُْ َّمهٜمِّ ِِّٗم َ
هػم َه ُ

اعم١مًمػ -رمحف اهلل -ي٘مقل :يٌلم ذًمؽ :يٕمٜمل أن اًمٌمء ىمد يٙمقن ُمٕمٚمقُما وٓ شمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞمتف :أن اعماًمٙمٞمة وهمػم اعماًمٙمٞمة
ٟم٘مٚمقا قمـ ُماًمؽ أٟمف ىمال" :اهلل ذم اًمًامء ،وقمٚمٛمف ذم يمؾ ُمٙمان" ،وهذا إصمر صحٞمح :رواه قمدد ُمـ احلٗماظ واعمّمهٜمػ،
ورواه أسمق داود ذم ُمًائٚمف وقمٌد اهلل ذم اًمًٜمة ،وأضمري ذم اًمنميٕمة ،واسمـ ُمٜمهدة

( )115

ذم اًمتقطمٞمهد وقمهدد :يماًمهذهٌل ذم

( ) 111قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل ،اإلُمام ،احلاومظ ،اًمٜماىمد ،حمدث سمٖمداد ،أسمق قمٌد اًمهرمحـ اسمهـ ؿمهٞمخ اًمٕمٍمه أيب قمٌهد اهلل اًمهذهكم
اًمِمٞمٌاين اعمروزي ،صمؿ اًمٌٖمدادي .وًمد ؾمٜمة صمالث قمنمة وُمئتلم ،ومٙمان أصٖمر ُمـ أظمٞمف صاًمح سمهـ أمحهد ىمهايض إصهٌٝماٟمٞملم .ىمهال اسمهـ طمجهر ذم
اًمت٘مريب :صم٘مةُ .مات ؾمٜمة شمًٕملم وُمئتلمً .مف يمتاب "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞمة" ،و"اًمًٜمة" .اٟمٔمهر :هتهذيب اًمٙمهامل ( 285 /14شمرمجهة  ،)3157واًمًهػم
( 516 /13شمرمجة .)257
( ) 111اإلُمام احلاومظ اًمٕمالُمة ،أسمق سمٙمر ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ هاٟمئ ،اإلؾمٙماذم إصمرم اًمٓمائل ،وىمٞمؾ :اًمٙمٚمٌل ،أطمد إقمالم ،وُمّمهٜمػ اًمًهٜمـ ،وشمٚمٛمٞمهذ
اإلُمام أمحد .ظمراؾماين إصؾ .وًمد ذم دوًمة اًمرؿمٞمدُ .مات سمٛمديٜمة إؾمٙماف ذم طمدود اًمًتلم وُمئتلم .ىمهال اسمهـ طمجهر ذم اًمت٘مريهب :صم٘مهة طمهاومظ.
اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 467 /1شمرمجة  ،)113وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 623 /12شمرمجة .)247
( ) 112أمحد سمـ حمٛمد سمـ هارون سمـ يزيد اًمٌٖمدادي اخلالل ،ؿمٞمخ احلٜماسمٚمة وقماعمٝمؿ ،أسمق سمٙمر ،وًمد ذم ؾمهٜمة أرسمهع وصمالصمهلم وُمئتهلم ،أو ذم اًمتهل شمٚمٞمٝمها،
ومٞمجقز أن يٙمقن رأى اإلُمام أمحد ،وًمٙمٜمف أظمذ اًمٗم٘مف قمـ ظمٚمؼ يمثهػم ُمهـ أصهحاسمف ،وشمٚمٛمهذ ٕيب سمٙمهر اعمهروذي .رطمهؾ إمم ومهارس ،وإمم اًمِمهام،
واجلزيرة يتٓمٚمب وم٘مف اإلُمام أمحد وومتاويف وأضمقسمتف ،ويمتب قمـ اًمٙمٌار واًمّمٖمار ،طمتك يمتب قمـ شمالُمذشمف ،ومجع وم٠موقمكُ .مـ شمّماٟمٞمٗمف" :اجلاُمع ذم
اًمٗم٘مف" ،و"اًمًٜمة" .وُمات وًمد ذم ؾمٜمة أرسمع وصمالصملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ـمٌ٘مات احلٜماسمٚمة ( 23 /3شمرمجة  ،)582وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 297/14شمرمجة
.)193
( ) 113حمٛمد سمـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل ،أسمق سمٙمر اًمٌٖمدادي أضمري .اإلُمام اعمحدث اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ احلرم اًمنميػ ،صاطمب اًمتّمهاٟمٞمػ احلًهانُ :مٜمٝمها:
"اًمنميٕمة" ،و"إرسمٕملم" .شمقذم ؾمٜمة ؾمتلم وصمالث ُمئة .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمهٌالء ( 133 /16شمرمجهة  ،)92واًمهقاذم سماًمقومٞمهات ( 267 /2شمرمجهة
.)847
( ) 114اإلُمام اًم٘مدوة ،اًمٕماسمد اًمٗم٘مٞمف اعمحدث ،ؿمٞمخ اًمٕمراق قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ محدان أسمق قمٌد اهلل اًمٕمٙمؼمي احلٜمٌكم ،اسمـ سمٓمة .إُمام ًمٙمٜمهف ذو
أوهام .حلؼ اًمٌٖمقي ،واسمـ صاقمد .يمان ّأُمارا سماعمٕمروف ،ومل يٌٚمٖمف ظمؼم ُمٜمٙمر :إٓ همػمهُ .مـ شمّماٟمٞمٗمف" :اإلسماٟمهة اًمٙمهؼمى" ،و"اإلسماٟمهة اًمّمهٖمرى"،
ُمات ؾمٜمة ؾمٌع وصمامٟملم وصمالث ُمئة .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 529/16شمرمجة  ،)389وُمٞمزان آقمتدال ( 15 /3شمرمجة .)5394
( ) 115اإلُمام احلاومظ اجلقال ،حمدث اإلؾمالم ،أسمق قمٌد اهلل ،حمٛمد اسمـ اعمحدث أيب يٕم٘مقب إؾمحاق اسمـ احلاومظ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حيٞمهك سمهـ ُمٜمهدة.
ُمقًمده ذم ؾمٜمة قمنم وصمالث ُمئة ،أو إطمدى قمنمة .ىمال اًمذهٌل" :ومل أقمٚمؿ أطمدا يمان أوؾمع رطمٚمة ُمٜمف ،وٓ أيمثهر طمهديثا ُمٜمهف ُمهع احلٗمهظ واًمث٘مهة،

القاعدة المراكشية
اًمٕمٚمق ،واسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمّمقاقمؼ ،وهمػمهؿ ٟم٘مٚمق هذا إصمر قمـ ُماًمؽ :أٟمف ىمال" :اهلل ذم اًمًامء ،وقمٚمٛمهف ذم يمهؾ ُمٙمهان":
يٕمٜمل أٟمف -ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم -ذم اًمًامء يٕمٜمل ومقق اًمٕمرش ذاشمف ذم اًمًامء ومقق اًمًامء ومقق اًمٕمرشٟٕ :مف ذم اًمًامء ُمراد سمف
اًمٕمٚمق يمٚمٛمة اًمًامء اعمراد ِبا اًمٕمٚمق "ذم اًمٔمرومٞمة" واعمٕمٜمك ذم اًمٕمٚمق واهلل -شمٕمامم -أٟمف أقمغم اًمٕمٚمق وهق ومقق اًمٕمرش ،وقمٚمٛمف
ذم يمؾ ُمٙمان.
ىمال :طمتك ذيمر ذًمؽ اعمٙمل ظمٓمٞمب ىمرـمٌة ذم يمتاب اًمتٗمًهػم اًمهذي مجٕمهف ُمهـ يمهالم ُماًمهؽ ،ورشمٌهف أسمهق قمٛمهرو
اًمٓمٚمٛمٜمٙمل ،وأسمق قمٛمر اسمـ قمٌد اًمؼم ،واسمـ أيب زيد ،وهمػم واطمد ،وٟم٘مٚمهف أيْمها قمهـ ُماًمهؽ ىمهال :همهػم هه١مٓء ممهـ ٓ
يًتٕمروٝمؿ ُمثؾ اإلُمام أمحد سمـ طمٜمٌؾ واسمـ قمٌد اهلل وإصمرم واخلالل وأضمري ذم اًمنميٕمة واسمـ سمٓمة ،واًمٓمقائػ همػم
ه١مٓء اعمّمٜمٗملم ذم اًمًٜمة ه١مٓء ،ومٚمق يمان ُماًمؽ ُمـ اًمقاىمٗمة اًمذيـ يتقىمٗمقن ٓ يثٌتقن إؾمهامء واًمّمهٗمات وًمهق يمهان
ُماًمؽ ُمـ اًمقاىمٗمة أو ُمـ اًمذيـ يتقىمٗمقن أو ُمـ اًمٜمٗماة اًمذيـ يٜمٗمقن مل يٜم٘مؾ هذا اإلصمٌات ،حمتٛمؾ أن ي٘مقل أٟمف هق أن اهلل ذم
اًمًامء.
ِ
ِ
ِ
مح ِـ َؿم ْٞم ُخ ُفَ ،يم ََام َر َوا ُه َقمٜمْ ُف ُؾم ْٗم َٞما ُن ْسم ُـ ُقم َٞم ْٞمٜمََه َة َ .و َىم َ
هال
اًمر ْ َ
( َوا ًْم َ٘م ْق ُل ا ًَّمذي َىما ًَم ُف َُماًم ٌؽ َىما ًَم ُف َىم ٌْ َٚم ُف َرسمِٞم َٕم ُة ا ْسم ُـ َأ ِيب َقم ٌْد َّ
اإل ْصمٌ ِ
ِ
ات).
اضم ُِمق ُن
ب ِ َ
َيمالَ ًُما َـم ِقيالً ُي َ٘م ِّر ُر َُم ْذ َه َ
َقم ٌْ ُدُ ا ًْم َٕم ِز ِيز ْسم ُـ َقم ٌْد اهللِ ْسم ِـ َأ ِيب َؾم َٚم َٛم َة اعمَْ ُ
( )116

( )117

( )118

ومٌٚمٖمٜما أن قمدة ؿمٞمقظمف أًمػ وؾمٌع ُمئة ؿمٞمخ"ُ .مـ شمّماٟمٞمٗمف" :اإليامن" ،و"اًمتقطمٞمد" .مل يٕمٛمر يمثػما ،سمؾ قماش أرسمٕما وصمامٟملم ؾمهٜمة ،وُمهات ذم ؾمهٚمخ
ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜمة مخس وشمًٕملم وصمالث ُمئة .اٟمٔمر اًمًػم ( 28/17شمرمجة  ،)13وُمٜماىمب اإلُمام أمحد (ص.)518 :
( )116رسمٞمٕمة سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ ،و اؾمٛمف ومروخ اًم٘مرر ،اًمتٞمٛمل .أسمق قمثامن ،وي٘مال :أسمق قمٌد اًمرمحـ اعمدين ،اعمٕمروف سمرسمٞمٕمة اًمرأيُ ،مقمم آل اعمٜمٙمهدر.
ُمٗمتل اعمديٜمة ،وقمامل اًمقىمت .يمان صم٘مة يمثػم احلديث .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة وم٘مٞمف ُمِمٝمقر .شمقذم ؾمهٜمة ؾمهت وصمالصمهلم وُمئهة .اٟمٔمهر :هتهذيب
اًمٙمامل ( 123 /9شمرمجة  ،)1881واًمًػم ( 89 /6شمرمجة .)23
( ) 117ؾمٗمٞمان سمـ قمٞمٞمٜمة سمـ أيب قمٛمران ُمٞمٛمقن ،أسمق حمٛمد اهلالزم ،اًمٙمقذم ،صمؿ اعمٙمل ،اإلُمام اًمٙمٌػم ،طماومظ اًمٕمٍم ،ؿمٞمخ اإلؾمالمُ .مقًمهده سماًمٙمقومهة ،ذم
ؾمٜمة ؾمٌع وُمئة .ـمٚمب احلديث وهق طمدث ،سمؾ همالم ،وًم٘مل اًمٙمٌار ،ومحؾ قمٜمٝمؿ قمٚمام مجا ،وأشم٘مـ ،وضمقد ،ومجع ،وصٜمػ ،وقمٛمر دهرا ،وازدطمؿ
اخلٚمؼ قمٚمٞمف ،واٟمتٝمك إًمٞمف قمٚمق اإلؾمٜماد ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ اًمٌالد ،وأحلؼ إطمٗماد سمإضمداد .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة طماومظ ،إٓ أٟمف شمٖمػم طمٗمٔمف
سماحلج ِ
قن -ضمٌؾ سم٠مقمغم ُمٙمة .-اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 177 /11شمرمجهة
سم٠مظمرة ،ويمان رسمام دًمسً ،مٙمـ قمـ اًمث٘مات .وشمقذم ؾمٜمة صمامن وشمًٕملم وُمئة ْ َ ُ
 ،)2413وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 454 /8شمرمجة .)121

القاعدة المراكشية
اًم٘مقل اًمذي ىماًمف ُماًمؽ ىماًمف ىمقل رسمٞمٕمة سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ ؿمٞمخف يمام رواه قمٜمف ؾمٗمٞمان سمـ قمٞمٞمٜمهة رواه اسمهـ سمٓمهة ذم
اإلسماٟمة واًمالًمٙمائل ذم اًمًٜمة واًمٌٞمٝم٘مل

( )119

ذم إؾمامء واًمّمٗمات واسمـ ىمداُمة ذم اًمٕمٚمق واًمذهٌل.

ىمال ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة -رمحف اهلل -ذم احلٛمقية وذم درء شمٕمارض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ" :سم٢مؾمٜماد يمٚمٝمؿ صم٘مات" .ىمهال
اًمِمٞمخ ذم ذح اًمٜمزول" :هذا اجلقاب صماسمت قمٜمف".
هذا اًم٘مقل اًمذي ىماًمف ُماًمؽ ىماًمف ىمٌٚمف رسمٞمٕمة أُما ىمقًمف :آؾمتقاء ُمٕمٚمقم واًمٙمٞمػ جمٝمقل إٟمف ُمـ اًمقاضمهب واًمًه١مال
قمٜمف سمدقمة هذا أيْما ُمروي قمـ ؿمٞمخ اإلُمام ُماًمؽ رسمٞمٕمة وُمروي قمـ أم ؾمٚمٛمة -ريض اهلل قمٜمٝما -واؿمتٝمر اإلُمام ُماًمؽ
آؾمتقاء ُمٕمٚمقم واًمٙمٞمػ جمٝمقًمة واإليامن سمف واضمب واًمً١مال قمٜمف سمدقمة.
هغم اًمٜمُّ َٗم ِ
اإل ْصمٌ ِ
( َو َىم َال َقم ٌْدُُ ا ًْم َٕم ِز ِيز ْسم ُـ َقم ٌْ ِد اهللِ ْسم ِـ َأ ِيب ؾم َٚمٛم َة اعمَْ ِ
اتَ ،و َي ُر ُّد َقم َ
هاةَ ،ىمهدْْ
ب ِ َ
اضم ُِمق ُن َيمالََُم ًا َـم ِقيالً ُي َ٘م ِّر ُر َُم ْذ َه َ
َ َ
َذ َيم َْر َٟمَا ُه ِذم َهم ْ ِ
َػم َه َذا اعمَْ ْق ِو ِع).
ٟمٕمؿ ،وىمال قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ؾمٚمٛمة يمالُما ـمقيال ي٘مرر ُمذهب اإلصمٌات يٕمٜمل ُمذهب أهؾ اإلصمٌات يٕمٜمل
ُمذهب أهؾ اإلصمٌات اًمذيـ يثٌتقن إؾمامء واًمّمٗمات هللُ :مـ اًمٕمٚمق ،واًمٕمٚمؿ ،واًم٘مدرة ،واًمًٛمع ،واًمٌٍم ،واًمٖمْمب،
واًمرى ،واعمحٌة ،واًمٜمزول ،ويرد قمغم اًمٜمٗماة ٟمٗماة إؾمامء واًمّمٗمات ىمال :ذيمر ذم همػم هذا اعمقوع ٟم٘مؾ اعم١مًمػ -رمحف
اهلل -قمٜمف ذم رؾماًمة احلٛمقية.
ِ ِ
ِ
(و َيمالَم اعمَْاًمِ ِٙمٞم ِة ِذم َذم ْ ِ ِ
قر ِذم ُيمتٌُُِ ِٝم ْؿَ ،و َيمالَ ُم َأ ِئ َّٛم ِة اعمَْاًمِ ِٙمٞمَّ ِة َو ُىمدََ َُم ِائ ِٝم ْؿ ِذم ِ
قر،
َّ
هػم َُم ِْمه ُٝم ٌ
اجل ْٝمٛمٞمَّة اًمٜمُّ َٗماة َُم ِْم ُٝم ٌ
ِّ َ
َ ُ
اإل ْصمٌَهات َيمَث ٌ
ِ
اجل َام َقم ِة َقم َغم َأ َّن اهللَ سمِ َذاشمِ ِف َوم ْق َق َقم ْر ِؿم ِف).
َطمتََّّك إِ َّن ُقم َٚم َام َء ُه ْؿ َطم َٙم َْقا إِ ْ َ
اًمًٜمََّّة َو ْ َ
مجا َع َأ ْه ِؾ ُّ
( ) 118قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل اسمـ أيب ؾمٚمٛمةُ ،مٞمٛمقن -وىمٞمؾ :ديٜمار -اإلُمام اعمٗمتل اًمٙمٌػم ،أسمق قمٌد اهلل ،وأسمق إصٌغ اًمتٞمٛمل ُمقٓهؿ اعمهدين ،اًمٗم٘مٞمهف،
واًمد اعمٗمتل قمٌد اعمٚمؽ سمـ اعماضمِمقن ،صاطمب ُم اًمؽ ،واسمـ قمؿ يقؾمػ سمـ يٕم٘مقب اعماضمِمقن .ؾمٙمـ ُمدة سمٌٖمهداد ،وأىمهام ِبها .يمهان وم٘مٞمٝمها ورقمها
ُمتاسمٕما عمذاهب أهؾ احلرُملمُ ،مٗمرقما قمغم أصقهلؿ ،ذاسما قمٜمٝمؿ .شمقذم ؾمٜمة أرسمع وؾمتلم وُمئة ،وصغم قمٚمٞمف اعمٝمدي .ىمال اسمـ طمجهر ذم اًمت٘مريهب :صم٘مهة
وم٘مٞمف ُمّمٜمػ .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 152/18شمرمجة  ،)3455واًمًػم ( 319/7شمرمجة .)112
( ) 119اإلُمام احلاومظ اًمٕمالُمة ؿمٞمخ ظمراؾمان أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخلنوضمردي ،صاطمب اًمتّماٟمٞمػ .وًمد ؾمٜمة أرسمع وصمامٟمهلم
صمالث ُمئة ذم ؿمٕمٌان وُمات ذم قماذ مجادى إومم ؾمٜمة صمامن ومخًلم وأرسمع ُمئة سمٜمٞمًاسمقر ،وٟم٘مؾ ذم شماسمقت إمم سمٞمٝمؼ ُمًػمة يهقُملمُ .مهـ شمّمهاٟمٞمٗمف:
"اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ،و"اخلالومٞمات" .اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 163/18شمرمجة  ،)86ـمٌ٘مات احلٗماظ (ص.)87
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ٟمٕمؿ ،ي٘مقل اعم١مًمػ :يمالم اعماًمٙمٞمة ذم دم اجلٝمٛمٞمهة اًمٜمٗمهاة ُمِمهٝمقر ذم يمتهٌٝمؿ ،ويمهذًمؽ يمهالم اًمِمهاومٕمٞمة واحلٜماسمٚمهة
وإطمٜماف قمغم اًمًٜمة ،يمؾ ذم اجلٝمٛمٞمة يمثػم ،ويمذًمؽ قمٜمد اعماًمٙمٞمة وىمدُمائٝمؿ ذم إصمٌات إؾمامء واًمّمٗمات ي٘مقل اعم١مًمػ
رمحف اهلل( :-يمثػم ُمِمٝمقر طمتك إن قمٚمامءهؿ طمٙمقا ُمع أهؾ اًمًٜمة واجلامقمة قمغم أن اهلل سمذاشمف ومقق قمرؿمف) يمٚمٛمة سمذاشمف ُماوردتً ،مٙم ّـ اعم٘مّمقد ُمـ هذا اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞمة اًمذيـ أٟمٙمروا قمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مف وىماًمقا إن اًمٕمٚمق اعمراد سمف قمٚمهق اًم٘مهدر
واًمًٚمٓمان أو قمٚمق اًمٕمٔمٛمة واًمِم٠من ،وأٟمٙمروا قمٚمق اًمذات ،وهلذا ىمال" :أمجٕمقا قمغم أن اهلل سمذاشمف ومقق قمرؿمف"ً :مٚمرد قمهغم
اًمذيـ أٟمٙمروا قمٚمق اًمذات.
واًمٕمٚمق يمام ؾمٌؼ صمالصمة أٟمقاع :قمٚمق اًمذات ،وقمٚمق اًم٘مٝمر ،وقمٚمق اًم٘مدر ،قمٚمق اًمذات وقمٚمهق اًم٘مٝمهر واًمًهٚمٓمان وقمٚمهق
اًم٘مدر واًمٕمٔمٛمة واًمِم٠من ،وىمد واومؼ أهؾ اًمٌدع قمغم ٟمققملم ُمـ اًمٕمٚمق :واوم٘مقا قمغم "قمٚمق اًم٘مدر واًمِمه٠من" و"قمٚمهق اًم٘مٝمهر
واًمًٚمٓمان" وأٟمٙمروا قمٚمق اًمذات ،وإٟمقاع صماسمتة يمام ىمال اسمـ اًم٘مٞمؿ:
ِ
ٟمٙمران
واًمٗمقق أٟمقاع صمالث يمٚمٝما *** هلل صماسمتة سمال
اًمٗمقق أٟمقاع صمالث :ومقىمٞمة اًمذات وومقىمٞمة اًم٘مٝمر واًمٖمٚمٌة واًمًٚمٓمان وومقىمٞمة اًم٘مدر واًمٕمٔمٛمهة واًمِمه٠من يمهؾ صماسمتهة هلل
وأهؾ اًمٌدع أووًمقا اًمٜمّمقص اًمتل ومٞمٝما إصمٌات قمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مف سمذاشمف أوًمقها قمغم محٚمقها قمغم قمٚمق اًم٘مدر واًمٕمٔمٛمة أو
قمٚمق اًم٘مدر واًمًٚمٓمان وأٟمٙمروا قمٚمق اًمذات.
(واسمـ َأ ِيب َزي ٍد إِ َّٟمَّام َذ َيمَر ُما َذ َيمَره ؾم ِائر َأ ِئٛم ِة اًمً َٚم ِ
ػَ ،و َمل ْ َي ُٙم ْـ ُِم ْـ َأ ِئ َّٛم ِة اعمَْاًمِ ِٙمٞمَّ ِة َُم ْـ َىم َال َيمَا ْسم ِـ َأ ِيب َز ْي ٍد ِذم َه َذاَ ،و ُه َق إِ َّٟمَّام
ْ
َ ْ ُ
َ َ َ ُ َ ُ َّ َّ
آ ْقمتِ َ٘ماد ِ
لمَّٟ َٕ :مف ِقمٜمْْدََ َأ ِئٛم ِة اًمًٜمَّ َِّة ُِمـ ِ
ِ
ات ا ًَّمتِل ُي َٚم َّ٘مٜمُ َٝما ُيم ُُّؾ َأ َطم ٍد).
اًمر َؾماًمِ ِةً :مِتُ َٚم َّ٘م َـ ِجلَ ِٛمٞم ِع اعمُْ ًْ ِٚم ِٛم َ
َ
َ
ُ
َّ ُّ
َذ َيم ََر َه َذا ِذم ُُم َ٘مدََّّ َُمة ِّ
ٟمٕمؿ ،ي٘مقل اعم١مًمػ( :إن اسمـ أيب زيد إٟمام ذيمر ُما ذيمره ؾمائر أئٛمة اًمًٚمػ) اسمـ أيب زيد ُمـ اعماًمٙمٞمة ًمٙمـ إٟمام ذيمر ُمها
ذيمره ؾمائر أئٛمة ُمـ اًمًٚمػ :يٕمٜمل ُمـ إصمٌات اًمٕمٚمق وإؾمامء واًمّمٗمات هلل -قمز وضمؾ.-
ىمال( :ومل يٙمـ ُمـ أئٛمة اعماًمٙمٞمة ُمـ ظماًمػ اسمـ أيب زيد ذم هذا) يٕمٜمل ذم إصمٌات اًمّمٗمات ىمال( :وهق وإٟمام ذيمر هذا
ذم ُم٘مدُمة اًمرؾماًمة ًمتٚم٘مـ) رؾماًمة اًمتٛمٞمٞمز اعمٕمروومة ذم اًمٕم٘مٞمدة "ًمتٚم٘مـ جلٛمٞمع اعمًٚمٛملم" يٕمٜمل يماٟمت ُم٘مدُمة اًمرؾماًمة طمتك
يتٕمٚمٛمٝما اًمٜماس وحيٗمٔمٝما اًمٕمقام قماُمة اًمٜماس يتٚم٘مك جلٛمٞمع اعمًٚمٛملم َٕنا ْتثؾ قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمة واجلامقمة ،وإٟمام ذيمر هذا
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ذم ُم٘مدُمة اًمرؾماًمة ًمت٘مٚمـ جلٛمٞمع اعمًٚمٛملم ٕٟمف قمٜمد أئٛمة اًمًٜمة ُمـ آقمت٘مادات اًمتل يٚم٘مٜماها يمؾ أطمد يٕمٜمل يم٠مَنها يمتٌٝمها
طمتك شم٘مرأ ذم اعمًاضمد ويٚم٘مٜماها اًمٜماس.
ِ
ٍ
اجل ْٝم ِٛمٞمَّ ِة اًمٜمُّ َٗم ِاةَ ،مل ْ َي ْٕمتَ َِٛمدْْ َُم ْـ َىم َالَ :وم ُٝم َق َقم َغم َأ َّٟم ُف سمِدْْ َقم ٌةَ ،وَٓ َأ َّٟمَّف
( َو َمل ْ َي ُر َّد َقم َغم ا ْسم ِـ َأ ِيب َز ْيد ِذم َه َذا إَِّٓ َُم ْـ َيمَا َن ُم ْـ َأ ْشمٌَا ِع ْ َ
ٍ
َاب واًمًٜمَّ َِّة ،و ًَم ِٙمـ َز َقمؿ ُمـ َىم َال َيمَاسم ِـ َأ ِيب َزي ٍد و َأُمثَاًمِ ِف َأ َّن ُما َىما ًَمف خمُُ َاًمِ ٌ ِ
ُم َٗم ِ ِ ِ
ِ
َِ
َ ُ
ْ
ار ٌق ًم ْٚمٙمتَ ِ َ ُّ َ ْ َ َ ْ
ْ َ ْ
ُ
ػ ًم ْٚم َٕم ْ٘م ِؾَ ،و َىما ًُمقا :إ َّن ا ْسمه َـ أيب َز ْيهد َمل ْ
ي ُٙمـ ُحي ًِـ َومـ ا ًْم َٙمالَ ِم ا ًَّم ِذي يٕم ِر ُ ِ ِ
قز).
جي ُ
جي ُ
َْ
َ ْ ْ ُ َّ
قز َقم َغم اهللِ َ -قم َّز َو َضم َّؾَ -و َُما َٓ َ ُ
ف ومٞمف َُما َ ُ
ٟمٕمؿ ،ي٘مقل :هٜماك ُمـ رد قمغم اسمـ أيب زيد وسماًمذات أهؾ اًمًٜمة يمام هق ُمٕمروف هٜماك ُمـ رد قمغم اسمـ أيب زيد ٕٟمهف
ُمٌتدع ،اًمذي رد قمٚمٞمف ضمٝمٛمل ُمـ اًمٜمٗماة ،ومٚمؿ يرد قمٚمٞمف أطمد ُمـ أهؾ اًمًٜمة إٟمام رد قمٚمٞمف ُمـ يمان ُمـ أشمٌاع اجلٝمٛمٞمة اًمٜمٗماة،
ومل يٕمتٛمد قمغم ُمـ ظماًمػ قمغم أٟمف سمدقمة ُما ىمال :إٟمف ُمٌتدع ،وٓ ىمال :إٟمف خماًمػ ًمٚمٙمتاب واًمًهٜمة ،وًمٙمهـ زقمٛمهقا ُمهـ
ىماًمقا :أسمق زيد ُما ىماًمف خماًمػ ًمٚمٕم٘مؾ ،وهذا ُمذهب اجلٝمٛمٞمة واعمٕمتزًمة أَنؿ يٕمتٛمدون قمغم قم٘مقهلؿ .ىماًمقا :أسمق زيد ظماًمػ
اًمٕم٘مؾ ،وٓ ي٘مقًمقن :ظماًمػ اًمٙمتاب واًمًٜمة وىماًمقا :إن أيب زيد مل يِمٝمد أن اًمٙمالم اًمذي يٕمرف سمام جيقز قمغم اهلل ،وم٢مٟمف ٓ
جيقز يٕمٜمل قماروقه سمٕم٘مقهلؿ ُما قماروقا اًمذيـ ظماًمٗمقا اًمٙمتاب واًمًٜمة إذا يمان يمذًمؽ ومال قمؼمة سمذًمؽ.
( َوا ًَّم ِذي َـ َأ ْٟم َٙم َُروا َقم َغم ا ْسم ِـ َأ ِيب َز ْي ٍد َو َأ ُْمثَاًمِ ِف ُِم َـ اعمُْتَ َ٠م ِّظم ِري َـ َشم َٚم َّ٘م ْقا َه َذا ِ
َار َقم ْـ ُُمتََه َ٠م ِّظم ِري إَ ْؿمه َٕم ِر َّي ِةَ :يمَه َ٠م ِيب اعمَْ َٕم ِ
هازم
اإل ْٟم َٙم َ
ِ
قل ا ًَّمتِل َؿمار ُيمُقا ومِٞمٝما اعمُْٕمتَ َِز ًَم َة و َٟمَحقهؿ ُِمـ ْ ِ ِ
ِِ
اإل ْٟم َٙمَار َقم ِـ إُ ُص ِ
اجل ْٝم ِٛمٞمَّ ُة ُِم َـ اعمُْ ْٕمتَ َِز ًَم ِة
َ ْ
اجل ْٝمٛمٞمَّةَ ،وم ْ َ
َ ْ َ ُ ْ َ َ
َ
َو َأ ْشمٌَاقمفَ ،و َه ُ١مَٓء َشم َٚم َّ٘م ْقا َه َذا ِ َ
و َهم ِ ِ
اإل ْٟم َٙم ِ
هؿ َأ ْص ُؾ َه َذا ِ
َار).
َػمهْْم ْ
َ ْ
ٟمٕمؿ ،ي٘مقل اعم١مًمػ( :إن اًمذيـ أٟمٙمروا قمغم اسمـ أيب زيد وأُمثاًمف ُمـ اعمته٠مظمريـ شمٚم٘مهقا ههذا اإلٟمٙمهار قمهـ ُمته٠مظمرة
إؿمٕمرية) ُمٕمروف إن إؿماقمرة ٓ يثٌتقن إؾمامء واًمّمهٗمات احلٞمهاة واًمٙمهالم واًمٌٍمه واًمًهٛمع واًمٕمٚمهؿ واًم٘مهدرة
واإلرادة هذه ُمـ إؾمامء واًمّمٗمات واحلٞماة واًمٙمالم واًمٌٍم واًمًٛمع واًمٕمٚمؿ واًم٘مهدرة واإلرادة واًمٌهاىمل ومه٠موًمقا ًمهف
وم٠موًمقن اًمٕمٚمق واًمرى واًمٖمْمب وآؾمتقاء واًمٜمزول واعمحٌة واًمرمحة يمؾ هذه شم٠موًمقه ذم إؾمامء واًمّمهٗمات ،وماًمهذيـ
أٟمٙمروا قمغم اسمـ أيب زيد اسمـ أيب زيد ُمـ أهؾ اًمًٜمة ،إٟمام هق ُمـ إؿماقمرة وإؿماقمرة ٓ يثٌتقن هلل إؾمهامء واًمّمهٗمات
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يم٠ميب اعمٕمازم اجلقيٜمل
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اجلقيٜمل ُمٕمروف أن أسما اعمٕمازم اجلقيٜمل ُمـ ُمت٠مظمري إؿماقمرة ومٝم١مٓء يماسمـ أيب اعمٕمازم اجلهقيٜمل

وُمت٠مظمري إؿمٕمرية شمٚم٘مقا هذه اإلٟمٙمار قمغم إصقل اًمتل ؿماريمقا ومٞمٝمها اعمٕمتزًمهة وٟمحهقهؿ ُمهـ اجلٝمٛمٞمهة ،وماجلٝمٛمٞمهة
واعمٕمتزًمة وهمػمهؿ واوم٘مقا هذا اإلٟمٙمار يٕمٜمل إصؾ ضمٝمٛمٞمة وُمٕمتزًمة وهق  ...إٟمٙمار اًمّمٗمات وإؿماقمرة ذم  ...إؾمامء
واًمّمٗمات إٓ إَنؿ شمٚم٘مقا هذا اإلٟمٙمار قمـ أؿمٞماظمٝمؿ وأُمثاهلؿ ُمـ اعمٕمتزًمة واجلٝمٛمٞمة واًمًٚمػ يمٚمٝمؿ ُمتٗم٘مقن قمغم اإلصمٌات
ويردون قمغم اًمٜمٗماة وقمغم اعمتقىمٗملم وهؿ ؾمٚمػ إُمة.
ِ
هة واًمٜمُّ َٗم ِ
ِ ِ
اإل ْصمٌ ِ
ِ
ِ ِ
هػم ُه َقم ِ
هاةُِ :مثْ ُ
هات َرا ُّدو َن َقم َ
هـ
( َو َؾم َٚم ُ
هغم ا ًْم َقاىم َٗم َ
ػ إُ َُّمة َو َأئ َّٛمتُُٝما ُُمتََّّٗم ُ٘مق َن َقم َغم ِ َ
هؾ َُمها َر َوا ُه ا ًْم ٌَ ْٞم َٝم٘م ُّ
هل َو َهم ْ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
إَو َز ِ
اقم ِّلَ :ىم َالُ :يمٜمََّّا َواًمتََّّاسمِ ُٕمق َن ُُمتَ ََقاومِ ُرو َن َٟم ُ٘م ُ
اًمًٜمَّ ُة ُِم ْـ ِص َٗماشمِ ِف).
ْ
قل :إِ َّن اهللَ َوم ْق َق َقم ْرؿمفَ ،و ُٟم ُْ١مُم ُـ سمِ َام َو َر َد ْت سمِف ُّ
ٟمٕمؿ ،ي٘مقل اعم١مًمػ( :ؾمٚمػ إُمة وأئٛمتٝما) وؾمٚمػ إُمة هؿ اًمّمهحاسمة واًمتهاسمٕمقن وُمهـ سمٕمهدهؿ ُمتٗم٘مهقن قمهغم
اإلصمٌات اعمراد إصمٌات أؾمامء واًمّمٗمات هلل -قمز وضمؾ -قمٚمق اهلل قمغم قمرؿمف واؾمهتقائف قمهغم ظمٚم٘مهف وٟمزوًمهف ذم اًمٚمٞمهؾ إمم
اًمًامء اًمدٟمٞما ورؤيتف يقم اًم٘مٞماُمة ؾمٚمػ إئٛمة ُمتٗم٘مقن قمغم اإلصمٌات رادون قمغم اًمقاىمٗمة واًمٜمٗماة اًمقاىمٗمة اًمذيـ يتقىمٗمهقن
اًمذيـ ي٘مقًمقنٟ ٓ :مثٌت وٓ ٟمٜمٗمل شمًٛمك واىمٗمة واًمٜمٗماة اًمذيـ يٜمٗمقن إؾمامء واًمّمٗمات ،وماًمًٚمػ يهردون قمهغم اًمٜمٗمهاة
ويردون قمغم اعمتقىمٗمقن صمؿ هد اعم١مًمػ -رمحف اهلل -أىمقال اًمٕمٚمامء ذم اًمرد قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمرد قمغم اًمٜمٗماة واجلٝمٛمٞمة ُمثؾ ُما ومٕمؾ
ذم احلٛمقية رؾماًمة احلٛمقية ٟم٘مقل يمثػم وهٜماك ىمال أيْما ٟم٘مقل قمغم اًمٕمٚمامء ذم اًمرد قمغم اًمٜمٗماة واًمرد قمغم اًمقاىمٗمة ًمذًمؽ ُمها
رواه اًمٌٞمٝم٘مل وهمػمه قمـ إوزاقمل ىمال :يمٜما واًمتاسمٕمقن ُمتقاشمرون ٟم٘مقل :إن اهلل ومقق قمرؿمف وٟم١مُمـ سمام ورد ذم اًمًٜمة ُمـ

( ) 111إُمام احلرُملم اإلُمام اًمٙمٌػم ،ؿمٞمخ اًمِماومٕمٞمة ،إُمام احلرُملم ،أسمق اعمٕمازم ،قمٌد اعمٚمؽ اسمـ اإلُمام أيب حمٛمهد قمٌهد اهلل سمهـ يقؾمهػ سمهـ قمٌهد اهلل سمهـ
يقؾمػ سمـ حمٛمد سمـ طمٞمقيف اجلقيٜمل ،صمؿ اًمٜمٞمًاسمقري ،وٞماء اًمديـ ،اًمِماومٕمل ،صاطمب اًمتّماٟمٞمػ .وًمد ذم أول ؾمٜمة شمًع قمنمة وأرسمهع ُمئهة .ىمهال
أسمق ؾمٕمد اًمًٛمٕماين :يمان أسمق اعمٕمازم ،إُمام إئٛمة قمغم اإلـمالق ،جمٛمٕما قمغم إُماُمتف ذىما وهمرسما ،مل شمر اًمٕمٞمقن ُمثٚمف .ىمال اًمذهٌل" :يمهان ههذا اإلُمهام
ُمع وم رط ذيمائف وإُماُمتف ذم اًمٗمروع وأصقل اعمذهب وىمقة ُمٜمافمرشمف ٓ يدري احلديث يمام يٚمٞمؼ سمف ٓ ُمتٜما وٓ إؾمهٜمادا"ً .مهف ُمّمهٜمٗمات ضمٞمهادُ :مٜمٝمها:
"َناية اعمٓمٚمب ذم اعمذهب" ،و"اًمؼمهان ذم أصقل اًمٗم٘مف" .شمقذم ًمٞمٚمة إرسمٕماء سمٕمد صالة اًمٕمتٛمة اخلاُمس واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع أظمهر ُمهـ ؾمهٜمة
صمامن وؾمٌٕملم وأرسمع ُمئة .اٟمٔمر :اًمًػم ( 468 /18شمرمجة  ،)241وـمٌ٘مات اًمِماومٕمٞمة اًمٙمؼمى ( 165 /5شمرمجة .)477

القاعدة المراكشية
صٗماشمف

( )111

هذا رواه قمـ وإوزاقمل إُمام أهؾ اًمِمام ىمال :يمٜما واًمتاسمٕمقن ُمتقاشمرون يٕمٜمل اًمتاسمٕملم إُمهام أههؾ اًمِمهام ذم

زُمـ اًمتاسمٕملم ٟم٘مقل :إن اهلل ومقق قمرؿمف وٟم١مُمـ سمام ورد ذم اًمًٜمة ُمـ صٗماشمف.
إذن هذا يمالم شماسمٕمقن وهؿ ُمتقاشمرون ،وهذا إصمر رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء واًمّمٗمات ويمذًمؽ أيْما رواه أسمق قمٌد
اهلل احلايمؿ

( )112

يمام ٟم٘مٚمف اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞمة ذيمهر ؿمهٞمخ اإلؾمهالم ذم درء اًمتٕمهارض وسمٞمهان شمٚمٌهٞمس

اجلٝمٛمٞمة ،واحلٛمقية ،واًمذهٌل ذم اًمٕمٚمق واًمّمقاقمؼ وهمػمها ،ومٝمق صماسمت.
(و َىم َال َأسمق ُمٓمِٞم ٍع ا ًْمٌ ْٚم ِ
ْؼم اعمَْ ِْم ُٝم ِ
َاب ا ًْم ِٗم ْ٘مف إَ ْيم َ ِ
خ ُّل ِذم ِيمتَ ِ
قر َؾم َ٠م ًْم ُت َأ َسما َطمٜمِٞم َٗم َة َقم َّٛم ْـ َي ُ٘م ُ
اًمً َام ِء َأ ِو
قلَ َٓ :أ ْقم ِر ُ
َ
َ
ف َر ِّيب ِذم َّ
ُ ُ
ش اؾمتََقى﴾  ،و َقمر ُؿمف َومق َق ؾمٌ ِع ؾمهامو ٍ
إَ ْر ِ
ض؟ َىم َالَ :ىمدْْ َيم َٗم َرَّ َٕ :ن اهللَ َ -قم َّز َو َضم َّؾَ -ي ُ٘م ُ
ات.
اًمر ْ َ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ ْ َ
قلَّ ﴿ :
ِ
اًمً َام ِء أو ِذم إَ ْر ِ
قل َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
َوم ُ٘م ْٚم ُت :إِ َّٟمَّف َي ُ٘م ُ
اًمً َهام ِء:
ضَ .وم َ٘م َال :إِ َذا َأ ْٟم َٙم ََر َأ َّٟمَّهف ِذم َّ
اؾمتَ ََقىَ ،و ًَمٙم ْـ َٓ َيدْْ ِري ا ًْم َٕم ْر ُش ِذم َّ
ش ْ
( )113

( )114

لمَ ،و َأ َّٟمَّف ُيدْْ َقمك َ َُِم ْـ َأ ْقم َغم َٓ ُِم ْـ َأ ْؾم َٗم َؾ).
َيم َٗم َرَّٟ َٕ :م ُف َ -شم َٕم َاممِ -ذم َأ ْقم َغم ِقم ِّٚم ِّٞم َ

ٟمٕمؿ ،وهذا إصمر ىماًمقا :أسمق ُمٓمٞمع اًمٌٚمخل ذم يمتاب اًمٗم٘مف إيمهؼم اعمِمهٝمقر اًمٗم٘مهف إيمهؼم ،ههق اًمٗم٘مهف ذم أؾمهامء اهلل
وصٗماشمف واًمٗم٘مف إصٖمر هق اًمٗم٘مف ذم أطمٙمام اًمٕمٌادات اًمٓمٝمارة واًمّمالة واًمزيماة واًمّمقم ،إذن اًمٗم٘مف إيمؼم ُمـ يرد اهلل

( )111أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء واًمّمٗمات ( )865قمـ إوزاقمل سمف.
( ) 112اإلُمام احلاومظ ،اًمٜماىمد اًمٕمالُمة ،ؿمٞمخ اعمحدصملم ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ محدويف سمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ احلٙمؿ ،أسمق قمٌد اهلل سمـ اًمٌٞمع اًمْمٌل اًمٓمٝمهامين
اًمٜمٞمًاسمقري ،اًمِماومٕمل ،صاطمب اعمًتدركُ .مقًمده ذم يقم آصمٜملم صماًمث ؿمٝمر رسمٞمع إول ،ؾمٜمة إطمدى وقمنميـ وصمهالث ُمئهة سمٜمٞمًهاسمقر .وـمٚمهب
اًمٕمٚمؿ ذم صٖمره سمٕمٜماية واًمده وظماًمف ،وأول ؾمامقمف يمان ذم ؾمٜمة صمالصملم وصمالث ُمئة ،وىمد اؾمتٛمغم قمغم أيب طمهاشمؿ اسمهـ طمٌهان ذم ؾمهٜمة أرسمهع وصمالصمهلم
وصمالث ُمئة وهق اسمـ صمالث قمنمة ؾمٜمة .شمقذم ذم ؾمٜمة صمالث وأرسمع ُمئة .اٟمٔمر :ؾمػم أقمهالم اًمٜمهٌالء ( 162/17شمرمجهة  ،)111وـمٌ٘مهات اًمِمهاومٕمٞمة
اًمٙمؼمى ( 155 /4شمرمجة .)329
( ) 113اإلُمام اًمٕمامل اًمٕماُمؾ احلٙمؿ سمـ قمٌداهلل ،أسمق ُمٓمٞمع اًمٌٚمخل اًمٗم٘مٞمفُ ،مـ يمٌار أصحاب أسمك طمٜمٞمٗمة ،راوي اًمٗم٘مف إيمؼم .يمان سمّمػما سماًمرأي قمالُمهة
يمٌػم اًمِم٠من ،وًمٙمٜمف واه ذم وٌط إصمر .يمان اسمـ اعمٌارك يٕمٔمٛمف وجيٚمف ًمديٜمف وقمٚمٛمفُ .مات سمٌٚمخ ًمٞمٚمة اًمًٌتٓ ،صمٜمتل قمنمة ظمٚمت ُمـ مجهادى إومم
ؾمٜمة شمًع وشمًٕملم وُمئة ،قمـ أرسمع وصمامٟملم ؾمٜمة .اٟمٔمرُ :مٞمزان آقمتدال ( 574/1شمرمجة  ،)2181واًمٓمٌ٘مات اًمًٜمٞمة ( 178 /3شمرمجة .)788
( )114ـمف.5 :

القاعدة المراكشية
سمف ظمػما يٗم٘مف ذم اًمديـ ،طمديث ي٘مقًمف -صهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -ههذا رواه اًمِمهٞمخان اًمٌخهاري وُمًهٚمؿ ذم طمهديث
ُمٕماوية َُ « :م ْـ ُي ِر ِد اهللَُّ سمِ ِف َظم ْ ًػما ُي َٗم ِّ٘م ْٝم ُف ِذم اًمدِِّّ ِ
يـش
( )115

( )116

اًمٗم٘مف ذم اًمديـ ٟمققمان :وم٘مف ذم أؾمامء واهلل وصٗماشمف وأومٕماًمف وهذا هق اًمٗم٘مهف إيمهؼم .واًمثهاين :وم٘مهف ذم اًمٕمٌهادات ذم
أطمٙمام اًمٕمٌادات اًمّمالة واًمّمقم واًمزيماة هذا هق اًمٗم٘مف إصٖمر إٟمام اًمٗم٘مف ذم آقمت٘ماد هذا هق اًمٗم٘مهف إيمهؼم ٕن ههق
أصؾ اًمديـ وُما شمًتدل سمف ُما شمٕمت٘مد ذم رسمؽ إهلؽ أسمق طمٜمٞمٗمة يمتب يمتاب ؾمامه اًمٗم٘مف إيمؼم يمتهاب إؾمهامء واًمّمهٗمات
ُمِمٝمقر ىمال أسمق ُمٓمٞمع اًمٌٚمخل :ؾم٠مًمت اإلُمام أسما طمٜمٞمٗمة قمـ ُمـ ي٘مقل قمـ ؿمخص أو قمـ اًمذي ي٘مقل ٓ أقمرف رب ٓ
ذم اًمًامء وٓ ذم إرض ىمال :يمٗمر اإلُمام أسما طمٜمٞمٗمة يمٗمر ُمـ ي٘مقل ٓ أقمرف رب ٓ ذم اًمًامء وٓ ذم إرض ىمهد يمٗمهر
مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
اؾم َت ََقى﴾  ،وقمرؿمف ومقق ؾمٌع ؾمهاموات ىمهال يٙمٗمهر
اًمر ْ َ
ش ْ
اًمدًمٞمؾ ىمالٕ :ن اهلل -قمز وضمؾ -ي٘مقلَّ ﴿ :
( )117

مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
اؾمهتَ ََقى﴾ ،
اًمر ْ َ
ش ْ
ي٘مقل ٓ :أدري ٓ أقمرف رب ذم اًمًامء أو ذم إرض ىمال :يٙمٗمر ٕن اهلل ي٘مقلَّ ﴿ :
( )118

واًمٕمرش ومقق ؾمٌع ؾماموات وم٘مٚمت ًمف :أسمق ُمٓمٞمع ؾم٠مل اًمً١مال اًمثاين ٕيب طمٜمٞمٗمة :إٟمف ي٘مقل :قمغم اًمٕمرش اؾمتقى ًمٙمـ ٓ
يدري اًمٕمرش ذم اًمًامء أو ذم إرض؟ وم٘مال :إذا أٟمٙمر أٟمف ذم اًمًامء :يمٗمرٟٕ :مف -شمٕمامم -ذم أقمغم قمٚمٞملم ،وأٟمف ُيدقمك ُمـ
أقمغمُ ٓ ،مـ أؾمٗمؾ ،طمتك وًمق ىمال :إٟمف قمغم اًمٕمرش ٓ أدري اًمٕمرش ذم اًمًامء أو ذم إرض ىمال :يمٗمرٟٕ :مف إذا أٟمٙمر أن
اًمٕمرش ذم اًمًامء يمٗمرٕ :ن اهلل -شمٕمامم -ذم أقمغم قمٚمٞملم وإٟمف يدقمك ُمـ إقمغم ٓ ُمـ أؾمٗمؾ وهذا ذيمهره اسمهـ ىمداُمهة ذم

(ُ ) 115مٕماوية سمـ أيب ؾمٗمٞمان صخر سمـ طمرب سمـ أُمٞمة سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜمهاف ،أسمهق قمٌهد اًمهرمحـ ،اًم٘مهرر ،إُمهقي ،أُمهػم اعمه١مُمٜملمُ ،مٚمهؽ
اإلؾمالم .وًمد ىمٌؾ اًمٌٕمثة سمخٛمس ؾمٜملم ،وىمٞمؾ :سمًٌع ،وىمٞمؾ :سمثالث قمنمة ،وإول أؿمٝمر .أُمف هل هٜمد سمٜمت قمتٌة سمـ رسمٞمٕمة سمهـ قمٌهد ؿمهٛمس سمهـ
قمٌد ُمٜماف سمـ ىميص .ىمٞمؾ :إٟمف أؾمٚمؿ ىمٌؾ أسمٞمف وىمت قمٛمرة اًم٘مْماء ،وسم٘مل خياف ُمـ اًمٚمحاق سماًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مـ أسمٞمف ،وًمٙمـ ُما فمٝمهر
إؾمالُمف إٓ يقم اًمٗمتحُ .مات ؾمٜمة ؾمتلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕماب (ص 668 :شمرمجة  ،)2346واإلصاسمة ( 151/6شمرمجة .)8174
(ُ ) 116متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخاري :يمتاب اًمٕمٚمؿ ،سمابُ :مـ يرد اهلل سمف ظمػما يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ (ُ ،) 71مًٚمؿ :يمتاب اًمزيماة ،سماب :اًمٜمٝمهل قمهـ اعمًه٠مًمة
(.)1137
( )117ـمف.5 :
( )118ـمف.5 :

القاعدة المراكشية
اًمٕمٚمق وؿمٞمخ اإلؾمالم ذم احلٛمقية ودرء اًمتٕمارض واسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞمة ،واسمـ أيب اًمٕمهز ذم ذطمهف
اًمٓمحاوية واهلروي

( )119

ذم اًمٗماروق ،هق صماسمت قمـ اإلُمام أيب طمٜمٞمٗمة.

قل :اهللُ ِذم اًمًام ِء ،و ِقم ْٚمٛمف ِذم ُيم ُِّؾ ُم َٙم ٍ
( َو َىم َال َقمٌْدُُ اهللِ ْسم ُـ َٟمَاومِ ٍع َ :يمَا َن َُماًمِ ُؽ ْسم ُـ َأ َٟم ٍ
َس َي ُ٘م ُ
َان) .
َّ َ َ ُ ُ
َ
( )121

( )121

ٟمٕمؿ ،هذا ىماًمف قمٌد اهلل سمـ ٟماومع ي٘مقل :يمان ُماًمؽ سمـ أٟمس ي٘مقل :اهلل ذم اًمًامء وقمٚمٛمف ذم يمؾ ُمٙمان يمام ؾمٌؼٟ .م٘مٚمهف
اعم١مًمػ -رمحف اهلل -ىمال :اهلل ذم اًمًامء يٕمٜمل ذاشمف ذم اًمًامء وهق ومقق إرض وقمٚمٛمف ذم يمؾ ُمٙمان قمٚمؿ اهلل ذم يمؾ ُمٙمان
ٓ خيٗمك قمٜمف رء ،اهلل -شمٕمامم ٓ -خيٗمك قمٚمٞمف رء ذم إرض وٓ ذم اًمًامء وهق ومقق اًمٕمرش.
( َو َىم َال َُم ْٕمدََ ا َن َ :ؾم َ٠م ًْم ُت ُؾم ْٗم َٞما َن اًمثَّ ْق ِر َّي َقم ْـ َىم ْقًمِ ِف َ -شم َٕم َاممَ ﴿ :-و ُه َق َُم َٕم ُٙم ُْؿ َأ ْي َـ َُما ُيمُٜمتُ ُْؿ﴾
( )122

( )123

َىم َالِ :قم ْٚم ُٛم ُف) .
( )124

ٟمٕمؿ ،وهذا ذيمره ذم  ...اًمت٠مظمػم ىمالَ ﴿ :و ُه َق َُم َٕم ُٙم ُْؿ﴾ ىمال :قمٚمٛمفُ .مٕمٜما قمٚمٛمف ُمع يمقٟمف ومقق اًمٕمرش ،وهذا مجع سملم
اًمٜمّمقص ﴿ َو ُه َق َُم َٕم ُٙم ُْؿ َأ ْي َـ َُما ُيمُٜمتُ ُْؿ﴾ ُمٕمٙمؿ سمٕمٚمٛمف هق احلاومظ وهق ومقق اًمٕمرشٕ :ن اًمٜمّمقص ٓ شميب سمٕمْمٝما إمم

ُمهت
( ) 119ؿمٞمخ اإلؾمالم ،اإلُمام اًم٘مدوة ،احلاومظ اًمٙمٌػم ،أسمق إؾمامقمٞمؾ ،قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر سمـ ُمٜمّمقر سمهـ ّ
إٟمّماري اهلروي ،ؿمٞمخ ظمراؾمانُ .مـ ذرية صاطمب اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أيب أيقب إٟمّماريُ .مقًمده ذم ؾمٜمة ؾمهت وشمًهٕملم وصمهالث
ُمئة .يمان سمارقما ذم اًمٚمٖمة ،طماومٔما ًمٚمحديث .ويمان ؾمٞمٗما ُمًٚمقٓ قمغم اعمتٙمٚمٛملمً .مف صقًمة وهٞمٌة واؾمتٞمالء قمغم اًمٜمٗمقس سمٌٚمده ،يٕمٔمٛمقٟمف ،ويتٖمهاًمقن
ومٞمف ،ويٌذًمقن أرواطمٝمؿ ومٞمام ي٠مُمر سمف .اُمتحـ ُمرات ،وأوذي ،وٟمٗمل ُمـ سمٚمده .ويمان ي٘مقلُ :قمروت قمغم اًمًٞمػ مخس ُمهرات ٓ ،ي٘مهال زم :ارضمهع
قمـ ُمذهٌؽً .مٙمـ ُي٘مال زم :اؾمٙمت قمٛمـ ظماًمٗمؽُ .مـ ُمّمٜمٗماشمف" :ذم اًمٙمالم" ،و"إرسمٕملم" .شمقذم ذم ذي احلجة ،ؾمٜمة إطمدى وصمامٟملم وأرسمع ُمئة،
قمـ أرسمع وصمامٟملم ؾمٜمة وأؿمٝمر .اٟمٔمر :ـمٌ٘مات احلٜماسمٚمة ( 458 /3شمرمجة  ،)685وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 513 /18شمرمجة .)261
( ) 121قمٌد اهلل سمـ ٟماومع سمـ أيب ٟماومع اًمّمائغ اًم٘مرر اعمخزوُمل ُمقٓهؿ ،أسمق حمٛمد اعمدينُ .مـ يمٌار وم٘مٝماء اعمديٜمهة .ىمهال اسمهـ طمجهر ذم اًمت٘مريهب :صم٘مهة
صحٞمح اًمٙمتاب ،ذم طمٗمٔمف ًملمُ .مات سماعمديٜمة ذم رُمْمان ؾمٜمة ؾمهت وُمئتهلم ،وىمٞمهؾ :ؾمهٌع وُمئتهلم .اٟمٔمهر :هتهذيب اًمٙمهامل ( 218 /16شمرمجهة
 ،)3619وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 371 /11شمرمجة .)96
( )121ؾمٌؼ خترجيف.
( )122مل أضمده.
( )123احلديد.4 :
( ) 124أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜمة ( ،)597اًمٌخاري ذم ظمٚمؼ أومٕمال اًمٕمٌاد ( ،)19اسمـ سمٓمة ذم اإلسماٟمهة ( ،)111أضمهري ذم اًمنمهيٕمة (،)653
اًمالًمٙمائل ذم اقمت٘ماد أهؾ اًمًٜمة ( ،)672اسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد ( )142/7قمـ ُمٕمدان قمـ ؾمٗمٞمان سمف.

القاعدة المراكشية
سمٕمض .سمخالف اجلٝمٛمٞمة اًمذيـ رضسمقا اًمٜمّمقص سمٕمْمٝما سمٌٕمض وأٟمٙمروا ٟمّمقص اًمٕمٚمق واًمقومقىمٞمة وأسمٓمٚمقها سمٜمّمقص
َهر َأ َّن
اعمٕمٞمة ،هذا ُمـ ضمٝمؾ وسمٖمٞمٝمؿ ،وًمذا ىمالَ ﴿ :و ُه َق َُم َٕم ُٙم ُْؿ َأ ْي َـ َُما ُيمُٜمتُ ُْؿ﴾ يٕمٜمل سمٕمٚمٛمف ،واًمدًمٞمؾ ىمقًمف -شمٕماممَ ﴿ :-أ َمل ْ َشم َ
اهللََّ يٕم َٚمؿ ُما ِذم اًمًامو ِ
ات َو َُما ِذم ْإَ ْر ِ
ض﴾ اومتتح أية سماًمٕمٚمؿ ،صمؿ ىمالَُ ﴿ :ما َي ُٙمُق ُن ُِمـ َّٟم َّْج َقى َصم َال َصم ٍة إِ َّٓ ُه َق َراسمِ ُٕم ُٝم ْؿ َ
وٓ
َّ َ َ
َْ ُ َ
مخً ٍة إِ َّٓ هق ؾم ِ
وٓ َأ ْد َٟمَك ُِمـ َذًمِ َؽ َ
اد ُؾم ُٝم ْؿ َ
وٓ َأ ْيمثَ َر إِ َّٓ ُه َق َُم َٕم ُٝم ْؿ َأ ْي َـ َُما َيمَا ُٟمُقا ُصم َّؿ ُيٜمٌَِّئُ ُٝمؿ َسمام َقم ِٛم ُٚمقا َي ْق َم ا ًْم ِ٘مٞمَا َُم ِة﴾ صمؿ ىمال:
َُ َ
َْ َ

﴿إِ َّن اهللََّ سمِ ُٙم ُِّؾ َ ٍ ِ
ٞمؿ﴾  ،وماومتتح أية سماًمٕمٚمؿ وظمتٛمٝما سماًمٕمٚمؿ وقمٚمؿ أن اعمٕمٞمة ُمٕمٞمة اًمٕمٚمؿ وإطماـمة واـمالع.
رء َقمٚم ٌ
ْ
( )125

وىمال ؾم٠مًمت ؾمٗمٞمان اًمثقري قمـ ىمقًمف -شمٕماممَ ﴿ :-و ُه َق َُم َٕم ُٙم ُْؿ َأ ْي َـ َُما ُيمُٜمتُ ُْؿ﴾ ىمال :قمٚمٛمف يٕمٜمل قمٚمٛمف ذم يمؾ ُمٙمهان
وهق يمام ذيمره اًمٌخاري ذم ظمٚمؼ أومٕمال اًمٕمٌاد هذا إصمر ،ورواه قمٌد اهلل ذم اًمًهٜمة واسمهـ سمٓمهة ذم اإلسماٟمهة وأضمهري ذم
اًمنميٕمة واسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد واًمالًمٙمائل ذم اًمًٜمة ،واًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء واًمّمٗمات يمام ذيمر اعمح٘م٘مقن.
محا ُد ْسم ُـ َز ْي ٍد -ومِ َٞمام َصم ٌَ َت َقمٜمْ ُف ُِم ْـ َهم ْ ِ
َػم َو ْضم ٍف َر َوا ُه ا ْسم ُـ َأ ِيب َطماشمِ ٍؿ
( َو َىم َال َ َّ
ِ
يدُُ ور َيمالَم ْ ِ
ر ٌء) .
اجل ْٝمٛم َّٞم ُة َقم َغم َأ ْن َي ُ٘مق ًُمقاًَ :م ْٞم َس ِذم َّ
ُ َ
َ ُ
اًمً َامء َ ْ

( )126

َوا ًْم ٌُ َخ ِ
َػم ُه ْؿ :-إِ َّٟمَّام
ار ُّي َو َقم ٌْ ُدُ اهللِ ْسم ُـ َأ ْ َ
محَدََ َو َهم ْ ُ

( )127

ٟمٕمؿ ،وهذا إصمر قمـ محاد سمـ زيد رواه اًمٌخاري أيْما ذم ظمٚمؼ أومٕمال اًمٕمٌاد ،وقمٌد اهلل اسمـ اإلُمام أمحد ذم اًمًهٜمة،
واخلالل ذم اًمًٜمة ،واسمـ سمٓمة ذم اإلسماٟمة ،واسمـ أيب طماشمؿ ذم اًمٕمٚمق ،واسمـ ظمزيٛمة

( )128

ذم اًمتقطمٞمد ،واسمهـ اًم٘مهٞمؿ ذم اضمهتامع

اإلؾمالُمٞمة وهمػمهؿ.

( )125اعمجادًمة.7 :
) (126اًمٕمالُمة ،احلاومظ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طماشمؿ ،أسمق حمٛمد .وًمد ؾمٜمة أرسمٕملم وُمئتلم ،أو إطمدى وأرسمٕملم .ؾمٛمع ُمـ :أسمٞمف ،وأيب زرقمة ،ويمتب قمهٜمٝمام
يمتاب "اًمٕمٚمؾ" ،وًمف يمتاب ٟمٗمٞمس ذم "اجلرح واًمتٕمديؾ" .ويمان سمحرا ٓ شمٙمدره اًمدٓء .شمقذم ذم اعمحرم ،ؾمٜمة ؾمٌع وقمنميـ وصمالث ُمئة سماًمري ،وًمف
سمْمع وصمامٟمقن ؾمٜمة .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 263 /13شمرمجة  ،)129وُمٞمزان آقمتدال ( 587 /2شمرمجة .)4965
( ) 127أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜمة ( ،)41اًمٌخاري ذم ظمٚمؼ أومٕمال اًمٕمٌاد ( ،)11اسمـ سمٓمة ذم اإلسماٟمة ( ،)148اًمذهٌل ذم اًمٕمٚمق ( )388قمـ محاد
سمف.
( ) 128حمٛمد سمـ إؾمحاق سمـ ظمزيٛمة سمـ اعمٖمػمة سمـ صاًمح سمـ سمٙمر .احلاومظ احلجة اًمٗم٘مٞمف ،ؿمٞمخ آؾمالم ،إُمام آئٛمة ،أسمهق سمٙمهر اًمًهٚمٛمل اًمٜمٞمًهاسمقري
اًمِماومٕمل ،صاطمب اًمتّماٟمٞمػ .وًمد ؾمٜمة صمالث وقمنميـ وُمئتلم ،وقمٜمل ذم طمداصمتف سماحلديث واًمٗم٘مف ،طمتك صار ييهب سمهف اعمثهؾ ذم ؾمهٕمة اًمٕمٚمهؿ
وآشم٘مان .شمقذم ذم صماين ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜمة إطمدى قمنمة وصمالث ُمئة ،قمـ شمًع وصمامٟمهلم ؾمهٜمة .اٟمٔمهر اًمًهػم ( ،)214/365/14واًمهقاذم سماًمقومٞمهات
(.)231/1

القاعدة المراكشية
وىمال محاد سمـ زيد -ومٞمام صمٌت قمٜمف ُمـ هذا اًمقضمف رواه اسمـ أيب طماشمؿ واًمٌخاري وقمٌد اهلل واإلُمام أمحد وهمػمهؿ هق
قمـ محاد سمـ زيد -ىمال :إٟمام يدور اجلٝمٛمٞمة قمغم أن ي٘مقًمقاً :مٞمس ذم اًمًامء رء :يٕمٜمل يمالُمٝمؿ يدور قمغم هذا يدور قمغم
أَنؿ يٜمٙمرون وضمقد اهللَٕ :نؿ إذا أٟمٙمروا إؾمامء واًمّمٗمات ُمٕمٜماها أٟمٙمروا وضمقد اهللٕ :ن اًمٌمء ٓ يقضمد إٓ سم٠مؾمامئف
وصٗماشمف .وم٢مذا ىمٚمت هٜماك رء  ...أنً ،مٙمـ ًمٞمس ًمف ـمهقل وٓ قمهرض وٓ قمٛمهؼ ،وًمهٞمس ومهقق اًمًهامء وٓ حتهت
إرض ،وًمٞمس هلا ذات ،وًمٞمس هلا طمًبُ .ماذا شم٘مقل قمٜمف؟ قمدم .هٜماك ومقق اًمٕمرش وٓ ومقق وٓ حتت وٓ يٛملم وٓ
ؿمامل وٓ قمٚمؿ وٓ ىمدرة وٓ ؾمٛمٕمة وٓ داظمؾ اًمٕمامل وٓ ظمارضمف ،وٓ ومقق وٓ حتت وٓ ُمٌايـ ًمف وٓ ُمتّمهؾ سمهف وٓ
ُمٜمٗمّمؾ قمٜمف ،وٓ سمّمٗمة اًمقضمقد يٙمقن اًمّمٗمة ُمٕمدوُمة قمغم اًمٕمٙمس ،وهلذا ىمال :محاد سمـ زيد وهذا إصمر رواه قمٜمف أسمـ
أيب طماشمؿ واًمٌخاري واسمـ أيب أمحد ىمال :إٟمام يدور ىمقل اجلٝمٛمٞمة قمغم أن ي٘مقًمقا ًمٞمس ذم اًمًامء رء ًمٞمس ومقق اًمٕمرش إًمف
يدور يمالُمٝمؿ قمغم إٟمٙمار وضمقد اهلل ،وؾمٞم٠مي اًمٙمالم قمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٌارك

( )129

أن ذيمر أن ويمالُمف سيح ىمال قمهـ

أٟمف وأن أيمثرهؿ ُمـ ىمقل اًمٞمٝمقد واًمٜمّمارى ٓ ٟم٘مػ قمغم اإلُمام اسمـ احلًلم هٜما هٜما يمالم أيب زيد يٕمٜمهل يمهالم اًمٜمًهخة
هذه ذم اًمتح٘مٞمؼ ذم ىمّمة ذيمرها اعمح٘مؼ اًمذي حي٘م٘مٝما  ...ىمال ذيمر ىمّمة أؾمٗمة وسمٙمامهلا ُمـ اًمٕمٔمة وومٞمٝما سمٞمان سمٛمقىمٗمف ُمهـ
اًمٙمالم أن ىمد ذيمر اعم٘متٌس قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمقًمٞمد ىمال :ؾمٛمٕمت أسما حمٛمد قمٌد اهلل سمـ زيد يً٠مل أسما قمٛمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ
ؾمٕمد اعماًمٙمل

( )131

قمٜمد وصقًمف إمم اًم٘مػموان ُمـ ضمٝمة اعمنمق يمان أسمق قمٛمر دظمؾ سمٖمداد ذم طمٞمهاة أيب سمٙمهر حمٛمهد قمٌهد اهلل

إزدري وم٘مال ًمف يقُما :هؾ طميت جماًمس أهؾ اًمٙمالم؟ وم٘مال :سمغم طميت ُمرشملم صمؿ شمريمت جماًمًٝمؿ ومل أقمد إًمٞمٝما،
وم٘مال أسمق حمٛمد سمـ زيد ومل ٓ؟ وم٘مال :أُما أول جمٚمس طميشمف ورأيت جمٚمًا ىمد مجع اًمٗمرق يمٚمٝما اعمًٚمٛملم ُمـ أهؾ اًمًٜمة
واًمٌدقمة واًمٙمٗمار ُمـ اعمجقس واًمْمٝمرية واًمزٟمادىمة واًمٞمٝمقد واًمٜمّمارى وؾمائر أضمٜماس اًمٙمٗمر وًمٙمؾ ومرىمة رئٞمس يتٙمٚمؿ
قمغم ُمذهٌف وجيادل قمٜمف وم٢مذا دقما رئٞمس ُمـ أي ومرىمة يمان ىماُمت اجلامقمة ىمٞماُمها قمهغم أىمهداُمٝمؿ طمتهك جيٚمهس ومٞمجٚمًهقن

( ) 129قمٌد اهلل سمـ اعمٌارك سمـ واوح احلٜمٔمكم اًمتٛمٞمٛمل ُمقٓهؿ ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اعمروزي .أطمد إئٛمة إقمالم وطمٗمهاظ اإلؾمهالم ،أُمهػم اعمه١مُمٜملم ذم
احلديثً .مف شمقاًمٞمػُ :مٜمٝما "اًمزهد" .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة صمٌت وم٘مٞمف قمامل ضمقاد .وًمد ؾمٜمة صمامن قمنمة وُمئة ،وشمقذم ؾمهٜمة إطمهدى وصمامٟمهلم
وُمئة .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 5 /16شمرمجة  ،)3521وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 378 /8شمرمجة .)112
( )131أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمد اعماًمٙمل اًمنموـمل يمان قماروما سماًمنموط واخلٓمقط ُماهر ًا ذم ُمذهٌف ٓ ؾمٞمام ذم اعمحهايمامت ُمهات ذم أواظمهر ذي اًم٘مٕمهدة
ؾمٜمة شمًع ومخًلم وؾمٌع ُمئة سمدُمِمؼ .اٟمٔمر اًمدرر اًمٙماُمٜمة (.)88/1

القاعدة المراكشية
سمجٚمقؾمف ،وم٢مذا اعمجٚمس سم٠مهٚمف ورأوا أَنؿ ٓ يٚم٘مقا إًمٞمٝمؿ أطمد يٜم٘مْمقٟمف ىمال ىمائؾ ُمـ اًمٙمٗمار :ىمد اشمٌٕمت ُمـ اعمٜمافمرة ومهال
حيتد قمٚمٞمٝما سمٜمّمقص يمتاِبؿ وٓ سم٘مقل ٟمٌٞمٝمؿ وم٢من أسماٟمقا صدق سمذًمؽ وٓ ٟم٘مر سمف وإٟمام ٟمتٜماور سمحجج اًمٕم٘مؾ وُمها حيتٛمهؾ
صمؿ جمٚمس آظمر
اًمٜمٔمر واًم٘مٞماس ي٘مقًمقن ٟمٕمؿ ًمؽ ذًمؽ ىمال أسمق قمٛمر :ومٚمام ؾمٛمٕمت ذًمؽ عما أقمد إمم ذًمؽ اعمجٚمس صمؿ ىمٞمؾ زم ّ
ًمٚمٙمالم ومذهٌت إًمٞمف ومقضمدهتؿ قمغم ُمثؾ صٞمٖمة أصحاِبؿ ؾمقاء وم٘مٓمٕمت جماًمس أهؾ اًمٙمالم ومٚمؿ أقمد إًمٞمٝمها ،وم٘مهال أسمهق
حمٛمد سمـ أيب زيد :وروي اعمًٚمٛمقن ِبذا ُمـ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ وم٘مال أسمق قمٛمر :هذا اًمذي ؿماهدت ُمٜمٝمؿ ومجٕمؾ أسمهق حمٛمهد
يتٕمجب ُمـ ذًمؽ وىماًمقا حمٛمد اسمـ أيب زيد :ذهب اًمٕمٚمامء وذهٌت ذوة اإلؾمهالم وطم٘مقىمهف ويمٞمهػ يٌهٞمح اعمًهٚمٛمقن
اعمٜمافمرة سملم اعمًٚمٛملم وسملم اًمٙمٗمار وهذا ٓ جيقز أن يٗمٕمؾ ٕهؾ اًمٌدع اًمذيـ هؿ ُمًٚمٛمقن وي٘مرون سماإلؾمالم وسمٛمحٛمد
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وإٟمام يدقما ُمـ يمان قمغم سمدقمة ُمـ ُمٜمتحؾ اًمٙمالم إمم اًمرضمقع إمم اًمًٜمة واجلامقمة وم٢من رضمع ىمٌهؾُمٜمف وإن أسمك رضسمت قمٜم٘مف وأُما اًمٙمٗمار وم٢مٟمام يدقمقن إمم اإلؾمالم وم٢من ىمٌٚمقا يمػ قمٜمٝمؿ وإن أسمقا وسمدًمقا اجلزية ذم ُمقوع
جيقز اًم٘مٌقل يمػ قمٜمٝمؿ وىمٌؾ ُمٜمٝمؿ وأُما أن يْمارسمقا قمغم أن ٓ حيتج قمٚمٞمٝمؿ سمٙمتاسمٜما وٓ سمٜمٌٞمٜما ومٝمذا ٓ جيقز وم٢من هلل وإٟمها
إًمٞمف راضمٕمقن.
وهذا واهلل أقمٚمؿ وصغم اهلل قمغم حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.
إؾمئٚمة؟!.
أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ وسمارك ومٞمٙمؿ وذم قمٚمٛمٙمؿ وٟمٗمع سمٙمؿ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم.
ي٘مقل اًمًائؾ ومْمٞمٚمة اًمِمٞمخ:
هؾ هٜماك ـمائٗمة ُمٕمروومف شمٌٜمت ىمقل اًمقاىمٗمة؟
اعم١مًمػ مل يذيمر أؾمامء سم٠مقمٞماَنؿ وًمٕمٚمٝما  ...اعمٝمؿ ُمٕمرومة اًم٘مقل وصٜماقمتف.
أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ.
ي٘مقل اًمًائؾ:
هؾ أهؾ اًمتٗمقيض هؿ اًمقاىمٗمة أم ومئة أظمرى؟

القاعدة المراكشية
مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
اؾمتَ ََقى﴾
اًمر ْ َ
ش ْ
ٓ ،أهؾ اًمتٗمقيض هؿ اًمذيـ يٗمقوقن اعمٕمٜمك إمم اهلل ي٘مقًمقنُ :ما ٟمٕمرف إٓ اًمٜمص ﴿ َّ
ي٘مقًمقن :ذم آؾمتقاء هذه ُما ٟمدري ُمٕمٜماها ُما هلا ُمٕمٜمك يم٠مَنا يمٚمٛمة همػم قمرسمٞمة يم٠مَنا يمٚمٛمة قمؼماٟمٞمة ُما ٟمٕمهرف ُمٕمٜماهها ُمها
ٟمٕمرف إٓ اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك ٟم١مُمـ سماًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك ُما ٟمٕمرومف طمتك سمٕمْمٝمؿ ضمٝمؾ اًمرؾمقل ىمال ٓ :أقمهرف ُمٕمٜمهاه وسمٕمْمهٝمؿ
ضمٝمؾ ه١مٓء اعمٗمقوقن وهلذا ىماًمقا سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٗمقوة ذ ُمـ اعم١موًمة ٕن اعم١موًمهة ي١موًمهقن اعمٕمٜمهك واعمٗمقوهة
جيٝمٚمقن ي٘مقًمقن ٓ :أطمد يٕمرف اعمٕمٜمك.
أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ.
ي٘مقل اًمًائؾ:
ذم أي ضمٝمة ٟمرى اهلل يقم اًم٘مٞماُمة؟
ُمـ ومقق اهلل -شمٕمامم -يرون رِبؿ ُمـ ومقىمٝمؿ يمام شمرون هذا اًم٘مٛمر ،وُمٕمٚمقم أٟمٜما ٟمرى اًم٘مٛمر ُمـ ومقىمٜما اعم١مُمٜمقن يرون
رِبؿ ُمـ ومقىمٝمؿ يقم اًم٘مٞماُمة وذم اجلٜمة أو اًمٜمار.
أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ.
ي٘مقل اًمًائؾ:
هؾ صحٞمح أن اسمـ اجلقزي

( )131

يمان ُمـ اعمٗمقوة؟

اسمـ اجلقزي -رمحف اهللً -مف أىمقال ُمِمٝمقرة ًمٚمٕمٚمامء احلٜماسمٚمةً ،مٙمٜمف شم٠مويؾ ذم اًمّمٗمات ي٠مول ذم اًمّمٗمات -رمحف اهلل.
أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ.
ي٘مقل اًمًائؾ:

( ) 131قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد .مجال اًمديـ أسمق اًمٗمرج اسمـ اجلقزي اًمِمٞمخ اإلُمام اًمٕمالُمة ،احلهاومظ اعمٗمنه ،ؿمهٞمخ اإلؾمهالمُ ،مٗمخهرة اًمٕمهراق،
اًمتٞمٛمل اًمٌٙمري اًمٌٖمدادي ،احلٜمٌكم ،اًمقاقمظ ،صاطمب اًمتّماٟمٞمػً .مف ُم١مًمٗمات ضمٞمادُ :مٜمٝما :زاد اعمًػم ،وومٜمقن إومٜمان .وًمد ؾمهٜمة شمًهع -أو قمنمه-
ومخس ُمئة ،وشمقذم ؾمٜمة ؾمٌع وشمًٕملم ومخس ُمئة .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 365 /21شمرمجة  ،)192واًمهذيؾ قمهغم ـمٌ٘مهات احلٜماسمٚمهة (458 /2
شمرمجة .)227

القاعدة المراكشية
هؾ ُمـ يمان قمٜمده ظمٚمؾ ذم اًمٕم٘مٞمدة يًتحؼ اهلجر أم ٓ؟
هذا ومٞمف شمٗمّمٞمؾ إن أُمٙمـ ُمٜماصحتف ورده إمم اًمّمقاب وسمٞمان احلؼ ًمف وماحلٛمد هلل وإٓ ممٙمهـ يٜمٔمهر إن يمهان اهلجهر
يٗمٞمده ؾمقاء اهلجر أو همػمه .وماعمح٘م٘مقن يمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة يرون إن يمان اهلجر ومٞمف ٟمٗمع ًمف يردقمف إذا هجر شماب:
وم٢مٟمف يًتٕمٛمؾ وإن يمان اهلجر جير ذا وم٢مٟمف يًتٛمر ذم طم٘مف وٓ يؽميمف ٕن اهلجر يماًمدواء يًهتٕمٛمؾ قمهالج إُمها أن يٗمٞمهد
واًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هجر اًمثالصمة اًمذيـ ختٚمٗمقا قمـ ُمٕمريمة شمٌقك يمٕمب سمهـ ُماًمهؽ

( )132

وُمرارة سمـ اًمرسمٞمع

( )134

وههالل سمهـ أُمٞمهة

( )133

هجرهؿ اًمٜمٌل واعمًٚمٛمقن مخًلم ًمٞمٚمة طمتك شماب اهلل قمٚمٞمٝمؿ يماٟمقا ُمـ اعمٜماوم٘ملم يمان اهلجر يماًمدواء

يًتٕمٛمؾ ٕن سمٕمض اًمٜماس إذا هجرشمف دان ذه إذا مل هتجره يراقمٞمؽ سمٕمض اًمٌمء خيٗمػ ُمـ اًمنم ويتٖماى قمـ سمٕمض
اًمنم وم٢مذا هجرشمف ىمد ٓ يٌازم سمؾ يزيد ذم ذه هذا ٓ هتجره.
أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ.
ي٘مقل اًمًائؾ:
ِ
ِ
ىمقل اهلل ؾمٌحاٟمفَ ﴿ :وم َ٘مدْْ ؾم َ٠م ًُمقا ُمقؾمك َأ ْيم ِ ِ
اخت ُ
هؿ َّ َ
َهذوا
ْؼم ُمـ َذًم َؽ َوم َ٘ما ًُمقا َأ ِر َٟمَا اهللََّ َضم ْٝم َر ًة َوم َ٠م َظم َذ ْ ُهت ُؿ َّ
اًمّماقم َ٘م ُة سمِ ُٔم ْٚمٛم ِٝم ْؿ ُصم َّ
ََ
ُ َ
َ

ا ًْم ِٕم ْج َؾ﴾ أية هؾ ذم هذه أية دًٓمة قمغم أن ـمٚمٌٝمؿ رؤية اهلل ؾمٌحاٟمف ضمٝمرا يمان ىمٌؾ قمٌادهتؿ اًمٕمجؾ؟

( ) 132يمٕمب سمـ ُماًمؽ سمـ اًم٘ملم قمٛمرو ،أسمق قمٌد اهلل -وىمٞمؾ :قمٌد اًمرمحـ ،وىمٞمؾ :يماٟمت يمٜمٞمتف ذم اجلاهٚمٞمة أسما سمِمػم -إٟمّماري ،اخلزرضمهل ،اًمٕم٘مٌهل،
إطمدي .ؿماقمر رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وصاطمٌف ،وأطمد اًمثالصمة اًمذيـ ظمٚمٗمقا ،ومتاب اهلل قمٚمٞمٝمؿ .ؿمٝمد اًمٕم٘مٌهة ،وآظمهك رؾمهقل اهلل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٞمٜمف وسملم اًمزسمػم .أُمف ًمٞمغم سمٜمت سمٜمت زيد سمـ صمٕمٚمٌةَ .قم َِٛم َل وذهب سمٍمه ذم آظمر طمٞماشمهف ،شمهقذم ؾمهٜمة صمهالث ومخًهلم ذم زُمهـ
ُمٕماوية .اٟمٔمر آؾمتٞمٕماب (ص 625 :شمرمجة  ،)2171وأؾمد اًمٖماسمة ( 461 /4شمرمجة .)4484
( ) 133هالل سمـ أُمٞمة سمـ قماُمر سمـ ىمٞمس سمـ قمٌد إقمٚمؿ سمـ قماُمر سمـ يمٕمب سمـ واىمػ إٟمّماري اًمقاىمٗمل .ؿمٝمد سمدرا وُمها سمٕمهدها ،وههق أطمهد اًمثالصمهة
اًمذيـ شمٞمب قمٚمٞمٝمؿ .اٟمٔمر( :ص 744 :شمرمجة  ،)2663واإلصاسمة ( 546 /6شمرمجة .)8984
(ُ ) 134مرارة سمـ اًمرسمٞمع إٟمّماري إود ُمـ سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف ،وي٘مال :إن أصٚمف ُمـ ىمْماقمة .طماًمػ سمٜمل قمٛمهرو سمهـ قمهقف .صهحايب ُمِمهٝمقر
ؿمٝمد سمدرا قمغم اًمّمحٞمح ،وهق أطمد اًمثالصمة اًمذيـ شمٞمب قمٚمٞمٝمؿ .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕماب (ص 696 :شمرمجة  ،)2483واإلصاسمة ( 65/6شمرمجة .)7871
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فماهر هذا ُمـ ىمٌؾ اًمذيـ ذهٌقا ُمع ُمقؾمك ىماًمقا ﴿ َأ ِر َٟمَا اهللََّ َضم ْٝم َر ًة﴾ وم٠مظمذهتؿ اًمّماقم٘مة صمؿ عما رضمع سمٕمد ذًمؽ عمٞم٘مات
رِبؿ وضمدهؿ يٕمٌدون اًمٕمجؾ ،وهٜما أظمذهتؿ اًمّماقم٘مة َٕنؿ ـمٚمٌقا رؤية اهلل ذم اًمدٟمٞما وههذا ٓ يٛمٙمهـ ًمٙمهـ اعمه١مُمٜملم
ؾم٠مًمقا اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -رؤية اهلل ذم أظمرة ومٌنمهؿ سمنمة يمٌػمة ىمال ؾمؽمون رِبؿ يمام شمرون أهؾ ....
أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ.
ي٘مقل اًمًائؾ:
هؾ ٟم٘مقل سم٠من اهلل -قمز وضمؾ -شمٙمٚمؿ سماًم٘مرآن أزٓ صمؿ ؾمٛمٕمف ُمٜمف ضمؼميؾ صماٟمٞمة قمٜمد اىمتْماء إطمقال .ويمٞمػ ٟم٘مهقل
سم٠من اًم٘مرآن ٟمزل مجٚمة إمم ؾمامء اًمدٟمٞما؟
اًم٘مرآن أوٓ ذم ًمقح حمٗمقظ يمتب اهلل ومٞمف يمؾ رء ي٘مقل﴿ :سم ْؾ هق ُىمرآ ٌن َّ ِجمٞمدٌٌ * ِذم ًَمق ٍح َّحم ْ ُٗم ٍ
قظ﴾  ،يمتهب اهلل ذم
ْ
َ َُ ْ
( )135

اًمٚمقح اعمحٗمقظ يمؾ رء ٓ يٖمادر يمٌػمة وٓ صٖمػمة إٓ أطمّماها واهلل -شمٕمامم -أٟمزل اًم٘مرآن قمغم ٟمٌٞمٜما حمٛمد -صهغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مٜمجام عمدة صمالث وقمنميـ ؾمٜمة ،شمٙمٚمؿ اهلل -شمٕمامم -سماًم٘مرآن وؾمٛمٕمف ضمؼمائٞمؾ وٟمزل سمف قمغم ىمٚمب اًمٜمٌهل -
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هر ِيب
وح ْإَ ُِم ُ
اًمر ُ
لم * َقم َغم َىم ْٚمٌِ َؽ ًمتَ ُٙمُق َن ُم َـ اعمُْٜمذ ِري َـ * سمِٚم ًَهان َقم َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يمام ىمال اهلل -شمٕماممَٟ ﴿ :-م ََز َل سمِف ُّ
ُُّم ٌِ ٍ
لم﴾ وماًم٘مرآن ٟمزل ُمٜمجام ىمال طمًب احلقائج يً٠مًمقن قمـ إٟمٗمال ٟمزًمت أية شمٙمٚمؿ اهلل -ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم -ومًٛمٕمف
( )136

ضمؼمائٞمؾ ومٜمزل سمف قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهٙمذا أُما رواية اسمـ قمٌاس أٟمف أٟمزل مجٚمة واطمدة إمم اًمًامء اًمهدٟمٞما
هذا ُمروي قمـ اسمـ قمٌاس أٟمف أٟمزل مجٚمة واطمدة إمم اًمًامء اًمدٟمٞما ومٚمق صح هذا ومال يٛمٜمع ٟمزوًمف ُمٜمجام ٟمهزل ُمهٜمجام قمهغم
طمًب احلقادث شمٙمٚمؿ اهلل سماًم٘مرآن وؾمٛمٕمف ضمؼمائٞمؾ وٟمزل وأُما ٟمزوًمف إمم اًمًامء اًمدٟمٞما قمغم  ...هذا وضمف أظمر ويمهذًمؽ
يمتاسمتف ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ رء آظمر وأُما إؿماقمرة وم٢من اصمٌتقا اًمٙمالم ٟمٗمًف ذم اًمّمٗمة اًمتل يثٌتقَنا ًمٙمـ ُما أصمٌتقا قمغم همػم
وضمٝمٝما ىماًمقا :واًمٙمالم هق اعمٕمٜمك واًمٚمٗمظ واحلروف ًمٞمًت ُمـ اًمٙمالم وىماًمقا :إن اهلل مل يتٙمٚمؿ سماًمٚمٗمظ وٓ سماحلرف وٓ
سماًمّمقت ٕٟمف ي٘مقل هذه طمادصمة وًمق يمان يمالم اهلل طمرف وصقت :حلٚمت احلادصمة  ...وم٘مال :واًمٙمالم ُمٕمٜمك ذم اًمٚمٗمظ ُما
يًٛمع ُمثؾ اًمٕمٚمؿ ضمٕمؾ اًمرب أسمٙمؿ واًمٕمٞماذ سماهلل يمٞمػ ؾمٛمٕمف ضمؼميؾ ىماًمقا اوٓمر اهلل ضمؼميؾ اوٓمرار ومٗمٝمؿ اعمٕمٜمك وومٝمؿ

( )135اًمؼموج.22 - 21 :
( )136اًمِمٕمراء.195 - 193 :

القاعدة المراكشية
هق ُل
سمف ومٚمام ومٝمؿ قمؼم ِبذا اًم٘مرآن واًم٘مرآن قمٌارة قمؼم ِبا ضمؼميؾ وىمال  ...قمؼم سمف حمٛمد واؾمتدًمت اًمٓمائٗمة إومم ﴿إِ َّٟمَّه ُف ًَم َ٘م ْ
لم﴾ ىمقل ضمؼميؾ واؾمتدًمت اًمٓمائٗمة اًمثاٟمٞمة ﴿إِ َّٟم ُف ًَم َ٘م ْق ُل رؾم ٍ
رؾم ٍ
ش َُم ِٙم ٍ
قل َيم َِري ٍؿ * ِذي ُىم َّق ٍة ِقمٜمدََ ِذي ا ًْم َٕم ْر ِ
قل َيم َِري ٍؿ * َو َُما
َ ُ
َ ُ
هق ِسم َ٘مق ِل َؿم ِ
اقم ٍر﴾ وىماًمت اًمٓمائٗمة اًمثاًمثة ُمـ إؿماقمرة ضمؼميؾ أظمذ اًم٘مرآن ُمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ ومل يًٛمع ُمـ اهلل يمٚمٛمهة
َُ ْ
ويمؾ هذه أىمقال سماـمؾ ٟماومذة واًمّمقاب أن اًمٙمالم ًمٗمظ وُمٕمٜمك وطمرف وصقت وأٟمف يمالم اهلل ٓ يٚمزم ُمٜمٝما احلدود هذا
يٚمزم ُمـ يمالم اعمخٚمقق اعمخٚمقق هق اًمذي يمالُمف طمادث أُما يمالم اهلل وإن ىماًمقاُ﴿ :مـ ِذ ْيم ٍْر ُمـ رِبِؿ ُّحم ْْدََ ٍ
ث﴾ ٕٟمف يمالم
ِّ َّ ِّ
ِّ
ِ
هق َم
اعمخٚمقق ،وماهلل -شمٕمامم -شمٙمٚمؿ سماًم٘مرآن ويمالُمف سماًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك سماحلرف واًمّمقت ُمـ طمديث« :إِ َّن اهللَ ُيٜمََهادي آ َد َم َي ْ
قلًَ :مٌَّٞمْ َؽ َو َؾم ْٕمدََ ْي َؽَ ،ومٞمَ ُ٘م ُ
ا ًْم ِ٘مٞمَا َُم ِةَ ،ومٞمَ ُ٘م ُ
قؾمك﴾  ،واًمٜمداء يٙمقن سماًمّمهقت
قلَ :أ ْظم ِر ْج َسم ْٕم َث اًمٜمَّ َِّارشَ ﴿ .وإِ ْذ َٟمَا َدى َر ُّسم َؽ ُُم َ
( )137

واحلرف ىمقل إن اهلل شمٙمٚمؿ سماًم٘مرآن ًمٗمٔما وُمٕمٜمك وؾمٛمٕمف ضمؼمائٞمؾ ُمـ اهلل -قمز وضمؾ -ومٜمزل سمف قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ -وماًم٘مرآن يمالم اهلل ًمٗمٔما وُمٕمٜمك يمٚمٗمظ إؿماقمرة وهق ُمٜمزل قمغم اعمخٚمقق ويمذًمؽ اجلٝمٛمٞمة اًمذيـ ي٘مقًمقن اًمٙمالم
ًمٗمٔما وُمٕمٜمك ًمٙمٜمف خمٚمقق هذا سماـمؾ.
وومؼ اهلل اجلٛمٞمع ،وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟما حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.
ِ
ف َر َّسمٜمََا؟
مح ُف اهللُ :سمِ َام َذا َٟم ْٕم ِر ُ
احل ًَ ِـ ْسم ِـ َؿم ِ٘م ٍٞمؼ ُ :ىم ْٚم ُت ًمِ َٕم ٌْ ِد اهللِ ْسم ِـ اعمُْ ٌَ َار ِك َ -ر ِ َ
وىمال -رمحف اهلل شمٕماممَ ( :ىم َال َقم ُّكم ْسم ُـ ْ َ
ٍ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
قر َقم ِـ ا ْسم ِـ اعمُْ ٌَ َار ِكَ ،صماسمِ ٌت َقمٜمْ ُف ُِمه ْـ َهم ْ ِ
هق
هػم َو ْضمهفَ ،و ُه َ
َىم َال :سمِ َ٠م َّٟم ُف َوم ْق َق َؾم َام َواشمف َقم َغم َقم ْرؿمفَ ،سمائ ٌـ ُم ْـ َظم ْٚم٘مف َ .و َه َذا َُم ِْم ُٝم ٌ
َػم و ِ
ِ
ِ
محَدََ ْسم ِـ َطمٜمٌَْ ٍؾَ ،وإِ ْؾم َح َ
اطم ٍد ُِم َـ إَ ِئ َّٛم ِة).
ٞمح َصماسمِ ٌت َقم ْـ َأ ْ َ
اق ْسم ِـ َر َاه َق ْيف َ ،و َهم ْ ِ َ
َصح ٌ
( )138

( )139

( )141

( )141

( )137اًمِمٕمراء.11 :
( ) 138قمكم سمـ احلًـ سمـ ؿم٘مٞمؼ سمـ ديٜمار سمـ ُمِمٕمب اًمٕمٌدي ،أسمق قمٌد اًمرمحـ ُمقمم قمٌد اًم٘مٞمس ،وي٘مال :إٟمف ُمقمم آل اجلارود اًمٕمٌدي .احلاومظ حمهدث
ُمرو .يمان قماعما سماسمـ اعمٌارك ،وىمد ؾمٛمع ُمٜمف اًمٙمتب ُمراراُ .مات ؾمٜمة مخس قمنمة وُمئتلم .اٟمٔمر :اًمتذيمرة ( 371 /1شمرمجة  ،)365وهتذيب اًمٙمهامل
( 371 /21شمرمجة .)4142
( ) 139قمٌد اهلل سمـ اعمٌارك سمـ واوح احلٜمٔمكم اًمتٛمٞمٛمل ُمقٓهؿ ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اعمروزي .أطمد إئٛمة إقمالم وطمٗمهاظ اإلؾمهالم ،أُمهػم اعمه١مُمٜملم ذم
احلديثً .مف شمقاًمٞمػُ :مٜمٝما "اًمزهد"  .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة صمٌت وم٘مٞمف قمامل ضمقاد .وًمد ؾمٜمة صمامن قمنمة وُمئة ،وشمقذم ؾمهٜمة إطمهدى وصمامٟمهلم
وُمئة .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 5 /16شمرمجة  ،)3521وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 378 /8شمرمجة .)112
( )141أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜمة ( ،)216اًمدارُمل ذم اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞمة ( ،)67قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜمة (.)216

القاعدة المراكشية
اعم١مًمػ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة

( )142

-رمحف اهلل ٓ -يزال يند إدًمة وأصمار قمغم سمٓمالن ىمقل اجلٝمٛمٞمة ،اًمذيـ يٜمٗمقن

إؾمامء واًمّمٗمات قمـ اهلل -قمز وضمؾ ،ويٜمٙمرون صٗمة اًمٕمٚمق ،ويٜم٘مؾ إظمٌار وأصمار ذم اًمرد قمٚمٞمٝمؿ ،وإسمٓمهال ىمهقهلؿ،
وإصمٌات قمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مف ،واؾمتقائف قمغم قمرؿمف ،واشمّماومف سمّمٗماشمف.
ِ
ىمٚمت ِ
ِ
ٍ
ًمٕمٌد اهللِ ِ
احلًلم ِ
ىمالَ ( :
ٟمٕمرف رسمٜمََا؟ ىمال :سم٠مٟمف َ
ومقق
اعمٌارك -اإلُمام اعمِمٝمقر :سمامذا
سمـ
سمـ
قمكم سم ُـ
ُ
ؿم٘مٞمؼُ :
وىمال ُّ
قمرؿم ِف ،سمائـ ُمـ ِ
ؾمامواشمِ ِف ،قمغم ِ
ظمٚم٘مف)  .وهذا إصمر رواه اًمٌخاري ذم( :ظمٚمؼ أومٕمال اًمٕمٌهاد) ،ورواه اًمهدارُمل ذم:
( )144

( )143

(اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞمة) ،و(اًمرد قمغم سمنم اعمريز ) ،ورواه قمٌد اهلل اسمـ اإلُمام أمحد
( )145

ىمداُمة  ،واًمّماسمقين
( )147

( )148

( )146

ذم( :اًمًٜمة) :يمام ذم( :اًمٕمٚمق) ٓسمـ

ذم( :قم٘مٞمدة أصحاب احلديث) ..وهمػمهؿ ُمـ اعمح٘م٘ملم.

( ) 141إؾمحاق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ خمٚمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٓمر احلٜمٔمكم .أسمق يٕم٘مقب اعمروزي ،اعمٕمروف سماسمـ راهقيفٟ .مزيؾ ٟمٞمًهاسمقر ،أطمهد أئٛمهة اعمًهٚمٛملم
وقمٚمامء اًمديـُ .مقًمده ذم ؾمٜمة إطمدى وؾمتلم وُمئة .اضمتٛمع ًمف احلديث ،واًمٗم٘مف ،واحلٗمظ ،واًمّمدق ،واًمقرع ،واًمزهد .ورطمؾ إمم اًمٕمراق واحلجهاز
واًمٞمٛمـ واًمِمام ،وقماد إمم ظمراؾمان ،وماؾمتقـمـ ٟمٞمًاسمقر إمم أن ُمات ِبا واٟمتنم قمٚمٛمف قمٜمد أهٚمٝما .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريهب :صم٘مهة طمهاومظ جمتٝمهد،
ىمريـ أمحد اسمـ طمٜمٌؾ .ذيمر أسمق داود أٟمف شمٖمػم ىمٌؾ ُمقشمف سمٞمًػم .مماشمف ؾمٜم ة صمامن وصمالصملم وُمئتلمً .مف ُمًائؾ مجٕمٝما اًمٙمقؾمج ُمع ُمًهائؾ اإلُمهام أمحهد.
اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 373 /2شمرمجة  ،)332وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 358 /11شمرمجة .)79
احلهراين ،صمهؿ اًمدُمِمه٘مل،
( )142شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌاس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘ماؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمهـ شمٞمٛم ّٞمهة ّ
احلٜمٌكم ،اإلُمام اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احلاومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞمة وأًمٞمة ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل ،وٟمٍم سمهف
أهؾ اًمًٜمة .وًمد ؾمٜمة إطمدى وؾمتلم وؾمت ُمئة ،وشمقذم ؾمٜمة صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئة .وًمف ُمـ اعم١مًمٗمات :اًمقاؾمٓمٞمة ،وُمٜمٝمهاج اًمًهٜمة .اٟمٔمهر اًمهذيؾ
قمغم ـمٌ٘مات احلٜماسمٚمة ( 491 /4شمرمجة  ،)531واًمقاذم سماًمقومٞمات ( 11 /7شمرمجة .)619
( ) 143أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜمة ( ،)216اًمدارُمل ذم اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞمة ( ،)67وذم ٟم٘مْمف ًمٚمٛمريزه ( ،)224/1اًمٌخهاري ذم ظمٚمهؼ أومٕمهال
اًمٕمٌاد ( ،)11اسمـ ىمداُمة ذم إصمٌات اًمٕمٚمق (ص.)117
( ) 144أسمق ؾمٕمٞمد قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ظماًمد اًمًجًتاين ،احلاومظ اإلُمام احلجهة ،صهاطمب اًمتّمهاٟمٞمػ .وًمهد ىمٌهؾ اعمئتهلم سمٞمًهػم .أيمثهر ُمهـ اًمؽمطمهال
هلجها
واًمتٓمقاف ذم ـمٚمب احلديث .أظمذ قمٚمؿ احلديث وقمٚمٚمف قمغم قمكم سمـ اعمديٜمل ،وحيٞمك سمـ ُمٕملم ،وأمحد سمـ طمٜمٌهؾ ،وومهاق أههؾ زُماٟمهف ،ويمهان ً
سمّمػما سماعمٜمافمرة ،ضمذ ًقما ذم أقملم اعمٌتدقمة .شمقذم -رمحف اهلل -ؾمٜمة صمامٟملم وُمئتلمً .مهف ُمّمهٜمٗماتُ :مٜمٝمها" :اًمًهٜمـ" ،و"اًمهرد قمهغم اعمريزه"،
سماًمًٜمة،
ً
ويمتاب "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞمة" .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 319/13شمرمجة  ،)148وشمذيمرة احلٗماظ ( 621/2شمرمجة .)648
) (145اعمتٙمٚمؿ اعمٜما فمر اًمٌارع سمنم سمـ همٞماث سمـ أيب يمريٛمة ،أسمق قمٌد اًمرمحـ ُمقمم زيد سمـ اخلٓماب :هق سمنم اعمريز .يمان ُمـ أقمٞمان أصهحاب اًمهرأي،
أظمذ قمـ أيب يقؾمػ ،وسمرع ذم اًمٗم٘مف ،وٟمٔمر ذم اًمٗمٚمًٗمة ،وضمرد اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ،وٟمافمر قمٚمٞمف ،ودقما إًمٞمف .ويمان رأس اجلٝمٛمٞمة ،يمان أسمقه هيقديا
ىمّمارا .شمقذم ؾمٜمة صمامن قمنمة وُمئتلم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 199 /11شمرمجة  ،)45وُمٞمزان آقمتدال ( 322 /1شمرمجة .)1214

القاعدة المراكشية
ومٝمذا صماسمت قمـ مجع ُمـ إئٛمة ،وهق إصمٌات قمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مف ،واؾمتقائف قمغم قمرؿمف :وهلذا عما ُؾم ِهئؾ قمٌهد اهلل سمهـ

اعمٌارك :يمٞمػ ٟمٕمرف رسمٜما؟! ىمال :سم٠مٟمف ومقق ؾمامواشمف قمغم قمرؿمف ،سمائـ ُمـ ظمٚم٘مف .وم٠مصمٌت صٗمة اًمٕمٚمق ،وماهلل ٍ
قمال قمغم ظمٚم٘مف،
وهذا قمام جلٛمٞمع اعمخٚمقىمات.
وآؾمتقاء قمغم اًمٕمرش صٗمة أظمرى ،وماًمٕمٚمق قمام قمغم مجٞمع اعمخٚمقىمات ،وآؾمتقاء قمغم اًمٕمرش ظماص( ،سمائ ٌـ ُمهـ
ِ
ظمٚم٘م ِف) :وذًمؽ ًمٚمرد قمغم اجلٝمٛمٞمة اًمهذيـ ي٘مقًمهقن :ههق خمهتٚمط سماعمخٚمقىمهات .سمهؾ سمهائـ وُمٜمٗمّمهؾ قمهـ اعمخٚمقىمهات،
وماعمخٚمقىمات ؾم٘مٗمٝما قمرش اًمرمحـ ،واًمٕمرش آظمر اعمخٚمقىمات وأقمالها ،واهلل ومقق اخلٚمؼ ،وهق ًمٞمس سمحاضمة إمم اًمٕمرش
وٓ همػمه ،سمؾ هق طماُمؾ ًمٚمٕمرش وحلٛمٚمة اًمٕمرش سم٘مقشمف وىمدرشمف.
ِ
ُمِمٝمقر قمـ ِ
صماسمت قمٜم ُف ُمـ همػم وضمف) .ومٝمذه اعم٘ماًمة -إصمٌات قمٚمق اهلل قمغم
اسمـ
ي٘مقل اعم١مًمػ -رمحف اهلل( :هذا
اعمٌارك ٌ
ٌ
أيْما صماسمتة قمـ اإلُمام أمحد،
ظمٚم٘مف ،واؾمتقائف قمغم قمرؿمف ،وأٟمف سمائـ ُمـ ظمٚم٘مف -صمٌتت قمـ اسمـ اعمٌارك ُمـ همػم وضمف ،وهل ً
ٍ
ُمًهتق
وقمـ اإلُمام إؾمحاق سمـ راهقيف ...وهمػممها ُمـ إئٛمة :ومٝمذا ىمقل إئٛمة ،وىمقل أهؾ اًمًٜمة ىماـمٌة ،وههق أن اهلل
قمغم قمرؿمف ،ومقق خمٚمقىماشمف ،سمائـ ُمـ ظمٚم٘مف ،ظمال ًوما ًمٚمحٚمقًمٞمة واجلٝمٛمٞمة اًمذيـ ي٘مقًمقن :إٟمف خمتٚمط سمٛمخٚمقىماشمف! طمتك إَنؿ
يمٌػما.
ىماًمقا :إٟمف ذم سمٓمقن اًمًٌاع! شمٕمامم اهلل قمام ي٘مقًمقن ًّ
قمٚمقا ً

( ) 146قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل ،اإلُمام ،احلاومظ ،اًمٜماىمد ،حمدث سمٖمداد ،أسمق قمٌد اًمهرمحـ اسمهـ ؿمهٞمخ اًمٕمٍمه أيب قمٌهد اهلل اًمهذهكم
اًمِمٞمٌاين اعمروزي ،صمؿ اًم ٌٖمدادي .وًمد ؾمٜمة صمالث قمنمة وُمئتلم ،ومٙمان أصٖمر ُمـ أظمٞمف صاًمح سمهـ أمحهد ىمهايض إصهٌٝماٟمٞملم .ىمهال اسمهـ طمجهر ذم
اًمت٘مريب :صم٘مةُ .مات ؾمٜمة شمًٕملم وُمئتلمً .مف يمتاب "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞمة" ،و"اًمًٜمة" .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 285 /14شمرمجة  ،)3157وؾمػم أقمالم
اًمٜمٌالء ( 516 /13شمرمجة .)257
(ُ )147مقومؼ اًمديـ أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُمة اعم٘مدد اجلامقمٞمكم صمؿ اًمدُمِم٘مل صمؿ احلٜمهٌكم .اًمِمهٞمخ اإلُمهام اًم٘مهدوة اًمٕمالُمهة اعمجتٝمهد ؿمهٞمخ
اإلؾمالمُ .مقًمده سمجامقمٞمؾ ُمـ قمٛمؾ ٟماسمٚمس ذم ؿمٕمٌان ؾمٜمة إطمدى وأرسمٕملم ومخس ُمئة .ىمدم دُمِمؼ ُمع أهٚمف وًمف قمنم ؾمٜملم ،ىمهرأ اًم٘مهرآن ،وطمٗمهظ
خمتٍم اخل رىمل ،ويمان ؿمٞمخ احلٜماسمٚمة .شمقذم يقم قمٞمد اًمٗمٓمر ؾمٜمة قمنميـ وؾمٌع ُمئة .صٜمػ اًمتّماٟمٞمػ احلًهٜمةُ :مٜمٝمها" :اعمٖمٜمهل" ذم اًمٗم٘مهف اعم٘مهارن،
و"اًمٙماذم" ،و"اعم٘مٜمع" .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 165/22شمرمجة  ،)112واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘مات احلٜماسمٚمة ( 281 /3شمرمجة .)311
( )148اإلُمام ؿمٞمخ اإلؾمالم اخل ٓمٞمب اعمٗمن اًمقاقمظ ،أوطمد وىمتف ذم ـمري٘متف ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمهاُمر سمهـ
قماسمد ،أسمق قمثامن اًمّماسمقينُ .مقًمده سمٌقؿمٜمج ؾمٜمة صمالث وؾمٌٕملم وصمالث ُمئة ،وشمقذم ؾمٜمة شمًع وأرسمٕملم وأرسمع ُمئة .اٟمٔمر :ؾمػم أقمهالم اًمٜمهٌالء (/18
 41شمرمجة  ،)17وـمٌ٘مات اًمِماومٕمٞمة اًمٙمؼمى ( 271 /4شمرمجة .)367

القاعدة المراكشية
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اجل ْٝم ِٛم َّٞم ِة! َىم َ
هالَ َ َٓ :
ػ:
ختَه ْ
اًمر ْ َ
مح ِـَ ،ىمدْْ ظم ْٗم ُت اهللَ ُم ْـ َيمثْ َرة َُما َأ ْد ُقمق َقم َغم ْ َ
( َو َىم َال َر َضم ٌؾ ًم َٕم ٌْد اهللِ ْسم ِـ اعمُْ ٌَ َاركَ :يا َأ َسما َقم ٌْد َّ
ِ
ِ
ٌم ٍء).
َوم٢مِ ََّن ُ ْؿ َي ْز ُقم ُٛمق َن َأ َّن إِ َهل َ َؽ ا ًَّمذي ِذم َّ
اًمً َامء ًَم ْٞم َس سمِ َ ْ
هذا إصمر ُر ِوي قمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٌارك ،وقمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد  ،واسمـ سمٓمة ذم( :اإلسماٟمهة) ،واسمهـ ظمزيٛمهة ...
ظمٗمت اهللَ ُمـ ِ
اعمٌارك :يا أسما ِ
ِ
ِ
رضمؾ ًمٕمٌد اهلل ِ
ىمال ٌ
وهمػمهؿَ ( .
يمثرة ُما أد ُقمق
اًمرمحـ -وهل يمٜمٞمة قمٌد اهلل سمـ اعمٌارك-
قمٌد
سمـ
ُ
( )149

( )151

اجلٝمٛمٞم ِة)  .ومٝمذا اًمرضمؾ يدقمق قمغم اجلٝمٛمٞمة ،ووضمد ذم ذًمؽ طمرضما ،وفمـ أن دقماءه قمٚمٞمٝمؿ ىمد ي ِ
ِ
قىمٕمف ذم إصمؿ ُمهـ
قمغم
ُ
َ ً
َّ
( )151

ختػ ،سمؾ اد ُع قمٚمٞمٝمؿ واصٓمؼم( :وم٢مَنؿ يزقمٛمق َن أ َّن إهلهؽ اًمهذي ذم
يمثرة دقمائف قمٚمٞمٝمؿ ،وم٘مال ًمف قمٌد اهلل سمـ اعمٌاركْ ٓ :
ٍ
ِ
قمٚمق اهلل قمهغم
ًمٞمس سمٌمء) ،ويزقمٛمقن أي :يٜمٙمرون ،أيُ :مذهٌٝمؿ إٟمٙمار اًمرب -ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم! َٕنؿ يٜمٙمرون َّ
اًمًامء َ
ظمٚم٘مف ،وي٘مقًمقن :إٟمف ذم يمؾ ُمٙمان.
وسمٕمْمٝمؿ يٜمٗمل اًمٜم٘مٞمْملم ،أيً :مٞمس داظمؾ اًمٕمامل وٓ ظمارضمف ،وٓ ومقىمف وٓ حتتف ،وٓ ُمٌلم ًمف ،ومٕمٌد اهلل سمـ اعمٌارك
ي٘مقل ٓ :ختػ ُمـ اًمدقماء قمٚمٞمٝمؿ :وم٢مَنؿ يٜمٙمرون وضمقد اهلل! ومٝمذا ُما ىماًمتف وهق( :أن إهلؽ اًمذي ذم اًمًامء ًمٞمس سمٌمء)،
يمام ؾمٌؼ أن ُٟم ُِ٘مؾ قمٜمف أٟمف ىمال :إن ىمقل اجلٝمٛمٞمة يدور قمغم أٟمف ًمٞمس ومقق اًمٕمرش إًمف ُي ْٕم ٌَد.

( ) 149اإلُمام اًم٘مدوة ،اًمٕماسمد اًمٗم٘مٞمف اعمحدث ،ؿمٞمخ اًمٕمراق قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ محدان أسمق قمٌد اهلل اًمٕمٙمؼمي احلٜمٌكم ،اسمـ سمٓمة .إُمام ًمٙمٜمهف ذو
أوهام .حلؼ اًمٌٖمقي ،واسمـ صاقمد .يمان أ ُّمارا سماعمٕمروف ،ومل يٌٚمٖمف ظمؼم ُمٜمٙمر :إٓ همػمهُ .مـ شمّماٟمٞمٗمف" :اإلسماٟمهة اًمٙمهؼمى" ،و"اإلسماٟمهة اًمّمهٖمرى"،
ُمات ؾمٜمة ؾمٌع وصمامٟملم وصمالث ُمئة .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 529/16شمرمجة  ،)389وُمٞمزان آقمتدال ( 15 /3شمرمجة .)5394
( ) 151احلاومظ احلجة اًمٗم٘مٞمف ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،إُمام إئٛمة ،حمٛمد سمـ إؾمحاق سمـ ظمزيٛمة سمـ اعمٖمػمة سمـ صاًمح سمـ سمٙمر .أسمهق سمٙمهر اًمًهٚمٛمل اًمٜمٞمًهاسمقري
اًمِماومٕمل ،صاطمب اًمتّماٟمٞمػ .وًمد ؾمٜمة صمالث وقمنميـ وُمئتلم ،وقمٜمل ذم طمداصمتف سماحلديث واًمٗم٘مف ،طمتك صار ييهب سمهف اعمثهؾ ذم ؾمهٕمة اًمٕمٚمهؿ
واإلشم٘مان .شمقذم ذم صماين ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜمة إطمدى قمنمة وصمالث ُمئة ،قمـ شمًع وصمامٟمهلم ؾمهٜمة .اٟمٔمهر ؾمهػم أقمهالم اًمٜمهٌالء ( 365/14شمرمجهة ،)214
وـمٌ٘مات اًمِمػمازي (ص.)115 :
( )151أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜمة ( ،)24اسمـ سمٓمة ذم اإلسماٟمة ( ،)149اسمـ ظمزيٛمة ذم اًمتقطمٞمد (.)587 /2

القاعدة المراكشية
ِ
ٞمد َ :يمالَم ْ ِ ِ
احل ِٛم ِ
ِ
حي ِ
اًمً َام ِء إِ ًَم ٌف!
او ًُمق َن َأ ْن َي ُ٘مق ًُمقاًَ :م ْٞم َس ِذم َّ
اجل ْٝمٛم َّٞمة َأ َّو ًُم ُف َؿم ْٝمدٌٌ َوآظم ُر ُه ُؾمؿَ ،وإِ َّٟم ََّام ُ َ
ُ َ
( َو َىم َال َضم ِر ُير ْسم ُـ َقم ٌْد ْ َ
َر َوا ُه ا ْسم ُـ َأ ِيب َطماشمِ ٍؿ ).
( )152

( )153

هذا إصمر قمـ ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد ،وهذا إصمر ضماء ذم اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞمة ،ومٙمالم اجلٝمٛمٞمة أوًمف ؿمٝمد ،وذم اًمٚمٗمهظ
إظمرى :أوًمف قمًؾ وآظمره ؾمؿ .واًمِمٝمد هق اًمٕمًؾ ،وم٠موًمف قمًؾَٕ :نؿ يماٟمقا ئمٝمرون أَنؿ يٜمزهقن اهلل قمـ ُمِمهاِبة
خمٚمقىماشمف ،وًمٙمٜمؽ إذا شمٌٞمٜمت أُمرهؿ ،وضمدت إَنؿ يٜمٙمرون وضمقد اهلل.
وهلذا ىمال ضمرير :يمالم اجلٝمٛمٞمة أوًمف قمًؾ -أو ؿمٝمد -وآظمره ُؾمؿ

 ،وم٠موًمف قمًؾَٕ :نؿ ئمٝمرون أَنؿ يريدون

( )154

أن يٜمزهقا اهلل قمـ ُمِماِبة خمٚمقىماشمف ،وأن اهلل ًمٞمس ًمف ؿمٌٞمف ،وأٟمف ٓ يامصمؾ خمٚمقىماشمف ،وي٘مقًمقن :إٟمف ٓ يٙمقن ومققٟٕ :مف ًمق
ضمًام ًمٙمان ُمِما ًِبا ًمٚمٛمخٚمقىمات ،وآظمره ؾمؿٟٕ :مؽ إذا شمٌٞمٜمت إُمهر ،وضمهدت أَنهؿ
ضمًام ،وًمق يمان ً
يمان ومقق ًمٙمان ً
يٜمٙمرون وضمقد اهلل.
وهلذا ىمال :وإٟمام حياوًمقن أن ي٘مقًمقاً :مٞمس ذم اًمًامء إًمف .وهذا هق اًمًؿ ،عماذا؟ َٕنهؿ ي٘مقًمهقنً :مهٞمس ومهقق ،وٓ
حتت ،وٓ أُمام ،وٓ ظمٚمػ ،وٓ يٛملم ،وٓ ؿمامل ،ومٚمٞمًت ًمف أي صٗمة :ومٚمهٞمس ًمهف قمٚمهؿ ،وٓ ؾمهٛمع ،وٓ سمٍمه ،وٓ
ُيقصػ سم٠مي صٗمة ،إذن ُماذا يٙمقن؟! هذا هق اًمٕمدم ،وم٢مَنؿ حياوًمقن أن يٜمٙمروا وضمقد اهلل ،وحياوًمقن أن ي٘مقًمقاً :مهٞمس
ذم اًمًامء إًمف .رواه اسمـ أيب طماشمؿ.

( ) 152ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد احلاومظ أسمق قمٌد اهلل اًمْمٌل .اًمٙمقذم صمؿ اًمرازي ،أطمد إئٛمةُ .مقًمده ؾمٜمة قمنم وُمئةٟ .مزل اًمري ،وٟمنم ِبا اًمٕمٚمؿ ،وي٘مهال:
ُمقًمده سم٠مقمامل أصٌٝمان ،وٟمِم٠م سماًمٙمقومة .ىمال اسمـ ؾمٕمد :يمان صم٘مة يمثػم اًمٕمٚمؿ ،يرطمؾ إًمٞمف .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة ،صحٞمح اًمٙمتاب .ىمٞمؾ يمان
ذم آظمر قمٛمره هيؿ ُمـ طمٗمٔمف .شمقذم ؾمٜمة صمامن وصمامٟملم وُمئة .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 541 /4شمرمجة  ،)918ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 9 /9شمرمجة .)3
) (153اًمٕمالُمة ،احلاومظ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طماشمؿ ،أسمق حمٛمد .وًمد ؾمٜمة أرسمٕملم وُمئتلم ،أو إطمدى وأرسمٕملم .ؾمٛمع ُمـ :أسمٞمف ،وأيب زرقمة ،ويمتب قمهٜمٝمام
يمتاب "اًمٕمٚمؾ" ،وًمف يمتاب ٟمٗمٞمس ذم "اجلرح واًمتٕمديؾ" .ويمان سمحرا ٓ شمٙمدره اًمدٓء .شمقذم ذم اعمحرم ،ؾمٜمة ؾمٌع وقمنميـ وصمالث ُمئة سماًمري ،وًمف
سمْمع وصمامٟمقن ؾمٜمة .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 263 /13شمرمجة  ،)129وُمٞمزان آقمتدال ( 587 /2شمرمجة .)4965
( )154أظمرضمف اًمذهٌل ذم اًمٕمٚمق ( )397قمـ اسمـ أيب طماشمؿ سمف.

القاعدة المراكشية
ِ
ِ
ٍ
ِ
اجل ْٝم ِٛم َّٞم َة َأ َرا ُدوا َأ ْن َيٜمْ ُٗمقا َأ ْن َي ُٙمُق َن اهللُ َ -قم َّز
اًمر ْ َ
مح ِـ ْسم ِـ َُم ْٝمدي َ ،ىم َال :إِ َّن ْ َ
َػم ُه َسم َ٠م َؾماٟمٞمدََ َصماسمِتََة َقم ْـ َقم ٌْد َّ
( َو َر َوى ُه َق َو َهم ْ ُ
شَ ،أ َرى َأ ْن ُي ًْتَتََا ُسمقاَ ،وم٢مِ ْن َشمَا ُسمقا َوإَِّٓ ُ ِ
قؾمكَ ،و َأ ْن َي ُٙمُق َن َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
رض َسم ْت َأ ْقمٜمََا ُىم ُٝم ْؿ) .
َو َضم َّؾَ -يم َّٚم َؿ ُُم َ
( )155

( )156

هذا رواه اسمـ أيب طماشمؿ وهمػمه سم٠مؾماٟمٞمد صماسمتة قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي اإلُمام اعمِمٝمقر ،ىمال :إن اجلٝمٛمٞمة أرادوا أن
يٜمٗمقا أن يٙمقن اهلل -قمز وضمؾ -يمٚمؿ ُمقؾمك ،وأن يٙمقن قمغم اًمٕمرش ،وم٢مذن ٟمٗمهقا اًمٙمهالم ،وٟمٗمهقا أن يٙمهقن اهلل -قمهز
وضمؾ -يمٚمؿ ُمقؾمك ،إذن ٟمٗمقا اًمٙمالم ،وُمٕمٜماه :إٟمٙمار اًمرؾمآت ،وماًمرؾماًمة سمدأت سماًمٙمالم ،وأٟمٙمهروا اًمٙمتهب اعمٜمزًمهة،
ٍ
قمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مف ،وأٟمف ًمٞمس ًمف ُمٙمان ،سمهؾ ههق خمهتٚمط
وأٟمٙمروا أن يٙمقن اهلل
ُمًتق قمغم اًمٕمرش ،وُمٕمٜماه أَنؿ أٟمٙمروا َّ
سمٛمخٚمقىمات ،وهذا ي١مدي إمم إٟمٙماره ،وإمم اًم٘مقل سمٕمدم وضمقده.
ىمال قمٌد اًمرمحـ :أرى أن يًتتاسمقا ،وم٢من شماسمقا وإٓ ُ ِ
رض َسمت أقمٜماىمٝمؿَٕ :نؿ يمٗمار يًتح٘مقن اًم٘متهؾ ،ومه٢من مل يتقسمهقا
ُ ِ
رض َسمت أقمٜماىمٝمؿ ،وهذا إصمر رواه اًمٌخاري ذم( :ظمٚمؼ أومٕمال اًمٕمٌاد)  ،وقمٌد اهلل اسمـ اإلُمهام أمحهد ذم( :اًمًهٜمة) ،
( )157

وإؾمٜماده اًمّمحٞمح ،يمام ىمال اسمـ اًم٘مٞمؿ

( )159

( )158

ذم( :اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞمة)  ،يمام ىمال اعمح٘مؼ.
( )161

هقب ا ًْمٕماُم ِ
ِ
ِ
ش اؾمهتََقىَ ،قم َ ِ
هةَ ،وم ُٝمه َق
( َو َىم َال َي ِزيدُُ ْسم ُـ َه ُارو َن َُ :م ْـ َز َقم َؿ َأ َّن اهللَ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ ْ َ
هر ِذم ُىم ُٚم ِ َ َّ
هغم ظمهالََف َُمها َي٘م ُّ
( )161

َضم ْٝم ِٛمل) .
( )162

( ) 155قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي سمـ طمًان ،سمـ قمٌد اًمرمحـ ،اإلُمام اًمٜماىمد اعمجقد ،ؾمٞمد احلٗماظ ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمٕمٜمؼمي ،وىمٞمؾ :إزديُ ،مهقٓهؿ اًمٌٍمهي
اًمٚم١مًم١مي .شمقذم سماًمٌٍمة ذم مجادى أظمرة ؾمٜمة صمامن وشمًٕملم وُمئة ،وهق اسمـ صمالث وؾمتلم ؾمٜمة .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة صمٌت طماومظ .اٟمٔمر:
هتذيب اًمٙمامل ( 431/17شمرمجة  ،)3969وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 192/9شمرمجة .)56
( )156أظمرضمف اًمذهٌل ذم اًمٕمٚمق ( )434قمـ اسمـ أيب طماشمؿ سمف.
( )157أظمرضمف اًمٌخاري ذم ظمٚمؼ أومٕمال اًمٕمٌاد (.)63
( )158أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜمة (.)45 ،44
( ) 159حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحهقي ،اًمٕمهارف.
اسمـ ىمٞمؿ اجلقزية .شمٗم٘مف ذم اعمذهب احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛم َّٞمة .ويمان ذا قمٌادة وهتجد ،وـمقل صالة ،وهلهج سماًمهذيمرً .مهف
شمقاًمٞمػ طمًانُ :مٜمٝما" :زاد اعمٕماد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜمة إطمدى وشمًٕملم وؾمت ُمئة ،وشمقذم ؾمٜمة إطمدة ومخًلم وؾمٌع ُمئهة .اٟمٔمهر :اًمٌدايهة
واًمٜمٝماية ( ،)523 /18واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘مات احلٜماسمٚمة ( 171 /5شمرمجة .)611
( )161اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞمة (ص )134

القاعدة المراكشية
ِ
ِ
ِ
ِ
زقمؿ أن اهللَ َ
هر ذم ىمٚمهقب
قمغم
اًمٕمرش اؾمتقى ،قمهغم ظمهالف ُمها َي٘م ُّ
َأ َىم َّر َي٘مر ،أو أىمر َي َ٘مر ،ىمال يزيد سمـ هارونَُ ( :مـ َ
أيْما ،وأسمق داود ذم( :اعمًائؾ) ،وقمٌد اهلل ذم( :اًمًٜمة) ،وإؿمٕمري
اًمٕماُمة ،وهق ضمٝمٛمل) .وهذا إصمر رواه اًمٌخاري ً

( )163

واسمـ سمٓمة ذم( :اإلسماٟمة) ،ىمال ؿمٞمخ اإلؾمالم -يمام ذم اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمهالُمٞمةً -متٚمٛمٞمهذه  :واًمهذي ي٘مهر ذم ىمٚمهقب
( )164

هق ُما ومٓمر اهلل -شمٕمامم -قمٚمٞمف اخلٚمؼُ :مـ شمقضمٝمٝما إمم رِبا -شمٕمامم -قمٜمد اًمٜمقازل واًمِمدائد ،واًمدقماء واًمرهمٌات إمم اهلل -
ِ
ِ
َّاس َقم َٚمٞمْ َٝما﴾ .
شمٕماممٟ -محق اًمٕمٚمق ،وٓ يٚمتٗمت يٛمٜمة وٓ ينة ،ىمال -شمٕمامم﴿ :وم ْٓم َر َة اهللَِّ ا ًَّمتل َوم َٓم َر اًمٜمَّ َ
( )165

جي ِّٝم َٛمف أسمقه ،ويٜم٘مٚمف إمم اًمتٕمٓمٞمؾ ،إذن اًمذي ي٘مر ذم ىمٚمقب اًمٕماُمة هق
وُما ُمـ ُمقًمقد إٓ ُيق ًَمد قمغم هذه اًمٗمٓمرة طمتك ُ َ
اًمٗمٓمرة اًمتل ومٓمر اهلل اًمٜماس قمٚمٞمٝما ،وم٘مد ومٓمر اهلل اخلالئؼ أن يتقضمٝمقا إمم اهلل قمٜمد اًمٜمقازل واًمِمدائد ،وم٢مذا أصاسمتٝمؿ ؿمدة
وويؾ ،وإذا أرادوا اًمدقماء إمم اهلل شمقضمٝمقا إمم اًمٕمٚمق ،ومال يٚمتٗمتقن يٛمٜمة وٓ ينة ،طمتك اًمٌٝمائؿ اًمٕمجاموات!
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمٕماُمة،
ىمٚمقب
ظمالف ُما ي٘مر ذم
اًمٕمرش اؾمتقى ،قمغم
زقمؿ أ َّن اهللَ قمغم
ي٘مقل يزيد سمـ هارون -اإلُمام اعمِمٝمقرَُ ( :مـ َ
ومٝمق ضمٝمٛمل) .أي :ظماًمػ اًمٗمٓمرة اًمتل ومٓمر اًمٜماس قمٚمٞمٝمإ :ن اهلل ومٓمر اخلالئؼ ذم اًمتقضمف إًمٞمف ذم اًمٕمٚمق ،قمٜمهد اًمٜمهقازل
واًمِمدائد.

( ) 161اإلُمام اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ اإلؾمالم احلاومظ يزيد سمـ هارون سمـ زاذي ،وي٘مال :سمـ زاذان سمـ صماسمت اًمًٚمٛمل ،أسمق ظماًمد اًمقاؾمٓمل .يمان رأؾما ذم اًمٕمٚمهؿ
واًمٕمٛمؾ ،صم٘مة طمجة ،يمٌػم اًمِم٠من .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة ُمت٘مـ قماسمد .اٟمٔمهر :هتهذيب اًمٙمهامل ( 261/32شمرمجهة  ،)7161وؾمهػم أقمهالم
اًمٜمٌالء ( 358 /9شمرمجة .)118
( )162أظمرضمف قمٌداهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜمة ( ،)54،1111اًمٌخاري ذم ظمٚمؼ أومٕمال اًمٕمٌاد ( ،)51اسمـ سمٓمة ذم اإلاٟمة ( )122قمـ يزيد سمـ هارون سمف.
( )163أسمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب سمنم إؾمحاق سمـ ؾمامل سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمقؾمك سمـ أُمػم اًمٌٍمة سمهالل سمهـ أيب سمهردة سمهـ صهاطمب
رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أيب ُمقؾمك قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس سمـ طمْمار ،إؿمهٕمري اًمهٞمامين اًمٌٍمهي .وًمهد ؾمهٜمة ؾمهتلم وُمئتهلم .ويمهان إُمهام
اعمتٙمٚمٛملم ،ويمان قمجٌا ذم اًمذيماء ،وىمقة اًمٗمٝمؿ .أظمذ قمـ أيب قمكم اجلٌائل وهمػمه ،وأظمذ قمٜمف أئٛمة ُمٜمٝمؿ :أسمق احلًـ اًمٌاهكم ،وأسمق احلًـ اًمٙمرُماين،
وهمػممها .صٜمػ قمدة يمتبُ :مٜمٝما" :اًمٗمّمقل ذم اًمرد قمغم اعمٚمحديـ" ،و"اًمرؤية سمإسمّمار" ،و"اًمرد قمغم اسمـ اًمراوٟمدي" ،وهمػم ذًمهؽ .اٟمٔمهر :ؾمهػم
أقمالم اًمٜمٌالء ( 85 /15شمرمجة  ،)51وـمٌ٘مات اًمِماومٕمٞمة اًمٙمؼمى ًمٚمًٌٙمل ( 347 /3شمرمجة .)223
( )164اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞمة (ص.)134
( )165اًمروم.31 :

القاعدة المراكشية
ومٛمـ زقمؿ أن اهلل اؾمتقى اؾمتقا ًء خياًمػ اًمٗمٓمرة -وهق أن اهلل اؾمتقى قمغم قمرؿمف ذم اًمٕمٚمهق -ومٝمهذا ضمٝمٛمهل ،ومٛمهـ
َ
سمٛم َٚم َؽ وىمٝمر ،ومٝمذا ظمالف ُما ي٘مر ذم ىمٚمقب اًمٕماُمة .وماًمذي ي٘مر ذم ىمٚمقب
ي٘مقل :قمغم اًمٕمرش اؾمتقى .ويٗمنها ُ-مثالًَ -
قماُمة اًمٜماس :أن اهلل اؾمتقى قمغم اًمٕمرش ذم اًمٕمٚمق ،وأن اخلالئؼ قمٜمد اًمِمدائد واعمٚمامت إذا أصهاِبا وهٞمؼ شمقضمٝمهت إمم
اًمٕمٚمق ،ويمذًمؽ احلٞمقاٟمات اًمٕمجاموات.
اجلٝم ِٛمٞم ُةَ -وم َ٘م َال :هؿ َأ َذ َىمقًٓ ُِمـ ا ًْمٞمٝم ِ
ِ ِ
(و َىم َال ؾم ِٕمٞمدُُ سمـ َقم ِاُم ٍر ُّ ِ
مجه َع
قد َواًمٜمَّ ََّّم َارىَ ،و َىمهدْْ َأ ْ َ
َ َُ
ُ ْ ُّ ْ
اًمْم ٌَٕم ُّل -و ُذيم َر قمٜمْْدََ ُه ْ َ ْ َّ
ْ ُ
َ
َ
ِ
َأه ُؾ إَدي ِ
لم َقم َغم َأ َّن اهللَ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
ر ٌء!) .
ان َُم َع اعمُْ ًْ ِٚم ِٛم َ
ْ
َْ
شَ ،و َىما ًُمقا ُه ْؿًَ :م ْٞم َس َقم َٚم ْٞمف َ ْ
( )166

( )167

(ًمٞمس ِ
قمٚمٞمف) ،أيً :مٞمس قمغم اًمٕمرش رء ،وهذا إصمر قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قماُمر اًمْمهٌٕمل ،ورواه اًمٌخهاري ذم( :ظمٚمهؼ
َ
أومٕمال اًمٕمٌاد) ،ورواه اسمـ أيب طماشمؿ يرد قمغم اجلٝمٛمٞمة ،ورواه اًمذهٌل

( )168

ذم( :يمتاب اًمٕمٚمق).

ي٘مقل ؾمٕمٞمد سمـ قماُمر اًمْمٌٕمل -وىمد ُذ ِيمر قمٜمده اجلٝمٛمٞمة( :هؿ أذ ىمقًٓ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّمارى) .و(أذ) ًمٖمة ىمٚمٞمٚمة،
ويمذًمؽ (أظمػم) ،واًمٚمٖمة اعمِمٝمقرة :ذ وظمػم ،ذ سمدون مهزة ،أُما (أذ) ومٝمل ًمٖمة ىمٚمٞمٚمة.
ِ
واًمٜمّمارى) .عماذا؟ ٕن اًمٞمٝمقد واًمٜمّمارى يمان يمٗمرهؿ سم٢مٟمٙمار رؾماًمة اًمٜمٌل -صغم
اًمٞمٝمقد
أذ ىمقًٓ ُمـ
َ
ي٘مقل( :هؿ ُّ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً ،مٙمـ هؿ يثٌتقن وضمقد اهلل ،وي٘مرون سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞمة ،ويثٌتقن وضمقد اهلل ،واؾمتقاءه قمغم قمرؿمف :ومٚمٝمذا
صار ىمقل اجلٝمٛمٞمة أذ ُمـ ىمقل اًمٞمٝمقد واًمٜمّمارى ذم هذه اعمً٠مًمة ،وماًمٞمٝمقد واًمٜمّمارى يمٗمارَٕ :نهؿ مل ي١مُمٜمهقا سمرؾمهاًمة

( ) 166ؾمٕمٞمد سمـ قماُمر اًمْمٌٕمل ،أسمق حمٛمد اًمٌٍمي .وًمد ؾمٜمة اصمٜمتلم وقمنميـ وُمئة .روى قمـ :ؿمٕمٌة وؾمهٕمٞمد سمهـ أيب قمروسمهة ،وهمػممهها .روى قمٜمهف:
أمحد وقمكم سمـ اعمديٜمل وإؾمحاق سمـ راهقيف واسمـ ُمٕملم ،وهمػمهؿ ، .ىمال أسمق طماشمؿ :يمان رضم ً
ال صاحلا ،ويمهان ذم طمديثهف سمٕمهض اًمٖمٚمهط .ىمهال اسمهـ
طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة صاًمح ،وىمال أسمق طماشمؿ :رسمام وهؿُ .مات ؾمٜمة صمامن وُمائتلم ،وًمف ؾمت وصمامٟمقن .اٟمٔمهر :هتهذيب اًمٙمهامل ( 511 /11شمرمجهة
 ،)2311وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 385 /9شمرمجة .)124
( )167أظمرضمف اًمٌخاري ذم ظمٚمؼ أومٕمال اًمٕمٌاد ( ،)13اًمذهٌل ذم اًمٕمٚمق ( )431قمـ اسمـ أيب طماشمؿ سمف.
( ) 168حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىمايامز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل اًمذهٌل .اإلُمام ،اعمحدثُ ،م١مرخ اإلؾمالم ،صاطمب اًمٕمٌهارة اًمرؿمهٞم٘مة ،واجلٛمٚمهة
إٟمٞم٘مةُ .مـ ؿمٞمقظمف :اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ،واسمـ شمٞمٛمٞمةُ .مقًمده ذم ؾمٜمة صمالث وؾمٌٕملم وؾمت ُمئة ،وووماشمف ؾمٜمة صمامن وأرسمٕملم وؾمٌع ُمئةً .مف ُمهـ ُم١مًمٗمهات
طمًان ضمٞمادُ :مٜمٝما" :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء" ،و"ُمٕمرومة اًم٘مراء اًمٙمٌار" .اٟمٔمر :ـمٌ٘مات اًمِمهاومٕمٞمة اًمٙمهؼمى ( 111 /9شمرمجهة  ،)1316واٟمٔمهر ُم٘مدُمهة
اًمديمتقر /سمِمار ًمٚمجزء إول ُمـ يمتاسمف اًمًػم.

القاعدة المراكشية
قمٚمق اهلل قمغم اخلٚمؼ ،وي٘مقًمقن سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞمة ،ومّماروا أطمًـ طمهآً ُمهـ
اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً ،مٙمٜمٝمؿ يثٌتقن َّ
اجلٝمٛمٞمة ُمـ هذه اجلٝمة :وهل ضمٝمة إصمٌات اًمٕمٚمق.
ِ
ِ
وهلذا ىمال( :وم٘مد أمج َع ُ
اعمًٚمٛملم قمغم أن اهللَ َ
اًمٕمرش) .أي :أهؾ إديان ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّمارى،
قمغم
إديان ُمع
أهؾ
َ
واوم٘مقا اعمًٚمٛملم قمغم أن اهلل قمغم اًمٕمرش ،وىماًمقا هؿ -يٕمٜمل اجلٝمٛمٞمةً :مٞمس قمٚمٞمف رء .ومٕمغم هذا ومٝمهؿ أذ ُمهـ اًمٞمٝمهقد
واًمٜمّمارىٕ :ن اًمٞمٝمقد واًمٜمّمارى واوم٘مقا اعمًٚمٛملم قمغم أن اهلل ومقق قمرؿمف ،وىماًمت اجلٝمٛمٞمةً :مٞمس قمغم اًمٕمهرش رء.
يمٗمهرا
ومّمار أيمثر ىمقهلؿ ذ ُمـ ىمقل اًمٞمٝمقد واًمٜمّمارى ُمـ هذه اجلٝمة ،وًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اًمٞمٝمقد اًمٜمّمهارى أظمهػ ً
ُمٜمٝمؿ ،وماًمٞمٝمقد واًمٜمّمارى يمٗمار ،وأُمرهؿ واوح ٓ إؿمٙمال ومٞمفً ،مٙمـ ُمـ ضمٝمة إصمٌاهتؿ قمٚمق اهلل قمغم قمرؿمف ههؿ أطمًهـ
طمآً ُمـ اجلٝمٛمٞمة.
يز و َأصحاسمفَ ،ومر َأي ُت ِ
ِ
ِ ِ
آظم َر َيمالَ َُِم ِٝم ْؿ َيٜمْتَ َِٝمل إِ َمم َأ ْن َي ُ٘مق ًُمقاًَ :م ْٞم َس
نما اعمَْ ِّر َّ َ ْ َ َ ُ َ ْ
( َىم َال َقم ٌَّا ُد ْسم ُـ ا ًْم َٕم َّقا ِم ا ًْم َقاؾمٓم ُّل َ :يم َّٚم ْٛم ُت سمِ ْ ً
ِ
َحقا َوَٓ ُي َق َار ُصمقا) .
ر ٌءَ ،أ َرى واهللِ َأَّٓ ُيٜمََا َيم ُ
ِذم َّ
اًمً َامء َ ْ
( )169

( )171

سمنما اعمريزه).
هذا أصمر قمٌاد سمـ اًمٕمقام اًمقاؾمٓمل ،وىمد رواه قمٌد اهلل اسمـ اإلُمام أمحد ذم( :اًمًٜمة) ،ي٘مقل( :
ُ
يمٚمٛمت ً
ًُٛمك اعمريًٞمة.
وهذا ضمٝمٛمل شم٘مٚمد ُمذهب اجلٝمٛمٞمة ،وهق ُمت٠مظمر ذم اًم٘مرن اًمثاًمث اهلجري ،وضماءت قمٜمف ـمائٗمة ُشم َّ
آظمهر
سمنما اعمريز) .أي :ذم إصمٌات قمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مف ،ىمهال( :
ي٘مقل قمٌاد -ويمان
ُ
ومرأيهت َ
ُمٕماسا ًمٌنم( :يمٚمٛمت ً
ً
ِ
اًمًامء رء) .ومٝمذا آظمر يمالُمٝمؿ :وهق أَنؿ يٜمٙمرون وضمقد اهلل ،ومٙمالُمٝمؿ يدور قمغم
ًمٞمس ذم
يمالُمف يٜمتٝمل إمم أن ي٘مقلَ :
إٟمٙمار وضمقد اهلل.

( ) 169اإلُمام اعمحدث اًمّمدوق قمٌاد سمـ اًمٕمقام سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٜمذر سمـ ُمّمٕمب سمـ ضمٜمدل اًمٙماليب ،أسمق ؾمٝمؾ اًمقاؾمهٓمل .روى قمهـ :محٞمهد
اًمٓمقيؾ ،وإؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظماًمد ،وؾمٕمٞمد اجلريري ،وهمػمهؿ .وروى قمٜمف :أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،واسمـ أيب ؿمٞمٌة ،وهمػممها .وصم٘مهف أسمهق طمهاشمؿ وأسمهق داود
واًمٜمً ائل ،وهمػمهؿ .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مةُ .مات ؾمٜمة ؾمٌع وصمامٟملم وُمئهة .اٟمٔمهر :هتهذيب اًمٙمهامل ( 141 /14شمرمجهة  ،)3189وؾمهػم
أقمالم اًمٜمٌالء ( 511 /8شمرمجة .)134
( )171أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜمة ( )65،199،516قمـ قمٌاد سمـ اًمٕمقام سمف.

القاعدة المراكشية
ضمًهام،
ومٝمؿ ي٘مقًمقنً :مٞمس ومقق اًمٕمرش رء! إذن أيـ اهلل؟ هؾ هق ومقق اًمٕمرش؟ ي٘مقًمقاً ،ٓ :مق يمان ومقق ًمٙمان
ً
ضمًهام،
ويمان حمدو ًدا ،وهذا ومٞمف شمِمٌٞمف سماعمخٚمقىمات ،وهذا شمٜم ُّ٘مص ًمف ،وي٘مقًمقنً :مق يمان ذم ضمٝمة ُمٕمٞمٜمة ًمقضمب أن يٙمقن
ً
آظمر
وأن يٙمقن حمدو ًدا
وُمتحٞمزا ،إذن أيـ هق؟! ومٙمالُمٝمؿ ذم اًمٜمٝماية ي١مدي إمم إٟمٙمار وضمقد اهلل :وهلذا ىمال قمٌادُ ( :
ً
رأيت َ
ِ
يمالُم ِٝمؿ يٜمتٝمل ٕن ي٘مقًمقاً :مٞمس ذم اًمًامء رء).
صمؿ طمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ قمٌاد سمـ اًمٕمقام ،وم٘مال( :أرى واهلل أٓ ُيٜمََايمحقا وٓ ُي َق َارصمقا) .ومٝمذا طمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سماًمٙمٗمرٕ :ن اًمذي
ٓ يقرث وٓ يزوج ًمٞمس ُمـ اعمًٚمٛملم .ومٝمؾ يقرث اًمٙماومر ُمـ ُمًٚمؿ؟ ٓ يقرث .ومٚمق ُمات ؿمخص وًمف اسمٜمان :أطمدمها
ومٛمـ اًمذي يرصمف؟ اًمذي يرصمف هق اعمًٚمؿ ،واًمٙماومر ٓ يرصمف ،ومها أظمقان ،وماًمٙماومر ٓ يهقرثٟٕ :مهف
ُمًٚمؿ ،وأظمر يماومرَ ،
خماًمػ ًمٚمديـ.
ويمذًمؽ إذا ظمٓمب يماومر اُمرأة ُمًٚمٛمة وم٢مٟمف ٓ ُي َز َّوج ،ومٕمٌاد سمـ اًمٕمقام طمٙمؿ قمٚمٞمف سماًمٙمٗمر :وهلذا ىمالَ ( :أرى واهللِ أَّٓ
ُيٜمََايمحقا وٓ ُي َق َّرصمقا)ٕ .ن اًمذي ٓ ُيٜمايمح وٓ ُي َق َّرث هق اًمٙماومر.
وذيمر اًمٕمالُمة اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهلل -أن مخس ُمئة قمامل يمٗمروا اجلٝمٛمٞمة ،وىمال سمٕمض اًمٕمٚمامء :إن اجلٝمٛمٞمة ظمهارضمقن
هغم َصمهالَ ٍ
قمـ آصمٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىمة! يِمػمون إمم ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :ؾمتَ ْٗم َ ِؽم ُق َه ِذ ِه إُ َُّمه ُة َقم َ
لم
َث َو َؾمهٌْ ِٕم َ
ومِر َىم ًةُ ،يم ُّٚمٝما ِذم اًمٜمَّ َِّار إَِّٓ و ِ
اطمدََ ًةش  .ومٝمذه آصمٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىمة ُمـ أهؾ اًمٌهدع ،وقمٚمهٞمٝمؿ اًمققمٞمهد ،ويمٚمٝمهؿ ذم اًمٜمهار،
َ
َ
ْ
( )171

يمٗماراً ،مٙمـ اجلٝمٛمٞمة ظمارضمقن ُمـ آصمٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىمة سمٙمٗمرهؿ ووالهلؿ!
ًمٙمٜمٝمؿ ًمٞمًقا ً
هد ِ
احل ِ
ِ
(وه َذا َيمَثِػم ِذم َيمالَ َُِم ِٝمؿ ،وه َٙم ََذا َذ َيمَر َأه ُؾ ا ًْم َٙمالَ ِم ا ًَّم ِذيـ يٜمْ ِْ٘م ُٚمق َن ُم َ٘مآَ ِ
ت اًمٜمَّ ِ
يث،
َ ْ
ْ َ َ
َ َ
َ َ
اًمًٜمََّّة َو َأ ْه ِؾ ْ َ
َّاسَُ :م َ٘ما ًَم َة َأ ْه ِؾ ُّ
َ
ٌ
لم)َ ،و( َُم َ٘مآَ ُت ِ
َيم ََام َذ َيم ََر ُه َأ ُسمق ْ
احلَ ًَ ِـ إَ ْؿم َٕم ِر ُّي ِذم ِيمتََا َسم ِف ا ًَّم ِذي َصٜمَّ َٗم ُفِ ( :ذم ْ
لم)َ ،وم َذ َيم ََر ومِ ِٞمف َأ ْىم َق َال
اظمتِالَ ُ
اإل ْؾمالَ َُِمٞمِّ َ
َف اعمُْ َّم ِّٚم َ
ض َواعمُْ ْٕمتَ َِز ًَم ِة َواعمُْ ْر ِضمئَ ِةَ ...و َهم ْ ِ
اًمر َواومِ ِ
ْ
َػم ِه ْؿ).
اخلَ َق ِار ِج َو َّ

( ) 171طمًـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 16937أسمق داود :يمتاب اًمًٜمة ،سماب ذح اًمًٜمة ( ،)4597ىمال إًمٌاين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـُ ،مهـ
طمديث ُمٕماوية سمـ أيب ؾمٗمٞمان ،وذم اًمٌاب ُمـ طمديث قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،وقمقف سمـ ُماًمؽ.
وأظمرضمف اًمؽمُمذي :يمتاب اإليامن ،سماب ُما ضماء ذم اومؽماق هذه إُمة (ُ )2641مـ طمديث قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،وىمال اًمؽمُمذي :طمديث طمًـ همريب،
وأظمرضمف اسمـ ُماضمة :يمتاب اًمٗمتـ ،سماب اومؽماق إُمؿ (ُ ) 3992مـ طمديث قمقف سمـ ُماًمؽ ،وىمال إًمٌاين ذم صحٞمح أيب داود :طمًـ.

القاعدة المراكشية
ي٘مقل اعم١مًمػ( :وههذا يمثهػم ذم ِ
يمالُم ِٝمهؿ) .أي :ذم يمهالم اًمٕمٚمهامء ذم اًمهرد قمهغم اجلٝمٛمٞمهة ،وشمٙمٗمهػمهؿ وشمٌهديٕمٝمؿ
ٌ
ِ
ذيمر ُ
اًمٜماس) .وهؿ اًمذيـ ي٘مقًمقن أىمقال اًمٜمهاس ،وم٘مهال:
أهؾ اًمٙمال ِم اًمذيـ يٜم٘مٚمق َن ُم٘مآت
وشمْمٚمٞمٚمٝمؿ ،ىمال( :وهٙم َذا َ
ِ
ِ
واحلديث) .وذيمروا ُم٘مآت اجلٝمٛمٞمة اًمذيـ يٜم٘مٚمقن ُم٘مآت اًمٜماس ،وي١مًمٗمقن اًمٙمتهب ُمثهؾ :أيب احلًهـ
اًمًٜمة
(أهؾ
إؿمٕمري ،ذم يمتاسمف اًمذي صٜمٗمف ؾمامه( :ذم اظمتالف اعمّمٚملم) ،و(ُم٘مآت اإلؾمالُمٞملم) ،وذيمر ومٞمهف :أىمهقال اخلهقارج،
وأىمقال اًمرواومض ،وأىمقال اعمرضمئة ،وأىمقال اعمٕمتزًمة ...وهمػمهؿ ،صمهؿ ذيمهر سمٕمْمهٝمؿ وم٘مهال( :أههؾ اًمًهٜمة وأصهحاب
احلديث).
هف و ُيم ُتٌُِ ِ
ِ ِ ِ
احل ِد ِ
مج َٚم ُة َىم ْق ِهل ُؿِ :
اًمًٜمَّ َِّة َو َأ ْص َح ِ
هز َو َضم َّ
هف
اإل ْىم َر ُار سمِهاهللِ َ -قم َّ
يثَ ،و ُ ْ
هؾَ -و َُمالََئ َٙمَت َ
اب ْ َ
( ُصم َّؿ َىم َالَ :ذ َيم ََر َُم َ٘ما ًَم َة َأ ْه ِؾ ُّ
ات َقم ْـ رؾم ِ
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ َٓ ،ي ُر ُّدو َن ُِم ْـ َذًمِ َؽ َؿم ْٞم ًئا -إِ َمم َأ ْن
َو ُر ُؾم ِٚم ِفَ ،وسمِ َام َضما َء ُِم ْـ ِقمٜمْ ِْد اهللَِِ ،وسمِ َام َر َوا ُه اًمثِّ َ٘م ُ
َ ُ
ش اؾمتََقى﴾  ،و َأ َّن ًَمف يدََ ي ِـ سمِالَ َيمٞم ٍ
ِ ِ
ػَ ،يم ََام َىم َ
هال َ -شم َٕم َ
هامم﴿ :عمَِها
اًمر ْ َ
ْ
َُ ْ
َ
مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ ْ َ
َىم َالَ :و َأ َّن اهللَ َقم َغم َقم ْرؿمفَ ،يم ََام َىم َالَّ ﴿ :
حت ِٛم ُؾ ُِم ْـ ُأٟمثَك َوَٓ َشم ََْم ُع إَِّٓ سمِ ِٕم ْٚم ِٛم ِف﴾ .
َظم َٚم ْ٘م ُت سمِٞمَدََ َّي﴾ َ ،و َأ َىم ُّروا َأ َّن هللِ ِقم ْٚم ًامَ ،يم ََام َىم َالَ ﴿ :أ َٟمز ًَم ُف سمِ ِٕم ْٚم ِٛم ِف﴾ َ ،و﴿ َو َُما َ ْ
( )172

( )173

( )175

( )174

اًمً َٛم َع َوا ًْم ٌَ ٍَمَ ،و َمل َيٜمْ ُٗمقا َذًمِ َؽ َقم ِـ اهللِ َيم ََام َٟم َٗمتْ ُف اعمُْ ْٕمتَ َِز ًَم ُةَ ،و َىما ًُمقا :إِ َّٟم ُف َٓ َي ُٙمُق ُن إِ َمم َر ِِّبِ ْؿ ُِم ْـ َظم ْ ٍ
هػم َوَٓ َذ إَِّٓ
َو َأ ْصم ٌَتُُقا َّ
َ
ْ

َُما َؿما َء اهللَُُ ،و َأ َّن إَ ْؿم َٞما َء َشم ُٙمُق ُن سمِ َٛم ِِمٞم َئ ِة اهللَِِ ،يم ََام َىم َالَ ﴿ :و َُما َشم ََِما ُءو َن إَِّٓ َأن َي َِمها َء اهللَُّ﴾  ،إِ َمم َأ ْن َىم َ
هالَ :و َي ُ٘مق ًُمهق َن :إِ َّن
اد ِ
قق ،ويّمدِِّّ ُىمق َن سمِإَطم ِ
يث ا ًَّمتِل َضماء ْت َقم ْـ رؾم ِ
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿُِ -مثْ َ
هؾ« :إِ َّن اهللَ
َ
َػم خمََ ْ ُٚم ٍ َ ُ َ
َ ُ
َ
ا ًْم ُ٘م ْرآ َن َيمالَ ُم اهللِ َهم ْ ُ
ِ ِ
احل ِد ِ
ِ
ِ
ِ
يثَ ،و ُي ِ٘م ُّرو َن َأ َّن اهللَ َ ِ
َيٜمْ ِْز ُل إِ َمم َؾم َام ِء اًمدُُّّ ْٟمٞمَاَ ،ومٞمَ ُ٘م ُ
َهام
جيل ُء َي ْق َم ا ًْم٘مٞمَا َُمةَ ،يم َ
قلَ :ه ْؾ ُم ْـ ُُم ًْتَ ْٖمْٗم ٍر َوم َ٠م ْهمْٗم َر ًَم ُف؟شَ .يم ََام َضما َء ِذم ْ َ
( )176

( )172ـمف.5 :
( )173ص.75 :
( )174اًمٜمًاء.166 :
( )175وماـمر.11 :
( )176اإلٟمًان.31 :

القاعدة المراكشية
ػ َؿما َءَ ،يم ََام َىم َالَ ﴿ :و َٟم َْح ُـ َأ ْىم َر ُب إِ ًَم ْٞم ِف ُِم ْـ َطم ٌْ ِؾ
َىم َالَ ﴿ :و َضما َء َر ُّسم َؽ َواعمَْ َٚم ُؽ َص ًّٗما َص ًّٗما﴾ َ ،و َأ َّن اهللَ َي ْ٘م ُر ُب ُِم ْـ َظم ْٚم ِ٘م ِف َيم ْٞم َ
ا ًْمق ِر ِ
يد﴾ .
َ
( )177

( )178

ِ
ِ
ِ
هق ِهل ْؿ َٟم ُ٘م ُ
هقل:
َو َذ َيم ََر َأ ْؿمٞمَا ًء َيمَثِ َػم ًة -إِ َمم َأ ْن َىم َالَ :وم ِٝم ِذ ِه ُ ْ
مج َٚم ُة َُما َي ْ٠م ُُم ُرو َن سمِفَ ،و َي ًْتَ ْٕمٛم ُٚمق َٟم ُف َو َي َر ْو َٟم ُفَ ،وسمِ ُٙم ُِّؾ َُما َذ َيم ْر َٟمَا ُم ْـ َىم ْ
ِ
ب).
َوإِ ًَم ْٞمف َٟم َْذ َه ُ
يٕمدد أسمق احلًـ إؿمٕمري ذم يمتاسمف( :اإلسماٟمة) ،أىمقال اخلقارج ،وذيمر أىمقال اًمرواومض ،وذيمر أىمقال اعمٕمتزًمهة ،صمهؿ
ِ
ِ
ِ
ذيمر ُم٘ماًم َة ِ
احلديث) .ومٌٕمد أن ذيمر أطمقال أهؾ اًمٌدع ،ذيمر أىمقال أهؾ اًمًٜمة ،وم٘مال( :ومجٚم ُة
وأصحاب
اًمًٜمة
أهؾ
ىمالَ ( :
وضمؾ -وُمالئٙمتِ ِف ويمتٌِ ِف ورؾمٚمف ،وسمام ضماء ُمـ ِ
ِ
قمز َّ
قمٜمد اهللِ).
ىمقهلؿ -أي :أهؾ اًمًٜمة واحلديث-
اإلىمرار سماهللِ َّ -
َ ْ
ُ
وماإلىمرار سماهلل هذا اًمٕمامد ،واإليامن أن شم١مُمـ :سماهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف ،و ُيْماف إمم هذا :اإليامن سماًمٞمقم أظمر،
واًم٘مدر ،ومٝمذه أصقل اإليامن اًمًتة( ،وسمام ضماء ُمـ ِ
ِ
رؾمقل اهللِ) .يٕمٜمل :ي١مُمٜمقن سمام صمٌهت
اًمث٘مات قمـ
قمٜمد اهللِِ ،وُما روا ُه
ُ
َ
ُمـ إطماديثُ ،ما رواه اًمث٘مات قمـ رؾمقل اهلل ،وٓ ير ُّدون ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئًا.
ومٕم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمة واجلامقمة :اإليامن سماهلل ،وُمالئٙمتف ،ويمتٌف ،ورؾمٚمف ،واًمٞمقم أظمر ،واًم٘مدر ظمػمه وذه ،وي١مُمٜمقن
سمام ضماء ُمـ قمٜمد اهلل ،وُما رواه اًمث٘مات قمـ رؾمقل اهلل ،وٓ يردون ُمـ ذًمؽ ؿمٞم ًئا ،إمم أن ىمال( :وأن اهللَ قمغم ِ
قمرؿم ِف ،يمهام
مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
َ
قمٚمق
اًمر ْ َ
اؾم َت ََقى﴾ ) .ومٗمٞمف :إصمٌات قمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مف ،وومٞمف :اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞمة ،اًمذيـ يٜمٙمرون َّ
ش ْ
ىمالَّ ﴿ :
( )179

اهلل قمغم اًمٕمرش.
يديـ سمال ٍ
(وأن ًَم ُف ِ
يمٞمػ ،يمام َ
ىمال َ
شمٕماممَ ﴿ :عمِا َظم َٚم ْ٘م ُت سمِ َٞمدََ َّي﴾ ) .وهذا ومٞمف اًمرد قمغم :اجلٝمٛمٞمة واعمٕمتزًمة وإؿماقمرة،
( )181

ومإؿماقمرة ٓ يثٌتقن اًمٞمديـ ،ويٗمنون اًمٞمديـ سمه :اًم٘مدرة ،وسمٕمْمٝمؿ يٗمنها سمه :اًمٜمٕمٛمة ،وهذا يٗمًد اعمٕمٜمكٕ :ن ٟمٕمهؿ

( )177اًمٗمجر.22 :
( )178ق.16 :
( )179ـمف.5 :
( )181ص.75 :

القاعدة المراكشية
اهلل يمثػمة ،وًمٞمًت حمّمقرة ذم اصمٜمتلمً ،مق يمان إُمر يمام ي٘مقًمقنَ ﴿ :عمِا َظم َٚم ْ٘م ُت سمِ َٞمدََ َّي﴾ أي :سم٘مهدري أو سمٜمٕمٛمتهلً ،مٗمًهد
اعمٕمٜمك ،وماهلل -شمٕماممً -مف ٟمٕمؿ يمثػمة ،ومٝمؾ ي٘مال :إن اهلل ًمف ىمدرشمان أو ٟمٕمٛمتان وم٘مط؟!
قمٚمام ،يمام َ
ىمالَ ﴿ :أ َٟمز ًَم ُف سمِ ِٕم ْٚم ِٛم ِف﴾ ) .ومٝمذه اًمّمٗمات اًمًٌع أصمٌتتٝما إؿمهاقمرة ،وىمهالَ ﴿( :و َُمها
وأىمروا أن هللِ ً
ىمالُّ ( :
حت ِٛم ُؾ ُِم ْـ ُأٟمثَك َوَٓ َشم ََْم ُع إَِّٓ سمِ ِٕم ْٚم ِٛم ِف﴾ ) ،وأصمٌتقا صٗمات :اًمًٛمع ،واًمٌٍم ،واحلٞماة ،واًمٙمهالم ،وههؿ يقاوم٘مهقن أههؾ
َْ
( )181

( )182

اًمًٜمة ذم ذًمؽ.
ُمٕمان ،ومٚمهؿ ِ
ٍ
ىمال( :ومل يٜم ُٗمقا َ
يٜمهػ
ذًمؽ قمـ اهللِ يمام ٟمٗمتْ ُف اعمٕمتزًم ُة) .وماعمٕمتزًمة يٜمٙمرون اًمّمٗمات ،ويثٌتقن إؾمامء سمال
أهؾ اًمًٜمة ذًمؽ يمام ٟمٗمتف اعمٕمتزًمة ،سمؾ ىماًمقا :إٟمف ٓ يٙمقن ذم إرض ُمـ ظمػم وٓ ذ إٓ ُما ؿماء اهلل ،وأن إؿمٞماء شمٙمقن
سمٛمِمٞمئة اهلل ،يمام ىمالَ ﴿ :و َُما َشم ََِما ُءو َن إَِّٓ َأن َي َِما َء اهللَُّ﴾  ،ومٙمؾ رء يدظمؾ ذم ُمِمٞمئة اهلل ،وُمِمٞمئة اًمٕمٌد شماسمٕمهة عمِمهٞمئة
( )183

إرض ُمـ ٍ
ِ
ظمػم وٓ ذ إٓ ُما ؿما َء اهللُ) .ومال ُي ْٗم َٕمؾ إٓ
اهلل ،وماًمٕمٌد ًمف ُمِمٞمئة ًمٙمٜمٝما شماسمٕمة عمِمٞمئة اهلل ،وم٘ماًمقا ٓ( :يٙمق ُن ذم
ُما يريد ،وأن إؿمٞماء شمٙمقن سمٛمِمٞمئة اهلل يمام ىمال -أي :أسمق احلًـ إؿمٕمري.
همػم خمٚمقق) .وهذا ىمقل أهؾ اًمًٜمة اجلامقمة ،سمخالف اعمٕمتزًمة اًمذيـ ي٘مقًمقن :يمالم
وي٘مقًمقن( :إن اًم٘مرآ َن يمال ُم اهلل ُ
ِ
ضماءت قمـ رؾمقل اهللِ -صهغم اهللُ
سمإطماديث اًمتل
اهلل خمٚمقق .وأهؾ اًمًٜمة ي٘مقًمقن :يمالم اهلل همػم خمٚمقق( .ويّمدىمق َن
ْ

قمٚمٞمْ ِف وؾم َّٚم َؿُ -مثؾ« :إِ َّن اهللَ َيٜمْ ِْز ُل إِ َمم َؾم َام ِء اًمدُُّّ ْٟمٞمَاَ ،ومٞمَ ُ٘مق ُلَ :ه ْؾ ُِم ْـ ُُم ًْتَ ْٖم ِْٗم ٍر َوم َ٠م ْهم ِْٗم َر ًَم ُفش .يمام ضماء ذم احلديث ..وههذا ُمهـ
إطماديث اعمتقاشمرة.

ِ
يمام َ
ىمالَ ﴿ :و َضما َء َر ُّسم َؽ َواعمَْ َٚم ُؽ َص ًّٗما َص ًّٗما﴾ ) .وماهلل جيهلء يهقم اًم٘مٞماُمهة
ىمال( :وي٘مرو َن أ َّن اهللَ جيل ُء يق َم اًم٘مٞماُمةَ ،
ىمال﴿ :و َٟمَحـ َأ ْىمرب إِ ًَمٞم ِف ُِمـ طمٌ ِؾ ا ًْمق ِر ِ
جمٞمئًا ٓ يِمٌف جملء خمٚمقىماشمف( ،وأن اهللَ ي٘مقم ُمـ ِ
يمام َ
يد﴾ ).
ظمٚم٘م ِف َ
َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
يمٞمػ ؿما َءَ ،
ُ
( )184

( )185

( )181اًمٜمًاء.166 :
( )182وماـمر.11 :
( )183اإلٟمًان.31 :
( )184اًمٗمجر.22 :
( )185ق.16 :

القاعدة المراكشية
وهذا اظمتاره أسمق احلًـ إؿمٕمري :وهق أن اًم٘مرب هٜما ىمرب اهلل ،ي٘مقلُ( :مـ ظمٚم٘مف يمٞمػ ؿماء)َ ﴿ .و َٟم َْح ُـ َأ ْىم َر ُب إِ ًَم ْٞم ِف﴾
يٕمٜمل :قمٚمؿ اهلل أىمرب إمم اًمٕمٌد ُمـ طمٌؾ اًمقريد ،وىمال آظمرون ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ :وٟمحـ أىمرب إًمٞمف سمٛمالئٙمتٜمها ُمهـ طمٌهؾ
اًمقريد.
وىمال أهؾ اًمٕمٚمؿَ ﴿ :و َٟم َْح ُـ َأ ْىم َر ُب إِ ًَم ْٞم ِف﴾ ،هذا يٕمقد إمم اهلل ،يٕمٜمل :اهلل أىمرب سمٕمٚمٛمف ،وذاشمف ومقق اًمٕمرش ،ىمهال( :إن
اهلل يٙمقن ُمـ ظمٚم٘مف يمام يِماء ،يمام ىمال﴿ :و َٟمَحـ َأ ْىمرب إِ ًَمٞم ِف ُِمـ طمٌ ِؾ ا ًْمق ِر ِ
وذيمر أؿمٞماء يمثهػم ًةً ،وههذا مجٚمهة ُمها
يد﴾ ،
َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
َ
( )186

ُ
ي٠مُمرون سمف ،ويًتٕمٛمٚمقٟمف ويروٟمف) .يٕمٜمل :أهؾ اًمًٜمة واجلامقمة وأهؾ احلديث ،ىمالُّ ( :
ٟم٘مهقل:
ويمؾ ُما ذيمر َٟمَا ُمـ ىمهقهلؿ
ِ
ٟمذهب) .وهذا يدل قمغم أن أسما احلًـ إؿمٕمري رضمع إمم ُمذهب أهؾ اًمًٜمة واجلامقمة سمٕمد أن يمان أؿمٕمر ًّيا ،وهذا
وإًمٞمف
ُ
ُما ُو ِضمد ذم يمتابُ( :م٘مآت اإلؾمالُمٞملم).
ِ ِ
احل ِد ِ
ِ
ِ
يثًَ :م ْٞم َس سمِ ِج ًْ ٍؿَ ،وَٓ ُي ِْمٌِ ُف إَ ْؿم َٞما َءَ ،و َأ َّٟم ُف
اًمًٜمََّّة َو َأ ْص َح ُ
اب ْ َ
آؾمت َقاءَ :ىم َال َأ ْه ُؾ ُّ
( َىم َال إَ ْؿم َٕم ِر ُّي َأ ْي ًْما ِذم َُم ًْ َ٠م ًَمة ْ
مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
لم َي ِد ِي اهللِ َو َر ُؾمقًمِ ِف ِذم ا ًْم َ٘م ْق ِل َسم َ٠م ْن َٟم ُ٘م َ
اؾمتَ ََقى
اؾمتَ ََقى﴾ َ ،وَٓ َٟمتَ َ٘مدََّّ ُم َسم ْ َ
اًمر ْ َ
قلْ :
ش ْ
شَ :يم ََام َىم َالَّ ﴿ :
ِ
سمِالَ َ ٍ
ِ
ٍ
َهام َضمها َء ِذم
رءَ ،و َأ َّن ًَم ُف َيدََ ْي ِـ سمِالَ َيم ْٞمػَ ،يم ََام َىم َال َ -شم َٕم َاممَ ﴿ :عما َظم َٚم ْ٘م ُت سمِ َٞمدََ َّي﴾ َ ،و َأ َّن اهللَ َيٜمْ ِْز ُل إِ َمم َؾم َامء اًمهدُُّّ ْٟم َٞماَ ،يم َ
ْ
ِ ِ
ِ
ْ ِ ِ
اؾمتَ َْق َمم).
اؾمتَ ََقى َقم َغم َقم ْرؿمف ِسم َٛم ْٕمٜمََك ْ
احلديثَ ،ىم َالَ ( :و َىما ًَمت اعمُْ ْٕمتَ َِز ًَم ُةْ :
َ
( )187

( )188

ِ
ِ
ىمال ُ
ىمال اًمِمٞمخ ذم ُمً٠مًمة آؾمتقاءَ ( :
ًمٞمس سمجً ٍؿ) .وإصمٌهات اجلًهؿ وٟمٗمٞمهف ُمهـ
أهؾ اًمًٜمة
وأصحاب احلديثَ :
إؿمٞماء اًمتل سم٘مٞمت قمٜمد أيب احلًـ إؿمٕمري ،وم٘مد رضمع إمم ُمذهب أهؾ اًمًٜمة واجلامقمهةً ،مٙمهـ سم٘مٞمهت قمٜمهده أؿمهٞماء:
ِ
ِ
ِ
ىمال ُ
سمًٌب ـمقل اعمٙمث قمغم ُمذهب اعمٕمتزًمة وإؿماقمرة ،وم٘مالَ ( :
احلديثً :مٞمس سمجًؿ) .ومٜمٗمهل
وأصحاب
اًمًٜمة
أهؾ
اجلًؿ وإصمٌاشمف مل يرد ٓ ،ذم يمتاب وٓ ذم ؾمٜمة ،ومال ي٘مال :إٟمف ضمًؿ ،وٓ ي٘مالً :مٞمس سمجًؿ :وهلذا وم٘مقل إؿمهٕمري أن
أهؾ اًمًٜمة ي٘مقًمقنً :مٞمس سمجًؿً .مٞمس سمّمحٞمح ،وماجلًؿ مل يرد ذم يمتاب وٓ ذم ؾمٜمةً ،مٙمـ ُمـ أـمٚم٘مف ٟمٗم ًٞما وإصمٌا ًشمًا وم٢مٟمهف
ومٛمـ أراد طم ًّ٘ما ُىمٌِؾ ،و َُمـ أراد سماـمالً ُر َّد ،وأًمٗماظ اًمٜمّمقص سمريئة ُمـ اطمتامل اعمٕماين اًمٗماؾمدة.
يًتحًـٕ :ن هذا طمؼَ ،

( )186ق.16 :
( )187ـمف.5 :
( )188ص.75 :
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يمذًمؽ ىمقل :إٟمف ُمتحٞمز ،أو ذم ضمٝمة ،أو ًمف أقمْماء .ومٙمؾ هذه إًمٗماظ مل شمهرد ذم اًمٙمتهاب وٓ ذم اًمًهٜمة ،ومه٢من أراد
ُمٕمٜمًًك طم ًّ٘ما ُىمٌِؾ ،وإن أراد ُمٕمٜمًًك سماـمالً ُر َّد ،وإذا اؿمتٛمؾ يمالُمف قمغم طمؼ وسماـمؾ ُىمٌِؾ احلؼَ ،و ُر َّد اًمٌاـمؾ ،وأُما اًمٚمٗمظ ومهال
يٓمٚمؼ.
هر ِ
مح ُـ َقم َ
ش
ىمال( :وٓ يِمٌف إؿمٞما َء) .وماهلل ٓ يِمٌف ً
اًمهر ْ َ
هغم ا ًْم َٕم ْ
أطمدً ا ُمـ ظمٚم٘مهف ،وأٟمهف قمهغم اًمٕمهرش يمهام ىمهالَّ ﴿ :
لم َيهدََ ِي
اؾمتَ ََقى﴾  ،وٓ ٟمت٘مدم سملم يدي اهلل ورؾمقًمف ذم اًم٘مقل ،قمٛمالً سم٘مقًمف -شمٕماممَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا َٓ ُشم َ٘مدِِّّ ُُمقا َسم ْ َ
ْ
ِ
ِِ
ِ
ٞمؿ﴾  ،وٓ ي٘مقل ىمقًٓ
خماًمػًا ًمٚمٙمتهاب واًمًهٜمة ،وٓ خيهاًمػ أُمهر اهلل وأُمهر
ًَ
اهللَِّ َو َر ُؾمقًمف َوا َّشم ُ٘مقا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َؾمٛمٞم ٌع َقمٚم ٌ
( )189

( )191

رؾمقًمف.
يٜمزل إمم ِ
يديـ سمالَ ٍ
ٟم٘مقل :اؾمتقى سمالَ ٍ
يمٞمػ ،وأ َّن ًمف ِ
ىمالَ ﴿ :عمِا َظم َٚم ْ٘م ُت سمِٞمَدََ َّي﴾  ،وأن اهللَ ُ
يمٞمػ ،يمام َ
ىمالْ ( :سمؾ ُ
ؾمامء
َ
ِ
احلديث) .وهق ُمتقاشمر -يمام ؾمٌؼ.
يمام ضما َء ذم
اًمدٟمٞما َ
( )191

ِ
ىمالَ ( :
َ
اؾمهتقمم) .وههذا سماـمهؾ ،ومتٗمًهػم
إؿمٕمري :وىماًمت اعمٕمتزًم ُة :اؾمتَ ََقى َقم َغم اًمٕمرش سمٛمٕمٜمهك:
احلًـ
ىمال أسمق
ُّ
آؾمتقاء سمهآؾمتٞمالء سماـمؾ ،وشم٠مويؾ ممٜمقع ،سمؾ اؾمتقى اؾمتقاء طم٘مٞم٘مٞمًّا ٓ يِماسمف اؾمتقاء اعمخٚمقىملم.
إل َسما َٟم ُة ِذم ُأ ُص ِ
( َو َىم َال إَ ْؿم َٕم ِر ُّي َأ ْي ًْما ِذم ِيمتََاسمِ ِف( :ا ِ
قل اًمدِِّّ َيا َٟم َِة)ِ .ذم َسم ِ
آؾمتِ َق ِاء :إِ ْن َىم َال َىم ِائ ٌؾَُ :ما َشم ُ٘م ُ
آؾمتِ َق ِاء؟
قل ِذم ْ
اب ْ
ِ
ِ ِ
ِ
مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
ِىم َٞمؾَٟ :م ُ٘م ُ
ب
اًمر ْ َ
اؾم َت ََقى﴾ َ ،و َىم َال﴿ :إِ ًَم ْٞمف َي ّْم َٕمدُُ ا ًْم َٙمَٚم ُؿ اًم َّٓم ِّٞم ُ
ش ْ
قل ًَم ُف :إِ َّن اهللَ ُُم ًْ َت ٍَق َقم َغم َقم ْرؿمفَ ،يم ََام َىم َالَّ ﴿ :
اًمّماًمِ ُح َي ْر َوم ُٕم ُف﴾ َ ،و َىم َالَ ﴿ :سم ْؾ َر َوم َٕم ُف اهللَُّ إِ ًَمٞمْ ِف﴾ َ ،و َىم َال ِ -طم َٙمَا َي ًة َقم ْـ ومِ ْر َقم ْق َنَ ﴿ :يا َها َُمها ُن ا ْسم ِ
س ًطمها
َوا ًْم َٕم َٛم ُؾ َّ
هـ ِزم َ ْ
( )192

( )193

( )189ـمف.5 :
( )191احلجرات.1 :
( )191ص.75 :
( )192ـمف.5 :
( )193وماـمر.11 :
( )194اًمٜمًاء.158 :

( )194
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؾمك ِذم َىم ْقًمِ ِف :إِ َّن
اب * َأ ْؾم ٌَ َ
ًَّم َٕم ِّكم َأ ْسم ُٚم ُغ إَ ْؾم ٌَ َ
قؾمك َوإِ ِّين َٕ ُفمٜمُّ ُف َيمَاذ ًسما﴾ َ ،يم ََّذ َب وم ْر َقم ْق ُن ُُم َ
اًمً َام َوات َوم َ٠م َّـمٚم َع إِ َمم إِ ًَمف ُُم َ
اب َّ
ِ
ِ
ِ
قر﴾ .
خي ًِْ َ
اًمً َام ِء َأن َ ْ
ػ سمِ ُٙم ُُؿ إَ ْر َض َوم٢مِ َذا ه َل َْت ُ ُ
اًمً َام َواتَ .و َىم َال َ -شم َٕم َاممَ ﴿ :أ َأُمٜمتُُؿ َُّمـ ِذم َّ
اهللَ َوم ْق َق َّ
( )195

( )196

ات َومق َىمٝما ا ًْمٕمر ُش ،و ُيم ُُّؾ ُما َقمالَ َومٝمق ؾمامء ،و ًَمٞمس إِ َذا َىم َالَ ﴿ :أ َأ ُِمٜمتُُؿ ُمـ ِذم اًمًام ِء﴾ يٕمٜمِلَ :مجِٞمع اًمًامو ِ
ات،
َ َّ َ َ
َْ
َُ ََ ٌ َ ْ َ
َ
َّ َ
َّ
َ
اًمً َام َو ُ ْ َ َ ْ
َوم َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمً َام َوات َوم َ٘م َالَ ﴿ :و َضم َٕم َؾ ا ًْم َ٘م َٛم َر وم ِٞمٝم َّـ ُٟم ً
اًمً َام َواتَ ،أَٓ َشم ََرى َأ َّن اهللَ َذ َيم ََر َّ
َوإِ َّٟم ََّام َأ َرا َد :ا ًْم َٕم ْر َش ا ًَّمذي ُه َق َأ ْقم َغم َّ
ُقرا﴾ َ ،و َمل ْ
ِ
ي ِرد َأ َّٟمف يٛمألْهـ َمجِٞمٕما ،و َأ َّٟمف ومِ ِٞمٝمـ َمجِٞمٕما ،ور َأيٜمََا اعمًُْ ِٚم ِٛم َ ِ
اًمً َام ِءَّ َٕ :ن اهللَ ُُم ًْتَ ٍَق َقم َغم
َّ ً َ َ ْ
ُ ْ ُ َ ْ ُ َّ ً َ ُ
لم َمجٞم ًٕما َي ْر َوم ُٕمق َن َأ ْيد َ ُهي ْؿ إِ َذا َد َقم ْقا َٟم َْح َق َّ
ْ
ش ا ًَّم ِذي هق َومق َق اًمًامو ِ
ش َمل َي ْر َوم ُٕمقا َأ ْي ِد َ ُهي ْؿ َٟم َْح َق ا ًْم َٕم ْر ِ
اتَ ،وم َٚم ْقَٓ َأ َّن اهللَ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
ا ًْم َٕم ْر ِ
ش).
َّ َ َ
َُ ْ
ْ
( )197

هٜما ٟم٘مؾ قمـ أيب احلًـ إؿمٕمري ُمـ يمتاب آظمر ،ومإول ٟم٘مؾ قمـ يمتاسمف( :اظمتالف اعمّمٚملم) ،وهذا ٟم٘مؾ ُمـ يمتاسمف:
ىمال ٌ
(اإلسماٟمة ذم أصقل اًمدياٟمة) ،وهق ُمـ آظمر ُم١مًمٗماشمف ،طمٞمث رضمع إمم ُمذهب أهؾ اًمًٜمة واجلامقمة ،ي٘مقل( :إن َ
ىمائهؾ:
ِ
ٍ
آؾمتقاء؟) .ي٘مّمد أسما احلًـ إؿمٕمري وُمـ ُمٕمف قمغم هذا اعمٕمت٘مد ،ىمالُ ( :
ُمًهتق قمهغم
ٟم٘مقل ًَمف :إن اهلل
ُماذا شم٘مقًمق َن ذم
ِ
ِ
ِ
مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
اؾمتَ ََقى﴾ ) .ي٘مّمد آؾمتقاءَ ( ،
قمرؿم ِف ،يمام َ
ب﴾ ).
اًمر ْ َ
وىمال﴿ :إِ ًَم ْٞمف َي ّْم َٕم ُدُ ا ًْم َٙمَٚم ُؿ اًم َّٓم ِّٞم ُ
ش ْ
ىمالَّ ﴿ :
( )199

( )198

هؾ ر َومٕمهف اهللَُّ إِ ًَمٞم ِ
وهذا ومٞمف :إصمٌات اًمٕمٚمق ،واًمّمٕمقد يٙمقن ُمـ أؾمٗمؾ إمم أقمغمَ ( ،
هف﴾
ْ
وىمالَ ﴿ :سم ْ َ َ ُ

( )211

) .ومٗمٞمهف :إصمٌهات

ٕن اًمرومع يٙمقن ُمـ أؾمٗمؾ إمم أقمغم ،وىمال -طمٙماية قمـ ومرقمقن ،طمٞمث ىمال ًمقزيره هاُمانَ ﴿ :يا َها َُما ُن ا ْسم ِ
س ًطمها
هـ ِزم َ ْ
ات َوم َ٠م َّـم ِٚمع إِ َمم إِ ًَم ِف ُمقؾمك وإِ ِّين َٕ ُفمٜمُّف َيم ِ
ًَّمٕم ِّكم َأسم ُٚم ُغ إَؾمٌاب * َأؾمٌاب اًمًامو ِ
َاذ ًسما﴾  .عما أظمؼم ُمقؾمك ومرقمق َن أن اهلل ذم
ُ
ُ َ َ
َ
ْ َ َ َّ َ َ
ْ َ َ
َ ْ
( )211

سطما (وهق اًمٌٜماء اًمٕمازم)ً :مٞمٙمذب ُمقؾمك ومٞمام زقمٛمف ُمـ أن اهلل
اًمًامء وذم اًمٕمٚمق ،ـمٚمب ومرقمقن ُمـ وزيره أن يٌٜمل ًمف
ً
ومقق.

( )195هماومر.37 - 36 :
( )196اعمٚمؽ.16 :
(ٟ )197مقح.16 :
( )198ـمف.5 :
( )199وماـمر.11 :
( )211اًمٜمًاء.158 :
( )211هماومر.37 :
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سطماً :مٞمٙمهذب ُمقؾمهك
ومٛمقؾمك -قمٚمٞمف اًمًالم -أومٝمٛمف أن اهلل ومقق ،ومٓمٚمب ومرقمقن ُمـ وزيره هاُمان أن يٌٜمل ًمف
ً
سطمها (سمٜمها ًء قماًم ًٞمها)ً :مٕمهكم أسمٚمهغ
ومٞمام ادقماه أن اهلل ومقق ،وىمال طمٙماية قمـ ومرقمقن :يا هاُمان (وزير ومرقمقن) ،اسمهـ زم
ً
إؾمٌاب ،أؾمٌاب اًمًاموات :وم٠مـمٚمع إمم إًمف ُمقؾمك ،وإين ٕفمٜمف يماذ ًسما ،ومٗمرقمهقن ي٘مهقل :وإين ٕفمٜمهف (يٕمٜمهل ُمقؾمهك)
يماذ ًسما ،وم َٙم ََّذب ُمقؾمك ذم ىمقًمف :إن اهلل ومقق اًمًاموات.
ومٝمهام خماًم ًٗمها ،وىمهاًمقا :إن ومرقمهقن
وأهؾ اًمٌدع ُمـ اجلٝمٛمٞمة وهمػمهؿ قمٙمًقا ُمٕمٜمك أية ،و َهم ََّػموا ُمٕمٜماها ،وومٝمٛمقا ً
سطماٟٕ :مف يثٌت اًمٕمٚمق ،وومرقمقن ُمذهٌف سماـمؾَّ ،
ومدل قمغم أن ُمذهب ومرقمقن إصمٌات اًمٕمٚمق،
ـمٚمب ُمـ هاُمان أن يٌٜمل ًمف
ً
ضمًهام ،وًمٙمهان
وُمذهب ومرقمقن سماـمؾ ،ومدل قمغم أن اًمٕمٚمق سماـمؾ ،وأن اهلل ًمٞمس ذم اًمٕمٚمقٟٕ :مف ًمق يمان ذم اًمٕمٚمهق ًمٙمهان
ً
حمدو ًدا ،وهذا يمٗمر قمٜمد اجلٝمٛمٞمة ،عماذا؟ ىماًمقاٟٕ :مف جيٕمؾ اًمرب ذم ُمٙمان حمدد ،سمجًؿ حمدود ،ذم ُمٙمان واطمد حمّمهقر
يمٗمرا قمٜمدهؿ.
حمدود ،وهذا حت٘مػم ًمف ،وهذا شمٜم٘مص ًمف :ومٞمٙمقن ً
واًمتٜمزيف قمٜمدهؿ أٓ دمٕمٚمف ذم ُمٙمان واطمد ،ومال شم٘مؾ :إٟمف ذم ُمٙمان ُمٕملم .سمؾ اًمتٜمزيف أن شم٘مقل :إٟمف ذم اجلٝمات يمٚمٝمها،
سطماً :مٞمٙمذب ُمقؾمهك
وذم يمؾ ُمٙمان .ومٚمذًمؽ ىماًمقا :إن ومرقمقن أصمٌت اًمٕمٚمقٟٕ :مف ـمٚمب ُمـ وزيره هاُمان أن يٌٜمل ًمف
ً
ومٞمام أظمؼمه سمف ُمـ أن اهلل قمغم اًمٕمرش :وهلذا ىمالَ ﴿ :وم َ٠م َّـم ِٚمع إِ َمم إِ ًَم ِف ُمقؾمك وإِ ِّين َٕ ُفمٜمُّف َيم ِ
َاذ ًسما﴾ .
ُ
ُ َ َ
َ
( )212

قمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مف ومٝمق ُمقؾمقي حمٛمدي ،وُمقؾمقيٟ :مًٌة إمم ُمقؾمكٕ :ن ُمقؾمهك
ًمذًمؽ ي٘مقل اًمٕمٚمامءَُ :مـ أصمٌت َّ
قمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مف ومٝمق ومرقمقين ضمٝمٛمل ٟمًٌة إمم ومرقمقن واجلٝمؿ .
أصمٌت اًمٕمٚمق ،وحمٛمديٟ :مًٌة إمم حمٛمد ،و َُمـ أٟمٙمر َّ
( )213

ِ
ػ سمِ ُٙم ُُؿ إَ ْر َض﴾  ،ذم اًمًامء أي :ذم اًمٕمٚمهق ،وومٞمهف إصمٌهات
خي ًِْ َ
اًمً َام ِء َأن َ ْ
وىمال اهلل -قمز وضمؾَ ﴿ :أ َأُمٜمتُُؿ َُّمـ ِذم َّ
( )214

اًمٕمٚمق ،وماًمًاموات ومقىمٝما اًمٕمرش ،ويمؾ ُما قمال ومٝمق ؾمامء ،واهلل -شمٕماممً -مف أقمغم اًمٕمٚمق ،وهق ومقق اًمٕمرش.

( )212هماومر.37 :
( ) 213ضمٝمؿ سمـ صٗمقان ،أسمق حمرز اًمراؾمٌلُ ،مقٓهؿ ،اًمًٛمرىمٜمدي ،اًمٙماشمب اعمتٙمٚمؿ ،أس اًمْمالًمة ،ورأس اجلٝمٛمٞمة .يمهان صهاطمب ذيمهاء وضمهدال.
يمتب ًمألُمػم طمارث سمـ هيج اًمتٛمٞمٛمل .ويمان يٜمٙمر اًمّمٗمات .ويٜمزه اًمٌاري قمٜمٝما سمزقمٛمف ،وي٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن .وي٘مقل :إن اهلل ذم إُمٙمٜمهة يمٚمٝمها.
ىمال اسمـ طمزم :يمان خياًمػ ُم٘ماشمال ذم اًمتجًٞمؿ ،ويمان ي٘مقل :اإليامن قم٘مد سماًم٘مٚمب ،وإن شمٚمٗمظ سماًمٙمٗمر .ىمٞمؾ :إن ؾمٚمؿ سمـ أطمقز ىمتؾ اجلٝمؿ :إلٟمٙمهاره
أن اهلل يمٚمؿ ُمقؾمك .ىمتؾ ؾمٜمة صمامن وقمنميـ وُمئة .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 26 /6شمرمجة  ،)8وشماريخ اجلٝمٛمٞمة واعمٕمتزًمة (ص )11 :وُمها سمٕمهدها
ًمٚم٘ماؾمٛمل..
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ِ
اًمً َام ِء﴾ .أي :مجٞمع اًمًاموات ،وإٟمام أراد اًمٕمرش اًمذي هق أقمغم اًمًهاموات،
ىمال :وًمٞمس إذا ىمالَ ﴿ :أ َأُمٜمتُُؿ َُّمـ ِذم َّ
ِ
هر ومِ ِ
هٞمٝم َّـ
ذيمر اًمًاموات وم٘مالَ ﴿ :و َضم َٕم َؾ ا ًْم َ٘م َٛم َ
أي :أأُمٜمتؿ ُمـ ذم اًمٕمرش ،وماعمراد سماًمًامء :اًمٕمرش ،ىمال( :أَٓ شمرى أن اهللَ َ
ِ
ُهقرا﴾ .أي :اًم٘مٛمهر ذم واطمهدة
ُقرا﴾  ،ومل يرد أٟمف يٛمألهـ مجٞم ًٕما ،وأٟمف ومٞمٝم َّـ مجٞم ًٕما) .وم٘مقًمفَ ﴿ :و َضم َٕم َؾ ا ًْم َ٘م َٛم َر وم ِٞمٝم َّـ ُٟم ً
ُٟم ً
( )215

ِ
اًمً َام ِء﴾ ،وماعمراد سمه (ذم اًمًامء) أي :اًمٕمرش.
ُمٜمٝما ،وًمٙمـ ٟمقره ومٞمٝمـ ،ومٙمذًمؽ ﴿ َأ َأُمٜمتُُؿ َُّمـ ِذم َّ

ِ
اًمًامء) .هذا هق اًمٗمٓمرة اًمتل ومٓمر اهلل اًمٜماس قمٚمٞمٝما .ىمال:
ٟمحق
ىمال( :ورأيٜما
َ
أيدهيؿ إ َذا د َقم ْقا َ
اعمًٚمٛملم مجٞم ًٕما يرومٕمق َن َ ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُمًتق قمغم اًمٕمرش ،اًمذي هق َ
اًمًاموات ،ومٚمقَٓ أن اهللَ َ
اًمٕمرش)ً .مقٓ
اًمٕمرش ًمـ يروم ُٕمقا أيدهيؿ ٟمحق
قمغم
ومقق
(ٕن اهلل
أن اهلل ذم اًمًامء عما يرومٕمقا أيدهيؿ ٟمحق اًمٕمرشٕ :ن هذه ومٓمرة ،وًمٙمـ أهؾ اًمٌدع ُماذا ىماًمقا؟ ىماًمقا :رومع اًمٞمهديـ ًمهٞمس
دًمٞمالًً ،ويمذًمؽ رومع اًمرأسٕ :ن اًمٕمادة أن اًمًامء ي٠مي ُمٜمٝما اعمٓمر ،وي٠مي ُمٜمٝما يمذا ..وًمق قمّمٌت قمٞمٜمٞمف ُما رومع يديهف إمم
اًمًامء! وهذا ُمـ شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞمة.
وري ِةَ :أ َّن ُمٕمٜمََك اؾمتََقى :اؾمتََق َمم وُم َٚم َؽ و َىمٝمر ،و َأ َّن اهللَ ِذم ُيم ُِّؾ ُم َٙم ٍ
(و َىمدْْ َىم َال َىم ِائ ُٚمق َن ُِمـ اعمُْٕمتَ َِز ًَم ِة و ْ ِ ِ
َان،
َ ََ َ
ْ َ
َْ
احل ُر ِ َّ
َ ْ
َ
َ
ْ ْ َ َ
اجل ْٝمٛم َّٞمة َو ْ َ
َ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
هر َق
آؾمت َقاء إِ َمم ا ًْم ُ٘مدْْ َرةَ ،وم َٚم ْق َيمَا َن َيم ََام َىما ًُمقاَ ،يمَا َن َٓ َوم ْ
احل ِّؼَ ،و َذ َه ٌُقا ِذم ْ
َوم َج َحدُُ وا َأ ْن َي ُٙمُق َن اهللُ َقم َغم َقم ْرؿمفَ ،يم ََام َىم َال َأ ْه ُؾ ْ َ
ادر قم َغم ُيم ُِّؾ َ ٍ
ِ ِ
ِ
ش َوإَ ْر ِ
احل ُِم ِ
لم ا ًْم َٕم ْر ِ
هق
ض اًمتََّّاسمِ َٕم ِةَّ َٕ :ن اهللَ َىم ِ ٌ َ
َسم ْ َ
قش َوإَ ْظمٚم َٞمهةَ ،وم َٚم ْ
رءَ ،وإَ ْر ُض َوماهللُ َىماد ٌر َقم َٚم ْٞم َٝماَ ،و َقم َغم ْ ُ
ْ
ِ
ِ ِ
هز ِقمٜمْْهدََ َأطم ٍ
َيمَا َن ُُم ًْ َت َِق ًيا َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
هد ُِمه َـ
جي ْ
َ
جل َاز َأ ْن ُي َ٘م َالَ :و ُُم ًْ َت ٍَق َقم َغم إَ ْؿمه َٞماء ُيم ِّٚم َٝمهاَ ،وعمََّها َمل ْ َ ُ
آؾمتٞمالََءَ َ -
ش -سمِ َٛم ْٕمٜمََكْ :
اعمًُْ ِٚم ِٛملم َأ ْن ي َ٘م َال :إِ َّن اهللَ ُمًت ٍَق قم َغم إَ ْؿمٞم ِ
قش وإَ ْظم ِٚمٞم ِ
هةَ ،سم َٓم َ
اء ُيم ِّٚم َٝماَ ،و َقم َغم ْ
آؾمهتِ َق ِاء َقم َ
هغم
ُ ْ َ َ
َ
احلُ ُِم ِ َ
َ
ْ َ ُ
هؾ َأ ْن َي ُٙمُهق َن َُم ْٕمٜمََهك ْ
ش :آؾمتِٞمالَء ا ًَّم ِذي هق قمام ِذم إَ ْؿمٞم ِ
ا ًْم َٕم ْر ِ
اء ُيم ِّٚم َٝما).
َُ َ
َ
ُ
ْ
هٛمقا
وؾم ُّ
ىمٞمؾ هذا اًمٙمالم ُمـ اعمٕمتزًمة واجلٝمٛمٞمة واحلروريهة ٕيب احلًهـ إؿمهٕمري ،واحلروريهة ههؿ اخلهقارجُ ،
ومً ُّٛمقا سماحلرورية ،وم٘مد ىمال ىمائؾ ُمهـ اعمٕمتزًمهة واجلٝمٛمٞمهة
دمٛمع ومٞمٝما اخلقارج ُ
طمروريةٟ :مًٌة إمم سمٚمدة شمًٛمك طمروراءَّ ،
ٍ
ُمٕمهان ًمٖمقيهة ،ههل:
واحلرورية :إن ُمٕمٜمك اؾمتقى :اؾمتقمم وُمٚمؽ وىمٝمر ،وم٠مٟمٙمروا ُمٕمٜمك آؾمتقاء ،وآؾمتقاء ًمف أرسمٕمة
اؾمت٘مر ،وقمال ،وصٕمد ،وارشمٗمع.

( )214اعمٚمؽ.16 :
(ٟ )215مقح.16 :
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وماعمٕمتزًمة واجلٝمٛمٞمة واخلقارج ي٘مقًمقن :اؾمتقى سمٛمٕمٜمك :اؾمتقمم وُمٚمؽ وىمٝمهر ،وًمهٞمس ُمٕمٜمهك اؾمهتقى :أٟمهف ومهقق
اًمٕمرش! إذن أيـ يٙمقن؟ ىماًمقا :ذم يمؾ ُمٙمان ،هذا هق ىمقل احلرورية ،وهق يمٗمر ووالل.
ومجحدوا أن يٙمقن اهلل قمغم قمرؿمف ،يمام ىمال أهؾ احلؼ ،وم٠مهؾ احلؼ ىمهاًمقا :إن اهلل قمهغم قمرؿمهف ،وهه١مٓء ضمحهدوا،
وىماًمقا ذم ُمٕمٜمك اؾمتقى أي :اًم٘مدرة واًم٘مٝمر واعمٚمؽ ،وم٘مال ذم اًمرد قمٚمٞمٝمؿً( :مق يما َن َيم ََام ىماًمقا) .أيً :مق يمان ُمٕمٜمك اؾمتقى:
ِ
ِ
ُمٚمؽ وىمٝمر( ،يما َن ٓ َ
وإرض ومهاهلل ىمهادر قمٚمٞمٝمها ،وقمهغم
وإرض)ٕ :ن اهلل ىمادر قمهغم يمهؾ رء( ،
اًمٕمرش
سملم
ُ
ومرق َ
احلِمقش وإظمٚمٞمة).
ٍ
ُمًتق قمغم إؿمٞماء يمٚمٝماً ،مٙمـ هذا ٓ جيقز ،وعما
ومٚمق يمان ُمًتق ًيا قمغم اًمٕمرش سمٛمٕمٜمك آؾمتٞمالء ،جلاز أن ي٘مال :هق
ظماصا سماًمٕمرش ،مل يذيمر أٟمف اؾمتقى قمغم همػمه ،ومٚمؿ ي٘مؾ :اؾمتقى قمغم اًمٕمهرش! واؾمهتقى قمهغم إرض!
يمان آؾمتقاء ًّ
واؾمتقى قمغم اًمٌحر! واؾمتقى قمغم اًمداسمةٟٕ :مف يٛمٚمؽ اًمٌحر ويٛمٚمؽ اًمداسمة ،واؾمتقى قمغم احلِمقش! أي :حمهؾ ىمْمهاء
احلاضمة ،وهذا سماـمؾ ،ومال ي٘مال :إن اهلل اؾمتقى قمغم إرض ،وٓ قمغم اًمٌحرٕ :ن آؾمتقاء ظماص سماًمٕمرش ،وهق قمٚمهق
ظماص ،وُمٕمٜماه :ارشمٗمع وقمال.
ٍ
ِ
جيهز
اًمٕمرش سمٛمٕمٜمك آؾمتٞمالء :جلاز أن ي٘مال :إٟمف
وهلذا ىمالً( :مق يما َن ُمًتق ًيا قمغم
ُمًتق قمغم إؿمٞماء يمٚمٝما ،وعمها مل ْ
قمٜمدَ ٍ
ٍ
ٍ
ُمًتق قمغم ِّ
اعمًٚمٛملم أن َ
ُمًتق قمغم
يمؾ رء) ٓ .جيقز قمٜمد أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم أن ي٘مال :إن اهلل
ي٘مال :إ َّن اهللَ
أطمد ُمـ
َ
َ
إؿمٞماء يمٚمٝما ،وقمغم احلِمقش وإظمٚمٞمة ،ومٌٓمؾ أن يٙمقن ُمٕمٜمك آؾمتقاء قمغم اًمٕمهرش :آؾمهتٞمالء اًمهذي ههق قمهام ذم
إؿمٞماء يمٚمٝما.
ظ اسم ِـ َقمً ِ
اطم ٍد ُِمـ َأ ِئٛم ِة َأصحاسمِ ِفَ :يمَاسم ِـ ُومقر َك  ،و ْ ِ
( َوم َ٘مدْْ َٟم َ٘م َؾ ه َذا َقم ِـ إَ ْؿمٕم ِري َهمَػم و ِ
ايم َر ِذم ِيمتََاسمِ ِف ا ًَّم ِذي
َ
احلَا َوم ْ
َ
ْ
ْ َّ ْ َ
َ ِّ ْ ُ َ
َ
َ
ِ ِ
احل ًَ ِـ إَ ْؿم َٕم ِر ِّي)َ ،و َذ َيم ََر ا ْقمتِ َ٘ما َد ُه ا ًَّم ِذي َذ َيم ََر ُه ِذم َأ َّو ِلِ ( :
لم َيم َِذ ِ
ب إِ َمم َّ
اإل َسما َٟم َِة)،
مج َٕم ُف ِذمَ ( :شمٌْ ِٞم ُ
ََ
ب اعمُْ ْٗم َ ِؽمي وم َٞمام ُٟمًُ َ
اًمِمٞمْ ِخ َأ ِيب ْ َ
( )216

( )217

( ) 216اإلُمام اًمٕمالُمة اًمّماًمح ،ؿمٞمخ اعمتٙمٚمٛملم ،أسمق سمٙمر ،حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ومقرك إصٌٝماين .وًمد ؾمٜمة أرسمع وؾمٌٕملم وصمالث ُمئة .ؾمٛمع ُمًهٜمد أيب
داود اًمٓمٞماًمز ُمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ ومارس .طمدث قمٜمف :أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل ،وهمػمه .ىمال اًمذهٌل :يمان أؿمٕمريا ،رأؾم ًا ذم ومـ اًمٙمهالم .أظمهذ قمهـ
أيب احلًـ اًمٌاهكم صاطمب إؿمٕمري ،ويمان ؾمائًا طمازُما ،ؿمديد اًمٌ٠مس ،إذا هز رحما :يمنهُ .مات ؾمهٜمة ؾمهت وأرسمهع ُمئهة .اٟمٔمهر :ؾمهػم أقمهالم
اًمٜمٌالء ( 214 /17شمرمجة  ،)125وـمٌ٘مات اًمِماومٕمٞمة اًمٙمؼمى ( 127/4شمرمجة .)317
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ِ
وري ِة و ِ ِ
و َىمق ًُمف ومِ ِٞمفَ :وم٢مِ ْن َىم َال َىم ِائ ٌؾَ :ىمدْْ َأ ْٟم َٙمَر ُشمُؿ َىمق َل اعمُْٕمتَ َِز ًَم ِة وا ًْم َ٘مدََ ِري ِة و ْ ِ ِ
هق ًَم ُٙم ُُؿ
اًمراوم َْمة َواعمُْ ْر ِضمئَةُ ،شم َٕم ِّر ُومق َٟمَا َىم ْ
َ
ْ
ْ ْ ْ
َ ْ ُ
احل ُر ِ َّ َ َّ
اجل ْٝمٛم َّٞمة َو ْ َ
َّ َ َ
قلَ ،و ِد َيا َٟمتُٜمََا ا ًَّمتِل ِ َِبا َٟم َِدي ُـ :اًمتَّ ََّٛم ًُّ ُؽ ِسم ِٙمتَ ِ
ا ًَّم ِذي ِسم ِف َشم ُ٘مق ًُمق َنَ ،و ِد َيا َٟمتَ ُٙم ُُؿ ا ًَّمتِل ِ َِبا َشم َِديٜمُُق َنِ ،ىمٞم َؾ ًَم ُفُ :ىم ْق ًُمٜمََا ا ًَّم ِذي ِسم ِف َٟم ُ٘م ُ
َاب اهللِ -

ِ
لم و َأ ِئٛم ِة ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
هٛمق َن،
َشم َٕم َاممَ ،و ُؾمٜمََّّة َٟمٌَِ ِّٞمف َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ ،و َُما ُر ِو َي َقم ِـ َّ
احلديثَ ،و َٟم َْح ُـ سمِ َذًم َؽ ُُم ْٕم َتَّم ُ
اًمّم َحا َسمة َواًم َّتَّاسمِٕم َ َ َّ َ
هؾ ،و ِ
ِ
ػ َىم ْق َهل ُ ْؿ ُجم َاٟمٌُِق َنَّٟ َٕ :مَّه ُف ِ
ٞمس
َي اهللُ َو ْضم َٝم ُفَ -ىم ِائ ُٚمق َنَ ،وعمَِا َظما ًَم َ
َوسمِ َام َيمَا َن َقم َٚمٞمْ ِف َأ ْ َ
اًمهرئ ُ
اإل َُمها ُم ا ًْم َٗماو ُ َ َّ
محَدُُ ْسم ُـ َطمٜمٌَْ ٍؾ َٟ -م َّ َ
ِ ِ
ا ًْم َٙم ِ
احلَ َّؼ ِقمٜمْْدََ ُفم ُٝم ِ
َاُم ُؾ ،ا ًَّم ِذي َأ َسما َن اهللُ سمِ ِف ْ
لمَ ،و َؿم َّؽ
اًمز ِائ ِٖم َ
لمَ ،و َز ْي َغ َّ
اجَ ،و َىم َٛم َع سمِ ِف سمِدََ َع اعمٌُْْتَ َِد ِقم َ
قر َّ
اًمْمالَ َِلَ ،و َأ ْو َو َح سمِف اعمْٜمْ َٝم َ
مج َٚم ُة َىمقًمِٜمََا :إِ َّٟمَّا ُٟم ُِ٘مهر سمِهاهللِ وُمالَ َِئ َٙمَتِ ِ
َّ
هف
مح ُة اهللِ َقم َٚمٞمْ ِف ُِم ْـ إِ َُما ٍم ُُم َ٘مدََّّ ٍمَ ،و َيمٌَِ ٍػم ُُم َٗم َّٝم ٍؿَ ،و َقم َغم َمجِٞم ِع َأ ِئ َّٛم ِة اعمُْ ًْ ِٚم ِٛم َ
ِّلمَ ،وم َر ْ َ
اًمِما ِّيم َ
لمَ ،و ُ ْ ْ
َ َ
ُّ
ِ
ِ
َػم ُه ُِم ْـ
َو ُيمتٌُُِ ِف َو ُر ِؾم ِٚم ِفَ ،و َُما َضما َء ُِم ْـ ِقمٜمْ ِْد اهللَِِ ،و َُما َر َوا ُه اًمثِّ َ٘م ُ
ات َقم ْـ َر ُؾمقل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم َّٚم َؿَ ،و َذ َيم ََر َُما َشم َ٘مدََّّ َم َو َهم ْ َ
مج ٍؾ َيمَثِػم ٍةُ ،أ ِ
ور َد ْت ِذم َهم ْ ِ
َػم َه َذا اعمَْ ْق ِو ِع) .
َُ
َ
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ي٘مقل اعم١مًمػ :إن هذا اًمٌٞمان ُمـ أيب احلًـ إؿمٕمري ،وهذه اًمٕم٘مٞمدة اًمتل يمتٌٝماٟ ،م٘مٚمٝما قمٜمف قمدد ُمـ أئٛمة أصحاسمف،
ومٜم٘مٚمٝما اسمـ ومقرك ،وهق ُمـ أئٛمة أصحاب احلًـ إؿمٕمري ،وٟم٘مٚمٝما احلاومظ اسمـ قمًهايمر ذم يمتاسمهف( :شمهاريخ دُمِمهؼ)،
وٟم٘مٚمٝما ذم يمتاسمف اًمذي مجٕمف وؾمامه( :شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي ومٞمام ٟمًب إمم اًمِمٞمخ أيب احلًـ إؿمٕمري) ،يداومع قمٜمف ،ويّمد
اًمذي يٗمؽمي قمغم أيب احلًـ ،ويٜمًب ًمف أؿمٞماء مل ي٘مٚمٝما ،وذيمر اقمت٘ماده اًمذي ذيمره ذم أول( :اإلسماٟمة ذم أصقل اًمدياٟمة)،
وهق ُمـ آظمر ُم١مًمٗماشمف.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي٘مقل ومٞمف( :وإن ىمال ىمائؾ :ىمد أٟمٙمر ُشم ُْؿ َ
واعمرضمئة) ،ومام ىمقًمٙمؿ
واًمراومْمة
واحلرورية
واجلٝمٛمٞمة
٘مدرية
اعمٕمتزًمة واًم
ىمقل
أٟمتؿ؟ ومٕمرومقٟما ىمقًمٙمؿ اًمذي سمف شم٘مقًمقن ،ودياٟمتٙمؿ اًمتل ِبا شمديٜمقن ،وم٢مذا يمٜمتؿ شمٜمٙمرون ىمهقل اعمٕمتزًمهة ،وشمٜمٙمهرون ىمهقل
اًم٘مدرية ،وشمٜمٙمرون ىمقل اجلٝمٛمٞمة ،وشمٜمٙمرون ىمقل احلرورية :وهؿ اخلقارج ،وشمٜمٙمرون ىمقل اًمراومْمهة ،وشمٜمٙمهرون ىمهقل
اعمرضمئة ،إذن ُما ىمقًمٙمؿ؟ وُما ديٜمٙمؿ؟

( ) 217احلاومظ اًمٙمٌػم اعمجقد ،حمدث اًمِمام ،صم٘مة اًمديـ احلاومظ أسمق اًم٘ماؾمؿ قمكم سمـ احلًـ سمـ هٌة اهلل سمـ قمٌد اهلل اًمِمهاومٕمل .اعمٕمهروف سمهاسمـ قمًهايمر،
صاطمب شماريخ دُمِمؼ .وًمد ذم اعمحرم ذم أول اًمِمٝمر ؾمٜمة شمًع وشمًٕملم وأرسمع ُمئة .يمان ومٝمام طماومٔما ُمت٘مٜما ذيمٞما سمّمػما ِبذا اًمِم٠من ٓ ،يٚمحؼ ؿمه٠مؤه،
وٓ يِمؼ همٌاره ،وٓ يمان ًمف ٟمٔمػم ذم زُماٟمفً .مف شماريخ اًمِمام ذم صمامٟملم جمٚمدة وأيمثر أسمان ومٞمف قمـ قمٚمؿ ضمؿُ .مات ؾمٜمة إطمهدى وؾمهٌٕملم ومخهس ُمئهة.
اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 554 /21شمرمجة  ،)354وـمٌ٘مات اًمِماومٕمٞمة اًمٙمؼمى ( 216 /7شمرمجة .)918
( )218اسمـ قمًايمر ذم شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي (.)158-157

القاعدة المراكشية
ىمٞمؾ ًمف :اٟمٔمر إمم قم٘مٞمدة أيب احلًـ إؿمٕمري ،اًمتل ؾمٓمرها ذم يمتاب( :اإلسماٟمة) ،وٟم٘مقل ًمف :اًم٘مقل اًمذي سمف ٟم٘مهقل،
واًمدياٟمة اًمتل ِبا ٟمديـ :اًمتٛمًؽ سمٙمتاب اهلل -شمٕمامم ،وؾمٜمة ٟمٌٞمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وُما روي قمـ اًمّمحاسمة اًمتاسمٕملم،
وأئٛمة احلديث ،وهذا يمالم ـمٞمب.
ومديٜمٜما وقم٘مٞمدشمٜما :اًمتٛمًؽ سمٙمتهاب اهلل ،وؾمهٜمة ٟمٌٞمهف ،وُمها ُر ِوي قمهـ اًمّمهحاسمة وأئٛمهة احلهديث ،وٟمحهـ سمهذًمؽ
ُمٕمتّمٛمقن ،صمؿ ىمال :وسمام يمان قمٚمٞمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ ٟ-مي اهلل وضمٝمف -ىمائٚمقن ،أيٟ :م٘مقل سم٘مقل اإلُمام أمحد ،وهق إُمهام
أهؾ اًمًٜمة واجلامقمة.
ىمال( :وسمام يما َن ِ
ٍ
ٟميا ،يمام
أمحدُ سمـ
قمٚمٞمف ُ
طمٜمٌؾ َّ -
ٟمي اهلل وضم َٝمف) .ومدقما ًمإلُمام أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،أي :ضمٕمؾ اهلل وضمٝمف ً
ٍِ ِ
َّارض ٌة * إِ َمم َر ِّ َِبا َٟمَافمِ َر ٌة﴾  ،أي :شمٜمٔمر إمم رِبا يقم اًم٘مٞماُمة ،وم٘مد دقما أسمق احلًـ إؿمٕمري
ىمال -شمٕماممُ ﴿ :و ُضمق ٌه َي ْق َُمئذ َّٟم َ
ِ
َيا طمًٜمًًا يقم اًم٘مٞماُمةً :مٕمٚمٛمف وومْمٚمف.
ًمإلُمام أمحد أن يٜمي اهلل وضمٝمف ،وأن جيٕمؾ وضمٝمف َٟم ً
( )219

طمٜمٌؾ ٟ-مي اهلل وضمٝمفِ -
ٍ
ىمائٚمق َن) ،أيٟ :م٘مقل سم٘مقل اإلُمهام أمحهدٟٕ :مهف إُمهام أههؾ اًمًهٜمة
أمحدُ سمـ
(سمام يما َن قمٚمٞمف ُ
ُ
ُ
اًمٙماُمؾ) .وهذا ُمٌاًمٖمة :وماًمرئٞمس اًمٙماُمؾ ُمـ اًمٌنم
واًمرئٞمس
اًمٗماوؾ،
ظماًمػ ىمق ًَمف ُجم َاٟمٌق َنٟٕ :مف اإلُما ُم
واجلامقمة( ،وعما
َ
ُ
هق اًمٜمٌل حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
اًمٗماوؾ ،واًمرئٞمس اًمٙماُمؾِ ،
ِ
ِ
ُ
اًمْمالل) .وماإلُمام أمحد سمـ طمٜمٌؾ
فمٝمقر
احلؼ قمٜمد
ىمالٟٕ( :مف اإلُما ُم
اًمذي أسما َن اهللُ سمف َّ
ُ
صمٌتف اهلل ذم ومتٜمة اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ،وصمٌت أىمراٟمف ُمـ إئٛمة ،وصمٌت قمٜمد احلٌس واًميب طمتك أهمٛمل قمٚمٞمف ،ومثٌت طمتك
أفمٝمر اهلل احلؼ ،ومل ي٘مؾ سم٘مقل اجلٝمٛمٞمة سمخٚمؼ اًم٘مرآن :وهلذا ىمالِ ( :
ِ
وأووح
اًمْمالل،
احلؼ قمٜمد فمٝمقر
اًمذي أسما َن اهللُ سمف َّ
َ
ِ
َّ
وؿمؽ اًمِمايملم) .ي٘مّمد اإلُمام أمحد ،ىمال( :ومرمح ُة اهللِ قمٚمٞمف ُمـ إُما ٍم
لم ،وزي َغ اًمزائٖملم،
اعمٜمٝماج ،وىمٛمع سمف سمد َع
سمف
اعمٌتدقم َ
َ
ٍ
ويمٌػم ُمٗم َّٝمؿ) ،إُمام يمٌػم ُمٗمٝمؿ :أيَ :وم َّٝم َٛمف اهلل ،وذم (اإلسماٟمة)َّ :
ُمٗمخؿ .وقمغم مجٞمهع
ُم٘مدَّ م) .يٕمٜمل يت٘مدم اًمٕمٚمامء سمٗمْمٚمف( ،
َّ
أئٛمة اعمًٚمٛملم ،أي :رمحة اهلل قمٚمٞمف وقمغم مجٞمع أئٛمة اعمًٚمٛملم.

( )219اًم٘مٞماُمة.23 - 22 :
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ِ
ٟم٘مر سماهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف ،وُما ضماء ُمـ قمٜمد اهلل) .يٕمٜمل :هذه أصقل اإلسماٟمة ،وٟم٘مر
صمؿ ىمال( :ومجٚم ُة ىمقًمٜمََا :إِ َّٟمَّا ُّ
أيٟ :م١مُمـ سماهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف ،وُما ضماء ُمـ قمٜمد اهلل ،وي َْماف إمم هذا :اًمٞمقم أظمر واًم٘مدر( ،وُما ضماء ُمـ ِ
قمٜمد
ُ
َ
ِ
رؾمقل اهللِ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ) ،وذيمر ُما شم٘مدم وهمػمه ُمـ مجؾ يمثػمةُ ،و ِضمدََ ت ذم همػم هذا
اًمث٘مات قمـ
اهللِِ ،وُما روا ُه
ُ
اعمقوع ،وهذا يمٚمف ٟم٘مٚمف اسمـ قمًايمر ذم( :شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي).
ىمال اعمّمٜمػ -رمحف اهلل شمٕمامم:-
َاب " َّ ِ ِ ِ
مح ُف اهللَُِّ -ذم ِيمتَ ِ
هاممَ -قم َ
ب إ ًَمٞمْ ِف َأ ْه ُؾ ا ًْم ِٕم ْٚمه ِؿ :إِ َّن اهللََّ َ -شم َٕم َ
هغم
أضم ِّر ُّي َ -ر ِ َ
اًمنمي َٕمة" ا ًَّمذي َي ْذ َه ُ
( َو َىم َال َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر ُ
هؼ ِذم اًمًهامو ِ
ر ٍءَ ،ىمدْْ َأ َطم َ
َقم ْر ِؿم ِفَ ،وم ْق َق َؾم َام َواشمِ ِفَ ،و ِقم ْٚم ُٛم ُف ُ ِحم ٌ
ات ا ًْم ُٕم َ
هغمَ ،وسمِ َج ِٛمٞمه ِع َُمها ِذم َؾمهٌْ ِع
اط سمِ َج ِٛمٞم ِع َُما َظم َٚم َ
َّ َ َ
ٞمط سمِ ُٙم ُِّؾ َ ْ
لم ،ير َومع إ ًَمٞم ِف َأ ْومٕم ُال ا ًْم ِٕمٌ ِ
ِ
اد.
َ
َأ َرو َ ُ ْ ُ ْ َ
( )211

مخً ٍة إَِّٓ هق ؾم ِ
ٍ
ِ
ِِ
َوم٢مِ ْن َىم َال َىم ِائ ٌؾَ :أ ْي ٍ
اد ُؾم ُٝم ْؿ﴾ ؟ ِىم َٞمؾ
َُ َ
ش َُم ْٕمٜمََك َىم ْقًمفَُ ﴿ :ما َي ُٙمُق ُن ُمـ َّٟم َّْج َقى َصمال َصمة إَِّٓ ُه َق َراسمِ ُٕم ُٝم ْؿ وٓ َ ْ َ
ٞمط ِِبِؿَ .يم ََذا َومنه َأه ُؾ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ .وأي ُة يدُُ ُّل َأو ُهلا و ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
آظم ُر َها َقم َغم َأ َّٟم ُف ا ًْم ِٕم ْٚم ُؿَ ،و ُه َق َقم َغم
َّ َ ُ ْ
َّ َ َ
َ َ َ
ًَم ُف :قم ْٚم ُٛم ُفَ .واهللَُّ َقم َغم َقم ْرؿمفَ ،وقم ْٚم ُٛم ُف ُحم ٌ ْ
لم) .
َقم ْر ِؿم ِفَ .ه َذا َىم ْق ُل اعمُْ ًْ ِٚم ِٛم َ
( )211

( )212

أصمار اًمتل شمدل قمغم قمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مف واؾمتقائف قمغم قمرؿمف،
اعم١مًمػ -رمحف اهلل ٓ -يزال يٜم٘مؾ قمـ اًمٕمٚمامء وإئٛمة
َ
واشمّماومف سمجٛمٞمع أوصاومف .ومٝمذا اًمٜم٘مؾ قمـ أيب سمٙمر أضمري ذم يمتاب اًمنميٕمة اعمٕمروف ،قمـ أيب سمٙمر أضمري ذم يمتاب
اًمنميٕمة اًمذي يذهب إًمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اهلل قمغم قمرؿمف ومقق ؾمامواشمف قمٚمٛمف حمٞمط سمٙمؾ رء.
هذا اإلُمام أسمق سمٙمر أضمري أؾمسٟ ،م٘مؾ قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وىمال :اًمذي يذهب إًمٞمف أهؾ اًمٕمٚمهؿ أن اهلل قمهغم قمرؿمهف
ِ
هر ِ
مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
هق َق
اًمر ْ َ
هق ا ًْم َ٘مهاه ُر َوم ْ
ش﴾ َ ﴿ ،و ُه َ
اؾمتَ ََقى َقم َغم ا ًْم َٕم ْ
اؾمتَ ََقى﴾ ُ ﴿ ،صم َّؿ ْ
ش ْ
ومقق ؾمامواشمف ،واًمٜمّمقص ﴿ َّ
( )213

( )214

( ) 211حمٛمد سمـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل ،أسمق سمٙمر اًمٌٖمدادي أضمري .اإلُمام اعمحدث اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ احلرم اًمنميػ ،صاطمب اًمتّمهاٟمٞمػ احلًهانُ :مٜمٝمها:
"اًمنميٕمة" ،و"إرسمٕملم" .شمقذم ؾمٜمة ؾمتلم وصمالث ُمئة .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمهٌالء ( 133 /16شمرمجهة  ،)92واًمهقاذم سماًمقومٞمهات ( 267 /2شمرمجهة
.)847
( )211اعمجادًمة.7 :
( )212أضمري ذم اًمنميٕمة (.)291/1

القاعدة المراكشية
ِقمٌ ِ
اد ِه﴾
َ

( )215

اؾم َؿ َر ِّسم َؽ إَ ْقم َغم﴾  ،وم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ يذهٌقن إمم ُما دًمت قمٚمٞمف اًمٜمّمقص ،أهؾ اًمٕمٚمهؿ يٛمهرون ُمهع
﴿ َؾم ٌِّ ِح ْ
( )216

اًمٜمّمقص ..أهؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمّمػمة ،اًمٕمٚمؿ سماهلل وسم٠مؾمامئف وصٗماشمف ،قمٚمامء قمغم طمؼ ،وهق احلؼ قمٚمامء اًمنميٕمة يذهٌقن إمم
ُما دًمت قمٚمٞمف اًمٜمّمقص ،يدورون ُمع اًمٜمّمقص طمٞمث دارت.
ي٘مقل أسمق سمٙمر أضمري :اًمذي يذهب إًمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ اهلل قمغم قمرؿمف ومقق ؾمامواشمف قمٚمٛمف حمٞمط سمٙمؾ رء ،هذا ههق
اًمذي دًمت قمٚمٞمف اًمٜمّمقص ،أن اهلل ُمًتقي قمغم اًمٕمرش ،وهق ومقق اًمًاموات وقمٚمٛمف حمٞمط سمٙمهؾ رء .صمهؿ ىمهال :ىمهد
أطماط قمٚمٛمف سمجٛمٞمع ُما ظمٚمؼ ذم اًمًاموات اًمٕمغم وسمجٛمٞمع ُما ذم ؾمٌع أرولمَ ﴿ ..،و َأ َّن اهللََّ َىمدْْ َأ َطم َ
ر ٍء ِقم ْٚم ًام﴾
اط سمِ ُٙم ُِّؾ َ ْ

( )217

قمٚمؿ اهلل حمٞمط سمٙمؾ رء ،شمرومع إًمٞمف أومٕمال اًمٕمٌاد ،ذم اًمنميٕمة شمرومع إًمٞمف أقمامل اًمٕمٌاد ،شمرومع إًمٞمف أقمامل اًمٕمٌاد أومٕمال اًمٕمٌاد
وهذا يدل قمغم أٟمف ذم اًمٕمٚمقٕ :ن اًمرومع يٙمقن ُمـ أؾمٗمؾ إمم أقمغم.
ىمال أسمق سمٙمر :وم٢من ىمال ىمائؾ :أيش ُمٕمٜمك ىمقًمفَُ ﴿ :ما َي ُٙمُق ُن ُِمـ َّٟم َّْج َقى َصمال َصم ٍة إَِّٓ ُه َق َراسمِ ُٕم ُٝم ْؿ﴾

( )218

أيش؟ ٟمحت ُمـ أي

رء ،هذا ٟمحتُ ،مثؾ "ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سماهلل" شمًٛمك طمقىمٚمة" ،ؾمٌحان اهلل" ؾمٌحٚمة" ،احلٛمد هلل" محدًمهة ،أي رء
ُمٕمٜمك يمذا؟ اظمٜمّمار.
مخً ٍة إَِّٓ هق ؾم ِ
ٍ
ِ
اد ُؾمه ُٝم ْؿ﴾ ؟ أي :ههق ًمهف قمٚمٛمهف،
َُ َ
إيش ُمٕمٜمك ىمقًمفَُ ﴿ :ما َي ُٙمُق ُن ُمـ َّٟم َّْج َقى َصمال َصمة إَِّٓ ُه َق َراسمِ ُٕم ُٝم ْؿ وٓ َ ْ َ
مخً ٍة إَِّٓ هق ؾم ِ
ٍ
ِ
اد ُؾم ُٝم ْؿ﴾ سمٕمٚمٛمف ،وٓ أدٟمك ُمـ ذًمؽ وٓ أيمثهر إٓ
َُ َ
يٕمٜمل ﴿ َُما َي ُٙمُق ُن ُمـ َّٟم َّْج َقى َصمال َصمة﴾ ...سمٕمٚمٛمف﴿ ،وٓ َ ْ َ
)

هق ُمٕمٝمؿ ،سمٕمٚمٛمف ..واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ هؾ هذا شم٠مويؾ؟ ٓ ًمٞمس سمت٠مويؾ ،ي٘مقل اعم١مًمػ" :ىمٞمؾ ًمف :قمٚمٛمف واهلل قمغم قمرؿمهف
وقمٚمٛمف حمٞمط سمف" ،ومال ومن اهلل اًمٕمٚمؿ وأية يدل أوهلا وآظمرها قمغم أٟمف اًمٕمٚمؿ ،يٕمٜمل اًمٕمٚمامء ومنهوا اًمٕمٚمهؿ سمهامذا؟ ﴿ َُمها
َي ُٙمُق ُن ُِمـ َّٟم َّْج َقى َصمال َصم ٍة إَِّٓ ُه َق َراسمِ ُٕم ُٝم ْؿ﴾ سمٕمٚمٛمفٕ ،ن اهلل -شمٕمامم -اومتتح أية سمٕمٚمؿ وظمتٛمٝما سماًمٕمٚمؿ ،اىمرأ أية.

( )213ـمف.5 :
( )214إقمراف ،54 :يقٟمس ،3 :اًمرقمد ،2 :اًمٗمرىمان ،59 :اًمًجدة ،4 :احلديد.4 :
( )215إٟمٕمام.61 ،18 :
( )216إقمغم.1 :
( )217اًمٓمالق.12 :
( )218اعمجادًمة.7 :

القاعدة المراكشية
ٍ
ِ
﴿ َأ َمل َشمَر َأ َّن اهللََّ يٕم َٚمؿ ُما ِذم اًمًامو ِ
ات َو َُما ِذم إَ ْر ِ
هق
هقى َصمال َصمهة إَِّٓ ُه َ
ض﴾ صمؿ ىمال -ؾمٌحاٟمفَُ ﴿ :-ما َي ُٙمُق ُن ُمهـ َّٟم َّْج َ
َّ َ َ
َْ ُ َ
ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
راسمِٕمٝمؿ وٓ َ ْ ٍ
هق َم
سمهام َقمٛم ُٚمهقا َي ْ
هؿ ُيٜمَ ٌِّه ُئ ُٝمؿ َ
مخ ًَة إَِّٓ ُه َق َؾماد ُؾم ُٝم ْؿ وٓ َأ ْد َٟمَك ُمـ َذًم َؽ وٓ َأ ْيمثَ َر إَِّٓ ُه َق َُم َٕم ُٝم ْؿ َأ ْي َـ َُما َيمَا ُٟمُقا ُصم َّ
َ ُُ ْ
ِ
ا ًْم ِ٘مٞماُم ِة ِإ َّن اهللََّ ِسم ُٙم ُِّؾ َ ٍ ِ
هقى
ٞمؿ﴾ اومتتح أية سمٕمٚمؿ وظمتٛمٝما سمٕمٚمؿ ومدل قمغم أن اعمٕمٞمة ُمٕمٞمة قمٚمؿَُ ﴿ ،ما َي ُٙمُهق ُن ُمهـ َّٟم َّْج َ
رء َقمٚم ٌ
َ َ
ْ
َصمال َصم ٍة إَِّٓ ُه َق َراسمِ ُٕم ُٝم ْؿ﴾ وٓ يٙمقن شم٠مويؾ هذاُ ،ما يٙمقن شم٠مويؾُ ،ما ومٞمف شم٠مويؾ اٟمٔمروا أية ٟمٗمًٝما ،وًمٞمس ذم أية طمجهة

مخً ٍة إَِّٓ هق ؾم ِ
ٍ
ِ
اد ُؾم ُٝم ْؿ﴾،
َُ َ
ًمٚمحٚمقًمٞمة ،احلٚمقًمٞمة ي٘مقًمقنَُ ﴿ :ما َي ُٙمُق ُن ُمـ َّٟم َّْج َقى َصمال َصمة إَِّٓ ُه َق َراسمِ ُٕم ُٝم ْؿ﴾ سمذاشمف ُمٕمٝمؿ﴿ ،وٓ َ ْ َ
يٕمٜمل أٟمف ُمًتق سماعمخٚمقىمات ،شمٕمامم اهلل قمام ي٘مقًمقن.
وُمـ ٟمّمقص اًمٕمٚمق واًمٗمقىمٞمة شمزيد قمغم أًمػ دًمٞمؾ رضسمقا ِبا قمرض احلائط ،ومنوها سمٜمّمقص اعمٕمٞمهة .أُمها أههؾ
اًمًٜمة أهؾ احلؼ :وم٠مصمٌتقا ٟمّمقص اًمٕمٚمق واًمٗمقىمٞمة ،وأصمٌتقا اعمٕمٞمة﴿ ،وٓ َأ ْد َٟمَك ُِمـ َذًمِ َؽ وٓ َأ ْيمثَ َر إَِّٓ ُه َق َُم َٕم ُٝم ْؿ﴾ ،اعمٕمٞمة ُما
يْمٛمٜمٝما آظمتالط واعمامؾمة وإٟمام هل ُمٓمٚمؼ اعمّماطمٌة ،شم٘مقل اًمٕمربُ" :ما زًمٜما ٟمًػم واًم٘مٛمر ُمٕمٜما" ،واًم٘مٛمر ومقق ،شم٘مقل:
ُ ...مٕمؽ ،وهق ومقق قمرؿمف ،اعمٕمٞمة ٓ شمٗمٞمد آظمهتالط ،وإٟمهام شمٗمٞمهد ُمٓمٚمهؼ اعمّمهاطمٌة ذم ًمٖمهة اًمٕمهرب ،وٓ شمهدل قمهغم
آظمتالط وٓ اعمامؾمة وٓ  ...اًمٞمٛملم واًمِمامل .إذا اـمٚمع اإلٟمًان ُمـ اًمدور اًمراسمع أو اًمًادس قمغم اسمٜمف وهق يٛمٌمه ذم
هؿ﴾
إرض ومٞم٘مقل :أٟما ُمٕمؽ ،ومٞمًٙمت اًمٓمٗمؾ ،يمؿ سمٞمٜمف وسمٞمٜمف ُمـ ُمًاومات؟ اعمٕمٞمة ،واهلل -شمٕمامم -ي٘مهقلَ ﴿ :و ُه َ
هق َُم َٕم ُٝم ْ
يٕمٜمل سمٕمٚمٛمف ،وإطماـمتف.
ىمال اعم١مًمػ" :وهق قمغم قمرؿمف ،هذا ىمقل اعمًٚمٛملم" ،هذا ىمقهلؿ ىماـمٌة ،أُما اعمالطمدة ،أُما احلٚمقًمٞمٞمة :ومخرضمهقا قمهـ
ىمقل اعمًٚمٛملم.
ٞمد سمِ َذاشمِ ِف وهق ِذم ُيم ُِّؾ ُم َٙم ٍ
اًمِمٞم ُخ َأسمق ُحم َٛم ِد سمـ َأ ِيب َزي ٍد " :و َأ َّٟمف َومق َق َقمر ِؿم ِف اعمَْ ِج ِ
ِ
َان سمِ ِٕم ْٚم ِٛم ِف"َ ،ىمهدْْ
َ َُ
َ ُ ْ
ْ
َّ ْ ُ
( َوا ًْم َ٘م ْق ُل ا ًَّمذي َىما ًَم ُف َّ ْ ُ
َ
ْ
لم سمِ َ٠م ْن ر َومع "اعمَْ ِج ِ
ٞمد" .وُمراده َأ َّن اهللََّ ُهق اعمَْ ِجٞمدُُ سمِ َذاشمِ ِف ،و َه َذا ُمع َأ َّٟمف ضمٝم ٌؾ و ِ
او ٌحَ :وم٢مِ َّٟم ُف سمِ َٛمٜمْ ِْز ًَم ِة َأ ْن ُي َ٘م َال:
َشم َ٠م َّو ًَم ُف َسم ْٕم ُض اعمُْ ٌْٓمِ ِٚم َ
َ َ ُ َ ْ َ
َ
َ
َ َُ ُُ
َ َ
محـ سمِ َذاشمِ ِف" ،و" ِ
ٞمؿ سمِ َذاشمِ ِف"َ ،و"ا ًْم َٕم ِز ُيز سمِ َذاشمِ ِف".
اًمر ْ َ ُ
اًمرطم ُ
َ َّ
" َّ
( )219

( )219اإلُمام اًم ٕمالُمة اًم٘مدوة اًمٗم٘مٞمف ،قمامل أهؾ اعمٖمرب ،أسمق حمٛمد ،قمٌد اهلل سمـ أيب زيد ،اًم٘مػمواين اعماًمٙمل ،وي٘مال ًمفُ :ماًمؽ اًمّمٖمػم .يمان أطمد ُمـ سمهرز
ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ .ىمال اًم٘مايض قمٞماض :طماز رئاؾمة اًمديـ واًمدٟمٞما ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ إىمٓمار وٟمجب أصحاسمف ،ويمثهر أظمهذون قمٜمهف ،وههق اًمهذي
خلص اعمذهب ،وُمأل اًمٌالد ُمـ شمقاًمٞمٗمف .شمٗم٘مف سمٗم٘مٝماء اًم٘مػموان .يمان -رمحف اهلل -قمغم ـمري٘مة اًمًٚمػ ذم إصهقل ٓ ،يهدري اًمٙمهالم ،وٓ يته٠مول.

القاعدة المراكشية
لم ِ
ِ
ِ
ٍ
اًمر َؾما ًَم ِة" َأ ْي ًْماَ " :قم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
آ ْؾمهتِ َق ِاء
اطمتَ ََقى"َ .وم َٗم َّر َق َسم ْ َ
اؾمتَ ََقىَ ،و َقم َغم اعمُْ ْٚمؽ ْ
ش ْ
َو َىمدْْ َىم َال ا ْسم ُـ َأ ِيب َز ْيد ِذم ُظم ْٓم ٌَة " ِّ
آؾمتِ ِ
اقمدََ ِة إَ ِئٛم ِة اعمَْتٌْ ِ
ٞمالء َقم َغم َىم ِ
ِ
لم.
ققم َ
ُ
َّ
َو ْ
س َح ا ْسم ُـ َأ ِيب َز ْي ٍد ِذم "اعمُْ ْختَ َ ِ
ٍَم" سمِ َ٠م َّن اهللََّ ِذم َؾم َام ِئ ِف ُدو َن َأ ْر ِو ِفَ .ه َذا ًَم ْٗم ُٔم ُفَ ،وا ًَّم ِذي َىما ًَم ُف ا ْسم ُـ َأ ِيب َز ْي ٍد َُما
َو َُم َع َه َذاَ :وم َ٘مدََ َ َّ
َزا ًَم ْت َشم ُ٘مق ًُمف َأ ِئٛم ُة َأه ِؾ اًمًٜمَّ َِّة ُِمـ َمجِٞم ِع اًم َّٓمق ِائ ِ
ػ).
ُ َّ ْ
َ
ْ
ُّ
ٟمٕمؿ ،اعم١مًمػ -رمحف اهلل ،-ىمال :واًم٘مقل اًمذي ىماًمف اًمِمٞمخ أيب حمٛمد اسمـ أيب زيد :وهق ومقق قمرؿمهف اعمجٞمهد سمذاشمهف.
رضمع اعم١مًمػ إمم ىمقل أيب حمٛمد سمـ أيب زيد ،ىمد ؾمٌؼ أن ٟم٘مؾ قمٜمف هذا اًم٘مقل ىمٌؾ مخس صٗمحاتٟ ،م٘مؾ قمـ اسمـ أيب زيهد
هذا ذم ىمقًمف ،قمٜمدُما ذيمر ُما ذيمره أئٛمة اًمًٚمػ ،أهؾ اًمًٜمةُ ،مـ اعماًمٙمٞمة خمتٍم اسمـ أيب زيد ذم هذا ،وهق عما ذيمر ههذا ذم
ُم٘مدُمة اًمرؾماًمةً ،متٚم٘مـ جلٛمٞمف اعمًٚمٛملمٕ :ن قمٜمد أئٛمة اًمًٜمة ُمـ اًمٕم٘مائد اًمتل يٚم٘مٜمٝما يمؾ أطمد.
وم٘مقًمف :ىماًمف اًمِمٞمخ أسمق حمٛمد سمـ أيب زيد ُمـ اعماًمٙمٞمة ُمـ أٟمف ومقق قمرؿمف اعمجٞمد سمذاشمف ،وأٟمف  -أي اًمهرب ،-أن اهلل -
ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم -ومقق قمرؿمف اعمجٞمد سمذاشمف ،وهق ذم يمؾ ُمٙمان سمٕمٚمٛمف ،وهق -ؾمٌحاٟمف -ومهقق اًمٕمهرش ،وقمٚمٛمهف ذم يمهؾ
ُمٙمان.
اعمجٞمدُ سمذاشمف.
اعمجٞمدُ سمذاشمف ،وأٟمف ومقق قمرؿمف
ىمال :وم٘مد شم٠موًمف سمٕمض اعمٗمًديـ سم٠من رومع اعمجٞمد ،ىمال :وأٟمف ومقق قمرؿمف
ُ
ُ
ىمال اعم١مًمػ :طمٞمٜمام رومع اعمجٞمد ُمراده أن اهلل هق اعمجٞمد سمذاشمفُ ،مراده أن اهلل هق اعمجٞمد سمذاشمف ،ىمال :وُمهع أٟمهف ضمٝمهؾ
واوح ،وم٢مٟمف سمٛمٜمزًمة أن ي٘مال :اًمرمحـ سمذاشمف واًمرطمٞمؿ سمذاشمف واًمٕمزيز سمذاشمف ،ومٙمٞمػ إن هذا اًمت٠مويؾ ُمع يمقٟمف سماـمال ،ومٝمهق
ِ
اعمجٞمد -سماًمٙمن -صٗمة ًمٚمٕمرش ،واًمذيـ شمه٠مول ،ىمهال ،ٓ :وأٟمهف ٓ
يٗمًد سمف اعمٕمٜمك ،ي٘مقل اعمٕمٜمك وماؾمد  ...ومقق قمرؿمف
اعمجٞمدُ  ،ومجٕمؾ اعمجٞمد وصػ ًمف.
وأٟمف ،يٕمٜمل اهلل ومقق قمرؿمف
ُ
ي٘مقل :صمؿ رومع اعمجٞمدُ ،مراده أن اهلل هق اعمجٞمد سمذاشمف ،وهذا ُمع أٟمف ضمٝمؾ واوح ،وم٢مٟمف يٗمًد اعمٕمٜمك ،ضمٝمؾ واوهح:
ٕن اعمجٞمد صٗمة ًمٚمٕمرش ،وًمٞمًت صٗمة هلل -شمٕمامم.-

شمقذم ؾمٜمة ؾمت وصمامٟملم وصمالث ُمئةُ .مـ أهؿ ُمّمٜمٗماشمف" :اًمٜمقادر واًمزيهادات" .اٟمٔمهر :اًمًهػم ( 11/17شمرمجهة  ،)4واًمهديٌاج اعمهذهب (427/1
شمرمجة .)11
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ي٘مقل :إٟمف ومقق قمرؿمف اعمجٞمد سمذاشمف ،وماعمجٞمد صٗمة ًمٚمٕمرش ،وهذا اعمٌٓمؾ رومع اعمزيد وضمٕمٚمف وص ًٗما هلل ،ومٝمذا ي٘مهقل:
إٟمف ضمٝمؾ سماًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة ،ويٗمًد سمف اعمٕمٜمكُ ،مراده أٟمف هق اعمجٞمد سمذاشمف ،وُمع أٟمف ضمٝمهؾ واوهح ،وم٢مٟمهف يٛمٙمهـ أن ي٘مهال:
اًمرمحـ سمذاشمف ،واًمرطمٞمؿ سمذاشمف ،واًمٕمزيز سمذاشمفُ ،ماذاُ ،مٕمٜماه همػم ؾمٚمٞمؿ.
أيْما" :قمغم اًمٕمرش اؾمتقى ،وقمغم اعمٚمؽ اطمتقى" .هٜماك ذم أية اًمٙمريٛمهة
وىمد ىمال اسمـ أيب زيد ذم ظمٓمٌة اًمرؾماًمة ً
ش اعمَْ ِجٞمدُُ * َوم َّٕم ٌال عمَِّا ُي ِريدُُ ﴾  ،ومٞمٝما ىمراءشمان ﴿ ُذو ا ًْم َٕم ْر ِ
ذم ؾمقرة واًمًامء ذات اًمؼموج ﴿ ُذو ا ًْم َٕم ْر ِ
ش اعمَْ ِجٞمدُُ * َوم َّٕم ٌال عمَِّها
( )221

ش اعمَْ ِجٞمدُُ ﴾ ،ذم ىمراءة ﴿ ُذو ا ًْم َٕم ْر ِ
ش اعمَْ ِجٞمدُُ * َوم َّٕم ٌال عمَِّا ُي ِريدُُ ﴾ُ ﴿ ،ذو ا ًْم َٕم ْر ِ
ُي ِريدُُ ﴾ ،ومٞمٝما ىمراءشمانُ ﴿ ،ذو ا ًْم َٕم ْر ِ
ش اعمَْ ِجٞمدُُ ﴾،
ش اعمَْ ِج ِ
وصػ هللُ ﴿ ،ذو ا ًْم َٕم ْر ِ
ٞمد﴾ وصػ ًمٚمٕمرش ،ومٞمٝما ىمراءشمانُ ،مِمٝمقرشمان ،ومأية حتتٛمؾ هذا ،ذم رؾماًمة اسمـ أيب زيد.
أيْما" :قمغم اًمٕمرش اؾمتقى ،وقمغم اعمٚمؽ اطمتقى" ،ومٗمرق سملم آؾمهتقاء
ي٘مقل :وىمد ىمال اسمـ زيد ذم ظمٓمٌة اًمرؾماًمة ً
وآؾمتٞمالء ،ومآؾمتٞمالء ىمالَ ﴿ :قم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
اؾمتَ ََقى﴾  ،وآؾمتٞمالء ،اطمتقى ،مجٞمع اعمخٚمقىمات ،اهلل -شمٕماممُ -مٚمٙمٝما
ش ْ
( )221

وىمٝمرها ،أُما آؾمتقاء ومٝمق ظماص سماًمٕمرش ،وآؾمتٞمالء قمام سماعمخٚمقىمات ،ومٗمرق ،ىمال اسمـ أيب زيهد ذم ظمٓمٌهة رؾمهاًمتف:
"قمغم اًمٕمرش اؾمتقى ،وقمغم اعمٚمؽ اطمتقى" ،ومٗمرق سملم آؾمتقاء وآؾمتٞمالء قمغم ىماقمدة إئٛمة اعمتٌققملم ،ىمال :وُمع هذا
وم٘مد سح اسمـ أيب زيد ذم اعمختٍم أن اهلل ذم ؾمامئف دون أروف ،هذا ًمٗمٔمف.
ىمال اعم١مًمػ :واًمذي ىماًمف اسمـ أيب زيد ُما زاًمت شم٘مقًمف أئٛمة اًمًٜمة ُمـ مجٞمع اًمٓمقائػ ،يٕمٜمل يمالم اسمهـ أيب زيهد ههذا
ظماصا ،شم٘مقًمف ـمقائػ اعمًٚمٛملم ،أئٛمة اًمًٜمة ُمـ مجٞمع اًمٓمقائػ يمٚمٝمؿ ي٘مقًمقن سمٛم٘ماًمة اسمـ أيب زيد أن اهلل ذم ؾمهامئف
ًمٞمس ً
قمٚمهقا يمٌه ًػما .وذيمهر اسمهـ
دون أروف ،ر ًدا قمغم اجلٝمٛمٞمة اًمذيـ ي٘مقًمقن إن اهلل خمتٚمط سمٛمخٚمقىماشمف ،شمٕمامم اهلل قمام ي٘مقًمهقن ً
اًم٘مٞمؿ

( )222

-رمحف اهلل -ذم اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞمة.

( )221اًمؼموج.16 - 15 :
( )221ـمف.5 :
( ) 222حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحهقي ،اًمٕمهارف.
اسمـ ىمٞمؿ اجلقزية .شمٗم٘مف ذم اعمذهب احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛم َّٞمة .ويمان ذا قمٌادة وهتجد ،وـمقل صالة ،وهلهج سماًمهذيمرً .مهف
شمقاًمٞمػ طمًانُ :مٜمٝما" :زاد اعمٕماد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜمة إطمدى وشمًٕملم وؾمت ُمئة ،وشمقذم ؾمٜمة إطمدة ومخًلم وؾمٌع ُمئهة .اٟمٔمهر :اًمٌدايهة
واًمٜمٝماية ( - 523 /18دار هجر) ،واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘مات احلٜماسمٚمة ( 171 /5شمرمجة .)611
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هقل َإمم ُمٕم ِر َوم ِ
اإلُمام ِذم ِيمتََاسمِ ِف ا ًَّم ِ
هة إُ ُص ِ
هقل"َ :أ َّن َأ ْه َ
هذي َؾم َّهام ُه "ا ًْم ُق ُص ُ
اًمًهٜمَّ َِّة
( َو َىمدْْ َذ َيم ََر َأ ُسمق ُقم َٛم َر اًم َّٓم َٚم َٛمٜمْ ِْٙم ُّل
َْ
هؾ ُّ
َِ ُ
و ْ ِ ِ
اؾمتَ ََقى سمِ َذاشمِ ِف َقم َغم َقم ْر ِؿم ِفَ .و َيم ََذًمِ َؽ َذ َيم ََر ُه ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ُقمثْ َام َن ْسم ِـ َأ ِيب َؿم ْٞم ٌَ َة َ -طماومِ ُظ ا ًْم ُٙمُق َوم ِة ِذم
اجل َام َقمة ُُمتََّّٗم ُ٘مق َن َقم َغم َأ َّن اهللََّ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
َـم ٌَ َ٘م ِة ا ًْم ٌُ َخ ِ
اجل َام َقم ِة).
اًمًٜمََّّة َو ْ َ
ار ِّي َو َٟم َْح ِقهَ -ذ َيم ََر َذًم َؽ َقم ْـ َأ ْه ِؾ ُّ
( )223

( )224

ٟمٕمؿ ،ذيمر أسمق قمٛمر اًمٓمٚمٛمٜمٙمل اإلُمام ذم يمتاسمف اًمقصقل إمم ُمٕمرومة إصقل أن أهؾ اًمًٜمة واجلامقمة ُمتٗم٘مقن قمغم أن
اهلل اؾمتقى سمذاشمف قمغم قمرؿمف ،وىمال سمذاشمف ًمٚمرد قمغم احلٚمقًمٞمة اجلٝمٛمٞمة ،يمٚمٛمة "سمذاشمف" ،اوٓمر اًمٕمٚمامء إمم إـمالىمٝما ًمٚمرد قمغم
اجلٝمٛمٞمة اًمذيـ أٟمٙمروا قمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مف ،وًمق مل يتٙمٚمؿ أهؾ اًمٌدع ِبذا عما يماٟمت هٜماك طماضمة ٕن ي٘مال سمذاشمف ،ي٘مال قمـ
اهلل اؾمتقى قمغم اًمٕمرشً ،مٙمـ أهؾ اًمًٜمة أرادوا اًمرد قمغم أهؾ اًمٌدع اًمذيـ أٟمٙمروا قمٚمق اهلل سمذاشمف.
ويمذًمؽ ذيمر حمٛمد سمـ قمثامن طماومظ اًمٙمقومة ذم ـمٌ٘مة اًمٌخاري ،ذيمر ذًمؽ قمـ أهؾ اًمًٜمة واجلامقمة ،اؾمتقاء اهلل قمهغم
قمرؿمف سمذاشمف.
هؽ سمِ ِ
اإلُمام ِذم ِرؾما ًَمتِ ِف اعمَْ ِْمهٝمقر ِة ِذم اًمًهٜمَّ َِّة ا ًَّمتِهل َيمتٌَٝمها َإمم ُم ِٚم ِ
ِ
ِ ِ
هالد ِه.
َاين
ََ
َ
ُّ
ُ َ
َ
َِ ُ
حيٞمَك ْسم ُـ َقم َّام ٍر ِّ
( َو َيم ََذًم َؽ َذ َيم ََر ُه َ ْ
اًمًج ًْتَ ُّ
َاب " ِ
َو َيم ََذًمِ َؽ َذ َيم ََر َأ ُسمق َٟم ْ ٍ
احلَاومِ ُظ ِذم ِيمتَ ِ
ْ
اإل َسما َٟم َِة" ًَم ُفَ .ىم َالَ :و َأ ِئ َّٛمتُٜمَا َ -يمَاًمثَّ ْق ِر ِّي َ ،و َُماًمِ ٍؽَ ،وا ْسم ِـ ُقمٞمَٞمْٜمَ َة ،
اًمً ْج ِز ُّي
ٍَم ِّ
( )225

( )226

( )227

( )228

( )223اإلُمام اعم٘مرئ اعمح٘مؼ ا عمحدث احلاومظ إصمري ،أسمق قمٛمر ،أمحهد سمهـ حمٛمهد سمهـ قمٌهد اهلل سمهـ أيب قمٞمًهك ًمهب سمهـ حيٞمهك ،اعمٕمهاومري إٟمدًمزه
اًمٓمٚمٛمٜمٙمل .يمان ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ .طمدث قمٜمف :أسمق قمٛمر اسمـ قمٌد اًمؼم ،وأسمق حمٛمد اسمـ طمزم ،وقمٌد اهلل سمـ ؾمٝمؾ اعم٘مرئ وقمدة .أدظمؾ إٟمدًمس قمٚمهام
مجا ٟماومٕما ،ويمان قمجٌا ذم طمٗمظ قمٚمقم اًم٘مرآن :ىمراءاشمف وًمٖمتف وإقمراسمف وأطمٙماُمف وُمٜمًقظمف وُمٕماٟمٞمف .صٜمػ يمتٌا يمثػمة ذم اًمًهٜمة يٚمهقح ومٞمٝمها ومْمهٚمف
وطمٗمٔمف وإُماُمتف واشمٌاقمف ًمألصمرُ .مات ؾمٜمة شمًع وقمنميـ وأرسمع ُمئة ،قمـ شمًٕملم قماُما ؾمقى أؿمٝمر .اٟمٔمر :ؾمهػم أقمهالم اًمٜمهٌالء ( 566 /17شمرمجهة
 ،)374واًمديٌاج اعمذهب ( 178 /1شمرمجة .)56
( ) 224حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞمٌة إسمراهٞمؿ سمـ قمثامن أسمق ضمٕمٗمر اًمٕمٌز .احلاومظ اًمٌارع ،حمدث اًمٙمقومة .ؾمٙمـ سمٖمهداد وطمهدث ِبهاُ .مهات ذم مجهادى
إومم ؾمٜمة ؾمٌع وشمًٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :شماريخ سمٖمداد ( 42 /3شمرمجة  ،)979وـمٌ٘مات احلٗماظ (.)56/1
( ) 225حيٞمك سمـ قمامر سمـ حيٞمك سمـ قمامر سمـ اًمٕمٜم ٌس ،اإلُمام اعمحدث اًمقاقمظ ،ؿمٞمخ ؾمجًتان ،أسمق زيمريا ،اًمِمٞمٌاين اًمٜمٞمٝمل اًمًجًتاينٟ ،مزيؾ هراة .يمان
ُمتحرىما قمغم اعمٌتدقمة واجلٝمٛمٞمة ،سمحٞمث ي١مول سمف ذًمؽ إمم دماوز ـمري٘مة اًمًٚمػ ،وىمد ضمٕمؾ اهلل ًمٙمؾ رء ىمدرا ،إٓ أٟمف يمان ًمف ضمالًمة قمجٞمٌهة ِبهراة
وأشمٌاع وأٟمّمار .وىمد روى أيْما قمـ واًمد ه قمامر .ويمان ومّمٞمحا ُمٗمقها ،طمًـ اعمققمٔمة ،رأؾما ذم اًمتٗمًػم ،أيمٛمؾ اًمتٗمًػم قمغم اعمٜمهؼم ذم ؾمهٜمة اصمٜمتهلم
وشمًٕملم وصمالث ُمئة ،صمؿ اومتتح ظمتٛمة أظمرى ومامت وهق يٗمن ذم ؾمقرة اًم٘مٞماُمة ،وقماش شمًٕملم ؾمهٜمة .شمهقذم ذم ذي اًم٘مٕمهدة ؾمهٜمة اصمٜمتهلم وقمنمهيـ
وأرسمع ُمئة .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 481 /17شمرمجة  ،)318وؿمذرات اًمذهب (.)116 /5
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مح ِ
مح ِ
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َُ
َ
َ
( )229

( )231

( )231

( )232

( )233

( )234

( ) 226اإلُمام اًمٕمامل احلاومظ اعمجقد ؿمٞمخ اًمًٜمة ،أسمق ٟمٍم ،قمٌٞمد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طماشمؿ سمـ أمحد ،اًمقائكم اًمٌٙمري اًمًجًتاين ،ؿمهٞمخ احلهرم ،وُمّمهٜمػ
"اإلسماٟمة اًمٙمؼمى" ذم أن اًم٘مرآن همػم خمٚمقق ،وهق جمٚمد يمٌػم دال قمغم ؾمٕمة قمٚمؿ اًمرضمؾ سمٗمـ إصمر .شمقذم سمٛمٙمة ،ذم اعمحرم ؾمٜمة أرسمع وأرسمٕمهلم وأرسمهع
ُمئة .اٟمٔمر :اًمًػم ( 654 /17شمرمجة  ،)445وـمٌ٘مات احلٗماظ (ص.)429 :
( ) 227ؾمٗمٞمان سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمنوق اًمثقري أسمق قمٌد اهلل اًمٙمقذمُ .مـ صمقر .إُمام احلٗماظ ،ؾمٞمد اًمٕمٚمامء اًمٕماُمٚملم ذم زُماٟمف .وًمد ؾمٜمة ؾمٌع وشمًهٕملم .ىمهال
اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة طماومظ وم٘مٞمف قماسمد إُمام طمجة ،ويمان رسمام دًمسُ .مات سماًمٌٍمة ؾمٜمة إطمدى وؾمهتلم وُمئهة .اٟمٔمهر :هتهذيب اًمٙمهامل (/11
 154شمرمجة  ،)2417واًمًػم ( 229 /7شمرمجة .)82
( ) 228ؾمٗمٞمان سمـ قمٞمٞمٜمة سمـ أيب قمٛمران ُمٞمٛمقن ،أسمق حمٛمد اهلالزم ،اًمٙمقذم ،صمؿ اعمٙمل ،اإلُمام اًمٙمٌػم ،طماومظ اًمٕمٍم ،ؿمٞمخ اإلؾمالمُ .مقًمهده سماًمٙمقومهة ،ذم
ؾمٜمة ؾمٌع وُمئة .ـمٚمب احلديث وهق طمدث ،سمؾ همالم ،وًم٘مل اًمٙمٌار ،ومحؾ قمٜمٝمؿ قمٚمام مجا ،وأشم٘مـ ،وضمقد ،ومجع ،وصٜمػ ،وقمٛمر دهرا ،وازدطمؿ
اخلٚمؼ قمٚمٞمف ،واٟمتٝمك إًمٞمف قمٚمق اإلؾمٜماد ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ اًمٌالد ،وأحلؼ إطمٗماد سمإضمداد .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة طماومظ ،إٓ أٟمف شمٖمػم طمٗمٔمف
سماحلج ِ
قن -ضمٌؾ سم٠مقمغم ُمٙمة .-اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 177 /11شمرمجهة
سم٠مظمرة ،ويمان رسمام دًمسً ،مٙمـ قمـ اًمث٘مات .وشمقذم ؾمٜمة صمامن وشمًٕملم وُمئة ْ َ ُ
 ،)2413وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 454 /8شمرمجة .)121
( ) 229محاد سمـ ؾمٚمٛمة سمـ ديٜمار ،اإلُمام اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق ؾمٚمٛمة ا ًمٌٍمي ،اًمٜمحقي ،اًمٌزاز ،اخلرىمل ،اًمٌٓمائٜملُ ،مهقمم آل رسمٞمٕمهة سمهـ ُماًمهؽ،
واسمـ أظمت محٞمد اًمٓمقيؾ .يمان سمحرا ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ .ىمال قمكم سمـ اعمديٜملُ :مـ شمٙمٚمؿ ذم محاد :وماهتٛمقه ذم اًمديـ .وىمال قمٌداًمرمحـ سمـ ُمٝمهديً :مهق
ىمٞمؾ حلامد سمـ ؾمٚمٛمة :إٟمؽ ْتقت همداُ :ما ىمدر أن يزيد ذم اًمٕمٛمؾ ؿمٞمئا .ىم ال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة قماسمد ،أصمٌت اًمٜماس ذم صماسمهت ،وشمٖمهػم طمٗمٔمهف
سم٠مظمرةُ .مات ؾمٜمة ؾمٌع وؾمتلم وُمئة .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 253 /7شمرمجة  ،)1482واًمًػم ( 444 /7شمرمجة .)168
( ) 231محاد سمـ زيد سمـ درهؿ ،اًمٕمالُمة ،احلاومظ اًمثٌت ،حمدث اًمقىمت ،أسمق إؾمامقمٞمؾ إزديُ ،مقمم آل ضمرير سمهـ طمهازم اًمٌٍمهي ،إزرق اًميهير،
أطمد إقمالم ،أصٚمف ُمـ ؾمجًتانُ ،ؾمٌل ضمده درهؿ ُمٜمٝماُ .مقًمده ذم ؾمٜمة صمامن وشمًٕملم ،وُمات ذم ؾمٜمة شمًهع وؾمهٌٕملم وُمئهة .ىمهال اسمهـ طمجهر ذم
اًمت٘مريب :صم٘مة صمٌت رسمام دًمس .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 239 /7شمرمجة  ،)1481واًمًػم ( 456 /7شمرمجة .)169
( )231قمٌد اهلل سمـ اعمٌارك سمـ واوح احلٜمٔمكم اًمتٛمٞمٛمل ُمقٓهؿ ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اعمروزي .أطمد إئٛمة إقمالم وطمٗمهاظ اإلؾمهالم ،أُمهػم اعمه١مُمٜملم ذم
احلديثً .مف شمقاًمٞمػُ :مٜمٝما "اًمزهد"  .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة صمٌت وم٘مٞمف قمامل ضمقاد .وًمد ؾمٜمة صمامن قمنمة وُمئة ،وشمقذم ؾمهٜمة إطمهدى وصمامٟمهلم
وُمئة .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 5 /16شمرمجة  ،)3521وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 378 /8شمرمجة .)112
( ) 232ومْمٞمؾ سمـ قمٞماض سمـ ُمًٕمقد سمـ سمنم اًمتٛمٞمٛمل اًمػمسمققمل ،أسمق قمكم اًمزاهد ،أطمد صٚمحاء اًمدٟمٞما وقمٌادها .وًمد سمًٛمرىمٜمد وٟمِم٠م سمه٠مسمٞمقرد ،ويمتهب
احلديث سماًمٙمقومة ،وحتقل إمم ُمٙمة ،ومًٙمٜمٝما وُمات ِبا ذم أول ؾمٜمة ؾمٌع وصمامٟملم وُمئة ذم ظمالومة هارون .ىمال اسمهـ طمجهر ذم اًمت٘مريهب :صم٘مهة .اٟمٔمهر:
هتذيب اًمٙمامل ( 281/23شمرمجة  ،)4763وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 421/8شمرمجة .)114
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هاد ِر ْ ِ
هدُ ا ًْم َ٘م ِ
اإل ْؾمال ِم إَ ْٟم َّْم ِ
( َو َيم ََذًمِ َؽ َذ َيم ََر َؿم ْٞم ُخ ِ
ار ُّي َ ،و َأ ُسمق ا ًْم َٕم ٌَّ ِ
اس اًم َّٓم ْر ِىم ُّل َ ،و َّ
هٞمكم َ ،و َُمه ْـ ٓ
اًمِم ْٞم ُخ َقم ٌْ ُ
اجل ُّ
اإلؾمال ِم و ُؿمٞم ِ
ِ ِ ِ
ُ ِ
قظم ِف).
َ ُ
حييص َقمدََ َد ُه إَّٓ اهللَُّ ُم ْـ َأئ َّٛمة ِ ْ
ْ
( )235

( )236

( )237

ٟمٕمؿ ،ويمذًمؽ ذيمر حيٞمك سمـ قمامر اًمًجًتاين اإلُمام ذم رؾمهاًمتف اعمِمهٝمقرة ذم اًمًهٜمة اًمتهل يمتٌٝمها إمم ُمٚمهؽ يمتاسمهف،
ويمذًمؽ ذيمر أسمق ٟمٍم اًمًدي ذم يمتاب اإلسماٟمة ،ىمال :وأئٛمتٜما يماًمثقري وُماًمؽ واسمـ قمٞمٞمٜمة ،ؾمٗمٞمان سمـ قمٞمٞمٜمة ومحهاد سمهـ
ؾمٚمٛمة ومحاد سمـ زيد ،واسمـ اعمٌارك ،واًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞماض ،وأمحد وإؾمحاقُ ،متٗم٘مقن قمغم أن اهلل ومقق اًمٕمرش سمذاشمف ،وأن
قمٚمٛمف ذم يمؾ ُمٙمان ،قمٚمؿ اهلل ذم يمؾ ُمٙمان ،وًمٙمٜمف -ؾمٌحاٟمف -ومقق اًمٕمرش.

( ) 233إؾمحاق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ خمٚمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٓمر احلٜمٔمكم .أسمق يٕم٘مقب اعمروزي ،اعمٕمروف سماسمـ راهقيفٟ .مزيؾ ٟمٞمًهاسمقر ،أطمهد أئٛمهة اعمًهٚمٛملم
وقمٚمامء اًمديـُ .مقًمده ذم ؾمٜمة إطمدى وؾمتلم وُمئة .اضمتٛمع ًمف احلديث ،واًمٗم٘مف ،واحلٗمظ ،واًمّمدق ،واًمقرع ،واًمزهد .ورطمؾ إمم اًمٕمراق واحلجهاز
واًمٞمٛمـ واًمِمام ،وقماد إمم ظمراؾمان ،وماؾمتقـمـ ٟمٞمًاسمقر إمم أن ُمات ِبا واٟمتنم قمٚمٛمف قمٜمد أهٚمٝما .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريهب :صم٘مهة طمهاومظ جمتٝمهد،
ىمريـ أمحد اسمـ طمٜمٌؾ .ذيمر أسمق داود أٟمف شمٖمػم ىمٌؾ ُمقشمف سمٞمًػم .مماشمف ؾمٜمة صمامن وصمالصملم وُمئتلمً .مف ُمًائؾ مجٕمٝما اًمٙمقؾمج ُمع ُمًهائؾ اإلُمهام أمحهد.
اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 373 /2شمرمجة  ،)332واًمًػم ( 358 /11شمرمجة .)79
( )234ذيمره اًمذهٌل ذم اًمٕمٚمق (.)556
ُمهت
( )235ؿمٞمخ اإلؾمالم ،اإلُمام اًم٘مدوة ،احلاومظ اًمٙمٌػم ،أسمق إؾمامقمٞمؾ ،قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر سمـ ُمٜمّمقر سمهـ ّ
إٟمّماري اهلروي ،ؿمٞمخ ظمراؾمانُ .مـ ذرية صاطمب اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أيب أيقب إٟمّماريُ .مقًمده ذم ؾمٜمة ؾمهت وشمًهٕملم وصمهالث
ُمئة .يمان سمارقما ذم اًمٚمٖمة ،طم اومٔما ًمٚمحديث .ويمان ؾمٞمٗما ُمًٚمقٓ قمغم اعمتٙمٚمٛملمً .مف صقًمة وهٞمٌة واؾمتٞمالء قمغم اًمٜمٗمقس سمٌٚمده ،يٕمٔمٛمقٟمف ،ويتٖمهاًمقن
ومٞمف ،ويٌذًمقن أرواطمٝمؿ ومٞمام ي٠مُمر سمف .اُمتحـ ُمرات ،وأوذي ،وٟمٗمل ُمـ سمٚمده .ويمان ي٘مقلُ :قمروت قمغم اًمًٞمػ مخس ُمهرات ٓ ،ي٘مهال زم :ارضمهع
قمـ ُمذهٌؽً .مٙمـ ُي٘مال زم :اؾمٙمت قمٛمـ ظماًمٗمؽُ .مـ ُمّمٜمٗماشمف" :ذم اًمٙمالم" ،و"إرسمٕملم" .شمقذم ذم ذي احلجة ،ؾمٜمة إطمدى وصمامٟملم وأرسمع ُمئة،
قمـ أرسمع وصمامٟملم ؾمٜمة وأؿمٝمر .اٟمٔمر :ـمٌ٘مات احلٜماسمٚمة ( 458 /3شمرمجة  ،)685وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 513 /18شمرمجة .)261
( ) 236أمحد سمـ صماسمت سمـ حمٛمد أسمق اًمٕمٌاس اًمٓمرىمل -سمٗمتح اًمٓماء اعمٝمٛمٚمة وؾمٙمقن اًمراء ،وسمٕمدها ىماف ،-وـمرق ىمرية ُمـ أصٌٝمان ،يمان قمارومه ًا سماًمٗم٘مهف
وإصقل ،وإدب ،طمًـ اًمتّمٜمٞمػ .ىمال اًمًٛمٕماين :ؾمٛمٕمت مجاقمة ي٘مقًمقن :إٟمف يمان ي٘مهقل :إن اًمهروح ىمديٛمهة .شمهقذم ذم ؿمهقال ؾمهٜمة إطمهدى
وقمنميـ ومخس ُمئة .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 528 /19شمرمجة  ،)319وُمٞمزان آقمتدال ( 86 /1شمرمجة .)315
( ) 237اًمِمٞمخ اإلُمام اًمٕمامل اًمزاهد اًمٕمارف اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،قمٚمؿ إوًمٞماء ،حمٞمل اًمديـ ،أسمق حمٛمد ،قمٌد اًم٘مادر سمـ أيب صاًمح قمٌد اهلل سمـ ضمٜمٙمل
دوؾمت اجلٞمكم احلٜمٌكم ،ؿمٞمخ سمٖمدادُ .مقًمده سمجٞمالن ذم ؾمٜمة إطمدى وؾمٌٕملم وأرسمع ُمئة .ىمدم سمٖمداد ؿماسما ،وشمٗم٘مهف قمهغم قمٚمامئٝمهاُ .مهات ؾمهٜمة أطمهدى
وشمًٕملم ومخس ُمئة .وىمد أومردت شمرمجتف ذم جمٚمدات .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 439 /21شمرمجة  ،)286وشمرمجتف ُمٗمردة ذم يمتاب "ِبجة إهار
ذم ُمٜماىمب ؾمٞمدي قمٌد اًم٘مادر" ًمٚمِمٓمٜمقذم.
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اعم١مًمػ يٙمثر ُمـ اًمٜم٘مقل قمـ إئٛمة واًمٕمٚمامءً ،مػمد قمغم اجلٝمٛمٞمةً ،مٞمٌهلم أن اجلٝمٛمٞمهة واعمٕمتزًمهة وإؿمهاقمرة ىمهقهلؿ
خماًمػ ًم٘مقل أهؾ اًمًٜمة ،وًمذًمؽ ومارىمقا اًمٕمٚمامء وإئٛمة وأهؾ احلؼ،
ٟمٕمؿ ،ؿمٞمخ اإلؾمالم أسمق إؾمامقمٞمؾ اهلروي ،وأسمق اًمٕمٌاس اًمٓمرىمل ،وقمٌد اًم٘مادر اجلهٞمالين احلٜمهٌكم ،وُمهـ ٓ حييصه
قمددهؿ إٓ اهلل ُمـ أئٛمة اإلؾمالم وؿمٞمقظمف ،يمٚمٝمؿ ىمرروا أن اهلل ُمًتق قمغم اًمٕمرش ،وأن اهلل ومقق اعمخٚمقىمات سمذاشمف ،وأن
قمٚمٛمف حمٞمط سمٙمؾ ُمٙمان.
اطمب " ِطم ْٚمٞم ِة إَوًمِٞم ِ
آ ْقمتِ َ٘م ِ
ات اعمَْ ِْمهٝمقر ِة ِذم ِ
َػم َذًمِ َؽ ُِمـ اعمُّْمهٜمَّ َٗم ِ
ِ
(و َىم َال ْ ِ
ِ
اء"َ ،و َهم ْ ِ
هاد
َ َ
ْ َ
َ
اين َ -ص ُ
َ
ُ َ
احلَاوم ُظ َأ ُسمق ُٟم َٕمٞمْ ٍؿ إَ ْصٌَ َٝم ُّ
مجٕمفَ :-ـم ِري ُ٘مٜمََا َـم ِر ُيؼ اًمً َٚم ِ
ِ
لم ًمِ ْٚم ِٙمتَ ِ
مجا ِع إُ َُّم ِة.
اًمًٜمَّ َِّة َوإِ ْ َ
ػ اعمُْتٌََِّّ ِٕم َ
ا ًَّمذي َ َ َ ُ
َاب َو ُّ
َّ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
قلَ ،مل َي َز ْل َقماعمًِا سمِ ِٕم ْٚم ٍؿَ ،سم ِّم ًػما سمِ ٌَ َ ٍ
يٛم ِةَ ٓ ،ي ُز ُ
ٍم،
ول َوٓ َ ُ
َىم َالَ :ومم َّا ا ْقم َت َ٘مدُُ و ُهَ :أ َّن اهللََّ َمل ْ َي َز ْل َيمَاُمالً سمِ َجٛمٞم ِع ص َٗماشمف ا ًْم َ٘مد َ
حي ُ ْ
ِ
ِ
َؾم ِٛمٞم ًٕما سمِ ًَ ْٛم ٍعٍُُ ،متَ َٙم ِّٚم ًام سمِ َٙمَال ٍمَ ،و َأ ْطمدََ َ
ر ٍء.
ث إَ ْؿمٞمَا َء ُم ْـ َهم ْػم َ ْ
اجلٝم ِ
ِ ِ
َو َأ َّن ا ًْم ُ٘مرآ َن َيمالَم اهللََِّ .و َيم ََذًمِ َؽ ؾم ِائر ُيمتٌُُِ ِف اعمُْٜمَ ََّز ًَم ِة َيمالَُم ُف َهمَػم خمََ ْ ُٚم ٍ
ات َُم ْ٘م ُرو ًءاَ ،و َُمتْ ُٚم ًّقا،
ققَ ،و َأ َّن ا ًْم ُ٘م ْرآ َن ُ-م ْـ َمجٞم ِع ِْ َ
َ ُ
ُ
ْ
ُ ُْ
مج ًةَ ،و َأ َّٟم ُف سمِ َ٠م ًْم َٗمافمِٜمََا َيمالَم اهللَِّ َهمَػم خمََ ْ ُٚم ٍ
قق.
َو َحم ْ ُٗمق ًفماَ ،و َُم ًْ ُٛمق ًقماَ ،و َُم ْٙمتُُق ًسماَ ،و َُم ْٚم ُٗمق ًفماَ :-يمالَ ُم اهللَِّ َطم ِ٘مٞم َ٘م ًة َٓ ِطم َٙمَا َي ًةَ ،وَٓ َشم َْر َ َ
ُ
ُْ
اجلٝم ِٛمٞم ِة و َأ َّن ُمـ َىمّمدََ ا ًْم ُ٘مرآ َن سمِقضم ِف ُِمـ ا ًْمقضم ِ
ِ ِ
ِ
قه ُي ِريدُُ سمِ ِف َظم ْٚم َؼ َيمالَ ِم اهللََِّ :وم ُٝم َق ِقمٜمْْدََ ُه ْؿ ُِم َـ
َ ْ َ ُ ُ
َو َأ َّن ا ًْم َقاىم َٗم َة َواًم َّٚم ْٗمٔمٞمَّ َة ُم َـ ْ َ ْ َّ َ َ ْ َ
ْ
ْ ِ ِ
اجل ْٝم ِٛم َّل ِقمٜمْْدََ ُه ْؿ َيمَاومِ ٌر.
اجل ْٝمٛمٞمَّةَ ،و َأ َّن ْ َ
َ
و َذ َيمَر َأ ْؿمٞماء َإمم َأ ْن َىم َال :و َأ َّن إَطم ِ
يث ا ًَّمتِل َصمٌَتَ َْت َقم ِـ اًمٜمٌََِّّ ِّل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿِ -ذم ا ًْم َٕم ْر ِ
اد َ
اؾمتِ َق ِاء اهللَِّ َقم َٚمٞمْ ِف
َ
َ
ش َو ْ
َ َ َ َ
اخل ْٚم َؼ سم ِائٜمُُق َن ُِمٜمْفِ َ َٓ :
ِِ
ِ ِ
َػم َشم ْٙم ِْٞم ٍ
ُقَنا ُِم ْـ َهم ْ ِ
ٞمػ َوٓ َْت ْثِ ٍ
حي ُّؾ ومِ ِٞمٝم ْؿَ ،وَٓ َي ْٛمتَ َِز ُج
ُ
ٞمؾَ ،و َأ َّن اهللََّ َسمائ ٌـ ُم ْـ َظم ْٚم٘مفَ ،و ْ َ َ
َي ُ٘مق ًُمق َن ِ َِباَ ،و ُيثٌِْتُ َ َ
اد اًمً َٚم ِ
ِِبِؿ ،وهق ُمًتَ ٍَق َقم َغم َقمر ِؿم ِف ِذم ؾمام ِئ ِف دو َن َأر ِو ِف .و َذ َيمَر ؾم ِائر ا ْقمتِ َ٘م ِ
مجا َقم ُٝم ْؿ َقم َغم َذًمِ َؽ).
ػ َوإِ ْ َ
ََ ُ
َّ
َ َ َ َ
ْ
ْ
ْ َ َُ ُ ْ
ٟمٕمؿ ،هذا اًمٜم٘مؾ قمـ احلاومظ أيب ٟمٕمٞمؿ إصٌٝماين صاطمب طمٚمٞمة إوًمٞماء وهمػمه ُمـ اعمّمٜمٗمات اعمِمٝمقرة ،يمتب يمتاب
ذم آقمت٘ماد اًمذي مجٕمف ،ي٘مقل ومٞمف :ـمري٘متٜما ـمري٘مة اًمًٚمػ اعمتٌٕملم ًمٚمٙمتاب واًمًٜمة وإمجاع إُمة ،ىمال :ومما اقمت٘مدوه أن

القاعدة المراكشية
اهلل مل يزل يماُمالً سمجٛمٞمع صٗماشمف اًم٘مديٛمة ٓ يزول وٓ حيقل ،مل يزل قماعمًا سمٕمٚمؿ ،ومٞمف رد قمغم اعمٕمتزًمة اًمذي ي٘مقل قمامل سمٖمػم
قمٚمؿَٕ ،نؿ يثٌتقن قمنمة ُمـ اًمّمٗمات ،ي٘مقل :مل يزل قماعمًا سمٕمٚمؿ.....
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اًمّمٗمة ،اعمٕمتزًمة اًمذيـ ي٘مقًمقن إٟمف ًمف إؾمامء دون اًمّمٗمات ،واًمٕمامل سمدون قمٚمؿ ،وإؾمامء سمدون ُمٕماين.
ُمتٙمٚمام سمٙمالم ،هذا ىمقل أهؾ اًمًٜمة ،صمؿ ىمال :وأطمدث إؿمٞماء سمٖمػم
سمّمػما سمٌٍم ،ؾمٛمٞم ًٕما سمًٛمع،
مل يزل قماعمًا سمٕمٚمؿ،
ً
ً
رء ،يٕمٜمل ظمٚمؼ اإلٟمًان ُمـ همػم رء ،وأن اًم٘مرآن يمالم اهلل ،ويمذًمؽ ؾمائر اًمٙمتب اعمٜمزًمة يمالم اهلل همػم خمٚمهقق ،وأن
اًم٘مرآن ُمـ مجٞمع اجلٝمات يمالم اهلل ،يٕمٜمل ُماذا ُمـ مجٞمع اجلٝمات؟ يٕمٜمل ُمـ ضمٝمة اًم٘مراءة ،إذا ىمرأشمف ومٝمهق يمهالم اهلل ،وإذا
شمٚمقشمف ومٝمق يمالم اهلل ،وإذا طمٗمٔمتف ومٝمق يمالم اهلل ،وإذا ؾمٛمٕمتف ومٝمق يمالم اهلل ،وإذا يمتٌتف ومٝمق يمالم اهللُ ،مـ مجٞمع اجلٝمهات
هق يمالم اهلل.
ُمتٚمقا ،يمالم اهلل حمٗمق ًفما ذم اًمّمدور ،يمالم اهلل ُمًٛمق ًقما سمأذان ،يمالم
يمٞمػ شمتّمقر ،هق يمالم اهلل ُم٘مرو ًئًا ،يمالم اهلل ًّ
اهلل ُمٚمٗمق ًفما ،يمالم اهلل طم٘مٞم٘مة ٓ طمٙماية ،وأٟمف سم٠مًمٗمافمٜما يمالم اهلل همػم خمٚمقق ،وأن اًمقاىمٗمة واًمٚمٗمٔمٞمة ُمـ اجلٝمٛمٞمة ،اًمقاىمٗمهة
اًمذيـ ي٘مقًمقن ٓ ٟم٘مقل خمٚمقق وٓ خمٚمققُ ،ؾمٛمقا واىمٗمة ،ه١مٓء ضمٝمٛمٞمة ،واًمٚمٗمٔمٞمة اًمذيـ ي٘مقًمقنً :مٗمٔمل سماًم٘مرآن خمٚمقق
ضمٝمٛمٞمةٕ :ن اخلاًمؼ  ...واًم٘مرآن يمالم اهلل ٓ ،يتح٘مؼ اًمٚمٗمظ ،أٟمت خمٚمقق ذم مجٞمع أومٕماًمؽً ،مٙمـ يمٞمػ حت٘مؼ سم٠من ًمٗمٔمؽ
سماًم٘مرآن همػم خمٚمقق ،هذا ُمـ اًمٌدع.
اًمقاىمٗمة واًمٚمٗمٔمٞمة ُمـ اجلٝمٛمٞمة ،اًمقاىمٗمة اًمذيـ شمقىمٗمقاُ ،ما ي٘مقل اًم٘مرآن خمٚمهقق وٓ همهػم خمٚمهقق ،واًمٚمٗمٔمٞمهة اًمهذيـ
ي٘مقًمقنً :مٗمٔمل سماًم٘مرآن خمٚمقق  ...ىمال :وأن ُمـ ىمّمد اًم٘مرآن سمقضمف ُمـ اًمقضمقه يريهد سمهف ظمٚمهؼ يمهالم اهلل ومٞمٕمهده ُمهـ
اجلٝمٛمٞمةُ ،مـ ىمّمد اًم٘مرآن سمقضمف ،يٕمٜمل ىمال :إن اعم٘مروء يمالم اهلل ،قمـ اعم٘مروء خمٚمقق ،أو ىمال اعمٚمٗمقظ خمٚمهقق ،أو ىمهال
اعمحٗمقظ خمٚمقق ،أو ىمال اعمًٛمقع خمٚمقق ،أو ىمال اعمٙمتقب خمٚمقق ،ومٝمق ضمٝمٛملُ ،مـ ىمّمد اًم٘مرآن سمقضمف ُمـ اًمقضمقه يريد
سمف ظمٚمؼ يمالم اهلل ومٝمق قمٜمدهؿ ُمـ اجلٝمٛمٞمة ،وأن اجلٝمٛمل قمٜمدهؿ يماومر قمغم اًمٕمٛمقمً ،مٙمـ ومالن سمـ ومالن ضمٝمٛمل ٓ يٙمٗمر
طمتك شم٘مقم قمٚمٞمف احلجة ... ،اعمٕملم ٓ يٙمٗمرً ،مٙمـ هذا قمغم اًمٕمٛمقم ،شمٙمٗمػم سماًمٕمٛمقم ،اجلٝمٛمٞمة يمٗمارُ ،مـ ىمال يمالُمف خمٚمقق
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القاعدة المراكشية
يماومرُ ،مـ أٟمٙمر رؤية اهلل ذم أظمرة يماومرً ،مٙمـ ومالن أٟمٙمر اًمرؤية ٓ يٙمٗمر طمتهك شم٘مهقم قمٚمٞمهف احلجهة ،ومتثٌهت اًمنمهوط
وشمٜمتٗمل اعمقاٟمع.
وأن اجلٝمٛمل قمٜمدهؿ يماومر ،وذيمر أؿمٞماء إمم أن ىمال :وأُما إطماديث اًمتل صمٌتت قمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ-
ذم اًمٕمرش ،واؾمتقاء اهلل قمٚمٞمف ي٘مقًمقن ِبا ،يٕمٜمل صمٌتقن إطماديث ،ويثٌتقن آؾمتقاء ،ويثٌتقَنا ُمهـ همهػم شمٙمٞمٞمهػ وٓ
ْتثٞمؾ ٓ ،ي٘مقًمقن يمٞمٗمٞمة اؾمتقاء اهلل يمذا ،وٓ ي٘مقًمقن ُمثؾ اؾمتقاء اعمخٚمقق ،وأن اهلل سمائـ ُمـ ظمٚم٘مفُ ،مٜمٗمّمؾ سمذاشمف ومهقق
اعمخٚمقىمات ،واخلٚمؼ سمائٜمقن ُمٜمفُ ،مٜمٗمّمٚمقن قمٜمف ٓ ،حيؾ ومٞمٝمؿ وٓ حيٚمقن ومٞمف ،هذا ذم اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞمة ،وههق ُمًهتقى
قمغم قمرؿمف ذم ؾمامئف دون أروف ،هق ُمًتقى قمغم اًمٕمرش ،واًمٕمرش ومقق اخلٚمؼ ،وذيمر اشمٗماق اًمًٚمػ وإمجهاقمٝمؿ قمهغم
ذًمؽ.
اجلٝم ِٛمٞم ُة :إ َّٟمف سمِدََ ِ
ِ
ِ ِ
اظم ِؾ إَ ُْم ِٙمٜمَ َِة َو ُمم َ ِ
از ٌج ُيم َّ
َاين ِذم " ِر َؾما ًَمتِ ِف"َٟ َٓ :م ُ٘م ُ
ر ٍء،
قل َيم ََام َىما ًَمت ْ َ ْ َّ ُ
حي َٞمك ْسم ُـ َقم َّام ٍر ِّ
( َو َىم َال َ ْ
ُهؾ َ ْ
اًمًج ًْتَ ُّ
ٞمط سمِ ُٙم ُِّؾ َ ٍ
ٍم ُه َو ُىمدْْ َر ُشم ُف ُُمدْْ ِر َيم ٌة ًمِ ُٙم ِّ
َوَٓ َٟم ْٕم َٚم ُؿ َأ ْي َـ ُه َقَ :سم ْؾ َٟم ُ٘م ُ
قلُ :ه َق سمِ َذاشمِ ِف َقم َغم َقم ْر ِؿم ِفَ ،و ِقم ْٚم ُٛم ُف ُ ِحم ٌ
ر ٍء
ُهؾ َ ْ
رءَ ،و َؾم ْٛم ُٕم ُف َو َسم َ ُ
ْ
َو ُه َق َُم ْٕمٜمََك َىم ْقًمِ ِفَ ﴿ :و ُه َق َُم َٕم ُٙم ُْؿ َأ ْي َـ َُما ُيمُٜمتُ ُْؿ﴾ ).
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ٟمٕمؿ ،ي٘مقل حيٞمك سمـ قمامرٟ ٓ :م٘مقل يمام شم٘مقل اجلٝمٛمٞمةُ ،ماذا ي٘مقًمقن؟ ي٘مقًمقن إٟمف سمداظمؾ إُمٙمٜمة وممازج ًمٙمؾ رء،
داظمؾ ،يٕمت٘مدون أن ُمٕمٌقدهؿ داظمؾ ذم إُمٙمٜمة وممتزج سمٙمؾ رء ،وٓ ٟمٕمٚمؿ أيـ هق؟ سمؾ ٟم٘مقل يمام ىمال احلؼ هق سمذاشمف
قمغم اًمٕمرش ،وقمٚمٛمف حمٞمط سمٙمؾ رء ،وؾمٛمٕمف وسمٍمه وىمدرشمف ُمدريمة ًمٙمؾ رءُ ،مهدرك -ؾمهٌحاٟمف -سمًهٛمٕمف يًهٛمع
اعمًٛمققمات ،ويٌٍم اعمٌٍمات ،وي٘مدر قمغم يمؾ رء ....،قمغم ىمقًمفَ ﴿ :و ُه َق َُم َٕم ُٙم ُْؿ َأ ْيه َـ َُمها ُيمُٜمهتُ ُْؿ﴾
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وإطماـمتف واـمالقمفٟ ،م٘مقل سمًٛمٕمف وسمٍمه.

( )239احلديد.4 :
( )241احلديد.4 :

يٕمٜمهل سمٕمٚمٛمهف
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ِ
اًمِم ْٞم ُخ ا ًْم َٕم ِ
اًمّمقومِ َّٞم ِة ِذم َه َذا ا ًْم َٕم ْ ِ
( َو َىم َال َّ
هح ِايب سمِ َق ِصه َّٞم ٍة ُِمه َـ
ار ُ
ٍمَ :أ ْطم ٌَ ٌْ ُ
ف َُم ْٕم َٛم ُر ْسم ُـ َأ ْ َ
وص َأ ْص َ
محَدََ َؿم ْٞم ُخ ُّ
هت َأ ْن ُأ َ
يث و َأه ُؾ اعمَْٕم ِر َوم ِة واًمتََّّّمق ِ
مجع ُما َيمَا َن َقم َٚمٞم ِف َأه ُؾ ْ ِ ِ
ِ
لم َواعمُْتَ َ٠م ِّظم ِري َـَ .وم َذ َيم ََر َأ ْؿم َٞما َء ُِم َـ ا ًْم َق ِص َّٞم ِة َإمم
ف ُِم َـ اعمُْتَ َ٘مدِِّّ ُِم َ
احلد َ ْ
ْ ْ
َ َ ُّ
ْ
َ
اًمًٜمََّّةَ ،و َأ ْ َ َ َ
ُّ
يؾ ،و ِ
َأ ْن َىم َال ومِٞمٝما :و ِإ َّن اهللََّ اؾم َتَقى َقم َغم َقمر ِؿم ِف ِسمالَ َيمٞم ٍ
ػ َوَٓ َْت ْثِ ٍ
ػ َجم ْ ُٝم ٌ
قلَ ،و ِإ َّٟم ُف ُُم ًْ َت ٍق
آ ْؾمتِ َقا ُء َُم ْٕم ُٚمق ٌمَ ،وا ًْم َٙم ْٞم ُ
ٞمؾ َوَٓ َشم ْ٠م ِو ٍ َ
ْ
ْ َ
َ َ
ْ
( )241

ِ
ِ
اخلَ ْٚم ُؼ َسم ِائٜمُُق َن ُِمٜمْ ُف :سمِالَ ُطم ُٚم ٍ
قل َوَٓ ُمم َ َاز َضم ٍةَ ،وَٓ ُُم َ ٍ ِ
َقم َغم َقم ْر ِؿم ِفَ ،سم ِائ ٌـ ُِم ْـ َظم ْٚم ِ٘م ِفَ ،و ْ
هػم،
الص َ٘مةَ ،وإ َّٟم ُف َ -قم َّز َو َضم َّؾَ -ؾمٛمٞم ٌع َسمّم ٌ
اد ِه يقم ا ًْم ِ٘مٞماُم ِة َو ِ
ِِ ِ
ِ
اطم ًٙمًاَ ،و َيٜمْ ِْز ُل ُيم َُّؾ ًَمٞمْ َٚم ٍة َإمم َؾم َام ِء
ٞمؿ َظمٌِ ٌػمَ ،يتَ َٙم َّٚم ُؿَ ،و َي ْر َى َو َي ًْ َخ ُطَ ،و َي ْْم َح ُؽ َو َي ْٕم َج ُ
بَ ،و َيتَ ََج َّغم ًمٕمٌَ َ ْ َ َ َ
َقمٚم ٌ
ػ َؿماء سمِالَ َيمٞم ٍ
ػَ ،وَٓ َشم ْ٠م ِو ٍ
يؾَ ،و َُم ْـ َأ ْٟم َٙم ََر اًمٜمُّ ُُّز َ
ول َأ ْو َشم َ٠م َّو َلَ :وم ُٝم َق ُُمٌْتَ َِد ٌع َوال).
ْ
اًمدُُّّ ْٟمٞمَا َيمٞمْ َ َ
ٟمٕمؿ ،وهذا رواه إصٗمٝماين ذم احلجة ،ويمذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اًمٗمتقى احلٛمقية ي٘مقلٟ :م٘مؾ قمـ اًمِمٞمخ ُمٕمٛمر سمـ

أمحد ؿمٞمخ اًمّمقومٞمة ذم زُماٟمف ،ىمال :أطمٌٌت أن أوص أصحايب وصٞمة ُمـ اًمًٜمة ،وأمجع ُما يمان قمٚمٞمف أهؾ احلديث وأهؾ
اعمٕمرومة واًمتّمقف ،صمؿ ىمال ..ذيمر أؿمٞماء ذم اًمقصٞمة إمم أن ىمال :وأن اهلل اؾمتقى قمغم قمرؿمف سمال يمٞمػٟ ٓ .م٘مقل يمٞمٗمٞمة يمذا،
اهلل أقمٚمؿ سماًمٙمٞمٗمٞمة ،وٓ ْتثٞمؾ ،وٓ ٟم٘مقل يماؾمتقاء اعمخٚمقق ،وٓ شم٠مويؾ ،وٓ شم٠مويؾ آؾمتقاء سمآؾمتٞمالء.
ىمال :وآؾمتقاء ُمٕمٚمقم ،يٕمٜمل ُمٕمٚمقم ُمٕمٜماه ذم اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة ،اؾمت٘مر وقمال ،وصٕمد ،واشمٗمع .واًمٙمٞمػ جمٝمقل ،يمٞمٗمٞمة
آؾمتقاء جمٝمقًمة ٓ ٟمٕمٚمٛمٝما.
وأٟمف ُمًتق قمغم قمرؿمف سمائـ ُمـ ظمٚم٘مف ٓ ،يماجلٝمٛمٞمة ،اًمذيـ ي٘مقًمقن هق خمتٚمط سماعمخٚمقىمات ،واخلٚمؼ سمائٜمقن ُمٜمف سمهال
طمٚمقل وٓ ممازضمة وٓ ُمالص٘مة ،وأن اهلل -قمز وضمؾ -ؾمٛمٞمع سمّمػم قمٚمٞمؿ ظمٌػم ،يتٙمٚمؿ ويرى ،ويًهخط يقوهحؽ،
ويٕمجب ،ويتجغم ًمٕمٌاده يقم اًم٘مٞماُمة واطم ًٙمًا ،ويٜمزل إمم اًمًامء اًمدٟمٞما ذم اًمثٚمث أظمر سمال يمٞمػ وٓ شم٠مويؾ ،ههذا ىمهقل
أهؾ اًمًٜمة ،وهذه اًمٜمّمقص يمٚمٝما واردة ذم اًمٙمتاب واًمًٜمة ،اًمًٛمٞمع ،اًمٌّمػم ،اًمٕمٚمٞمؿ ،ظمٌػم ،يمؾ هذا أصمٌتٝما اهلل ًمٜمٗمًف،
يتٙمٚمؿ يرى ،ويًخط ويْمحؽ ويٕمجب ،ويتجغم قمغم قمٌاده واطم ًٙمًا ،ويٜمهزل يمهؾ ًمٞمٚمهة إمم اًمًهامء اًمهدٟمٞما ،وههذا
احلديث ُمتقاشمر ،يمٞمػ ؿماء ،سمال يمٞمػٟ ٓ ،مٙمٞمػ اًمٜمزول ،اهلل أقمٚمؿ يمٞمػ يٜمزل ،وٓ ٟم١مول .وم٢من أٟمٙمر اًمٜمهزول أو شمه٠مول:
ومٝمق ُمٌتدع وال خماًمػ ٕهؾ اًمًٜمة واجلامقمة.

(ُ ) 241مٕمٛمر سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ زياد إصٌٝماين ،أسمق ُمٜمّمقر .ؿمٞمخ اًمّمقومٞمة ذم زُماٟمف سم٠مصٌٝمان .شمقذم ؾمٜمة صمامن قمنمة وأرسمع ُمئة .اٟمٔمر :اًمٕمهؼم (/3
 ،)131وؿمذرات اًمذهب (.)211 /3

القاعدة المراكشية
ِ
ِ
ِ
مح ِـ َّ ِ
قين اًمٜمَّ ْٞم ًَا ُسم ِ
( َو َىم َال ِ
قر ُّي ِذم ِيمتَ ِ
اًمًٜمَّ َِّة" ًَم ُفَ :و َي ْٕمتَ َِ٘مدُُ
اًمر ْ َ
اًمر َؾما ًَمة ِذم ُّ
َاب " ِّ
إؾم َامقم ُٞمؾ ْسم ُـ َقم ٌْد َّ
اإل َُما ُم َأ ُسمق ُقمثْ َام َن ْ
اًمّما ُسم ُّ
يث وي ِْمٝمدُُ و َن َأ َّن اهللََّ َومق َق ؾمٌ ِع ؾمامواشمِ ِف َقم َغم َقمر ِؿم ِفَ ،يمَام َٟم َٓم َؼ سمِ ِف ِيمتََاسمف و ُقم َٚمامء إُُم ِة .و َأ ْقمٞما ُن ؾم َٚم ِ
َأصحاب ْ ِ ِ
ػ إُ َُّم ِة
ْ َ ْ ََ َ
احلد َ َ َ
ُ ُ َ َ ُ َّ َ َ َ
َ
ْ
ْ َ ُ َ
خي َت َِٚم ُٗمقا َأ َّن اهللََّ َ -شم َٕم َاممَ -قم َغم َقم ْر ِؿم ِفَ ،و َقم ْر َؿم ُف َوم ْق َق َؾم َام َواشمِ ِف.
َمل ْ َ ْ
( )242

ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َىمال :وإُِماُمٜمََا َأسمق َقمٌ ِد اهللَِّ َّ ِ ِ
ِ
اًمر َىم ٌَ َة
اًمِماومٕم ُّل ْ
َ َ ُ ُ ْ
اًمر َىم ٌَة اعمُْ ْ١مُمٜمََة ِذم ا ًْم َٙم َّٗم َارةَ ،و َأ َّن َّ
اطمتَ ََّج ِذم يمتََاسمِف "اعمَْ ٌْ ًُقط" ِذم َُم ًْ َ٠م ًَمة إ ْقمتََاق َّ
ِ
اجل ِ
ا ًْم َٙمَاومِ َر َة َٓ َي ِّم ُّح اًمتَّ ْٙم ِْٗمػم ِ َِبا سمِ َخ َ ِؼم ُُم َٕم ِ
اًمً ْق َدا َء َقم ِـ ا ًْم َٙم َّٗم َار ِةَ ،و َؾم َ٠م َل اًمٜمٌََِّّ َّل -
ار َي َة َّ
احل َٙم ِؿ َ ،و َأ َّٟم ُف َأ َرا َد َأ ْن َي ْٕمت َؼ ْ َ
او َي َة ْسم ِـ ْ َ
ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
اًمً َام ِء
اهاَ ،وما ُْمتَ ََحٜمَ َٝما ًمِ َٞم ْٕم ِر َ
َص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ -قم ْـ إ ْقمتََاىمف إ َّي َ
ف َأ ََّن َا ُُم ْ١مُمٜمَ ٌة َأ ْم َٓ ،وم َ٘م َال َهل َاَ « :أ ْي َـ َر ُّسمؽ؟شَ ،وم َ٠م َؿم َار ْت َإمم َّ
( )243

َوم َ٘م َالَ « :أ ْقمتِ ْ٘م َٝماَ :وم٢مِ ََّن َا ُُم ْ١م ُِمٜمَ ٌةش

( )244

ِ
اًمً َام ِءَ ،و َقم َر َوم ْت َر َّ َِبا سمِ ِّم َٗم ِة ا ًْم ُٕم ُٚم ِّق َوا ًْم َٗم ْق ِىم َّٞم ِة).
َوم َح َٙم ََؿ سمِ٢مِ َيامَن َا عمََّا َأ َىم َّر ْت َأ َّن َر َّ َِبا ِذم َّ

ٟمٕمؿ ،وهذا اًمٜم٘مؾ قمـ اإلُمام أسمق قمثامن إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمّماسمقين اًمٜمٞمًاسمقري اًمِماومٕمل ذم يمتاسمهف اعمًهٛمك
اًمرؾماًمة ذم اًمًٜمة ،ىمال :ويٕمت٘مد أصحاب احلديث ويِمٝمدون أن اهلل ومقق ؾمٌع ؾمامواشمف قمغم قمرؿمف ،يمام ٟمٓمؼ سمف يمتاسمف :أي
مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
اؾمتَ ََقى﴾  ،ىمال وقمٚمامء إُمة وأقمٞمان ؾمٚمػ إُمة مل خيتٚمٗمقا أن اهلل -شمٕمامم -قمغم قمرؿمف
اًمر ْ َ
ش ْ
ذم ىمقًمف ﴿ َّ
( )245

وأن قمرؿمف ومقق ؾمٛمقاشمف ،ىمال وإُماُمٜما أسمق قمٌد اهلل اًمِماومٕمل اطمتج ذم يمتاسمف اعمًٌقط ذم ُمً٠مًمة إقمتهاق اًمرىمٌهة اعم١مُمٜمهة ذم
اًمٙمٗمارة ،وأن اًمرىمٌة اًمٙماومرة ٓ يّمح اًمتٙمٗمػم ِبا سمخؼم ُمٕماوية سمـ احلٙمؿ اًمًٚمٛمل ،ىمال ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ظمؼم ُمٕماوية ،عما
صؽ اجلارية اًمًقداء اًمتل شمرقمك اًمٖمٜمؿ عما أظمذ اًمديب واطمدة ُمٜمٝما ،ويمان يِماهدها ،ضماء وصٙمٝما ،رضِبا ،ىمال :يمٞمػ
ي٠مظمذ اًمذئب وأٟمت قمٜمده ،صمؿ ٟمدم ،ومجاء إمم اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-ومٕمٔمؿ قمٚمٞمف إُمر وؿمدد قمٚمٞمف ،وم٘مال :يا
رؾمقل اهلل أقمت٘مٝما ،شمٙمقن يمٗمارة زم ،وم٘مال آت ِبا إزم ،وماُمتحٜمٝما اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-ؾم٠مهلا ،ىمالَ « :أ ْيه َـ اهللُُ؟ش

( ) 242اإلُمام ؿمٞمخ اإلؾمالم اخلٓمٞمب اعمٗمن اًمقاقمظ ،أوطمد وىمتف ذم ـمري٘متف ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمهاُمر سمهـ
قماسمد ،أسمق قمثامن اًمّماسمقينُ .مقًمده سمٌقؿمٜمج ؾمٜمة صمالث وؾمٌٕملم وصمالث ُمئة ،وشمقذم ؾمٜمة شمًع وأرسمٕملم وأرسمع ُمئهة .اٟمٔمهر :اًمًهػم ( 41 /18شمرمجهة
 ،)17وـمٌ٘مات اًمِماومٕمٞمة اًمٙمؼمى ( 271 /4شمرمجة .)367
(ُ ) 243مٕماوية سمـ احلٙمؿ اًمًٚمٛمل .ىمال أسمق قمٛمر يمان يًٙمـ سم ٜمل ؾمٚمٞمؿ ،ويٜمزل اعمديٜمة .ىمال اًمٌخاريً :مف صحٌة ،يٕمد ذم أهؾ احلجاز .وىمال اًمٌٖمهقي:
ؾمٙمـ اعمديٜمة .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕماب (ص 671 :شمرمجة  ،)2347اإلصاسمة ( 148/6شمرمجة .)8171
( ) 244أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمتاب اعمًاضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سماب حتريؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة وٟمًخ ُما يمان ُمـ إسماطمتف (.)537
( )245ـمف.5 :

القاعدة المراكشية
« َُم ْـ َأ َٟمَا؟ش ،ىمالَ « :أ ْي َـ اهللُُ؟ش ،ىماًمت :ذم اًمًامء .ىمالُ« :مـ أٟما؟ش ،ىماًمهت :أٟمهت رؾمهقل اهلل ،صمهؿ ىمهالَ « :أ ْقمتِ ْ٘م َٝمهاَ :وم٢مِ ََّنها
ُُم ْ١م ُِمٜمَ ٌةش ،رواه ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح.
واعم١مًمػ اطمتج اًمِماومٕمل ذم يمتاسمف اعمًٌقط ذم ُمً٠مًمة إقمتاق اًمرىمٌة اعم١مُمٜمة ذم اًمٙمٗمارة ،وأن اًمرىمٌة اًمٙمهاومرة ٓ يّمهح
اًمتٙمٗمػم ِبا ... ،رىمٌة ُم١مُمٜمة ،وأٟمف أراد أن يٕمتؼ اجلارية اًمًقداء قمغم اًمٙمٗمارة ،وؾم٠مل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمـ
إقمتاىمف إياها ،وماُمتحٜمٝما ،يٕمٜمل ؾم٠مهلا ًمٞمٕمرف أَنا ُم١مُمٜمة أم ٓ ،وم٘مال« :أيـ رسمؽ؟ش ،وم٠مؿمارت إمم اًمًامء ،وم٘مهال« :اقمت٘مٝمها
وم٢مَنا ُم١مُمٜمةش ،وطمٙمؿ سم٢ميامَنا عما أىمرت أن رِبا ذم اًمًامء ،وقمرومت رِبا سمّمٗمة اًمٕمٚمق واًمٗمقىمٞمة  ،ومٝمذا يدل قمغم أن اهلل -
( )246

ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم -ومقق اًمٕمرش ومقق اًمًٛمقات ،وهذا هق احلؼ ،ىماًمف أهؾ اًمًٜمة ىماـمٌة يمام ضماء سمف اًمٜمّمقص.
ِ ِ ِ
ِ
(و َىم َال ْ ِ
ِ
مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
اؾمتَ ََقى﴾ ،
اًمر ْ َ
احلاوم ُظ َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر ا ًْمٌَٞمْ َٝم٘م ُّل َ :سم ُ
َ
ش ْ
اب ا ًْم َ٘م ْقل ِذم آ ْؾمت َقاءَ ،ىم َال اهللُ َ -شم َٕم َاممَّ ﴿ :-
َ
ِ
ِ
اهر َومق َق ِقمٌ ِ
ِ
ِ
اؾمتَ ََقى َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
هؿ
اد ِه﴾ َ َ ﴿ ،
َ
ش﴾ َ ﴿ ،و ُه َق ا ًْم َ٘م ُ ْ
خيَا ُومق َن َر َّ ُِبؿ ُِّمـ َوم ْقىم ِٝم ْؿ﴾ ﴿ ،إِ ًَم ْٞمف َي ّْمه َٕمدُُ ا ًْم َٙمَٚم ُ
﴿ ُصم َّؿ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َهام َىم َ
هالَ ﴿ :وُٕ َصه ِّٚم ٌَٜمَّ ُٙم ُْؿ ِذم
ب َوا ًْم َٕم َٛم ُؾ َّ
اًم َّٓم ِّٞم ُ
اًمً َامءَ ،يم َ
اًمً َامء﴾ َ ،و َأ َرا َد َُم ْـ َوم ْق َق َّ
اًمّماًم ُح َي ْر َوم ُٕم ُف﴾ َ ﴿ ،أ َأُمٜمتُُؿ َُّمـ ِذم َّ
ِ
ض﴾ َ :أ ْيَ :قم َغم إَ ْر ِ
ٞمحقا ِذم إَ ْر ِ
ضَ ،و ُيم ُُّؾ َُمها َقمهالَ ََك
ُضم ُذو ِع اًمٜمَّ َّْخ ِؾ﴾  ،سمِ َٛم ْٕمٜمََك َقم َغم ُضم ُذو ِع اًمٜمَّ َّْخ ِؾَ ،وم َ٘م َالَ ﴿ :ومً ُ
( )247

( )249

( )248

( )251

( )252

( )251

( )253

( )254

( )255

( )246ذيمره اًمذهٌل ذم اًمٕمٚمق (.)567
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القاعدة المراكشية
هاتَ .ىم َ ِ
شَ ،يمَام سح سمِ ِف ِذم ؾم ِائ ِر أي ِ
ِ ِ
ِ
هٞمام
َ
اًمً َام َواتَ .وم َٛم ْٕمٜمََك أ َيةَ :أ َأُمٜمْتُ ُْؿ َُم ْـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ َ َ َّ َ
هالَ :ووم َ
َ
َوم ُٝم َق َؾم َام ٌءَ ،وا ًْم َٕم ْر ُش َأ ْقم َغم َّ
ال َىمق ِل ُمـ َز َقمؿ ُِمـ اجلٝمٛمٞمةَ :أ َّن اهللََّ ِسم َذاشمِ ِف ِذم ُيم ُِّؾ ُم َٙم ٍ
ِ
ِ
َانَ .و َىم ْق ًُم ُفَ ﴿ :و ُه َق َُم َٕم ُٙم ُْؿ َأ ْيه َـ َُمها
َيمتَ ٌْٜمََا ُم َـ أ َيات َدٓ ًَم ٌة َقم َغم إ ْسم َٓم ِ ْ َ ْ َ َ
َ
ُيمُٜم ُت ُْؿ﴾  ،إ َّٟم ََّام َأ َرا َد سمِ ِٕم ْٚم ِٛم ِف َٓ سمِ َذاشمِ ِف) .
( )257

( )256

ٟمٕمؿ ،هذا اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٌٞمٝم٘مل -رمحف اهلل ،-وهق ؿماومٕمل ،وهق ىمد ي١مول سمٕمض اًمّمٗمات ،وُمع ذًمؽ ٟم٘مؾ أن ههذه
اًمٜم٘مقل اًمتل شمثٌت أن اهلل ومقق اًمًٛمقات ُمًتق قمغم اًمٕمرش ،وهذا اًمٜم٘مؾ ُمـ يمتاب اًمِماومٕمل ،يمتاسمف اعمًٛمك آقمت٘ماد.
ي٘مقل احلاومظ أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل :سماب اًم٘مقل .ذم يمتاسمف اعمًٛمك يمتاب آقمت٘ماد ،يمتاب ذم اًمٕم٘مٞمدة ًمٚمٌٞمٝم٘مل ،واًمٌٞمٝم٘مل
ؿماومٕمل ،وهق ي١مول سمٕمض اًمّمٗماتً ،مٙمٜمف -رمحف اهلل ٓ -يٜمتٛمل إمم ُمذهب إؿماقمرة.
مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
اؾمه َت ََقى َقم َ
هغم
اًمر ْ َ
هؿ ْ
اؾم َت ََقى﴾ ُ ﴿ ،صم َّ
ش ْ
ىمال :سماب اًم٘مقل ذم آؾمتقاء ،صمؿ ىمال :ىمال اهلل -شمٕماممَّ ﴿ :-
ِ
ِ
ش﴾ ﴿ ،و ُهق ا ًْم َ٘م ِ
ِ
ا ًْم َٕم ْر ِ
هب َوا ًْم َٕم َٛم ُ
هؾ
اه ُر َوم ْق َق ِقمٌَا ِد ِه﴾ َ َ ﴿ ،
هؿ اًم َّٓمٞمِّ ُ
َ َ
خيَا ُومق َن َر َّ ُِبؿ ُِّمـ َوم ْقىم ِٝم ْؿ﴾ ﴿ ،إِ ًَمٞمْف َي ّْم َٕمدُُ ا ًْم َٙمَٚم ُ
ِ
ِ
اًمً َام ِء﴾  ،سمام اؾمتدل ِبذه اًمٜمّمقص قمغم أي رء؟ قمغم أن اهلل ُمًتق قمغم قمرؿمف
َّ
اًمّماًم ُح َي ْر َوم ُٕم ُف﴾ َ ﴿ ،أ َأُمٜمتُُؿ َُّمـ ِذم َّ
( )258

( )259

( )261

( )262

( )261

( )263

مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
اؾمتَ ََقى﴾
اًمر ْ َ
ش ْ
ومقق خمٚمقىماشمف ﴿ َّ

( )264

اهر َومق َق ِقمٌ ِ
ِ
اؾمتَ ََقى َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
اد ِه﴾  ،صٗمة
َ
ش﴾ َ ﴿ ،و ُه َق ا ًْم َ٘م ُ ْ
﴿ ُصم َّؿ ْ

( )256احلديد.4 :
( )257ذيمره اًمٌٞمٝم٘مل ذم آقمت٘ماد (ص.)113-112
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( )261إٟمٕمام.61 ،18 :
( )261اًمٜمحؾ.51 :
( )262وماـمر.11 :
( )263اعمٚمؽ.16 :
( )264ـمف.5 :
( )265إقمراف ،54 :يقٟمس ،3 :اًمرقمد ،2 :اًمٗمرىمان ،59 :اًمًجدة ،4 :احلديد.4 :
( )266إٟمٕمام.61 ،18 :

( )265

( )266

القاعدة المراكشية
خيَا ُومق َن َر َّ ُِبؿ ُِّمـ َوم ْق ِىم ِٝم ْؿ﴾
اًمٗمقىمٞمةَ َ ﴿ ،

( )267

ِ
ِ
ب﴾  ،صٗمة اًمٕمٚمقٕ :ن اًمّمٕمقد يٙمقن ُمـ
يمذًمؽ﴿ ،إِ ًَم ْٞمف َي ّْم َٕم ُدُ ا ًْم َٙمَٚم ُؿ اًم َّٓم ِّٞم ُ
( )268

أؾمٗمؾ إمم أقمغم.
ِ
اًمً َام ِء﴾  ،ذم ًمٚمٔمرومٞمة ي٘مّمد ِبا اًمٕمٚمق ،يٕمٜمل أأُمٜمتؿ ُمـ ذم اًمٕمٚمق ،وهق اهلل ،ومقق اًمٕمهرش ،وأراد
﴿ َأ َأُمٜمتُُؿ َُّمـ ِذم َّ
ِ
اًمً َام ِء﴾ ،أراد ُمـ ومقق اًمًامء ،اًمًامء إذا أراد ِبا اًمٓمٌاق اعمٌٜمٞمة ،وم٘مد شمٙمقن سمٛمٕمٜمك قمغم،
ُمـ ومقق اًمًامءَ ﴿ ،أ َأُمٜمتُُؿ َُّمـ ِذم َّ
ِ
اًمً َام ِء﴾ ي٘مقل :وأراد ُمـ ومقق اًمًامء،
قمغم اًمًامء ،وإذا ُأريد سماًمًامء اًمٕمٚمق ،ومتٙمقن ذم اًمٔمرومٞمة قمغم سماِباَ ﴿ ،أ َأُمٜمتُُؿ َُّمـ ِذم َّ
يمام ىمالَ ﴿ :وُٕ َص ِّٚم ٌَٜمَّ ُٙم ُْؿ ِذم ُضم ُذو ِع اًمٜمَّ َّْخ ِؾ﴾  ،سمٛمٕمٜمك قمغم ضمذوع اًمٜمخؾ ،ذم سمٛمٕمٜمك قمغم ،وًمهٞمس أٟمهف يِمهؼ اجلهذوع
( )269

( )271

ويّمٚمٌٝمؿ ومٞمٝما .ٓ ،قمغم ضمذوع اًمٜمخؾ.
ِ
ٞمحقا ِذم إَ ْر ِ
ض﴾
ىمالَ ﴿ :ومً ُ

( )271

ًمٞمس ُمٕمٜماه اطمٗمروا إرض وؾمٞمحقا ومٞمٝما .ٓ ،سمؾ ُمٕمٜماه ؾمٞمحقا قمغم إرض.

ىمال :ويمؾ ُما قمال ومٝمق اًمًامء ،يمؾ ُما قمال ،يمؾ رء ومقىمؽ يًٛمك ؾمامء ،واهلل ًمف أقمغم اًمٕمٚمق ،وهق ومهقق اًمٕمهرش،
واًمٕمرش أقمغم اًمًٛمقات ،ومٛمٕمٜمك أية :أأُمٜمتؿ ُمـ قمغم اًمٕمرش ،ومٙمام سح سمف ذم ؾمائر أيات.
ىمال :وومٞمام يمتٌف ُمـ أيات دًٓمة قمغم إسمٓمال ىمقل ُمـ زقمؿ ُمهـ اجلٝمٛمٞمهة أن اهلل سمذاشمهف ذم يمهؾ ُمٙمهان ،ههذا ىمهقل
اجلٝمٛمٞمة ،ي٘مقًمقن إٟمف خمتٚمط سماعمخٚمقىمات ،طمتك إَنؿ ىماًمقا إَنؿ ذم سمٓمقن اًمًٌاع ،وذم أضمقاف اًمٓمٞمقر ،وذم يمهؾ ُمٙمهان.
يمٌػما.
شمٕمامم اهلل قمام ي٘مقًمقن ً
قمٚمقا ً
ىمال :وىمقًمفَ ﴿ :و ُه َق َُم َٕم ُٙم ُْؿ َأ ْي َـ َُما ُيمُٜمتُ ُْؿ﴾  ،إٟمام أراد سمف سمٕمٚمٛمف ٓ ،سمذاشمف .هق ُمٕمٙمؿ سمٕمٚمٛمف ٓ ،سمذاشمهفً ،مٙمهـ ومهقق
( )272

اًمٕمرش.

( )267اًمٜمحؾ.51 :
( )268وماـمر.11 :
( )269اعمٚمؽ.16 :
( )271ـمف.71 :
( )271اًمتقسمة.2 :
( )272احلديد.4 :

القاعدة المراكشية
ٟمٕمؿ ،ومٝمذه اًمٜم٘مقل ٟم٘مٚمٝما اعم١مًمػ -رمحف اهلل -طمتك يٌلم ،يٌلم أن إئٛمة واًمٕمٚمامء ومجٞمع اًمٓمقائػ يمٚمٝمؿ يثٌتقن اًمٕمٚمق
واًمٗمقىمٞمة ،يمٚمٝمؿ ظمالف ُمذهب اجلٝمٛمٞمة اًمٜمٗماة.
(و َىم َال َأسمق ُقمٛمر اسمـ َقمٌ ِد ا ًْمؼم ِذم " َذ ِح اعمُْق َّـم٠مِ" -عمََّا َشم َٙم َّٚمؿ َقم َغم طم ِد ِ
يث اًمٜمُّ ُُّز ِ
ولَ -ىم َالَ :ه َذا َطم ِد ٌ
ػ َأ ْه ُؾ
خيتَ َِٚم ْ
يث َمل ْ َ ْ
َ
َ
َ
َ
ُ َ َ ْ ُ ْ َ ِّ
ْ
ِ
يث ِذم ِصحتِ ِف ،وومِ ِٞمف دًمِ ٌٞمؾ َأ َّن اهللََّ ِذم اًمًام ِء َقم َغم ا ًْمٕمر ِ ِ
احل ِد ِ
ِ
اجل َام َقم ُةَ .و ُه َق ُِم ْـ ُطم َّجتِ ِٝم ْؿ
َّ َ َ
ش ُم ْـ َوم ْقق َؾم ٌْ ِع َؾم َام َواتَ :يم ََام َىما ًَمت ْ َ
َْ
َّ َ
َْ
َقم َغم اعمُْ ْٕمتَ َِز ًَم ِة.
( )273

هقىم ْٗمٝمؿ َقم َٚمٞم ِ
اوٓمِرار َمل ي ِ
ِ ِ ِِ
اخلاص ِة وا ًْمٕماُم ِة ،و َأ ْقمر ُ ِ
ِ
هف
ُ ْ ْ
َاج َإمم َأ ْيمثَ َر ُم ْـ طم َٙمَا َيتفَّٟ َٕ :م ُف ْ َ ٌ ْ ُ
حيتَ َ
ف ُم ْـ َأ ْن ُ ْ
َىم َالَ :و َه َذا َأ ْؿم َٝم ُر قمٜمْْدََ ْ َ َّ َ َ َّ َ َ
َأ َطمدٌٌ َ :وٓ َأ ْٟم َٙم ََر ُه َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ ُُم ًْ ِٚم ٌؿ).
لم ا ًَّم ِذي َـ ُمحِ َؾ َقمٜمْ ُٝم ُؿ اًم َّت ْ٠م ِو ُيؾ َىما ًُمقا ِذم َشم ْ٠م ِو ِ
يؾ َىم ْقًمِ ِفَُ ﴿ :ما َي ُٙمُق ُن ُِمـ
اًمّم َحا َسم ِة َواًم َّتَّاسمِ ِٕم َ
( َو َىم َال َأ ُسمق ُقم َٛم َر َأ ْي ًْماَ :أ ْ َ
مج َع ُقم َٚم َام ُء َّ
ِ
ٍ
َّٟمَّجقى َصمال َصم ٍة إَِّٓ هق راسمِٕمٝمؿ﴾  :هق َقم َغم ا ًْمٕمر ِ ِ
حيتَ َُّج سمِ َ٘م ْقًمِ ِف) .
َُ
ْ َ
ش َوقم ْٚم ُٛم ُف ِذم ُيم ُِّؾ َُم َٙمَان َ :و َُما َظما ًَم َٗم ُٝم ْؿ ِذم َذًم َؽ َأ َطمدٌٌ ُ ْ
َْ
َُ َ ُُ ْ
( )274

( )275

ٟمٕمؿ ،وهذا اًمٜم٘مؾ قمـ أيب قمٛمر سمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري اعماًمٙمل ،ذم يمتاسمف ذح اعمقـم٠م ،وهق يمتاب قمٔمٞمؿ ،عما شمٙمٚمؿ قمغم
ِ
ِ
ٍ
قلُ :م ْـ َيدْْ ُقم ِ
ٞمب ًَم ُف؟
اًمً َامء اًمدُُّّ ْٟم َٞماِ ،طم َ
قينَ :وم َ٠م ْؾمتَ َِج َ
لم َي ٌْ َ٘مك ُصم ُٚم ُث اًم َّٚم ْٞم ِؾ أظم ِرَ ،وم َٞم ُ٘م ُ َ
طمديث اًمٜمزولَ « :يٜمْ ِْز ُل َر ُّسمٜمََا ُيم َُّؾ ًَم ْٞم َٚمة إِ َمم َّ
َُم ْـ َي ًْ َ٠م ًُمٜمِلَ :وم ُ٠م ْقمٓمِ َٞم ُف؟ َُم ْـ َي ًْتَ ْٖم ِْٗم ًر ِينَ :وم َ٠م ْهم ِْٗم َر ًَم ُفش.
ىمال :هذا طمديث مل خيتٚمػ أهؾ احلديث ذم صحتف ،يٕمٜمل طمديث اًمٜمزول «يٜمزل رسمٜما يمؾ ًمٞمٚمة إمم اًمًهامء اًمهدٟمٞما..ش
إصمٌات اًمٕمٚمق هلل .ىمال :هذا طمديث مل خيتٚمػ أهؾ احلديث ذم صحتفٟٕ :مف ُمـ إطماديث اعمتهقاشمرة ،وههق ذم اًمّمهحاح
واًمًٜمـ واعمًاٟمٞمد ،وهق ُمتقاشمر« :يٜمْ ِْز ُل رسمٜمََا ُيم َُّؾ ًَمٞم َٚم ٍة إِ َمم ا ِ
ِ
قلُ :م ْـ َيدْْ ُقم ِ
قين:
ًمً َامء اًمدُُّّ ْٟم ِْٞماِ ،طم َ
ْ
َ ُّ
َ
لم َي ٌْ َ٘مك ُصم ُٚم ُث اًم َّٚم ْٞم ِؾ أظم ِرَ ،وم َٞم ُ٘م ُ َ
َّ
( ) 273اإلُمام اًمٕمالُمة ،طماومظ اعمٖمرب ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق قمٛمر ،يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم سمـ قماصؿ اًمٜمٛمهري ،إٟمدًمزه ،اًم٘مرـمٌهل،
اعماًمٙمل ،صاطمب اًمتّماٟمٞمػ اًمٗمائ٘مةُ .مقًمده ذم ؾمٜمة صمامن وؾمتلم وصمالث ُمئة ذم ؿمٝمر رسمٞمع أظمر .أدرك اًمٙمٌار ،وـمال قمٛمره ،وقمال ؾمٜمده ،وشمٙمهاصمر
قمٚمٞمف اًمٓمٚمٌة ،ومجع وصٜمػ ،ووصمؼ ووٕمػ ،وؾمارت سمتّماٟمٞمٗمف اًمريمٌان ،وظمْمع ًمٕمٚمٛمف قمٚمام ء اًمزُمان ،وطمهدث قمٜمهف اسمهـ طمهزم اًمٔمهاهريُ .مهـ
ُمّمٜمٗماشمف" :اًمتٛمٝمٞمد عما ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕماين وإؾماٟمٞمد" ،و"آؾمتٞمٕماب"ُ .مات سمِماـمٌة ؾمٜمة صمالث وؾمتلم وأرسمع ُمئة ،وقماش مخًة وشمًٕملم قماُمها.
اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 153 /18شمرمجة  ،)85واًمديٌاج اعمذهب ( 367 /2شمرمجة  ،)19واًمّمٚمة ٓسمـ سمِمٙمقال ( 641 /2شمرمجة .)1511
( )274اعمجادًمة.7 :
( )275ذيمره اسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد (.)139-138/7

القاعدة المراكشية
ٞمب ًَم ُف؟ َُم ْـ َي ًْ َ٠م ًُمٜمِلَ :وم ُ٠م ْقمٓمِ َٞم ُف؟ َُم ْـ َي ًْتَ ْٖم ِْٗم ًر ِينَ :وم َ٠م ْهم ِْٗم َر ًَم ُفش  .ىمال :هذا طمديث مل خيتٚمػ أهؾ احلديث ذم صحتف،
َوم َ٠م ْؾمتَ َِج َ
( )276

ىمال :وومٞمف دًمٞمؾ قمغم أن اهلل ذم اًمًامء قمغم اًمٕمرشُ ،مـ ومقق ؾمٌع ؾمٛمقات ،يمام ىماًمت اجلامقمة ،يمٞمػُ ،مـ أيهـ اًمهدًمٞمؾ؟
ىمال :ومٞمف دًمٞمؾ قمغم أن اهلل ذم اًمًامء قمغم اًمٕمرش ُمـ ومقق ؾمٌع ؾمٛمقات ،ىمال :واًمدًمٞمؾ« :يٜمزل رسمٜما يمؾ ًمٞمٚمةش ،واًمٜمهزول
يٙمقن ُمـ أقمغم إمم أؾمٗمؾ ،اًمٜمزول ٓ ٟمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞمة اًمٜمزول ،يٜمزل وهق -ؾمٌحاٟمف -ومقق اًمٕمرش ،واهلل أقمٚمؿ سمٙمٞمٗمٞمة اًمٜمزول،
ومٝمق -ؾمٌحاٟمف -يمام يٚمٞمؼ سمذاشمف وقمٔمٛمتفً ،مٙمـ يمٞمٗمٞمة اًمٕمٚمق همػم يمٞمٗمٞمة اًمٜمزول .
( )277

ىمال :واًمدًمٞمؾ قمغم أن اهلل ذم اًمًامء قمغم اًمٕمرشُ ،مـ ومقق ؾمٌع ؾمٛمقات يمام ىماًمت اجلامقمة .....،يمام ىمهال ....أههؾ
اًمًٜمة واجلامقمة ُمـ مجٞمع اًمٓمقائػ.
ىمال :وهق ُمـ طمجتٝمؿ قمغم اعمٕمتزًمة ،ذم إٟمٙمارهؿ قمٚمق اهلل قمغم خمٚمقىماشمف ،واؾمتقائف قمغم قمرؿمهف ،اعمٕمتزًمهة يٜمٙمهرون،
يٜمٙمرون قمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مف ،ويمذًمؽ اجلٝمٛمٞمة ،ويٜمٙمرون اؾمتقاؤه قمغم قمرؿمف ،ومٝمذا احلديث ُمـ طمجة أهؾ احلؼ ،طمجة
أهؾ اًمًٜمة واجلامقمة ،ىمال :وُمـ طمجتٝمؿ قمغم اعمٕمتزًمة ،يردون قمٚمٞمٝمؿ ِبذا احلديث« :يٜمزل رسمٜما يمؾ ًمٞمٚمة إمم اًمًامء اًمدٟمٞماش
ىمال ُماذا؟ يٜمزل ،إذن هق ومقق -ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم ،-ومدل قمغم أٟمف ذم اًمٕمٚمق.
ىمال :وهذا أؿمٝمر قمٜمد اخلاصة واًمٕماُمة ،وأقمرف ُمـ أن حيتاج إمم أيمثر ُمـ طمٙمايتفٟٕ :مف اوٓمرار مل يهقىمٗمٝمؿ قمٚمٞمهف
أطمد وٓ أٟمٙمره قمٚمٞمٝمؿ ُمًٚمؿ.
يٕمٜمل أن هذا ُمِمٝمقر قمٜمد اخلاصة واًمٕماُمة ،أن اهلل ذم اًمٕمٚمق ،وأن هذا ُمٕمٚمقم قمٜمد اخلاصة واعمٕمٚمقُمة ،وأقمرف ُمـ أن
اؾمتَ ََقى َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
مح ُـ
اًمهر ْ َ
ش﴾ َّ ﴿ ،
حيتاج إمم أيمثر ُمـ طمٙمايتف ٓ ،حيتاج إٓ وم٘مط شم٘مرأ ،شم٘مرأ أية شم٘مرأ احلديثُ ﴿ ،صم َّؿ ْ
ِ
ِ
َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
هب َوا ًْم َٕم َٛم ُ
اًمّمهاًمِ ُح
هؾ َّ
هؿ اًم َّٓمٞمِّ ُ
اؾمتَ ََقى﴾ « ،يٜمزل رسمٜما يمؾ ًمٞمٚمهة إمم اًمًهامء اًمهدٟمٞماش﴿ ،إِ ًَمٞمْهف َي ّْمه َٕمدُُ ا ًْم َٙمَٚم ُ
ش ْ
( )278

( )279

(ُ ) 276متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخاري :يمتاب اجلٛمٕمة ،سماب اًمدقماء ذم اًمّمالة ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ ( ،)1145وُمًٚمؿ :يمتهاب صهالة اعمًهاومريـ وىمٍمهها،
سماب اًمؽمهمٞمب ذم اًمدقماء واًمذيمر ذم آظمر اًمٚمٞمؾ (ُ )758مـ طمديث أيب هريرة.
( )277ذيمره اسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد (.)129-128/7
( )278إقمراف ،54 :يقٟمس ،3 :اًمرقمد ،2 :اًمٗمرىمان ،59 :اًمًجدة ،4 :احلديد.4 :
( )279ـمف.5 :

القاعدة المراكشية
َي ْر َوم ُٕم ُف﴾ َ ﴿ ،سم ْؾ َر َوم َٕم ُف اهللَُّ إِ ًَم ْٞم ِف﴾  ،يٙمٗمل طمٙمايتف ،ىمراءة ،إذا ىمرأت شمٙمٗمل اًم٘مراءة ،وهلذا ىمال :هذا أؿمٝمر قمٜمد اًمٕماُمة
( )281

( )281

واخلاصة وأقمرف ُمـ أن حيتاج إمم أيمثر ُمـ طمٙمايتف ٓ ،حيتاج إمم أيمثر ُمـ ىمراءشمف وم٘مطٟٕ :مف اوٓمرار مل يهقىمٗمٝمؿ قمٚمٞمهف
اطمد ،اوٓمرار ،يٕمٜمل اخلٚمؼ ُمْمٓمرون إمم إصمٌات أن اهلل ذم اًمٕمٚمق ،هذا اوٓمرار مل يقىمٗمٝمؿ قمٚمٞمف أطمد ،يٕمٜمل مل خيؼمهؿ سمف
أطمد ،سمؾ اهلل -شمٕمامم -ومٓمرهؿ قمٚمٞمف ،ومٓمرهؿ قمغم أٟمف ذم اًمٕمٚمق ،وأٟمف ومقق اًمٕمرش ،وأٟمف ومقق اًمًٛمقات ،هذا إُمر ومٓمهر
قمٚمٞمف اخلٚمؼُ ،مـ همػم أن يقىمٗمٝمؿ قمٚمٞمف أطمد ويٓمٚمٕمٝمؿ قمٚمٞمف وخيؼمهؿ سمف ،هذا ُمٗمٓمقر قمٚمٞمف اإلٟمًان ،اوٓمرار ،إذا أصاب
اإلٟمًان وٞمؿ رومع رأؾمف إمم اًمًامء ،إذا أصاسمف .....رء رومع يده إمم اًمًامء ،اوٓمرار.
واإلٟمًان قمٜمدُما ي١مذيف أطمد ،جيد ـمٚمٌف ًمٚمٕمٚمق ،يرومع يديف :يا اهلل ،هذا اوٓمرارُ ،مٕمٜمك إٟمف اوٓمراري ،جيده اإلٟمًان
ذم ٟمٗمًف ،يْمٓمر إمم ـمٚمب اهلل ذم اًمٕمٚمقُ ،مـ همػم أن يقىمٗمٝمؿ قمٚمٞمف أطمدُ ،مـ همػم أن يٚمزُمٝمؿ سمذًمؽ ،يذيمرهؿ ِبذا ،هذا ُما
ِ
ِ
َّاس َقم َٚمٞمْ َٝما﴾  ،وٓ أٟمٙمره قمٚمٞمٝمؿ ُمًٚمؿ ،وٓ أٟمٙمهر
أوىمٗمٝمؿ قمٚمٞمف أطمد ،اهلل ومٓمرهؿ قمغم ذًمؽ﴿ ،وم ْٓم َر َة اهللَِّ ا ًَّمتل َوم َٓم َر اًمٜمَّ َ
( )282

قمٚمٞمٝمؿ ُمًٚمؿ طمٞمٜمام يرومٕمقن أيدهيؿ إمم اًمًامء ،وطمٞمٜمام يٓمٚمٌقن اهلل ذم اًمٕمٚمقُ ،ما أٟمٙمره قمٚمٞمٝمؿ ُمًٚمؿ.
اعمًٚمٛمقن أـمٌ٘مقا قمغم ذًمؽ ،وهذا قمٚمؿ اوٓمرار ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ،ومٓمرهؿ اهلل قمٚمٞمف ُمـ همهػم أن خيهؼمهؿ سمهذًمؽ أطمهد،
ويقىمٗمٝمؿ قمٚمٞمف أطمد ،وٓ أن يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم.
أيْما يمالم أيب قمٛمر سمـ قمٌد اًمؼم ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜمة ،ىمال :أمجع قمٚمامء اًمّمحاسمة واًمتهاسمٕملم اًمهذيـ محهؾ
ٟمٕمؿ ،هذا ً
ٍ
ِ
هؿ﴾  :ههق قمهغم
قمٜمٝمؿ اًمت٠مويؾ ،ىمال ذم ىمقل اهلل -شمٕمامم -ذم ؾمقرة اعمجادًمة ﴿ َُما َي ُٙمُق ُن ُمـ َّٟم َّْج َقى َصمال َصمة إَِّٓ ُه َق َراسمِ ُٕم ُٝم ْ
( )283

اًمٕمرش وقمٚمٛمف ذم يمؾ ُمٙمان ،ومنه سم٠مي رء؟ ومنه سماًمٕمٚمؿ.
مخً ٍة إَِّٓ هق ؾم ِ
ٍ
ِ
اد ُؾم ُٝم ْؿ﴾ ،سمٕمٚمٛمف﴿ ،وٓ َأ ْد َٟمَك ُِمـ
َُ َ
﴿ َُما َي ُٙمُق ُن ُمـ َّٟم َّْج َقى َصمال َصمة إَِّٓ ُه َق َراسمِ ُٕم ُٝم ْؿ﴾ ،يٕمـ سمٕمٚمٛمف﴿ ،وٓ َ ْ َ

َذًمِ َؽ وٓ َأ ْيمثَ َر إَِّٓ ُه َق َُم َٕم ُٝم ْؿ﴾ سمٕمٚمٛمف ،وًمٙمـ ومقق اًمٕمرش.

( )281وماـمر.11 :
( )281اًمٜمًاء.158 :
( )282اًمروم.31 :
( )283اعمجادًمة.7 :

القاعدة المراكشية
وم٢مذا ىمال ىمائؾ ،أٟمتؿ أوًمتؿٟ ،م٘مقلُ :ما أوًمٜمإ ،ن اهلل -شمٕمامم -اومتتح أية سماًمٕمٚمؿ ،وظمتٛمٝما سماًمٕمٚمؿ ،وم٘مالَ ﴿ :أ َمل ْ َشم ََر َأ َّن
اهللََّ يٕم َٚمؿ ُما ِذم اًمًامو ِ
ض﴾ ،هذا أول أية وآظمرها﴿ :إِ َّن اهللََّ سمِ ُٙم ُِّؾ َ ٍ ِ
ات َو َُما ِذم إَ ْر ِ
ٞمؿ﴾ ،ومهاومتتح اهلل -شمٕمهامم-
َّ َ َ
رء َقمٚم ٌ
َْ ُ َ
ْ
أية سماًمٕمٚمؿ ،وظمتٛمٝما سماًمٕمٚمؿ ،ومدل قمغم أَنا ُمٕمٞمة قمٚمؿ.
وهلذا ىمال :ىماًمقا ذم شم٠مويٚمف ،ىمال - :إمجاع هذاُ ،ما ىماًمف ومرد أو اصمٜمهلم أو صمالصمهة أو قمنمهة  -أمجهع قمٚمهامء اًمّمهحاسمة
ٍ
ِ
هؿ﴾ :ههق
واًمتاسمٕملم اًمذيـ محؾ قمٜمٝمؿ اًمت٠مويؾ ،ىماًمقا ذم شم٠مويؾ ىمقًمف -شمٕماممَُ ﴿ :-ما َي ُٙمُق ُن ُمـ َّٟم َّْج َقى َصمال َصمة إَِّٓ ُه َق َراسمِ ُٕم ُٝم ْ
قمغم اًمٕمرش وقمٚمٛمف ذم يمؾ ُمٙمان.
هذا إمجاع ،قمٚمامء ُمـ اًمٕمٚمامء ،وم٢مذا ضماء واطمد ؿماذ ُمـ اعمت٠مظمريـ ذم اًم٘مرون اعمت٠مظمرة ،،وىمال :هذا ﴿إَِّٓ ُه َق َُم َٕم ُٝم ْؿ﴾
هق خمتٚمط سماعمخٚمقىمات ،ي٘مال :هذا ىمقل ُمٌتدع ،ىمقل يمٗمري ،ىمقل خماًمػ ًمٚمٜمّمهقص ،خمهاًمػ ًمإلمجهاع ،خمهاًمػ ًمٚمٖمهة
اًمٕمرسمٞمة ،صمؿ ىمال :ـمٞمب أٟما أىمقل ُمٕمٝمؿ ،طم ً٘ما هق ُمٕمٝمؿ ،يٕمٜمل ُمٕمٝمؿ خمتٚمط ِبؿٟ ،م٘مقل ٓ :هذا ىمقل همػم ُمٕمروف ذم ًمٖمهة
اًمٕمربً ،مٖمة اًمٕمرب اعمٕمٞمة ٓ شمٗمٞمد آظمتالط ،وٓ آُمتزاج ،وٓ اعمامؾمة ،اعمٕمٞمة ذم ًمٖمة اًمٕمرب ،ههل ُمٓمٚمهؼ اعمّمهاطمٌة،
عمٓمٚمؼ اعمّماطمٌة.
ومالن ُمع ومالن ،ومالن ُمع اًم٘مقمُ ،ما يٚمزم أن يٙمقن سمِمخّمفُ ،مٕمٝمؿ سمرأيفُ ،مٕمٝمؿ ُمثالً سمت٠ميٞمدهُ ،مٕمٝمؿ سمٜمٍمشمف.
ي٘مال إُمػم ُمع اجلٞمش ،واجلٞمش سمٞمٜمف وسملم إُمػم ُمًاومات ،يٕمٜمل ُمٕمٝمؿ سمتدسمػمه ،سمتٜمٗمٞمذ اجلٞمش وُمتاسمٕمتف.
وي٘مال :ومالن زوضمتف ُمٕمف ،وهل ذم اعمنمق وهق ذم اعمٖمرب ،وي٘مال زوضمتف ُمٕمف ،أي ُمٕمٞمة هذه ،زوضمتف ُمٕمف وهل ذم
اعمنمق وهق ذم اعمٖمرب ،يٕمٜمل ذم قمّمٛمتف ،اعمٕمٞمة هذه هل ُمٓمٚمؼ اعمّماطمٌة ،شم٘مقل اًمٕمربُ :ما زًمٜما ٟمًػم واًم٘مٛمر ُمٕمٜماُ ،ما
زًمٜما ٟمًػم واًمٜمجؿ ُمٕمٜما.
طمتك ىمال سمٕمض إطمٜماف ،ىماًمقاً :مق شمزوج ُمنمىمل سمٛمٖمرسمٞمة ومل يتّمؾ ِبا ،يٕمٜمل قم٘مد قمٚمٞمٝما ،ومل يٚمت٘مٞما ،صمؿ ضماءت
سمقًمد ًمًتة أؿمٝمر ُمـ قم٘مد اًمٜمٙماح أحلؼ اًمقًمد سمف ،وًمق مل يٕمٚمؿ أٟمف اشمّمؾ ِبا ،طمٗما ًفما قمغم اًمٜمًب ،أو جلقاز أن يٙمقن ُمهـ
أهؾ اخلٓمقة.
يٕمٜمل يٙمقن ًمف يمراُمة ،إول ُما يمان ومٞمف ُمقاصالت ،أن ؾمٝمؾ ،شمريمب ـمائرة ؾماقمة واطمدةً ،مٙمـ ذم هذا اًمزُمـ ُما
ومٞمف ُمقاصالت قمٜمدهؿ.

القاعدة المراكشية
إذا شمزوج اعمنمىمل اعمٖمريب اطمتاج ًمٞمتالىمقا سمٕمْمٝمؿ ؾمٜمتلم ،يمام ي٘مقل اإلُمام أمحد ،ؾمٜمتلم ،حيتاج ُمدة ـمقيٚمة.
ومٞم٘مقل جيقز إذا شمزوج ُمنمىمل سمٛمٖمرسمٞمة وأشمت سمقًمد ًمًتة أؿمٝمر ُمـ قم٘مد اًمٜمٙماح ،ومل ٟمٕمٚمؿ أٟمف اشمّمؾ ِباٟ ،مٚمحؼ اًمقًمد
سمف ،جلقاز أن يٙمقن ُمـ أهؾ اخلٓمقة ،يٕمٜمل يٛمٙمـ يمراُمة ًمف ،إذا طمّمٚمت اًمٙمراُمة اٟمت٘مؾ إًمٞمٝما اٟمت٘مال يمراُمة  ،وضماء ُمٕمٝما
يٙمقن اًمقًمد.
وماًم٘مّمد ُمـ هذا أن يمٚمٛمة اعمٕمٞمةُ ،مٕمٞمة ٓ يٚمزم ُمٜمٝما آظمتالط وٓ ممازضمة ،طمتك ىمهال إطمٜمهاف ِبهذاً ،مهق شمهزوج
ُمنمىمل سمٛمٖمرسمٞمة :ومٝمق ُمٕمٝما ،ومٞم٘مقل ومالن ُمٕمف وهق ذم اعمنمق وهق ذم اعمٖمرب ،واًم٘مٛمر ُمٕمٜما وهق ومقق رأؾمهفُ" ،مها زعمها
ُهؿ َأ ْيه َـ َُمها ُيمُٜمهتُ ُْؿ﴾
ٟمًػم واًمٜمجؿ ُمٕمٜما" ،وم٢مذا أشمك سمٕمض اجلٝمٛمٞمة واعمٕمتزًمة ذم اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة ،وىماًمقاَ ﴿ :و ُه َق َُم َٕم ُٙم ْ
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خمتٚمط سماعمخٚمقىمات ،اعمٕمٞمة قمٜمدهؿ شمٗمٞمد آظمتالط ،وأسمٓمٚمقا ٟمّمقص اًمٕمٚمق واًمٗمقىمٞمة ،اًمتل شمٗمٞمد اًمٕمٚمهق وآؾمهتقاء قمهغم
اًمٕمرش.
وىماًمقا هذه أدًمة سماـمٚمة ،وٟمٌٓمؾ ٟمّمقص اًمٗمقىمٞمة واعمٕمٞمة واؾمتقائف قمغم قمرؿمف ،سم٠ميش؟ سمٜمّمقص اعمٕمٞمة ،وٟم٘مهقل :إن
اهلل خمتٚمط سماعمخٚمقىمات وًمٞمس ومقق اًمٕمرش ،إذا آُمٜمتؿ سمٌٕمض اًمٜمّمقص ويمٗمرشمؿ سمٌٕمض ،اقمٛمٚمق سماًمٜمّمقص! أهؾ اًمًٜمة
ووم٘مٝمؿ اهلل ومٕمٛمٚمقا سماًمٜمّمقص ،قمٛمٚمقا سمٜمّمقص اًمٗمقىمٞمة وآؾمتقاء ،وأصمٌتقا ومقىمٞمة اهلل قمغم ظمٚم٘مف ،واؾمتقائف قمغم قمرؿمف،
وىماًمقا إن اعمٕمٞمة ٟ-مّمقص اعمٕمٞمة -هل ُمٕمٞمة قمٚمؿ وإطماـمة واـمالع.
واعمٕمٞمة ٟمققمانُ ،مٕمٞمة قماُمة وُمٕمٞمة ظماصةُ ،مٕمٞمة قماُمة ًمٚمٛم١مُمـ واًمٙماومرَ ﴿ ،و ُه َق َُم َٕم ُٙم ُْؿ َأ ْي َـ َُما ُيمُٜمتُ ُْؿ﴾ُ ،مٕمٙمؿ سمٕمٚمٛمهف
وإطماـمتف واـمالقمف ،هذه اعمٕمٞمة اًمٕماُمة ،شم٠مي ذم ؾمٞماق اعمحاؾمٌة واعمجازاة ،واًمتخقيػ ﴿ َو ُه َق َُم َٕم ُٙم ُْؿ َأ ْي َـ َُما ُيمُٜمتُ ُْؿ﴾ ُمٕمٞمة
قماُمة.
ِ ِ
ِ
﴿ُما ي ُٙمُق ُن ُِمـ َّٟمَّجقى َصمال َصم ٍة إَِّٓ هق راسمِٕمٝمؿ وٓ َ ْ ٍ
هؿ
مخ ًَة إَِّٓ ُه َق َؾماد ُؾم ُٝم ْؿ وٓ َأ ْد َٟمَك ُمـ َذًم َؽ وٓ َأ ْيمثَ َر إَِّٓ ُه َ
ْ َ
َ َ
هق َُم َٕم ُٝم ْ
َُ َ ُُ ْ
َأيـ ُما َيمَا ُٟمُقا ُصمؿ يٜمٌَ ُئٝمؿ سمام َقم ِٛم ُٚمقا يقم ا ًْم ِ٘مٞماُم ِة﴾ -أؾمٚمقب هتديد ﴿ -إِ َّن اهللََّ ِسم ُٙم ُِّؾ َ ٍ ِ
ٞمؿ﴾.
رء َقمٚم ٌ
َْ َ َ َ
َّ ُ ِّ ُ َ
ْ َ َ
ْ
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﴿ َي ًْتَ َْخ ُٗمق َن ُِم َـ اًمٜمَّ ِ
َّاس َوٓ َي ًْتَ َْخ ُٗمق َن ُِم َـ اهللَِّ َو ُه َق َُم َٕم ُٝم ْؿ إِ ْذ ُي ٌَ ِّٞمتُُق َن َُما ٓ َي ْر َى ُِم َـ ا ًْم َ٘م ْق ِل﴾
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هذه اعمٕمٞمة اًمٕماُمهة

ًمٚمٛم١مُمـ واًمٙماومر ،ومت٠مي سمجٝمة اعمحاؾمٌة وضمٝمة اًمتخقيػ.
ِ
ُهام
أُما اعمٕمٞمة اخلاصة ،ومٝمل ظماصة سماعم١مُمـ ،ظماصة سماعم١مُمٜملم وسماعمت٘ملم ،وسماًمّماسمريـ ،سمإٟمٌٞماء واًمرؾمؾ ﴿إِ َّٟمَّٜمهل َُم َٕم ُٙم َ
اًمّماسمِ ِري َـ﴾ ﴿ ،إِ َّن اهللََّ َُم َع ا ًَّم ِذي َـ ا َّشم َ٘م ْقا َوا ًَّم ِذي َـ ُهؿ ُّحم ْ ًِٜمُُق َن﴾  ،ومت٠مي ذم
ؼموا إِ َّن اهللََّ َُم َع َّ
َأ ْؾم َٛم ُع َو َأ َرى﴾ َ ﴿ ،و ْ
اص ِ ُ
( )286

( )287

( )288

ؾمٞماق اعمدح واًمثٜماء ،وشم٘متيض اًمتقومٞمؼ واًمتًديد واًمت٠ميٞمد ،وٓ شمدل قمغم آظمتالط ....يمام ومٝمؿ أهؾ اًمٌدع وأهؾ اًمٌاـمؾ،
أهؾ اًمٌدع اعمٕمتزًمة واجلٝمٛمٞمة ضماءوا ُمت٠مظمريـ ،ومٚمؿ يٗمٝمٛمقا ٟمّمهقص اًمٙمتهاب واًمًهٜمة ،ورضسمهقا سماًمٜمّمهقص قمهرض
احلائط ،وىماًمقا ىمقًٓ خمتٚمٓما ،وًمذًمؽ إئٛمة واًمٕمٚمامء ذم اعم١مًمٗمات وؿمٞمخ اإلؾمالم يذيمر اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة ذم سمٞمان سمٓمالن
ُمذهب ه١مٓء وأَنؿ ًمٞمًقا ُمـ إئٛمة وٓ اًمٕمٚمامء ،وإٟمام هؿ أقماضمؿ ٓ يٗمٝمٛمقن اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة وٓ يٗمٝمٛمقن اًمٜمّمهقص،
ومتٙمٚمٛمقا سماًمٙمالم اًمٙمٗمري ومٚمذًمؽ ىمام اًمٕمٚمامء سمٜمٍم ديـ اهلل ويمتاسمف وؾمٜمة ٟمٌٞمف وردوا قمٚمٞمٝمؿ ،وُمٜمٝمؿ اإلُمام ؿمٞمخ اإلؾمالم
رمحف اهلل.-ػ :إ ْذ َمل يٜمْ َ٘م ْؾ َقمٜمْٝمؿ َهم ِ
ػ َقم ِـ اًمً َٚم ِ
احل ُّؼ اًم َّٔم ِ
( َه َذا َُما َشم َٚم َّ٘ما ُه ْ
ات ا ًْم ُ٘م ْرآٟمِ َّٞم ُة
اخلَ َٚم ُ
اه ُر ا ًَّم ِذي َد ًَّم ْت َقم َٚم ْٞم ِف أ َي ُ
ُْ
َػم َذًم َؽ :إ ْذ ُه َق ْ َ
َّ
ُ ْ ُْ
وإَطم ِ
اد ُ
يث اًمٜمَّ ٌَ ِق َّي ُة).
َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
هؿ
ٞمؿ َأ ْن َ ْ
خيْتِ َؿ ًَمٜمََا سمِ َخ ْ ِػم َوًمِ ًَ ِائ ِر اعمُْ ًْ ِٚم ِٛم َ
لمَ ،و َأ ْن َٓ َي ِزي َغ ُىم ُٚمق َسمٜمََا َسم ْٕمدََ إ ْذ َهدََ ا َٟمَا سمِ َٛمٜمِِّّف َو َيم ََرُمهف :إ َّٟمَّه ُف َأ ْر َطم ُ
( َو َٟم ًَْ َ٠م ُل اهللََّ ا ًْم َٕمٔم َ
اًمر ِ
احل ْٛمدُُ هللَِّ َو ْطمدََ ُه).
امحِ َ
لمَ ،و ْ َ
َّ
ٟمٕمؿ ،ي٘مقل( :هذا اًمذي شمٚم٘ماه اخلٚمػ قمـ اًمًٚمػ) ،اخلٚمهػ ههؿ اعمته٠مظمرون ُمهـ اًمٕمٚمهامء واعم١مُمٜمهقن ،واًمًهٚمػ
اعمت٘مدُمقن ،اًمًٚمػ ُمـ اًمّمحاسمة واًمتاسمٕملم ،وأشمٌاقمٝمؿ ،واخلٚمػ ُمـ أشمك سمٕمدهؿ إمم يقم اًم٘مٞماُمة ،شمٚم٘مقا هذا اًمديـ ،شمٚم٘مقا
هذا اًمٕمٚمؿ ،شمٚم٘ماه اخلٚمػ قمـ اًمًٚمػ ،شمٚم٘ماه إصاهمر قمـ إيماسمر ،شمٚم٘ماه اعمت٠مظمرون قمـ اعمت٘مدُملم ،إذ مل يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ همػم
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ذًمؽُ ،ما ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ رء خياًمػ ُما دًمت قمٚمٞمف اًمٜمّمقصُ ،مـ إصمٌات اًمٕمٚمق ،قمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مف ،واؾمتقائف قمهغم قمرؿمهف،
ىمال( :إذ هق احلؼ اًمٔماهر اًمذي دًمت قمٚمٞمف أيات اًم٘مرآٟمٞمة وإطماديهث اًمٜمٌقيهة) ،واحلٛمهد هلل ،وُمهاذا سمٕمهد احلهؼ إٓ
اًمْمالل.
ظمتؿ اعم١مًمػ -رمحف اهلل -هذه اًمرؾماًمة سماًمدقماء ،ىمال( :أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن خيتؿ ًمٜما سمخػم وًمًهائر اعمًهٚمٛملم ،وأٓ
يزيغ ىمٚمقسمٜما سمٕمد إذ هداٟما سمٛمٜمف ويمرُمف إٟمف أرطمؿ اًمرامحلم)ٟ ،مً٠مل اهلل أن يقوم٘مٜما إمم اخلػم ،وأن يثٌتٜما قمغم ديٜمف اًم٘مقيؿ ،وأٓ
يزيغ ىمٚمقسمٜما سمٕمد إذا هداٟما سمٛمٜمف ويمرُمف ،وأن يتقوماٟما قمغم اإلؾمالم ٓ ُمٖمػميـ وٓ ُمٌدًملم ،إٟمف وزم ذًمهؽ واًم٘مهادر قمٚمٞمهف،
وصغم اهلل قمغم حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف.
اعمح٘مؼ اًمذي طم٘مؼ هذه اًمرؾماًمة هق اًمِمٞمخ درش سمـ ؿمٌٞمٌة اًمٕمززم ،ذيؾ هذه اًمرؾماًمة اعمرايمِمٞمة سمٌحث طمقل ىمهقل
اًمًٚمػ" :سمائـ ُمـ ظمٚم٘مف"" ،وسمذاشمف" ،وىمال :إن ُمٕمٜمك ىمقل سمائـ ُمـ ظمٚم٘مف ،ويمقٟمف سمذاشمف ،وإن يماٟمت مل شمرد قمـ اًم٘مداُمك
إٓ أن اًمٕمٚمامء اوٓمروا إمم ذيمرها ًمٚمرد قمغم اجلٝمٛمٞمة اًمهذيـ ىمهاًمقا :إن اهلل خمهتٚمط سماعمخٚمقىمهات ،وماوهٓمر اًمٕمٚمهامء إمم أن
ي٘مقًمقا :سمائـ ُمـ ظمٚم٘مف ،سمائـ ،يٕمٜمل ُمٜمٗمّمؾ ،واوٓمروا إمم أن ي٘مقًمقا :سمذاشمف ،وًمق مل يتٙمٚمؿ ه١مٓء سماًمٙمالم اًمٙمٗمري :عمها
اطمتاج اًمٕمٚمامء إمم ذًمؽ ،ومٝمق ي٘مقل -ووم٘مف اهلل ... :-مجاقمة ُمـ اًمًٚمػ أن اهلل -شمٕمامم -سمائـ ُمـ ظمٚم٘مف ،وأٟمف ُمًتق قمهغم
قمرؿمف سمذاشمف ،ويٜمزل سمذاشمف ،سمؾ طمٙمك سمٕمْمٝمؿ اإلمجاع ،يمام ؾمٞم٠مي ذم ُمقوٕمف ،وذًمؽ أن هذه إًمٗماظ شمٙمٚمؿ اًمًٚمػ ِبها
ًمٚمتقوٞمح واًمٌٞمان ،يم٘مقهلؿ ذم اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق ،وهمػم خمٚمقق مل شمرد ،يمٚمٛمة همػم خمٚمقق ،مل شمرد قمـ رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وٓ قمـ أصحاسمفً ،مٙمـ عما يمان اعمٌتدقمة يدؾمقن اًمًؿ ذم اًمٕمًؾ ،ويتٚمٗمٔمهقن سم٠مًمٗمهاظ جمٛمٚمهة،يريدون ُمـ ورائف شم٘مقيض ُمذهب اًمًٚمػ ،سملم أهؾ اًمًٜمة أٟمف واضمب قمغم اعمًٚمؿ أن ي٘مقل همػم خمٚمقق ،ومل ي٘مهؾ ههذه
اًمٙمٚمٛمة سمدع وفمٚمؿ.
وهلذا ىمال اإلُمام أمحد قمـ سمٕمض ُما ذيمروا :إٟمف ٓ حيتاج إمم هذه اًمٙمٚمٛمة ،ي٘مقل اًم٘مرآن يمالم اهلل ويًهٙمتقن ،ىمهال:
ًمقٓ ُما وىمع ذم اًم٘مرآن -يٕمٜمل ُمـ اًم٘مقل سمخٚم٘مفً -مقؾمٕمف اًمً٘مقط ،وًمٙمـ مل يًٙمت.
يٕمٜمل إٟمف ٓ يًٙمت إٟمام يًٙمت ًمريٌة ،سمؾ ىمال ذم ه١مٓء اًمقاىمٗمة :إَنؿ ذ ُمهـ اجلٝمٛمٞمهة ،اًمقاىمٗمهة اًمهذيـ ي٘مقًمهقن
ٟمتقىمػ ٓ ٟم٘مقل اًم٘مرآن خمٚمقق وٓ همػم خمٚمقق.

القاعدة المراكشية
ىمال :إَنؿ ذ ُمـ اجلٝمٛمٞمة ،اًمذيـ ي٘مقًمقن اًم٘مرآن خمٚمقق ،أُمها إًمٗمهاظ اًمتهل أٟمٙمرهها اًمًهٚمػ ذم اجلٝمهة واحلٞمهز
واجلقهر واًمٕمرض ،وهمػمها ،ومٝمل عما اؿمتٛمٚمت قمٚمٞمف ُمـ سماـمؾ ،ىمال ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة

( )289

-رمحف اهلل :-واعم٘مّمقد

هٜما أن إئٛمة اًمٙمٌار يماٟمقا يٛمٜمٕمقن ُمـ إـمالق إًمٗماظ اعمٌتدقمة اعمجٛمٚمة ،اعمِمتٌٝمة :عما ومٞمٝما ُمـ ًمٌس احلؼ سماًمٌاـمؾُ ،مع ُما
ُم٠مصمقرا :طمّمٚمت
شمقىمٕمٝمؿ سمآؿمتٌاه وآظمتالط واًمٗمتٜمة ،سمخالف إًمٗماظ اعم٠مصمقرة وإًمٗماظ اًمتل سمٞمٜمت ُمٕماٟمٞمٝما ،إٟمام يمان
ً
سمف إًمٗمة ،وُما يمان ُمٕمرو ًوما :طمّمٚمت سمف اعمٕمرومة.
ىمال اعمح٘مؼ :وقمٚمٞمف ومٚمٗمٔمة اًمٌائـ ،وسمذاشمف ُمـ إًمٗماظ اعمٕمروومة اًمتل سمٞمٜمت ُمٕماٟمٞمٝما ،وهل ُمـ إًمٗماظ اًمتهل أصمهرت
قمـ اًمًٚمػ -ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،-وهذه إًمٗماظ إٟمام شمًتٕمٛمؾ ذم سماب اإلظمٌار قمـ اهلل -قمز وضمؾ ،-وٓ شمًٛمك ذم سماب
إؾمامء.
واًمًٚمػ -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -اؾمتٕمٛمٚمقا هاشملم اًمٙمٚمٛمتلم ُٕمقرُ :مٜمٌٝما :اًمتقوٞمح ،وىمقهلؿ :سمائـ :ر ًّدا قمغم اجلٝمٛمٞمهة
احلٚمقًمٞمة ،ومٝمق سمائـ ُمـ ظمٚم٘مف همػم خمتٚمط ِبؿ ،واجلٝمٛمٞمة هؿ اًمذيـ يٜمٙمرون ُمٌايٜمة اهلل خلٚم٘مهف ،وىمهقهلؿ سمذاشمهف ،ر ًّدا قمهغم
إؿمٕمرية وهمػمهؿ ممـ ي٘مقل إن اهلل يٜمزل إمم اًمًامء اًمدٟمٞما ،يريدون إٟمف خيٚمؼ ومٕمالً وهق اًمٜمزول ،وهٙمذا.
ىمال اًمِمٞمخ اًمٕمالُمة ٟماس اًمديـ إًمٌهاين

( )291

-رمحهف اهلل ،-سمٕمهد أن ذيمهر مجاقمهة ُمهـ اًمًهٚمػ ،أـمٚم٘مهقا اًمٚمٗمٔمهلم

اعمذيمقريـ" :وُمـ هذا اًمٕمرض يتٌلم أن هاشملم اًمٚمٗمٔمتلم سمذاشمف وسمائـ ،مل شمٙمقٟما ُمٕمروومتلم ذم قمٝمد اًمّمهحاسمة -ريض اهلل

( ) 289اًمِمٞمخ اإلُمام اًمٕمالُمة ،وم٘مٞمف قمٍمه ،ؿمٞمخ احلٜماسمٚمة ،جمد اًمديـ أسمق اًمؼميمات قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘ماؾمؿ سمـ قمٌد اهلل اخلي سمـ حمٛمهد
سمـ قمكم احلراين ،اسمـ شمٞمٛمٞمة .وًمد ؾمٜمة شمًٕملم ومخس ُمئة شم٘مريٌا .شمٗم٘مف ،وسمرع ،واؿمتٖمؾ ،وصٜمػ اًمتّماٟمٞمػ ،واٟمتٝمت إًمٞمهف اإلُماُمهة ذم اًمٗم٘مهف ،ويمهان
يدري اًم٘مراءات ،وصٜمػ ومٞمٝما أرضمقزة .طمج ذم ؾمٜمة إطمدى ومخًلم قمغم درب اًمٕمراق ،واٟمٌٝمر قمٚمامء سمٖمداد ًمذيمائف وومْمائٚمف .ىمال قمٜمف طمٗمٞمده شم٘مل
اًمديـ ؿمٞمخ اإلؾمالم :يمان ضمدٟما قمجٌا ذم هد اعمتقن وطمٗمظ ُمذاهب اًمٜماس وإيرادها سمال يمٚمٗمةُ .مـ ُم١مًمٗماشمف" :اعمحرر" ،و"اعمٜمت٘مك" .شمهقذم سمحهران
يقم اًمٗمٓمر ؾمٜمة اصمٜمتلم ومخًلم وؾمت ُمئة .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 291 /23شمرمجة  ،)198واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘مات احلٜماسمٚمة ( 1 /4شمرمجة .)391
( ) 291اًمِمٞمخ اًمٕمالُمة حمٛمد ٟماس اًمديـ سمـ احلاج ٟمقح ،أسمق قمٌد اًمرمحـ إًمٌاين .وًمد ؾمٜمة صمالث وصمالصمهلم وصمهالث ُمئهة وأًمهػ ذم ُمديٜمهة أؿمه٘مقدرة
قماصٛمة دوًمة أًمٌاٟمٞما -طمٞمٜمئذ -قمـ أهة وم٘مػمة ُمتديٜمة يٖمٚمب قمٚمٞمٝما اًمٓماسمع اًمٕمٚمٛمل .هاضمر سمف واًمده إمم دُمِمؼ اًمِمام ،سمٕمهد أن ُمٚمهؽ أًمٌاٟمٞمها سمهٌالده
ٟمحق احلْمارة اًمٖمرسمٞمة اًمٕمٚمامٟمٞمة .أشمؿ دراؾمتف آسمتدائٞمة سماًمِمام ،وٟمٔمرا ًمرأي واًمده ذم اعمدارس اًمٜمٔماُمٞمة ،وم٘مرر قمدم إيمامًمف دراؾمتف اًمٜمٔماُمٞمة ،وووهع
ًمف ُمٜمٝمجا ظماصا ؾمار قمٚمٞمف .شمٕمٚمؿ احلديث ذم ٟمحق اًمٕمنميـ ُمـ قمٛمره ُمت٠مصمرا سم٠مسمحاث "جمٚمة اعمٜمار" اًمتل أصدرها اًمِمٞمخ حمٛمد رؿمهٞمد روها -رمحهف
ٟمًخ يمتاب "اعمٖمٜمل قمـ محؾ إؾمٗمار" ًمٚمٕمراىمل ُمع اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف .ودأب قمغم ـمٚمب احلديث طمتهك ٟمٌهغ.
اهلل .-و يمان أول قمٛمؾ طمديثل ىمام سمف هق ْ

القاعدة المراكشية
قمٜمٝمؿ ،-وًمٙمـ عما اسمتدع اجلٝمؿ وأشمٌاقمف اًم٘مقل سم٠من اهلل ذم يمؾ ُمٙمان :اىمتْمت رضورة اًمٌٞمهان أن يهتٚمٗمظ هه١مٓء إئٛمهة
إقمالم ،ه١مٓء إئٛمة إقمالم سمٚمٗمظ "سمائـ" ،دون أن يٜمٙمره واطمد ُمٜمٝمؿ ،وُمثؾ هذا ْتا ًُما ىمقهلؿ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إٟمهف
أيْما ،وإن يماٟمقا ي٘مقًمقن ومٞمف :يمهالم اهلل -شمٌهارك وشمٕمهامم ...-وهلهذا
همػم خمٚمقق ،وم٢من هذه اًمٙمٚمٛمة ٓ شمٕمرومٝما اًمّمحاسمة ً
أطمٌٌت أن أمجع أىمقال إئٛمة ذم هذه اعمً٠مًمة ،وأذيمر ُما وىمٗمت قمغم ىمقًمف ُمٜمٝمؿ ،وُمـ طمٙمك اإلمجاع ،صمؿ أؿمػم إمم ُمـ ىماًمف
ُمٜمٝمؿُ ،مع اًمتٜمٌٞمف قمغم أن سمٕمْمٝمؿ يذيمر ذم قم٘مٞمدشمف اًمتل أًمٗمٝما قمغم أٟمف ىمقل أهؾ اًمًٜمة وُمع ذًمؽ ٓ أذيمره ذم اإلمجهاع إٓ
إذا سح سمذًمؽ ،وهلذا اًمِمٞمخ -رمحف اهللٟ -م٘مؾ قمـ مجاقمة ُمـ اًمًٚمػ ذم هذه اًمرؾماًمة اًمتٚمٗمظ ِباشملم اًمٚمٗمٔمتلم ُما ٟماؾمب
ذيمره ذم هذه اًمرؾماًمة" ،واهلل أقمٚمؿ.
اإلمجاع ،طمٙمك اإلمجاع قمغم هذه اًمٙمٚمٛمة ،سمائـ ُمـ ظمٚم٘مف ،طمٙمك اإلمجاع قمغم هذه اًمٙمٚمٛمة مجاقمة ُمـ اًمٕمٚمامء ،أذيمهر
ُمٜمٝمؿ ُمـ وىمٗمت قمٚمٞمف ،اإلُمام اعمحدث أسمق طماشمؿ اًمرازي  ،اإلُمام اعمحدث أسمق زرقمة  ،واإلُمام أسمق قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد
( )291

( )292

اؾمت٘مدُمف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ ًمٚمتدريس ذم اجلاُمٕمة اإلؾمالُمٞمة .طمّمؾ قمغم ضمائزة اعمٚمؽ ومٞمّمؾ اًمٕماعمٞمة ًمٚمدراؾمات اإلؾمالُمٞمة .أصمٜمك قمٚمٞمف وقمغم
قمٚمٛمف أيماسمر اًمٕمٚمامء :يماسمـ سماز ،واسمـ قمثٞمٛملم ،واًمِمٜم٘مٞمٓمل .شمقذم ىمٌٞمؾ يقم اًمًٌت ذم اًمثاين واًمٕمنميـ ُمـ مجادى أظمرة ؾمهٜمة قمنمهيـ وأرسمهع ُمئهة
وأًمػ ،اعمقاومؼ اًمثاين ُمـ أيمتقسمر ؾمٜمة شمًع وشمًٕملم وشمًع ُمئة وأًمػ ،ودومـ سمٕمد صالة اًمٕمِماء .اٟمٔمر :قمٚمامء وُمٗمٙمرون قمهرومتٝمؿ ( 287 /1شمرمجهة
 ،)14ويمتاب "صٗمحات سمٞمْماء ُمـ طمٞماة إًمٌاين".
( ) 291حمٛمد سمـ إدريس سمـ اعمٜمذر سمـ داود سمـ ُمٝمران احلٜمٔمكم ،أسمق طماشمؿ اًمرازي ،احلاومظ .وًمد ؾمٜمة مخس وشمًٕملم وُمئة .ىمٞمؾ :إٟمف ُمقمم ْتٞمؿ سمـ طمٜمٔمٚمة
اًمٖمٓمٗماين ،وىمٞمؾ يمان يًٙمـ درب طمٜمٔمٚمة سماًمري ،ومٜمًب إًمٞمف .يمان أطمد إئٛمة احلٗماظ إصمٌات اعمِمٝمقريـ سماًمٕمٚمؿ ،اعمذيمقريـ سماًمٗمْمؾ .ىمهال اسمهـ
طمجر ذم اًمت٘مريب :أطمد احلٗماط .وشمقذم ؾمٜمة ؾمٜمة ؾمٌع وؾمٌٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 381 /24شمرمجهة  ،)5151وؾمهػم أقمهالم اًمٜمهٌالء
( 247 /13شمرمجة .)129
( ) 292اإلُمام ،ؾمٞمد احلٗماظ ،أسمق زرقمة اًمرازي ،قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ يزيد سمـ ومروخ ،حمهدث اًمهريُ .مقًمهده سمٕمهد ٟمٞمهػ وُمئتهلم .ـمٚمهب قمٚمهؿ
احلديث وهق َطمدََ ث ،وارحتؾ إمم احلج از واًمِمام ،وُمٍم واًمٕمراق واجلزيرة وظمراؾمان ،ويمتب ُما ٓ يقصػ يمثهرة .ويمهان إُماُمها رسماٟمٞمها ،طماومٔمها
ُمت٘مٜما ُمٙمثرا .وهق أطمد إئٛمة اعمِمٝمقريـ ،وإقمالم اعمذيمقريـ ،واجلقاًملم اعمٙمثريـ ،واحلٗماظ اعمت٘مٜملم .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريهب :إُمهام طمهاومظ
صم٘مة ُمِمٝمقر .شمقذم ؾمٜمة أرسمع وؾمتلم وُمئتلم ،وًمف أرسمع وؾمتقن ؾمٜمة .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 89 /19شمرمجة  ،)3661وؾمهػم أقمهالم اًمٜمهٌالء (/13
 65شمرمجة .)48

القاعدة المراكشية
اًمدارُمل  ،ىمال -رمحف اهلل" :-همػم أن ىمد اظمتٍمٟما ُمـ ذًمؽ ُما يًتدل سمف أوًمقا إًمٌاب أن إُمة يمٚمٝما وإُمؿ اًمًاسم٘مة
( )293

يمٚمٝما مل يٙمقٟمقا يِمٙمقن ذم ُمٕمرومة اهلل -شمٕمامم -وأٟمف ومقق اًمًامء سمائـ ُمـ ظمٚم٘مف" .هذا ذيمره ذم اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞمة.
ويمذًمؽ اسمـ أيب ؿمٞمٌة  ،واإلُمام اسمهـ سمٓمهة  ،وأسمهق ؾمهٚمٞمامن اخلٓمهايب  ،وإُمهام إئٛمهة اإلُمهام احلهاومظ اسمهـ
( )295

( )294

( )296

يمٚمٝمؿ ذيمر هذه اًمٙمٚمٛمة ،واسمـ أيب زُمٜملم  ،واًمٓمٚمٛمٜمٙمل ،وٟمٍم سمـ إسمراهٞمؿ اعم٘مدد ،وأسمق قمٌد اهلل اًم٘مرـمٌل  ،وؿمٞمخ
( )299

( )298

اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة ،واإلُمام اسمـ اًم٘مٞمؿ ،واًمًٗماريٜمل  ،واًمِمٞمخ  ...آل ُمٕمٛمر.
( )311

( ) 293أسمق ؾمٕمٞمد قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ظماًمد اًمًجًتاين ،احلاومظ اإلُمام احلجهة ،صهاطمب اًمتّمهاٟمٞمػ .وًمهد ىمٌهؾ اعمئتهلم سمٞمًهػم .أيمثهر ُمهـ اًمؽمطمهال
هلجها
واًمتٓمقاف ذم ـمٚمب احلديث .أظمذ قمٚمؿ احلديث وقمٚمٚمف قمغم قمكم سمـ اعمديٜمل ،وحيٞمك سمـ ُمٕملم ،وأمحد سمـ طمٜمٌهؾ ،وومهاق أههؾ زُماٟمهف ،ويمهان ً
سمّمػما سماعمٜمافمرة ،ضمذ ًقما ذم أقملم اعمٌتدقمة .شمقذم -رمحف اهلل -ؾمٜمة صمامٟملم وُمئتلمً .مهف ُمّمهٜمٗماتُ :مٜمٝمها" :اًمًهٜمـ" ،و"اًمهرد قمهغم اعمريزه"،
سماًمًٜمة،
ً
ويمتاب "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞمة" .اٟمٔمر :اًمًػم ( 319/13شمرمجة  ،)148وشمذيمرة احلٗماظ ( 621/2شمرمجة .)648
( ) 294قمٌد اهلل سمـ حمٛمد أسمق سمٙمر اًمٕمٌز ،اًمٙمقذم ،اإلُمام ،اًمٕمٚمؿ ،ؾمٞمد احلٗماظ ،وصاطمب اًمٙمتب اًمٙمٌار ،وهق ُمـ أىمران :أمحد سمـ طمٜمٌهؾ ،وإؾمهحاق
سمـ راهقيف ،وقمكم سمـ اعمديٜمل ذم اًمًـ واعمقًمد واحلٗمظ ،وحيٞمك سمـ ُمٕملم أؾمـ ُمٜمٝمؿ سمًٜمقات .ـمٚمب أسمق سمٙمر اًمٕمٚمؿ وهق صٌل ،وأيمؼم ؿمٞمخ ًمهف ههق
ذيؽ سمـ قمٌد اهلل اًم٘مايض .ىمال أسمق زرقمةُ :ما رأيت أطمٗمظ ُمٜمف .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة طماومظ صاطمب شمّماٟمٞمػ .وًمد ؾمٜمة مخس وؾمهتلم
وُمئة ،وشمقذم ؾمٜمة مخس وصمالصملم وُمئتلمُ .مـ ُم١مًمٗماشمف" :اإليامن" ،و"اعمّمٜمػ" .اٟمٔمهر :هتهذيب اًمٙمهامل ( 34 /16شمرمجهة  ،)3526وؾمهػم أقمهالم
اًمٜمٌالء ( 122 /11شمرمجة .)44
( ) 295اإلُمام اًم٘مدوة ،اًمٕماسمد اًمٗم٘مٞمف اعمحدث ،ؿمٞمخ اًمٕمراق قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ محدان أسمق قمٌد اهلل اًمٕمٙمؼمي احلٜمٌكم ،اسمـ سمٓمة .إُمام ًمٙمٜمهف ذو
أوهام .حلؼ اًمٌٖمقي ،واسمـ صاقمد .يمان أ ُّمارا سماعمٕمروف ،ومل يٌٚمٖمف ظمؼم ُمٜمٙمر :إٓ همػمهُ .مـ شمّماٟمٞمٗمف" :اإلسماٟمهة اًمٙمهؼمى" ،و"اإلسماٟمهة اًمّمهٖمرى"،
ُمات ؾمٜمة ؾمٌع وصمامٟملم وصمالث ُمئة .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 529/16شمرمجة  ،)389وُمٞمزان آقمتدال ( 15 /3شمرمجة .)5394
( ) 296اإلُمام احلاومظ اًمٚمٖمقي ،أسمق ؾمٚمٞمامن ،محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ظمٓماب اًمًٌتل اخلٓمايب ،صاطمب اًمتّماٟمٞمػ .وًمد ؾمٜمة سمْمع قمنمهة وصمهالث
ُمئة .قمٜمل سماحلديث ُمتٜما وإؾمٜمادا .وأظمذ اًمٗم٘مف قمغم ُمذهب اًمِماومٕمل قمـ أيب سمٙمر اًم٘مٗمال اًمِمار ،وأيب قمكم سمـ أيب هريرة ،وٟمٔمرائٝمامُ .مـ شمّماٟمٞمٗمف:
"ُمٕمامل اًمًٜمـ" ،و"اًمٕمزًمة"ُ .مات سمًٌت ذم رسمٞمع أظمر ؾمٜمة صمامن وصمامٟملم وصمالث ُمئة .اٟمٔمر :ؾمػم أقمهالم اًمٜمهٌالء ( 23 /17شمرمجهة  ،)12ـمٌ٘مهات
احلٗماظ (ص.)81 :
( ) 297احلاومظ احلجة اًمٗم٘مٞمف ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،إُمام إئٛمة ،حمٛمد سمـ إؾمحاق سمـ ظمزيٛمة سمـ اعمٖمػمة سمـ صاًمح سمـ سمٙمر .أسمهق سمٙمهر اًمًهٚمٛمل اًمٜمٞمًهاسمقري
اًمِماومٕمل ،صاطمب اًمتّماٟمٞمػ .وًمد ؾمٜمة صمالث وقمنميـ وُمئتلم ،وقمٜم ل ذم طمداصمتف سماحلديث واًمٗم٘مف ،طمتك صار ييهب سمهف اعمثهؾ ذم ؾمهٕمة اًمٕمٚمهؿ
واإلشم٘مان .شمقذم ذم صماين ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜمة إطمدى قمنمة وصمالث ُمئة ،قمهـ شمًهع وصمامٟمهلم ؾمهٜمة .اٟمٔمهر :اًمًهػم ( 365 /14شمرمجهة  ،)214وـمٌ٘مهات
اًمِمػمازي (ص.)115 :

القاعدة المراكشية
ىمال ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة -رمحف اهلل :-وهذا سماب واؾمع ٓ حيّمٞمف إٓ اهلل ،وم٢من اًمذيـ ٟم٘مٚمقا إمجاع اًمًهٚمػ ،أو
إمجاع أهؾ اًمًٜمة ،أو إمجاع اًمّمحاسمة واًمتاسمٕملم ،قمغم أن اهلل ومقق اًمٕمرش سمائـ ُمـ ظمٚم٘مف ٓ ،حيّمهٞمٝمؿ إٓ اهلل ،وُمها ُمهـ
أطمد ُمـ ه١مٓء اعمذيمقريـ إٓ وؿمٝمرشمف ذم اإلؾمالم سماًمٕمٚمؿ واًمديـ أقمٔمؿ ُمـ أن يًت٘مَم قمغم ههذا اعمقوهع ،وُمها زال
اًمٕمٚمامء واًمًٚمػ يٓمٚم٘مقن اعمٌايٜمة ،ويردون ىمقل اجلٝمٛمٞمة سمٜمٗمٞمف.
صمؿ ذيمر أىمقا ًُما ،ذيمر أومرا ًدا ،ذيمر قمٌد اهلل سمـ اعمٌارك ،وقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم احلٛمٞمدي  ،يمٚمٝمؿ ذيمروا ههذه اًمٚمٗمٔمهة،
( )311

سمائـ ُمـ ظمٚم٘مف ،ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر  ،إؾمحاق سمـ راهقيف ،اإلُمام أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،أسمق زرقمة اًمرازي ،اعمزين  ،سم٘مل سمهـ
( )312

( )313

( ) 298اإلُمام اًم٘مدوة اًمزاهد ،أسمق قمٌد اهلل ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٞمًك سمـ حمٛمد ،اعمري إٟمدًمزه إًمٌهػمي ،ؿمهٞمخ ىمرـمٌهة .وًمهد ذم أول ؾمهٜمة أرسمهع
وقمنميـ وصمالث ُمئة .شمٗمٜمـ ،واؾمتٌحر ُمـ اًمٕمٚمؿ ،وصٜمػ ذم اًمزهد واًمرىمائؼ ،وىمال اًمِمٕمر اًمرائؼ .يمان صاطمب ضمد وإظمالص ،وجماٟمٌة ًمألُمراء.
شمقذم ذم رسمٞمع أظمر ،ؾمٜمة شمًع وشمًٕملم وصمالث ُمئة .اٟمٔمر :ؾمػم أقمهالم اًمٜمهٌالء ( 188 /17شمرمجهة  ،)119واًمهديٌاج اعمهذهب ( 232 /2شمرمجهة
.)59
( )299اإلُمام اعمٗمن حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ْومرح ،أسمق قمٌد اهلل إٟمّماري ،اخلزرضمل ،اًم٘مرـمٌل ،إٟمدًمز ،اعماًمٙمل .يمان إُماُما ُمتٗمٜمٜما ُمتٌحهرا ذم
ُ
اًمريمٌان .ويمان ُمع ذًمؽ ُمـ قمٌاد اهلل اًمّماحللم
اًمٕمٚمؿً ،مف شمّماٟمٞمػ ُمٗمٞمدة شمدل قمغم يمثرة اـمالقمف ووومقر ومْمٚمف ،وىمد ؾمارت سمتٗمًػمه اًمٕمٔمٞمؿ اًمِم٠من
اًمزاهديـ ذم اًمدٟمٞما ،اعمِمٖمقًملم سمام يٕمٜمٞمٝمؿ ُمـ أُمقر أظمرةً .مف شمقاًمٞمػ ممتٕمةُ :مٜمٝما" :اجلاُمع ٕطمٙمام اًم٘مرآن" ،و"اًمتذيمرة ذم أطمقال اعمهقشمك وأُمهقر
أظمرة" .شمقذم سمٛمٍم ؾمٜمة إطمدى وؾمٌٕملم وؾمت ُمئة ،ودومـ ِبا .اٟمٔمر :اًمديٌاج اعمذهب ( 318 /2شمرمجة  ،)114وٟمٗمح اًمٓمٞمب ( 211 /2شمرمجهة
 )122ت :إطمًان قمٌاس.
( )311اًمٕمالُمة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾمامل اًمًٗماريٜمل اًمٜماسمٚمز احلٜمٌكم .أسمق اًمٕمقن ،ؿمٛمس اًمديـ ،حمدث ووم٘مٞمف أصقزمُ ،وًم ِهد سمًهٗماريـ ُمهـ ىمهرى
ٟماسمٚمس سمٗمٚمًٓملم ؾمٜمة أرسمع قمنمة وُمئ ة وأًمػ ،وٟمِم٠م ِبا ،صمؿ رطمؾ إمم دُمِمؼُ .مات ؾمٜمة صمامن وصمامٟملم وُمئة وأًمػ .اٟمٔمر :صٗمحات ذم شمرمجة اإلُمهام
اًمًٗماريٜمل ًمٚمٕمجٛمل.
( ) 311قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ قمٞمًك سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ أؾماُمة سمـ قمٌد اهلل سمـ محٞمد اسمـ زهػم سمـ احلارث سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمهزى .اإلُمهام احلهاومظ اًمٗم٘مٞمهف،
ؿمٞمخ احلر م ،أسمق سمٙمر اًم٘مرر إؾمدي احلٛمٞمدي اعمٙمل ،صاطمب "اعمًٜمد" .ىمال أمحد سمـ طمٜمٌؾ :احلٛمٞمدي قمٜمدٟما إُمام .يمان ي٘مقل :ضماًمًت ؾمهٗمٞمان
سمـ قمٞمٞمٜمة شمًع قمنمة ؾمٜمة أو ٟمحقها .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة طماومظ وم٘مٞمف ،أضمؾ أصحاب اسمـ قمٞمٞمٜمةُ .مات سمٛمٙمة ؾمٜمة شمًهع قمنمهة وُمئتهلم.
اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 512 /14شمرمجة  ،)3271واًمًػم ( 616 /11شمرمجة .)212
( ) 312ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر سمـ ؿمٕمٌة ،احلاومظ اإلُمام ،ؿمٞمخ احلرم ،أسمق قمثامن اخلراؾماين اعمروزي ،وي٘مال :اًمٓماًم٘ماين ،صمهؿ اًمٌٚمخهل ،صمهؿ اعمٙمهل اعمجهاور.
ُم١مًمػ يمتاب "اًمًٜمـ" .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صم٘مة ُمّمٜمػ ويمان ٓ يرضمع قمام ذم يمتاسمف ًمِمدة وصمقىمف سمفُ .مات سمٛمٙمة ؾمٜمة ؾمٌع وقمنميـ وُمئتلم
ذم ؿمٝمر رُمْمان .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 77/11شمرمجة  ،)2361واًمًػم ( 586 /11شمرمجة .)217

القاعدة المراكشية
خمٚمد  ،وأسمق طماشمؿ اًمرازي ،اًمدارُمل قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد ،اإلُمام اسمـ أيب ؿمٞمٌة ،اسمـ سمٓمة ،اسمـ ظمزيٛمة ،اسمـ أيب زُمٜملم ،اإلُمام
( )314

اخلٓمايب ،إمم آظمره.
ىمال :وُمـ أقمالم ه١مٓء اًمٙمٌار ،اًمِمٞمخ طمًـ سمـ ...اًمِمٓمل ،واًمِمٞمخ محد سمـ ُمٕمٛمر ،واًمِمهٞمخ قمٌهد اهلل سمهـ قمٌهد
اًمرمحـ أسمق سمٓملم ،اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ آل اًمِمٞمخ ،واًمِمٞمخ ؾمٕمد سمـ قمتٞمؼ ،اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحامن ،اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ
سمـ ؾمٕمدي قمالُمة اًم٘مّمٞمؿ ،واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ُماٟمع ،اًمِمٞمخ صاًمح سمهـ ُمٝمهدي ،واًمِمهٞمخ قمٌهد اًمهرمحـ سمهـ ىماؾمهؿ ،
( )315

اإلُمام قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سماز -رمحف اهلل ، -واًمِمٞمخ اعمحدث ٟماس اًمديـ إًمٌاين -رمحف اهلل ،-وؿمٞمخٜما اًمٗم٘مٞمف
306

( ) 313اإلُمام اًمٕمالُمة ،وم٘مٞمف اعمٚمة ،قمٚمؿ اًمزهاد ،أسمق إسمراهٞمؿ ،إؾمامقمٞمؾ سمـ حيٞمك سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ ُمًٚمؿ اعمزين اعمٍمي ،شمٚمٛمٞمذ اًمِماومٕمل .وههق
اًمذي همًؾ اًمِماومٕملُ .مقًمده ذم ؾمٜمة ُمقت اًمٚمٞمث سمـ ؾمٕمد ؾمٜمة مخس وؾمٌٕملم وُمئةً .مف خمتٍم ُمِمٝمقر .شمقذم ذم رُمْمان ًمًت سم٘ملم ُمٜمف ؾمٜمة أرسمهع
وؾمتلم وُمئتلم ،وًمف شمًع وصمامٟمقن ؾمٜمة .اٟمٔمر :اًمًػم ( 492 /12شمرمجة  ،)181وـمٌ٘مات اًمِماومٕمٞمة اًمٙمؼمى ( 93 /2شمرمجة .)21
( )314سم٘مل سمـ خمٚمد سمـ ي زيد ،اإلُمام ،اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق قمٌد اًمرمحـ إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل ،احلاومظ ،صاطمب "اًمتٗمًػم" و"اعمًهٜمد" اًمٚمهذيـ ٓ
ٟمٔمػم هلام .وًمد ذم طمدود ؾمٜمة ُمئتلم ،أو ىمٌٚمٝما سم٘مٚمٞمؾ ،وشمقذم ًمٚمٞمٚمتلم سم٘مٞمتا ُمـ مجادى أظمرة ،ؾمٜمة ؾمت وؾمٌٕملم وُمئتهلم .اٟمٔمهر اًمًهػم (285/13
شمرمجة  ،)137وـمٌ٘مات احلٗماظ (ص.)277 :
( ) 315اًمِمٞمخ اًمٕمامل اًمٕمالُمة اًمٕماُمؾ اعمح٘مؼ اعمدىمؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىماؾمؿ ،أسمق قمٌد اهلل اًمٕماصٛملٟ ،مًٌة إمم قماصؿ ،وهق ضمد اًم٘مٌٞمٚمة اعمِمٝمقرة
سمٜمجد ُمـ ىمٌائؾ ىمحٓمان .وم٘مٞمف طمٜمٌكم ُمـ أقمٞمان ٟمجد .وًمد ؾمٜمة شمًع قمنمة وصمالث ُمئة وأًمػ سم٘مرية "اًمٌػم" ُمـ ىمرى اعمحٛمؾ ىمرب اًمرياض .وأوًمع
ذم أوًمٞمتف سماًمتاريخ وإٟمًاب واجلٖمراومٞمة .مجع ومتاوى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة ،وؾماومر ُمـ أضمؾ اًمٌحث قمٜمٝما إمم سمالد يمثهػمة .ويمهان ىمهد قمٛمهؾ ذم
ُمٓمٌٕمة احلٙمقُمة سمٛمٙمة صمؿ شمقمم إدارة اعمٙمتٌة اًمًٕمقدية ذم اًمرياض .واقمتزل اًمٕمٛمؾ ذم ُمزرقمة ًمف ىمرب اًمٕمامريةُ .مـ ُم١مًمٗماشمف" :اًمًٞمػ اعمًٚمقل قمهغم
قماسمد اًمرؾمقل" ،ومجع "اًمدرر اًمًٜمٞمة ذم إضمقسمة اًمٜمجدية" .شمقذم ؾمٜمة صمٜمتل قمنمة وصمالث ُمئة وأًمػ ُمت٠مصمرا ُمـ طمادث ؾمٞمارة ؾماسمؼ وىمع ًمف -رمحهف
اهلل .-اٟمٔمر :إقمالم ًمٚمزريمكم ( ،) 336 /3وًمٚمٌاطمث قمامر سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلؼميـ ُم١مًمػ ذم شمرمجة اًمِمٞمخ.
( )316اًمِمٞمخ اًمٕمالُمة اًمداقمٞمة اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اسمـ سماز .وًمد ذم اًمثهاين قمنمه ُمهـ ذي احلجهة
ؾمٜمة صمالصملم وصمالث ُمئة وأًمػ سمٛمديٜمة اًمرياض ،ويمان سمّمػما صمؿ أصاسمف ُمرض اجلدري اعمٜمتنم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ،ووٕمػ سمٍمه صمؿ وم٘مده قمهام مخًهلم
وصمالث ُمئة وأًمػ .طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمٌؾ ؾمـ اًمٌٚمقغ ،صمؿ ضمد ذم ـمٚمب اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٕمٚمامء ذم اًمرياض ،وعما سمرز ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞمة واًمٚمٖمةُ :قمهلم
ذم اًم٘مْماء .وؿمٖمؾ اإلومتاء إمم أن ُمات -رمحف اهلل -ىمٌٞمؾ ومجر اخلٛمٞمس ذم اًمًاسمع واًمٕمنميـ ُمهـ اعمحهرم ؾمهٜمة قمنمهيـ وأرسمهع ُمئهة وأًمهػُ .مهـ
ُم١مًمٗماشمف" :ا ًمٗمقائد اجلٚمٞمة ذم اعمٌاطمث اًمٗمروٞمة" ،و"اًمتح٘مٞمؼ واإليْماح ًمٙمثػم ُمـ ُمًائؾ احلج واًمٕمٛمرة واًمزيهارة" ،وهمػمهها يمثهػم .اٟمٔمهر :قمٚمهامء
وُمٗمٙمرون قمرومتٝمؿ عمحٛمد اعمجذوب ( ،) 77/1وًمف شمرمجة ُمققمٌة ذم ُمقىمٕمف قمغم اًمِمٌٙمة اًمٕمٜمٙمٌقشمٞمة.

القاعدة المراكشية
حمٛمد سمـ صاًمح اًمٕمثٞمٛملم

( )317

-رمحف اهلل ،-واًمِمٞمخ قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل

( )318

وؿمٞمخٜما اًمٗم٘مٞمف قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل اجلؼميـ

( )319

-رمحف اهلل ،-واًمِمٞمخ قمكم سمـ ٟماس اًمٗم٘مٞمٝمل،

-رمحف اهلل ،-واًمِمٞمخ سمٙمر سمـ قمٌد اهلل سمـ أسمق زيد

( )311

-رمحف اهلل.-

يمؾ ه١مٓء ذيمروا هذه اًمٙمٚمٛمةُ ،مـ اًم٘مداُمك واعمحدصملم ،وأُما يمٚمٛمة سمذاشمف ،وماإلمجاع ،اإلُمام قمٌد اهلل سمـ ؾمهٕمٞمد سمهـ
اًمًجزي -رمحف اهلل -ىمال" :وأئٛمتٜما يمًٗمٞمان اًمثقري ،وُماًمؽ ،ومحاد سمـ ؾمٚمٛمة ،ومحاد سمـ زيد ،وؾمهٗمٞمان سمهـ قمٞمٞمٜمهة،
واًمٗمْمٞمؾ ،واسمـ اعمٌارك ،وأمحد وإؾمحاقُ ،متٗم٘مقن قمغم أن اهلل -ؾمٌحاٟمف -سمذاشمف ومهقق اًمٕمهرش سمذاشمهف وقمٚمٛمهف ذم يمهؾ

( )317أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ صاًمح سمـ حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم اًمقهٞم ٌل اًمتٛمٞمٛمل ،اًمِمٞمخ اًمٕمالُمة اًمٗم٘مٞمف اعمتٗمٜمّّـ .ىمرأ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ضمده ُٕمهف ،صمهؿ ادمهف
إمم ـمٚمب اًمٕمٚمؿ ،ومتٕمٚمؿ اخلط واحلًاب ،وسمٕمض ومٜمقن أداب .ىمرأ قمهغم اًمِمهٞمخ اسمهـ ٟمهاس اًمًهٕمدي "خمتٍمه اًمٕم٘مٞمهدة اًمقاؾمهٓمٞمة" ،و"ُمٜمٝمهاج
اًمًاًمٙملم" ،و"أضمروُمٞمة"" ،إًمٗمٞمة" ،وشم٠مصمر سمف يمثػما .وىمرأ قمغم اًمِمٞمخ اسمـ سماز "صحٞمح اًمٌخاري" ،وسمٕمض رؾمائؾ ؿمهٞمخ اإلؾمهالم اسمهـ شمٞمٛمٞمهة.
قمُُ لم ُمدرؾما ذم ُمٕمٝمد قمٜمٞمزة اًمٕمٚمٛمل ،صمؿ شمقمم إُماُمة اجلاُمع اًمٙمٌػم ،صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اًمتدريس ذم يمٚمٞمتل اًمنمهيٕمة وأصهقل اًمهديـ سماًم٘مّمهٞمؿ .وقمُُ هرض
قمٚمٞمف اًم٘مْماء وم٠مسماهً .مف ُم١مًمٗمات وذوح ًمٚمٛمتقن اًمٕمٚمٛمٞمة يمثػمةُ :مٜمٝمها :ذح "يمتهاب اًمتقطمٞمهد" ،وذح "زاد اعمًهت٘مٜمع" .وًمهد سم ُٕمٜمَ ْٞمهزََ َة ذم اًمًهاسمع
واًمٕمنميـ ُمـ رُمْمان ؾمٜمة ؾمٌع وأرسمٕملم وصمالث ُمئة وأًمػ ،وشمقذم ذم اخلاُمس قمنم ُمـ ؿمقال ؾمٜمة إطمدى وقمنميـ وأرسمع ُمئة وأًمػ إصمر إصاسمتف
سمنـمان اًم٘مقًمقن .اٟمٔمرُ :م٘مدُمة جمٛمقع اًمٗمتاوى ًمٚمِمٞمخ ( ،)9 /1ويمتاب "اسمـ قمثٞمٛملم اإلُمام اًمزاهد".
( ) 318اٟمٔمر شمرمجتف ذم اعمجٚمد إول ُمـ ومتاوى اًمٚمجٜمة اًمدائٛمة.
( ) 319قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ومٝمد سمـ محد سمـ ضمؼميـ ُمـ آل رؿمٞمد وهؿ ومخذ ُمـ قمٓمٞمة سمـ زيد وسمٜمق زيهد ىمٌٞمٚمهة ُمِمهٝمقرة
سمٜمجد يمان أصؾ وـمٜمٝمؿ ُمديٜمة ؿم٘مراء صمؿ ٟمزح سمٕمْمٝمؿ إمم سمٚمدة اًم٘مقيٕمٞمة ذم ىمٚمب ٟمجد وْتٚمٙمقا هٜماك .وًمد ؾمٜمة اصمٜمتهلم ومهًهلم وصمهالث ُمئهةُ .مهـ
ؿمٞمقظمف :قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد أسمق طمٌٞمب اًمِمثري ،حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ .قمٛمؾ ذم رئاؾمة اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞمة واإلومتاء واًمدقمقة واإلرؿماد سماؾمؿ
قمْمق إومتاء وشمقمم اًمٗمتاوى اًمِمٗمٝمٞمة واهلاشمٗمٞمة واًمٙمتاسمة قمغم سمٕمض اًمٗمتاوى اًمنيٕمة وىمًٛمة اعمًهائؾ اًمٗمروهٞمةُ .مهـ ُم١مًمٗماشمهف" :أظمٌهار أطمهاد ذم
احلديث اًمٜمٌقي"  .شمقذم ذم اًمٕمنميـ ُمـ رضمب ؾمٜمة صمالصملم وأرسمع ُمئة وأًمػ .اٟمٔمر :اعمقىمع اًمرؾمٛمل ًمٚمِمٞمخ قمغم اًمِمٌٙمة اًمٕمٜمٙمٌقشمٞمة.
( ) 311اًمِمٞمخ اًمٕمالُمة اًمٗم٘مٞمف سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ سمٙمر سمـ قمثامن سمـ حيٞمك سمهـ همٞمٝمهب سمهـ حمٛمهد .أسمهق قمٌهد اهلل اًم٘مْمهاقمل
اًمٜمجدي احلٜمٌكم .وًمد سمٕماًمٞمة ٟمجد قمام مخس وؾمتلم وصمالث ُمئة وأًمػ .درس ذم اًمٙمتاب طمتك اًمًهٜمة اًمثاٟمٞمهة آسمتدائٞمهة ،صمهؿ اٟمت٘مهؾ إمم اًمريهاض،
وومٞمٝما واصؾ دراؾمتف آسمتدائٞمة ،صمؿ اعمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل ،صمؿ يمٚمٞمة اًمنميٕمة ،طمتك خترج ومٞمٝما ُمٜمتًٌا ،ويمان شمرشمٞمٌهف إول .شمتٚمٛمهذ قمهغم اًمِمهٞمخ اسمهـ سمهاز،
وصاطمب اًمِمٜم٘مٞمٓمل -صاطمب اًمتٗمًػم -طمتك ووماشمفُ .قملم إُماُما وظمٓمٞمٌا ًمٚمٛمًجد اًمٜمٌقي ،صمؿ اظمتػم ويمٞمال ًمهقزارة اًمٕمهدل ،صمهؿ قمْمهقا ذم جلٜمهة
َ
اًمٗمتقى ،وهٞمئة يمٌار اًمٕمٚمامء ،صمؿ قملم ممثال ًمٚمٛمٛمٚمٙمة ذم جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم ،صمؿ اظمتػم رئٞمًا ًمٚمٛمجٛمهع .وًمهف ُم١مًمٗمهات وحت٘مٞم٘مهات ضمٞمهاد
طمًانُ :مٜمٝما" :اعمدظمؾ اعمٗمّمؾ" ،و"اًمت٠مصٞمؾ ٕصقل اًمتخريج وىمقاقمد اجلرح واًمتٕمديؾ" ،و"وم٘مف اًمٜمقازل" .شمقذم يقم اًمثالصماء اًمثاُمـ واًمٕمنمهيـ
ُمـ اعمحرم ؾمٜمة صمامن وقمنميـ وأرسمع ُمئة وأًمػ .اٟمٔمرُ :م٘مدُمة ضماُمع ومتاوى اًمٚمجٜم ة اًمدائٛمة ذم ـمٌٕمتٝما اجلديدة :ومٗمٞمٝما شمرمجة سم٘مٚمؿ اسمٜمف قمٌد اهلل.

القاعدة المراكشية
ُمٙمان"ٟ ،م٘مٚمف ذم اعمرايمِمٞمة ،ويمذًمؽ أسمق احلًـ اًمٙمرظمل  ،ىمال :قم٘مائدهؿ سم٠من اإلًمهف سمذاشمهف قمهغم اًمٕمهرش ُمهع قمٚمٛمهف
( )311

سماًمٖمقائب.
ويمذًمؽ أسمق قمٛمر اًمٓمٚمٛمٜمٙمل ،واسمـ اًم٘مٞمؿ ،وؿمٞمخ اإلؾمالم ،وأومرادهؿ يمثػم ،وٟمٕمٞمؿ سمـ محاد اخلزاقمل  ،وقمٌد اهلل
()312

سمـ ؾمٕمٞمد ،واحلارث سمـ أؾمد اعمحاؾمٌل  ،وأسمق اًمٕمٌاس اًم٘مٌز ،وأسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد ،واعمزين صاطمب اًمِماومٕمل،
( )313

وقمدد يمٌػمُ ،ما ي٘مرب ُمـ مخًة وأرسمٕملم.
أيْما يمٚمٛمة سمذاشمف أـمٚم٘مٝما اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي -رمحف اهلل ،-اًمِمٞمخ واإلُمام قمٌد
سمذاشمف ،ذيمرها ُمـ اعمت٠مظمريـً ،
اًمٕمزيز سمـ سماز -رمحف اهلل ،-واًمِمٞمخ ٟماس اًمديـ إًمٌاين -رمحف اهلل ،-واًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف اسمـ قمثٞمٛملم -رمحف اهلل ،-واًمِمٞمخ
سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد -رمحف اهلل ،-يمؾ ه١مٓء ُمع اعمت٘مدُملم أـمٚم٘مقا هذه اًمٙمٚمٛمة ،يمٚمٛمة سمذاشمف يذيمرها اًمٕمٚمامء ذم اًم٘مديؿ
واحلديث ،ويمذًمؽ  ....يردون قمغم اجلٝمٛمٞمة واعمٕمتزًمة اًمذيـ أٟمٙمروا قمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مف ،واؾمهتقائف قمهغم قمرؿمهف ،واهلل
اعمقومؼ ،أؾم٠مل اهلل أن يرزىمٜما وإيايمؿ اًمٕمٚمؿ اًمٜماومع واًمٕمٛمؾ اًمّماًمح ،وأن يقوم٘مٜما عما حيٌهف ويروهاه ،وأن يثٌتٜمها قمهغم ديٜمهف
اًم٘مقيؿ ،إٟمف وزم ذًمؽ واًم٘مادر قمٚمٞمف ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسمارك قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف ٟمٌٞمٜما حمٛمد وقمغم آًمف وأصحاسمف أمجٕملم،
وٟم٠مظمذ ُما شمٞمن ُمـ إؾمئٚمةٟ .مٕمؿ .

( ) 311اًمِمٞمخ اإلُمام اًمزاهدُ ،مٗمتل اًمٕمراق ،ؿمٞمخ احلٜمٗمٞمة ،أسمق احلًـ ،قمٌٞمد اهلل سمـ احلًلم سمـ دٓل ،اًمٌٖمدادي اًمٙمرظمل اًمٗم٘مٞمف .اٟمتٝمهت إًمٞمهف رئاؾمهة
اعمذهب ،واٟمتنمت شمالُمذشمف ذم اًمٌالد ،واؿمتٝمر اؾمٛمف ،وسمٕمد صٞمتف ،ويمان ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٕمٌاد ذا هتجد وأوراد وشم٠مًمهف ،وصهؼم قمهغم اًمٗم٘مهر واحلاضمهة،
وزهد شمام ،ووىمع ذم اًمٜمٗمقس ،وُمـ يمٌار شمالُمذشمف أسمق سمٙمر اًمرازي .شمقذم ذم ؾمٜمة أرسمٕملم وصمالث ُمئة ..اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمهٌالء ( 426 /15شمرمجهة
 ،)238وـمٌ٘مات اًمِمػمازي( :ص.)142 :
( )312اإلُمام اًمٕمالُمة ٟمٕمٞمؿ سمـ مح اد سمـ ُمٕماوية سمـ احلارث سمـ مهام سمـ ؾمٚمٛمة سمـ ُماًمؽ اخلزاقمل ،أسمق قمٌد اهلل اعمروزي اًمٗمريض إقمقر .ؾمٙمـ ُمٍمه.
شمقذم سمًاُمراء ؾمٜمة صمامن وقمنميـ وُمئتلم .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريب :صدوق خيٓمئ يمثهػما .اٟمٔمهر :هتهذيب اًمٙمهامل ( 466 /29شمرمجهة ،)6451
وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 595 /11شمرمجة .)219
( ) 313احلارث سمـ أؾمد أسمق قمٌد اهلل اعمحاؾمٌل أطمد ُمِمايخ اًمّمقومٞمة وؿمٞمخ اجلٜمٞمد ،إُمام اًمٓمري٘مة ،وي٘مال :إٟمام ؾمٛمل اعمحاؾمٌل ًمٙمثرة حماؾمهٌتف ٟمٗمًهف.
صحب اًمِماومٕملً .مف يمتب يمثػمة ذم اًمزهد ،وأصقل اًمدياٟمة ،واًمرد قمغم اعمٕمتزًمة واًمراومْمة .ىمال اسمـ طمجر ذم اًمت٘مريبُ :م٘مٌقلُ .مات ذم سمٖمداد ؾمٜمة
صمالث وأرسمٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذيب اًمٙمامل ( 218 /5شمرمجة  ،)1117واًمًػم ( 111/12شمرمجة .)35

القاعدة المراكشية
أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ وسمارك ومٞمٙمؿ وذم قمٚمٛمٙمؿ ،وٟمٗمع سمٙمؿ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ،ي٘مقل اًمًائؾ :سمٕمض اًمٜماس ي٘مهقل إن
ِ
ِ
ب إِ َمم َر ِّيب﴾  ،يمٞمهػ
ىمقل اهللَ ﴿ :سم ْؾ َر َوم َٕم ُف اهللَُّ إِ ًَم ْٞمف﴾  ٓ ،يدل قمغم أٟمف ذم اًمٕمٚمق ،سمؾ هق ُمثؾ ىمقل إسمراهٞمؿ﴿ :إِ ِّين َذاه ٌ
( )315

( )314

اًمرد؟
﴿ َسم ْؾ َر َوم َٕم ُف اهللَُّ إِ ًَم ْٞم ِف﴾ َ ﴿ .....،سم ْؾ َر َوم َٕم ُف اهللَُّ إِ ًَم ْٞم ِف﴾  ،اًمرومع يٙمقن ُمـ أؾمٗمؾ إمم أقمغم ،دًمت اًمٜمّمهقص قمهغم أن
ِ
ٞمًك إِ ِّين ُُمتَ ََق ِّوم َ
ٞمؽ َو َراومِ ُٕم َؽ إِ َ َّزم﴾  ،اًمتٕمٌهػم سمهاًمرومع ،سمٛمٕمٜمهك إين ُمتقومٞمهؽ ،اًمتهقذم ُمٕمٜمهاه
شمٕمامم -رومع قمٞمًك ﴿ َيا قم َ( )316

( )317

( )318

اًم٘مٌض ،يٕمٜمل ىماسمْمؽ ،يم٘مقل :اؾمتقومٞمت اعماء ُمثالً اًمٓمٕمام ًمٗمالن ،يٕمٜمل ىمٌْمتف ،وىمٞمؾ اعمٕمٜمكُُ ﴿ :متَ ََق ِّوم َ
ٞمؽ﴾ ،يٕمٜمل إن اهلل
ِ
هب إِ َمم َر ِّيب﴾  ،يمٞمهػ ي٘مهقل:
ىمٌْمف وهق ٟمائؿ ،واًمٜمقم ُمقت ،هق اعمقشمة اًمّمٖمرى ،وأُما ىمقًمف هق ُمثؾ ىمقًمف﴿ :إِ ِّين َذاه ٌ
ِ
ِ
ِ
ب إِ َمم َر ِّيب َؾم َٞم ْٝم ِد ِ
ب إِ َمم َر ِّيب َؾم َٞم ْٝم ِد ِ
يـ﴾ هذا ُمٕمروف،
يـ﴾ !! ﴿إِ ِّين َذاه ٌ
﴿ َسم ْؾ َر َوم َٕم ُف اهللَُّ إِ ًَم ْٞمف﴾ ُ ،مثؾ ىمقًمف﴿ :إِ ِّين َذاه ٌ
( )319

( )321

( )321

ُمثؾ ُمقؾمك -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،-واقمده اهلل ،ومذهب إمم ُمٞم٘مات رسمف ،ويمذًمؽ إسمراهٞمؿ ذهب إمم اًمِمام ،أُما ىمقًمهف:
﴿ َو َراومِ ُٕم َؽ إِ َ َّزم﴾  ،اًمرومع إٟمام يٙمقن ُمـ أؾمٗمؾ إمم أقمغم ،واوحٟ .مٕمؿ.
( )322

أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ي٘مقل اًمًائؾ ،ذيمر اعمّمٜمػ ىمقل أطمد أئٛمة ،ومٝمؾ جيقز أظمذ اًمٕم٘مٞمدة ُمـ سمٕمض اًمٓمقائػ اعمقاوم٘مة
ٕهؾ اًمًٜمة؟

( )314اًمٜمًاء.158 :
( )315اًمّماومات.99 :
( )316اًمٜمًاء.158 :
( )317اًمٜمًاء.158 :
( )318آل قمٛمران.55 :
( )319اًمّماومات.99 :
( )321اًمٜمًاء.158 :
( )321اًمّماومات.99 :
( )322آل قمٛمران.55 :

القاعدة المراكشية
اعم١مًمػ -رمحف اهلل ،-طمٞمٜمام يذيمر سمٕمض ىمقل إؿماقمرة ،هق ٓ يقاوم٘مٝمؿ قمغم يمؾ ُما ي٘مقًمقنً ،مٙمـ يًتدل سم٘مقهلؿ ومٞمام
ي١ميد اًمٕمٚمق ،سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ إهمالط اًمتل قمٜمدهؿ ذم ضماٟمب ....هذا ىمقل اًمّمقومٞملم واًمّمقومٞمة ،يمالُمف ذم اًمٕمٚمق يمالم
طمؼ ،وإن يمان ًمف أهمالط ذم .....يٜمٌف قمٚمٞمف ،اعم١مًمػ -رمحف اهلل ....-ذم احلٛمقية هٜماٟ ،م٘مهقل يمثهػمة ،يٜم٘مهؾ قمهـ سمٕمهض
اًمّمقومٞمة وهمػمهؿ ،إٟمام يريد أن سم٘مقهلؿ عما يقاومؼ أهؾ اًمًٜمة واجلامقمة ُمـ إصمٌات اًمٕمٚمق وآرشمٗماع ،أُمها اعمخاًمٗمهات اًمتهل
هلؿ ،ومٝمذه ٓ يقاوم٘مٝمؿ قمٚمٞمٝما ،وردوا قمٚمٞمٝمؿ وهمػمه ذم أُمايمـ أظمرىٟ .مٕمؿ.
أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ي٘مقل اًمًائؾ :يمٞمػ اًمرد قمغم ُمـ ي٘مقل إٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم شمٙمٗمػم ُمـ ىمال سمخٚمؼ اًم٘مهرآن ،ومٞمٙمتٗمهك
سماحلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سماًمْمالل دون اًمٙمٗمر ،ومام هق اًمدًمٞمؾ قمغم يمٗمرهؿ؟
إئٛمة يمٗمروهؿ ،اإلُمام أمحد سمـ طمٜمٌؾ وهمػمه ىماًمقاُ :مـ ىمال اًم٘مرآن خمٚمقق ،ومٝمق يمهاومرٕ ،ن يمهالم اهلل صهٗمة ُمهـ
صٗماشمف ،وماهلل -شمٕمامم -سمذاشمف وأؾمامئف وصٗماشمف هق اخلاًمؼ ،ومٛمـ ىمال إن صٗمات اهلل خمٚمقىمة ،ومٝمق يماومرٟٕ :مف ضمٕمؾ صٗمة اهلل
خمٚمقىمة ،وهذا ىمقل يمٗمري ،وهذا اًمذي ي٘مقل ىمقًمف خماًمػ ًمألئٛمة ،ومٝمؾ أٟمت أقمٚمؿ ُمـ إئٛمة!! ُمثؾ اإلُمام أمحد ،يمٞمهػ
شمٕمارض اإلُمام أمحد وهمػمه -رمحف اهللُ ،-مـ أٟمت يا ُمـ شمٕمارض إئٛمة وشم٘مقل ٓ دًمٞمؾ ،إئٛمة إٟمام ىماًمقا هذا قمـ قمٚمؿ
وقمـ درايةٟ .مٕمؿ.
أطمًـ اهلل إًمٞمؽ ،ي٘مقل اًمًائؾ :أورد اإلُمام اًمٌخاري -رمحف اهلل -ذم يمتاب اًمتٗمًػم ،ىمقل اهلل -قمز وضمؾُ ﴿ :-يم ُُّؾ
ر ٍء َهاًمِ ٌؽ إَِّٓ َو ْضم َٝم ُف﴾  ،وأشمٌٕمٝما ُمٚمٙمف ،ومام شمقضمٞمٝمٙمؿ قمغم ذًمؽ؟
َ ْ
( )323

ر ٍء َهاًمِ ٌؽ إَِّٓ َو ْضم َٝم ُف﴾ً ،مٙمـ ٟم٘مؾ أطمهد إىمهقال ،وٓ يٚمهزم ُمهـ ههذا  ...ههذا
ٟمٕمؿ ،يذيمر سم٠مطمد إىمقالُ ﴿ ،يم ُُّؾ َ ْ
اًم٘مقلٟ .مٕمؿ.
أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ي٘مقل اًمًائؾ :هؾ صحٞمح أن طمديث اجلارية ؿماذ ٓ يّمح؟
ٓ ،طمديث اجلارية طمديث صحٞمح ،رواه اإلُمام ُمًٚمؿ ،صحٞمح ُمًٚمؿ واًمٌخاري ُمـ ي٘مقل إٟمف ؿماذ!! هذا اًمهذي
ىماًمف أهؾ اًمٌدع ،أهؾ اًمٌدع هؿ اًمِماذون ،يمالم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -طمؼ ،هذا ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ،وشمٚم٘متف

( )323اًم٘مّمص.88 :

القاعدة المراكشية
إُمة سماًم٘مٌقل ،وصحٞمح اًمٌخاري وصحٞمح ُمًٚمؿ ،شمٚم٘متٝمام إُمة سماًم٘مٌقل ،وهلذا ىمال سمٕمْمهٝمؿ :إٟمهف ًمهق طمٚمهػ رضمهؾ
سماًمٓمالق أن ُما ذم صحٞمح اًمٌخاري يمٚمف طمؼ وُما ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُما طمٜمث ،ىماًمف .وٓ ؿمؽ أن ههذا ُمها قمهدا طمهروف
يًػمة ،هل ُمثؾَ « :طم َّتَّك ٓ َشم ْٕم َٚم َؿ ِؿم َام ًُم ُف َُما ُشمٜمْ ِْٗم ُؼ َي ِٛمٞمٜمُ ُفش  ،سمٕمض اًمرواة ،ىمال« :طمتك ٓ شمٕمٚمؿ يٛمٞمٜمف ُما شمٜمٗمؼ ؿمهامًمفش ،
يٕمٜمل طمروف ٟم٘مٚمٝما سمٕمض اًمرواة ،ويمذًمؽ ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن اهلل « َظم َٚم َؼ اًمًامو ِ
ات ِذم َؾمٌْ َٕم ِة َأ َّيا ٍمش  ،ذم اًمٞمقم اًمًاسمع
َّ َ َ
( )325

( )324

( )326

ُما ومٞمف ظمٚمؼ ،وهذا ُمروي قمـ أيب هريرة قمـ يمٕمب إطمٌارً ،مٙمـ سمٕمض اًمرواة رواه قمـ أيب هريرة قمهـ رؾمهقل اهلل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-أن اهلل ظمٚمؼ يقم اًمًٌت يمذا ،يمذا ويمذا ،ويقم اًمًٌت ُما ومٞمف ظمٚمؼ ،اًمًٛمقات ذم ؾمتة أيام ،يقم
اجلٛمٕم ِ
ٍ ِ
هؼ آدم ِذم ِ
ِ
آظم ِ
هةش  ،وظمٚم٘مهت
هر َؾمها َقمة ُمه َـ ْ ُ ُ َ
إطمد ،وآصمٜملم و اًمثالصماء ،وإرسمٕماء واخلٛمهٞمس واجلٛمٕمهةُ « ،ظمٚم َ َ ُ
( )327

اًمًٛمقات ذم يقم يمذا ،وإرض ذم يقم يمذا ،واجلٌال ذم يقم يمذا ،أول اعمخٚمقىمات يقم إطمد ،يقم اًمًٌت ُما ومٞمف ظمٚمؼ.
ذم طمديث ،يقم اًمًٌت ُما ومٞمف ظمٚمؼ ،وهذا احلديث وهؿ ،وهق ُمـ رواية أيب هريرة قمـ يمٕمب إطمٌار ،رواه سمٕمض
اًمرواة قمـ أيب هريرة قمـ رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-هذا هق احلديث ذم ؾمٜمده ،وُما قمداه ومٝمق صحٞمح صماسمت ٓ
إؿمٙمال ومٞمف ،وًمٞمس هق سمِماذً ،مٙمـ هذا اًمذي ي٘مقل ؿماذ هق اًمِماذ ،هذا اًمذي ي٘مقل طمديث اجلارية هق اًمِماذ ،هق اًمِماذ
ذم ىمقًمف ،مل يقاوم٘مف أطمد قمٚمٞمفٟ .مٕمؿ.
ِ
واعمجٞمدُ سمذاشمف.
اعمجٞمد سمذاشمف
أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ي٘مقل اًمًائؾ :مل أومٝمؿ اًمٗمرق سملم
ُ
ِ
واعمجٞمدُ سماًمْمهؿ
اعمجٞمد سماًمٙمن ومتٙمقن صٗمة ًمٚمٕمرش،
ٟمٕمؿ ،اعمجٞمد ،أصؾ اعمجٞمد ،ي٘مقل :إذا ىمرأ وأٟمف ومقق اًمٕمرش
ُ
ِ
اعمجٞمد سماًمٙمن صٗمة ًمٚمٕمرش ،ي٘مقل :ومقق اًمٕمرش اعمجٞمد ،وأٟمف ومقق اًمٕمرش
اعمجٞمدُ صٗمة هلل،
شمٙمقن صٗمة هلل ،وأٟمف
ُ
اعمجٞمدُ
ُ
اعمجٞمدُ سمذاشمفُ ،مثؾ اًمرطمٞمؿ سمذاشمفُ ،مثؾ اًمٕمٔمٞمؿ سمذاشمفُ ،ما هلا ُمٕمٜمك ،صمؿ ههق خمهاًمػ
سمذاشمف ،هٜما يٗمًد اعمٕمٜمك ،اهلل -شمٕمامم-
ُ
ًمٔماهر اًمًٞماق ،فماهر اًمًٞماق أٟمف صٗمة ًمٚمٕمرشٟ .مٕمؿ.

(ُ ) 324متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخاري :يمتاب إذان ،سماب ُمـ ضمٚمس ذم اعمًجد يٜمتٔمر اًمّمالة وومْمؾ اعمًاضمد (ُ ،)661مًٚمؿ :يمتاب اًمزيمهاة ،ومْمهؾ
إظمٗماء اًمّمدىمة (ُ )1131مـ طمديث أيب هريرة.
( ) 325أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمتاب اًمزيماة ،سماب ومْمؾ إظمٗماء اًمّمدىمة (ُ )1131مـ طمديث أيب هريرة.
( )326أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمتاب صٗمة اًم٘مٞماُمة واجلٜمة واًمٜمار ،سماب اسمتداء اخلٚمؼ وظمٚمؼ آدم (ُ )2789مـ طمديث أيب هريرة.
( )327ؾمٌؼ خترجيف.

القاعدة المراكشية
أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ي٘مقل اًمًائؾُ :ما وضمف اخلٓم٠م ذم ىمقل :اًمرمحـ سمذاشمف ،اًمٕمزيز سمذاشمف ،اًمرطمٞمؿ سمذاشمف؟
ٟم٘مقل ُما ُمٕمٜمكُ ،ما ُمٕمٜمك يمٚمٛمة سمذاشمف ،اعمٕمٜمك ُمع ،اًمرطمٞمؿ ،اًمٕمزيزُ ،ما ومٞمف داقمل أن شم٘مقل سمذاشمفُ ،ما هلا ُمٕمٜمكٟ .مٕمؿ.
وومؼ اهلل اجلٛمٞمع ،وصمٌت اهلل اجلٛمٞمع وصغم اهلل قمغم حمٛمهد ،ؾمهٌحاٟمؽ اًمٚمٝمهؿ وسمحٛمهدك أؿمهٝمد أن ٓ إًمهف إٓ أٟمهت
ٟمًتٖمٗمرك وٟمتقب إًمٞمؽ.

