رشح السنة
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمبده ورؾمقًمف ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم،
أُم٤م سمٕمد8
وم٢من يمت٥م آقمت٘م٤مد اعمْمٛمٜم٦م داظمؾ ضمقاُمع احلدي٨م ،يمت٥م ذات أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م وختٗمك قمغم سمٕمض ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ
ُمع سم٤مًمغ ذم أمهٞمتٝم٤مٕ ،ن هذه اًمٙمت٥م ومٞمٝم٤م اقمت٘م٤مد اعمّمٜمػ -رمحف اهللُ ،-مـ ظمالل ُم٤م سمقب قمٚمٞمف وُمنـ ظمنالل
ُم٤م ؾم٤مىمف ُمـ إطم٤مدي٨م.
وهذه اًمٙمتن٥م اًمٕم٘مدين٦م دمنده٤م ذم اًمبخن٤مري وُمونٚمؿ وأو داوود واًمؽمُمنذي واًمٜمون٤م ل واسمنـ ُم٤مضمن٦م،
واًمبخ٤مري -رمحف اهللُ -مـ أوؾمع أهؾ اًمٕمٚمؿ واعمّمٜمٗملم ذم ذيمر هذه اًمٙمت٥م اًمٕم٘مدي٦م ومبدأ -رمحف اهلل -ذم سمدء
اًمقطمل ،يمت٤مب اإليامن ،وذيمر يمت٤مب اًم٘مدر وظمتؿ سمٙمت٤مب اًمتقطمٞمد ،وهٙمذا همػمه ُمـ اعمّمٜمٗملم رمحٝمؿ اهلل.
ومٛمـ اعمٗمٞمد ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يٓمٚمع قمغم هذه اًمٙمت٥م ٕهن٤م ًمٞمو٧م يمت٥م ُمٗمنردة وإٟمنام هنل يمتن٥م ُمْمنٛمٜم٦م
داظمؾ هذه اًمٙمت٥م اًمتل إًمٞمٝم٤م ُمرضمع إُم٦م ،أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ُمٕمروم٦م أطم٤مديثنف صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ ،ومٚمٝمذا يم٤من هلذه اًمٙمت٥م أمهٞمتٝم٤م ويم٤من مم٤م يٜمبٖمل قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يٕمٚمٛمٝم٤م ،ؾمتجد ذم يمتن٤مب اًمونٜم٦م
ٕو داوود -رمحف اهللُ -مقاضع يمثػمة ُمـ ُمو٤م ؾ آقمت٘م٤مد ،ىمقًمف -رمحف اهلل -اًمٙمت٤مب واًموٜم٦م ،وم٤مًموٜم٦م اعمنراد
هب٤م آقمت٘م٤مد ،وًمٞمس اعمراد هب٤م هل اًموٜم٦م اًمتل هل قمٜمد أهؾ إصقل ُم٤م يث٤مب وم٤مقمٚمف وٓ يٕم٤مىم٥م شم٤مريمف ،وم٤معمراد
سم٤مًموٜم٦م هٜم٤م آقمت٘م٤مد احلؼ اًمذي ُمـ ظم٤مًمٗمف ،وم٢مٟمف يٙمقن ُمبتدع هذا اعمٕمٜمك.
وهلذا ذيمر -رمحف اهلل -إطم٤مدي٨م اًمتل ذم آقمت٘م٤مد ،ومذيمر أن ذم سمٕمْمٝم٤م اًمنرد قمنغم امٝمٛمٞمن٦م ٕن اعمنراد
سم٤مًموٜم٦م هٜم٤م ُم٤م ذيمرٟم٤مه ،وٟمبدأ قمغم ظمػم إٟمِم٤مء اهلل شمٕم٤ممم:
(اعمتـ)
ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق داوود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًموٜم٦م سم٤مب ذح اًموٜم٦م ،وقمـ أو هريرة ريض اهلل قمٜمف ىمن٤مل ،ىمن٤مل
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ا ْوم َؽم َىم ِ
٧م ا ًْم َٞم ُٝمق ُد َقم َغم إِ ْطمدََ ى َأ ِو ا ْصمٜمَ َت ْ ِ
لم ومِ ْر َىم ً٦مَ ،و َشم ْٗم َ ِؽم ُق اًمٜمَّ ََّّم َ٤مرى َقم َغم
َلم َو َؾم ْب ِٕم َ
َ
لم ومِر َىم ً٦م ،و َشم ْٗم َ ِؽم ُق ُأُمتِل َقم َغم َصم َال ٍ
ِ
إِ ْطمدََ ى َأ ِو ا ْصمٜمَ َت ْ ِ
لم ومِ ْر َىم ً٦مش(.)1
ث َو َؾم ْب ِٕم َ
َ
َّ
َلم َو َؾم ْبٕم َ ْ
( )1أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذح اًموٜم٦م ( ،)2374واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمتن٤مب اإلينامن -سمن٤مب ُمن٤م ضمن٤مء ذم اومنؽماق هنذه إُمن٦م
( ،)0422واسمـ ُم٤مضمف ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًمٗمتـ -سم٤مب اومنؽماق إُمنؿ ( ،)1771وأمحند ذم «ُمونٜمدهش ( ،)110/0وأسمنق يٕمنغم ذم «ُمونٜمدهش (،)3712
( ،)4115واسمـ طمب٤من ذم «صحٞمحفش ( 4511اسمـ سمٚمب٤من).
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وقمـ أو قم٤مُمر اهلقزاين قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أو ؾمٗمٞم٤من :أٟمف ىم٤مل :أٟمف ىم٤مم ومٞمٜم٤م وم٘م٤مل :أٓ إن رؾمقل اهلل صغم اهلل
ؽم ُىمقا َقم َغم ا ْصمٜمَ َت ْ ِ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مم ومٞمٜم٤م وم٘م٤ملَ « :أ َٓ إِ َّن َُم ْـ َىمبِ َٚم ُٙم ُْؿ ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِ َت ِ
لم ُِم َّٚم ً٦مَ ،وإِ َّن َه ِذ ِه اعمِْ َّٚم َ٦م
َلم َو َؾم ْب ِٕم َ
٤مب ا ْوم َ َ
َّ٤مر وو ِ
لم :صمِٜمْ َت ِ
ؾم َت ْٗم َ ِؽم ُق َقم َغم َصم َال ٍ
اطمدََ ٌة ِذم ْ ِ ِ
َ٤من َو َؾم ْب ُٕم َ
ام َام َقم ُ٦مش ،زاد اسمـ حينل وقمٛمنرو
ث َو َؾم ْب ِٕم َ
قن ِذم اًمٜمَّ ِ َ َ
امٜمََّّ٦م َوه َل ْ َ
َ
َ

ذم طمديثٞمٝمام« ،وإِ َّٟمف ؾمٞم ْخرج ُِمـ ُأُمتِل َأ ْىمقام َشم َتَج٤مرى ِهبِؿ شمِ ْٚم َؽ ْإَهق ِاء َيمَنام ي َتَجن٤مرى ا ًْم َٙم ْٚمن٥م ًمِّم ِ
ن٤مطمبِ ِفش(،)0
ُ َ
ْ َ
َ َ َ َ
ْ
َ ٌ َ َ
َ ُ َ َ ُ ُ ْ َّ
وىم٤مل قمٛمرو اًمٙمٚم٥م ًمّم٤مطمبف ٓ يب٘مك ُمٜمف قمرق وٓ . .إٓ دظمٚمف.
(اًمنمح)
سمدأ -رمحف اهلل -ذم سم٤مب ذم ذح اًموٜم٦م ،أىمرأ احلدي٨م اعمِمٝمقر طمدي٨م آومؽماق ،أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ أظمؼم سمٖمٞم٥م ُم٣م وأظمؼم سمٖمٞم٥م ُموت٘مبؾ ،أُم٤م اًمٖمٞم٥م اًمذي ُم٣م وهنق اومنؽماق ُمنـ ىمبٚمٜمن٤م ُمنـ اًمٞمٝمنقد
واًمٜمّم٤مرى قمغم إطمدى أو صمٜملم وؾمبٕملم ومرىم٦م ،ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ٕن اًمٞمٝمقد اومؽمىمقا قمنغم إطمندى وؾمنبٕملم
واًمٜمّم٤مرى اومؽمىمقا قمغم صمٜمتلم وؾمبٕملم ،وأن هذه اعمٚم٦م وهذا اًمٖمٞم٥م اعموت٘مبؾ ،ؾمتٗمؽمق قمغم صمالث وؾمبٕملم ،ذم
طمدي٨م سمٕمده أن يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر ٟمو٤مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًموالُم٦م.
هذه اًمٗمرق يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر إٓ واطمدة ،عم٤م ؾم١مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،قمـ هنذه اًمقاطمندة وهنذا ُمنـ وم٘منف

اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أهنؿ ؾم٠مًمقا قمـ اًمٜمج٤مةُ ،م٤م ىم٤مًمقا قمدد ًمٜم٤م اهل٤مًمٙملم ،وُم٤مذا ي٘مقًمقن ،وُمن٤مذا يٗمٕمٚمنقن،
وُم٤مذا يٕمت٘مدون ،ىم٤مًمقا أظمؼمٟم٤م سم٤مًمٜمج٤مة أُم٤م اهلٚمٙمك ومٙمثر ﴿ َو َُم٤م َأ ْيم َث ُر اًمٜمَّ ِ
لم﴾(.)1
َّ٤مس َو ًَم ْق َطم َر ْص َ٧م سمِ ُٛم ْ١م ُِمٜمِ َ
ومٚمام ؾم٠مًمقه قمـ هذه اًمٗمرىم٦م اًمتل شمٜمجق ىم٤مل :هل امامقم٦م ،احلدي٨م هذا ورد ذم قمدة أًمٗم٤مظ قمـ أو هرينرة
وقمـ ُمٕم٤موي٦م وقمـ اسمـ قمٛمر وقمـ أٟمس يٕمٜمل قمدد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وهذه اًمٓمرق ي٘مقي سمٕمْمٝم٤م
سمٕمض سمال ؿمؽ ،وهل داًم٦م قمغم أن هذه إُم٦م ؾمٞم٘مع ومٞمٝم٤م اومؽماق ،يمٞمػ شمٕمرف احلؼ ُمنـ اًمب٤مـمنؾ ،يونػم وهلل
احلٛمد ،اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٓم ًٕم٤م قمغم احلؼ وٓ ي٘مقل ُموٚمؿ إٓ هذا.

( )0أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذح اًموٜم٦م ( ،)2375وأمحد ذم «ُموٜمدهش ( ، )120 /2واًمدارُمل ذم «ُموٜمدهش ( ،)0316واًمٓمنؼماين ذم
«اعمٕمجؿ اًمٙمبػمش ( ،)663/155 /17وذم «ُموٜمد اًمِم٤مُمٞملمش (.)1223
( )1يقؾمػ.121 :
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واًمذيـ رسم٤مهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ظمٞم٤مر إُم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ هؿ ُمٕمف قمغم احلؼ وم٠مًمزم ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف شمٙمـ قمغم
احلؼ قمغم ىمٞم٤مم اًمو٤مقم٦م ،وم٤محلؼ وهلل احلٛمند ٓ يٚمتنبس وٓ ي٘من٤مل أن احلنؼ ضن٤مع وٓ يٛمٙمنـ أن يٕمنرف هنذا
ُموتحٞمؾ وهلل احلٛمد.
ِ
ِ ِ
احلؼش( ٓ ،)2سمد أن يب٘مك ذم هنذه إُمن٦م أطمند
ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :و َٓ َشم ََز ُال َـم٤م َٗم ٌ٦م ُم ْـ ُأ َُّمتل َقم َغم ْ َ
قمغم احلؼ ،وم٠مًمزم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ٟمبٞمؽ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾمٚمٗمؽ اًمّم٤مًمح ،وًمذًمؽ أهؾ اًموٜم٦م ي١ميمدون دا ًنام
قمغم ُم٤م قمٚمٞمف اًموٚمػ اًمّم٤مًمح ٕن هؿ قمغم احلؼ سمال ؿمؽ ،وومٞمٝمؿ ٟمزل ىمقًمفُ ﴿ :يمٜمْ ُت ُْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م﴾( ،)3هذا ُمقضمف
ًمٚمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومٛمـ أراد اًمٜمج٤مة ومٚمٞمٚمزم امامقم٦م ،أي مج٤مقم٦م؟ امامقم٦م إومم اًمتل أٟمِم٠مه٤م رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمـ رأس هذه امامقم٦م؟ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يوتحٞمؾ إٓ أن يٙمقٟمقا قمنغم
احلؼ ه١مٓء قمغم احلؼ.
وذيمرٟم٤م أٟمف ُمـ اعمٝمؿ قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يٕمرف أطم٤مدي٨م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ وآصمن٤مر اًمّمنح٤مسم٦م
واًمت٤مسمٕملم ريض اهلل قمٜمف ٕهنؿ قمغم احلؼ ،أُم٤م أهقاء اًمٜم٤مس ومٙمثرة ضمدًً ا سمٕمدهؿ ،أٓ شمروا اعمّمنٜمٗم٤مت اًمْمنخٛم٦م
اًمٙمبػمة اًمتل ٓ شموٚمؿ ُمـ هقى اًمٜم٤مس وأرا ٝمؿ ،هذه ُم٤م شمٜمتٝمل ،وهلذا أًمزم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل اعم١مصؾ ُمـ ظمالل
يمالم اهلل ويمالم رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٙمـ قمغم احلؼ.
واظمؼم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠من هذه اًمٗمرق ؾمٞمخرج ومٞمٝم٤م أىمقام دم٤مرى هبؿ شمٚمؽ إهنقاء يمنام يتجن٤مرى
اًمٙمٚم٥م سمّم٤مطمبف ،أي أهن٤م شمدظمؾ وشمرسي هبؿ شمٚمؽ إهقاء يمام يتج٤مرى اًمٙمٚم٥م ،اًمٙمٚم٥م داء يّمٞم٥م اًمٙمٚمن٥م،
ومٞمؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمثؾ امٜمقن ومال يٕمض اًمٙمٚم٥م أطمد إٓ وأص٤مسمف هذا اًمداء داء اًمٙمٚم٥م ،يٛمتٜمنع ُمنـ ذاب اعمن٤مء
طمتك يٛمقت ً
قمٓمِم٤م وهق ُمـ إُمراض اخلٓمػمة.
هذا اعمرض يتٛمٞمز سم٠مٟمف ؿمديد آٟمتِم٤مر طمتك أٟمف ٓ يب٘مك قمرق وٓ ُمٗمّمؾ إٓ ودظمٚمف هذا اعمنرض ،وهنق
داء اًمٙمٚم٥م ،اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أظمؼم أن أهؾ إهقاء ه١مٓء ؾمٞمٙمقن ومٞمٝمؿ ُمنـ اٟمتِمن٤مر هنذه اعم٘م٤مًمن٦م

( )2أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًموٜم٦م -سم٤مب ىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ« :شمزال ـم٤م ٗم٦م ُمـ أُمتل فم٤مهريـ قمنغم احلنؼش (،)5111
ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة -سم٤مب ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ « :شمزال ـم٤م ٗم٦م ُمـ أُمتل فم٤مهريـ قمغم احلؼ ٓ يرضهؿ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿش (.)1701
( )3آل قمٛمران.112 :
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رشح السنة
اًمِمديدة ومٞمٝمؿ وطمبٝمؿ هل٤م ،ورض٤مهؿ وومرطمٝمؿ هب٤مُ ،مـ ؿمدة آٟمتِم٤مر ومٞمٝمؿ يٜمتنم هذا يمام يٜمتنمن داء اًمٙمٚمن٥م
سمّم٤مطمبف ٟمو٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.
وهذا يدل قمغم ومٔم٤مقم٦م وؿمدة اؾمتٛمو٤ميمٝمؿ سمب٤مـمٚمٝمؿ ،وم٠مًمزم اًموٜم٦م وأمحد اهلل شمٕم٤ممم وؾمٚمف أن يثبتؽ قمٚمٞمٝمن٤م
طمتك شمٚم٘م٤مه ،أُم٤م أٟمقاع اًمب٤مـمؾ ومٙمثػمة ُمٜمذ قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م ظمرضم٧م اخلقارج واًمراومْم٦م واًم٘مدري٦م واعمرضمئن٦م صمنؿ
اعمٕمتزًم٦م صمؿ شمٚمقٟم٧م اًمٙمالسمٞم٦م سمثٞم٤مهب٤م سمٕمد ذًمؽ ،وإؿمٕمري٦م ،وظمرضم٧م أٟمنقاع اًمبندع واًمْمنالٓت ممنـ أرادوا
اًموٚمقك قمغم همػم ـمريؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ُمو٤م ؾ اًمزهد ُمـ خمنرذم اًمّمنقومٞم٦م وأُمثن٤مهلؿ وٓ
شمزال إمم ؾم٤مقمتؽ هذه اًمٗمرق شمقضمد.
وسمٕمض أشمب٤مع هذه اعماليلم ُمع وضقح وضمالء سمٓمالن ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ،وم٤مًم٘م٤مضٞم٤مٟمٞم٦م يتبٕمقا هذه اعماليلمُ ،منع
أن رأس اًم٘م٤مضٞم٤مٟمٞم٦م يدقمل أٟمف ٟمبل يمٗمره ـمرح وٓ يِمؽ ذم هذا صم٤مٟم ًٞم٤م أدقمك أٟمف رؾمنقل ،وُمنع ذًمنؽ ًمنف هنذه
إشمب٤مع ،ومال شمٙمؽمث ًمٗمٓمرة اًمٜم٤مس وأقمدادهؿ وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلَ ﴿ :وإِ ْن ُشمٓمِ ْع َأ ْيم َث َر َُمن ْـ ِذم إَ ْر ِ
ض ُي ِْمن كٚم َ
قك
َقم ْـ َؾمبِ ِ
َي ُْر ُص َ
ٞمؾ اهللَِّ إِ ْن َي َّتَّبِ ُٕم َ
قن﴾(.)4
قن إِ َّٓ اًم َّٔم َّـ َوإِ ْن ُه ْؿ إِ َّٓ َ ْ
وم٠مًمزم اًموٜم٦م وشمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ وأطمرص قمغم هدي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ وأقمٚمنؿ أن مجٞمنع هنذه
اًمٗمرق جيٛمٕمٝم٤م ؿمٞمئ٤من اصمٜم٤من ٓ خترضم٤من قمٜمف أسمدا إُم٤م إومراط ،وإُم٤م شمٗمريط.
ًمق شمت٠مُمؾ مجٞمع اًمٗمرق سمدون اؾمتثٜم٤مء ،وضمدت أهنؿ طم٤مدوا قمـ اًمقؾمط اًمذي ظمٓمنف رؾمنقل اهلل صنغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومّم٤مروا أهؾ إومراط وُمب٤مًمٖم٦م ،وم٤مخلقارج واًمب٤مـمٜمٞم٦م وأورادهؿ ،ويمؾ ًمف ـمري٘متف اًمتنل يٖمٚمنق ومٞمٝمن٤م،
وقمٙموٝمؿ ُمـ . .يم٤معمرضمئ٦م وأومرادهؿ ،وم٢من ه١مٓء ضمٗمقا وىمٍمنوا ومبنذًمؽ ىمن٤مل إوزاقمنل -رمحنف اهلل :-إن
ًمٚمِمٞمٓم٤من حمجتلم أي ـمري٘ملم ٓ يب٤مزم سمن٠مامام ؾمنٚمؽ اًمٕمبند إومنراط أو شمٗمنريط ،وٓ امٛمنف أن يٙمنقن اإلٟمون٤من
ِ
ِ
ؽ اعمُْو َت َِ٘مٞمؿ﴾()5
سا َـم َ ْ َ
ظم٤مرضمل أو راوميض ،واهلل يمام ىم٤مل اهلل قمٜمفَ ﴿ :ىم َ٤مل َومبِ َام َأ ْهم َق ْي َتَٜمل ََٕ ْىم ُٕمدََ َّن َهل ُ ْؿ َ
لم َأ ْي ِدامِؿ َو ُِم ْـ َظم ْٚم ِٗم ِٝمؿ َو َقم ْـ َأ ْيام ِ ِهنؿ َو َقم ْـ َؿمام ِٚمِ ِٝمؿ َوٓ َ ِ
﴿ ُصم َّؿ َٔشمِ َٞمٜمَّ َُّٝم ْؿ ُِم ْـ َسم ْ ِ
دمدُُ َأ ْيم َث َر ُه ْؿ َؿم٤ميمِ ِري َـ﴾(.)6
َ ْ
َ ْ
ْ
ْ

( )4إٟمٕم٤مم.114 :
( )5إقمراف.14 :
( )6إقمراف.15 :
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رشح السنة
يريد أن يزيؾ اًمٕمب٤مدة قمـ هذا اًمٍماط اعموت٘مٞمؿ ،وم٠مًمزم اًمٍماط اعموت٘مٞمؿ اًمنذي يمن٤من قمٚمٞمنف رؾمنقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ﴿ ُىم ْؾ َه ِذ ِه َؾمبِ ِٞمكم َأ ْد ُقمقا إِ َمم اهللَِّ َقم َغم َسم ِّم َػم ٍة َأ َٟمَ٤م َو َُم ِ
نـ ا َّشم َب َٕمٜمِنل َو ُؾمن ْب َح َ
٤من اهللَِّ َو َُمن٤م َأ َٟمَن٤م ُِمن َـ
اعمُْ ْ ِ
لم﴾( ،)7واًمبّمػمة هل اًمٕمٚمؿ.
نميمِ َ
(اعمتـ)
سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ امدال وإشمب٤مع اعمتِم٤مسمف ُمـ اًم٘مرآن.
قمـ قم٤م ِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هنذه أين٦م﴿ :هنق ا ًَّم ِ
ْنز َل
نذي َأ ْٟم َ
ُ َ
٤مت َوم َ٠مُم٤م ا ًَّم ِ
ِ
نذي َـ ِذم ُىم ُٚم ِ
٤مت ُحم ْ َٙم ََام ٌت ُه َّـ ُأ كم ا ًْمٙمِ َت ِ
نغ َوم َٞم َّتَّبِ ُٕم َ
نقهبِ ْؿ َز ْي ٌ
نقن َُمن٤م
َ٤مب ُِمٜمْ ُف آ َي ٌ
َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْمٙم َت َ
٤مهب ٌ َّ
َ٤مب َو ُأ َظم ُر ُُم َت ََِم ِ َ
قن آُمٜمََّّ٤م سمِ ِ
ِ
َشم ََِم٤مسمف ُِمٜمْف اسمتِ َٖم٤مء ا ًْم ِٗم ْتٜمَ َِ٦م واسمتِ َٖم٤مء َشم َْ٠م ِويٚمِ ِف وُم٤م يٕم َٚمؿ َشم َْ٠م ِوي َٚمف إِ َّٓ اهللَُّ واًمر ِ
اؾم ُخ َ
نف ُيمُنؾ ُِمن ْـ
ُ
قن ِذم ا ًْمٕم ْٚم ِؿ َي ُ٘مق ًُم َ َ
َ َّ
َ َ َْ ُ
َ ْ َ
ََ ُ ْ َ
٤مب﴾()12
ِقمٜمْ ِْد رسمٜمََ٤م وُم٤م ي َّذ َّيمَّر إِ َّٓ ُأو ًُمقا إَ ًْمب ِ

َ

َ َ َ

ُ

ْ

َ

نؽ ا ًَّم ِ
ىم٤مًم٧م :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :وم٢مِ َذا َر َأ ْي َ٧م ا ًَّم ِذي َـ َي َّتَّبِ ُٕم َ
قن َُم٤م َشم ََِمن٤م َسم َف ُِمٜمْْن ُف َوم ُ٠مو ًَمئِ َ
نذي َـ
وه ْؿش(.)11
٤مطم َذ ُر ُ
َؾم َّٛمك اهللُ َوم ْ
(اًمنمح)
هذا اًمب٤مب ذم اًمٜمٝمل قمـ امدال ،اعمراد سمف امدال ذم اًمب٤مـمؾ وًمٞمس اعم٘مّمقد سمف اعمب٤مطمث٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُمو٤م ؾ
اًمٕمٚمؿ واؾمتخراج ذًمؽ ُمـ ظمالل اًمو١مال واعمٕمروم٦مً ،مٞمس هذا ُمراد ٕن اًمّمنح٤مسم٦م إذا يمن٤مٟمقا يون٠مًمقن اًمٜمبنل
نؾ ومِ ِ
اخل ْٛم ِر َواعمَْ ْٞم ِ ِ
رسن ُىم ْ
نػم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً ،مٙمـ يم٤مٟمقا يو٠مًمقٟمف ومٞمام يٜمٗمٕمٝمؿَ ﴿ ،ي ْو َ٠م ًُمق َٟم ََؽ َقم ِـ ْ َ
نٞمٝم َام إِ ْصم ٌ
نؿ َيمَبِ ٌ
لم اهللَُّ ًَم ُٙمُؿ أي ِ
َو َُمٜمََ٤مومِ ُع ًمِٚمٜمَّ ِ
ْؼم ُِم ْـ َٟم ْٗم ِٕم ِٝم َام َو َي ْو َ٠م ًُمق َٟم ََؽ َُم٤م َذا ُي ِٜمٗم ُ٘م َ
٤مت ًَم َٕم َّٚم ُٙم ُْؿ
قن ُىم ِؾ ا ًْم َٕم ْٗم َق َيم ََذًمِ َؽ ُي َب ُ
ُ َ
َّ٤مس َوإِ ْصم ُٛم ُٝم َام َأ ْيم َ ُ
َشم َت َٗم َّٙم َُّر َ
ون﴾(.)10

( )7يقؾمػ.126 :
( )12آل قمٛمران.5 :
( )11أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب شمٗموػم اًم٘مرآن -سم٤مب ُمٜمف آي٤مت حمٙمامت ( ،)2325وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اشمب٤مع ُمتِم٤مسمف اًم٘منرآن واًمتحنذير
(.)0443
( )10اًمب٘مرة.017 :
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رشح السنة
أُم٤م امدال واًمٜمزاع قمغم اًمب٤مـمؾ يم٠من يٙمقن ٟمزاع وضمدال ذم اًم٘مدر ،أو ٟمزاع وضمدال ذم أُمقر ُمـ اًمٖمٞم٥م ٓ
ىمديام وطمدي ًث٤م.
يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل ،ومال ؿمؽ أن هذا ُمـ اًمب٤مـمؾ ،وأٟمف ُمـ ـمرا ؼ أهؾ اًمْمالل ً
ىم٤مل سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ امدال وإشمب٤مع اعمتِم٤مسمف ،اًمٜمّمقص قمغم ٟمققملم اصمٜملم- :
إول :اعمحٙمؿ.
ِ
ِ
٤مت ُحم ْ َٙم ََام ٌت ُهن َّـ ُأ كم
َ٤مب ُِمٜمْ ُف آ َي ٌ
اًمث٤مين :اعمتِم٤مسمف ،ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ذم اًم٘مرآنُ ﴿ :ه َق ا ًَّمذي َأ ْٟم َْز َل َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْمٙم َت َ
٤مهب٤م ٌت َوم َ٠م َُّم٤م ا ًَّم ِذي َـ ِذم ُىم ُٚم ِ
ا ًْمٙمِ َت ِ
نغ َوم َٞم َّتَّبِ ُٕم َ
قهبِ ْؿ َز ْي ٌ
نقن َُمن٤م َشم ََِمن٤م َسم َف ُِمٜمْْن ُف ﴾ ،اعمحٙمنامت هنل اًمبٞمٜمن٤مت
َ٤مب َو ُأ َظم ُر ُُم َت ََِم ِ َ
اًمقضٞمح٤مت امٚمٞم٤مت ذات اعمٕم٤مين اًمٔم٤مهرة ،أُم٤م اعمتِم٤مسمف وم٤معمراد سمف ُم٤م ٓ يٗمٝمنؿ إٓ إذا رد ًمٚمٛمحٙمنؿ ،يٙمنقن ذم
ًمٗمٔمف اطمتامل ،هذا اعمتِم٤مسمف يٗمٝمؿ ُمـ ظمالل رده ًمٚمٛمحٙمؿ ،وم٢مذا رد اعمتِمن٤مسمف إمم اعمحٙمنؿ شمبنلم واشمْمنحُ ،من٤مذا
يٗمٕمؾ أهؾ اًمزيغ؟ يتبٕمقن اعمتِم٤مسمف ويؽميمقن اعمحٙمؿ ،اًمذي يؽمك اًمبٞمٜم٦م امٚمٞم٦م ويتبع همػم اًمبلم اًمذي ٓ يتبنلم
إٓ سمرده ًمٚمٛمحٙمؿ ٓ ؿمؽ أٟمف زا غ وٓ ؿمؽ أٟمف ُمبتدل ًمٚمٗمتٜم٦م يمام ؾمامه اهلل.
٤مت َوم َ٠مُمن٤م ا ًَّم ِ
٤مت ُحم ْ َٙم ََام ٌت ُهن َّـ ُأ كم ا ًْمٙمِ َت ِ
نذي َـ ِذم
﴿ ُه َق ا ًَّم ِذي َأ ْٟم َْز َل َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْمٙمِ َتَ٤م َب ُِمٜمْ ُف آ َي ٌ
ن٤مهب ٌ َّ
َن٤مب َو ُأ َظم ُنر ُُم َت ََِم ِ َ
ُىم ُٚم ِ
قهبِ ْؿ َز ْي ٌغ َوم َٞم َّتَّبِ ُٕم َ
قن َُم٤م َشم ََِم٤م َسم َف ُِمٜمْ ُف ا ْسمتِ َٖم٤م َء ا ًْم ِٗم ْتٜمَ َِ٦م َوا ْسمتِ َٖم٤م َء َشم َْ٠م ِويٚمِ ِف ﴾(ُ ،)11منرادهؿ سمت٠مويٚمنف ،يٕمٜمنل شمٗمونػمه قمنغم
هقا ٝمؿ طمتك ي٘مقًمقا إن اًمٜمص ؿمٝمٞمد ًمب٤مـمٚمٜم٤م وسمدقمتٜم٤م ،اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمرأ هذه أي٦م صمـ ىم٤ملَ « :وم٢مِ َذا
َر َأ ْي َ٧م ا ًَّم ِذي َـ َي َّتَّبِ ُٕم َ
قن َُم٤م َشم ََِم٤م َسم َف ُِمٜمْ ُفش( ،)12هذه قمالُم٦م ،وُمـ ومقا د وضمقد اعمتِمن٤مسمف ،أن اهلل -ؾمنبح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم-
ضمٕمٚمف قمالُم٦م قمغم أهؾ اًمب٤مـمؾ ،ؾم٤مقم٦م دمد اإلٟمو٤من يبح٨م قمـ اعمتِم٤مسمف ويؽمك اعمحٙمؿ اًمبلم وم٘مد اشمْمح٧م ومٞمف
قمالُم٦م يمبػمة ُمـ قمالُم٤مت أهؾ اًمب٤مـمؾ ،وهلذا وضمقد اعمتِم٤مسمف هلل ومٞمف اسمٚمغ اًمٗمتـ ،ومٞمف اإلذقم٤من يٜمتبف ًمٚمٕمب٤مد ذم أن
ي١مُمٜمقا سم٤معمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف ،ومٞمف ُمزيد قمٚمؿ سم٤من شمرد اعمتِم٤مسمف ًمٚمٛمحٙمؿ ومتٕمٚمؿ ،ومٞمف دًٓم٦م ضمٚمٞم٦م قمنغم وضمنقد أهنؾ
اًمزيغ واًمب٤مـمؾ ،اًمذيـ يؽميمقن اًمبلم اعمحٙمؿ امكم ويتبٕمقن اعمتِم٤مسمف ،صمؿ إذا ىمقسمٚمقا سم٤معمحٙمؿ ،هذا اعمحٙمؿ أن
يبلم هذا اعمتِم٤مسمف ،أسمقا وشمريمقا اعمحٙمؿ اًمبلم واشمبٕمقا اعمتِم٤مسمف.

( )11آل قمٛمران.5 :
( )12أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب شمٗموػم اًم٘مرآن -سم٤مب ُمٜمف آي٤مت حمٙمامت ( ،)2325وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اشمب٤مع ُمتِم٤مسمف اًم٘منرآن واًمتحنذير
(.)0443
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رشح السنة
ومّم٤مرت هذه قمالُم٦م ضمٚمٞم٦م ُمـ قمالُم٤مت أهؾ اًمزيغ ،أقمٓمٞمؽ ُمث٤مل ،دًم٧م اًمٜمّمقص اعمتنقاشمرة امٚمٞمن٦م ذم
اًم٘مرآن وذم اًموٜم٦م قمغم أن اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ذم اًمٕمٚمق ،وسم٠مٟمقاع يمثػمة ُمـ اًمدٓٓتُ ،مٜمٝم٤م اًمتٍمنيح سمن٠من
ِ
ض َوم٢مِ َذا ِهل ََتقر﴾()13
َي ِْو َ
اًمو َام ِء َأ ْن َ ْ
ػ سمِ ُٙم ُُؿ إَ ْر َ
َ ُ ُ
اهلل ذم اًموامء يم٘مقًمفَ ﴿ :أ َأُمٜم ُت ُْؿ َُم ْـ ِذم َّ
ِ
ن١م َُم ُر َ
نق ِىم ِٝم ْؿ َو َي ْٗم َٕم ُٚم َ
َيَ٤م ُوم َ
ون﴾( ،)14وُمٜمنف
 ،وُمٜمٝم٤م اًمتٍميح سم٠من اهلل ومقق قمب٤مدهَ َ ﴿ :
نقن َُمن٤م ُي ْ
قن َر َّ ُهب ْؿ ُم ْـ َوم ْ

ِ ِ ِ
ِ
جي َٕم ْؾ ًَم ُف
احل ْٛمدُُ هللَِّ ا ًَّمذي َأ َٟمز َل َقم َغم َقم ْبده ا ًْمٙم َت َ
َ٤مب َو ََل ْ َ ْ
اًمتٍميح سمٜمزول إؿمٞم٤مء ُمـ قمٜمده -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤مممَ ْ ﴿ :-
ِ
ِ
ِ
ن٥م َوا ًْم َٕم َٛم ُ
اًمّمن٤مًمِ ُح َي ْر َوم ُٕمن ُف
نؾ َّ
نؿ اًم َّٓمٞم ُ
قم َق َضم٤م﴾( ،)15وُمٜمٝم٤م اًمتٍميح سمّمٕمقد إؿمٞم٤مء إًمٞمف ﴿ :إِ ًَم ْٞمف َي ّْم َٕمدُُ ا ًْم َٙمٚم ُ
ِ
ِ
ِ
َوا ًَّم ِذي َـ َي ْٛم ُٙم ُُر َ
قر﴾( ،)16وُمٜمن٤م اًمتٍمنيح سمن٤مًمٕمروج وومٞمٝمن٤م
اًموٞم َئ٤مت َهل ُ ْؿ َقم َذ ٌ
اب َؿمديدٌٌ َو َُم ْٙم ُْر ُأ ْو ًَمئ َؽ ُه َق َي ُب ُ
ون َّ
يمٗم٤مطمن٤م
قمروج اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم رسمف ،طمتك ضم٤موز اًموبع ـمب٤م ًىمن٤م ويمٚمٛمنف اهلل -ؾمنبح٤مٟمف وشمٕمن٤مممً -
وومرض قمٚمٞمف اًمّمٚمقات ،سمٕمد أن ضم٤موز اًموامء اًمو٤مسمٕم٦م ،وُمٜمٝم٤م اإلؿم٤مرة قمغم اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم -سم٤مٕصنبع
قن َقمٜمل َوم َام َأ ْٟم ُت ُْؿ َىمن٤م ِ ُٚم َ
طمٞم٨م ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طمج٦م اًمقداع يمام ذم صحٞمح ُموٚمؿَ « :و َأ ْٟم ُت ُْؿ ُشم ُْو َ٠م ًُم َ
قن؟
َىم٤م ًُمقاَٟ :م َِْم َٝمدُُ َأ َّٟم ََّؽ َىمدْْ َسم َّٚم ْٖم َ٧م َو َأ َّد ْي َ٧م َو َٟم ََّم ْح َ٧مش وومٞمٝم٤م إؿم٤مرشمف صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ سمٞمنده إمم اًمونامء ىمن٤م ًال:
«اًم َّٚم ُٝم َّؿ َه ْؾ َسم َّٚم ْٖم ُ٧م؟ اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْاؿم َٝمدْْ ش( )17يرومع أصبٕمف ًمرب اًمٕم٤معملم وي٘مقل :اًمٚمٝمؿ أؿمٝمد ،يٕمٜمنل اؿمنٝمد قمٚمنٞمٝمؿ
صمالث ُمرات ،وعم٤م أراد ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ ريض اهلل قمٜمف أن يٕمتؼ ضم٤مري٦م ،أراد اًمٜمبل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ أن
يٕمٚمؿ هؾ هل ُم١مُمٜم٦م أم ٓ ،ىم٤مل« :ا ْْتِٜمِل ِ َهب٤مشَ ،ىم َ٤ملَ :وم ِج ْئ ُ٧م ِ َهب٤مَ ،ىم َ٤ملَ « :أ ْي َـ اهللُ؟ ش َىم٤م ًَم ْ٧مِ :ذم اًم َّو َام ِءَ ،ىم َ٤ملَ « :وم َٛم ْـ
ْ٧م َر ُؾم ُ
قل اهللَِ ،ىم َ٤ملَ « :أ ْقمتِ ْ٘م َٝم٤م َوم٢مِ َّهنَ٤م ُُم ْ١م ُِمٜمَ ٌ٦مش( ،)02عم٤م قمٚمٛم٧م أن رهب٤م ذم اًموامء وأن حمٛمد رؾمنقًمف
َأ َٟمَ٤م؟ ش َىم٤م ًَم ْ٧مَ :أ ْٟم َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
آي٤مت هذه ويمٚمٝم٤م ،ذيمر اعم٘مٞمؿ وهمػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن أومراد هذه إدًم٦م شمزيد قمغم إًمنػ دًمٞمنؾ ،أومنراد
إدًم٦م إذا شمتبٕم٧م ُمـ اًم٘مرآن واًموٜم٦م ،جيئ امٝمٛمٞم٦م وخمرومقا اًمّمقومٞم٦م وي٘مقًمقا :إن اهلل ًمٞمس ذم اًموامء ،وي٘مقٓ:
( )13اعمٚمؽ.14 :
( )14اًمٜمحؾ.32 :
( )15اًمٙمٝمػ.1 :
( )16وم٤مـمر.12 :
( )17أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب احل٩م -سم٤مب سمٞم٤من وضمقه اإلطمرام (ُ ،)1016مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )02أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اعمو٤مضمد ُمقاضع اًمّمالة -سم٤مب حتريؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة وٟموخ ُم٤م يم٤من ُمـ إسم٤مطمتف (.)315
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احل ْٛمدُُ هللَِّ ا ًَّم ِذي َظم َٚم َؼ
إن اهلل شمٕم٤ممم ذم يمؾ ُمٙم٤منُ ،مٕم٤مذ اهلل ،ىم٤مًمقا :قمٜمدٟم٤م دًمٞمؾُ ،م٤م اًمدًمٞمؾ؟ ىم٤مًمقا :ىمقًمف شمٕم٤مممَ ْ ﴿ :
ِ
ِ
كقر ُصم َّؿ ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا سمِ َرهبِ ْؿ َي ْٕم ِد ًُم َ
قن﴾(ُ ﴿ ،)01ه َق ا ًَّم ِذي َظم َٚم َ٘م ُٙم ُْؿ ُِمن ْـ
اًمو َٛم َقات َوإَ ْر َض َو َضم َٕم َؾ اًم كٔم ُٚم َامت َواًمٜمك َ
َّ
ون﴾(﴿ ،)00وهنق اهللَُّ ِذم اًمونٛمق ِ
ِ
ـمِ ٍ
ات َو ِذم إَ ْر ِ
نؽم َ
نؿ
َّ َ َ
َ ُ َ
ض َي ْٕم َٚم ُ
لم ُصم َّؿ َىم َ٣م َأ َضم ًال َو َأ َضم ٌؾ ُُم َو ًّٛمك قمٜمْْدََ ُه ُصم َّؿ َأ ْٟم ُت ُْؿ ََت ْ َ ُ

ِ
ِس ُيم ُْؿ َو َضم ْٝم َر ُيم ُْؿ َو َي ْٕم َٚم ُؿ َُم٤م َشم ْٙم ِْو ُب َ
قن﴾(.)01
َّ

ىم٤مًمقا :هذا دًمٞمؾ قمغم أن اهلل ذم اًمواموات وذم إرض ،هذه أي٦م ٓ ؿمؽ أهن٤م ُمنـ اعمتِمن٤مسمف ،وامنقاب
قمغم ىمقهلؿ ُمـ أيمثر ُمـ وضمف:
ات﴾ ،ومٞمف وىمػ ،صمؿ يوت٠مٟمػ اًمٙمالم ﴿ ،وهنق اهللَُّ ِذم اًمونٛمق ِ
إول :أُم٤م ىمقًمف﴿ :وهق اهللَُّ ِذم اًموٛمق ِ
ات
َّ َ َ
َ ُ َ
َّ َ َ
َ ُ َ
ِ
َو ِذم إَ ْر ِ
ِس ُيم ُْؿ َو َضم ْٝم َر ُيم ُْؿ َو َي ْٕم َٚم ُؿ َُم٤م َشم ْٙم ِْو ُب َ
قن﴾(.)02
ض َي ْٕم َٚم ُؿ َّ
ِ
اًمو َام ِء﴾( ،)03إُمنر إظمنر ،وامنقاب
ومتٙمقن هذه أي٦م ،هق اهلل ذم اًمواموات يم٘مقًمفَ ﴿ ،أ َأُمٜم ُت ُْؿ َُم ْـ ِذم َّ
إظمر هق أىمقى ُمـ هذا امقاب أن هذه أي٦م إذا ردت قمنغم أين٤مت إظمنرى اعمحٙمٛمن٦م ومٞمتْمنح ُمٕمٜم٤مهن٤م
ِ
ض إِ ًَمف وهق ْ ِ
ِ
ِ
نٞمؿ﴾(ُ ،)04من٤م اعمن٤مرد
ٞمؿ ا ًْم َٕمٚم ُ
احلٙم ُ
اًمو َامء إِ ًَم ٌف َو ِذم إَ ْر ِ ٌ َ ُ َ َ
وشمتجغم ،وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و ُه َق ا ًَّمذي ِذم َّ
سم٤مإلًمف ،اعمٕمبقد ،ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك آي٦م إٟمٕم٤مم ﴿ ،وهق اهللَُّ ِذم اًموٛمق ِ
ات َو ِذم إَ ْر ِ
ض﴾ ،أي وهق اهلل ُمٕمبنقد أهنؾ
َّ َ َ
َ ُ َ
اًمواموات وأهؾ إرض.
ِ
اًمو َام ِء إِ ًَم ٌف﴾ ،أي ُمٕمبقدَ ﴿ ،و ِذم إَ ْر ِ
ض إِ ًَم ٌف﴾ ،أي
يمام ذم أي٤مت إظمرى اًمتل سمٞمٜمتٝم٤مَ ﴿ ،و ُه َق ا ًَّمذي ِذم َّ
ِ
ُنؿ
َي ِْو َ
اًمو َنام ِء َأ ْن َ ْ
نػ سمِ ُٙم ُ
اعمٕمبقد ،ومٞم٠مشمقن قمغم اعمتِم٤مسمف ويؽميمقن أي٤مت اًمٙمبػمةُ ،مـ ىمقًمنفَ ﴿ :أ َأُمٜمن ُت ُْؿ َُمن ْـ ِذم َّ
ِ
قر﴾( ،)05وُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة ،وهل أٟمقاع شمّمؾ قمغم واطمد وقمنميـ ٟمقع،
إَ ْر َض َوم٢مِ َذا ه َل ََت ُ ُ

( )01إٟمٕم٤مم.1 :
( )00إٟمٕم٤مم.0 :
( )01إٟمٕم٤مم.1 :
( )02إٟمٕم٤مم.1 :
( )03اعمٚمؽ.14 :
( )04اًمزظمرف.62 :
( )05اعمٚمؽ.14 :
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ذيمره٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمٜمقٟمٞم٦م وذيمره٤م ذم اًمّمقاقمؼ -رمحف اهلل -يمثػمة ضمدًً ا ،ومٞمؽميمقن هذا ويبحثقن قمـ اًمٚمٗمنظ
اعمتِم٤مسمف ،ومٞمٙمقن هذا يدل ،ويٚمٖمقن أًمػ دًمٞمؾ ُمـ اًم٘مرآن واًموٜم٦م يٚمٖمقهن٤م ،هذا ومٕمؾ ُمـ يتبع اعمتِم٤مسمف.
صمؿ هذا اًمتٗموػم اًمذي أشمٞمتؿ سمفُ ،مـ أيـ أشمٞمتؿ سمفُ ،مـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو ُمـ اسمـ ُمونٕمقد
أو ُمـ سمـ قمب٤مس ،قمـ ُمـ؟.
ُم٤م أشمقا سمف ُمـ اطمد ،إٟمام هؿ اقمت٘مدوا اقمت٘م٤مد سم٤مـمؾ أن اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ذم يمؾ ُمٙم٤من صمؿ سمحثنقا قمنـ
إدًم٦م ٓطم ً٘م٤م ،ـمرىم٦م أهؾ زيغ ،أهؾ اًمزيغ هذا درهبؿ وهذا ـمري٘مٝمؿ ،احل٤مصؾ أن إشمب٤مع اعمتِم٤مسمف ُمـ قمالُمن٤مت
قن ُم٤م َشم ََِم٤مسمف ُِمٜمْف َوم ُ٠مو ًَمئِ َ ِ
ِ
نٛمك
ََ ُ
نؽ ا ًَّمنذي َـ َؾم َّ
أهؾ اًمب٤مـمؾ ،وهلذا ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « ،وم٢مِ َذا َر َأ ْي َ٧م ا ًَّمذي َـ َي َّتَّبِ ُٕم َ َ
وه ْؿش( ،)06هذا أُمر ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠من حيذروا ،واحلذر ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إٟمِم٤مء اًمف ذم إسمقاب
٤مطم َذ ُر ُ
اهللُ َوم ْ
إظمرى.
أطمذر امٚمقس ُمٕمٝمؿ ،أطمذروا اًم٘مراءة هلؿ ،اطمذر شمتبع أؿمب٤مهٝمؿ ،ذم ىمٜمنقامؿ وذم ُمنقاىمٕمٝمؿ ،رؾمنقًمؽ
لم رء ٌ ِ
ِِ
نٞمؿ ﴾ ،حينذرك ،ي٘منقل:
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أطمرص اًمٜم٤مس قمٚمٞمؽ ﴿ َطم ِر ٌ
وف َرطم ٌ
يص َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ سمِن٤معمُْ ْ١مُمٜم َ َ ُ
أطمذروهؿُ ،مـ هؿ؟ يمؾ ُمـ ًمٞموقا قمغم اًموٜم٦م ،هذا دأهبؿ وهذا ـمري٘متٝمؿ وم٠مطمذرهؿ ،واشمرك شمتبع أذاهؿ ومٞمف،
وم٢من اًم٘مٚم٥م يت٠مصمر سمٙمثرة شمتبع هذه اعم٘م٤مٓت اخلبٞمث٦م ،يمام أن اًم٘مٚم٥م يت٠مصمر سمرؤي٦م اًمّمقر ،اإلٟمون٤من يٓمن٤مًمع صنقر
اًمٜمو٤مء ويٓمٚمؼ سمٍمه ومٞمٝمؿ؟ ٕن ىمٚمبف يت٠مصمرً ،مق يم٤من ُم٤م يم٤من ٓ سمد أن يت٠مصمر اًم٘مٚمن٥م ،يمنذًمؽ اًمِمنبف سم٤مسمن٤م ًمِمنبف
أظمب٨م ،وهلذا ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أطمذروهؿ ،اطمذرهؿ وٓ يتتبع ُم٘م٤مٓمؿ ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م ُمنـ اًمٕمٚمنؿ رء
إٟمام ومٞمٝم٤م اًمِمبف واًمْمالل.
(اعمتـ)
سم٤مب جم٤مٟمب٦م أهؾ إهقاء وسمٖمْمٝمؿ
نؼ ُقم َنرى ْ ِ
ينام ِن:
ىم٤مل رضمؾ قمـ أو ذر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿَ « :أ ْو َصم ُ
اإل َ
٥م ِذم اهللََِّ ،وا ًْم ُب ْٖم ُض ومِ ِٞمفش( ،)07وقمـ قمبد اهلل سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ويم٤من ىم٤م د . .ؾمٛمٕم٧م يمٕمن٥م سمنـ ُم٤مًمنؽ،
حل ك
ا ُ
( )06أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب شمٗموػم اًم٘مرآن -سم٤مب ُمٜمف آي٤مت حمٙمامت ( ،)2325وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اشمب٤مع ُمتِم٤مسمف اًم٘منرآن واًمتحنذير
(.)0443
( )07أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)064/2وأسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم «ُموٜمدهش ( ،)525واسمـ أو ؿمٞمب٦م ذم «ُمّمٜمٗمفش ( ،)62/5واسمـ أو اًمندٟمٞم٤م ذم «اإلظمنقانش
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رشح السنة
وذيمر اسمـ اًمٍمح ىمّم٦م ختٚمٗمف قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم همزوة شمبقك ىم٤مل« ،وهنك رؾمقل اهلل صنغم اهلل
ِ ِ
ن٥م اًمٜمَّ ِ
َّن٤مس إِ َ َّزم
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ يمالُمٜم٤م . .أـم٤مل قمكم َطم َّتَّك َشم ََو َّق ْر ُت ِضمدََ َار َطم٤م ط َأ ِو َىم َت٤م َد َة َو ُه َق ا ْسم ُـ َقمٛمل َو َأ َطم ك
ِ
اًمو َال َمش( )12صمؿ ؾم٤مق ظمؼم . .شمقسمتل.
َوم َو َّٚم ْٛم ُ٧م َقم َٚم ْٞمف َوم َقاهللَِّ َُم٤م َر َّد َقم َ َّكم َّ
سم٤مب شمرك اًموالم قمغم أهؾ إهقاء.
قين سمِ َز ْقم َٗمر ٍ
قين َوم َخ َّٚم ُ٘م ِ
اي َوم َخ َّٚم ُ٘م ِ
ان،
قمـ قمامر سمـ ي٤مِس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ،ىمدُم٧م قمغم أهكم َو َىمدْْ َشم ََِم َّ٘م َ٘م ْ٧م َيدََ َ
َ
ِ
ِ
٥م َوم٤م ْهم ِو ْؾ َه َذا َقمٜمْ َْؽش(.)11
َوم َٖمدََ ْو ُت َقم َغم اًمٜمََّّبِل َص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ ،وم َو َّٚم ْٛم ُ٧م َقم َٚم ْٞمف َوم َٚم ْؿ َي ُر َّد َقم َ َّكمَ ،و َىم َ٤مل« :ا ْذ َه ْ
َن٤من ِذم ؾمن َٗم ٍر َوم٤م ْقم َت َّ ِ
ِ
وقمـ قم٤م ِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،ىم٤مًم٧مَ « :أ َّن َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َص َّ
نػم
نغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞمنف َو َؾمن َّٚم َؿ َيم َ َ
َنؾ َسمٕم ٌ
قل اهللَِّ " :إِ َّن سم ِٕمػما ًمِّم ِٗمٞم َ٦م ا ْقم َت ََّؾَ ،وم َٚمنق َأ ْقم َٓمٞمتِٝمن٤م سم ِٕمنػما ُِمنـ إِسمِٚمِ ِ
ِ ِ
َ٥م َوم ْْم ٌؾَ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
نؽ "،
ْ
ْ
َ ً َ َّ
ًم َّمٗم َّٞم َ٦مَ ،و ِذم إِسمِ ِؾ َز ْيٜمَ َ
ْ َ َ ً
ِ
قل اهللَِّ َذا ِْ ِ
ِ
ِ ِ
ؽم َيم ََٝم٤م َر ُؾم ُ
ٞمٝم٤مَ ،ىم٤م ًَم ْ٧مَ :طم َّتَّك
احل َّج٦م َواعمُْ َح َّر َم َؿم ْٝم َر ْي ِـ َأ ْو َصمال َصم ً٦م ٓ َي ْ٠مشم َ
َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧مَ :أ َٟمَ٤م ُأ ْقمٓمل شم ْٚم َؽ ا ًْم َٞم ُٝمقد َّي َ٦مَ ،وم َ َ
٤مر إِ َذا َأ َٟمَ٤م سمِٔمِؾ رؾم ِ
ػ اًمٜمَّ ََّٝم ِ
َيئِ ْو ُ٧م ُِمٜمْ ُف َو َطم َّق ًْم ُ٧م َ ِ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾمن َّٚم َؿ
ِس ِيريَ ،ىم َ٤ملَ :وم َب ْٞمٜمَ ََام َأ َٟمَ٤م َي ْق ًُم٤م ُُمٜمْ َت ََّم َ
َ ُ

ُُم ْ٘مبِالش(.)10
(اًمنمح)
هذان اًمب٤مسم٤من يبٞمٜم٤من ضم٤مٟم٥م ُمـ احلنذر اًمنذي ىم٤مًمنف اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ذم احلندي٨م اًمون٤مسمؼ
وم٤مطمذروهؿُ ،مـ احلذر ُم٤م ذيمره ذم اًمؽممج٦م ىم٤مل :سم٤مب جم٤مٟمب٦م أهؾ إهقاء ،إذا ضم٤مٟمٞمتٝمؿ وأسمٕمدت قمنٜمٝمؿ وقمنـ

( ،)1واسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ذم «اعمتح٤مسملم ذم اهللش ( ،)12وومٞمفً :مٞم٨م سمـ أو ؾمٚمٞمؿ ،ىم٤مل اسمـ طمجر ذم «مذي٥م اًمتٝمذي٥مش (« :)246/6وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :يم٤من
ً
وـم٤مووؾم٤م وجم٤مهدًً ا قمـ اًمٌمء ومٞمختٚمٗمقن ومٞمف ومػموى أهنؿ اشمٗم٘مقاُ ،مـ همػم شمٕمٛمند،
حل٤م قم٤مسمدًً ا ،ويم٤من ضٕمٞم ًٗم٤م ذم احلدي٨م ،ي٘م٤مل :يم٤من يو٠مل قمٓم٤مء
ً
رضمال ص٤م ً
وىم٤مل اسمـ طمب٤من :اظمتٚمط ذم آظمر قمٛمره ومٙم٤من ي٘مٚم٥م إؾم٤مٟمٞمد ،ويرومع اعمراؾمٞمؾ ،وي٠ميت قمـ اًمث٘م٤مت سمام ًمٞمس ُمـ طمديثٝمؿ ،شمريمف اًم٘مٓم٤من ،واسمـ ُمٝمدي واسمنـ
ٌ
صدوق امؿ ،وىم٤مل احل٤ميمؿ
ُمٕملم وأمحد يمذا ىم٤مل ،وىم٤مل اًمؽمُمذي ذم «اًمٕمٚمؾ اًمٙمبػمش :ىم٤مل حمٛمد :يم٤من أمحد ي٘مقلً :مٞم٨م ٓ يٗمرح سمحديثف ،ىم٤مل حمٛمد :وًمٞم٨م
أسمق أمحدً :مٞمس سم٤مًم٘مقي قمٜمدهؿ ،وىم٤مل احل٤ميمؿ أسمق قمبد اهلل :جمٛمع قمغم ؾمقء طمٗمٔمف ،وىم٤مل امقزضم٤مين :يْمٕمػ طمديثف ،وىم٤مل اًمبزار :يم٤من أطمد اًمٕمب٤مد إٓ أٟمف
ٌ
ضنٕمٞمػ
ُ
صندوق،
أص٤مسمف اظمتالط وم٤مضٓمرب طمديثف ،وإٟمام شمٙمٚمؿ ومٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ هبذا ،وإٓ ومال ٟمٕمٚمؿ أطمدًً ا شمرك طمديثف ،وىمن٤مل يٕم٘منقب سمنـ ؿمنٞمب٦م :هنق
احلدي٨مش.
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤مب اعمَ َٖم ِ
٤مب َطمدي٨م َيم ْٕم ِ
يـ ُظمٚم ُٗمنقا} ( ،)2216وُمونٚمؿ ذم اًمتَّ َّْق َسمن٦م-
٥م ْسم ِـ َُم٤مًمؽَ ،و َىم ْق ُل اهللَِّ قمََ زََّّ َو َضم َّؾَ { :وقمََ َغم اًمثَّالَ َصم٦م ا ًَّمذ َ
َ٤مزيَ -سم ُ
( )12أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمتَ ُ
٥م سم ِـ ُم٤مًمِ ٍؽ وص ِ
ِ
ِ ِ
٤مطمبَٞمْ ِف (.)0547
َ َ
َسم ُ
٤مب َطمدي٨م َشم َْق َسم٦م َيم ْٕم ِ ْ َ
ِ
اخلَ ُٚم ِ
قق ًمِٚمر َضم ِ
٤مب ِذم ْ
٤مل (.)2154
اًمؽم كضم ِؾَ -سم ٌ
( )11أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)160 /11وأسمق داود ذم يمتََ٤مب َّ َ
ِ
ِ
ِ
اًمو َال ِم قمََ َغم َأ ْه ِؾ ْإَ ْه َق ِاء (.)2420
اًموٜمََّّ٦مَ -سم ُ
٤مب َشم َْرك َّ
( )10أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)075 /21وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
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رشح السنة
جم٤مًموٝمؿ ،ويمتبٝمؿ وىمٜمقامؿ وم٘مد ؾمٚمٛم٧م ،وأٟم٧م ُم٠مُمقر هبذا ،سمن٤مب جم٤مٟمبن٦م أهنؾ إهنقاء وسمٖمْمنٝمؿ ،يٕمٜمنل
يبٖمْمقا ذم اهلل قمز وضمؾ ،هذا اًمبٖمض ذقمل ،ي١مضمر قمٚمٞمف اإلٟمو٤من ،يمام أٟمف ي١مضمر قمغم احل٥م ذم اهلل وم٢مٟمف ي١مضمر
قمغم اًمبٖمض ذم اهلل ،ومٞمبٖمْمقن ذم اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -عم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمنـ اًمبندع واًمْمنالٓت واعمحندصم٤مت،
ومٚمٝمذا يبٖمْمقن ذم اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.-
احلدي٨م إول ومٞمف ضٕمػ ًمقضمقد اًمرضمؾ اعمجٝمقل طمٞم٨م ىم٤مل رضمؾ قمنـ أو ذر ىمن٤مل :ىمن٤مل رؾمنقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :أو َصم ُؼ ُقمرى ْ ِ ِ
٥م ِذم اهللََِّ ،وا ًْم ُب ْٖم ُض ومِ ِٞمفش( ،)11واعمٕمٜمك ُمـ ضمٝمن٦م احلن٥م ذم اهلل
حل ك
ْ
اإل َيامن :ا ُ
َ
واًمبٖمض ذم اهلل هق أهنام ُمـ أصٚمح إقمامل ٓ ؿمؽ أهن٤م ُمـ أصٚمح ُم٤م يت٘مرب سمف اًمٕمبد هلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم-
ٕن اعمحب٦م واًمبٖمْم٤مء إذا حتٙمٛم٧م ومٞمٝم٤م ،ومجٕمٚمتٝم٤م ظم٤مضٕم٦م ًمٚمنمع ٓ ًمٚمٝمقاء ،وحت٥م هلل وشمبٖمض هلل ومن٢من ذًمنؽ
ُمـ أقمغم ُم٘م٤مُم٤مت اإليامن ٕٟمؽ ضم٤مٟمب٧م هقاك وطمٙمٛم٧م ذع اهلل شمٕم٤ممم طمتك ومٞمام حت٥م وومٞمام شمبٖمض وهذا ُمـ
اخلْمقع اًمٕمٔمٞمؿ هلل رب اًمٕم٤معملم.
احلدي٨م اًمذي سمٕمده طمدي٨م ُمِمٝمقر رواه اًمِمٞمخ٤من وهمػممه٤م ذم ىمّم٦م ختٚمػ يمٕم٥م اسمـ ُم٤مًمؽ وُمرارة سمنـ
اًمرسمٞمع وهالل سمـ أُمٞم٦م قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم همزوة شمبقك ،ومٚمام ختٚمٗمقا اىمروا أهنؿ َل يٙمـ هلؿ قمذر،
وم٤مًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمر هبجرهؿ طمتك أُمر سمٕمدم اًمٙمالم ُمٕمٝمؿ وسم٘مقا قمغم هذا مخولم ًمٞمٚم٦م طمتك اٟمنزل
اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ذم شمقسمتٝمؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َقم َغم اًم َّثال َصم ِ٦م ا ًَّم ِذي َـ ُظمٚم ُٗمقا َطم َّتَّك إِ َذا َض٤م َىم ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ إَ ْر ُض
ِ
ِ
ِ
نق
َن٤مب َقم َٚمن ْٞم ِٝم ْؿ ًم َٞم ُتُق ُسمنقا إِ َّن اهللََّ ُه َ
نؿ َشم َ
سمِ َام َر ُطم َب ْ٧م َو َض٤م َىم ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َأٟم ُٗم ُو ُٝم ْؿ َو َفمٜمككقا َأ ْن ٓ َُم ْٚم َج َ٠م ُم َـ اهللَِّ إِ َّٓ إِ ًَم ْٞمنف ُصم َّ
اًم َّتَّقاب ِ
ٞمؿ﴾(.)12
اًمرطم ُ
َّ ُ َّ
( )11أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)064/2وأسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم «ُموٜمدهش ( ،)525واسمـ أو ؿمٞمب٦م ذم «ُمّمٜمٗمفش ( ،)62/5واسمـ أو اًمندٟمٞم٤م ذم «اإلظمنقانش
( ،)1واسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ذم «اعمتح٤مسملم ذم اهللش ( ،)12وومٞمفً :مٞم٨م سمـ أو ؾمٚمٞمؿ ،ىم٤مل اسمـ طمجر ذم «مذي٥م اًمتٝمذي٥مش (« :)246/6وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :يم٤من
ً
وـم٤مووؾم٤م وجم٤مهدًً ا قمـ اًمٌمء ومٞمختٚمٗمقن ومٞمف ومػموى أهنؿ اشمٗم٘مقاُ ،مـ همػم شمٕمٛمند،
حل٤م قم٤مسمدًً ا ،ويم٤من ضٕمٞم ًٗم٤م ذم احلدي٨م ،ي٘م٤مل :يم٤من يو٠مل قمٓم٤مء
ً
رضمال ص٤م ً
وىم٤مل اسمـ طمب٤من :اظمتٚمط ذم آظمر قمٛمره ومٙم٤من ي٘مٚم٥م إؾم٤مٟمٞمد ،ويرومع اعمراؾمٞمؾ ،وي٠ميت قمـ اًمث٘م٤مت سمام ًمٞمس ُمـ طمديثٝمؿ ،شمريمف اًم٘مٓم٤من ،واسمـ ُمٝمدي واسمنـ
ٌ
صدوق امؿ ،وىم٤مل احل٤ميمؿ
ُمٕملم وأمحد يمذا ىم٤مل ،وىم٤مل اًمؽمُمذي ذم «اًمٕمٚمؾ اًمٙمبػمش :ىم٤مل حمٛمد :يم٤من أمحد ي٘مقلً :مٞم٨م ٓ يٗمرح سمحديثف ،ىم٤مل حمٛمد :وًمٞم٨م
أسمق أمحدً :مٞمس سم٤مًم٘مقي قمٜمدهؿ ،وىم٤مل احل٤ميمؿ أسمق قمبد اهلل :جمٛمع قمغم ؾمقء طمٗمٔمف ،وىم٤مل امقزضم٤مين :يْمٕمػ طمديثف ،وىم٤مل اًمبزار :يم٤من أطمد اًمٕمب٤مد إٓ أٟمف
ٌ
ضنٕمٞمػ
ُ
صندوق،
أص٤مسمف اظمتالط وم٤مضٓمرب طمديثف ،وإٟمام شمٙمٚمؿ ومٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ هبذا ،وإٓ ومال ٟمٕمٚمؿ أطمدًً ا شمرك طمديثف ،وىمن٤مل يٕم٘منقب سمنـ ؿمنٞمب٦م :هنق
احلدي٨مش.
( )12اًمتقسم٦م.116 :
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ذم هذه اًمٗمؽمة ٕهنؿ يم٤مٟمقا ىمد ظم٤مًمٗمقا وقمّمقا أُمر صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هبجراهنؿ ومٙم٤مٟمقا إذا ؾمٚمٛمقا قمغم
اطمد َل يرد قمٚمٞمٝمؿ اًموالم ،طمتك إن يمٕم٥م ريض اهلل قمٜمف شموقر قمنغم ضمندار أو ىمتن٤مدة ،طمن٤م ط سمونت٤من ،ومن٠مشمك
وؾمٚمؿ قمٚمٞمف ىم٤مل ،ويم٤من أطم٥م اًمٜم٤مس إزم ،ىم٤مل :ومق اهلل ُم٤م رد قمكم اًموالم ـم٤مقم٦م هلل ورؾمقًمفٕ ،ن اًمرؾمقل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هنك قمـ اًمٙمالم ُمٕمٝمؿ هن٤م ل ،ومٚمؿ يرد قمٚمٞمف اًموالم ،هذا ٟمٛمقذج ُمـ اعمج٤مٟمب٦م.
ه١مٓء مجٞم ًٕم٤م ىمٓم ًٕم٤م ًمٞموقا ُمـ أهؾ إهقاء وإٟمام طمّمؾ قمٜمدهؿ ُمٕمّمٞم٦م ،ومام قمالىمتٝمؿ سم٤مًمب٤مب ،قمالىمنتٝمؿ
سم٤مًمب٤مب سمٞمٜم٦م إذا هجر أهؾ اعمٕمّمٞم٦م وهؿ اىمؾ ضمرم ُمـ أهؾ إهقاء ومٝمجر أهؾ إهقاء ُمـ سم٤مب أومم ،وًمذًمؽ
ىم٤مل سم٤مب جم٤مٟمبتٝمؿ وذيمر طمدي٨م ذم ُمـ قمّمقا صمؿ أن اهلل شم٤مب قمٚمٞمٝمؿ يمام شم٘مدم.
أيْم٤م ،ذيمر
اًمب٤مب اًمذي سمٕمده هذا ٟمٛمقذج ًمٜمامذج هجر أهؾ إهقاء وومٞمف شمرك اًموالم قمٚمٞمٝمؿ ،وشمرك رده ً
ومٞمٝم٤م طمدي٨م قمامر ريض اهلل قمٜمف ىمدم قمغم أهٚمف وىمد شمِم٘م٘م٧م يداه إُم٤م ُمنـ آصمن٤مر اًمٕمٛمنؾ أو ٟمحنقه ،ومٛمنـ سمن٤مب
اًمٕمالج ظمٚم٘مقه سمزقمٗمران ،اًمزقمٗمران ٓ يٜم٤مؾم٥م اًمرضم٤مل وٓ يٜمبٖمل أن يتزقمٗمنر اًمرضمنؾ ،وإٟمنام هنق ُمنـ ؿمن٠من
اًمٜمو٤مء ومٝمق ريض اهلل قمٜمف شم٠مول ُمـ سم٤مب أن هذا ٟمقع ُمـ اًمٕمالج وًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمتزيـ ًمٙمـ يداه ىمد شمِم٘م٘م٧م
قمالضم٤م ،أشمك ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وموٚمؿ قمٚمٞمف ،اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ َل ينرد قمٚمٞمنف
وم٠مراد أن يٕم٤مًم٩م
ً
٥م َوم٤م ْهم ِو ْؾ َه َذا َقمٜمْ َْؽش( ،)13يٕمٜمل أُمره أن يرضمع ويٖموؾ آصم٤مر اًمزقمٗمنران،
اًموالم ،وأُمره ُمب٤مذة سم٘مقًمف« :ا ْذ َه ْ
وَل يرد قمٚمٞمف اًموالم.
ُمرة أظمرىُ ،م٤م قمالىم٦م احلدي٨م سم٠مهؾ إهقاء؟ إذا يم٤من هذا ي٘مع ًمّمح٤مو ضمٚمٞمؾ ذم أُمر ًمٞمس ُمـ اعمٕمتزًمن٦م
أو امٝمٛمٞم٦م أو اخلقارج ،وإٟمام ذم أُمر مم٤م ىمد يٙمقن ظمٗمل قمٚمٞمف طمتك ،وهق أُمر َيتص سمف اًمٜمون٤مء ،ومتن٠مول ريض
اهلل قمٜمف وضمٕمٚمف ذم يديف ُمـ سم٤مب اًمٕمالج ،وم٠مسمك اًمٜمبل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ أن ينرد قمٚمٞمنف اًمونالم ،ويمٚمٛمنف
ُمب٤مذة اذه٥م وم٠مهموؾ هذا قمٜمؽ ،إذا هجر هذا وهق صح٤مو ضمٚمٞمؾ وَل ينرد قمٚمٞمنف اًمونالم ،وم٠مهنؾ إهنقاء
واًمْمالل ُمـ ؿم٤مَتل اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وُمـ ٟم٤مؿمئل إومٙم٤مر اخلبٞمث٦م اًموٞمئ٦م ذم إُم٦م ،ه١مٓء ُمـ سمن٤مب
أومم أٓ يوٚمؿ قمغم ه١مٓء.

ِ
اخل ُٚم ِ
قق ًمِٚمر َضم ِ
٤مل (.)2154
٤مب ِذم ْ َ
اًمؽم كضم ِؾَ -سم ٌ
( )13أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)160 /11وأسمق داود ذم يمتََ٤مب َّ َ

-10-

رشح السنة
احلدي٨م سمٕمده ومٞمف ُم٘م٤مل ٕٟمف ُمـ ـمريؼ ؾمٛمٞم٦م قمـ قم٤م ِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ومٞمف ىمّم٦م أن سمٕمنػم ًمّمنٗمٞم٦م ريض
اهلل قمٜمٝم٤م اقمتؾ ويم٤من ذم احل٩م ،ومٚمام اقمتؾ هذا اًمبٕمػم أراد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ زيٜم٥م أن شمٕمٓمل صٗمٞم٦م
سمٕمػم هل٤م ويم٤من قمٜمده٤م ومْمؾ فمٝمر ،يٕمٜمل قمٜمده٤م ُمريم٥م ظم٤مُمؾ ،اًمٔمٝمنر يٓمٚمنؼ قمنغم اًمبٕمنػم ،ي٘منقل أطمرضنت
فمٝمري يٕمٜمل ٕٟمف يريم٥م ،ومٙم٤من اًمٔمٝمر وم٤مضؾ قمـ طم٤مضمتٝم٤م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وم٠مؿم٤مر قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمبل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ أن شمٕمٓمل صٗمٞم٦م هذا اًمبٕمػم ،هل همٞمقر يمٖمػمه٤م ُمـ اًمٜمون٤مء ٕن صنٗمٞم٦م ضة ًمزيٜمن٥م ريض اهلل قمنٜمٝمؿ،
وُمـ ؿم٠من اًمرضا ر واًمزوضم٤مت أن يٙمقن سمٞمٜمٝمؿ ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمتٜمن٤مومس وم٠مـمٚم٘من٧م يمٚمٛمن٦م همنػم ٓ ٘من٦م ريض اهلل
قمٜمٝم٤م ،وىم٤مًم٧م :أٟم٤م أقمٓمل شمٚمؽ اًمٞمٝمقدي٦م ،شمريد أن أصٚمٝم٤م ُمنـ امنقدٕ ،هنن٤م ُمنـ ذرين٦م هن٤مرون قمٚمٞمنف اًمّمنالة
واًموالم ،ومٖمْم٥م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمجره٤م ذم ذي احلج٦م اًمنذي يمن٤من ومٞمنف احلن٩م وذم حمنرم وذم صنٗمر
ودظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ذم رسمٞمع وأهنك هجره٤م ىمبؾ أن يٛمقت سمٗمؽمة ىمّمػمة صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
قمغم يمؾ طم٤مل احلدي٨م يمام ىم٤ملً ،مٙمـ ُمـ ضمٝم٦م هجر أهؾ إهقاء هذا ٓ ؿمؽ أٟمف طمنؼ ،وإذا هجنر ُمنـ
قمّم٤م سمٙمٚمٛم٦م همػم ٓ ٘م٦م أو ومٕمؾ ،ومٕمؾ همػم ٓ ؼ قمغم ؾمبٞمؾ اًمٕمّمٞم٤من ،ومجران أهؾ اًمبدع واًمْمالٓت ُمـ سم٤مب
أومم.
ًمٙمـ ي٤م إظمقة يٜمبٖمل أن يتٜمبف ُٕمر ُمٝمؿ ضمدًً ا ذم ُمو٠مًم٦م اهلجر ،وهل أن ُمـ يم٤من قمٜمده هقى وسمدقم٦م سموب٥م
ضمٝمؾ وم٢من قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يرومع قمٜمف ضمٝمٚمفُ ،م٤م ٟمب٤مدر ٟم٘مقل هذا اًمرضمؾ ص٤مطم٥م اهلنقى ،اهجنره واشمريمنف
وٓ شمٙمٚمٛمف ُمب٤مذة إٓ إذا شمبلم ًمؽ قمٜم٤مده وإساره ،أُم٤م إذا وضمٝمتف وىمٚم٧م ًمنف قمنـ هنذا قمنغم ظمنالف هندي
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهدي اًمّمح٤مسم٦م ،وان قمٚمٞمؽ أن شمٚمزم احلؼ وم٘م٤مل ضمزاك اهلل ظمنػمُ ،من٤م يمٜمن٧م
اقمٚمؿ ،طمٞم٤ميت هٙمذا أٟم٤م وأو وضمدي ،وأٟم٧م ـم٤مًم٥م قمٚمؿ قمجؾ اهلل ًمنؽ اًمتقسمن٦م ،وم٠مؾمنتٖمٗمر اهلل ممن٤م يمٜمن٧م ومٞمنف،
وؾمٚمؽ اًموٜم٦م.
إن يم٤من ضم٤مهؾ حيت٤مج أن يٕمٚمؿ وإذا قمٚمؿ ىمبؾ ومال مجره ،إٟمام اهلجر يمنام ٟمنص أهنؾ اًمٕمٚمنؿ ذم ُمنـ قمٜمن٤مد
وإسار ،أُم٤م ه١مٓء امٝم٤مل اًمذيـ يٜمتٔمرون ُمٜمؽ شمقضمٞمف ويٜمتٔمرون ُمٜمنؽ إٟم٘من٤مذ عمن٤م هنؿ ومٞمنف ُمنـ اًمْمنالل،
اعمب٤مدرة قمغم هدامؿ ه٤م يموؾ ،سمدل ُم٤م يدقمق اإلٟمو٤من قمغم اهلل ويبذل امٝمد ُمٕمٝمؿ ي٘مقل أٟم٤م اهجرهؿ ،هذا همػم
وأيْم٤م ٟمنقع
صحٞمح وًمٞمس هذا ُمـ اهلجر اًمنمقمل ،اهلجر اًمنمقمل ٟمققمف اًمٕمالجً ،مٕمؾ هذا اعمبتدع أن يتقب ً
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حتذير ُمٜمف ٕن أهؾ اًمٕمٚمؿ إذا هجروه اشمْمح ًمٚمٕم٤مُم٦م أٟمف ض٤ملً ،مٙمـ إذا يم٤من ً
رضمال ضم٤مهؾ ووضمنف شمقضمنف ،وإذا
قمٚمؿ شمٕمٚمؿ ،ومٖمٜمف ٓ امجر ،سمؾ يبلم ًمف احلؼ وم٢من ىمبؾ وم٤محلٛمد هلل وإن أسمك وم٢مٟمف امجر.
(اعمتـ)
سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ امدال ذم اًم٘مرآن.
وقمـ أو هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل« :اعمِْراء ِذم ا ًْم ُ٘مر ِ
آن ُيم ْٗم ٌرش(.)14
ْ
َ ُ
(اًمنمح)
ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٝمل قمـ امدال ذم اًم٘مرآن ،اًم٘مرآن ٟمزل ًمٞمٕمٛمؾ سمف ،وًمٞمس ُمقضن ًٕم٤م ٕن جيٕمنؾ سمنلم
ٌ
هذا اًمب٤مب
اًمٜم٤مس ًمٞمتخ٤مصٛمقا ويتٜم٤مزقمقا ،وم٢من هذا ُم٤م أٟمزل ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن ُمـ أضمٚمنف ،أٟمنزل ًمنٞمحٙمؿ وًمٞمٜمٝمنل هنذه امندآت
واعمٜم٤مزقم٤مت.
وهلذا ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ا ْىم َر ُءوا اًم ُ٘م ْر َ
آن َُم٤م ا ْ َت َٚم َٗم ْ٧م ُىم ُٚمق ُسم ُٙم ُْؿَ ،ومن٢مِ َذا ْ
اظم َت َٚم ْٗمن ُت ُْؿ َوم ُ٘مق ُُمنقا َقمٜمْْن ُفش(،)15
ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن إذا ًُمزم ـمريؼ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أأشمٚمٗم٧م اًم٘مٚمقب قمٚمٞمف ،وم٢مذا يمن٤مٟمقا ؾمنٞمتٝم٤مضمرون ويتٜمن٤مزقمقن
ويتِم٤مَتقن واًم٘مرآن سمٞمٜمٝمؿ ،ومٝم١مٓء قمٚمٞمٝمؿ أن ي٘مقُمقا وأن يؽميمقا هذا اًمٜم٘م٤مش.
ِ
واًمو َال ُم -أظمؼم أن اعمراء وهق امدل ،وىمٞمؾ :إن اعمراد سمف اًمِمؽ
ذم احلدي٨م هٜم٤م أن اًمٜمبل َ -قم َٚم ْٞمف اًمّمالة َّ
يمٗمر ،واًمٔم٤مهر ُمـ اعمراء أٟمف هق امدال وهق قمغم ٟمققملم اصمٜملم:
أن ٌ
سم٠من شمٙمقن اعمامرة ذم اًم٘مراءة ،ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن ٟمزل يمام شمٕمٚمٛمقن قمغم ؾمبٕم٦م أطمرف ،وُمـ أىمر ف أطمد اًمّمح٤مسم٦م ريض
اهلل قمٜمٝمؿ قمغم طمرف ،وأىمرأ أظمر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م همػمهؿ قمغم طمرف ،ومٚمٞمس ًمف أن يرد احلنرف اًمنذي َل يٕمٚمٛمنف،
ٕن ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن ٟمزل سمف وم٢مذا رده وم٘مد رد يمالم اهلل قمز وضمؾ ويمٗمر سمف ،هذا وضمف.

ِ
ِ
ِ
ِ
امدََ ِ
٤مب اًمٜمَّ َّْٝم ِل قمََ ِـ ِْ
َن٤مب
ال ِذم ا ًْم ُ٘م ْرآن ( ،)2421واًمٜمو٤م ل ذم «ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمىش ذم يمتَ ُ
اًموٜمََّّ٦مَ -سم ُ
( )14أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)125 /6وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
آن -سم٤مب اعمِْراء ِذم ا ًْم ُ٘مر ِ
َوم َْم٤م ِ ِؾ ا ًْم ُ٘مر ِ
آن (.)6217
ْ
َ ُ
ْ
اهٞم ِ٦م ِ
َ٤مب و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اخلالَ َِف ( ،)5142وُموٚمؿ ذم يمت٤مب ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ  -سم٤مب اًمٜمََّّٝم ِل قمََ ِـ اشمب٤م ِع ُمتَ ََِم٤مسمِ ِف ا ًْم ُ٘مر ِ
ِ
آن،
َ ُ ْ
٤مب َيم ََر َ
اًموٜمََّّ٦مَ -سم ُ
( )15أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمتَ ُ
ْ
َ ُ
َ٤مب آقمْْ ت َّم٤م ِم سمِ٤مًمٙمتَ ِ َ ك
واًمتََّّح ِذ ِير ُِمـ ُمتَّ َِّب ِٕم ِٞمف ،واًمٜمََّّٝم ِل قمََ ِـ ِ
آ ْظمتِ َال ِف ِذم ا ًْم ُ٘مر ِ
آن (ُ ،)0445مـ طمدي٨م ُضمٜمْْدََ ِ
ب ْسم ِـ قمََ ْب ِد اهللِ ا ًْم َب َج ِكم ريض اهلل قمٜمف.
َ ْ
َ ْ
ْ
ْ ُ
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وىمٞمؾ :إن اعمراد سم٤مًمٜمٝمل قمـ امدال واعمراءُ ،م٤م يتٕمٚمؼ سمٓمري٘م٦م اعمتٙمٚمٛمنلم واًمْمنالل واًمب٤مـمنؾ يم٤معمٕمتزًمن٦م
وامٝمٛمٞم٦م وُمـ ظمٚمٗمٝمؿ سمٕمدهؿ 8ممـ يذهبقن ُمذاه٥م ذم امدال واًمٜمزاع قمغم ـمري٘م٦م اعمتٙمٚمٛمنلم ممنـ يونٛمقن
سم٠مهؾ اًمٙمالم.
ممـ يٜم٤مرون وجي٤مدًمقن ذم اًم٘مدر وذم إُمقر اًمٖمٞمبٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م إٓ اًمتوٚمٞمؿ سم٤مًمٜمّمنقص وٓ
يٛمٜمع أن اعمٕمٜمٞملم صحٞمحلم ،ومال يّمح امدال سمرومض رء ُمـ أطمرف ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن اًمث٤مسمت٦م ،وٓ امندال ذم ُمٕم٤مٟمٞمنف
قمغم ـمري٘م٦م أهؾ اًمب٤مـمؾ.
وإذا أراد أطمنندًً ا اؾمننتٜمب٤م ًـم٤م أو اؾمن ً
نتدٓٓ ،وم٤مٓؾمننتٜمب٤مط اعمٜمْمننبط وآؾمننتدٓل اعمٜمْمننبط ًمننٞمس ُم نرا ًءا،
آؾمتدٓل اعمٜمْمبط ًمٞمس ُمرا ًءا إٟمام اعمٜمٝمل قمٜمف اعمج٤مدٓت واعمٜم٤مزقم٤مت اًمتل ذيمرٟم٤م.
(اعمتـ)
اًموٜمََّّ٦م
سم٤مب ذم ًمزوم ك

رؾمقل اهلل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أٟمف ىم٤ملَ « :أ َٓ إِين ُأوشمِ ُ ِ
ِ
َ٤مب
وقمـ اعم٘مدام سمـ َُم ْٕمدي َيم َِر َب ،قمـ
ٞم٧م ا ًْمٙم َت َ
آنَ ،ومنام وضمندْْ ُشمُؿ ومِ ِ
و ُِم ْث َٚمف ُمٕمفَ ،أ َٓ ي ِ
ٞمنف ُِمن ْـ َطم َ
٤من َقم َغم َأ ِري َٙمَتِ ِف َي ُ٘م ُ
قؿم ُؽ َر ُضم ٌؾ َيٜمْ َثٜمِل َؿم ْب َٕم َ
نال ٍل
ُ
َ ُ ََُ
قلَ :قم َٚم ْٞم ُٙم ُُؿ ا ًْم ُ٘م ْنر َ َ َ َ ْ
َوم َ٠م ِطم كٚمقه وُم٤م وضمدْْ ُشمُؿ ومِ ِٞمف ُِمـ طمرا ٍم َومحرُمقهَ ،أ َٓ َٓ َحيِ كؾ ًَم ُٙمُؿ َحلؿ ِْ
احل َام ِر ْإَ ْه ِكم َو َٓ ُيم كُؾ ِذي َٟم ٍ
َ٤مب ُِم َـ اًمون َب٤م ِعِ،
َ ُ ُ
ْ ُْ
ْ ََ
ُ َ َ َ َ ْ
ِ
ِ
ٍِ
َأ َٓ َو َٓ ًُم َ٘م َٓم ٌ٦م ُِم ْـ ُم ِ
وه ْؿ
نق ٍم َوم َٕم َٚمن ْٞم ِٝم ْؿ َأ ْن َي ْ٘م ُنرو ُهَ ،ومن٢مِ َذا ََل ْ َي ْ٘م ُنر ُ
٤مل ُُم َٕم٤مهد إِ َّٓ َأ ْن َي ْو َت ْٖمٜم َل َص٤مطم ُب َٝم٤مَ .و َُم ْـ َٟم ََز َل سمِ َ٘م ْ
َ
ِ
قه ْؿ سمِ ِٛم ْث ِؾ ِىم َر ُاه ْؿش .)16
َوم َٕم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َأ ْن ُي ْٕم٘م ُب ُ
(

نغم َأ ِري َٙمَتِ ِ
لم َأ َطمندََ ُيم ُْؿ ُُم َّتَّٙمِ ًئن٤م َقم َ
نف
وقمـ أو راومع قمـ أسمٞمف ،قمـ اًمٜمبل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملُ َٓ « :أ ًْم ِٗم َ َّ
قلَُ :م٤م َٟمَدْْ ِريَُ ،م٤م َو َضمدْْ َٟمَ٤م ِذم يمِ َت ِ
َي ْ٠مشمِ ِٞمف ْإَ ُْم ُر ُِم ْـ َأ ُْم ِري ِمم َّ٤م َأ َُم ْر ُت سمِ ِف َأ ْو َهنَ ْٞم ُ٧م َقمٜمْ ُف َوم َٞم ُ٘م ُ
َ٤مب اهللَِّ ا َّشم َب ْٕمٜمََ٤م ُهش .)17
(

( )16أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم ًمزوم اًموٜم٦م ( ،)2422واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب ُم٤م هنل قمٜمف أن ي٘م٤مل قمٜمد طمندي٨م
ٌ
همري٥م ُمـ هذا اًمقضمفش ،واسمـ ُم٤مضمف ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سمن٤مب شمٕمٔمنٞمؿ طمندي٨م
طموـ
طمدي٨م
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)0442وىم٤مل« :هذا
ٌ
ٌ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمتٖمٚمٞمظ قمغم ُمـ قم٤مرضف ( ،)10وأمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)112/2واًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ اًمٙمبػمش (.)446/060 /02
( )17أظمرضمف أسمق داود ذم ِيمتََ٤مب اًموٜمَّ َِّ٦م  -سم٤مب ِذم ًُمزُُ و ِم اًموٜمَّ َِّ٦م ( ،)2423واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب َأسمقاب ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ  -سم٤مب ُم٤م ِهنل قمََ ٜمْف َأ ْن ي َ٘م َ٤مل ِقمٜمْْدََ طم ِد ِ
ي٨م اًمٜمََّّبِل َص َّ
نغم
َ
َ ُ َ ُ َ ُ ُ
َْ ُ
َ ٌ
ك
ك
اهللَُّ قمََ َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ ( ،) 0441واسمـ ُم٤مضمف ذم اومتت٤مح اًمٙمت٤مب ذم اإليامن وومْم٤م ؾ اًمّمح٤مسم٦م واًمٕمٚمؿ -سم٤مب شمٕمٔمٞمؿ طمدي٨م رؾمقل اهلل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ،
واًمتٖمٚمٞمظ قمغم ُمـ قم٤مرضف (.)11
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رؾمقل اهلل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َُ « :-م ْـ َأ ْطمدََ َ
ُ
ث ِذم َأ ُْم ِر َٟمَ٤م َه َذا َُم٤م ًَم ْٞم َس ُِمٜمْ ُف َوم ُٝم َق
وقمـ قم٤م ِم٦م ىم٤مًم٧م :ىم٤مل
َردش .)22
(

أُمرا قمغم همػم ِ
أُمرٟم٤م ومٝمق ردش .)21
اًمٜمبل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َُ « :-م ْـ َصٜمَ ََع ً
ىم٤مل اسمـ قمٞموك :ىم٤مل َّ
اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م ،وهق ِمم َّنـ ٟمنزل
جر اسم ُـ ُطم ْج ٍر ،ىم٤مٓ :أشمٞمٜم٤م
َ
اًموٚمٛمل ُ
وطم ُ
وقمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو ك
ومٞمفَ ﴿ :و َٓ َقم َغم ا ًَّم ِذي َـ إِ َذا َُم٤م َأ َشم َْق َك ًمِ َت َْح ِٛم َٚم ُٝم ْؿ ُىم ْٚم َ٧م َٓ َأ ِضمدُُ َُم٤م َأ ْمحِ ُٚم ُٙم ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف﴾( )20ومو َّٚمٛمٜم٤م.
َ
ُ
رؾمقل اهلل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -
اًمٕمرسم٤مضَ :ص َّغم سمٜم٤م
٘متبولم ،وم٘م٤مل
أشمٞمٜم٤مك َزا ِ ِري َـ و َقم٤م دي َـ و ُُم
وىمٚمٜم٤م:
ُ
َ
ُ
ذات يقم ،صمؿ َ
اًم٘مٚمقب ،وم٘من٤مل ىم٤م نؾ :ين٤م
وو ِضم َٚم٧م ُمٜمٝم٤م
ومق َقم َٔمٜم٤م ُمققمٔم ً٦م سمٚمٞمٖم َ٦م َذ َر َوم ْ٧م ُمٜمٝم٤م
ُ
اًمٕمٞمقن َ
أىمبؾ قمٚمٞمٜم٤مَ ،
(

رؾمقل اهلل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ -
َ
يم٤من هذه ُمققمٔم ُ٦م ُمقدع ،ومامذا َشمَٕمٝمدُُ إًمٞمٜم٤م؟.
ِ
وم٘م٤مل« :أوصٞم ُٙمُؿ سمت٘مقى اهلل واًموٛم ِع واًم َّٓم ِ
٤مقم٦م ْ
نػمى
ومو َ
وإن َقم ْبدًً ا طمبِم ًّٞم٤م ،وم٢م َّٟمَّف ُمـ َيٕم ْش ُمنٜمٙمؿ َسم ْٕمندي َ
ِ
ِ
ِ
َّقاضمنذ،
اًمراؿمندي َـََ ،ت َ َّونٙمقا هبن٤م و َقم كْمنقا قمٚمٞمٝمن٤م سم٤مًمٜمَّ
خلٚمٗم٤مء ،اعمَٝمدي َ
وؾمٜمََّّ٦م ا ُ
لم َّ
يمثػما ،ومٕمٚمٞم ُٙمُؿ سموٜمََّّتل ُ
اظمتال ًوم٤م ً
وحم ْْدََ ِ
ِ
إُمقر ،وم٢من ُيم َُّؾ ُحمدََ َصم ٍ٦م سمدْْ َقم ٌ٦م ،ويمؾ سمد َقم ٍ٦م َضالًم ٌ٦مش .)21
صم٤مت
وإ َّي٤ميمؿ ُ
(

وقمـ ِ
قمبد اهلل سمـ ُموٕمقد ،قمـ اًمٜمبل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمن٤مل« :أٓ َه َٚم َ
نؽ اعمُتٜمٓمٕمنقنش  ،)22صمنالث
(

ُمرات.
َّ
(اًمنمح)
هذا اًمب٤مب ذم ًمزوم اًموٜم٦م وقمدم اًمرض٤م سمٖمػمه٤م ً
سمديال يم٤م ٜمًً٤م ُم٤م يم٤من ،وم٠من يثب٧م قمغم هذه اًمونٜم٦م اًمتنل وهلل
وم٘منرا
احلٛمد واعمٜم٦م أٟمٕمؿ-اهلل شمٕم٤ممم -هب٤م ،وُمـ ووم٘مف-اهلل شمٕم٤ممم-إًمٞمٝم٤م ومٝمق اعمحٔمقظ ،طمتك إن يم٤من أؿمد اًمٜم٤مس ً
ُمرض٤م ،وأؿمدهؿ ذم دٟمٞم٤مه ظمقف.
وأقمٔمٛمٝمؿ ً
( )22أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمّمٚمح -سم٤مب إذا اصٓمٚمحقا قمغم صٚمح ضمقر وم٤مًمّمٚمح ُمردود ( ،)0475وُموٚمؿ ذم يمت٤مب إىمْمٞم٦م -سم٤مب ٟم٘مض إطمٙمن٤مم
اًمب٤مـمٚم٦م ورد حمدصم٤مت إُمقر (ُ ،)1516مـ طمدي٨م قم٤م ِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
ِ
ِ
اًموٜمَّ َِّ٦م (.)2424
اًموٜمََّّ٦م َ -سم ٌ
٤مب ِذم ًُمزُُ و ِم ك
( )21أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)325 /22وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
( )20اًمتقسم٦م.70 :
( )21أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم ًمزوم اًموٜم٦م ( ،)2425واًمؽمُمنذي ذم «ضم٤مُمٕمنفش :يمتن٤مب اًمٕمٚمنؿ -سمن٤مب ُمن٤م ضمن٤مء ذم أظمنذ سم٤مًمونٜم٦م
واضمتٜم٤مب اًمبدع ( ،)0454واسمـ ُم٤مضمف ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سم٤مب اشمب٤مع ؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم ( ،)22وأمحد ذم «ُموٜمدهش (.)104 /2
( )22أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب َه َٚم َؽ اعمتٜم ّٓمٕمقن (.)0452
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ٍ
ٍ
صٞمػ صمؿ شمذه٥م ،ومٞمٙمقن ُمـ ًمزم اًمونٜم٦م ًمنف
شمبٕم٤مت ُم٤م هل إٓ ومؽم ٌة يموح٤مسم٦م
ٕن هذه اًمدٟمٞم٤م سمام ومٞمٝم٤م ُمـ
اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ ،وًمف اخلٚمقد إسمدي ذم دار اًموٕم٤مدة ،وٓؾمٞمام إذا ُزهد ومٞمٝم٤م وىمؾ اًمٜم٤مس هل٤م ،وم٤مٓؾمتٛمو٤مك هب٤م ذم
ُمثؾ هذا اًمقىم٧م يٙمقن إضمر ومٞمف أقمٔمؿ سمٙمثػم ُمـ آؾمتٛمو٤مك سم٤مًموٜم٦م 8إذا يم٤من اعموتٛموٙمقن هب٤م يمثػميـ.
اعموتٛموٙمقن سم٤مًموٜم٦م قمغم ٍ
ظمػم ذم يمؾ إطمقالً 8مٙمـ إذا ىمؾ اًمٜم٤مس ويمثر أهؾ اًمب٤مـمؾ واًمْمنالل وومِمن٤م
اعمٜمٙمر ،وىمؾ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وشمٗم٤مطمش أهؾ اًمب٤مـمؾ واضمؽم قا ،ومٚمزوم اًموٜم٦م واحل٤مًم٦م هنذه
ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يت٘مرب سمف إمم اهلل قمز وضمؾ.
وهلذا ىم٤مل َ -قم َٚمٞم ِف اًمّمالة واًمو َالمِ « :-
اًمٕم َب٤م َد ُة ِذم اهل َ ْر ِج َيم َِٝم ْج َر ٍة إِ َ َّزمش  ،)23هجرة إمم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف
ْ
َّ ُ
(

وؾمٚمؿ ُمـ حيّمٚمٝم٤م ُمـ يدريمٝم٤م؟ أظمؼم أن اًمٕمب٤مدة ذم اهلرج قمٜمد آظمتالف وقمٜمد آظمتالط وشمٖمنػم إطمنقال
أهن٤م يم٤مهلجرة إًمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مًمزم اًموٜم٦م.
أقمٔمؿ ُم٤م شمت٘مرب سمف إمم-اهلل شمٕم٤ممم -أن شمٚمزم هذه اًموٜم٦م ذم مجٞمع أُمنقرك ،ذم مجٞمنع اقمت٘من٤مدك ذم صنالشمؽ
وقمب٤مداشمؽ ذم شمٕم٤مُمٚمؽ ُمع ُمـ طمقًمؽ ،يمؾ هذا شمْمبٓمف ًمؽ اًموٜم٦م.
ذم احلدي٨م إول أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أظمؼم أٟمف أويت اًمٙمت٤مب وهق ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن ،وُمثٚمنف ُمٕمنف وهنل
اًموٜم٦م ،صمؿ ىم٤ملَ « :أ َٓ ي ِ
قؿم ُؽ َر ُضم ٌؾ َيٜمْ َثٜمِل َؿم ْب َٕم َ
٤منش ،اًمتٕمبػم سم٤مًمِمبٕم٤من يدل قمغم أن اإلٟمو٤من ُمؽمف ص٤مطم٥م شمرف
ُ
وص٤مطم٥م شمٜمٕمؿ ،وهلذا ىم٤ملَ « :قم َغم َأ ِري َ ِ ِ
ٙمَتفش ُمتٙمئ قمغم ِسيرهَ .ي ُ٘م ُ
قل:
ي٘مقلَ « :قم َٚم ْٞم ُٙم ُُؿ ا ًْم ُ٘م ْر َ
آنَ ،وم َام َو َضمدْْ ُشم ُْؿ ومِ ِٞمف ُِم ْـ َطم َال ٍل َوم َ٠م ِطم كٚمق ُه َو َُم٤م َو َضمدْْ ُشم ُْؿ ومِ ِٞمف ُِم ْـ َطم َرا ٍم َوم َحر ُُمق ُهش  ،)24يريد
آن وم٘مط ،ويؽمك اًموٜم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملُ « :أوشمِ ُ ِ
أن ي٠مظمذ سمام ذم ا ًْم ُ٘م ْر َ
َ٤مب َو ُِم ْث َٚمن ُف َُم َٕمن ُفش ،)25
ٞم٧م ا ًْمٙم َت َ
(

(

يٕمٜمل أٟمف أويت ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن وأويت اًموٜم٦م.
( )23أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمنتـ وأذاط اًمون٤مقم٦م -سمن٤مب ومْمنؾ اًمٕمبن٤مدة ذم اهلنرج ( ،)0726وأظمرضمنف أمحند ذم «ُمونٜمدهش ( ،)05/3وىمن٤مل ؿمنٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوط« :طمدي٨م صحٞمحش.
( )24أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)112/2وأسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم ًمزوم اًموٜم٦م ( ،)2422واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب ُم٤م هنل قمٜمف أن ي٘من٤مل
ٌ
همري٥م ُمـ هذا اًمقضمفش ،واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سم٤مب شمٕمٔمٞمؿ طمدي٨م
طموـ
طمدي٨م
قمٜمد طمدي٨م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)0442وىم٤مل« :هذا
ٌ
ٌ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمتٖمٚمٞمظ قمغم ُمـ قم٤مرضف ( .)10وصححف إًمب٤مين ذم «صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذيش.
( )25أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)112/2وأسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم ًمزوم اًموٜم٦م ( ،)2422واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب ُم٤م هنل قمٜمف أن ي٘من٤مل
ٌ
همري٥م ُمـ هذا اًمقضمفش ،واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سم٤مب شمٕمٔمٞمؿ طمدي٨م
طموـ
طمدي٨م
قمٜمد طمدي٨م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)0442وىم٤مل« :هذا
ٌ
ٌ
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رشح السنة
واهلل قمز وضمؾ ؾمٛمك اًموٜم٦م ذم يمت٤مسمف سم٤محلٙمٛم٦م ،وأوضم٥م إشمب٤مع اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم همنػم ُمن٤م آين٦م
اًمر ُؾم ُ
قل َوم ُخ ُذو ُه َو َُم٤م َهنَ٤م ُيم ُْؿ َقمٜمْ ُف َوم٤مٟم َت َُٝمقا﴾ ،ومام ُمٕمٜمك ـم٤مقم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟
ُمـ يمتب٤مهَ ﴿ :و َُم٤م آ َشمَ٤م ُيم ُُؿ َّ
إذا يمٜم٧م ؾمتٓمٞمع ُم٤م أٟمزل ُمـ ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن وؾمتؽمك ُم٤م سمٞمٜمف سمٗمٕمٚمف ،وأُمرك سمف ذم طمديثف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًم٘مقزم ُم٤م
ُمٕمٜم٤مه إشمب٤مع ذم ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن ذم هذا احل٤مل؟.
آن دون اًموٜم٦م هق يم٤مذبٟٕ ،مؽ ٓ شمتبع ا ًْم ُ٘م ْر َ
ُمـ ىم٤مل :أين ؾم٠مشمبع ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن طم ً٘من٤م إٓ إذا اشمبٕمن٧م اًمونٜم٦مٕ ،ن
آن إذا اشمبٕم٧م ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن يقضم٥م قمٚمٞمؽ إشمب٤مع اًموٜم٦م ،ومٙمٞمػ شم٘مقل :إين أشمبع ا ًْم ُ٘م ْر َ
ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن طم ً٘م٤م اشمبٕم٧م اًموٜم٦م.
وهلذا هذا اًمّمٜمػ اًمذي أظمؼم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وضمد ذم أزُمٜم٦م ُمت٘مدُم٦م ،يمام وضمد ـمقا ػ ممنـ
أيْم٤م ذم اًمٕمّمقر إظمػمة هذه ُمـ ه١مٓء اًمزٟم٤مدىم٦م اعموٛملم سم٤م ًْم ُ٘م ْرآ َٟمَٞملم،
ردوا اًموٜم٦م ُمـ اعمٕمتزًم٦م ،ووضمدوا ُمٜمذ ً
ي٘مقًمقنٟ ٓ :م١مُمـ إٓ سمام ذم ا ًْم ُ٘م ْر َ
آنُ ،م٤م اًمٜمتٞمج٦م؟.
أٟمٙمروا ُمٕمٚمقُم٤مت ُمـ اًمديـ سم٤مًمرضورة ،ومٞمف أُمقر ُمٕمٚمقُم٦م ُمنـ اًمنديـ سم٤مًمرضنورة ضمن٤مءت ومٞمٝمن٤م اًمونٜم٦م
وم٠مٟمٙمروه٤م ،ىم٤مًمقاُ :م٤م ٟمجده٤م ذم ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن ٓ ٟم٘مر هب٤م ،هذا ي١مدي إمم اًمٙمٗمر واًمزٟمدىم٦م ٓ ؿمؽ.
صمؿ ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :أٓ ٓ َحيِ كؾ ًَم ُٙمُؿ حلؿ ِ
احل َام ِر إهنكم ،وٓ ُيمُنؾ ذي ٍ
اًمون ُبع ،وٓ
ٟمن٤مب ُمنـ َّ
ُ
ِ
ٕم٤مه ِد إٓ ْ
ص٤مطم ُبٝم٤مش  ،)26عم٤مذا ٟمص قمغم هذه إؿمنٞم٤مء؟ ٕهنن٤م ذم ؾمنٜمتف حتنريؿ احلنامر
يوتٖمٜمل قمٜمٝم٤م
أن
ًُم َ٘مٓم ُ٦م ُُم َ
َ
(

إهكم ،احلامر ٟمققم٤من:
مح٤مر صٞمد وهق احلامر اًمقطمٌم.
مح٤مر ِ
أهكم هذا طمرُمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
واًمٜمقع اًمث٤مينٌ :
ومٞمجقز احلامر اًمقطمٌم ٕٟمف صٞمد ،وٓ حيؾ احلامر إهكم اعمٕمنروف هنذا اًمنذي يٙمنقن ،يونٛمك احلنامر
اإلٟمز اعمقضمقد قمٜمد اًمٜم٤مس ،أُم٤م احلامر اًمقطمٌم وم٢مٟمف يٜمٗمر يٙمقن يم٤مًمّمٞمد ،يٜمٗمر يم٤مًمٖمزال وٟمحقه٤م وهق طمالل.

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمتٖمٚمٞمظ قمغم ُمـ قم٤مرضف ( .)10وصححف إًمب٤مين ذم «صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذيش.
( )26أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم ًمزوم اًموٜم٦م ( ،)2422واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب ُم٤م هنل قمٜمف أن ي٘م٤مل قمٜمد طمندي٨م
ٌ
همري٥م ُمـ هذا اًمقضمفش ،واسمـ ُم٤مضمف ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سمن٤مب شمٕمٔمنٞمؿ طمندي٨م
طموـ
طمدي٨م
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)0442وىم٤مل« :هذا
ٌ
ٌ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمتٖمٚمٞمظ قمغم ُمـ قم٤مرضف ( ،)10وأمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)112/2واًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ اًمٙمبػمش (.)446/060 /02
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رشح السنة
أُم٤م احلامر إهكم ومٝمق حمرم ،أيـ حتريٛمف ذم ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن؟ همػم ُمقضمنقدُ ،مقضمنقد ذم اًمونٜم٦م ومٞمجن٥م أن شمٚمنزم
اًموٜم٦م ،هذا ُمٕمٜم٤مه.
وهٙمذا ىمقًمف« :وٓ ُيمُؾ ذي ٍ
اًمو ُبعش  ،)27اًموب٤مع اًمتنل هلن٤م ٟمن٤مب شم٠ميمنؾ سمنف يم٤مٕؾمنقد واًمٗمٝمنقد
ٟم٤مب ُمـ َّ
ٕم٤مه ِدش ،اًمٚم٘مٓم٦م هل ُم٤م يٙمقن ُمـ ٍ
ُم٤مل وٟمحقه يْمؾ ويٖمٞم٥م
واًمٜمٛمقر وٟمحقه٤م ،هذه ٓ حيؾ أيمٚمٝم٤م« :وٓ ًُم َ٘مٓم ُ٦م ُُم َ
(

قمـ ص٤مطمبف ،وم٢مذا وضمدشمف وم٢مٟمف ًمٞمس ًمؽ أن شم٠مظمذه طمتك شمٕمرومف.
ٕم٤مه ِد إٓ ْ
يونتٖمٜمل
أن
قمغم شمٗمّمٞمؾ ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمذي يٕمرف واًمذي ٓ يٕمرف ،ىمقًمف هٜم٤م« :وٓ ًُم َ٘مٓم ُ٦م ُُم َ
َ
ِ
يم٤مومرا وم٢من إطمٙم٤مم اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ًمنف ٟمٚمتزُمٝمن٤م
قمٜمٝم٤م ص٤مطم ُبٝم٤مش  ،)32ومٞمف وم٤م دة يمبػمة ضمدًً ا أن اعمٕم٤مهد وإن يم٤من ً
(

ٟمحـُ ،مثؾ قمدم اًمتٕمدي قمٚمٞمف ذم ُم٤مًمف وقمرضف واًمقوم٤مء ًمف سم٤مًمٕمٝمد.
وُمـ ذًمؽ أن ًمٚم٘مٓم٦م يٕمٜمل ًمق ؾم٘مط ُمٜمف ُم٤مل ٓ ،شم٘مقل :هذا ُم٤مل امقدي أو ٟمٍماين ُم٤م دام أٟمنف ُمن٤مل هنذا
اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين وموآظمذه ٓ حيؾ ٕٟمف ُمٕم٤مهد ،وومٞمف دًٓم٦م قمغم أن ًم٘مٓم٦م اعموٚمٛملم حترم ُمـ سم٤مب أومم.
إذا طمرُم٧م ًم٘مٓم٦م اعمٕم٤مهد وم٤معموٚمؿ ًم٘مٓمتف حترم ُمـ سم٤مب أومم ،إٓ أن يونتٖمٜمل قمٜمٝمن٤م صن٤مطمبٝم٤م ،ذم سمٕمنض
إطمٞم٤من يرُمل اإلٟمو٤من ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ُمت٤مقمف ُموتٖمٜم ًٞم٤م قمٜمف ،هذا ٓ ي٘م٤مل :إن طمٙمٛمٝمن٤م طمٙمنؿ اًمٚم٘مٓمن٦مٕ ،ن صن٤مطمبف
رهم٥م قمٜمف وَل يريده ومٝمذا جيقز أظمذه.
ىم٤مل« :وُمـ ٟمز َل سم٘مق ٍم ،ومٕمٚمٞمٝمؿ أن َي ْ٘م ُروهش ،يٕمٜمل قمٚمٞمٝمؿ أن يْمٞمٗمقهْ « :
٘مروهش ،وهق طم٘مف« :ومٚمف أن
وم٢من َل َي ُ
ٕم٘مبٝمؿ سمٛمثؾ ِىمراهش  ،)31ي ِ
ِ
ٕم٘م َبٝمؿ ُمـ اًمٕم٘م٤مب يٕمٜمل يتبٕمٝمؿ وجي٤مزامؿ سمدل صٜمٞمٕمٝمؿ هذا.
ُ
ُي َ
َ
(

( )27أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم ًمزوم اًموٜم٦م ( ،)2422واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب ُم٤م هنل قمٜمف أن ي٘م٤مل قمٜمد طمندي٨م
ٌ
همري٥م ُمـ هذا اًمقضمفش ،واسمـ ُم٤مضمف ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سمن٤مب شمٕمٔمنٞمؿ طمندي٨م
طموـ
طمدي٨م
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)0442وىم٤مل« :هذا
ٌ
ٌ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمتٖمٚمٞمظ قمغم ُمـ قم٤مرضف ( ،)10وأمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)112/2واًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ اًمٙمبػمش (.)446/060 /02
( )32أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم ًمزوم اًموٜم٦م ( ،)2422واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب ُم٤م هنل قمٜمف أن ي٘م٤مل قمٜمد طمندي٨م
ٌ
همري٥م ُمـ هذا اًمقضمفش ،واسمـ ُم٤مضمف ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سمن٤مب شمٕمٔمنٞمؿ طمندي٨م
طموـ
طمدي٨م
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)0442وىم٤مل« :هذا
ٌ
ٌ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمتٖمٚمٞمظ قمغم ُمـ قم٤مرضف ( ،)10وأمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)112/2واًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ اًمٙمبػمش (.)446/060 /02
( )31أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم ًمزوم اًموٜم٦م ( ،)2422واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب ُم٤م هنل قمٜمف أن ي٘م٤مل قمٜمد طمندي٨م
ٌ
همري٥م ُمـ هذا اًمقضمفش ،واسمـ ُم٤مضمف ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سمن٤مب شمٕمٔمنٞمؿ طمندي٨م
طموـ
طمدي٨م
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)0442وىم٤مل« :هذا
ٌ
ٌ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمتٖمٚمٞمظ قمغم ُمـ قم٤مرضف ( ،)10وأمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)112/2واًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ اًمٙمبػمش (.)446/060 /02

-17-

رشح السنة
وذًمؽ سم٠من ي٠مظمذ ُمٜمٝمؿ قم٘مبك ً
سمدٓ قمام وم٤مشمف ُمـ اؾمتْم٤مومتٝمؿ ًمفٕ ،ن اًمْمٞم٤موم٦م ذم سمٕمض إطمنقال شمٙمنقن
واضمب٦م ،وم٢مذا أسمقا أن يْمٞمٗمقه اؾمتح٘مقا هذا إدب اًمنمقمل.
ِ
أُمنر ُت سمنف أو
احلدي٨م سمٕمدهُ ٓ :أ ًْم ِٗم َلم أي ٓ أضمدن أطمدََ ُيمُؿ ُُم َّتٙم ًئ٤م قمغم أري َٙمَتِف ،ي٠مشمٞمف
إُمر ُمـ أُمري مم َّن٤م ْ
ُ
ٞم٧م قمٜمف ،ومٞم٘مقلٟ ٓ :مدريُ ،م٤م وضمدٟم٤م ذم يمت٤مب اهلل ا َّشمَّبٕمٜم٤مه ،وهذا ُمثؾ احلدي٨م اًمو٤مسمؼ.
َهنَ ُ
أطمدََ َ
ث ذم أ ُْم ِرٟم٤م هذا ُم٤م ًمنٞمس
طمدي٨م قم٤م ِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملُ« :مـ ْ
اإلؾم َالم اًمٙمب٤مر ،ىم٤مقمدة يمبػمة أظمذ ُمٜمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛمن٦م
ومٞمف ،ومٝمق َر كدش  ،)30هذا احلدي٨م ُمـ ىمقاقمد َّ
(

واحلٔمر.
اعمٜمع
ذم اًمٕمب٤مدات أن إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات ُ
ُ
أطمدََ َ
ث ذم أ ُْم ِرٟم٤مش ،اعمراد سم٠مُمرٟم٤م هٜم٤م اعمراد سمف اًمديـ ،أي ُمـ أطمدث ذم ديٜمٜم٤مُ« :م٤م ًمٞمس ومٞمف ،ومٝمق َر كدش،
«ُمـ ْ
أي ُمردو ٌد قمٚمٞمف ومٛمـ أطمدث ذم دسملم اهلل قمز وضمؾ سمدقم ً٦م ُمـ اًمبدع ُمٝمنام يمن٤من ىمّمنده طمونٜمًً٤م أو ـمٞم ًبن٤م 8وم٢مهنن٤م
آصمؿ وُم٠مزور همػم ُم٠مضمقر.
ُمردود ٌة قمٚمٞمف وهق ٌ
اًمديـ وهلل احلٛمد ىمد َيم ُٛمؾ واًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م إشمب٤مع هدي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وومٞمف اًمٖمٛمٞمن٦م وهلل
احلٛمد قمـ آسمتداع واظمؽماع اعمخؽمقملم ،ىمد أٟمزل اهلل ىمقًمف﴿ :اًمٞمنقم أيمٚمٛمن٧م ًمٙمنؿ دينٜمٙمؿ وأَتتن٧م قمٚمنٞمٙمؿ
اإلؾم َالم ديٜمًً٤م﴾ ،وم٤مًمديـ ىمد َيم َُٛمؾ وهلل وشمؿ.
ٟمٕمٛمتل ورضٞم٧م ًمٙمؿ َّ
ٍ
أُمرا قمغم همػم
سمح٤مضم٦م سمت٤م ًشمً٤م إمم أي اظمؽماع وإمم أي إطمداث ،وم٤محلدي٨م سمٕمده
ومٚموٜم٤م
ٌ
ىمري٥م ُمٜمفَُ « :م ْـ َصٜمَ ََع ً
ِ
أُمرٟم٤م ومٝمق ردش  ،)31يٕمٜمل ورد سم٠ميمثر ُمـ ًمٗمظ.
ِ
ِ
َنق َك ًمِن َت َْح ِٛم َٚم ُٝم ْؿ
طمدي٨م
َ
اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م ،وهق ُمـ اًمذيـ أٟمزل اهلل ومٞمٝمؿَ ﴿ :و َٓ َقم َغم ا ًَّمنذي َـ إِ َذا َُمن٤م َأ َشم ْ
ُىم ْٚم َ٧م َٓ َأ ِضمدُُ َُم٤م َأ ْمحِ ُٚم ُٙم ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف شمقًمقا وأقمٜمٝمؿ شمٗمٞمض ُمـ اًمدُمع طمز ًٟمً٤م أن ٓ جيدوا ُم٤م يٜمٗم٘مقن﴾(.)32
(

( )30أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمّمٚمح -سم٤مب إذا اصٓمٚمحقا قمغم صٚمح ضمقر وم٤مًمّمٚمح ُمردود ( ،)0475وُموٚمؿ ذم يمت٤مب إىمْمٞم٦م -سم٤مب ٟم٘مض إطمٙمن٤مم
اًمب٤مـمٚم٦م ورد حمدصم٤مت إُمقر (ُ ،)1516مـ طمدي٨م قم٤م ِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
ِ
ِ
اًموٜمَّ َِّ٦م (.)2424
اًموٜمََّّ٦م َ -سم ٌ
٤مب ِذم ًُمزُُ و ِم ك
( )31أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)325 /22وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
( )32اًمتقسم٦م.70 :
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ه١مٓء صح٤مسم ٌ٦م يمرام أرادوا امٝم٤مد ومٚمؿ يتٞمرس هلؿ ،ومبٙمقا ريض اهلل قمٜمٝمؿ طملم َل جيدوا اًمٜمٗم٘م٦م ومن٠مٟمزل اهلل
ومٞمٝمؿ أي٦م ويم٤من ُمٜمٝمؿ اًمٕمرسم٤مض ،عم٤م أشمقه قم٤م ديـ ُم٘متبولم يٕمٜمل ُم٘متبولم ُمـ قمٚمٛمؽ وزا ريـ ًمؽ ـمٚمبقا ُمٜمف
أن حيدصمٝمؿ ،ومحدصمٝمؿ هبذا احلدي٨م اًمٕمٔمٞمؿ.
أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمٔمف ُمققمٔم ً٦م سمٚمٞمٖم٦م وهذا اًمنذي يٜمبٖمنل سم٤مخلٓمبن٤مء أن شمٙمنقن ُمنقاقمٔمٝمؿ
سمٚمٞمٖم٦م ،هلذا ي٤م أظمقة ٓ يّمٚمح ذم اخلٓم٤مسم٦م ُم٤م يبتدع اًمْمحؽ ،اًمٜم٤مس ُم٤م اضمتٛمٕم٧م أٓف طمتك شمْمنحٙمٝمؿ ذم
اخلٓمب٦م ،هذا ُمـ دٓ ؾ ضمٝمؾ اخلٓمٞم٥م.
اخلٓمب٦م ومٞمٝم٤م يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َذيمر إِن َّٟم َٗمٕم ِ
٧م اًمذ ْيم َْرى﴾ ،ومٞمٝم٤م اًمتذيمػم وومٞمٝم٤م اعمققمٔم٦م وهلذا إذا أشمك أطمند
َ
ْ
ٓ يٕمرف وٓ يٕمل طم٘مٞم٘م٦م شمنميع اخلٓمب٦م ،ي٘مع ذم أظمٓم٤مء يمثػمة مم٤م ي٘مع ومٞمٝم٤م ه١مٓء اًمذيـ ٓ يٗمٝمٛمقن اعم٘م٤مصند
اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمخٓم٥م.
اخلٓم٥م ومٞمٝم٤م يمام ذم هذا احلدي٨م ،اعمراد هب٤م أن شمٙمقن ُمققمٔم ً٦م سمٚمٞمٖم٦م ،وُمنـ آصمن٤مر هنذا اًمنققمظ أن ذرومن٧م
قمٞمقهنؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ووضمٚم٧م ىمٚمقهبؿ ،هذا هق اعمٕمت٤مد هلذا ي٠مشمٞمؽ اًمٕم٤ميص ؿمن٤مرب اخلٛمنر ،اًمنزاين ،قمن٤مق
واًمديف ،ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ ،ىم٤مـمع اًمرطمؿُ ،م١مذي ضمػماٟمف ،ومٞمدظمؾ ذم ظمٓمب٦م امٛمٕم٦م ،ومٞموٛمع ظمٓمب ً٦م قمٔمٞمٛمن ً٦م سمٚمٞمٖمن٦م
وشمذرف دُمٕمف وجيؾ ىمٚمبف.
ومٕمٜمد ذًمؽ يٕمقد ومٞمؼم واًمده ،ويٙمػ قمـ زٟم٤مه وقمـ اًمرسم٤م وقمـ اًمٗمقاطمش واًمرسىم٤مت ،ويٙمػ قمنـ أذين٦م
اعموٚمٛملم ٕٟمف وقمظ وم٤مشمٕمظ ،ومٝمذا اًمذي يٜمبٖمل ذم هذه اخلٓم٥م ،وهذه ظمٓمبف صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ويمن٤من إذا
ِ
ِ
واًمو َال ُم.-
واًمو َال ُم ،-وقمال صقشمف يم٠مٟمف ُمٜمذر امٞمش َ -قم َٚم ْٞمف اًمّمالة َّ
ظمٓم٥م امحرت قمٞمٜم٤مه َ -قم َٚم ْٞمف اًمّمالة َّ
هذا اعمٗمؽمض وهلذا عم٤م وقمٔمٝمؿ هذه اعمققمٔم٦م ،ىم٤مًمقا :يم٠مهن٤م هذه ُمققمٔم٦م ُمنقدع يم٠مٟمنؽ شمقدقمٜمن٤م ؾمنتذه٥م
ؾمتتقرم ،يٕمٜمل هذه اعمققمٔم٦م ُمققمٔم٦م ُمـ ؾمٞمقدقمٜم٤م ،ومام شمٕمٝمد إًمٞمٜم٤م ومامذا َشمَٕمٝمدُُ إًمٞمٜم٤م؟ يٕمٜمل ُم٤م اًمذي شمقصٞمٜم٤م سمف؟.
وم٘م٤مل :أوصٞم ُٙمُؿ سمت٘مقى اهلل وهذا واضح ،واًموٛم ِع واًم َّٓم ِ
٤مقمن٦م يٕمٜمنل عمنـ وٓه -اهلل شمٕمن٤ممم -أُمنريمؿ إذا
أُمريمؿ ٍ
سم٠مُمر سم٤معمٕمروف ،وَل ي٠مُمريمؿ سم٤معمٕمّمٞم٦م وم٤مؾمٛمٕمقا ًمف وأـمٞمٕمقا ،وإي٤ميمؿ وأُمقر اخلالف واًمٗمتـ وإطمنداث
اإلؿمٙم٤مل داظمؾ مج٤مقم٦م اعموٚمٛملم.
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اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا ْ
وإن َقم ْبدًً ا طمبِم ًّٞم٤م ،يٕمٜمل وإن يم٤من اعمقمم قمٚمٞمٙمؿ قمبدًً ا طمبِم ًٞم٤م ٓ شم٘مؾ أن أطمت٘مره هق قمبد
ٍ
سمٛمٕمّمنٞم٦م أو
طمبٌم- ،اهلل شمٕم٤ممم -هق اًمذي ي٠مت ُمٚمٙمف ُمـ يِم٤مء ،أًمزم اًموٛمع واًمٓم٤مقمن٦م ُمن٤م دام أٟمنف َل ين٠مُمرك
ُمٜمٙمر ،وم٢من قمٚمٞمؽ أن شم١مدي ُم٤م أ وضم٥م اهلل قمٚمٞمؽ ُمـ ـم٤مقمتف.
ِ
يمثػما ،وقمٚمٞمف ُمـ دٓ ؾ وقمالُم٤مت اًمٜمبقة أن أظمؼم -
صمؿ ىم٤مل :وم٢م َّٟمَّف ُمـ َيٕم ْش ُمٜمٙمؿ َسم ْٕمدي َ
ومو َػمى اظمتال ًوم٤م ً
ِ
واًمو َال ُم -هبذا آظمتالف اًمِمديد اًمذي ؾمٞم٘مع ،إذا شم٠مُمٚم٧م اًمقضع اًمذي يم٤من زُمـ اًمٜمبل صنغم
َقم َٚم ْٞمف اًمّمالة َّ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشم٠مُمٚم٧م إطمقال سمٕمده ،شمٙمدر ُمـ سمٕمد اًمٜمبل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م يم٤من ص٤موم ًٞم٤م.
شمٙمدرت أُمقر يمثػمة عم٤م شمقذم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ارشمدت ىمب٤م ؾ يمثنػمة ُمنـ اًمٕمنرب ،هنذا ُمنـ سمنداي٤مت
اإلؾم َالم ،صمنؿ
اًمتٙمدر طمتك ىم٤موُمٝمؿ ظمٞم٤مر أهؾ إرض وهؿ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وأقم٤مدوهؿ إمم طمٔمػمة َّ
قمٔمٞمام ضمدًً ا ،ودظمؾ إمم أىم٤ميص إرض.
اإلؾم َالم
اٟمتِم٤مرا ً
ً
اٟمتنم َّ
فم٤مهرا وذم اًمب٤مـمـ هنق ًمنٞمس ُمنـ اعمن١مُمٜملم ذم
اإلؾم َالم ُمـ اؾمتٔمٝمره وَل يوتبٓمٜمف ،دظمؾ ومٞمف
ً
ومدظمؾ ذم َّ
يمثػما ُمنـ اًمبندع وضمندت أهنن٤م
ؾمبٞمؾ ،صمؿ سمدأ حيدث هذه اإلطمداصم٤مت واًمبدع واًمْمالٓت ،وهلذا إذا شم٠مُمٚم٧م ً
ٟمِم٠مت ُمـ همػم اعموٚمٛملم.
ومبدقم٦م اًم٘مدري٦م ٟمِم٠مت ُمـ ؾمقؾمـ اًم٘مٍماين ،وؾمٞمو٤مويف اعمجقد وسمدقم٦م اًمراومْم٦م ٟمِم٠مت ُمـ قمبد اهلل سمف
ؾمب٠م اًمٞمٝمقدي ،وهٙمذا مجٚم٦م ُمـ اًمبدع واًمْمالٓت ٟمِم٠مت ُمـ أقمداء اهلل ،ومحّمؾ شمٖمػم واظمتالف يمثػم.
وهٙمذا طمّمؾ شمٖمػم واظمتالف ذم احلٙم٤مم ،ذم وٓيتٝمؿ وشموٚمٓمٝمؿ وإيذا ٝمؿ اًمرقمٞم٦م قمغم همػم ُم٤م وضمف طمؼ،
ِ
يمثػما ،هذه ىم٤مقمدة اًمنذي
يمؾ هذا أظمؼم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ؾمٞم٘معُ ،مـ َيٕم ْش ُمٜمٙمؿ َ
ومو َػمى اظمتال ًوم٤م ً
َل يرى آظمتالف اًمٙمثػم هق اًمذي ُم٤مت ذم زُمـ ىمقة اًموٜم٦م.
أُم٤م ُمـ سمٕمده وم٢مٟمف ؾمػمى هذا آظمتالف اًمٙمثػم ،وُمـ هٜم٤م ٟمون٠مل اهلل اًمثبن٤مت وطمونـ اخل٤مَتن٦م ،أن شمنرى
ُمٜمتٙمو٤م هذا ُمـ آظمتالف.
حل٤م ُمقوم ً٘م٤م ُمالز ًُم٤م ًمٚمٓم٤مقم٦م واخلدُم٦م ودمده ٟ-مو٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م-
ً
إٟمو٤م ًٟمً٤م ُمتديٜمًً٤م ص٤م ً
يو٠مل اعم١مُمـ رسمف أن يوٚمٛمف وأن ي٘مبْمف قمغم اًموٜم٦م ،وأن يٕمٞمذه ُمـ اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝمن٤م وُمن٤م سمٓمنـ ،هنذا
أٟم٤مؾم٤م يم٤مٟمقا قمغم اًموٜم٦م وُمـ أؿمد اًمٜم٤مس مح٤مؾم ً٦م ًمف صمنؿ رأيٜمن٤مه أٟمنتٙمس ،أو
آظمتالف اًمذي رأيٜم٤مه وٟمرى شمرى ً
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وضمدوا ذم همػم اًموٜم٦م سمر ًدا ؾمق ًي٤م؟ ٓ واهلل ،إٟمام هق واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل اًمزيغ واًمْمناللٟ ،مون٠مل اهلل اًمثبن٤مت وطمونـ
اًمٕم٤مىمب٦م.
ِ
ُمٝمؿ ضمدًً ا أن ٟمٕمل ُمٕمٜم٤مه٤م ،هٜم٤م شمرشمٞم٥م هلنذه امٛمٚمن٦م
واًمو َال ُم :-وم٤مء ومٝمٜم٤م اًمٗم٤مء هذا ٌ
صمؿ ىم٤ملَ -قم َٚم ْٞمف اًمّمالة َّ
ِ
يمثػما ،ومٕمٚمٞم ُٙمُؿ سموٜمََّّتل هذا قمالج آظمتالف.
قمغم امٛمٚم٦م اًمو٤مسم٘م٦مُ ،مـ َيٕم ْش ُمٜمٙمؿ َسم ْٕمدي َ
ومو َػمى اظمتال ًوم٤م ً
ِ
يمثنػما ،ومٕمٚمنٞم ُٙمُؿ سمونٜمََّّتل
ومو َػمى اظمتال ًوم٤م
قمالج آظمتالف اًمٙمثػم أن شمٚمزم اًموٜم٦م ُمـ َيٕم ْش ُمٜمٙمؿ َسم ْٕمدي َ
ً
ِ
لم اًمراؿمديـََ ،توٙمقا هب٤م و َقم كْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمَّ ِ
ِ
َّقاضمذ ،وهل إضاس وإ َّي٤ميمؿ هذا حتنذير
َ َ َّ
وؾمٜمََّّ٦م اخلُٚمٗم٤مء ،اعمَٝمدي َ َّ
ُ
وحم ْْدََ ِ
ِ
إُمقر.
صم٤مت
ُ
ُنؾ ُحمدََ َصم ٍ
اعمحدصم٤مت هل اًمتل قمغم ظمالف اًموٜم٦م يم٤مُٕمقر اعمخؽمقم٤مت امديدة اًمتل ٓ أصؾ هلن٤م ،ومن٢من ُيم َّ
ن٦م
ٍ
سمدقم٦م شمٜمِم٠م ومٝمل ضالًم٦م ،وُمن٤م اعمنراد
سمدْْ َقم ٌ٦م ،ويمؾ سمد َقم ٍ٦م َضالًم ٌ٦م ،وهذه ىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد اًمديـ اًمٙمب٤مر :أن يمؾ
سم٤مًمبدقم٦م؟ ُم٤م أطمدث سمٕمد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
واعم٘مّمقد اإلطمداث ذم اًمديـ وًمٞمس اعم٘مّمقد سم٤مإلطمداث سمٛمٕمٜمك آظمؽماع ،يم٤معمخؽمقم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م ومٝمذه
قمغم ٟمققملم:
ٟمقع ُمب٤مح.
 ٌوٟمقع حمرم.
ٌ
إذا يم٤من ذم هذا آظمؽماع رء ُمـ اإليذاء واإلضار ،وم٢مٟمف حمر ٌم وًمق يم٤من اظمؽما ًقم٤م دٟمٞمق ًين٤م ،يمن٠من َينؽمع
ضمٝم٤مزا ًمٚمتّمٜم٧م ومٞمتّمٜم٧م قمغم ضم٤مره ،ي٘مقل :هذا اظمؽما ًقم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وًمٞمس اظمؽما ًقم٤م ذم اًمديـ هذا ًمٞمس سمدقم٦م ٓ
ً
جيقز ،هذا حمرم أن شمتّمٜم٧م سم٠مذٟمؽ أو هب٤مشمٗمؽ أو سمجٝم٤مزك.
آظمؽماع هٜم٤م ص٤مر وؾمٞمٚم ً٦م ُمـ وؾم٤م ؾ اًمب٤مـمؾ ،أُم٤م اعمخؽمقم٤مت اًمٜم٤مومٕم٦م يمٝمذه آظمؽماقم٤مت اًمتل ومنتح اهلل
يمثػما،
هب٤م قمغم اًمٜم٤مس ذم آشمّم٤مٓت واعمقاصالت ،وذم هذه اًمّمٜم٤مقم٤مت اًمتل يرس-اهلل شمٕم٤ممم-هب٤م ًمٚمٜم٤مس ؿمٞم ًئ٤م ً
هذه ٓؿمؽ أهن٤م ٓ ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م أي إؿمٙم٤ملً ،مٞمس ومٞمٝم٤م أي إؿمٙم٤مل هذه.
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ىم٤مل« :وم٢من ُيم َُّؾ ُحمدََ َصم ٍ٦م سمدْْ َقم ٌ٦م ،ويمؾ سمد َقم ٍ٦م َضالًم ٌ٦مش  ،)33ىم٤مل سمـ قمٛمر-ريض اهلل قمٜمٝمام-ومٞمام صح قمٜمف :يمنؾ
(

سمد َقم ٍ٦م َضالًم٦م ،وإن رآه٤م اًمٜم٤مس طموٜم٦م ،يٕمٜمل أن اًمٜم٤مس ىمد يوتحوٜمقن أؿمٞم٤مء وهل طموٜم٦م وـمٞمب٦م وومٞمٝم٤م وم٤م دة،
ٟم٘مقل :هل ضالًم٦م طمتك وإن اؾمتحوٜمتٛمقه٤م.
ُمرات هذه ًمالؾمتٗمت٤مح ذم امٛمؾ« :أٓ َه َٚم َؽ
احلدي٨م سمٕمده أن اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل صمالث َّ
اعمُتٜمٓمٕمقنش  ،)34اعمُتٜمٓمع هق اعمتٕمٛمؼ اعمتٙمٚمػ ذم اًمٌمءُ ،مـ اًمتٜمٓمع ُم٤م ومٕمٚمف اخلقارج ،وم٢من اخلقارج ُمتٜمٓمٕمقن.
ِ
قن ِذم اًمد ِ
واًمو َال ُم -أٟمف ىم٤مل ومٞمٝمؿَ « :ي َت َٕم َّٛم ُ٘م َ
يـش  ،)35يتٕمٛم٘مقن ومٞمف يٕمٜمل أهنؿ
يمام صمب٧م قمٜمف َ -قم َٚم ْٞمف اًمّمالة َّ
(

(

اًمتٕمٛمنؼ اًمنذي وىمنع ومٞمنف اعمتٙمٚمٛمنقن ُمنـ امٝمٛمٞمن٦م
يب٤مًمٖمقن ويتٙمٚمٗمقن قمغم ـمري٘م٦م اعمتٜمٓمٕملم ،وُمـ اًمتٕمٛمنؼ
ُ
واعمٕمتزًم٦م وإؿمٕمري٦م واعم٤مشمريدي٦م وأضاهبؿ.
ٍ
ٍ
ممـ ظم٤مضقا ذم ٍ
قمٔمٞمٛمن٦م أدت إمم طمنػممؿ وضنالهلؿ
ُمت٤مهن٤مت
أُمقر ٓ حيؾ اخلقض ومٞمٝمن٤م ،ودظمٚمنقا ذم
وزيٖمٝمؿ ،أُمقر اًمٖمٞم٥م ُم٤م اًمذي ؾمتجد ومٞمف؟ ٓ دمد ذم اًمٖمٞم٥م ؿمٞم ًئ٤م ،وم٤مًمتٜمٓمع واًمدظمقل ذم اًمبح٨م ذم يمؾ رء
ظمٓم٠م ٓ ،شموتٓمٞمع أن شمبح٨م ذم يمؾ رء.
هٜم٤مك أُمقر ي٠مسمك اهلل أن يّمؾ اإلٟمو٤من ومٞمٝم٤م إمم رء ،اًمٖمٞم٥م يم٤مؾمٛمف وُم٤م هم٤مب قمٜمؽ ٓ يٛمٙمنـ أن شمّمنؾ
ومٞمف إمم رء ،وم٤محل٤مصؾ أن اًمتٜمٓمع سمو٤م ر أؿمٙم٤مًمف ،أو اًمتٜمٓمع ذم اًمٕمب٤مدة يٕمٜمل يتٕمٛمؼ ويب٤مًمغ ويزيد ،طمتك يرهؼ
ٟمٗموف وجيٝمد ٟمٗموف.
أو أن يب٤مًمغ سمتحريؿ احلالل واًمتِمديد ومٞمٝم٤م ،يمؾ هذا ُمـ اًمتٜمٓمع ويمؾ هذا ٓ أصؾ ًمف ،وأظمنؼم صنغم اهلل
ٍ
ٍ
خمن٤مًمػ ًمٚمحن٤مل اًمنذي يمن٤من
طمن٤مل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ص٤مطمبف امٚمؽ وذم أطمٞم٤م ًٟمً٤م يمثػمة يٜمتٙمس اعمتٜمٓمع ،ويٕمقد إمم
قمٚمٞمف.

( )33أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب امٛمٕم٦م  -سم٤مب ختٗمٞمػ اًمّمالة واخلٓمب٦م ( ،)645واًمٜمو٤م ل ذم سم٤مب يمٞمػ اخلٓمب٦م ( ،)166/1وأمحند ذم «اعمونٜمدش (.)12151
شمٗمرد اًمٜمو٤م ل سمن «ويمؾ ضالًم٦م ذم اًمٜم٤مرش.
وىمد َّ
( )34أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب َه َٚم َؽ اعمتٜم ّٓمٕمقن (.)0452
( )35أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش (.)412 /11
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وم٤مٔن جمٛمققم٦م ُمـ ه١مٓء اعموٛملم سم٤مًمٚمٞمؼماًمٞملم ،ممـ يدقمقن إمم أؿمد ُم٤م يٙمنقن ُمنـ اًمونقء واًمٗمحنش،
همٚمقا وُمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٟم٘مدًً ا ًمٚمٕمٚمامء ،وضمدٟم٤م قمٚمامؤٟم٤م وُمِم٤مَيٜم٤م -رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمنٞمٝمؿ-
يم٤مٟمقا ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس ً
وضمدوا ُمٜمٝمؿ اًمٕمٜم٧م اًمِمديد.
ٍ
ُمب٤مًمٖمن٤مت
ًمٙمثرة ُم٤م يم٤مٟمقا يقاضمٝمقٟمف ُمـ اًمٜم٘مد وآم٤مم سم٤معمدامه٦م ،وأٟمٙمؿ يمذا وأٟمٙمؿ يمذا ويم٤مٟمقا يب٤مًمٖمقن
ُمٜمٙمرة ،وهؿ ُمقضمقدون ُمٕمروومقن سم٠مؾمام ٝمؿ وأؿمخ٤مصٝمؿ ،يم٤مٟمقا قمغم أؿمد ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمتٜمٓمنع ،اًمٕم٤مىمبن٦م أن
اٟمتٙموقا ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ زيغ اًمزا ٖملم.
ًمـ يِم٤مد اًمديـ أطمدًً ا إٓ همٚمبف هذه اعمب٤مًمٖم٦م واًمزي٤مدة قمـ اًموٜم٦م ،يمام ؾمٞم٠ميت ذم يمالم قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز -
ٌ
ضالل ،وهل ُمـ اًمٓمريؼ اًمذي يريده اًمِمٞمٓم٤من ًمٚمٕمبند ،أن يزينغ قمنـ اًمٍمناط
رمحف اهلل شمٕم٤مممٓ -ؿمؽ أهن٤م
ٍ
سمت٘مّمػم وضمٗم٤مء.
اعموت٘مٞمؿ سمٛمب٤مًمٖم٦م وشمٜمٓمع وزي٤مدة وشمٙمٚمػ ،أو
"سم٤مب ًمزوم اًموٜم٦م".
هدى ،يم٤من ًمف ُمـ إضمنر ُ
َ
ُمثنؾ
قمـ أو هريرة ،أن
رؾمقل اهلل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ىم٤ملَُ « :م ْـ دقم٤م إمم ً
ِ
ِ
أضمقرهؿ ؿمٞم ًئ٤م ،وُمـ َدقم٤م إمم ضالًم٦م يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اإلصمؿ ُ
ُمثؾ آصم٤مم ُمـ َشمَبِ َٕمنف
ص ذًمؽ ُمـ
أضمقر َُم ْـ َشمَبِ َٕمف ٓ َيٜم ُ٘م ُ
ٓ يٜم٘مص ذًمؽ ُِمـ آصم٤مُمٝمؿ ؿمٞم ًئ٤مش .)36
(

ٍ
لم ُضم ْر ًُمن٤م،
نؿ اعمُ ْونٚمِ ِٛم َ
وقمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ « :-إِ َّن َأ ْقم َٔم َ
ُمـ ؾم َ٠م َل قمـ َ ٍ
حي َّر ْمَ ،وم ُحر َم ُِم ْـ َأ ْضم ِؾ َُم ْو َ٠م ًَمتِ ِفش .)37
رء ََل ْ ُ َ
َ ْ َ
َ ْ ْ
ِ
جمٚمو٤م ًمٚمذيمر طمنلم
قمـ يزيدََ سم َـ َقمٛمػم َة -ويم٤من ُمـ أصح٤مب ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ -أظمؼمه ،ىم٤مل :يم٤من ٓ جيٚمس ً
جيٚمس إٓ ىم٤مل :اهلل َطم َٙم ٌَؿ ِىم ْو ٌط ،هٚمؽ اعمُرشم٤مسمقن ،وم٘م٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ يق ًُم٤م :إن ُِم ْـ ورا ٙمؿ ومِ َتٜمً٤م يٙم ُث ُر ومٞمٝم٤م اعم٤مل
(

ُ
ُ
اًم٘مرآن طمتك ُ
واحلر.
واًمّمٖمػم
واًمرضمؾ واعمرأة،
واعمٜم٤مومؼ
ُ
ي٠مظمذ ُه اعم١مُم ُـ
و ُيٗمتح ومٞمٝم٤م
واًمٙمبػم واًمٕمبدُُ
ك
ُ
ُ
ٍ
دقمنقة
( )36أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح -سم٤مب طمؼ إضم٤مسم٦م اًمقًمٞمٛم٦م واًمدقمقة ( ،)3151وُموٚمؿ ذم يمتن٤مب اًمٜمٙمن٤مح -سمن٤مب إُمنر سم٢مضم٤مسمن٦م اًمنداقمل إمم
(.)1207
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤مب و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اًمو١مََ ِ
٤مب
ال َو َشم َٙم كٚمػ َُم٤م َٓ َي ْٕمٜمٞمف ( ،)5067وُموٚمؿ ذم يمت٤مب ا ًْم َٗم َْم٤م ِؾ َ -سم ُ
اًموٜمََّّ٦مَ -سم ُ
( )37أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمتَ ُ
٤مب َُم٤م ُي ْٙم َْر ُه ُم ْـ َيمثْ َرة ك
َ٤مب آقمْْ ت َّم٤م ِم سمِ٤مًمٙمتَ ِ َ ك
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َح ِق َذًمِ َؽ (ُ ،)110مـ طمندي٨م َؾمن ْٕم ِد ْسم ِ
نـ َأ ِو
ور َة إِ ًَمٞمْ ِفَ ،أ ْو َٓ َيتَ َٕم َّٚم ُؼ سمِ ِف َشم ْٙم ِْٚم ٌ
ٞمػ َو َُم٤م َٓ َي َ٘م ُعَ ،و َٟم ْ
ض َ
َشم َْقىم ِػمه َص َّغم اهللُ قمََ َٚمٞمْف َو َؾم َّٚم َؿَ ،و َشم َْرك إِ ْيمثَ٤مر ُؾم١مََ اًمف قمََ َّام َٓ َ ُ
َو َّىم ٍ
٤مص ريض اهلل قمٜمف.
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ِ
همنػمه،
سمٛمتبٕمل طم َّتَّك
ىمرأت اًم٘مرآن؟ ُم٤م هؿ
ومٞمقؿم ُؽ ىم٤م ٌؾ أن ي٘مقلُ :م٤م ًمٚمٜم٤مس ٓ ي َّتَّبٕمقين وىمد
ُ
َ
َّ
أسمتدع هلؿ َ
ُدع؟ وم٢من ُم٤م اسم ُت ُِد َع ضالًم ٌ٦م.
وم٢م َّي٤ميمؿ وُم٤م اسم ُت َ
اعمٜمن٤مومؼ
ُ
ذر ُيمُؿ َزي َٖم َ٦م احلٙمٞمؿ ،وم٢من اًمِمٞمٓم٤من ىمد ي٘مقل يمٚمٛم٦م اًمْمالًم٦م قمغم ًمو٤من احلٙمٞمؿ ،وىمند ي٘منقل
َ
وأطم ُ
ِ
اعمٜمن٤مومؼ ىمند
َ
اًمْمنالًم٦م ،وأن
احلٙمٞمؿ ىمد ي٘مقل يمٚمٛم َ٦م
يمٚمٛم َ٦م احلؼ ،ىم٤مل :ىمٚم٧م عمٕم٤مذُ :م٤م ُيدريٜمل -يرمحؽ اهلل -أن
َ
ي٘مقل يمٚمٛم َ٦م احلؼ؟.
ِمتٝمر ِ
ِ
ات اًمتل ُي٘م٤مل ُم٤م هذه ،وٓ َي ْثٜمِ َٞمٜمَّ ََّؽ ذًمؽ قمٜمنف ،وم٢مٟمنف ًمٕمٚمنف أن
ىم٤مل :سمغم ،اضم َتَٜم ْ
٥م ُمـ يمالم احلٙمٞمؿ اعمُ ِ َ

ُي ِ
ٟمقرا.
راضم َع ،و َشم َٚم َّؼ َّ
احلؼ إذا ؾمٛمٕم َتَف وم٢من قمغم احلؼ ً

ُ
ؾمٗمٞم٤من ،ىم٤ملَ :يم َتَ٥م رضمؾ إمم ُقم َٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز يو٠م ًُمف قمـ اًم َ٘مدََ ر.
وقمـ
َ٥م ٌ
رضمؾ إمم قمٛمنر سمنـ قمبند اًمٕمزينز
اًمّم ْٚم٧م -وهذا ًمٗمظ طمدي٨م اسمـ يمثػم وُمٕمٜم٤مهؿ -ىم٤ملَ :يم َت َ
وقمـ أو َّ
ِ
َ
وآىمتّم٤مد ذم أُمره ،وإشمب٤م ِع ؾمٜمَ َِ٦م رؾمنقًمف  -صنغم اهلل
أوصٞمؽ سمت٘مقى اهلل،
يو٠مًمف قمـ اًم٘مدََ ر ،وم َٙم َتَ٥م :أُم٤م سمٕمدُُ ،
ِ
وشمرك ُم٤م أطمدََ َ
َ
ومٕمٚمٞمؽ سمٚمنزوم اًمونٜم٦م ،وم٢مهنن٤م
ث اعمُ ْح ِدصمقن سمٕمد ُم٤م َضم َرت سمف ُؾمٜمتف ،ويم ُٗمقا ُُم ْ١مٟمتف،
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-
ًمؽ -سم٢مذن اهلل -قمّمٛم٦م.
اًمٜم٤مس سمدقم ً٦م إٓ ىمد ُم٣م ىمبٚمٝم٤م ُم٤م هق َد ٌ
ًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م أو ِقمؼم ٌة ومٞمٝم٤م ،وم٢من اًموٜمَّ َ٦م إٟمام ؾمنٜمََّّٝم٤م
صمؿ اقم َٚم ْؿ أٟمف َل يبتدع ُ
ٛمنؼ واًم َت َٕم كٛم ِ
حل ِ
ومن٤مرض
نؼ،
َ
َُمـ ىمد قمٚمؿ ُم٤م ذم ظمالومف -وَل ي٘مؾ اسمـ يمثػمُ :مـ ىمد قمٚمؿُ -منـ اخلٓمن٠م َّ
واًمز ًَمنؾ وا ُ
ِ
وسمبٍم ٍ
ٍ
يمِمػ إُمقر يم٤مٟمقا
ٟم٤مومذ يم ُٗمقا ،وهؿ قمغم
ًمٜمٗموؽ ُم٤م َريض سمف اًم٘مق ُم ٕٟمٗموٝمؿ ،ومٜمٝمؿ قمغم قمٚم ٍؿ و َىم ُٗمقا،
أىمقى ،وسمٗمْمؾ ُم٤م يم٤مٟمقا ومٞمف أومم.
اشمبنع
وم٢من يم٤من اهلدى ُم٤م أٟمتؿ قمٚمٞمف ًم٘مد َؾمب ْ٘م ُتُٛمقهؿ إًمٞمف ،و ًَمئ ْـ ىمٚمتؿ :إٟمام طمدث سمٕمدهؿ ُم٤م أطمدصمف إٓ ُمنـ َ
همػم ؾمبٞمٚمِٝمؿِ ،
٥م سمٜمٗموف قمٜمٝمؿ.
ورهم َ
َ
َ
اًمو٤مسم٘مقن ،وم٘مد شمٙم َّٚمٛمقا ومٞمف سمام يٙمٗمل ،ووصٗمقا ُمٜمف ُم٤م يِمٗمل ،ومنام دوهننؿ ُِمنـ َُم ْ٘م َ ٍ
ٍمن ،وُمن٤م
وم٢مهنؿ هؿ َّ
ومقىمٝمؿ ُِمـ َحم ْ َ ٍ
وإهننؿ سمنلم ذًمنؽ ًمٕمنغم هندًً ى
ومج َٗم ْقا ،و َـم َٛم َح قمٜمٝمؿ أىمقام وم َٖم َٚم ْ
ٍم ىمقم دوهنؿ َ
نقاّ ،
رس ،وىمد َىم َّ َ
ُموت٘مٞمؿ.
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ث اًمٜم٤مس ُمنـ ُحم ْْدََ ٍ
ِ
أطمدََ َ
يمتب٧م ُ
صمن٦م،
شمو٤مل قمـ
َ
ُ
اإلىمرار سم٤مًم َ٘مدََ ِر ،ومٕمغم اخلبػم-سم٢مذن اهلل -و َىم ْٕم َ٧مُ ،م٤م أقم َٚم ُؿ ُم٤م ْ
ٍ
أُمرا ُمـ اإلىمرار سم٤مًم َ٘مدََ ر.
وٓ اسمتدقمقا ُمـ
أصمرا وٓ ُ
سمدقم٦م هل ُ
أصمب٧م ً
أسملم ً
ِ
أٟمٗمونٝمؿ قمنغم ُمن٤م
ذيمره ذم ام٤مهٚمٞم٦م امٝمالء ،يتٙمٚمٛمقن سمف ذم يمالُمٝمؿ وذم ؿمٕمرهؿُ ،ي َٕم كزون سمنف َ
ًم٘مد يم٤من ُ
ٍ
ِ
ُ
طمندي٨م وٓ
رؾمنقل اهلل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ذم همنػم
ذيمر ُه
وم٤ممؿ ،صمؿ َل َي ِز ْد ُه اإلؾمالم سمٕمدُُ إٓ ؿمدََّّ ًة ،وًم٘مد َ
طمديثلم.
وشموٚمٞمام ًمرهبؿ ،وشمْمٕمٞم ًٗم٤م ٕٟمٗمونٝمؿ،
وىمد َؾمٛم َٕم ُف ُمٜمف اعموٚمٛمقن ،ومتٙم َّٚمٛمقا سمف ذم طمٞم٤مشمف وسمٕمد ووم٤مشمف ،ي٘مٞمٜمً٤م
ً
ِ
ِ
يٛم ِ
ض ومٞمف َىمدََ ُره.
قمٚمٛمف ،وَل حيّمف يمت٤م ُسمف ،وَل ْ
أن يٙمقن ر ٌء َل ُحي ْط سمف ُ
وإ َّٟمَّف عمع ذًمؽ ذم ُحم َٙمَؿ يمت٤مسمف :عمَِٜمف اىمتبوقه ،وُمٜمف َشمٕم َّٚمٛمقه ،وًمئـ ىمٚمتؿَِ :ل أٟمزل اهلل آي٦م يمذا؟ ِ
وَل َ ىم٤مل يمذا؟
َ
َ
ُ
َ
ًم٘مد ىمرؤوا ُمٜمف ُم٤م ىمرأشمؿ ،وقمٚمٛمقا ُِمـ شم٠مويٚمف ُم٤م ضمٝمٚمتؿ.
سمٙمت٤مب و َىمدََ ٍر ،و ُيم ِ
ٍ
ُتب٧م اًمِم٘م٤مو ُة ،وُم٤م ُي٘مدََّّ ْر يٙمـ ،وُم٤م ؿم٤مء اهلل يم٤من ،وُمن٤م َل يِمن٠م َل
وىم٤مًمقا سمٕمد ذًمؽُ :يم كٚمف
ِ
ور ِه ُبقا.
ضًا وٓ َٟم ْٗم ًٕم٤م ،صمؿ رهمبقا سمٕمد ذًمؽ َ
يٙمـ ،وٓ َٟمَٛمٚم ُؽ ٕٟمٗموٜم٤م َ َّ
ومٙمت٥م إًمٞمف ُمنـ قمبند اهلل اسمنـ قمٛمنر :إ ّٟمّنف
صديؼ ُمـ أهؾ اًمِم٤مم ُيٙم٤مشمِ ُبف،
ٌ
ٛمر
َ
وقمـ ٟم٤موم ٍع ىم٤مل :يم٤من ٓسمـ ُقم َ
َ
َ
رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -
ؾمٛمٕم٧م
وم٢مي٤مك أن شمٙمت٥م إ َّزم ،وم٢مين
شمٙمٚمٛم٧م ذم رء ُمـ اًم َ٘مدََ ر،
سمٚمٖمٜمل أ َّٟمَّؽ
ُ
َ
ي٘مقل« :ؾمٞمٙمقن ذم أُمتل أىمقام يٙمذسمقن سم٤مًم َ٘مدََ رش .)42
(

(اًمنمح)
ِ
واًمو َال ُمَُ « :-من ْـ
هذه اًمٜمّمقص يمٚمٝم٤م ذم ًمزوم اًموٜم٦م واًمثب٤مت قمٚمٞمٝم٤م ،اًمٜمص إول ىمقًمف َ -قم َٚم ْٞمف اًمّمالة َّ
ِ
هدى ،يم٤من ًمف ُمـ إضمر ُ
أضمقر َُم ْـ َشمَبِ َٕمفش  ،)41وورد احلدي٨م سمٚمٗمظُ« :مـ ؾمـ ؾمٜم ً٦م طموٜم٦م يم٤من ًمنف
ُمثؾ
دقم٤م إمم ً
(

ُمـ إضمر ُمثؾ أضمقر ُمـ شمبٕمفش  ،)40يٜمبٖمل أن يٕمٚمؿ وم٤معمراد سم٘مقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هٜم٤مُ :منـ دقمن٤م إمم
(

هدى ،وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ :مـ ؾمـ ؾمٜم ً٦م طموٜم٦م.
(ُ )42م٤م ىمبٚمف.
ٍ
دقمنقة
( )41أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح -سم٤مب طمؼ إضم٤مسم٦م اًمقًمٞمٛم٦م واًمدقمقة ( ،)3151وُموٚمؿ ذم يمتن٤مب اًمٜمٙمن٤مح -سمن٤مب إُمنر سم٢مضم٤مسمن٦م اًمنداقمل إمم
(.)1207
( )40أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ دقم٤م إمم هدى وم٤مشمبع أو إمم ضالًم٦م (.)0453
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يوتحٞمؾ أن يٙمقن اهلدي إٓ طمٞم٨م يم٤من اًمنمع ٓ ،يتّمقر أطمد أن احلدي٨م ٌ
دًمٞمؾ قمغم اًمبندع وأن هنذه
ر ُمـ اهلدى ،أو ُم٤م ؾمامه سمٕمض اعمت٠مظمريـ سم٤مًمبدقم٦م احلوٜم٦م وم٢من هذا ٓ أؾم٤مس ًمنف،
اًمبدع ممٙمـ أن يٙمقن ومٞمٝم٤م ٌ
ٍ
سمدقم٦م ضالًم٦مش .)41
وىمد شم٘مدم ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :يمؾ
(

ٍ
سمدقم٦م ضالًم٦م وإن رآه٤م اًمٜم٤مس طموٜم٦م" ،ومٞموتحٞمؾ أن ي٘مقل -
وشم٘مدم أٟمف صمب٧م قمـ سمـ قمٛمر أٟمف ىم٤مل" :يمؾ
ٍ
ِ
سمدقم٦م ضالًم٦مش ،صمؿ ي٘مقلُ :مـ دقم٤م إمم هدى أي أظمؽمع ؿمٞم ًئ٤م ؾمامه سمدقم٦م.
واًمو َال ُم« :-يمؾ
َقم َٚم ْٞمف اًمّمالة َّ
ٓ إٟمام اعم٘مّمقد ُمـ احلدي٨م ُمـ دقم٤م إمم هدًً ى مم٤م ضم٤مء ًمف اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ،ومن٢من ىمٚمن٧م ُمن٤م
ِ
واًمو َال ُم -أٟمف ىم٤ملُ« :مـ ؾمـ ؾمٜم ً٦م طموٜم٦م يمن٤من
اًمدًمٞمؾ؟ ىمٚمٜم٤م :اًمدًمٞمؾ ؾمب٥م احلدي٨م ،صمب٧م قمٜمف َ -قم َٚم ْٞمف اًمّمالة َّ
ًمف أضمره٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤مش  ،)42عم٤م أشم٤مه ىمق ٌم ىمد اؿمتدت طم٤مضمتٝمؿ.
(

ٍ
ومدقم٤م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اًمّمدىم٦م ،وم٠مشمك ٌ
سم٘مبْم٦م ُمـ ـمٕمن٤مم وأشمنك أظمنر
رضمؾ ُمـ اعموٚمٛملم

وأظمر ،ومحتك اُمتأل اًمقضع سم٤مًمٓمٕم٤مم وم٤مهٚمؾ وضمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ وم٘من٤ملُ« :منـ ؾمنـ ؾمنٜم ً٦م
وأظمر
ْ
طموٜم٦مشُ ،م٤م اًموٜم٦م احلوٜم٦م؟ صدىم٦م واًمّمدىم٦م ٓؿمؽ أهن٤م ُمـ ديـ اهلل وًمٞمو٧م اظمؽما ًقم٤م.
وظمذ وم٤م ٍ
دة ُمٝمٛم ً٦م ضمدًً ا ذم ٍ
أصمر صمب٧م قمـ قم ٍكم ريض اهلل قمٜمف  ،هذا إصمر حيوـ أن يٜمنمه ـمٚمبن٦م اًمٕمٚمنؿٕ ،ن
ومٞمف أسمٚمغ اًمرد قمغم ُمـ ي٘مقًمقن :إن ذم اًمبدع طمونٜمًً٤م وأن ىمقًمنفُ« :منـ ؾمنـ ؾمنٜم ً٦م طمونٜم٦مش ،أي اظمنؽمع ـمري٘من ً٦م
ضمديدة.
إذا ىمٞمؾ :هؾ يّمح أن يٓمٚمؼ قمغم ٍ
رء ُمـ اًمنمع أٟمف ؾمٜم ٌ٦م طموٜم٦م؟ ي٘م٤ملٟ :مٕمؿ ،صمبن٧م قمنـ قمنكم ريض اهلل
اًمقشمر ؾمٜم ٌ٦م طموٜم٦م" ،واًمقشمر ُمٕمٚمق ٌم أٟمف ُمنموع ٓ يِمنؽ ومٞمنف أسمندًً اُ ،من٤مذا
قمٜمف يمام ذم ؾمٜمـ اًمٓمٞم٤مًمز أٟمف ىم٤ملُ " :
ؾمامه؟ ؾمامه ؾمٜم ً٦م طموٜم٦م.
وم٤مًموٜم٦م احلوٜم٦م واهلدى هل اعمقضمقدة ذم اًمنمع وًمٞمو٧م اعمخؽمقم٦مٕ ،ن اعمخؽمقم٦م ىمد سمٞمٜمف سم٘مقًمنف َ -قم َٚمٞم ِ
نف
ْ
ٍ
سمدقم٦م ضالًم٦مش  ،)43هذا قم٤مم ًمٗمظ يمؾ ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم ،يٗمٞمد أن يمؾ اظمؽما ٍع سمٕمده -
واًمو َال ُم« :-يمؾ
اًمّمالة َّ
ِ
واًمو َال ُم -ومٝمق ضالًم٦م.
َقم َٚم ْٞمف اًمّمالة َّ
(

( )41أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب امٛمٕم٦م  -سم٤مب ختٗمٞمػ اًمّمالة واخلٓمب٦م ( ،)645واًمٜمو٤م ل ذم سم٤مب يمٞمػ اخلٓمب٦م ( ،)166/1وأمحند ذم «اعمونٜمدش (.)12151
شمٗمرد اًمٜمو٤م ل سمن «ويمؾ ضالًم٦م ذم اًمٜم٤مرش.
وىمد َّ
( )42أظمرضمف ُموٚمؿ ُمـ طمدي٨م ضمرير ،يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب احل٨م قمغم اًمّمدىم٦م وًمق سمِمؼ َترة أو يمٚمٛم٦م ـمٞمب٦م وأهن٤م طمج٤مب ُمـ اًمٜم٤مر (.)1215
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إ ًذا ىمقًمفُ :مـ دقم٤م إمم هدى يم٠من شمدقمقا إمم ٍ
ؾمٜم٦م ُمـ اًموٜمـ رسمام شمٙمقن ُمٞمت٦م ،أو شمدقمقا إمم هدى ذم ُمقض ٍع
يٙمقن ومٞمف ضالٓت وسمدع ،وقمدم ُمٕمروم٦م سم٤مًمٕم٘مٞمدة ومتدقمقا وشمدقمقا 8طمتنك امندي -اهلل شمٕمن٤ممم -قمنغم ينديؽ
أٟم٤مؾم٤م ،ومٝم١مٓء يمٚمٝمؿ أضمقرهؿ شمٙمت٥م ًمؽ.
ً
ِ
أضمنقرهؿ ؿمنٞم ًئ٤مش ،)44
ص ذًمنؽ ُمنـ
«ُمـ دقم٤م إمم هدى يم٤من ًمف ُمـ إضمر ُمثؾ أضمقر ُمـ شمبٕمنفَ ٓ ،ينٜم ُ٘م ُ
(

وسمْمده ُمـ َدقم٤م إمم ضالًم٦م ،وهذا هق اًمدًمٞمؾ قمغم أهؾ اًمبدع ،اًمبدقم٦م ضالًم٦م يمؿ ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ:
ٍ
سمدقم٦م ضالًم٦مش  ،)45ومٙمٞمػ ي٘مقًمقن :إن ىمقًمف ُمـ دقم٤م إمم هدى ي٘مّمد سمف اًمبدقم٦م احلوٜم٦م.
«يمؾ
(

يمٞمػ شم٘مقل يمٞمػ يريم٥م يمالم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ يمٞمػ هبذه اًمٓمري٘م٦م جيٕمؾ يمالم اًمٜمبل صغم اهلل
سمٕمْم٤م؟ هق ي٘مقلُ« :مـ دقم٤م إمم هدى يمن٤من ًمنف ُمنـ إضمنر ُمثنؾ أضمنقر ُمنـ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٠مٟمف يرضب سمٕمْمف ً
شمبٕمفش .)46
(

ٍ
سمدقمن٦م ضنالًم٦مش،
صمؿ ي٘مقلُ« :مـ دقم٤م إمم ضالًم٦مشُ ،م٤م اًمْمالًم٦م سمٞمٜمٝم٤م سم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ويمنؾ
يٕمٜمل أٟمف دقم٤م إمم سمدقم٦م هذا ًمٞمس ٟمّمٞم٥م ذم إضمر ،إٟمام ًمف ٟمّمٞم٥م ذم اإلصمؿ.
«وُمـ دقم٤م إمم ضالًم٦م يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اإلصمؿ ُ
ُمثؾ آصم٤مم ُمـ َشمَبِ َٕمف ٓ يٜم٘مص ذًمؽ ُِمـ آصم٤مُمٝمؿ ؿمٞم ًئ٤مش  ،)47وهنذا
(

يدل قمغم ومٔم٤مقم٦م وظمٓمقرة ذم اًمدقمقة إمم اًمب٤مـمؾ ،وأن اإلٟمو٤من إذا دقم٤م إمم سم٤مـمؾ وم٢مٟمف إذا شموٚموؾ هذا اًمب٤مـمنؾ
قمؼم اًم٘مرون.

( )43أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب امٛمٕم٦م  -سم٤مب ختٗمٞمػ اًمّمالة واخلٓمب٦م ( ،)645واًمٜمو٤م ل ذم سم٤مب يمٞمػ اخلٓمب٦م ( ،)166/1وأمحند ذم «اعمونٜمدش (.)12151
شمٗمرد اًمٜمو٤م ل سمن «ويمؾ ضالًم٦م ذم اًمٜم٤مرش.
وىمد َّ
( )44أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طموٜم٦م أو ؾمٞمئ٦م ،وُمـ دقم٤م إمم هدى أو ضالًم٦م إٓ أٟمف ىم٤ملَُ « :م ْـ َشمَبِ َٕم ُفش (ُ )0452مـ طمدي٨م أو هريرة
ريض اهلل قمٜمف.
( )45أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب امٛمٕم٦م  -سم٤مب ختٗمٞمػ اًمّمالة واخلٓمب٦م ( ،)645واًمٜمو٤م ل ذم سم٤مب يمٞمػ اخلٓمب٦م ( ،)166/1وأمحند ذم «اعمونٜمدش (.)12151
شمٗمرد اًمٜمو٤م ل سمن «ويمؾ ضالًم٦م ذم اًمٜم٤مرش.
وىمد َّ
( )46أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طموٜم٦م أو ؾمٞمئ٦م ،وُمـ دقم٤م إمم هدى أو ضالًم٦م إٓ أٟمف ىم٤ملَُ « :م ْـ َشمَبِ َٕم ُفش (ُ )0452مـ طمدي٨م أو هريرة
ريض اهلل قمٜمف.
( )47أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طموٜم٦م أو ؾمٞمئ٦م ،وُمـ دقم٤م إمم هدى أو ضالًم٦م إٓ أٟمف ىم٤ملَُ « :م ْـ َشمَبِ َٕم ُفش (ُ )0452مـ طمدي٨م أو هريرة
ريض اهلل قمٜمف.
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يمبدقم٦م اًمذيـ ٟمٗمقا اًمّمٗم٤مت ،امٕمد سمـ درهؿ وامٝمؿ سمـ صٗمقان ،ه١مٓء سمدقمتٝمؿ شموٚموٚم٧م ذم إُم٦م -
ٟمو٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ،-سمدقم٦م ؿم٤مَتل اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمرواومض سمدايتٝم٤م يم٤مٟم٧م قمغم يد قمبد اهلل سمـ ؾمب٠م وأضاسمف ُمنـ
اًموب٠مي٦م ،يتوٚموؾ اإلصمؿ قمٚمٞمٝمؿ ذم يمؾ ُمـ شمبٕمٝمؿ ذم هذه اًمْمالًم٦م وهٙمذا.
وقمٙموف ُمـ دقم٤م إمم هدى ُمٕمٚمق ٌم أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد دقم٤م إُم٦م إمم اهلندى ،وهلنذا أضمنقر
إُم٦م يمٚمٝم٤م شمٙمت٥م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕٟمف هق اًمذي دقم٤م إمم هندى ،سمٕمند اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ سمٕمده اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ٕهنؿ هؿ اًمذيـ قمٚمٛمقا اًمت٤مسمٕمقن ،و اًمت٤مسمٕمقن قمٚمٛمقا أشمب٤مقمٝمؿ وهٙمذا.
وم٤مًمّمح٤مسم٦م هلؿ أضمقر ُمـ سمٕمدهؿ واًمت٤مسمٕمقن هلؿ أضمقر ُمـ سمٕمدهؿ وهٙمذا ،وأٟم٧م إذا قمٚمٛم٧م أطمدًً ا وهداه
اهلل إمم ُم٤م دقمقشمف ُمـ احلؼ ،وم٢من يمؾ ٍ
قمٛمؾ قمٛمٚمف وم٢من أضمره يمبػم ،وهذه ومٞمٝم٤م وم٤م دة يمبػمة ضمندًً ا عمٕمٚمٛمنل اًمٕمٚمنقم
اًمنمقمٞم٦م ،أن حيتوبقا إضمر.
شم٠مُمؾ ي٤م أظمل قمٚمٛم٧م ً
ـمٗمال ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م وىمرأه٤م وأشم٘مٜمٝم٤م ،هذا اًمٓمٗمؾ ىمد يٕمٞمش ُم٤م ٦م ؾمٜم٦م وأٟمن٧م قمٚمٛمتنف
اًمٗم٤محت٦م ،يمٚمام ىمرأ ويمٚمام قمٚمؿ أطمدًً ا هذه اًموقرة ،ويمؿ ؾمٞم٘مرأ اًمٗم٤محت٦م ُمـ ُماليلم اعمرات ذم طمٞم٤مشمف.
ُمٜمٝم٤م يٜمبٖمل آطمتو٤مب ذم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل وشمٕمٚمٞمٛمفُ ،مـ أزيمك وأقمٔمؿ ُم٤م يت٘مرب سمنف إمم اهلل قمنز وضمنؾ،
ُمٕمٚمام ذقم ًٞم٤م ذم ُمدرؾم٦م.
وم٤مطمتو٥م ووم٘مؽ اهلل إضمر ،وًمٞمس ًمزا ًُم٤م أن شمٙمقن ً
ٓ ًمٞمس ًمزا ًُم٤م ذم ُمدرؾم٦م ذم طمٚم٘م٦م قمٚمؿ ذم سمٚمدك ذم أي ُمقضع شمٕمٚمؿ ومٞمف ،وم٢مٟمؽ -سم٢مذن اهلل شمٕمن٤ممم -شمن١مضمر
قمٚمٞمف ،وهلذا ُمـ دقم٤م إمم هذا اهلدى وم٢من ًمف أضمقر ُمـ شمبٕمف.
َنؿ ِىم ْو ٌ
نط ،أي قمندل
إصمر اًمذي سمٕمده قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ ريض اهلل قمٜمف  ،يم٤من إذا ضمٚمنس ي٘منقل :اهلل َطم َٙم ٌ
ُ
اًم٘منرآن
ؾمبح٤مٟمف هٚمؽ اعمُرشم٤مسمقن ،وهؿ أهؾ اًمتِمٙمؽ ،صمؿ ىم٤مل :إن ُِم ْـ ورا ٙمؿ ومِ َتٜمًً٤م يٙم ُث ُر ومٞمٝم٤م اعم٤مل و ُيٗمتح ومٞمٝم٤م
طمتك ُ
واعمٜم٤مومؼُ ،مثؾ هذا ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ-رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ٓ -ي٘م٤مل ُمـ ىمبٞمؾ اًمرأي.
ُ
ي٠مظمذ ُه اعم١مُم ُـ
هذا أظمذه قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓؿمؽ ٓ ي٠مت ؿمخص ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمنٜمٝمؿ ي٘منقل:
ؾمٞم٘مع يمذا ويمذا ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗموف يٕمٜمل أُمقر همٞمبٞم٦م ،ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿُ :م٤م ٓ ؾمبٞمؾ إمم اًمنرأي ومٞمنف طمٙمٛمنف طمٙمنؿ
اعمرومقع.
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ويم٤من رأ ًي٤م ًمف أن ي٘مقل قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل :إن اًمذه٥م اعمٕمد آؾمتٕمامل ُمـ ىمبؾ اًمٜمو٤مء دم٥م ومٞمف اًمزيمن٤مة ،أو
ىم٤مل ٓ :دم٥م هذا رأيف ،ومٙم٠من َيؼمك سمٖمٞم٥م صح٤مو ُمـ صح٤مسم٦م صح٤مو ُم٤م يٛمٙمـ أن يتٙمٚمؿ قمنـ اًمٖمٞمن٥م إٓ
ٍ
سمتقضٞمح ُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
أظمؼم هبذا إُمر ومقىمع ُم٤م أظمؼم سمف ُمـ يمثرة اعم٤مل ،وأن ومتح ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن قمغم اًمٜم٤مس طمتك ىمنرأه يمنؾ أطمند ،صمنؿ
أٟمّم٤مرا ،يريد أن يِمتٝمر وئمٝمر ىمرأ ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن اًمذيـ
ي٠مت إٟمو٤من ٟ-مو٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًموالُم٦م -يريد أشمب٤م ًقم٤م يريد
ً
ي٘مر قن ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن همػمه يمثػم.
وإن أراد أن ئمٝمر اًموٜم٦م اًمذيـ ئمٝمرون اًموٜم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يمثػم ،يمٞمػ ئمٝمر ويؼمز ٟ-مو٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م
سمٛمتبٕمل طمتك أطمدث هلؿ رء ضمديد ،هنذا اًمرضمنؾ قمٜمنده رء ًمنٞمس قمٜمند أهنؾ
واًموالُم٦م ،-ي٘مقلُ :م٤م هؿ
َّ
اًمٕمٚمؿ.
سمٛمتبٕمنل
ٓسمد أن هذا اًمِمخص قمٜمده رء ُمـ اًمتٛمٞمز ومٞمخؽمع هذه اًمبدقم٦م ٟ-مو٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ،-ومام هؿ
َّ
ذر ُيمُؿ َزي َٖمن َ٦م احلٙمنٞمؿ ،يٕمٜمنل اًمرضمنؾ ُمنـ أهنؾ اًمٕمٚمنؿ
ُدع؟ ىم٤ملَ :
طمتك أسمتدع هلؿ همػمه٤م ،وم٢م َّي٤ميمؿ وُم٤م اسم ُت َ
وأطم ُ
واًمٗمْمؾ واحلٙمٛم٦م ىمد يزيغ ويْمؾ وَيٓم٠م ظمٓم ًئ٤م ي٘مقل :اطمذروا ذًم٧م هذا اًمٕم٤مَلٕ ،ن ذًم٧م اًمٕم٤مَل ًمٞمو٧م يمذًم٦م
ام٤مهؾ.
وم٢من اًمِمٞمٓم٤من ىمد ي٘مقل يمٚمٛم٦م اًمْمالًم٦م قمغم ًمو٤من احلٙمٞمؿ ،إن اًمِمٞمٓم٤من ىمد يقؾمقس هلذا اًمرضمؾ ُمـ أهنؾ
اعمٜمن٤مومؼ
ُ
اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ ومٞم٘مقل :يمٚمٛم ً٦م همريب ً٦م ٓ شمٚمٞمؼ سمٛم٘م٤مُمف وٓ شمكم سم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ ،ي٘مقل :وُمع ذًمؽ وىمد ي٘منقل
يمٚمٛم َ٦م احلؼ.
ِ
اعمٜم٤مومؼ ىمد
َ
اًمْمالًم٦م ،وأن
احلٙمٞمؿ ىمد ي٘مقل يمٚمٛم َ٦م
ؾمٚمٞمام ،ومو٠مًمفُ :م٤م ُيدريٜمل أن
َ
اعمٜم٤مومؼ ىمد ي٘مقل :يمال ًُم٤م طم ً٘م٤م ً
ي٘مقل يمٚمٛم َ٦م احلؼ؟ يمٞمػ أن أقمرف ُم٤م دام أن احلٙمٞمؿ ىمد َيٓم٠م واعمٜم٤مومؼ ىمد يّم٥م؟.
ِمتٝمر ِ
ِ
ات وذم اًمٚمٗمظ إظمر :اعمِمبٝم٤مت اًمتنل هنل آؿمنتب٤مه اًمتنل
ىم٤مل :سمغم ،اضم َتَٜم ْ
٥م ُمـ يمالم احلٙمٞمؿ اعمُ ِ َ
ُي٘م٤مل ُم٤م هذهُ ،مثؾ اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن :ؾمبح٤من اهلل ومالن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمٞمقم ىم٤مل يمٚمٛم ً٦م همريب٦م ُمن٤م هنذه اًمٙمٚمٛمن٦م،
يمٚمٛم٦م ًمٞمو٧م ُمٜم٤مؾمب٦م.
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دمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ طمقًمف ي٘مقًمقن :ؾمبح٤من اهلل ومالن اًمرضمؾ اًمٗم٤مضؾ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقل :هذا اًمٙمنالم
أُمر صٕم٥م ضمدًً ا ًمق أن اًمذي ىم٤مًمف همػمه عم٤م اؾمتٖمرسمٜم٤م 8اإلؿمٙم٤مل أن ومالن هق اًمذي ىم٤مهل٤م ،هذا ُمٕمٜمك
همري٥م ،هذا ٌ
زيٖم٦م احلٙمٞمؿ.
ي٘مقل :ىمد يزيغ وي٘مقل هذه اًمٙمٚمٛم٦م ،ي٘مقل :وٓ َي ْثٜمِ َٞمٜمَّ ََّؽ ذًمؽ قمٜمف ،وذم اًمٚمٗمظ إظمر :وٓ يٜمئٞمٜمنؽ ذًمنؽ
قمٜمف يٕمٜمل يبٕمدٟمؽ ذًمؽ قمٜمفُ ،م٤م دام ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وذل هذه اًمذًم٦م ٓ ،شم٘منقل :ؾمن٠مشمريمف وؾمن٠مشمرك يمنؾ قمٚمن ٍؿ
اضمتٜم٥م هذه اًمذًم٦م اعمحددة ،وم٢مٟمف ًمٕمٚمف أن يراضمع احلؼ.
نؼ
ًمٕمٚمف يٙمٚمٛمف إظمقاٟمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،أو يتدسمر ومٞمام ىم٤مل ويوتٖمٗمر وي٠مؾمػ قمغم ُم٤م سمندر ُمٜمنف وىم٤مًمنف ،و َشم َٚم َّ
ٍ
ٟمقرا احلؼ قمٚمٞمف ٟمقر.
احلؼ إذا ؾمٛمٕم َتَف يٕمٜمل وًمق يم٤من ُمـ
َّ
ُمٜم٤مومؼ وم٢من قمغم احلؼ ً
ؼم ـمقيؾ قمـ ُقم َٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ؾم٠م ًُمف ٌ
رضمؾ قمـ اًم َ٘مندََ ر ،ومقصن٤مه
اخلؼم اًمذي سمٕمده ظم ٌ
سمٚمزوم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًموٚمؼ اًمّم٤مًمح ريض اهلل قمٜمٝمؿ وًمزوم اًموٜم٦م اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ،ىم٤مل :أقمٚمؿ ىم٤مقمدة َل يبتندع
اًمٜم٤مس سمدقم ً٦م إٓ ىمد ُم٣م ىمبٚمٝم٤م ُم٤م هق ٌ
دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م.
ُ
أي سمدقم٦م شمٓمرى وم٢مٟمف يٙمقن ومٞمام ُم٣م ُمـ اًمٙمت٤مب واًموٜم٦م ٌ
دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ،أي دًمٞمؾ قمغم أهن٤م سمدقمن٦م وضنالًم٦م
يتْمح ُمٜمٝم٤م ؾمتجد ذم ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن واًموٜم٦م ُم٤م يدل قمغم أهن٤م سمدقم٦م ،اًموٜم٦م ؾمٜمٝم٤م اهلل ورؾمنقًمف صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ
اًموٜم٦م ىمد ؾمٜمٝم٤م ُمـ قمٚمؿ ُم٤م ذم ظمالومٝم٤م.
ُم٤م اًمذي ذم ظمالومٝم٤م؟ احلٛمؼ واًمتٕمٛمؼ واًمْمالل اًمذي هق قمغم ظمالف اًموٜم٦م ،هذا هق احلٛمنؼ واًمتٕمٛمنؼ
واًمْمالل ،وىم٤مل :أرىض ًمٜمٗموؽ ُم٤م ريض سمف اًم٘مقم يٕمٜمل اًموٚمػ اًمّم٤مًمح ىمبٚمؽ ،وم٢مهنؿ قمـ قمٚم ٍؿ وـمٝمقر.
ً
ضم٤مهال ،واًموٚمػ إذا وىمٗمقا وم٢مهنؿ ي٘مٗمقن قمـ قمٚمؿٕ ،ن ُمنـ اًمٕمٚمنؿ أن شم٘منػ ذم
اإلٟمو٤من ىمد ي٘مػ ًمٙمـ
سمٕمض اعمو٤م ؾ وٓ شمتٙمٚمؿ ،يم٤مًمٖمٞمبٞم٤مت وٟمحقه٤م وذم سمٍم اًمٜم٤مس يٙمٗمقا طملم يمٗمقا قمـ أُمقر ،إٟمام يمٗمنقا ٓ قمنـ
ٍ
قمجز وإٟمام يمٗمقا قمـ ٍ
سمٍم ٟم٤مومذ.
وهلؿ أي أهنؿ اًمالم هذه ًمالسمتداء ،أي هؿ يم٤مٟمقا قمغم يمِمػ إُمقر أىمقى ،وسمٗمْمؾ ُمن٤م يمن٤من أومم يٕمٜمنل
أهنؿ أومْمؾ ُمٜمؽ وأومم ُمٜمؽ ًمٙمؾ ظمػم ،وم٠مًمقم ـمري٘مٝمؿ ،صمؿ ىموؿ ُمـ ظم٤مًمػ اًموٚمػ إمم ىموٛملم:
إُم٤م أن يزيد ويتج٤موز طمد اًموٚمػ ومٞمٙمقن هم٤مًم ًٞم٤م.
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وإُم٤م أن ي٘مٍم ومٞمٙمقن ضم٤موم ًٞم٤م.
ِ
يمتب٧م ُ
اإلىمرار سم٤مًم َ٘مدََ ِر ،ومٕمغم اخلبػم ؾم٘مٓم٧م -سم٢مذن اهلل ،-ىمقًمف :ومٕمغم اخلبنػم ؾمن٘مٓم٧م
شمو٤مل قمـ
صمؿ ىم٤ملَ :
أطمندََ َ
يٕمٜمل إذا ؾم٠مًم٧م ً
اًمٜمن٤مس ُمنـ
ث
ُ
نؿ ُمن٤م ْ
رضمال قمٜمده قمٚمؿ ُم١ميمد ُمـ هذه اعمو٠مًم٦م اًمتل ؾم٠مًم٧م قمٜمٝم٤مُ ،م٤م أقم َٚم ُ
ٍ
أُمرا ُمـ اإلىمرار سم٤مًم َ٘مدََ ر.
ُحم ْْدََ ٍصم٦م ،وٓ اسمتدقمقا ُمـ
أصمرا وٓ ُ
سمدقم٦م هل ُ
أصمب٧م ً
أسملم ً
يٕمٜمل أن إدًم٦م ُمـ ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن واًموٜم٦م ويمالم اًموٚمػ اًمّم٤مًمح ريض اهلل قمنٜمٝمؿ ذم إصمبن٤مت اًم٘مندر ،وأن يمنؾ

ٍ
رء إٟمام ُمرده إمم ىمدر اهلل يمت٥م ُم٤م ؿم٤مء ،يمت٥م يمؾ رء قمٚمؿ يمؾ رء ويمتبف ،وأٟمف ُمن٤م ُمنـ رء إٓ واهلل ىمند
ُمٚمئ ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن واحلدي٨م.
أُمر ُ
ؿم٤مءه وىمد ظمٚم٘مف ،هذا ٌ

ام ِ
٤مهٚمِ َّٞم ِ٦م يٕمزون سمف أٟمٗموٝمؿ ،اًمقاطمد ُمنٜمٝمؿ
يمثػمة ضمدًً ا اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمٚمٞمف ،ي٘مقل :طمتك إهنؿ يم٤مٟمقا ذم ْ َ
إذا وىمع ذم ٍ
رء ُمـ اعمّم٤م ٥م ،طمتك وىم٧م ْ ِ ِ ِ
أُمنر ىمند ُىمندر
امَ٤مهٚم َّٞم٦م يم٤مٟمقا يٕمٞمدون ذًمؽ إمم اًم٘مدر وي٘مقل :هذا ٌ
قمكم.
َّ

ِ
ام ِ
٤مهٚمِ َّٞم ِ٦م ُم٤م ـمٝمر اهلل إُم٦م قمٜمٝم٤م ،يمن٠مسمط امٝمنؾ ،وُمنـ
وعم٤م ضم٤مء اإلؾمالم ُم٤م َ ِزا ْد ُه إٓ ؿمدََّّ ًةٕ ،ن ُمـ أُمقر ْ َ
إُمقر اًمتل يم٤مٟم٧م ؾمٚمٞمٛم ً٦م ذم ْ ِ ِ ِ
ِ
ٞمؿ -
ام٤مهٚم َّٞم٦م ُم٤م صمبتف اًمنمع مم٤م يم٤من ومٞمٝمؿ صقا ًسم٤م مم٤م يم٤من ُمـ آصم٤مر ُمٚم٦م أسمٞمٝمؿ إِ ْسم َراه َ
َ
ِ
واًمو َال ُم.-
َقم َٚم ْٞمف اًمّمالة َّ
ٍ
ُ
طمندي٨م وٓ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ ذم همنػم
ذيمر ُه
وم٢من اًمنمع ىمد صمبتف ي٘مقل :سمؾ ىمد زاده ؿمدةَ ،

طمديثلم ،إطم٤مدي٨م يمثػمة ضمدًً ا ذم اًم٘مدر إطم٤مدي٨م ومٞمف ُمتقاشمرة ويمثػمةَ ،ؾمٛم َٕم ُف ُمٜمف اعموٚمٛمقن ،ومتٙم َّٚمٛمقا سمف ذم
أُمر ُمِمٝمقر وُمٕمروف ذم زُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسمٕمد اًمٜمبنل صنغم
طمٞم٤مشمف وسمٕمد ووم٤مشمف ،يٕمٜمل أن هذا ٌ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يتٗم٘مقن يمٚمٝمؿ قمغم اإلىمرار سم٤مًم٘مدر.
أٟم٤مس ُمتٜمٓمٕمقن يريدون أن يوتدًمقا قمغم ظمالف ُم٤م يم٤من قمٚمٞمنف اًمونٚمػ سمآين٤مت ،وهنذه ًمنق
ي٘مقل :ي٠مت ٌ
وَل ىم٤مل يمذا؟ وذم ٍ
ِ
ِ
ًمٗمظ أٟمف ىم٤مل :ومن٢من
يمتب٧م سمامء اًمذه٥م عم٤م يم٤مٟم٧م يمثػمة ،ي٘مقلً :مئـ ىمٚمتؿَ :ل َ أٟمزل اهلل آي٦م يمذا؟ َ
ىمٚمتؿ :وم٠ميـ آي٦م يمذا ،يٕمٜمل يريد أن يوتدل قمغم سمدقمتف سم٠من ي٘منقل :أينـ أين٦م اًمٗمالٟمٞمن٦م ،وم٘من٤مل :هنذا اًمٙمنالم
اًمٕمٔمٞمؿ.
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ًم٘مد ىمرؤوا ُمٜمف ُم٤م ىمرأشمؿ ،وقمٚمٛمقا ُِمـ شم٠مويٚمف ُم٤م ضمٝمٚمتؿ ،إذا ضم٤مء أطمد ًمٞمحت٩م سم٤م ًْم ُ٘م ْر َ
آن قمغم ظمالف ُم٤م يم٤من
قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ،وىم٤مل :أٟم٤م قمٜمدي آي٦م وىم٤مل أي٦م هذه أىمرأه٤م اًمّمح٤مسم٦م أم َل ي٘مر قه٤م؟ سمغم ىمرءوهن٤م ،إ ًذا ىمنرءوا
ُمـ ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن ُم٤م ىمرأت اًمٗمرق ُم٤م هق؟.
قمٚمٛمقا ُمٜمف ُم٤م ضمٝمٚم٧م وامٝمؾ ومٞمؽ أٟم٧م ،وًمٞمس اًموب٥م أهنؿ ضمٝمٚمقا أوم٤ممؿ اًمٕمٚمؿ وإٟمام اًموب٥م أٟمؽ ىمند
ىمٍمت قمـ قمٚمٛمٝمؿ ومجٝمٚم٧م 8ومٚمٝمذا ىمٚم٧م ُم٤م ىم٤مل.
ىم٤مل :إهنؿ ىم٤مًمقا سمٕمد ذًمؽ :ذم إصمب٤مت اًم٘مدر ُم٤م ُي٘مدََّّ ْر يٙمـ ،وُم٤م ؿم٤مء اهلل يم٤من ،وُم٤م َل يِم٠م َل يٙمـ ،صمؿ ذيمر ذم
صديؼ ُمـ أهؾ اًمِم٤مم ومبٚمٖمف أ ّٟمف شمٙمٚمؿ ذم اًم٘مدر.
ٌ
أظمره أن سمـ قمٛمر-ريض اهلل قمٜمٝمام -يم٤من ًمف
َ
وم٢مي٤مك أن شمٙمت٥م إ َّزم،
شمٙمٚمٛم٧م ذم اًم َ٘مدََ ر،
ه٤مضمرا ًمف ىم٤مل :إٟمف سمٚمٖمٜمل أٟمؽ
ومٙمت٥م إًمٞمف
َ
ً
ؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل ذم اًم٘مندر ُمن٤م ىمن٤مل،
يٕمٜمل سمٕمده٤م ٓ شمٙمت٥م ّزم ُمٜمذ اًمٞمقمٕ ،ين
ُ
وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ.
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سموؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًموالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم.
(اعمتـ)
قمـ ظم٤مًمد احلذاء ىم٤مل :ىمٚم٧م ًمٚمحوـ ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد أظمؼمين قمـ آدم أًمٚموامء ظمٚمؼ أم ًمألرض؟ ىمن٤مل ٓ سمنؾ
ًمألرض ىمٚم٧م أرأي٧م ًمق اقمتّمؿ ومٚمؿ ي٠ميمؾ ُمـ اًمِمجرة؟ ىم٤مل َل يٙمـ ًمف ُمٜمف سمد ،ىمٚم٧م أظمؼمين قمـ ىمقًمنف شمٕمن٤ممم
ِ
ؿ﴾()51
ام ِحٞم ِ
﴿ َُم٤م َأ ْٟم ُت ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف سمِ َٗم٤مشمِٜمِ َ
لم﴾(﴿ ،)52إِ َّٓ َُم ْـ ُه َق َص٤مل ْ َ
ىم٤مل إن اًمِمٞم٤مـملم ٓ يٗمتٜمقن سمْمالًمتٝمؿ إٓ ُمـ أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف امحٞمؿ.
﴿وًمِ َذًمِ َؽ َظم َٚم َ٘م ُٝم ْؿ﴾( ،)50ىم٤مل ظمٚمنؼ هن١مٓء هلنذه وهن١مٓء
قمـ ظم٤مًمد احلذاء قمـ احلوـ ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
لم﴾(.)51
هلذه . .قمـ ظم٤مًمد احلذاء ىم٤مل :ىمٚم٧م ًمٚمحوـ﴿ َُم٤م َأ ْٟم ُت ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف سمِ َٗم٤مشمِٜمِ َ
ِ
ام ِحٞم ِؿ﴾( ،)52ىم٤مل إٓ ُمـ أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف أن يّمغم امحٞمؿ.
﴿إِ َّٓ َُم ْـ ُه َق َص٤مل ْ َ
قمـ محٞمد ىم٤مل :يم٤من احلوـ ي٘مقل ٕن يو٘مط ُمـ اًموامء إمم إرض أطم٥م إًمٞمف ُمـ أن ي٘مقل إُمر سمٞمدي.
..
قمـ محٞمد ىم٤مل :ىمدم قمٚمٞمٜم٤م احلوـ ُمٙم٦م ومٙمٚمٛمٜمل وم٘مٝم٤مء أهؾ ُمٙم٦م أن أيمٚمٛمف ذم أن جيٚمس هلؿ ينقم يٕمٔمٝمنؿ
ومٞمف ،وم٘م٤ملٟ :مٕمؿ ،وم٤مضمتٛمٕمقا ومخٓمبٝمؿ ومام رأي٧م أظمٓم٥م ُمٜمف ،وم٘م٤مل رضمؾ ي٤م أسمن٤م ؾمنٕمٞمدُ ،منـ ظمٚمنؼ اًمِمنٞمٓم٤من،
وم٘م٤مل :ؾمبح٤من اهلل ،هؾ ُمـ ظم٤مًمؼ همػم اهلل ،ظمٚمؼ اهلل اًمِمٞمٓم٤من وظمٚمنؼ اخلبنػم وظمٚمنؼ اًمنمن ،وم٘من٤مل اًمرضمنؾ:
ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل يمٞمػ يٙمذسمقن قمغم هذا اًمٌمء. .
نقب اعمُْ ْج ِ
قمـ محٞمد اًمٓمقيؾ قمـ احلوـَ ﴿ :يم ََذًمِ َؽ َٟم َْو ُٚم ُٙم ُف ِذم ُىم ُٚم ِ
لم﴾( ،)53وقمنـ قمبٞمند اًمّمنٞمد قمنـ
نر ُِم َ
لم َُم٤م َي ِْم َت َُٝم َ
قن﴾ ،وم٘م٤مل :سمٞمٜمٝمؿ وسملم اإليامن.
﴿و ِطم َٞمؾ َسم ْٞمٜمَ َُٝم ْؿ َو َسم ْ َ
احلوـ ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
( )52اًمّم٤موم٤مت.140 :
( )51اًمّم٤موم٤مت.141 :
( )50هقد.117 :
( )51اًمّم٤موم٤مت.140 :
( )52اًمّم٤موم٤مت.141 :
( )53احلجرات.10 :

-13-

رشح السنة
وقمـ اسمـ قمقن ىم٤مل ،يمٜم٧م أؾمػم سم٤مًمِم٤مم ومٜم٤مداين رضمؾ ُمـ ظمٚمٗمل وم٤مًمتٗم٧م وم٢مذا رضم٤مء سمـ طمٞمقة ،وم٘م٤مل ي٤م أسم٤م
قمقن ُم٤م هذا اًمذي يذيمروٟمف قمـ احلوـ ىم٤مل ،ىمٚم٧م ،إهنؿ يٙمذسمقن قمـ احلوـ يمثػما.
وقمـ أيقب ىم٤مل :يمذب قمغم احلوـ ضسم٤من ُمـ اًمٜم٤مس ىمقم اًم٘مدر رأامؿ وهؿ يريدون أن يٜمٗم٘مقا سمنذًمؽ
رأامؿ ،وىمقم ًمف ذم ىمٚمقهبؿ ؿمٜمآن وسمٕمض ي٘مقًمقن أًمٞمس ُمـ ىمقًمف يمذا؟ أًمٞمس ُمـ ىمقًمف يمذا؟.
قمـ حيل سمـ يمثػم اًمٕمٜمؼمي ىم٤مل :يم٤من ىمرة سمـ ظم٤مًمد ي٘مقل ًمٜم٤م ي٤م ومتٞم٤من ٓ شمٖمٚمبقا قمغم احلوـ وم٢مٟمف يمن٤من رأينف
اًموٜم٦م واًمّمقاب.
وقمـ اسمـ قمقن ىم٤ملً :مق قمٚمٛمٜم٤م أن يمٚمٛم٦م احلوـ شمبٚمغ ُم٤م سمٚمٖم٧م ًمٙمتبٜم٤م سمرضمققمف يمت٤مسم٤م وأؿمٝمدٟم٤م قمٚمٞمف ؿمٝمقدا
وًمٙمٜم٤م ىمٚمٜم٤م يمٚمٛم٦م ظمرضم٧م ٓ حتٛمؾ.
وقمـ أيقب ىم٤مل ،ىم٤مل زم احلوـُ :م٤م أٟم٤م سمٕم٤م د إمم رء ُمٜمف أسمدا.
وقمـ قمثامن اًمبتل ىم٤ملُ :م٤م ومرس احلوـ آي٦م ىمط إٓ قمـ إصمب٤مت.
(اًمنمح)
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم اًمف وصحبف أمجٕملم أُم٤م سمٕمد- :
ومٝمذه أصم٤مر يمٚمٝم٤م قمـ احلوـ اًمبٍمي اإلُم٤مم اعمٕمروف -رمحف اهلل ،-ذم سمٞم٤من ىمقًمف ذم اًم٘مندر ،وىمند امنؿ
احلوـ -رمحف اهلل -سم٠مٟمف ي٘مقل سم٘مقل اًم٘مدري٦م ،أو سمٌمء ُمـ أىمقاهلؿ ،وٟمٗمك هذا سمٕمض أهنؾ اًمٕمٚمنؿ ٟمٗم ًٞمن٤م سم٤م ًشمًن٤م،
ىم٤مًمقا :إن هذا ىمقل همػم صحٞمح ،وسمقب أضمري -رمحف اهلل -ذم اًمنميٕم٦م سم٤مب ذم سمراءة احلوـ ،واٟمف ؾم٤مَل ُمـ
ىمقل اًم٘مدري٦م.
أيمثر أسمق داوود -رمحف اهللُ -مـ هذه أصم٤مر اًمتل زادت قمـ اًمٕمنمة ،يمٚمٝم٤م ذم سمٞم٤من ُم٤م ضم٤مء قمـ احلونـ ذم
هذا اًمب٤مب ،واًمقارد قمـ احلوـ ذم هذا اًمب٤مب يٛمٙمـ شمٚمخٞمّمف ُمـ ظمالل سمٕمض أصم٤مر اًمتل وردت وُمـ أمهٝم٤م
آصمر أيقب ،أٟمف ىم٤مل :يمذب قمغم احلوـ ضسم٤من ُمـ اًمٜم٤مس ،يٕمٜمل ٟمققم٤من ُمـ اًمٜم٤مس:
ىمقم اًم٘مدر رأامؿ ،هؿ ُمـ اًم٘مدري٦م يريدون أن يٜمٗم٘مقا رأامؿ ،يريدون أن ي٘مقًمقا إن احلوـ وهنق اإلُمن٤مم
اعمٕمروف ي٘مقل سم٘مقهلؿ ،وىمقم طم٘مدة يبٖمْمقن ًمف ذم ىمٚمقهبؿ ،ؿم٤مٟمئ٤من وسمٖمض ،ي٘مقًمقن :أًمٞمس ُمـ ىمقًمنف يمنذا،
أًمٞمس ُمـ ىمقًمف يمذا ،وهلذا ىم٤مل :يمرة سمـ اخل٤مًمد ٓ شمٖمٚم٥م قمغم احلوـٟٕ ،مف يم٤من رأيف اًموٜم٦م واًمّمقاب. .
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ي٘مقل ٓ :يٖمرٟمٙمؿ اًمٙمالم اًمذي يقرد قمٜمف وم٢من اًمرضمؾ قمغم اًموٜم٦م واًمّمقاب وًمٞمس ُمنـ اًم٘من٤م ٚملم سم٘منقل
أيْم٤م عم٤م ؾم٠مًمف رضم٤مء ،هؾ اعمذيمقر قمـ احلوـ ،ىمن٤مل إهننؿ يٙمنذسمقن قمنغم
ه١مٓء اًم٘مدري٦م ،وهلذا ىم٤مل اسمـ قمقن ً
احلوـ يمثػما.
أيْم٤م اسمـ قمقن ًمق قمٚمٛمٜم٤م أن يمٚمٛم٦م احلوـ شمبٚمغ ُمن٤م سمٚمٖمن٧م ًمٙمتبٜمن٤م سمرضمققمنف يمت٤م ًسمن٤م وأؿمنٝمدٟم٤م قمٚمٞمنف
وىم٤مل ً
ؿمٝمقدً ،م٘مٚمٜم٤م يمٚمٛم٦م ٟم٘مٚم٧م قمٜمف واٟمتنمت ذم إومؼ ُم٤م شمقىمٕمٜم٤م أهن٤م ؾمتّمؾ إمم ُم٤م وصٚم٧م إًمٞمف وإٓ ًمٙمتبٜم٤م يمتن٤مب
يدل قمغم رضمققمف قمام ىم٤مًمفُ ،م٤م اًمذي ىم٤مًمفُ :مـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مدري٦م اخلبث٤مء يمن٤مٟمقا ين٠مشمقن إمم احلونـ
ومٞم٘مقًمقن ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد إن ه١مٓء اًموالـملم ي٘متٚمقن اًمٜم٤مس ويرضسمقهنؿ وي٠مظمذون أُمقاهلؿ وي٘مقًمقن :إن أومٕم٤مًمٜم٤م
دمري قمغم ىمدر اهلل وقمغم أُمر اهلل ،ومٞم٘مقل احلوـ -رمحف اهلل :-يمذب أقمداء اهلل ،يٕمٜمل هؿ يريدون أن يونٝمٚمقا
أُمر فمٚمٛمٝمؿ سم٠من ي٘مقًمقا :إن رب اًمٕم٤معملم ي٘مرٟم٤م ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ،ومٙم٤من يتٙمٚمؿ قمـ أن رب اًمٕم٤معملم ٓ ي٘مر ذم ذقمف
ُم٤م يٗمٕمٚمف ه١مٓء ُمـ اًمٔمٚمؿ واًمتٕمدي.
ىم٤مًمقا :ومألضمؾ ُمثؾ هذه اًمٙمٚمامت ،ىم٤مًمقا إن احلوـ ي٘مقل سم٘مقًمف ذم اًم٘مدر ،ويم٤من ُمـ اخلبثن٤مء ممنـ يمنذسمقا
قمغم احلوـ شمٚمٛمٞمذه اًمٕم٤مق قمٛمرو سمـ قمبٞمد وهق ُمـ رؤوس اعمٕمتزًم٦م ،وؿمٝمد قمٚمٞمف سم٤مًمٙمذب وأٟمف يٙمنذب طمتنك
ذم احلدي٨م ،يم٤من ىم٤مشمٚمف اهلل ي٘مقل :هذا ُمـ رأي احلوـ.
ىمٞمؾ ُم٤م ىم٤مل هذا احلوـ ،ىم٤مل :أٟم٤م ُم٤م ىمٚم٧م ىم٤مًمف احلوـ ،أٟم٤م أىمقل :هذا ُمـ رأيل احلوـ ،أٟمن٧م شمٕمنرف أن
اًمٞم٤مء إذا يم٤من سمٕمده٤م ؾم٤ميمـ ختٗمك اًمٞم٤مء اًمث٤مٟمٞم٦مُ ،مـ رأيل احلوـ ،ختتٍم ومت٘مقل ُمـ رأي احلوـ ،ومٙم٠مٟمف ي٘منقل:
ُمـ رأي احلوـ اًمبٍمي ،وم٢مذا شمٗمٓمٜمقا ًمف ،ىم٤مل ُم٤م ىمٚمـ إن هذا ُمـ رأي احلوـ ،أىمقل ُمـ رأيل احلونـ ،هنذا
إذا شمٗمٓمٜمقا ًمف ،أو ي٘مقل هذا ُمـ ىمقزم احلوـ.
وم٢مذا ىمٞمؾ ًمفُ :م٤م ىم٤مهل٤م احلوـ ،ىم٤مل أٟم٤م ُم٤م ىمٚم٧م ىم٤مهل٤م احلوـ اًمبٍمي ،أٟم٤م أىمقل هذا ُمـ ىمنقزم أٟمن٤م احلونـ،
شمٙمذي٥م قمٚمٞمف -رمحف اهلل -وهلذا يم٤من يم٠مٟمف ظمؼم وىمٞمؾ ًمف ذم هذا ،وم٘م٤مل ُم٤م أٟم٤م سمٕم٤م د إمم رء ُمٜمف أسمدا ،يٕمٜمل هذه
اًمٙمٚمامت ،رسمام ًمٕمؾ اعمراد أن هذه اًمٙمٚمامت اًمتل ىم٤مهل٤م ،واؾمتٖمٚمٝم٤م ه١مٓء.
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أٟم٤م أىمقل ًمـ أقمقد إمم رء ُمـ ُمثٚمٝم٤مٕ ،ن هذا ي١ميمد ًمؽ أمهٞم٦م شمٗمّمٞمؾ اًمٙمالمٟٕ ،مؽ ىمند شمٚم٘منل يمٚمٛمن٦م
ومت٠مظمذ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم قمٛمقُمٝم٤م ومتٜمو٥م إًمٞمؽ وأٟم٧م ٓ شم٘مقل سم٤معمدًمقل اًمذي يريد اخلّمؿ أن شم٘مقل سمنف ،وهلنذا
ُمـ أهؿ إُمقر اًمتٗمّمٞمؾ واًمتقضٞمح.
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهلل :-ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ إن هنؿ أـمٚم٘منقا أو أمجٚمنقا ومٕمٚمٞمنؽ سم٤مًمتبٞمن٤من ،يٙمنقن ذم
شمٗمّمٞمؾ وشمقضٞمح ويٙمقن ذم شمبٞملم طمتك ٓ يوتٖمؾ اإلـمالق وٓ يوتٖمؾ اإلمج٤مل.
ي٘مقل اًمبتل -رمحف اهلل :-إذا أردشمؿ أن شمٕمرومقا هؾ احلوـ ي٘مقل سم٘مقل أهؾ اًموٜم٦م أو سم٘منقل اًم٘مدرين٦م ،ذم
ُمو٤م ؾ اًم٘مدر واٟمٔمروا شمٗموػمه ًمٚم٘مرآنُ ،م٤م ومرس احلوـ آي٦م ىمط إٓ قمغم اإلصمب٤مت ،يٕمٜمل قمغم إصمب٤مت اًم٘مدر ،وُمٜمف
ِ
ام ِحنٞم ِؿ﴾(،)55
اًمٜمّمقص اعمت٘مدُم٦م إومم ،ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَُ ﴿ :م٤م َأ ْٟم ُت ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف سمِ َٗم٤مشمِٜمِ َ
لم﴾(﴿ ،)54إِ َّٓ َُم ْـ ُه َق َصن٤مل ْ َ
ومرسه٤م اًمتٗموػم اًمّمحٞمح أن اًمِمٞم٤مـملم ٓ يٗمتٜمقن إٓ ُمـ أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف امحٞمؿ ،وان اًمذي اهلل يمت٥م قمٚمٞمنف
أن يٙمقن ُمـ أهؾ امحٞمؿ ،وهٙمذا ىمقًمف وًمذًمؽ ظمٚم٘مٝمؿ ،ىم٤مل ظمٚمؼ ه١مٓء هلذه ،يٕمٜمل ًمٚمجٜم٦م ،وظمٚمؼ هن١مٓء
هلذه.
ِ
ام ِحنٞم ِؿ﴾( ،)57أي إٓ ُمنـ أوضمن٥م اهلل
وهٙمذا ىمقًمفَُ ﴿ :م٤م َأ ْٟم ُت ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف سمِ َٗم٤مشمِٜمِ َ
لم﴾(﴿ ،)56إِ َّٓ َُم ْـ ُه َق َص٤مل ْ َ
قمٚمٞمف أن يّمغم امحٞمؿ إمم همػم ذًمؽ ُمـ أصم٤مر ،وُمٜمف اؾمتٖمراب هذا اًمو١مال اًمذي ؾم٠مًمف هذا اًمرضمؾ ُمـ أهنؾ
ُمٙم٦م.
ىم٤مل ًمفُ :مـ ظمٚمؼ اًمِمٞمٓم٤من؟ ؾمبح٤من اهلل ،وىم٤مل :هؾ ُمـ ٍ
ظم٤مًمؼ همػم اهلل ،يٕمٜمل يمٞمػ شمٗمٕمؾ هذا اًمو١مال،
ظمٚمؼ اهلل اًمِمٞمٓم٤من وظمٚمؼ اخلػم وظمٚمؼ اًمنم ،اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ رء اهلل –ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.-
ومٝمذا اًمرضمؾ شمٗمٓمـ ُمب٤مذ ًة وم٘م٤مل :ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل يمٞمػ يثٞمبقن قمغم أهؾ اًمنمكٕ ،ن اًمذي وصؾ أهؾ ُمٙمن٦م
أن احل وـ ي٘مقل ذم ىمقل اًم٘مدري٦م ،ومو٠مًمف هذا اًمو١مال طمتك يوتٖمرب ،وم٤مؾمنتٖمرب احلونـ يمٞمنػ يون٠مل هنذا
اًمو١مال؟.
( )54اًمّم٤موم٤مت.140 :
( )55اًمّم٤موم٤مت.141 :
( )56اًمّم٤موم٤مت.140 :
( )57اًمّم٤موم٤مت.141 :
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ظم٤مًمؼ يمنؾ رء -
ظم٤مًمؼ يمؾ رء ،ظمٚمؼ اخلػم وظمٚمؼ اًمنم اهللُ ُ
هؾ يو٠مل ُمـ اًمذي ظمٚمؼ اًمِمٞمٓم٤من؟ اهلل ُ
قب اعمُ ْج ِ
ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-هلذا ىم٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :يم ََذًمِ َؽ َٟم َْو ُٚم ُٙم ُف ِذم ُىم ُٚم ِ
لم﴾ ،ىمن٤مل :قمنـ اًمنمنك ومٝمنق
نر ُِم َ
ٌ
ُموٚمقك ذم ىمٚمقهبؿ ،يمؾ هذا يدل قمغم أٟمف يثب٧م ذم اًم٘مدر.
وقمغم يمؾ طم٤مل إذا يم٤من ىم٤مل ً
ىمقٓ إُم٤م قم٤م ًُم٤م ً
جمٛمال وم٤مؾمتٖمؾ وأظمذشمف اًم٘مدري٦م ،أو يمن٤من ىمن٤مل يمٚمٛمن ً٦م ومرضمنع
قمٜمٝم٤م ،احلوـ ريض اهلل قمٜمف ُمـ أ ٛم٦م اًموٜم٦م وىمقًمف ذم اًم٘مدر صقاب.
ويمالم اًمبتل هذا ُمٝمؿ ًمٚمٖم٤مي٦م ٕٟمف ي٘مقل :أٟمٔمروا شمٗموػمه ًمٚم٘مرآن ،شمٗموػمه ًمٚم٘مرآن اٟمٔمر آي٤مت اًم٘مندر اًمتنل
وردت قمـ احلوـ ومٞمٝم٤م رواي٤مت ،وؾمتجد أن احلوـ يٗمرسه٤م قمـ اإلصمب٤مت قمغم ـمري٘م٦م أهؾ اًموٜم٦م.
"سم٤مب ذم اًمتٗمْمٞمؾ".
ٕمندل سمن٠مو ِ
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿَٟ ٓ« :م ُ
قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :يمٜمََّّ٤م ُ
سمٙمنر
ٟم٘مقل ذم زُمـ َّ
ٟمؽمك أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ ُٟم ِ
ٛمر ،صمؿ قمثامن ،صمؿ ُ
ُٗم٤مض ُؾ سمٞمٜمٝمؿش(.)62
َ
َّ
أطمدًً ا ،صمؿ ُقم َ
ُ
ورؾمنقل اهلل-صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ -طمنل:
ىم٤مل :ىم٤مل ؾم٤مَل ُ سمـ قمبد اهلل :إن اسمـ قمٛمر ىم٤مل :يمٜمََّّن٤م ٟم٘منقل
ِ
ِ
ِ
ٍ
لمش(.)61
مج ِٕم َ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُْٝم ْؿ َأ ْ َ
« َأ ْوم َْم ُؾ ُأ َُّم٦م اًمٜمََّّبِل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َسم ْٕمدََ ُه َأ ُسمق َسم ْٙمْرُ ،صم َّؿ ُقم َٛم ُرُ ،صم َّؿ ُقم ْث َام ُنَ ،ر َ
ظمػم سمٕمد رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-؟ ىم٤مل:
وقمـ حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م ،ىم٤مل :ىمٚم٧م ٕو :ك
أي اًمٜم٤مس ٌ
ِمٞم٧م أن أىمقل :صمؿ َُم ْـ؟ ومٞم٘منقل قمنثامن ،وم٘مٚمن٧م :صمنؿ
أسمق سمٙمر ،ىم٤مل :ىمٚم٧م :صمؿ َُم ْـ؟ ىم٤مل :صمؿ ُقم َٛمر ،ىم٤مل :صمؿ َظم ُ
أٟم٧م ي٤م أسم٧م؟ ىم٤ملُ :م٤م أٟم٤م إٓ رضمؾ ُمـ اعموٚمٛملم.
َ
ِ
َ
أطمؼ سم٤مًمقٓي٦م ُمٜمٝمام وم٘مد
ؾمٗمٞم٤من ي٘مقلَُ :م ْـ َز َقم َؿ أن قمٚم ًّٞم٤م يم٤من َّ
ؾمٛمٕم٧م
و -ىم٤مل:
ُ
وقمـ حمٛمد -يٕمٜمل اًمٗمري٤م َّ
رشمٗمع ًمف ُمع هذا َقم ٌ
ٛمؾ إمم اًموامء.
ٛمر واعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ،وُم٤م ُأرا ُه َي ُ
ظم َّٓم٠م أسم٤م سمٙمر و ُقم َ
ُ
َ
وقمنثامن ،وقمنكم،
وقمٛمنر،
اًمثقري ي٘مقل" :اخلٚمٗم٤مء مخو٦م :أسمق سمٙمنر،
ؾمٗمٞم٤من
ؾمٛمٕم٧م
اًموامك،
ُ
َّ
ُ
وقمـ قم َّب٤مد َّ
وقمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز ريض اهلل قمٜمٝمؿ".
ُ
(اًمنمح)

( )62أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمثامن سمـ قمٗم٤من أو قمٛمرو اًم٘مرر (.)1475
ٞمؾ ( ،)2406واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب َأسمقاب اعمَْٜمَ ِ
ِ
ِ
َ٤مىم ِ
٤مب ِذم اًمتَّ ْٗم ِْم ِ
٥م (.)1525
َْ ُ
اًموٜمََّّ٦م َ -سم ٌ
( )61أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)214 /6وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
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هذا اًمب٤مب ذم اًمتٗمْمٞمؾ يٕمٜمل سملم اًمّمح٤مسم٦مٓ ،ؿمؽ أن اًمّمنح٤مسم٦م -ريض اهلل شمٕمن٤ممم قمنٜمٝمؿ -درضمن٤مت،
ٍ
ٍ
واطمدة ذم اًمّمحب٦م ،ظمٞم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم امٛمٚم٦م اعمٝم٤مضمرون.
درضم٦م
وأهنؿ ًمٞموقا قمغم
ومجٜمس اعمٝم٤مضمريـ أومْمؾ ُمـ ضمٜمس إٟمّم٤مر ،وضمٜمس إٟمّم٤مر أومْمؾ ُمـ ضمٜمس ُموٚمٛم٦م اًمٗمتح وهٙمنذا
٤مر وا ًَّم ِذيـ ا َّشمبٕمقهؿ سمِ٢مِطمو ٍ
قن ُِم َـ اعمُْ َٝم ِ
قن إَ َّو ًُم َ
اًمو٤مسمِ ُ٘م َ
٤من
٤مضم ِري َـ َوإَ ْٟم َّْم ِ َ
َ َُ ُ ْ ْ َ
ومٝمؿ درضم٤مت ،ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ َ ﴿ :و َّ
ِ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُْٝم ْؿ َو َر ُضقا َقمٜمْ ُف﴾( ،)60ومجٕمؾ ًمٚمو٤مسم٘ملم هذه اعمزي٦م.
َر َ
ضمٕمؾ ُمـ سمٕمدهؿ ذ إشمب٤مقمٝمؿ سم٢مطمو٤من ،وىم٤مل شمٕم٤مممَ َٓ ﴿ :ي ْو َت َِقي ُِمٜمْ ُٙم ُْؿ َُم ْـ َأ ْٟم َٗم َؼ ُِم ْـ َىم ْب ِؾ ا ًْم َٗم ْت ِْح َو َىم٤م َشم َ
َنؾ

ِ
ِ
ِ
ِ
احل ْونٜمََك﴾ ،ومندل قمنغم شم٘مندم وومْمنٞمٚم٦م
ُأو ًَمئ َؽ َأ ْقم َٔم ُؿ َد َر َضم ً٦م ُم َـ ا ًَّمذي َـ َأ ْٟم َٗم ُ٘مقا ُم ْـ َسم ْٕمدُُ َو َىم٤م َشم ُٚمقا َو ُيم ًُّال َو َقمَدََ اهللَُّ ْ ُ
درضم٦م اًمذيـ أٟمٗم٘مقا ىمبؾ ومتح ُمٙم٦مٕ ،ن درضمتٝمؿ أقمٔمؿ وأرومع ُمـ درضم٦م ُمـ آُمـ سمٕمد ذًمؽ.
صمؿ إن اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرض٤مهؿ -ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ يٜمبٖمل أن يٕمرف اًمتٗم٤مضنؾ سمٞمنٜمٝمؿ ،وىمند
اٟمٕم٘مد إمج٤مع أهؾ اًموٜم٦م قمغم أن أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م قمغم اإلـمالق أسمق ٍ
سمٙمر صمؿ قمٛمر ،صمؿ قمثامن صمؿ ٍ
قمنكم-ريض اهلل
شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرض٤مهؿ.-

ُ
ٟم٘منقل
وهذا اًمتٗم٤مضؾ سمٞمٜمٝمؿ ُمٕمٚمق ٌم طمتك ذم زُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام ذم طمدي٨م سمـ قمٛمر ،يمٜمََّّ٤م
ٕمدل سم٠مو ِ
ُ
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َٟ ٓ :م ُ
اًمٜمبنل
أصنح٤مب
ٟمنؽمك
ٛمر ،صمؿ قمثامن ،صمنؿ
َ
َّ
سمٙمر أطمدًً ا ،صمؿ ُقم َ
ذم زُمـ َّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ ُٟم ِ
ُٗم٤مض ُؾ سمٞمٜمٝمؿ.
هذا ُمـ زاوي هذا اًمدًمٞمؾ ًمٙمـ ُمـ سم٘مٞم٦م إدًم٦م ،دًم٧م إدًم٦م قمغم أن قمٚم ًٞم٤م هق اًمراسمع ،ىمن٤مل أهنؾ اًمٕمٚمنؿ:
"ومؽمشمٞمبٝمؿ ذم اًمٗمْمؾ يمؽمشمٞمبٝمؿ ذم اخلالوم٦م" ،أومْمٚمٝمؿ أوهلؿ ذم اخلالوم٦م ،صمؿ صم٤مٟمٞمٝمؿ ذم اخلالوم٦م ،صمؿ صمن٤مًمثٝمؿ صمنؿ
راسمٕمٝمؿ -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرض٤مهؿ -أمجٕملم.
ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أٟمف ىم٤مل( :صمؿ يبٚمغ ذًمؽ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومنال يٜمٙمنره) ،يٕمٜمنل هنذا اًمنذي
ٟم٘مقًمف ٟمحـ ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م ُمٕم٤مذة اًمّمح٤مسم٦م ،أن أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م أسمق ٍ
سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ قمثامن ،ي٘مقل :يم٤من هذا يبٚمنغ
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومال يٜمٙمره.

( )60اًمتقسم٦م.122 :
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ُ
اًمٜمبنل -صنغم اهلل قمٚمٞمنف
أومْم ُؾ َّأ َُّمن٦م
وهٙمذا ي٘مقل :يمٜمََّّ٤م ٟم٘مقل
ورؾمقل اهلل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -طملَ :
َّ
وؾمٚمؿ -سمٕمدََ ه أسمق ٍ
ُ
قمثامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ وأرض٤مهؿ ،وهذا حمؾ اشمٗمن٤مق وٓ إؿمنٙم٤مل 8وىمٚمٜمن٤م
ٛمر ،صمؿ
سمٙمر ،صمؿ ُقم ُ
أيْم٤م :أن أهؾ اًموٜم٦م اشمٗم٘م٤م قمغم أن قمٚم ًٞم٤م هق اًمراسمع ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرض٤مهؿ.-
ً
احلدي٨م هذا ُمٝمؿ ضمدًً ا اًمذي يرويف حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م ،وحمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م هق حمٛمد سمـ قمكم سمـ أو ـم٤مًم٥م
ٌ
أخ ًمٚمحوـ واحلولم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرض٤مهؿُ -مـ ضمٝم٦م أسمٞمفٟٕ ،مف أُمف ُمـ سمٜمل طمٜمٗمٞمن٦م ومٚمٝمنذا ُؾمنٛمل
سم٤مسمـ احلٜمٗمٞم٦م وهمٚم٥م قمٚمٞمف هذا آؾمؿ.
وإٓ وم٤مؾمٛمف حمٛمد سمـ قمكم ،يٕمٜمل يم٠مظمٞمف احلوـ سمـ قمكم واحلولم سمـ قمكم ريض اهلل قمنٜمٝمامً ،مٙمنـ همٚمن٥م
ظمػم سمٕمد رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-؟.
قمٚمٞمف هذا آؾمؿ واؿمتٝمر سمف ،ي٘مقل :ىمٚم٧م ٕو :ك
أي اًمٜم٤مس ٌ
ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن قمٚم ًٞم٤م ىم٤مل :ي٤م سمٜمل أُم٤م شمٕمٚمؿ؟ يٕمٜمل ُم٤م شمٕمٚمنؿ هنذه اعمون٠مًم٦م وهنل ُمون٠مًم٦م ُمِمنٝمقرة
ِمنٞم٧م أن أىمنقل:
وُمٕمرووم٦م يمٞمػ ختٗمك قمٚمٞمؽ؟ ىم٤مل :أسمق سمٙمر ،ىم٤مل :ىمٚم٧م :صمؿ َُم ْـ؟ ىم٤مل :صمؿ ُقم َٛمر ،ىم٤مل :صمؿ َظم
ُ
صمؿ َُم ْـ؟ ومٞم٘مقل قمثامنً ،مٕمٚمؿ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م وشمرسمٞم٦م أسمٞمف ًمف قمغم أن قمثامن ذو ومْمؾ.
وؿمتام ًمٕمثامن يمام يٗمٕمؾ هن١مٓء اعمخنذوًمقن
وإٓ ٓ ٟمتقىمع أن ي٘مقل :صمؿ قمثامنً ،مق أٟمف يوٛمع ُمـ أسمٞمف ؾم ًب٤م
ً
ُمـ اًمرواومض ُم٤م شمقىمع أن يٙمقن اًمث٤مًم٨م قمثامن ،وم٠مراد أن ي٘مقل :إن إومْمؾ سمٕمدمه٤م أٟم٧م.
أٟم٧م ي٤م أسم٧م؟ وم٘م٤مل قمغم ؾمبٞمؾ اًمتقاضع واهلْمؿ اًمٜمٗمز ريض اهلل قمٜمفُ :م٤م أٟم٤م إٓ رضمؾ
ي٘مقل :وم٘مٚم٧م :صمؿ َ
ُمـ اعموٚمٛملم ،يمؾ هذا دال قمغم أن إومْمٚمٞم٦م هل١مٓء اًمثالصم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وهلذا ضم٤مء أصمر ؾمٗمٞم٤من ُمـ زاوين٦م
وم٘مٝمٞم٦م حمْم٦م.
أطمؼ سم٤مًمقٓي٦م ُمٜمٝمام ،أي أو ٍ
ٛمر واعمٝم٤مضمريـ
ي٘مقلَُ :م ْـ َز َقم َؿ أن قمٚم ًّٞم٤م يم٤من َّ
سمٙمر وقمٛمر وم٘مد ظم َّٓم٠م أسم٤م سمٙمر و ُقم َ
وإٟمّم٤مر ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،يٕمٜمل أٟمف ىمدح ومٞمٝمؿ ُمـ ضمٝم٦م أهنؿ اظمت٤مروا أسمك سمٙمر ،عم٤م ىمرسم٧م ووم٤مة أو ٍ
سمٙمر أوص
ًمٕمٛمر وم٘مبؾ اًمّمح٤مسم٦مً ،مٕمٚمٛمٝمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ أن قمٛمر ظمػمهؿ سمٕمد أو سمٙمر.
صمؿ ضمٕمؾ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف إُمر ؿمقرى ذم ِ
ؾمت٦م ٟمٗمر ،وهؿ سم٘مٞم٦م اًمٕمنمة شمقذم أسمق سمٙمر و ُـمٕمـ قمٛمر وأسمق
ٍ
قمنقف وؾمنٕمد،
قمكم وقمثامن ،وقمبد اًمرمحـ سمنـ
ُقمبٞمدة شمقذم ذم ـم٤مقمقن قم٤مم واس ،سم٘مل ُمٜمٝمؿ ـمٚمح٦م واًمزسمػم و ٌ
وؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ قمٛمر سمـ اًمٗمْمؾ.
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ومن٠مىمَم ؾمٕمٞمد سمـ زيد ٕٟمف سمـ قمٛمف وَل يرد أن جيٕمٚمف ُمٕمٝمؿ 8وضمٕمنؾ إُمنر ذم هن١مٓء اًمونت٦م ريض اهلل
وؾمن٠مل
قمٜمٝمؿ أمجٕملم ،وم٤مظمت٤مر اعموٚمٛمقن قمثامن سمـ قمٗم٤من سمـ أن ُؾم٠مل اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر وأُمنراء إضمٜمن٤مدُ ،
قمكم أو قمثامن؟.
قمٛمقم اعموٚمٛملم ُمـ ي٘مدم ٌ
وم٘م٤مل قمبد اًمرمحـ :ي٤م قمكم إن َل أرى اًمٜم٤مس يٕمدًمقن سمٕمثامن أطمدٕ ،ن اخلالوم٦م اٟمحٍمت ذم اصمٜملم شمٜمن٤مزل
ـمٚمح ُ٦م وشمٜم٤مزل ؾمٕمدٌٌ وشمٜم٤مزل اًمزسمػم ،ويمذًمؽ سم٘مل صمالصم٦م قمكم وقمثامن وقمبد اًمرمحـ سمـ قمقف.
وم٘م٤مل قمبد اًمرمحـ :دمٕمالن إُمر إ َّزم يٕمٜمل ذم آظمتٞم٤مر ُمـ سمٞمٜمٙمؿ قمغم أن ٓ أزم ؿمٞم ًئ٤مُ ،م٤م أيمنقن أن واًم ًٞمن٤م
قمنكم أن ٓ أًمنقا يٕمٜمنل ٓ أىمٍمن ذم
أظمرج يمام ظمرج اًمثالصم٦م أظمرون ،ويٜمحٍمن إُمنر ذم أطمنديمؿ وًمٙمنـ َّ
آظمتٞم٤مر.
ومو٠مل اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وأُمراء إضمٜم٤مد ،وُموٚمٛم٦م اًمٗمتح وقمٛمقم اعموٚمٛملم ومٙم٤من قمثامن ريض اهلل قمٜمف
ٓ يٕمدًمقن سمف أطمدًً ا ُمٓمٚم ً٘م٤م ،هلذا ىم٤مل اإلُم٤مم أمحدُ :م٤م ُسمٞمع أطمد سمٞمٕم٦م يمام ُسمٞمع قمثامنٕ ،هن٤م يم٤مٟم٧م سمٞمٕم٦م قم٤مُم٦م اشمٗم٤مق
قمٛمقم اعموٚمٛملم.
ومٛمـ ىم٤مل :إن قمٚم ًٞم٤م أومْمؾ ُمـ قمثامن وم٘مد أذرى سم٤معمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مرٕ ،هنؿ اظمت٤مروه أُمن٤م ُمنـ ىمن٤مل :إن
قمٚم ًٞم٤م أومْمؾ ُمـ أو سمٙمر وقمٛمر ،وأن يوتحؼ اخلالوم٦م دوهنام ،ومٝمذا ٓ ؿمؽ أٟمف أظمب٨م ً
ىمقٓ وأومود رأ ًين٤م وهنق
ومٝمام.
ُمـ أؾمذج وأظمس اًمٜم٤مس ً
أطمد يٕم٘مؾ ي٘مقل :إن أسمك سمٙمر يوب٘مف أطمد ،اًمذي ي٘مقل هذا ٓ يٗمٝمؿ اًمٜمّمقص طمتك ٟمّمقص ا ًْم ُ٘م ْر َ
آنُ ،م٤م
قل ًمِّم ِ
ِ
مه٤م ِذم اًم َٖم ِ
أطمد ُؾمٛمل ذم ا ًْم ُ٘م ْر َ
٤مطمبِ ِف﴾.
٤مر إِ ْذ َي ُ٘م ُ َ
آن سم٤مؾمؿ اًمّمحب٦م ُمٗمردا إٓ أسمق سمٙمر﴿ :إِ ْذ ُ َ
هلذا ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿً :مق أٟمٙمر أطمدٌٌ صحب٦م أو ٍ
ُمٜمّمنقص قمٚمٞمٝمن٤م ذم ا ًْم ُ٘م ْنر َ
آن،
سمٙمر ًمٙمٗمنرٟٕ ،منف صنحبتف
ٌ
ومٗمْمؾ أو سمٙمر وقمٛمر هذا سم٤مشمٗم٤مق إُم٦م ،ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٙمقوم٦م :إن قمٚم ًٞم٤م هق ذم اعمرشمب٦م اًمث٤مًمث٦م سمٕمد قمٛمر ،وهذا
اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف سمـ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مل :صمؿ أٟم٧م.
ُ
أومْمؾ ُمـ ٍ
قمكم -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ أمجٕملم ،-وأن قمٚم ًٞم٤م ٟمٗموف يٗمْمؾ قمثامن قمغم
واًمّمحٞمح أن قمثامن
ٟمٗموفٕ ،ن ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن قمٚم ًٞم٤م ىم٤مل :سمٕمد قمٛمر صمؿ قمثامنٟٕ ،مف ٌ
قمدل ريض اهلل قمٜمف يٕمٚمؿ أن قمثامن
أومْمؾ ُمٜمف.
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وهذا اًمتٗمْمٞمؾ ًمٞمس سم٤مهلقان ،يٕمٜمل ي٠مت إٟمو٤من ي٘مقًمؽ أسمق سمٙمر أومْمؾ ٓ سمؾ قمبد اًمرمحـ أومْمنؾ ٓ سمنؾ
ظمبّم٤م اًمتٗمْمٞمؾ حيت٤مج إمم ٟمّمقص 8ومٝمذا اًمتٗمْمٞمؾ سملم اًمرؾمؾ ٓ جيؽمأ قمٚمٞمنف إٓ
ؾمٕمد أومْمؾً ،مٞمو٧م اعمو٠مًم٦م ً
ِ
اًمر ُؾم ُؾ َوم َّْم ْٚمٜمََ٤م َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ َقم َغم َسم ْٕم ٍ
ض﴾ ،وإٓ ًمٙمػ اًمٜم٤مس يٕمٜمل ُم٤م شمٙمٚمٛمقا.
سموب٥م ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :شم ْٚم َؽ ك
ًمٙمـ دًم٧م أي٦م قمغم أهنؿ يٗمْمؾ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ،احل٤مصؾ أن مجٞمٕمٝمؿ -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ -مجٞمع
ٍ
ُمرشمب٦م قمٚمٞم٤م ُمـ اًمرومٕم٦م واعمٙم٤مٟم٦م اًمتل ارشمْم٤مه٤م اهلل هلؿ ،يمام ىم٤مل سمـ ُموٕمقد ريض
اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ قمغم
اهلل قمٜمف " :ىمق ٌم اظمت٤مرهؿ اهلل ًمّمحب٦م ٟمبٞمف".
اظمتٞم٤مرا ُم٤م يم٤مٟمقا ذم زُمٜمف قمب ًٓم٤م هٙمذا ُمٕم٤مذ اهلل ،سمؾ اظمت٤مرهؿ اهلل ٕٟمف أذف إُم٦م وأومْمؾ
اظمت٤مرهؿ اهلل
ً
إُم٦م ،وإُمر يمام ىم٤مل أمحد وسمـ ُمٕملم وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ :اًمّمح٤مو اًمنذي رأى اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ هق أومْمؾ ُمـ اًم٘مرن اًمذي ضم٤مء سمٕمده ،وًمق قمٛمٚمقا ُم٤م قمٛمٚمقا ُمـ إقمامل.
و هق ُمـ ًم٘مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ ُم١مُمٜمًًن٤م
درضم٦م اًمّمحب٦م ٓ يٛمٙمـ أن يدريمٝم٤م أطمدٌٌ سمت٤م ًشمً٤م ،اًمّمح٤م ُ
سمف وُم٤مت قمغم ذًمؽ ،طمتك ًمق يم٤من ًم٘مٞم٤مه ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمد ًة يوػمة ،يم٠من ين٠مت ويونٚمؿ قمنغم يدينف
اظمتٞم٤مرا-ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.-
ويرضمع إمم أهٚمف يٙمٗمل هذا ،يٙمٗمٞمف ومٞمف ذ ًوم٤م ٕن اهلل اظمت٤مرهؿ
ً
إصمر إظمػم هؾ ي٘م٤مل :إن اخلٚمٗم٤مء أرسمٕم٦م أو مخو٦م؟ ضم٤مء قمـ ؾمنٗمٞم٤من وإن يمن٤من ذم ؾمنٜمده ُم٘من٤مم هٜمن٤م ،أن
راؿمندٌ ظمن٤مُمس
اخلٚمٗم٤مء مخو٦م وإرسمٕم٦م ُمٕمروومقن ريض اهلل قمٜمٝمؿ ًمٙمـ اًم٘مقل سم٠من قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز ظمٚمٞمٗم ٌ٦م
ٌ
ُ
وقمثامن ،وقمكم.
وقمٛمر،
حمؾ ظمالف ،وهلذا َيتٍم قمغم إرسمٕم٦م ،ي٘م٤مل :اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون أرسمٕم٦م :أسمق سمٙمر،
ُ
يمٚمٛم٦م اًمراؿمديـ هذه هل٤م اضبط ذقمل ،ىم٤مل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ« :قم َٚمنٞم ُٙمُؿ سمِونٜمََّّتِل وؾمنٜمَّ َِّ٦م اخل َٚم َٗم ِ
ن٤مء
ُ
َ ُ
َ ْ ْ ُ
اًمر ِ
اؿم ِدي َـش( ،)61ومٝمذه اًمتوٛمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م واعمٕمروف سم٤مخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ هؿ أرسمٕم٦م ،وقمٛمرو سمـ قمبند اًمٕمزينز -
َّ
ص٤مًمح وم٘مٞمنف ورع -رمحن٦م اهلل شمٕمن٤ممم قمٚمٞمنفً 8-مٙمنـ اًم٘منقل :سم٠مٟمنف ُمنـ اخلٚمٗمن٤مء
رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ظمٚمٞمٗم ٌ٦م قم٤مدل
ٌ
اًمراؿمديـ هذا حيت٤مج إمم دًمٞمؾ ،وم٤مًمّمحٞمح أهنؿ أرسمٕم٦م.

( )61أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)104/2وأسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم ًمزوم اًموٜم٦م ( ،)2425واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب ُمن٤م ضمن٤مء ذم أظمنذ
سم٤مًموٜم٦م واضمتٜم٤مب اًمبدع ( ،)0454واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سم٤مب اشمب٤مع ؾمنٜم٦م اخلٚمٗمن٤مء اًمراؿمنديـ اعمٝمنديلم ( ،)22وصنححف إًمبن٤مين ذم «صنحٞمح
ام٤مُمعش (.)0327
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وضملء قمـ أمحد -رمحف اهلل -أٟمف أٟمٙمر هذا ،ىم٤مل ٓ :ي٘من٤مل هنذا إٓ ذم إرسمٕمن٦م ،ظمٚمٗمن٤مء راؿمندون قمنغم
ِ
٤مء اًمر ِ
ِ
ِ
اؿم ِدي َـش( ،)62أُم٤م قمٛمر سمـ قمبد
وصػ ذقمل ،يمام ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :قم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ سمِ ُوٜمََّّتل َو ُؾمٜمََّّ٦م اخلُ َٚم َٗم َّ
اًمٕمزيز ظمٚمٞمٗم ٌ٦م ٌ
قم٤مدل ُمـ ظمٞم٤مر اخلٚمٗم٤مء.8
سمؾ ًمق ىمٞمؾ :إٟمف ٓ ُيٕمٚمؿ ظمٚمٞمٗم ٌ٦م سمٕمده أومْمؾ ُمٜمف ،يم٤من هذا يمال ٌم صحٞمح ٓ ُيٕمٚمؿ أن أطمدًً ا أومْمؾ ُمـ قمٛمر
سمـ قمبد اًمٕمزيز سمٕمده شمقمم طمتك ي٘م٤مل ،واًمدًمٞمؾ قمغم هذا شمٕمرومقه إمم أن وقمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز يذيمر.
ًمق ضم٤مء ظمٚمٗم٤مء أومْمؾ ُمـ قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز ًمٖمٛمروه وهمٓمقهً ،مٙمـ ٕٟمف َل ي٠مت ظمٚمٞمٗم ٌ٦م سمٕمده أومْمؾ ُمٜمنف
وم٢مٟمف فمؾ ُمرضب اعمثؾ -رمحف اهلل شمٕم٤مممً 8-مٙمـ ٓ ي٘م٤مل :إٟمف ظمٚمٞمٗم ٌ٦م راؿمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون أرسمٕم٦م.
(اعمتـ)
"سم٤مب ذم اخلٚمٗم٤مء".
وقمـ ِ
ٍ
قمب٤مس ،ىم٤مل :يم٤من أسمق هريرة حيدث أن ً
رضمال أشمك رؾمق َل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘من٤مل :إين
اسمـ
ك
اًمٜم٤مس يتٙمٗم ُٗمقن سم٠ميندامؿ ،وم٤معمونتٙمثِ ُر واعمُْ
ونت٘مؾ ،وأرى
اًمو ْٛم ُـ واًم َٕم َو ُؾ ،وم٠مرى
أرى اًم َٚمٞمٚم َ٦م ُفم َّٚم ً٦م َيٜمٓمِ ُ
َ
ػ ُمٜمٝم٤م َّ
ً
ومٕمٚمقت سمف.
أظمذت سمف
واصال ُمـ اًموامء إمم إرض ،وم٠مراك ي٤م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
َؾمب ًب٤م
َ
َ

صمؿ أظمذ سمف رضمؾ آظمر ومٕمال سمف ،صمؿ أظمذ سمف رضمؾ آظمر ومٕمال سمف ،صمؿ أظمذ سمف رضمؾ آظمر وم٤مٟم٘مٓمع ،صمنؿ ُو ِص َ
نؾ

ومٕمال سمف ،ىم٤مل أسمق سمٙمر :سم٠مو وأُمل ًم َتَدََ َقمٜمل وم ُ
أل َقمؼم َّهن٤م.

ِ
ُ
اًم٘منرآن ًمِٞمٜمُُنف
اًموٛمـ واًم َٕموؾ ،ومٝمنق
ػ ُمـ
ؼمه٤م" ىم٤مل :أُم٤م اًم كٔمٚم٦م وم ُٔم َّٚم ُ٦م اإلؾمالم ،وأُم٤م ُم٤م َيٜمٓمِ ُ
وم٘م٤مل" :أ ْقم ُ ْ
وطمالو ُشمُف ،وأُم٤م اعموتٙمثِر واعمُ ِ
ك
واعموت٘مؾ ُمٜمف.
وت٘م كؾ ومٝمق اعموتٙمثِر ُمـ اًم٘مرآن
ُ
ُ
احلؼ اًمذي أٟم٧م قمٚمٞمفُ :
ي٠مظمنذ
شم٠مظم ُذ سمف ومٞمٕمٚمٞمؽ اهلل ،صمؿ
اًموب٥م اًمقاصؾ ُمـ اًموامء إمم إرض ،ومٝمق ك
وأُم٤م َّ
سمف سمٕمدََ ك ٌ
آظمر ومٞمٕم ُٚمق سمف ،صمؿ ُ
رضمؾ ومٞمٕم ُٚمق سمف ،صمؿ ُ
يقص ُؾ ًمنف ومٞمٕمٚمنق
ي٠مظم ُذه رضمؾ آظمر ومٞمٜم٘مٓمع ،صمؿ َ
ي٠مظم ُذ سمف رضمؾ ُ
سمف.

( )62أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)104/2وأسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم ًمزوم اًموٜم٦م ( ،)2425واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب ُمن٤م ضمن٤مء ذم أظمنذ
سم٤مًموٜم٦م واضمتٜم٤مب اًمبدع ( ،)0454واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سم٤مب اشمب٤مع ؾمنٜم٦م اخلٚمٗمن٤مء اًمراؿمنديـ اعمٝمنديلم ( ،)22وصنححف إًمبن٤مين ذم «صنحٞمح
ام٤مُمعش (.)0327
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أظمٓم٠مت ،وم٘م٤ملَ « :أ َص ْب َ٧م َسم ْٕم ًْمن٤م َو َأ ْظم َٓم ْ
ن٠م َت
أصب٧م أم
أي رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿًَ -م ُت َُحدصمٜمّّل
ُ
ُ
َ
اًمٜمبل-صغم
أىموٛم٧م ي٤م
َسم ْٕم ًْم٤مش ،وم٘م٤مل:
ُ
رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًَ -م ُت َُحد َصمٜمل ُم٤م اًمذي أظم َٓم ْ٠م ُت ،وم٘م٤مل َّ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ َٓ « :-شم ْ٘م ِو ْؿش(.)63
وقمـ ِ
ٍ
َيؼمه.
اسمـ
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،هبذه اًم٘مّم٦م ،ىم٤مل :وم٠مسمك أن ِ َ
قمب٤مس-ريض اهلل قمٜمٝمام ،-قمـ َّ
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ذات يقمَُ « :م ْـ َر َأى ُِمٜمْ ُٙم ُْؿ ُر ْؤ َي٤م؟ش( ،)64وم٘من٤مل رضمنؾ:
ٙمرة ،أن َّ
قمـ أو َسم َ

أٟم٤م ،رأي٧م يم٠من ُمٞمزا ًٟمً٤م َٟم َ
ٛمر وأسمق سمٙمر،
ومرضم ْح َ٧م َ
ْ٧م َ
ومق ِز ْٟم َ
أٟم٧م سم٠مو سمٙمرُ ،
أٟم٧م وأسمق سمٙمرَ ،
َزل ُمـ اًموامءُ ،
وو ِز َن ُقم ُ
اعمٞمزان ،ومرأيٜم٤م اًمٙمراهٞم َ٦م ذم ِ
ِ
ومرضم َح أسمق ٍ
ُ
ُ
رؾمقل اهلل-صنغم
وضمف
ومع
وو ِز َن ُقمٛمر
ٛمر ،صمؿ ُر َ
سمٙمرُ ،
َ
وقمثامن ،ومرضمح ُقم ُ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.-
نؿ َر َأى
نل صننغم اهلل قمٚمٞم نف وؾمننٚمؿ هننل ىمنن٤مل ذات يننقمَ « :أ كي ُٙمن ْ
وقمننـ أو َسمٙمن َنرة ريض اهلل قمٜمننف ،أن اًمٜمبن َّ
ُر ْؤ َي٤م؟ش( ،)65ومذيمر ُمٕمٜم٤مه ،وَل َي ِ
ُ
رؾمنقل اهلل -صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ،-يٕمٜمنل
وم٤مؾمت٤مء هل٤م
ذيمر اًمٙمراهٞم َ٦م ،ىم٤ملْ :
َومو٤م َء ُه ذًمؽ ،وم٘م٤ملِ « :ظم َال َوم ُ٦م ُٟم ُب َّق ٍةُ ،صم َّؿ ُي ْ١م ِيت اهللُ اعمُ ْٚم َؽ َُم ْـ َي َِم٤م ُءش(.)66
ٌ
َ
رضمنؾ
رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ىم٤ملُ « :أ ِر َي اًم َّٚمٞمٚم َ٦م
وقمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ،أٟمف يم٤من ُحيدث ،أن
ٛمر سم٠مو ِ
ُ
سمٙمر ،وٟمِ َ
أن أسم٤م سمٙمر ٟمِ َٞمط سمرؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وٟمِ َ
ص٤مًمح َّ
ٛمرش(.)67
ٞمط
ٌ
قمثامن سم ُٕم َ
ٞمط ُقم ُ

( )63أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتٕمبػم -سم٤مب ُمـ َل ير اًمرؤي٤م ٕول قم٤مسمر إذا َل يّم٥م ( ،)5224وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمرؤي٤م -سم٤مب ذم شم٠مويؾ اًمرؤي٤م (.)0047
( )64أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب امٜم٤م ز -سم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم أوٓد اعمنمنيملم ( ،)1164وُمونٚمؿ ذم يمتن٤مب اًمرؤين٤م -سمن٤مب رؤين٤م اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ
(.)0053
ِ
ِ
٤مب ِذم ْ
اخلُ َٚم َٗم ِ٤مء (.)2413
اًموٜمََّّ٦م َ -سم ٌ
( )65أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)73 /12وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
( )66أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اخلٚمٗم٤مء ( ،)2412واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب اًمرؤي٤م -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم رؤي٤م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ اعمٞمزان ( ،)0065واًمٜمون٤م ل ذم «ؾمنٜمٜمف اًمٙمنؼمىش ( ،)6114وأمحند ذم «ُمونٜمدهش ( ،)32،22 /3واحلن٤ميمؿ ذم «اعمونتدرك قمنغم اًمّمنحٞمحلمش
(.)214/2( ،)52/1
( )67أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اخلٚمٗم٤مء ( ،)2414وأمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)133 /1واسمـ طمب٤من ذم «صحٞمحفش ( 4711اسمـ سمٚمبن٤من)،
واحل٤ميمؿ ذم «اعموتدرك قمغم اًمّمحٞمحلمش ( ،)127 ،53/1وومٞمف :قمٛمرو سمـ أسم٤من سمـ قمثامن ،ذيمره اسمـ طمب٤من ذم «اًمث٘م٤متش ( ،)014 /5وىم٤مل« :وىمد روى
قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل أن أسم٤م سمٙمر ٟمٞمط سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،وأن قمٛمر ٟمٞمط سم٠مو سمٙمر ،ومال أدرى أؾمٛمع ُمٜمف أم ٓش.
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ُ
ىم٤مل ضم٤مسمر :ومٚمام ُىمٛمٜم٤م ُمـ قمٜمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٚمٜم٤م :أُم٤م اًم ُ
ومرؾمنقل اهلل -
اًمّمن٤مًمِ ُح
رضمنؾ َّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وأُم٤م َشمٜمَ كَق ُط سمٕمْمٝمؿ سمبٕمض ومٝمؿ ُوٓ ُة هذا إُمر اًمذي َسم َٕم َ٨م اهلل سمف ٟمبٞمف -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ.
وؿمٕمٞم٥مَ ،ل يذيمرا َقم ْٛمر سمـ سم٤من.
ىم٤مل أسمق داود :رواه يقٟمس
ٌ
وقمـ َؾم ُٛم َرة سمـ ُضمٜمدُُ ٍ
أن ً
ب ريض اهلل قمٜمف َّ :
رأين٧م
رضمال ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-إين
ُ
يم٠من َد ًْم ًقا ُدزم ُمـ اًموامء ،ومج٤م َء أسمق ِ
وم٠مظم َذ سم َٕم َراىمٞمٝم٤م َ ِ
وم٠مظم َ
ٛمنر َ
سمٙمرَ ،
نذ سم َٕم َراىمٞمٝمن٤م
ومنم َب ُذ ًسم٤م ضٕمٞم ًٗم٤م ،صمؿ ضمن٤م َء ُقم ُ
قمثامن وم٠مظمذ سم َٕم َراىمٞمٝمن٤م َ ِ
َ ِ
ُ
نب طمتنك َشم ََْمن َّٚم َع ،صمنؿ ضمن٤مء قمنكم وم٠مظمنذ سم َٕم َراىمٞمٝمن٤م،
ومنم َب طمتك َشم ََْم َّٚم َع ،صمؿ ضم٤مء
ومنم َ
وم٤م ْٟم َتَِم َٓم ْ٧م ،واٟم ُت ُِْم َح قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م ر ٌء.
(اًمنمح)
هذه إطم٤مدي٨م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مخلٚمٗم٤مء سمٕمد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،واًمب٤مب قم٘مده ذم اخلٚمٗم٤مء ،وذم ٟمونخ٦م:
"سم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم اخلٚمٗم٤مء" ،وؾمٞمذيمر ُم٤م ضم٤مء ذم اخلٚمٗم٤مء ؾمقا ٌء ُمـ اًمٜمّمقص اًمٜمبقي٦م أو ُم٤م ضم٤مء ُمنـ ممن٤م يتٕمٚمنؼ
سمتٍموم٤مت سمٕمض اخلٚمٗم٤مء.
يمام ؾمٞم٠ميت سمام يذيمره قمـ احلج٤مج وهمػمه ،إطم٤مدي٨م إومم ومٞمٝم٤م رؤى واًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م ضمز ٌء ُمنـ أضمنزاء
اًمٜمبقة واًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقلَ « :أصدََ ُىم ُٙمُؿ طم ِ
ندي ًث٤م َأ ْصندََ ُىم ُٙم ُْؿ ُر ْؤ َين٤مش( ،)72وي٘منقل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
ْ َ
ْ
اًمز َُم ُ
٤من ََل ْ َشم َٙمدْْ ُر ْؤ َي٤م اعمُ ْ١م ُِم ِـ َأ ْن َشم ْٙم ِْذ َبش(.)71
ؽم َب َّ
وؾمٚمؿ« :إِ َذا ا ْىم َ َ
وم٢مذا يم٤مٟم٧م رؤ ًي٤م ؾمٚمٞمٛم٦م ًمٞمو٧م ُمـ شمٚمبٞمس اًمِمٞمٓم٤من ،وٓ ُمـ طمدي٨م اعمرء ٟمٗموف وم٢مٟمف يٙمقن هل٤م ُمدًمقل ،ذم
هذا احلدي٨م أن ً
اًمو ْٛم ُـ واًم َٕم َو ُؾ،
رضمال أشم٤مه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل :إين أرى اًمٚمٞمٚم َ٦م ُفم َّٚم ً٦م شمٜمٓمِ ُ
ػ أي شم٘مٓمر َّ
اًمٜم٤مس يتٙمٗم ُٗمقن أي ي٠مظمذون سم٠ميمٗمٝمؿ.
وم٠مرى َ
ومٛمٜمٝمؿ اعمُْ ّ
وت٘مؾ وُمٜمٝمؿ اعموتٙمثِ ُر،

( )72أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ إوؾمطش (.)171
( )71أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب إدب – سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرؤي٤م (.)3201
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أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف يم٤من ُمٕمرو ًوم٤م سمتٕمبػم اًمرؤى ،ومٚمام أًم٘مٞم٧م اًمرؤي٤م قمغم اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ
أيْمن٤م رأى ؾمنب ًب٤م
ـمٚم٥م ُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يٕمؼم ويٗمرس هذه اًمرؤي٤م ،ذم هذه اًمرؤين٤م أن اًمرا نل ً
ً
ومٕمٚمقت
أظمذت سمف
واصال سملم اًموامء وإرض ،ىم٤مل :أراك ي٤م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
وهق احلبؾ
َ
َ
سمف.
رضمؾ آظمر ومٕمال سمف ،صمؿ أظمذ سمف رضمؾ آظمر وم٤مٟم٘مٓمع ،صمنؿ ُو ِص َ
صمؿ أظمذ سمف رضمؾ آظمر ومٕمال سمف ،صمؿ أظمذ سمف ٌ
نؾ
ومٕمال سمف ،أسمق سمٙمر ـمٚم٥م ُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـمٚم٥م إحل٤مح ىم٤مل :سم٠مو وأُمل ًم َتَدََ َقمٜمل وم ُ
أل َقمؼم َّهنن٤مٟٕ ،منف
يم٤من ُمٕمرو ًوم٤م سم٤مًمرؤى.
أيْم٤م أن يٙمقن هذا ُمـ سم٤مب شمٕمبػم اًمرؤي٤م سملم يدي اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،طمتنك يقضنح ًمنف
وأراد ً
ويبلم ًمف ُم٤م اًمذي أص٤مب ومٞمف مم٤م أظمٓم٠م ُمـ هذا اًمتٕمبػم ،صمؿ ذيمر اًمتٕمبػم اًمنذي ذيمنرت ،اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ ىم٤مل ٕو سمٙمرَ « :أ َص ْب َ٧م َسم ْٕم ًْم٤م َو َأ ْظم َٓم ْ٠م َت َسم ْٕم ًْم٤مش(.)70
ىمونام سمن٤مهلل قمنز وضمنؾ
ُمـ ؿمدة اهتامم أو سمٙمرب سم٤معمقضقع وطمرصف قمغم أن يٕمرف اًمّمنقاب ،أىمونؿ ً
َ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًَم ُت َُحد َصمٜمّّل ُم٤م اًمذي أظم َٓم ْ٠م ُت ،يٕمٜمنل يريند أن يٕمنرف صنقاسمف ُمنـ
أىموٛم٧م ي٤م
ُ
ظمٓم٠مه.
وم٘م٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ٓ« :شم ِ
ُ٘مو ْؿش( ،)71واًمرؤي٤م ومٞمٝم٤م رء مم٤م ىمد حيزن ،وأن اًمث٤مًم٨م ُمٜم٘مٓمع سمف
َّ
وهق قمثامن -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وأرض٤مه ،-ذم احلدي٨م سمٕمده أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمن٤مل ُمنر ًةًَُ « :من ْـ
َر َأى ُِمٜمْ ُٙم ُْؿ ُر ْؤ َي٤م؟ش( ،)72ويم٤من يو٠مل اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿَ « :أ كي ُٙم ُْؿ َر َأى ُر ْؤ َي٤م؟ش( ،)73ومٞمحدصمف ُمـ ؿم٤مء اهلل
ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمرؤ ًي٤م رآه٤م ومٞمٗمرسه٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

( )70أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتٕمبػم -سم٤مب ُمـ َل ير اًمرؤي٤م ٕول قم٤مسمر إذا َل يّم٥م ( ،)5224وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمرؤي٤م -سم٤مب ذم شم٠مويؾ اًمرؤي٤م (.)0047
( )71أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتٕمبػم -سم٤مب ُمـ َل ير اًمرؤي٤م ٕول قم٤مسمر إذا َل يّم٥م ( ،)5224وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمرؤي٤م -سم٤مب ذم شم٠مويؾ اًمرؤي٤م (.)0047
( )72أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب امٜم٤م ز -سم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم أوٓد اعمنمنيملم ( ،)1164وُمونٚمؿ ذم يمتن٤مب اًمرؤين٤م -سمن٤مب رؤين٤م اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ
(.)0053
ِ
ِ
اخل َٚم َٗم ِ٤مء (.)2413
٤مب ِذم ْ ُ
اًموٜمََّّ٦م َ -سم ٌ
( )73أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)73 /12وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
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وم٘م٤مل رضمؾ :رأي٧م يم٠من ُمٞمزا ًٟمً٤م َٟم َ
وو ِز َن
ومرضم ْح َ٧م َ
ْ٧م َ
ومق ِز ْٟم َ
أٟم٧م سم٠مو سمٙمنرُ ،
أٟم٧م وأسمق سمٙمرَ ،
َزل ُمـ اًموامءُ ،
ومرضم َح أسمق ٍ
ُ
ٛمرٕ ،ن إومْمنٚمٞم٦م هٙمنذا ٓؿمنؽ أن اًمٜمبنل
وو ِز َن ُقمٛمر
سمٙمرُ ،
ٛمرَ ،
وقمثامن ،ومرضمح ُقم ُ
أسمق سمٙمر و ُقم ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أومْمؾ سمٜمل آدم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ سمٕمده وسمٕمد إٟمبٞم٤مء اعم٘مّمقد.
ُ
اعمٞمزان ،اعمٞمنزان هنذا ًمنف صنٚم٦م
ومع
ًمٙمـ اعم٘مّمقد ذم هذه إُم٦م إومْمٚمٞم٦م أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ قمثامن ،صمؿ ُر َ
ِ
ِ
رؾمنقل اهلل-صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وضمنف
سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمثالصم٦م ُمـ سمٕمده ،ىم٤مل :ومرأيٜم٤م اًمٙمراهٞم َ٦م ذم
وؾمٚمؿ.-
ِ
نق ٍةش(،)74
ذم اًمٚمٗمظ إظمر أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اؾمت٤مء هل٤م ،اؾمت٤مء هلذه اًمرؤي٤م وىمن٤مل« :ظم َال َومن ُ٦م ُٟم ُب َّ
يٕمٜمل ه١مٓء ظمٚمٗم٤مء ًمٚمٜمبل صمؿ ي١ميت اهلل اعمٚمؽ ُمـ يِم٤مء ،احلدي٨م اًمذي سمٕمده ذم ؾمٜمده ُم٘م٤مل ،وومٞمف أن اًمٜمبل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:
ص٤مًمح َّ
« ُأ ِر َي اًم َّٚمٞمٚم َ٦م ٌ
أن أسم٤م سمٙمر ٟمِ َٞمط سمرؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ش( ،)75إمم أظمره يمنؾ هنذه
رضمؾ
ٌ
ٍ
قمنكم
داًم٦م قمغم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠من اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م سمٕمد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هؿ أو سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ قمثامن ،صمنؿ ٌ
ىمٓم ًٕم٤م ُمٜمٝمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ وأرض٤مهؿ.
ًمٙمـ إُمقر ذم ٍ
وىم٧م ص٤مر ومٞمٝم٤م اضٓمراب ص٤مر ومٞمٝم٤م اظمتالف ،ومألضمؾ هذا رؤي٦م اًمٙمراه٦م ذم وضمف اًمٜمبل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٕ ،ن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أقمٚمؿ قمثامن يمام ذم إطم٤مدين٨م إظمنرى أٟمنف ؾمتّمنٞمبف
سمٚمقى يمام ذم طمدي٨م أو ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف عم٤م ص٤مر سمقا ًسم٤م ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤مؾمت٠مذن أسمنق سمٙمنر ذم
ذًمؽ احل٤م ط.
وم٘م٤مل َ -قم َٚمٞم ِف اًمّمالة واًمو َالم« :-ا ْ َْذ ْن ًَمف وسمنمه سمِ ْ ِ
٤ممٜمَّ َِّ٦مش،
ْ
نم ُه سمِ ْ َ
ُ ََ ْ ُ َ
َّ ُ
٤ممٜمََّّ٦مش ،وم٤مؾمت٠مذن قمٛمر وم٘م٤مل« :ا ْ َْذ ْن ًَم ُف َو َسم ْ
٤ممٜمَّ َِّ٦م َقم َغم َسم ْٚم َقى ُشم ُِّمٞم ُب ُفش( ،)76وم٘م٤مل اهلل اعموتٕم٤من.
نم ُه سمِ ْ َ
وم٠مؾمت٠مذن قمثامن ىم٤مل« :ا ْ َْذ ْن ًَم ُف َو َسم ْ
( )74أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اخلٚمٗم٤مء ( ،)2412واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب اًمرؤي٤م -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم رؤي٤م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ اعمٞمزان ( ،)0065واًمٜمون٤م ل ذم «ؾمنٜمٜمف اًمٙمنؼمىش ( ،)6114وأمحند ذم «ُمونٜمدهش ( ،)32،22 /3واحلن٤ميمؿ ذم «اعمونتدرك قمنغم اًمّمنحٞمحلمش
(.)214/2( ،)52/1
( )75أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اخلٚمٗم٤مء ( ،)2414وأمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)133 /1واسمـ طمب٤من ذم «صحٞمحفش ( 4711اسمـ سمٚمبن٤من)،
واحل٤ميمؿ ذم «اعموتدرك قمغم اًمّمحٞمحلمش ( ،)127 ،53/1وومٞمف :قمٛمرو سمـ أسم٤من سمـ قمثامن ،ذيمره اسمـ طمب٤من ذم «اًمث٘م٤متش ( ،)014 /5وىم٤مل« :وىمد روى
قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل أن أسم٤م سمٙمر ٟمٞمط سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،وأن قمٛمر ٟمٞمط سم٠مو سمٙمر ،ومال أدرى أؾمٛمع ُمٜمف أم ٓش.
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اًمبٚمقى اًمتل أص٤مسمتف هل ُم٤م وىمع ًمف قمغم يد اًمثقار ،اعمٗموديـ ذم إرض ُمـ دظمقًمف سمٞمتف وىمتٚمف سمنلم أهٚمنف
ِ
واًمو َال ُم -أظمؼمه.
وٟمو٤م ف -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وأرض٤مهُ -مٔمٚمق ًُم٤م ؿمٝمٞمدًً ا ،وم٤مًمٜمبل َ -قم َٚم ْٞمف اًمّمالة َّ
وهلذا ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ًمٕمثامنَ « :ين٤م ُقمن ْث َام ُن ،إِ َّن اهللَ َىم َّٛم َّم َ
نؽ
ِ
ٞمّم٤م َو َأ َرا َد َك اعمُٜمََ٤مومِ ُ٘م َ
قن َقم َغم َظم ْٚم ِٕم ِف َوم َال َ ْ
خت َٚم ْٕم ُفش( ،)77واًم٘مٛمٞمص هنق ىمٛمنٞمص اخلالومن٦م ،وهنذا ؾمنب٥م إسار
َىمٛم ً

قمثامن ريض اهلل قمٜمف قمغم أن ٓ يؽمك اخلالوم٦م.
قمغم ظمال ف ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمض امٝمٚم٦م ُمـ اًمذيـ ٓ يٗم٘مٝمقن وٓ يٕمقل ذم هنذه إزُمن٦م ،يِمنتٖمؾ طمتنك قمنغم
اًمّمح٤مسم٦م وإن محٚمقا ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه ،ي٘منقل :إن قمنثامن ؾمن٤محمف اهلل أول ُمنـ أس آؾمتٛمون٤مك سمن٤مًمٙمرد،
ويمالم ىمذر ىمبٞمح وٓ ي٘م٤مل ذم صح٤مو ضمٚمٞمؾ.
ـمٛمنع ذم
وُمـ أفمٝمر إدًم٦م قمغم ضمٝمؾ ه١مٓء اًم٘مقم اًمذيـ ٓ يٗم٘مٝمقن ،قمثامن ىمد ضم٤موز اًمثامٟملم وًمٞمس ًمف
ٌ
اخلالوم٦م ،ويم٤من ىمد أؾمـ ضمدًً ا وشم٘مدُم٧م سمف اًموـ وعم٤م أطم٤مط اًمثقار سمداره ظمنػموه سمنلم أن ينؽمك اخلالومن٦م أو أن
ي٘متٚمقه.
اخلالوم٦م ىم٤مل ًمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ي٤م ُقم ْثام ُن ،إِ َّن اهللَ َىمٛمّم َ ِ
ٞمّمن٤م َو َأ َرا َد َك اعمُٜمََن٤مومِ ُ٘م َ
قن َقم َ
نغم
نؽ َىمٛم ً
َّ َ
َ َ
َظم ْٚم ِٕم ِف َوم َال َ ْ
خت َٚم ْٕم ُفش( ،)122قمٜمدك أن ؾمد ُمٜمٞمع ومال ختٚمٕمف ،يٕمٜمل طمتك وإن ىمتٚم٧م ،وىمد ضم٤مء قمٜمف َ -قم َٚم ْٞم ِف اًمّمنالة
واًمو َال ُم -أٟمف عم٤م ىمتؾ قمثامن ريض اهلل قمٜمف ،وـمٚم٥م ُمـ يداومع قمٜمف.
َّ
ىم٤مل :إن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٝمد إ َّزم قمٝمدٌٌ وأٟم٤م ص٤م ر إًمٞمف ،يٕمٜمل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمرن
أن أس يٕمٜمل أٟم٤م أسم٘مك ذم اخلالوم٦م ،طمتك ٓ شمٙمقن إُمقر ومقىض ،يمٚمام أراد جمٛمققم٦م ُمـ اهلٛمن٩م واًمٗمقضنقيلم
إؾم٘م٤مط ظمٚمٞمٗم٦م ـمقىمقا داره وىم٤مًمقا :شمٜم٤مزل.

ً
ً
ظمٚمٞمالش ( ،)1452وُموٚمؿ ذم يمتن٤مب ومْمن٤م ؾ اًمّمنح٤مسم٦م-
ُمتخذا
( )76أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً« :مق يمٜم٧م
سم٤مب ُمـ ومْم٤م ؾ قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف (.)0221
( )77أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)127 ،122/4واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ذم ُمٜم٤مىم٥م قمثامن سمـ قمٗمن٤من ريض اهلل قمٜمنف ( ،)1523واسمنـ ُم٤مضمنف ذم
يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سم٤مب ومْمؾ قمثامن (.)110
( )122أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)127 ،122/4واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ذم ُمٜم٤مىم٥م قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمنف ( ،)1523واسمنـ ُم٤مضمنف ذم
يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سم٤مب ومْمؾ قمثامن (.)110
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وم٢مذا شمٜم٤مزل اخلٚمٞم٦م وسم٤ميع ه١مٓء اعمجرُمقن واطمدًً ا ُمٜمٝمؿ ،وأًمزُمقا اًمٜم٤مس سمبٞمٕمتٝمؿ ويمتبقا سمبٞمٕمتف إمم اًمٜم٤مس،
ُم٤م اًمذي حيدث؟ وم٘مد صمب٧م قمثامن هلذا اًموب٥م يٕمٜمل ُم٤م صمب٧م إٓ ٕن اًمٜمبل أُمره أن اًمقاضم٥م أن شمٙمػ إًموـ،
وإىمالم امٝمقًم٦م اًمتل ٓ شمٕمل وٓ شمٗم٘مف اًمٜمّمقص.
وُمـ أطموـ ُمـ شمٙمٚمؿ قمـ ُمقضقع قمثامن ريض اهلل قمٜمف أضمري -رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،-وؿمنٞمخ اإلؾمنالم
سمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،-أضمري ٟم٤مىمش هذه اعمو٤م ؾ وىم٤مل :إن ىم٤مل ىم٤م ؾ :ومٚمنامذا صمبن٧م قمنثامن وَل ينؽمك
اخلالوم٦م ،ىم٤مل -رمحف اهلل  :-هذا ُمـ ضمٝمٚمؽ ٕن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمره أن ٓ يؽمك اخلالوم٦م.
احل٤مصؾ أن قمثامن ريض اهلل قمٜمف أص٤مسمف ُم٤م أص٤مسمف ،وهلذا وضمدت اعمو٤م ٦م ذم وضمف اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ عم٤م قمرف شمٕمبػم اًمرؤي٤م ،ىم٤مل اًمنماح :إن هذا هق اًموب٥م ذم يمقن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َل َيؼم أسمنك
ٍ
سمٙمر سمتٕمبػم اًمرؤي٤مٕ ،ن اًمرؤي٤م ومٞمٝم٤م رء حمزن ُمتٕمٚمؼ سمٕمثامن ريض اهلل قمٜمف .
وأسمق سمٙمر ي٘مقل :واهلل ي٤م رؾمقل اهلل ًمتخؼمين ُمـ اًمذي أصب٧م وُم٤م اًمذي أظمٓم٠متً ،مق أظمؼمه ًمبلم ًمف ؿمٞم ًئ٤م
ٍ
جمٚمس ُمِمٝمقد.
مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمّمٞمب٦م اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٕمثامن -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وأرض٤مه ،-وذًمؽ ذم
سمٞمٜمام عم٤م أراد قمثامن ريض اهلل قمٜمف اؾمتدقم٤مه وأظمؼمه أن اعمٜم٤موم٘ملم ؾمٞمٕمٛمٚمقن قمغم أن يزحيقه ،وأُمره سم٤مًمّمنؼم
وعم٤م اؾمت٠مذن يم٤من اًمبقاب سمٞمٜمف وسملم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسمق ُمقؾمك وم٘مط ،ىم٤مل« :سمنمه سمِ ْ ِ
نقى
٤ممٜمََّّ٦م َقم َغم َسم ْٚم َ
َ ْ ُ َ
ُشم ُِّمٞم ُب ُفش( ،)121ومٚمٝمذا َل يب٤مدر صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اًمتٕمبػم هلذا اًموب٥م.
أيْم٤م ُمثٚمف ،ومٞمف أن أسمك ٍ
سمٙمر ريض اهلل قمٜمف أظمذ سمٕمراىمٞمٝم٤م هذه اًمدًمق ،واًمٕمراىمل أقمقاد
احلدي٨م اًمذي سمٕمده ً
َي٤مًمػ سمٞمٜمٝم٤م صمؿ شمِمد ذم قمرى اًمدًمق ،اًمدًمق ًمف قمرى ومتقضع أقمقاد طمتك يرومع اًمندًمق ،ومنمنب َ ِ
نب ُذ ًسمن٤م
ومنم َ
ضٕمٞم ًٗم٤م ،عم٤مذا ذب أسمك ٍ
وأؿمٝمرا يوػمة.
سمٙمر ضٕمٞمػ؟ ًم٘مٍم ُمدشمف وم٢من ظمالومتف يم٤مٟم٧م ؾمٜمتلم
ً
أُم٤م قمٛمر وقمثامن ومٓم٤مًم٧م ظمالومتف ،ظمالوم٦م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ظمالومتف قمنم ؾمٜملم وزي٤مدة ،وقمنثامن ريض
اهلل قمٜمف ظمالومتف اصمٜمت٤م قمنمة ؾمٜم٦م ومٓم٤مًم٧م ُمندمؿ 8وهلنذا اشمونٕم٧م اًمٗمتقطمن٤مت ذم زُمنٜمٝمام -ريض اهلل قمنٜمٝمام-
اشمو٤م ًقم٤م أؿمد ُمـ زُمـ أو سمٙمر.

ً
ً
ظمٚمٞمالش ( ،)1452وُموٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤م ؾ اًمّمنح٤مسم٦م-
ُمتخذا
( )121أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً« :مق يمٜم٧م
سم٤مب ُمـ ومْم٤م ؾ قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف (.)0221
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ٕن أسمك سمٙمر اؿمتٖمؾ ذم سمداي٦م ظمالومتف سم٤معمرشمديـ ،وإقم٤مدمؿ إمم طمٔمػمة اإلؾمالم ،ومٛمٙم٨م ومؽمة صمنؿ سمندأ ذم
اًمٖمزو ٓطم ً٘م٤م ومٚمؿ يٜمِمد أن شمقذم ريض اهلل قمٜمف .
(اعمتـ)
ٍ
دُمِمنؼ
ُ
ٛمتٜمنع ُمٜمٝمن٤م إٓ
صب٤مطم٤م ٓ َي
أرسمٕملم
اًمرو ُم اًمِم٤م َم
َ
ُ
ً
وقمـ ُمٙمحقل-رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،-ىم٤ملًَ :م َت َْٛم ُخ َر َّن ك
وقمامن.
َّ

ِ
دُمِمؼ.
َ
ٔمٝمر قمغم اعمدا ـ يمٚمٝم٤م إٓ
وقمـ قمبدََ اًمرمحـ سم َـ ؾمٚمامن ،ي٘مقل :ؾمٞم٠ميت َُمٚم ٌؽ ُمـ ُمٚمقك اًم َٕم َجؿ َي ُ

ِ
ِ
َ
ونٓم٤مط
نع ُوم
وقمـ ُمٙمحقل-رمحف اهلل شمٕمن٤ممم ،-أن
رؾمنقل اهلل -صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ  -ىمن٤ملَُ « :مقض ُ
ِ
أرض ي٘م٤مل هل٤م اًمٖمقـم٦مش(.)120
اعموٚمٛملم ذم
اعمالطم ِؿ ٌ
(اًمنمح)
ٛمتٜمع
أرسمٕملم
اًمرو ُم اًمِم٤م َم
َ
صب٤مطم٤م ٓ َي ُ
ً
هذه أصم٤مر اًمثالصم٦م قمـ ُمٙمحقل ومٞمف ُم٘م٤مل ذم إصمر إولًَ :م َت َْٛم ُخ َر َّن ك
وأيْمن٤م َل يرومٕمنف إمم اًمٜمبنل
ُ
ُمٜمٝم٤م إٓ
وقمامن ،وطمتك ًمق صح قمـ ُمٙمحقل وم٢مٟمف يٙمقن ذم طمٙمؿ اعمرؾمؾً ،
دُمِمؼ َّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َل ي٘مؾ :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤مٕصمر ومٞمف ضٕمػ.
ِ
ٔمٝمر قمغم اعمدا ـ يمٚمٝم٤م إٓ
ىمقل قمبدََ اًمرمحـ سم َـ ؾمٚمامن -رمحف اهلل شمٕم٤ممم :-ؾمٞم٠ميت َُمٚم ٌؽ ُمـ ُمٚمقك اًم َٕم َجؿ َي ُ
ً
ُمقصقٓ إمم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ
أيْم٤م ُمـ اًمت٤مسمٕملم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،-وَل يروه
َ
دُمِمؼ ،قمبد اًمرمحـ ً
ومٝمق ُمـ يمالُمف هق-رمحف اهلل.-
ِ
ِ
ونٓم٤مط اعمونٚمٛملم ذم
نع ُوم
احلدي٨م سمٕمده ً
أيْم٤م قمـ ُمٙمحقل أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ ىمن٤ملَُ « :مقض ُ
ِ
وأيْم٤م هذا إصمر قمـ
أرض ي٘م٤مل هل٤م اًمٖمقـم٦مش( ،)121وهل ذم دُمِمؼ ٓ شمزال شموٛمك سم٤مًمٖمقـم٦م إمم أن ً
اعمالطم ِؿ ٌ
ُمٙمحقل أرؾمٚمف إمم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وَل يذيمر اًمّمح٤مو.

( )120أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اعمالطمؿ -سم٤مب ذم اعمٕم٘مؾ ُمـ اعمالطمؿ ( ،)2076وصححف إًمب٤مين ذم «صحٞمح أو داودش.
( )121أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اعمالطمؿ -سم٤مب ذم اعمٕم٘مؾ ُمـ اعمالطمؿ ( ،)2076وصححف إًمب٤مين ذم «صحٞمح أو داودش.
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وضم٤مء ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة أن اعمٚمحٛم٦م اًمٙمؼمى ،ؾمتٙمقن سملم اعمونٚمٛملم وسمنلم أذاهنؿ اهلل اًمنروم ذم اًمِمن٤مم
إطم٤مدي٨م قمٜمٝم٤م يمثػمةً 8مٙمـ مم٤م ٓ يِمؽ ومٞمف وٓ يرشم٤مب أن ُمـ اخلٚمؾ اًمٙمبػم ضمدًً ا ،وهذا طمدث قمندة ُمنرات
طمتك ذم إزُمٜم٦م اًمٙمبػمة ُمـ قم٤مم أًمػ وأرسمٕمام ٦م وقمنمة وُم٤م سمٕمده٤م.
ُمـ اخلٚمؾ اًمٙمبػم أن شم١مظمذ ُمثؾ هذه إطم٤مدي٨م وشمٜمزل قمغم وىم٤م ع ،وي٘م٤مل :إهن٤م اعمراد سم٘مقل اًمٜمبنل صنغم
اًمٕمرب :أضمرأ ُمـ ظم٤مص إؾمد ،ضمرأة قمجٞمبن٦م ضمندًً ا ُمنـ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذا ذم احل٘مٞم٘م٦م أٟمف ضمرأة ،يمام شم٘مقل
ُ
اًمٜم٤مس قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
يمثػم ُمـ ظمٓمب٤مء امٛمٕم٦م ،وُمـ اًمققم٤مظ احلدي٨م اًمّمحٞمح اًمذي
عم٤م يم٤مٟم٧م احلرب إومم قمغم اًمٕمراق أٟمزل ٌ
ٍ
نمن
ذم ُموٚمؿ قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل« :شم٠مشمٞمٙمؿ اًمروم ذم صمامٟمنلم راين٦م حتن٧م ُيمُنؾ َرا َين٦م ا ْصمٜمََن٤م َقم َ َ
َأ ًْم ًٗم٤مش(.)122
وذيمر اعمٚمحٛم٦م اًمٙمؼمى اًمتل شمٙمقن سملم اعموٚمٛملم واًمروم 8وأن ُمنـ ؿمندم٤م أن اًمٓمنػم يٛمنر ُمنـ ومنقىمٝمؿ
ومٞمو٘مط ،يٕمٜمل ُمـ ؿمدة ويمثرة امٞمػ يمثرة اعمقشمك ،طمتك يتٕم٤مدى سمٜمق امد يبٚمٖمنقن اعم٤م ن٦م ٓ يقضمند ُمنٜمٝمؿ إٓ
واطمد ،وم٘م٤مل ىم٤م ٌؾ :هذا هق اعم٘مّمقد.
هؾ وىمع هذا؟ ُم٤م وىمع ،هبذا أشمريدون أن يٙمذب اهلل ورؾمقًمف ،ظمٓم٠م قمٔمنٞمؿ ضمندًً ا أن شمبن٤مدر دمند طمندي ًث٤م
ومتٜمزًمف قمغم واىمٕم٦م ،أًمٞمس ُمـ اًموقء قمٜمدك؟ هذه إطم٤مدي٨م اهلل قمز وضمؾ يمام يٕمٚمنؿ ُمٙم٤مهنن٤م يٕمٚمنؿ زُم٤مهنن٤م -
ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.-
شمٕمنريض ًمونٜم٦م
وم٤معمب٤مدرة سم٠من ي٘م٤مل :هذا اعمراد هذه اًمقاىمٕم٦م اعمحددة اًمٙم٤م ٜم٦م أن ،هذا ظمٓمن٠م يمبنػم وهنق
ٌ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمتٙمذي٥م ،سم٠من ي٘منقل :اعمٜمن٤موم٘مقن واًمزٟم٤مدىمن٦م واًمٕمٚمامٟمٞمنقن واًمنرواومض أينـ
طمديثٙمؿ؟.

( )122أظمرضمف سمٜمحقه اإلُم٤مم أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)01763واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اًمٗمتـ – سمن٤مب أذاط اًمون٤مقم٦م ( )2220سم٠مًمٗمن٤مظ ُمت٘م٤مرسمن٦م ،وىمن٤مل ؿمنٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوط ذم حت٘مٞمؼ اعموٜمد :إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُموٚمؿ.
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أيـ اًم٘متغم اًمذيـ يٛمر اًمٓمػم ُمـ ومقىمٝمؿ ومٞمو٘مط؟ أيـ سمٜمق امد اًمذيـ يبٚمٖمنقن اعم٤م ن٦م يتٕمن٤مدون ٓ يقضمند
ُمٜمٝمؿ إٓ واطمد؟ سمٜمق امد ًمف أطمٗم٤مد قمدة يبٚمٖمقن ُم٤م ٦م ،وسمٞمدوا يمٚمٝمؿ ُم٤م سم٘مل إٓ واطمد أيـ هنذا؟ هنؾ حت٘منؼ؟
ِ
واهلل يٕمٚمؿ أٟمف ؾمٞمٙمقن وؾمٞمتح٘مؼ سمال ري٥مً 8مٙمـِ ﴿ :قم ْٚم ُٛم َٝم٤م ِقمٜمدََ َرو ِذم يمِ َت ٍ
ٜموك﴾.
َ٤مب َّٓ َيْم كؾ َرو َوَٓ َي َ
ومٛمـ اخلٓم٠م اًمٙمبػم أن اًمقاىمع ُمـ اًمققم٤مظ وأٟمّم٤مف اعمتٕمٚمٛملم ،أن ي٠مت إمم طمدي٨م ُمـ أطم٤مدين٨م اًمٜمبنل
يمثػم أن وص٤مر يٗمِمنك ذم رؾمن٤م ؾ امنقال وذم همػمهن٤م،
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويٜمزًمف قمغم واىمٕم٦م ،وهذا يمثػم ْ
ي٘م٤مل :أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مّمد يمذا.
هذه إطم٤مدي٨م جي٥م أن يٙمقن دوهن٤م ؾمٞم٤مج قمٔمٞمؿ ُمـ آطمؽمام واًمت٘مدير ،وقمدم اخلنقض ذم شمٗمونػمه٤م
ُمـ ىمبؾ أي أطمدٕ ،ن شمٗموػمه٤م قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م إذا ارشمٗمع احلدث هنذا واٟمتٝمنك اٟمٗمنتح سمن٤مب اًمتٙمنذي٥م ذم
اًمٜمص.
وم٘مٞمؾ :ىمٚمتؿ إن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أراد هذه اًمقاىمٕم٦م ،وه٤م ٟمحـ ٟمرى سم٠مقمٞمٜمٜم٤م أن هذه اًمقاىمٕمن٦م ُمن٤م
حت٘مؼ ومٞمٝم٤م اًمذي  ،...ومٛمـ اًمذي َيٓم٠م؟ اًمذي َيٓم٠م اعمتٝمقر اعمتٕمجؾ اًمذي أٟمزل طمدي٨م اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ قمغم مهف اًمو٤مذج هق ،أشمدري ُمتك يٙمقن هذا؟ سمٕمد أًمػ أو أًمٗملم ؾمٜم٦م ،أو سمٕمد قمنم أو قمنمنيـ ؾمنٜم٦م،
أو سمٕمد يقم أو يقُملم ُم٤م شمدري ٓ شمٕمرف.
يمام أٟمؽ ٓ شمدرس ُمتك ؾمٞمٜمزل اعموٞمح وُمتك ؾمٞمٙمقن اًمدضم٤مل؟ وُمتك ؾمٞمٙمقن ىمقم ي٠مضمقج وُم٠مضمقج؟ ٓ
شمدري ومٙمذًمؽ ُمثؾ هذه اًمٜمّمقص ،اًمذيـ شمٕمجٚمقا ومٞمٛمـ فمٜمقا ُمثؾ هذه إُمقر ؾم٤مسم ً٘م٤م ،واًمذيـ شمٕمجٚمقا أن
واًمذيـ ؾمٞمتٕمجٚمقن ٓطم ً٘م٤م ،يمٚمٝمؿ ىمد اضمؽم قا قمغم اًمٜمص.
ٟمص اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمؼ ٓ يٛمٙمـ أن يتٓمرق إًمٞمف اخلٚمؾ ،وإٟمام اإلؿمٙم٤مل اًمٙمبػم ذم اًمٕمجٚم٦م ذم
شمٗموػمه وُمٜمف ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمٝمدي ،اعمٝمدي صم٤مسم٧م صمبقت ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف قمٜمد أهؾ اًموٜم٦م.
وأسمق داود -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ذم هذا اًمٙمت٤مب ،ىمد وضع يمت٤م ًسم٤م ُمتٕمٚم ً٘من٤م سم٤معمٝمندي ،أطم٤مدين٨م اعمٝمندي ومٞمٝمن٤م
اًمْمٕمٞمػ وومٞمٝم٤م اًمّمحٞمحً 8مٙمـ ٓ ؿمؽ أن اعمٝمدي طمؼ ،يمؿ ادقمك اعمٝمدي ُمنـ اًمٜمن٤مس؟ ُمثنؾ أن ي٘منقل :أن
اعمٝمدي ويتبٕمف أًمقف ،إمم أن.
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ٍ
وصػ ًمنف دىمٞمنؼ
طمتك ذم رضمؾ أن ادقمك أٟمف ٟمبل وًمف أشمب٤مع ٓ حيٍمون ،اعمٝمدي دًم٧م إطم٤مدي٨م قمغم
ضمدً ا ٓ َيتٚمػ قمغم اعموٚمٛملم إذا ضم٤مء وىمتف ،ومٙمؾ ُمرة يدقمل إٟمو٤من ي٘مقل :أن اعمٝمدي ،ي٘مقل :ىم٤مل اًمٜمبل صنغم
ً
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طمدي٨م صحٞمح ٕو داود ذيمر اعمٝمدي وأٟم٤م اعمٝمدي ،ومٞمتبٕمف أقمداء اهلل.
وُمٜمف ُمثؾ هذه اًمقىم٤م ع اًمتل شمٙمقن ،ي٘م٤مل ُمثؾ هذا اًمذي ي٘مع أن ذم اًمِم٤مم هق اعم٘مّمقد ذم طمدي٨م اًمٜمبل
ِ
واًمو َال ُم -أظمؼم أن ُمقضع اًمٗموٓم٤مط.
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يمٞمػ شم٘مقل ُمثؾ هذا؟ اًمٜمبل َ -قم َٚم ْٞمف اًمّمالة َّ
واًمٗموٓم٤مط هق اخلب٤مء ُمـ اًمِمٕمر أو همػمه اًمذيـ يٙمقن ومٞمف اعموٚمٛمقن ،وشمٙمقن ومٞمف اعمالطمنؿ اًمٕمٔمن٤مم سمنلم
أهؾ اإلؾمالم وسملم أهؾ اًمروم ،ومتٙمقن ذم اًمِم٤ممً ،مٙمـ أن عم٤مذا َل يٙمـ ذم ومؽمة آؾمتٕمامر اعموامة سم٤مٓؾمنتٕمامر
احل٘مٞم٘م٦م؟ وهل ومؽمة آطمتالل احل٘مٞم٘م٦م.
أُم٤م أشمك اًمروم واطمتٚمقا سمالد اعموٚمٛملم ،وَتٙمٜمقا ُمـ ًمبٜم٤من وإردن وؾمقري٤م وومٚموٓملم؟ يمؾ هذا وىمع عم٤مذا
َل يتح٘مؼ هذا احلدي٨م؟ ٕٟمف ًمٞمس وىمتف وم٘مط ،أُم٤م إذا ضم٤مء وىمتنف ومن٢من اًمنذي أُمونؽ اًمونٛمقات وإرض أن
شمزوٓ 8ؾمٞمقىمٕمف-ؾمبح٤مٟمف وسمحٛمده.-
ومال يوتٕمجؾ ُم٤م هق يمؾ ُمرة ي٠مت اًمروم أو ي٘مع طمدث ُمـ إطمداث يب٤مدر اًمٜم٤مس وي٘مقًمقا :هنذا اعمنراد،
اطمتؾ أقمداء اهلل ُمـ اًمروم ُمـ اًمٗمرٟموٞملم واًمؼميٓم٤مٟمٞملم وهمػمهؿ ،جمٛمققمن٦م يمبنػمة ُمنـ هنذه اًمنبالد ؾمنٜمقات
ُمتقاًمٞم٦م.
وم٤مًمذي قمٜمده إيامن وصم٘م٦م سمحدي٨م اًمرؾمقل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ي٘منقلٟ :محنـ ٟمٕمٚمنؿ أن هنذه واىمٕمن٦م
ؾمتٙمقنً 8مٙمـ هذا آطمتالل ًمٞمس هق اعم٘مّمقد ٓ ،يوتٕمجؾ وهٙمذا يمؾ ُم٤م ي٘منع ُمنـ طمندث يبن٤مدر اًمٜمن٤مس
وي٘مقل :هذا احلدي٨م هق اعم٘مّمقد سمف.8
طمتك أظمرج سمٕمض اًموٗمٝم٤مء اًمٙمذسم٦م أرضمقز ًة ُمـ ومؽمة ،وىم٤مًمقا :إن هذا ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ أظمؼم سم٠مٟمف ؾمتٙمقن
أوص٤مومف يمذا ويمذا ،يم٤مذسمقن ه١مٓء واهلل ،طمتك اًمِمخص اعموٛمك سم٤معمقصكم وهمػمه وأن اعم٘مّمقد سمنف يمنذا ،وأن
ؾمٞمٙمقن يمذا وؾمٞمٗمٕمؾ سمف . . .يمؾ هذا ُمـ اإلرضم٤مء واًمرواومض وأضاهبؿ.
وحم٤موًم٦م رسمط ُم٤م ي٘مع ُمـ أطمداث سم٠مُمقرً ،مق اقمت٘مد هذا ذم ذاك اًمِم٤مقمر اعمجٝمنقل همنػم اعمقضمنقد هٜمن٤مٓ ،
أؾم٤مس ًمف وًمٞمو٧م ًمف طم٘مٞم٘م٦م ًمٙم٤من هذا ُمـ اقمت٘م٤مد أٟمف يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ،اًمٖمٞم٥م اًمذي ٓ شمٕمٚمٛمف اًمرؾمؾ.
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ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اهلل شمٕم٤ممم :-اًمٕمٚمؿ اًمتٗمّمٞمكم سم٤مًمٖمٞم٥م ٓ يٙمنقن إٓ سمرؾمنقلَ ،ينؼمك
اًمٜمبل سمِمخص ُمثؾ اًمدضم٤مل وسمٞم٠مضمقج وُم٠مضمقج وشمرشمٞم٥م ،هذا ٓ يٙمقن إٓ ًمٜمبل وم٤مقمت٘م٤مد ُمثنؾ هنذه إُمنقر
ظمٓمػم ظمٓمر ضمدًً ا قمغم قم٘مٚمٞم٦م اإلٟمو٤من.
ُمٕمٜم٤مه أن اًمٜم٤مس يٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥م ،ؿمخص ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مين يّمػ ًمؽ اًمٜم٤مس ُم٤مذا يٗمٕمٚمقن وأٟمنف ؾمنٞمٗمٕمؾ
يمذا ،هلذا احلد ص٤مرت قم٘مٞمدة اًمٜم٤مس ُمتٝم٤مومتن٦م هبنذه اًمونٝمقًم٦م ،يٙمنذب راوميضن أو خمن٤مًمػ صنقذم ويندقمل
خمٓمقـم٦م ،هؾ شمٔمـ أن ُمو٠مًم٦م اعمخٓمقـم٦م قمثرة؟.
أن جمٛمٕم٦م ُمـ اًمٕم٤مسمثلم اًمذيـ ي٠مشمقن سم٤مًمٜم٘مقد اًم٘مديٛم٦م ،ويرضب قمٚمٞمٝم٤م ؿمٙم٦م قمبد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ختٗمك
قمغم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس وشمِمؽمى سم٤مٔٓف ئمـ أهن٤م ؿمٙم٦م قمبد اعمٚمؽ سمنـ ُمنروان ،وين٠مت سمٛمخٓمقـمن٦م ويٕم٤ممٝمن٤م
سمٓمري٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م دمٕمؾ ؿمٙمؾ اًمقرق ىمديؿ ،وَيٓمقا ظم ًٓم٤م ويبٞمٕمف قمغم اًمٜم٤مس. . .
هذه وضمدت قم٤مم اًم٘مرن اخل٤مُمس هذه ًمٞمو٧م ،هلذا ظمؼماء اعمخٓمقـم٤مت وأُمث٤مهلؿ يِمنؽميمقن اًمٗمنرق سمنلم
هذا اخلط ،وهذا اخلط ً
أصال ًمٞمس سمخط اًم٘مرن اخل٤مُمس ،هذا اخلط ُمـ ظمط اًم٘مرن اًمٕم٤مذ ،وهذه إوراق أٟم٤م
ٍ
سمٓمري٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م.
أقمٓمٞمؽ ورىم ً٦م ضمديدة وأقم٤ممٝم٤م
ن٥م
أرأي٧م اًمقرىم٦م أن يمٞمػ ص٤مرت ىمديٛم٦م هذه أٓقمٞم٥م ،اًمٖمٞم٥م هلل يمام ىم٤مل قمز وضمؾ َ ﴿ :وم ُ٘م ْؾ إِ َّٟم ََّام اًم َٖم ْٞم ُ
هلل﴾  ،وهلذا إذا أشمتٜم٤م أطم٤مدي٨م ومٕمٚملم أن ٟمت٘مل اهلل ذم إٟمزاهل٤مٟٕ ،مٜم٤م إذا أٟمزًمٜم٤مهن٤م قمنغم وىمن٤م ع واٟمتٝمن٧م اًمقىمن٤م ع
ُيمُذب اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ومٚمٞمت٘مك اهلل قمز وضمؾ وًمٞمٕمٚمؿ أن ُمثؾ هذه اًمٜمّمقص وهمػم هذه اًمٜمّمقص ،إٟمف ُمـ قمالُمن٤مت ودٓ نؾ
واضنح٤م وهنذا
اًمٜمبقة ٓ حيؾ أن يت٘مدم سملم يدي اهلل ورؾمقًمف ،ي٘م٤مل :هذا هق اعم٘مّمقد ،إٓ إذا وىمٕم٧م وىمق ًقمن٤م
ً
ٕهؾ اًمٕمٚمؿ.
ي٤م إظمقة ي٤م يمرام أًموٜم٤م أن ٟمرضمع ذم أًمٗم٤مظ هذه إطم٤مدي٨م إمم اًمٕمٚمامء وًمٚمنماح؟ ومٙمٞمنػ ٟمن٠مت ًمٚمقاىمنع
سم٠مؿمد ُمـ شمقضٞمح اًمٙمٚمٛم٦م ،اًمقاىمع هٜم٤م ٟمٜمزًمف قمغم احلدي٨م وٟمٜمزًمف قمغم واىمٕمٜم٤م ،هذا أؿمد ُمـ ذح احلدي٨م.
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يٕمٜمل إذا يم٤من ذم احلدي٨م ً
ُمثال اخلب٤مبٟ ،م٠مت وٟمرضمع ومٜم٘مقلُ :م٤م اعم٘مّمقد سم٤مخلب٤مب؟ هذا ٟمرضمع إمم همػمٟمن٤م
ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ومٙمٞمػ ٟم٘مقل :اًمقاىمٕم٦م ٟمٗموٝم٤م هذه اًمتل وىمٕمن٧م هنل اعمنرادة سمحندي٨م اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ ،هذا أؿمد.
أُم٤م إذا أشمْمح إُمر ومٜمٕمؿ ،يمام ىم٤مًم٧م أؾمامء -ريض اهلل قمٜمٝم٤مً -مٚمحج٤مج عم٤م ىمتؾ اسمٜمٝم٤م ،قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم -
ٍ
ٍ
يمذاب وُمبٞمد أُم٤م اًمٙمنذاب
صم٘مٞمػ
ريض اهلل قمٜمٝمام ،-ىم٤مًم٧م :إن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أظمؼمٟم٤م أٟمف َيرج ذم
وم٘مد قمرومٜم٤مه ،شمٕمٜمل اعمخت٤مر سمـ أسمك قمبٞمدة اًمث٘م٦م ،وأُم٤م اعمبٞمد ومال ُأراه إٓ أٟم٧م.
اعمبٞمد وهق اعمٝمٚمؽ اًمذي امٚمؽ اًمٜم٤مس ،ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :ومٙم٤من احلج٤مج هق اعمبٞمند ً
ومٕمنال ،أٟمٔمنر صنح٤مسمٞم٦م
روت احلدي٨م وأٟمزًمتف قمغمٕ ،ن اًمّمح٤مسم٦م أوم٘مف سم٤مٕطم٤مدي٨م ،أُم٤م شم٠مصمػم إطم٤مدي٨م ذم هذا اًم٘منرن أو عمن٤م يم٤مٟمن٧م
ومؽمة آطمتالل اعموامة ومؽمة آؾمتٕمامر ومٞم٘م٤مل :هذا هق اعم٘مّمقدٟ ،م٠مت أن ومٜم٘مقل :هذا هق اعم٘مّمقد ،صمؿ ٟمٛمقت
أٟم٤مس سمٕمدٟم٤م اهلل أقمٚمؿ ُمتك ي٘مع؟ ومتع وىم٤م ع مم٤مصمٚم٦م أو ُم٘م٤مرسم٦م ي٘مقل :هذا اعم٘مّمقد.
وي٠مت ٌ
هذا يٕمرض طمدي٨م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمتٙمذي٥م ،ذم يمؾ ُمرة ٟم٘مقل :هنذا هنق اعم٘مّمنقد ،وُمنـ
ىمبٚمٜم٤م ي٘مقل :هذا هق اعم٘مّمقد ،وُمـ سمٕمدٟم٤م ي٘مقل :هذا هق اعم٘مّمقد ،اٟمتٔمنر طمتنك شمنراه سمٕمٞمٜمنؽ ،إن يمن٤من -اهلل
شمٕم٤ممم -ىمد يمت٥م ًمؽ طمٞم٤م ًةً ،وأٟم٧م ًمو٧م سمح٤مضم٦م إمم شمّمدق اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك شمرى.
أٟم٧م شمّمدىمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م اًمذي شم١مُمـ سمف ،وم٤محل٤مصؾ أن هذا ُمـ اخلٓمر اًمٙمبػم وهذا ُمنـ
سمٕمض ُمنـ يمبن٤مر اًمونـ وممنـ يٕمٜمنل
إؿمٞم٤مء اًمتل شمو٤مرع ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ،واًمٕمج٥م أن سمٕمض ُمـ شمو٤مرقمقا ومٞمٝم٤م ُ
ًمدامؿ ٟمقع ُمـ اعموح٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وُمع ذًمؽ شمو٤مرقمقا ذم هذه اعمو٤م ؾ.
ٕن هذه اعمو٤م ؾ أام٤م اإلظمقة إذا شمٙمٚمٛم٧م ومٞمٝم٤م أٟمن٧م سمٙمٚمٛمن٦م أن ،ظمنالل قمنمن دىمن٤م ؼ شمّمنؾ اعمٖمنرب
واعمنمق ،ومٝمذه ُمـ اعمو٤م ؾ اًمتل شمٜمتنم ومتتوب٥م ذم شمٙمذي٥م اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ذم هنذه إرض،
وم٤مشم٘مل اهلل واضبط أُمر إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م وأقمٚمؿ أن امرأة قمغم شمٗموػمه٤م ًمٞمس سم٤مُٕمر اهللم.
أطمٞم٤م ًٟمً٤م جيٚمس إٟمو٤من يمٚمام أشم٧م واىمٕم٦م ،ىم٤مل :اعم٘مّمقد سمحدي٨م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هق هنذاٟ ،مت٘منل
اهلل قمز وضمؾ وٟمت٠مدب ُمع رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
(اعمتـ)
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ِ
َ
يمٛمثؾ قمٞموك اسمنـ ُمنريؿ،
قمثامن قمٜمد اهلل
٥م وهق ي٘مقل :إن َُم َثؾ
وقمـ قمقف ،ىم٤مل:
ُ
احلج٤مج َي ُٓم ُ
ؾمٛمٕم٧م ّ
نؽ إِ َزم وُم َٓمٝمنر َك ُِمنـ ا ًَّم ِ
ِ
ِ
ٞموك إِين ُُم َت ََقوم َ
نذي َـ
َ
ٞمنؽ َو َراوم ُٕم َ َّ َ ُ ُ
ي٘مرؤه٤م ويٗمرسه٤م﴿ :إِ ْذ َىم َ٤مل اهللَُّ َي٤م قم َ
صمؿ ىمرأ هذه إي٦م َ
َيم َٗمروا﴾()123

ُ

يِمػم إًمٞمٜم٤م سمٞمده وإمم أهؾ َّ
اًمِم٤مم.

ُ
رؾمقل أطمديمؿ ذم طم٤مضمتف
٥م ،وم٘م٤مل ذم ظمٓمبتف:
اًمْمبل ،ىم٤مل:
ُ
وقمـ اًمرسمٞمع سمـ ظم٤مًمد َّ
احلج٤مج َي ُٓم ُ
ؾمٛمٕم٧م َّ
قمنكم أٓ ُأصنكم ظمٚم َٗم َ
نؽ صنال َة أسمندًً ا ،وإن َو َضمندْْ ُت ىمق ًُمن٤م
أيمر ُم قمٚمٞمف أم ظمٚمٞمٗمتف ذم أهٚمف؟ وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز :هلل َّ
ِ
ٕضم٤مهدََ َّٟمَّؽ ُمٕمٝمؿ.
جي٤مهدو َٟم ََؽ
زاد إؾمح٤مق ذم طمديثف :ىم٤مل :وم٘م٤مشمؾ ذم امامضمؿ طم ّتّك ُىمتِ َؾ.
احلج٤مج وهق قمغم اعمٜمؼم وهق ي٘مقل :ا َّشمَّ٘مقا اهلل ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ ًمٞمس ومٞمٝم٤م َُم ْثٜمق َّي٦م،
وقمـ قم٤مصؿ ،ىم٤مل:
ُ
ؾمٛمٕم٧م َّ
واؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقاً ،مٞمس ومٞمٝم٤م ُمثٜمق َّي٦مُٕ ،مػم اعم١مُمٜملم قمبد اعمٚمؽ ،واهلل ًمق أ َُم ْر ُت اًمٜم٤مس أن َيرضمقا ُمنـ ِ
سمن٤مب
ُمـ اعموجد ،ومخرضمقا ُمـ ٍ
سم٤مب آظمر حل َّٚم ْ٧م زم دُم٤مؤهؿ وأُمقاهلؿ.
طمالٓ ،وي٤م َقمذيري ُمـ َقمبد ُه َذ ٍ
ً
يؾَ ،يز ُقم ُؿ أن ىمراءشمف
سمٛمرضً ،مٙم٤من ذًمؽ زم ُمـ اهلل
واهلل ًمق
ُ
أظمذت رسمٞمٕم َ٦م َ َ
ُمـ قمٜمد اهلل ،واهلل ُم٤م هل إٓ َر َضم ٌز ُمـ رضمز إقمرابُ ،م٤م أٟمزهل٤م اهلل قمز وضمؾ قمغم ٟمبٞمف صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ،
احلجنر َطمندََ َ
ث أُمنر ،ومنقاهلل
و َقمذيري ُمـ هذه احلٛمراءَ ،يز ُقم ُؿ أطمدهؿ أٟمف يرُمل سم٤محلجر ،ومٞم٘مقل :إمم أن ي٘مع
ُ
ِ
يم٤مُٕمس اًمدََّّ اسمر.
َٕ َد َقمٜمََّّٝمؿ
ؾمٛمٕم٧م احلج٤مج ي٘منقل قمنغم
ىم٤مل :ومذيمرشمف ًمألقمٛمش ،وم٘م٤مل :أٟم٤م واهلل ؾمٛمٕمتف ُمٜمف ،وقمـ إقمٛمش ،ىم٤مل:
ُ
ٕذرهنؿ يم٤مُٕمس َّ
اًمذاه٥م ،يٕمٜمل اعمقازم.
سمٕمّم٤م،
ؼم ،أُم٤م واهلل ًمق ىمد َىم َر ْقم ُ٧م َقم ًّم٤م ً
َّ
ؼم َه ْ ٌ
اعمٜمؼم :هذه احلٛمراء َه ْ ٌ
َ
َ
طمدي٨م أو سمٙمر سمـ قمٞم٤مش ،ىم٤مل ومٞمٝم٤م:
ٕم٧م ُمع احلج٤مج ،ومخٓم٥م ،ومذيمر
وقمـ
مج ُ
ؾمٚمٞمامن إقمٛمش ،ىم٤ملَّ :
رض،
وم٤مؾمٛم ُٕمقا وأـمٞمٕمقا خلٚمٞمٗم٦م اهلل ،وًمّمٗمٞمف قمبد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ،وؾم٤مق احلدي٨م ،ىم٤ملً :مق أظمذت رسمٞمٕم َ٦م ُ
سمٛم َ َ
وَل يذيمر ىمّم َ٦م احلٛمراء.
(اًمنمح)

( )123آل قمٛمران.33 :
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َيْنرج ِذم َصم ِ٘م ٍ
ٞمنػ
هذه أصم٤مر اعمروي٦م قمـ احلج٤مج ،اًمذي ىمٚمٜم٤م إن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ ىمن٤مل قمٜمنفُ ُ ْ َ « :
اب َو ُُمبِ ٌػمش( ،)124وهق اعمٝمٚمؽ ظمٗمل قمغم سمٕمض اًمنماح ؾمب٥م إيراد أو داود ًمف ،وم٘م٤مًمقاُ :م٤م وضمف إينراد أو
َيم ََّذ ٌ
داود ًمف؟ واًمذي ئمٝمر أن هذه همٗمٚم ً٦م ُمٜمف.
أن أسمك داود اإلُم٤مم اعمحدث اًمٗم٘مٞمف ًمف ُمراد وُم٘مّمدُ ،مٕمٚمق ٌم أن احلج٤مج ًمٞمس ىمدوة وًمٞمس ً
أهنال ،طمتنك
سم٤مب ذم اخلٚمٗم٤مء".
يٜم٘مؾ يمالُمف ويدون إ ًذا عم٤مذا أورد أسمق داود يمالُمف ،أسمق داود ي٘مقلٌ " :
أٟمن٤مس قمٜمندهؿ ومون٤م ٌد قمنريض
ُمٕمٚمق ٌم أن اخلٚمٗم٤مء يوٛمع هلؿ ويٓم٤مقمقا ذم اعمٕمروف ،وأٟمف ؾمنٞم٠ميت ُمنٜمٝمؿ
ٌ
ِ
نق ِ
اب َضم َٝمنٜمَّ ََّؿَُ ،من ْـ
واًمو َال ُم -ذم ىمو ٍؿ ُمٜمٝمؿُ « :د َقم٤م ٌة َقم َغم َأ ْسم َ
وشموٚمط وـمٖمٞم٤من وشمٕمدي طمتك ىم٤مل َ -قم َٚم ْٞمف اًمّمالة َّ
ِ
ٞمٝم٤مش(.)125
٤مهب ْؿ َىم َذ ُومق ُه وم َ
َأ َضم َ ُ
وُمـ أذهؿ وأومودهؿ احلج٤مج سمـ ؿمٝمد قمٚمٞمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ سم٠مٟمنف ُمبٞمند ،ويمن٤من ؾمنٗم٤م ًيمً٤م
ًمٚمدُم٤مء ،وضب سمف اعمثؾ ذم اًمٔمٚمؿ واًمتٕمدي ،إ ًذا عم٤مذا يقرد أسمق داود يمالُمف؟.
يقرد أسمق داود يمالُمف ومٞمام ئمٝمر واهلل أقمٚمؿً ،مٞم٘مقل ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمنؿ :إٟمن٤م ىمند أُمرٟمن٤م سم٤مًمّمنؼم قمنغم هن١مٓء
اًمٔمٚمٛم٦م ،وإن ضم٤مروا وإن شمٕمدوا وإن سمٚمٖمقا ُم٤م سمٚمٖمقا ُم٤م َل َيرضمقا ُمـ اعمٚم٦م ،واحلج٤مج قمغم اًمّمحٞمح.
ٍ
سمٙم٤مومر وإن يم٤من ُمـ أفمٚمؿ وأومجر احلٙم٤ممً ،مٙمٜمف ًمنٞمس سمٙمن٤مومر
اعمٕمروف قمـ اًمّمح٤مسم٦م وقمـ اًمت٤مسمٕملم ًمٞمس
ُموٚمام يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًً ا رؾمقل اهلل ،ويّمؾ ويم٤من قمج ًب٤م ذم
ٕٟمف يم٤من ؾمٗم٤م ًيمً٤م ًمٚمدُم٤مء ًمٙمٜمف يم٤من
ً
ضمٝمٚمف وشمٕمٜمتف وقمٜمده ،ومٙم٤من ؿمديد احلامؾم٦م ًمبٜمل أُمٞم٦م.
أٟم٤مؾم٤م همٚمقا ذم آل اًمبٞم٧م ،وم٘مد وضمد ٟمقاص٥م سمٜمق أُمٞم٦م همٚمقا ذم سمٜمل أُمٞم٦م ،ورمح٦م اهلل قمنغم حمٛمند
ويمام وضمد ً
سمـ احلٜمٗمٞم٦م إذ ىم٤مل :سمٞمت٤من ُمـ ىمري يتخذمه٤م اًمٜم٤مس أٟمدا ًداٟ ،محـ وسمٜمق قمٛمقُمتٜم٤م سمٜمق أُمٞم٦م ،يٕمٜمل هٜم٤مك ُمنـ سمن٤مًمغ
ومٞمٜم٤م آل اًمبٞم٧م وهٜم٤مك ُمـ سم٤مًمغ ذم سمٜمل أُمٞم٦م.

( )124أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ اًمٙمبػمش (.)051
( )125أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب :ظم٤مم اًمٜمبقة ( )1424وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب :وضمقب ُمالزُم٦م امامقم٦م (.)1625
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ومٙم٤من اًمٜمقاص٥م ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م يرون أن اًمٓم٤مقم٦م ًمٚمخٚمٞمٗم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ،وأن اخلٚمٞمٗم٦م إذا أُمر ٍ
سم٠مُمر ومن٢من قمٚمٞمنؽ أن
شمٜمٗمذ وإذا يم٤من ذم إُمر اًمذي أُمر سمف اخلٚمٞمٗم٦م ُمٕمّمٞم٦م ،وم٢مٟمؽ شمٜمٗمذه وإن يم٤من ومٞمنف ُمٕمّمنٞم٦م عمن٤مذا؟ ىمن٤ملٕ :ن اهلل
ِ
ِ
اًمر ُؾم َ
قل َو ُأ ْو ِزم إَ ُْم ِر﴾ ،ىم٤مل :وم٠مٟم٤م أـمٞمٕمف.
أُمرين سمٓم٤مقمتف ،أٓ شم٘مرأَ ﴿ :أـمٞم ُٕمقا اهللََّ َو َأـمٞم ُٕمقا َّ
ُم٠مُمقر سمٓم٤مقمتف ،وهلنذا ىمن٤مل احلجن٤مج هنذه
وم٢مذا يم٤من ذم أُمره ُمٕمّمٞم٦م ،ىم٤مل :هذا يتٕمٚمؼ سمف هق ،أُم٤م أٟم٤م وم٠مٟم٤م
ٌ
اًمٙمٚمٛم٦م :اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا هلل ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمثٜمقي٦م ،يٕمٜمل ًمٞمس ومٞمٝم٤م اؾمنتثٜم٤مء هنذا واضنح ،صمنؿ ىمن٤مل ُمنـ ـمٞمِمنف
ومقره :واؾمٛمٕمق ا وأـمٞمٕمقا ُٕمػم اعم١مُمٜملم ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمثٜمقي٦م وًمٞمس ومٞمٝم٤م اؾمتثٜم٤مء ،أُمنرك سمن٠مي أُمنر قمٚمٞمنؽ أن
شمٜمٗمذ.
ويم٤من يرضب سمٓم٤مقم٦م أهؾ اًمِم٤مم اعمثؾ ٕهن٤م ـم٤مقم ٌ٦م ومقضقي٦م ،ومٙم٤من ي٘م٤مل :ـم٤مقم ٌ٦م ؿم٤مُمٞم٦م إذا أُمرهؿ وٓمنؿ
ٍ
سم٠مُمر طمبقه وٟمٗمذوه ،وهلذا يم٤مٟمقا أؿمداء ذم احلروب ،سمٞمٜمام يم٤من أهؾ اًمٕمنراق أهنؾ ظمنالف ،ومٛمنـ هٜمن٤م شمٖمٚمن٥م
قمٚمٞمٝمؿ أهؾ اًمِم٤ممٕ ،ن إُمر يمام ىم٤مل سمٕمض اًموٚمػُ" :م٤م يم٤من اهلل ًمٞمٔمٝمر أهؾ ُوم ٍ
رىم٦م قمغم أهؾ مج٤مقم٦م".
ومٙمٚمٝمؿ أهؾ مج٤مقم٦م وإن يم٤من ذم ـم٤مقمتٝمؿ ُمب٤مًمٖم٦مً ،مٙمٜمٝمؿ مج٤مقم ٌ٦م واطمدة أُم٤م أهؾ اًمٕمراق ومِمتك ،ومٚمٝمذا يم٤من
ي٘مقل هذه اًمٙمٚمامت ٟ-مو٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ،-وعم٤م يم٤من قمثامن ريض اهلل قمٜمف ُمـ سمٜمنل أُمٞمن٦م صن٤مر يبن٤مًمغ ذم قمنثامن
ريض اهلل قمٜمف هذه اعمب٤مًمٖم٦م.
ِ
ِ
يمٛمثؾ قمٞموك اسمـ ُمريؿ ،وُم٤م ُمنراده؟ ُمنراده أين٦م﴿ :إِ ْذ َىم َ
ٞمونك إِين
طمتك ىم٤مل ومٞمف :إن ُمثٚمف
ن٤مل اهللَُّ َين٤م قم َ
ُُم َت ََقوم َ
ٞمؽ َو َراومِ ُٕم َؽ إِ َ َّزم َو ُُم َٓمٝم ُر َك ُِم َـ ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا﴾( )126يِمػم إًمٞمٜم٤م سمٞمده أهنؾ اًمٕمنراق ،وأٟمنتؿ ُمثنؾ اًمٙمٗمن٤مر
اًمذيـ ٟمٍم اهلل قمٞموك قمٚمٞمٝمؿ.
ىم٤مل﴿ :وضم ِ
٤مقم ُؾ ا ًَّم ِذي َـ ا َّشم َب ُٕم َ
قك َوم ْق َق ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا﴾ ،يِمػم إمم اًمِم٤مم أوًمئؽ هق ُم٘مّمقده ،ومٝمذا قمغم ُمثؾ
َ َ
قمثامن ُمـ ؿمدة ُمب٤مًمٖمتف ذم هذا إُمر ،وهٙمذا ىمقًمف:
ُ
رؾمقل أطمديمؿ ذم طم٤مضم٧م إمم أظمره.

( )126آل قمٛمران.33 :
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ِ
ٕضم٤مهدََ َّٟمَّؽ ُمٕمٝمؿ ،هذا قمنغم همنػم
أُم٤م ىمقًمفُ ٓ :أصكم ظمٚم َٗم َؽ صال َة أسمدًً ا ،وإن َو َضمدْْ ُت ىمق ًُم٤م جي٤مهدو َٟم ََؽ
يمن٤مومرا عمن٤م
أٟمس وسمـ قمٛمر واًمت٤مسمٕمقن واًمّمح٤مسم٦م ظمٚمػ احلجن٤مجً ،منق يمن٤من
اًمّمقاب همػم صحٞمح ،وم٘مد صغم ٌ
ً
صٚمقا ظمٚمٗمف ،ومؽمك اًمّمالة ظمٚمٗمف همػم صقاب ،وهلذا يّمغم ظمٚمػ إ ٛم٦م وإن يم٤مٟمقا أهؾ ٍ
وموؼ وضمقر.
نؿْ ،
نؿَ ،ومن ْ
هلننذا ىمنن٤مل صننغم اهلل قمٚمٞمننف وؾمننٚمؿ« :إهنننؿ ُي َّم ن كٚم َ
نؿ
ن٢من َ
وإن َأ ْظم َٓم ُئننقا َوم َٚم ُٙمن ْ
أصنن٤م ُسمقا َوم َٚم ُٙمن ْ
قن ًَم ُٙمن ْ
ِ
خ٤مري أن قمبٞمد اهلل سمـ قمدي عم٤م ؾم٠مل قمثامن ريض اهلل قمٜمنف
َو َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿش( ،)127ومٚمٞمّمغم ظمٚمٗمٝمؿ ُمٓمٚم ً٘م٤م وصمب٧م ذم اًم ُب
ومٞمام شمٖمٚم٥م اخلقارج قمغم اعمديٜم٦م ،ومّم٤مروا يّمٚمقن سم٤مًمٜم٤مس.
وم٘م٤مل قمبٞمد اهلل ًمٕمثامن سمٕمد أن طم٤مسوه ذم سمٞمتف :إٟمؽ إُم٤مم قم٤مُم٦م وإٟمف يّمكم سمٜم٤م إُم٤مم ومتٜم٦م ،ي٘مقل :أٟم٤م أحترج
أن أصكم ظمٚمٗمفٌ ،
رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٗمتٜم٦م طم٤مس أُمػم اعم١مُمٜملم ذم سمٞمتف يّمؾ أن ذم اعموجد اًمٜمبقي ،ىم٤مل :ين٤م سمنـ
ظمػم ُم٤م صٜمٕمتؿ ،وم٢مذا أطموـ اًمٜم٤مس وم٠مطموٜمقا وإذا اضمتٜمبقا وم٤مضمتٜم٥م ًمو٤مهنؿ.
أظمل إن اًمّمالة ُ
ِ
خ٤مري قمٚمٞمف سم٘مقًمف" :سم٤مب اًمّمالة ظمٚمػ اعمبتدع واعمٗمتقن" ،ي٘مقلُ :م٤م دام اعمّمكم . . .قمنغم
وهلذا سمقب اًم ُب
اًموٜم٦م صؾ ظمٚمٗمف ،وم٤مًمّمحٞمح أٟمف يّمغم ظمٚمٗمف وأُم٤م ُم٤م وىمع ُمـ ىمتن٤مل احلجن٤مج وم٘مند أٟمٙمنره اًمونٚمػ ريض اهلل
قمٜمٝمؿ ،ىم٤مًمقا :إن ُم٤م طمّمؾ ُمـ ٍ
ومتٜم٦م أؿمٝمد أهن٤م قمغم همػم اًمّمقاب.
وأٟمٙمر هذا اًمّمح٤مسم٦م ويمب٤مر اًمت٤مسمٕملم ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،ىم٤مًمقا :إن َل يٙمـ هلؿ أن َيرضمنقا قمٚمٞمنفٟٕ ،منف وإن
يم٤من ضم٤م ًرا وإن يم٤من فم٤معمً٤م إٓ أن اخلروج قمٚمٞمف ًمٞمس سمّمقاب ،سمؾ يّمؼم قمٚمٞمف.
خ٤مري قمـ ٍ
ِ
أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن أهؾ اًمبٍمة عم٤م أشمقه يِمتٙمقن احلج٤مج ،ىم٤مل" :اصنؼموا
يمام صمب٧م ذم اًم ُب
ٌ
ذ ُمٜمف ؾمٛمٕمتف ُمـ ٟمبٞمٙمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ" ،هنذا هنق اًمّمنحٞمح أٟمنف
وم٢من ٓ ي٠مت
زُم٤من إٓ اًمذي سمٕمده ٌ
يّمؼمً ،مٙمـ هذا مم٤م شمٍمومقه هؿ قمٗم٤م اهلل قمٜمٝمؿ.
إٓ أٟمف ذم أصمٜم٤مء يمالُمف ص٤مر امرف هبذا اًمٙمالم ،ي٘مقل :إن سمـ ُموٕمقد سم٤مؾمؿ ىم٤مشمٚمف اهلل هبذا آؾمؿ اًم٘مبٞمح ي٤م
َقمذيري ،يٕمٜمل ي٤م قمذيري ُمـ يٕمذرين ُمـ َقمبد ُه َذ ٍ
يؾ ،يٕمٜمل اًمّمح٤مو امٚمٞمؾ قمبد اهلل سمـ ُموٕمقد ،ص٤مر يذُمنف
قمغم اعمٜمؼمَ :يز ُقم ُؿ أن ىمراءشمف ُمـ قمٜمد اهلل ،واهلل ُم٤م هل إٓ َر َضم ٌز يٕمٜمنل ؿمنٕمر ُمنـ ؿمنٕمر إقمنراب ٟ-مون٠مل اهلل
اًمٕم٤مومٞم٦م.-
( )127أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب إذان -سم٤مب إذا َل يتؿ اإلُم٤مم وأشمؿ ُمـ ظمٚم٘مف (.)472

-42-

رشح السنة
اؾمن َت ْ٘م ِر ُُقا
ُم٤م أٟمزهل٤م اهلل قمز وضمؾ قمغم ٟمبٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،مع أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملْ « :
٥م ،وُمٕم ِ
ٍ
ِ
ٍ ِ
ا ًْم ُ٘مر َ ِ
ِ
ن٤مذ ْسم ِ
نـ َضم َب ٍ
نؾش(،)112
آن ُم ْـ َأ ْر َسم َٕم٦مُ :م ْـ َقم ْبد اهللَِّ ْسم ِـ َُم ْو ُٕمقدَ ،و َؾم٤مَلٍ َُم ْق َمم َأ ِو ُطم َذ ْي َٗم َ٦مَ ،و ُأ َو ْسم ِـ َيم ْٕم ٍ َ ُ َ
ْ
ِ
خ٤مري وُموٚمؿ ،احلج٤مج وأُمث٤مًمف ُمـ اعمتٝمنقريـ ٓ يٕمرومنقن أىمندار ظمٞمن٤مر اًمّمنح٤مسم٦م ريض اهلل
احلدي٨م ذم اًم ُب
قمٜمٝمؿ.
ؼم ،يٕمٜمل ؾم٠مىمٓمٕمٝمؿ ىمٓم ًٕم٤م ِىمٓم ًٕم٤م
ؼم َه ْ ٌ
صمؿ يم٤من قمٜمده سمٖمض ًمألقم٤مضمؿ ومٙم٤من ي٘مقل :هذه احلٛمراءٟٕ ،مف محر َه ْ ٌ
ٕذرهنؿ يم٤مُٕمس َّ
اًمذاه٥م ،يٕمٜمل هبؿ اعمنقازم ،وهٙمنذا قمب٤مراشمنف إظمنرى -
سمٕمّم٤م،
واهلل ًمق ىمد َىم َر ْقم ُ٧م َقم ًّم٤م ً
َّ
ٟمو٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.-
اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا خلٚمٞمٗم٦م اهلل ،وهٙمذا ي٘مقل :إٟمف ي٘مقل واطمدهؿ قمذيري يٕمٜمل ُمـ هذه احلٛمنراء ،ينزقمؿ
أطمدهؿ أٟمف يرُمل سم٤محلجر ،ومٞم٘مقل :يٕمٜمل إن ي٘مع احلجر وم٘مد طمندث أُمنر ،ومنقاهلل ٕدقمنٜمٝمؿ يمن٤مُٕمس اًمنداسمر
إٟمو٤من ُمتٝمقر.
ٍ
ُم١مدب ذم اعموٚمٛملم ُمـ إقمن٤مضمؿ،
يٕمٜمل إٟمو٤من همػم ُم١مدب ذم اًمّمح٤مسم٦م يٕمٜمل ًمٞمس همري ًب٤م أن يٙمقن همػم
إقم٤مضمؿ يمقهنؿ ُمـ اعموٚمٛملم إظمقة ًمٜم٤م واهلل أقمٚمؿ يمؿ يٗمْمٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ ويمؿ ُمـ ُم٘مرسمقن ُمٜمٝمؿ إمم اهلل قمز وضمنؾ
؟.
يمقٟمف أقمجٛم ًٞم٤م ٓ يرضه هؾ ض سمالل إٟمف أقمجٛمل؟ أو ض ُمـ آُمـ ُمـ ظمٞم٤مر اعم١مُمٜملم أٟمف أقمجٛمل؟ ًمٙمـ
ٍ
ُموٕمقد ىمدره ،ومٙمٞمػ يٕمنرف إلظمقاٟمٜمن٤م ُمنـ
هذا اًمرضمؾ يمام ىمٚمٜم٤م :احلج٤مج وأُمث٤مًمف ُمـ اًمٔمٚمٛم٦م ُم٤م قمرف ٓسمـ
إقم٤مضمؿ ىمدرهؿ.
وم٤محل٤مصؾ أن أسمك داود ي٘مقل ًمؽ ي٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ :ؾمتجد ُمـ اخلٚمٗم٤مء ُمـ يتوٚمٓمقن ،وؾمتجد ُمٜمٝمؿ اعمٔم٤مَل
ٟمٛمقذضم٤م قمغم هذا احلج٤مج ،هذا يمالُمف ذم اًمّمح٤مو امٚمٞمؾ وهذا يمالُمف ي٘مقل :واهلل ًمق ىمتؾ ًمٚمٜمن٤مس
وأقمٓمٞمؽ
ً
اظمرضمقا ُمـ اًمب٤مب سم٤مب اعموجد ومخرضمقا ُمـ اًمب٤مب إظمرً ،مرأي٧م أن دُمٝمؿ ىمد طمؾ زم.

ٍ ِ
َ٤مىم ِ ِ
( )112أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -سم٤مب ُمٜمَ ِ
يض اهللَُّ قمََ ٜمْ ُف ( ،)1542وُموٚمؿ ذم يمت٤مب َوم َْم٤م ِ ِؾ
َ ُ َ
٥م قمََ بْد اهللَِّ ْسم ِـ َُم ْو ُٕمقد َر َ
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
اًمّمح٤مسم ِ٦م ر ِيض اهللُ َشمٕم َ٤ممم قمََ ٜمْْٝمؿ  -سم ِ
يض اهللُ َشم َٕم َ٤ممم قمََ ٜمْ ُْٝم َام (.)116
ُ ْ َ ُ
َ
٤مب ُم ْـ َوم َْم٤م ِؾ قمََ ْبد اهللِ ْسم ِـ َُم ْو ُٕمقد َو ُأُمف َر َ
َّ َ َ َ َ
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ي٘مقلٓ :سمد أن يٓمٞمٕمقين ـم٤مقم ً٦م ُمٓمٚم٘م٦م ،أىمقل :أظمرج ُمـ هذا اًمب٤مب خترج ُمـ هذا اًمب٤مب ،خترج ُمـ أظمر
رض ،رسمٞمٕم٦م ومٞمٝم٤م قمدة ىمب٤م ؾ وُمرض ومٞمٝم٤م قمدة ىمب٤م نؾ ،يٕمٜمنل
أىمتٚمؽ طمالل زم ،وي٘مقل :واهلل ًمق أظمذت رسمٞمٕم َ٦م ُ
سمٛم َ َ
ٌ
طمالل زم ٟ-مو٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًموالُم٦م.-
ًمق أظمٓم٠مت رسمٞمٕم٦م ومٕم٤مىمب٧م ُمرض ًمرأي٧م أن ذًمؽ
٤مهٚمِٞم ِ
أٟمٔمروا إمم اًمتجٜمل واًمتٕمدي ُم٤مًمف طمد ،ىمد ختٓمئ رسمٞمٕم٦م وشمٕم٤مىم٥م ُمرض هذا طمٙمؿ أهؾ ْ ِ
ن٦م ،ي٘منقل:
ام َّ
َ
لم دم٥م ـم٤مقمتف وجي٥م ومٞمٝم٤م ُمثٜمقين٦م ،يٕمٜمنل
هذا سم٤مًمٜموب٦م زم طمالل ٕين وزم أُمر دم٥م ـم٤مقمتل ،يمام أن أُمػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ًمٞمس ومٞمٝم٤م اؾمتثٜم٤مء يمذًمؽ أٟم٤م ،واًمذي ؾمٞمٕميص ٍ
سمجد ًمق َيرج ُمـ هذا اًمبن٤مب ،وأٟمن٤م ىمٚمن٧م أظمنرج ُمنـ اًمبن٤مب
يمبػما ضمدًً ا ُمـ اًمٜم٤مس.
إظمر ؾم٠مىمتٚمف ،ودُمف طمالل ،وهلذا ىمتؾ قمد ًدا ً
ُم٤م ُمراد أو داود؟ ُمراده دىمٞمؼ ضمدًً  ،ؾمٞم٠مشمٞمؽ ظمٚمٗم٤مء ُمـ هذا اًم٘مبٞمؾ ُمـ هذا امٜمس ،وؾمنٞمٙمثرون يمنام ذم
احلدي٨م ،ؾمٞمٙمقن ُمـ فمٚمؿ وشمٕمدي وشموٚمط اؾمتٕمدوا عمثؾ هذا يمنام ذم أول طمندي٨م« :إِ َّٟمَّن ُف َُمن ْـ َي ِٕم ْ
نش ُِمنٜمْ ُٙم ُْؿ
َوم َو َ َػمى ْ
اظمتِال ًوم٤م َيمَثِ ًػماش(.)111
وُمـ ضٛمـ آظمتالف ِ
آظمتالف ُمثؾ احلٙم٤مم ذم شموٚمٓمٝمؿ قمنغم اًمٜمن٤مس ذم أُمنقاهلؿ ،وذم ُمن٤م جين٥م أن
ي١مدوه إًمٞمٝمؿ ؾمجـ ُمـ ٓ جيقز ؾمجٜمف وشمٕمديف ،ي٘مقل :أصؼموا طمتك شمب٘مك امامقمن٦م وٓ يٜمخنرم اًمٕم٘مند ،ويمنام
ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد -رمحف اهلل شمٕم٤ممم :-اصؼموا طمتك يوؽميح سمر ويوؽماح ُمـ وم٤مضمر.
إُم٤م أن يوؽميح إسمرار أو يوؽماح ُمـ احل٤ميمؿ اًمٗم٤مضمر ،أُم٤م امامقم٦م وم٤مًمزُمقه٤م وَل ين١مذى أمحند -رمحنف اهلل
شمٕم٤مممُ -مثٚمام أوذي زُمـ اًمقاصمؼ ،اعمٕمتّمؿ يم٤من سمف ضمٚمد اإلُم٤مم أمحد ،وسم٘مل ذم اًموجـ ُمدة ؾمٜمتلم صمنؿ أظمنرج،
اًمقاصمؼ عم٤م شمقمم ي٘مقل أمحدُ :م٤م ًم٘مٞم٧م ُمـ اًمقاصمؼ أؿمد ُم٤م ًم٘مٞم٧م ُمـ اعمٕمتّمؿ.
ٕن اًمقاصمؼ ىم٤مل :همٞم٥م قمٜمل ومال أراك ،وشموٚمط اًمقاصمؼ شموٚم ًٓم٤م ؿمديدًً ا ضمندًً ا ،اضمتٛمنع وم٘مٝمن٤مء سمٖمنداد قمٜمند
اإلُم ٤مم أمحد يمام روى اخلالل ذم اًموٜم٦م ،ىم٤ملُ :م٤م شمريدون؟ ىم٤مًمقاٟ :مريد أن هذا ٓ وٓي٦م ًمنف ،ىمن٤مل :اشم٘منقا اهلل ٓ
شمِم٘مقا قمّم٤م اعموٚمٛملم طمتك يوؽميح ٌسمر أو يوؽماح ُمـ وم٤مضمر.

( )111أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)104/2وأسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم ًمزوم اًموٜم٦م ( ،)2425واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم أظمنذ
سم٤مًموٜم٦م واضمتٜم٤مب اًمبدع ( ،)0454واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سم٤مب اشمب٤مع ؾمنٜم٦م اخلٚمٗمن٤مء اًمراؿمنديـ اعمٝمنديلم ( ،)22وصنححف إًمبن٤مين ذم «صنحٞمح
ام٤مُمعش (.)0327
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إُم٤م أن يوؽميح إسمرار أو يوؽماح ُمـ هذا اًمٗم٤مضمرُ ،مدة يوػمة شمقذم اًمقاصمنؼ وشمنقمم اعمتقيمنؾ -رمحن٦م اهلل
شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ،-وىمٚم٥م إُمر قمغم امٝمٛمٞم٦م ذم أٟمح٤مء اًمبالد ،وأذهلؿ وأه٤مهنؿ ورومع اًمونٜم٦م أضمنر اهلل ًمنف اعمثقسمن٦م،
وسم٘مٞم٦م مج٤مقم٦م اعموٚمٛملم.
ىم٤مل :اشم٘مقا اهلل وإن يم٤من اًمقاصمؼ فمٚمٛمٜمل وفمٚمٛمٙمؿ وؾمجـ وشموٚمط ،اشم٘مقا -اهلل شمٕمن٤ممم -مج٤مقمن٦م اعمونٚمٛملم
ٍ
سمٙم٤مومر يٚمزم اخلروج قمٚمٞمف ،وم٢مٟمف إذا شموٚمط ذم اًمدُم٤مء ذم إُمنقال
حتٗمظ طمتك إن يم٤من اًمرأس وم٤مؾمدًً ا ُم٤م دام ًمٞمس
ذم قمدم إيٗم٤مء اًمٜم٤مس طم٘مقىمٝمؿ ،ذم آؾمتئث٤مر سم٤ميع اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسم٤ميع اًمّمح٤مسم٦م سمٞمٕم٦م.
ىم٤مًمقا :وقمغم أصمرة قمٚمٞمٜم٤م يٕمٜمل أن شموت٠مصمر سم٤مُٕمر دوٟمٙمؿ ،إُمقال قم٤مُم٦م ي٘مقًمنقن :ؾمٞمونت٠مصمرون سمن٤مُٕمقال
ويٛمٜمٕمقٟمٙمؿ سم٤مٕرايض ويٛمٜمٕمقٟمٙمؿ ،سمٞمع قمغم أن يّمؼموا قمغم أن يوٛمٕمقا ويٓمٞمٕمقا هذا هق اًمقاضم٥م.8
ًمٙمنـ إن أردت احلامس وأردت اًمٌمء اًمذي َيرج ُم٤م ذم اًم٘مٚمقب ،وأردت اًمٌمء اًمذي ًمٞمس ُمـ اًمٕمٚمؿ
ام ِ
٤مهٚمِ َّٞم ِ٦م ومٗمل اًمٓمريؼ إظمر.
سموبٞمؾ ،وأردت اعمقت قمغم همػم اًموٜم٦م ،واعمٞمت٦م ْ َ
ام ِ
٤مهٚمِ َّٞم ِ٦م؟ ىم٤ملَ :تقت وٓ إُم٤مم قمٚمٞمنؽ ،ومتٚمنزم
يمام ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد :إي٤ميمؿ وُمٞمت٦م ام٤مهٚمٞم٦م ،ىم٤مًمقا :وُم٤م ُمٞمت٦م ْ َ
امامقم٦م طمتك يّمٚمح اهلل قمز وضمؾ ُمـ طم٤مل احل٤ميمؿ أو أن يتقرم احل٤ميمؿ ،وي٠مت ًمف سمح٤ميمؿ ٍ
ظمػم ُمٜمنف ،ويندظمؾ
أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم احل٤ميمؿ ويٜم٤مصحقٟمف ومٞمٜمتٝمل ذه أو َيػ ذه ويّمؼم قمٚمٞمف.
وهؾ أؿمد ُمـ احلج٤مج؟ أٟمس اًمّمح٤مو امٚمٞمؾ اًمذي اؿمؽمك ذم ومتح يمونؽمُ ،منـ أؿمند اًمنبالد صنٕمقسم٦م
اًمِمج٤مع اعم٘مدام ،ي٘مقل ٕهؾ اًمبٍمة :اصؼموا ٕٟمٙمؿ ذم مج٤مقم٦م ،وم٢مٟمف ٓ ِ
ٌ
ذ ُمٜمنف،
ي٠مت
زُم٤من إٓ اًمنذي سمٕمنده ٌ
ٟمّمؼم قمغم احلج٤مج؟ ٟمٕمؿ قمغم احلج٤مج اصؼم وؿمٙم٤م هلل.
شمّمؼمون قمغم احلج٤مج طمتك شمب٘مك امامقم٦م ،أُم٤م إذا أردت أن شم٘مرر إُمقر قمغم ظمالف ـمري٘م٦م أهؾ اًمونٜم٦م
ومٚمٚمٛمٕمتزًم٦م ـمري٘م٦م ،وًمٚمخقارج ـمري٘م٦م وًمٚمٛمتن٠مظمريـ ُمنـ ُمٜمن٤مسيـ اًمثنقرة اًمٗمرٟمونٞم٦م وأرا ٝمن٤م ذم اعمٕم٤مرضن٦م
واًمؼمعم٤مٟم٤مت وهمػمه٤م ـمري٘م٦م.
ؼما قمغم اخلٚمٗم٤مء وشمٕمدامؿ
ًمٙمـ إذا أردت اًموٜم٦م وؾمٚمقيمٝم٤م ومٝمذا هق ،وُمـ أ ؿمجع إُم٦م وُمـ أقمٔمٛمٝمؿ ص ً
وضمقرهؿ أمحد سمـ طمٜمبؾ-رمحف اهلل ،-أؤذي أذي ً٦م قمٔمٞمٛمن٦م زُمنـ اخلالومن٦م ُمنـ ظمٚمٗمن٤مء سمٜمنل اًمٕمبن٤مس اعمن٠مُمقم
واعمٕمتّمؿ واًمقاصمؼ.
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وسمٚمغ إذى سمف أذي ً٦م ؿمديدة ،طمتك إٟمف ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤مممُ :-ضسم٧م ُٕمقت ،ويم٤من اًمرضنب ُم٘مّمنقد
سم٠من أُمقت حت٧م اًمرضب وًمٞمس اعم٘مّمقد سم٠من أقمذب ،وًمٙمـ اهلل قمز وضمؾ ٟمج٤مه صمؿ عم٤م جيتٛمع قمٜمده أهؾ سمٖمداد
اًمٗم٘مٝم٤مءُ ،م٤م ي٘مقل :ومرص٦م ًمٜمٗمتل ومتقى مج٤مقمٞم٦م سم٢مؾم٘م٤مط اًمقاصمؼ ،وٟمٓمٚم٥م ُمـ اًمٜم٤مس أن َيرضمقا قمٚمٞمف.
ىم٤مل ٓ :اصؼموا ٓ شمِم٘مقا قمّم٤م اًمٜم٤مس ٓ ،شمِم٘م٤م قمّم٤م اعمونٚمٛملم ،يِمنتٙمك ًمٙمنقن اخلٚمٞمٗمن٦م ضم٤مطمند هلنذا
اًمقضع اعمِمتٙمك ًمف ،اصؼموا طمتك يوؽميح سمر أ و يوؽماح ُمـ وم٤مضمرُ ،م٤م اًمذي طمدث؟ اؾمؽماح سمنر واؾمنؽميح
رأؾم٤م قمغم قم٘م٥م.
ُمـ وم٤مضمر ،وضم٤مء -اهلل شمٕم٤ممم-سم٤معمتقيمؾ –رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ،-وم٤مٟم٘مٚمب٧م إُم٦م ً
طمتك إٟمف شموٚمط قمغم أسمـ أو دؤاب اًمذي أذل اإلُم٤مم أمحد ،شموٚمط قمٚمٞمف وقمغم يمثػم ُمـ قمٚمامء اًموٜم٦م ص٤مدر
وم٘مػما ُمـ اًمٗم٘مراء ،طمتك عم٤م شمقذم َل يتبٕمف إٓ أرسم ًٕم٤م ُمـ ؿمدة اعمذًم٦م واعمٝم٤مٟم٦م
مجٞمع أُمقال سمـ أو دؤاب ،طمتك ص٤مر ً
اًمتل أص٤مسمتف.
رض ُيم ُْؿ َيم ْٞمدُُ ُه ْؿ َؿم ْٞمئ ً٤م﴾ ،أُم٤م إذا َل حيّمؾ اًمّمؼم
شمٖمػمت إُمقر ًمٙمـ ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِن َشم َّْم ِ ُ
ؼموا َو َشم َّت ُ٘مقا َٓ َي ُ ك
وٓ اًمت٘مقى ومال شمٜمتٔمر اًمٗمرج ،إُمقر ًمٞمو٧م أُمقر ؿمج٤مقم٦م ومح٤مؾم٦م إُمقر أُمقر ؾمٜم٦م وُمالزُم٦م.
وهذا اًمذي ضمٕمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ ي١ميمدون قمغم اًمّمؼم . . .طمتك يب٘مك ًمٚمٛموٚمٛملم مج٤مقم٦م ،وٓ شمتنمد ٟمون٤م ٝمؿ
ؿمذر ُمذر ،وشمٙمقن ذم ُمٕموٙمرات شمتٍمف ومٞمٝمـ اًمٜمّم٤مرى وأقمداء اهلل قمز وضمنؾ واخلقٟمن٦م واًمٗمجنرة وأهنؾ
اًمٗموؼ واًمٗمجقر ،ومتتنمد اًمٜمو٤مء واًمّمبٞم٤من قمغم ُم٤م شمرى ذم أ ًذى ُمـ اًمبٚمدان.
ص ٤مروا أًمٕمقسم٦م ُمـ إٓقمٞم٥م اًمذي يدري سم٤معمخٞمامت وُم٤م ي٘مع ومٞمٝم٤م ،يٕمرف أن ومٞمف اًموؿ اًمزقم٤مف يمثػم ُمـ
اًمٜم٤مس ٓ يدري ُم٤م اًمذي ي٘مع ومٞمٝم٤م ،ي٘مع يمؾ ذ اًمٜم٤مس سمح٤مضم٦م إمم ذب اعم٤مء وًمأليمؾ وًمٚمندواء وًمٚمحن٤مف ذم
اًمؼمد وًمٚمٛم٠موىُ ،م٤م هق ؾمٝمؾ ومٞم٠مت أقمداء اهلل ومٞمتٍمومقن ومٞمٝمـ يمام يريدون.
وذم ه١مٓء اًمّمبٞم٤من اًمذيـ يٜمٍموهنؿ ،هذا عم٤م ىمٞمؾ ٓ :شمٜمٗمنرط امامقمن٦م ٕن هنذا ٓ ي٘منع ذم مج٤مقمن٦م ،ذم
ُمٜمٝم٤مرا قمغم امٛمٞمع ،وأؿمد ُمـ يترضر
مج٤مقم٦م قمٚمٞمٝم٤م طم٤ميمؿ وإن يم٤من فم٤معمً٤م ٓ ي٘مع ،إٟمام إذا ُدُمر احلٙمؿ قم٤مد اًمبٜم٤مء
ً
هؿ اًمْمٕمٗم٤مء دا ًام يٕمٜمل ه١مٓء اًمّمبٞم٤من وه١مٓء اًمٜمو٤مء.
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ومٚمٝمذا يّمؼم يمام صؼم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،يم٤من سمـ قمٛمر يّمؾ ظمٚمػ احلج٤مج ويمن٤من أٟمنس يّمنؾ
ظمٚمػ احلج٤مج سمٚمغ سمف ُمـ اًمتوٚمط أن ظمتؿ قمغم رىمب٦م أٟمس قمتٞمؼ احلج٤مج ،ظمب٨م يٕمٜمل صنح٤مو ضمٚمٞمنؾ ظمندم
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمنم ؾمٜملم ،صمؿ ُيٕمٛمؾ سمف هذا.
ٌ
ذ ُمٜمنف ؾمنٛمٕمتف
ُم٤م ىم٤مل أٟمس :أيـ اًمٜم٤مس أيـ اعموٚمٛملم ،ىم٤مل :اصؼموا وم٢مٟمف ٓ ي٠مت
زُم٤من إٓ اًمذي سمٕمده ٌ
ُمـ ٟمبٞمٙمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومٛمـ أراد ًمزوم ُمٜمٝم٩م اًموٚمػ ومٚمٞمٚمزُمف ،وُمـ أراد اًمٕمٜمؽمة وإدقمن٤مء اًمِمنج٤مقم٦م
وإدقم٤مء أن هذه إُمقر أُمقر ُمتخٚمٗملم ٓ يٗم٘مٝمقن وٓ يٕمرومقن اًموٞم٤مؾم٦م ،ومٚمٞمخْمٝم٤م يمام ؿم٤مء ًمٙمـ سمٕمد أن شمبلم
ًمف إُمقر.
سمٕمد أن يٕمٚمؿ أن أؿمجع إُم٦م أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،صنؼموا قمنغم ُمن٤م يمن٤من ُمنـ هن١مٓء
اًمٔمٚمٛم٦م ُمـ امقر واًمتٕمدي وظمٞم٤مر اًمّمح٤مسم٦م سمـ قمٛمر وأٟمنس واًمّمنح٤مسم٦م ريض اهلل قمنٜمٝمؿ صنؼموا ،ويم٤مٟمن٧م
ام ِ
٤مهٚمِ َّٞم ِ٦م اًمتل ىم٤مل اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿَُ « :من ْـ َظم َنر َج ُِمن َـ
اًمٕم٤مىمب٦م أن ُم٤مشمقا ذم مج٤مقم٦م وُم٤م ُم٤مشمقا اعمٞمت٦م ْ َ
ِ ِ
٤مت ُِمٞم َت ً٦م ضم ِ
٤مهٚمِ َّٞم ً٦مش(.)110
ؼما َُم َ
َ
اًمو ْٚم َٓم٤من ؿم ْ ً
ك
هذا هق اًموب٥م ذم شم٠ميمٞمد أهؾ اًموٜم٦م قمغم اًمّمؼم واًمتحٛمؾ ،وإٓ ُمـ اعمٕمٚمقم يمام ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف
ِ
ُقن ُظم َٚم َٗم٤م ُء َوم َٞم ْٙم ُث ُر َ
وؾمٚمؿَ « :و َؾم َٞم ُٙم ُ
قه ْؿ َطم َّ٘م ُٝم ْؿَ ،وم٢مِ َّن
ونش ،ىم٤مًمقا :ومام شم٠مُمرٟم٤م؟ ىم٤ملُ « :ومقا سمِ َب ْٞم َٕم٦م ْإَ َّو ِل َوم ْ٤مَٕ َّو ِلَ ،أ ْقم ُٓم ُ
ِ
٤مه ُؿش(.)111
ؽم َقم ُ
اؾم َ ْ
اهللَ َشم َٕم َ٤ممم َؾم٤م ُٚم ُٝم ْؿ َقم َّام ْ
هذا هق اًمقاضم٥م أُم٤م ُمـ جيذب ًمٚمٜم٤مس أومٙم٤مر اًمثقرة ،اًمٕمٗمٜم٦م اًم٘مذرة اًمٞمٝمقدي٦م اًمثنقرة اًمٗمرٟمونٞم٦م ،ي٘من٤مل:
ٓسمد أن يٙمقن يمذا ويمذا هذه أومٙم٤مر ومرٟموٞم٦م ،إذا ىمبٚمتٝم٤م وم٠مىمبؾ ُم٤م ي٘مقل اًمٕمٚمامٟمٞمقن ذم اًمٜمو٤مء ،وُمن٤م ي٘مقًمنقن ذم
آظمتالط ،وُم٤م ي٘مقًمقن :ذم اًمٗمقاطمش ،أُم٤م أن شم٠مظمذ إُمنقر وشم٘مونٓمٝم٤م قمنغم هنقاك ومنال ٓ ،اؿمنؽمايمٞم٦م وٓ
ديٛم٘مراـمٞم٦م ودٓ ًمٞمؼماًمٞم٦م يمٚمٝم٤م ُمذاه٥م وصمٜمٞم٦م ًمٕمٞمٜم٦م وم٤مضمرة ،يمٚمٝم٤م ُمـ رطمؿ واطمد اؾمٛمف اًمٕمٚمامٟمٞم٦م.

أُمقرا شمٜمٙمروهن٤مش ( ،)5231وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة -سم٤مب
( )110أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٗمتـ -سم٤مب ىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ « :ؾمؽمون سمٕمدي ً
وضمقب ُمالزُم٦م مج٤مقم٦م اعموٚمٛملم قمٜمد فمٝمقر اًمٗمتـ (.)1627
( )111أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤مء -سم٤مب ُم٤م ذيمر قمـ سمٜمل إِسا ٞمؾ ( ،)1233وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة -سم٤مب وضمقب اًمقوم٤مء سمبٞمٕم٦م اخلٚمٗمن٤مء
إول وم٤مٕول (.)1620
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أن شم٠مت ًمتٗمّمٚمٝم٤م قمغم اإلؾمالم وشم٘مقل :هذا يّمٚمح وهذا ٓ يّمٚمح ،اإلؾمالم ٟمٔم٤مم يم٤مُمؾ ذم آضمتامع ذم
اًموٞم٤مؾم٦م ذم آىمتّم٤مد ذم إظمالق ذم اًمٕم٘مٞمدة ذم يمؾ رءً ،موٜم٤م سمح٤مضم٦م ٓ ٕومٙم٤مر ًمٞمٜملم وٓ ٕومٙم٤مر ُم٤مريمقس
وٓ ٕومٙم٤مر اًمثقرة اًمٗمرٟموٞم٦م وٓ روؾمق وٓ همػمه.
شم٠مت ًمت٘موٓمٝم٤م وشمدظمٚمٝم٤م ذم أُم٦م اإلؾمالم وشمدرضمٝم٤م ،وشمدقمل أن ومٞمٝم٤م ُمٜمٗمٕم٦م ُمثنؾ ُمن٤م ومٕمنؾ آؿمنؽمايمٞمقن
اخلقٟم٦م ،طملم ىم٤مًمقا :آؿمؽمايمٞم٦م ُمـ اإلؾمالم ،صمؿ اًمديٛم٘مراـمٞمقن ي٘مقًمنقن :اًمديٛم٘مراـمٞمن٦م ُمنـ اإلؾمنالم ،صمنؿ
اًمٚمٞمؼماًمٞمقن ي٘مقًمقن :اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م ُمـ اإلؾمالم.
يمٞمػ شمٙمقن ُمـ اإلؾمالم ؟ وهل ُمذاه٥م قمٚمامٟمٞم٦مً ،مٙمنـ عمن٤م سمن٤مـمٚمٝمؿ يمالُمٝمنؿ ذم اًموٞم٤مؾمن٦م طمن٤موًمقا أن
يٜمزًمقه٤م ،ويمت٥م ذم هذا ُمـ ؾمٞمو٠مهلؿ اهلل قمز وضمؾ ممنـ دًمونقا قمنغم إُمنقر ،وؾمنٛمقا إطمٙمن٤مم اًمنمنقمٞم٦م
سم٤مٕٟمٔمٛم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ،يمٞمػ ختٚمط اًمٜمجس سم٤مًمٓم٤مهر؟ يمٞمػ ختٚمط اًمٕمٗم٦م سم٤مًمزٟم٤م واًمٗمقاطمش.
اإلؾمالم ُـمٝمر ُمـ رب اًمٕم٤معملم ديـ ُمتٙم٤مُمؾ ،وهذه إومٙم٤مر يمٚمٝم٤م قمٗمٜم٦م ُمـ قمرومٝم٤م وومٝمٛمٝم٤م ووىمنػ قمنغم
يمالم يمت٤مهب٤م وٟمٔم٤مره٤م قمٚمؿ أن قمٚمامٟمٞم٦م ،هؿ يٜمّمقن قمغم أهن٤م قمٚمامٟمٞم٦م وم٠مشمقا وأظمذوا ُمثؾ هذه إومٙم٤مر ،وم٠مدظمٚمقه٤م
ذم ام٤مٟم٥م اًموٞم٤مد.
آظمرون أدظمٚمقه٤م ذم ام٤مٟم٥م آضمتامقمل ومٞمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمو٤مء واًمٓمالق واًمتٕمدد وآظمتالط وٟمحقه ،آظمنرون
أدظمٚمقه٤م ذم اعمج٤مل آىمتّم٤مدي وروضمقا هل٤م ذم اًمرسم٤م وٟمحقه ،يم٠من اإلؾمنالم ُمٕمن٤مذ اهلل ُمنـ هنذا يم٠مٟمنف ىمن٤مس
سمح٤مضم٦م إمم أومٙم٤مر آؿمؽمايمٞملم أومٙم٤مر اًمٕمٚمامٟمٞملم اًمٚمٞمؼماًمٞملم أومٙم٤مر.
يمٚمٝم٤م رطمؿ واطمد ظمبٞم٨م هق اًمرطمؿ اًمٕمٚمامين ،واًمٕمٚمامين ىم٤م ؿ قمغم اإلحل٤مد دا رة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م شم٘مقل:
إن اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ،حتدصم٧م قمٜمٝم٤م قمٜمد يمالُمل قمغم اإلحل٤مد ،ىم٤مًم٧م :اإلحل٤مد ٟمققم٤من:
 ٟمٔمري. وشمٓمبٞم٘مل.وضمٕمٚم٧م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ذم اإلحل٤مد اًمتٓمبٞم٘مل هق إظمٓمنر ،اًمٜمٔمنري ؿمنخص يٜمٔمنر ًمٙمنـ اًمتٓمبٞم٘منل ٕن
اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ٓ شمٙمقن إٓ ذم ضمق قمٚمامين ،شم٘مقل :أٟم٤م ؾمنآظمذ اًمديٛم٘مراـمٞمن٦م وأومٙمن٤مرهؿ اًمزقمٞمٛمن٦م وأدظمٚمٝمن٤م ذم
اإلؾمالم ،يمٞمػ شمدظمؾ اًمٜمجس ذم اًمٓم٤مهر؟ يمٞمػ شمدظمؾ إومٙم٤مر اًمٙمٗمري٦م ذم ديـ اهلل قمز وضمؾ ؟.
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ومٚمٝمذا َل يوٝمؾ قمغم ٍ
يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ُم٤م ي٘مقًمف أهؾ اًموٜم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤محلٙم٤مم ،أهؾ اًموٜم٦م أصدق اًمٜم٤مس ذم
امٝمر سم٤محلؼ أُم٤مم اًموٚمٓم٦م ،وظمذ اًمت٤مريخ ًمتٕمرف ُمـ اًمذي صدق ذم وضمف احلٙم٤مم ،اإلُم٤مم أمحد وهمنػم اإلُمن٤مم
أمحد -رمحف اهلل ،-وؿمٞمخ اإلؾمالم وهمػمه.
أضمرأ اًمٜم٤مس قمغم ىمقل احلؼ هؿ أهؾ اًموٜم٦مً ،مٙمـ أهؾ اًمونٜم٦م يٚمزُمنقن امامقمن٦مٟٕ ،منؽ شمتٍمنف وومنؼ
اًمٜمّمقص وم٘مط ،ومٚمٝمذا صؼموا قمغم أذى احلج٤مج ،وأسمق داود اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اعمحدث طمنلم أورد هنذا اًمٙمنالم
ًمٞمس ٕن احلج٤مج ممـ ي١مشمكً . . .مٙمـ ي٘مقل :ؾمت٠مشمٞمٙمؿ طمٙم٤مم ُمثؾ هذا اًمِمخص.
أٟمٔمر ضمرأشمف قم غم اًمّمح٤مسم٦م ،اٟمٔمر ي٘مقلً :مق ظمرضم٧م ُمـ هذا اًمب٤مب وىمند أُمرشمنؽ أن ختنرج ُمنـ اًمبن٤مب
إظمر ًم٘متٚمؽ ،ؾمت٠مشمٞمٙمؿ هذه إٟمقال ُم٤م اعم٠مُمقر؟ اعم٠مُمقر اًمّمؼم وأن شموٛمع وشمٓمٞمع ذم اعمٕمروف ،وم٢مذا أُمرت ذم
اعمٕمّمٞم٦م ومام ي٘م٤ملُ :م٤م شمٓمٞمع ،ي٘م٤مل ٓ :ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م ٓ ،يوٛمع وٓ يٓم٤مع ذم اعمٕمّمٞم٦م هن٤م ًٞم٤م.
ًمٙمـ امامقم٦م ام َامقم٦م شمب٘مك حتٗمظ امامقم٦م ،حيٗمظ اًمٙمٞم٤من طمتك ٓ شمتنمد ٟمو٤مء اعموٚمٛملم يتوٚمط أقمنداء اهلل
قمز وضمؾ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ويٕمبثقن ذم اًمبٚمدان يمام هق طم٤مصؾ ،وهلذا ُمٜمٝم٩م أهؾ اًموٜم٦م صنالح اًمنديـ
واًمدٟمٞم٤م ،وهلذا اإلُم٤مم أو داود طملم أورد هذا احلدي٨م ىمٍم قمغم سمٕمض اًمنماح ومٝمؿ ُمراده.
ٟمٔمرا -رمحف اهلل ،-أو داود هذه اعمقاىمػ ممن٤م ىمٚمن٧م
ىم٤مًمقاً :مٞمس احلج٤مج أؾمق ًة وٓ ىمدو ًةً ،أسمق داود أقمغم ً
سم٤مب ذم اخلٚمٗم٤مء" ،ؾمت٠مشمٞمٙمؿ ظمٚمٗم٤مء ُمـ هذا اًمٜمقع.
ومٞمف ُمبدأ اًمب٤مب " ٌ
وم٠مقمٚمٛمقا أن اًمقضع اًمنمقمل واعمٜمٝم٩م اًمنمقمل اًمّمحٞمح ،سم٠من ٓ يٓم٤مع ذم اعمٕمّمنٞم٦م ،سمن٠من حتٗمنظ امامقمن٦م
واًمٙمٞم٤من وإن يم٤من اًمرأس فم٤معمً٤م ،ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ « :د َقم٤م ٌة َقم َغم َأ ْسم َق ِ
اب َضم َٝمٜمَّ ََّؿش(،)112
ِ
ذم رء أؿمد ُمـ هذا :ؾمٞم٠مشمٞمٙمؿ طمٙم٤مم « ُد َقم٤م ٌة َقم َغم َأ ْسم َق ِ
ٞمٝم٤مش ٓ ،دمبٝمؿ ُمنـ ىمن٤مل
٤مهب ْؿ َىم َذ ُومق ُه وم َ
اب َضم َٝمٜمَّ ََّؿَُ ،م ْـ َأ َضم َ ُ
ًمؽ أـمٕمٝمؿ ٓ شمٓمٕمٝمؿ.

( )112أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب :ظم٤مم اًمٜمبقة ( )1424وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب :وضمقب ُمالزُم٦م امامقم٦م (.)1625
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إذا ضمروك إمم اًمٜم٤مر شمدظمؾ؟ ٓ شمدظمؾً ،مٙمـ ىم٤مل طمذيٗم٦م :ومام شم٠مُمرين إن أدريمٜمل ذًمؽ؟ طمٙم٤مم دقمن٤مة قمنغم
ِ
خن٤مري وُمونٚمؿ ،ومن٠مًمزُمقا مج٤مقمن٦م
لم َوإِ َُم٤م َُم ُٝم ْؿش( ،)113احلدي٨م ذم اًم ُب
مج٤م َقم َ٦م اعمُ ْوٚمِ ِٛم َ
أسمقاب ضمٝمٜمؿ ،ىم٤ملَ « :شم ْٚم َز ُم َ َ
اعموٚمٛملم وإُم٤مُمٝمؿ طمتك يب٘مك ًمٚمٜم٤مس مج٤مقم٦م.
اًمرأس هذا يذه٥م احل٤ميمؿ يذه٥م يمام ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :يوؽميح سمنر ،أو يونؽماح ُمنـ ومن٤مضمر ًمنـ يب٘منك
ذا ىمد ين٠مت ُمنـ هنق قم٘منؾ
احلج٤مج أيـ هق؟ وطمٙم٤مم اًمٔمٚمؿ أيـ هؿ؟ ُم٤م يوتٛمرون ،ىمد ي٠مت ُمـ هق أظمػ ً
اخلٚمٞمٗم٦م اًمو٤مسم٘م٦م.
يمام طمّمؾ ُمـ اعمتقيمؾ -رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ،-وم٢مٟمف يم٤من قمنغم اًمونٜم٦م اعمحْمن٦م ،سمٞمنٜمام اًمونٜم٦م ىمبٚمنف قمنغم
آقمتزال اعمحضً ،مٙمـ امامقم٦م ُم٤م اًمذي طمّمؾ هل٤م؟ امامقم٦م سم٘مٞم٧م ،هذا هنق اعمنراد ٟمون٠مل اهلل أن يثبتٜمن٤م وأن
يرزىمٜم٤م وإي٤ميمؿ آٟمّمٞم٤مع.
ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن آٟمّمٞم٤مع ذم ُمثؾ هذه اًمٜمّمقص ًمٞمس سم٤مهللم ،يٕمٜمل حيت٤مج إمم شم٘مقى واًمٜمٗمقس ومٞمٝمن٤م رء
يمثػما مم٤م أؾم٘مل اًمٜم٤مسُ ،مـ أن هذه أُمنقر جين٥م أن ُشمُبن٧م ،وأن
يمثػم ُمـ آضٓمرامٓ ،ؾمٞمام وىمد أذسم٧م ؿمٞم ًئ٤م ً
اًمقضع اًموقي هق يمذا ويمذا.
و ُهمٚمٗم٧م ًمألؾمػ اًمِمديد سم٠مهمٚمٗم٦م قمجٞمب٦م ضمدًً ا ،وست شموٛمع ُمـ أقم٤مضمٞم٥م آؾمنتدٓل ُمن٤م شمونتٖمرب،
ي٘مقل ًمؽ :اًمدًمٞمؾ قمغم ً
ُمثال اعمٔم٤مهرات قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل 8أٟمف ذم قمن٤مم صمالصمام ن٦م ويمنذا ظمنرج أهنؾ اًمٙمنرخ ذم
اًمٕمر ِ
اق ،ؾمبح٤من اهلل قمٚمٞمٙمؿ.
أشمدري أن أهؾ اًمٙمرخ ؿمٞمٕم٦م ،اًمٙمرخ ُمكمء سم٤مًمِمٞمٕم٦م حتت٩م سمٗمٕمؾ اًمِمٞمٕم٦م قم٤مم صمالصمام ن٦م ويمنذا ،وإذا ظمنرج
اًمِمٞمٕم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م دل قمغم صح٦م اعمٔم٤مهرات ،ومٝمذه ـمرق اؾمتدٓل يوتدل هب٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ.
ومّم٤مر اًمٜم٤مس يدأسمقن وحي٤موًمقن ىمدر ُم٤م يوتٓمٞمٕمقن ،هبذه إُمقر اًمتل وومدت ُمنـ شمٚمنؽ اًمثنقرة اًمٕمٗمٜمن٦م
اًمثقرة اًمٗمرٟموٞم٦م اًمتل صمب٧م أن اًمٞمٝمقد هؿ اًمذيـ ورا ٝم٤م ،ص٤مروا يبحثقن قمـ ُمثؾ هذه ذم اًمٜمّمقص ،ي٘مقل سمـ
يمثػم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم :-ذم هذا اًمٕم٤مم ظمرج أهؾ اًمٙمرخ وأطمرىمقا احلقاري٨م وومٕمٚمقا وومٕمٚمقا.

( )113أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمبقة ذم اإلؾمالم ( ،)1424وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة -سم٤مب وضمقب ُمالزُم٦م مج٤مقم٦م اعموٚمٛملم قمٜمد
فمٝمقر اًمٗمتـ (.)1625

-46-

رشح السنة
هذه طمقاري٨م أهؾ اًموٜم٦م أطمرىمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م ،أٟم٧م شموتدل سمٗمٕمؾ اًمِمٞمٕم٦م قمغم هذا ،هذه ـمري٘م٦م اؾمتدٓل صمنؿ
قم٤مم صمالصمام ٦م ُم٤م هق؟ أن شم٘مقل :ومٕمٚمف اعموٚمٛمقن زُمـ أو ٍ
سمٙمر وقمٛمر زُمـ آىمتداء ،هذه أُمقر يمٚمٝم٤م ظمٚمٗم٧م ومنٞمام
سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م وسمٕمد اًمت٤مسمٕملم وسمٕمد أشمب٤مع اًمت٤مسمٕملم.
وُمثؾ اًمبدع اًمتل طمدي٨م ُمثؾ امٝمٛمٞم٦م واعمرضمئ٦م ومٚمٜمت٘مل اهلل قمز وضمؾ ،وًمٜمٚمزم ُمٜمٝم٩م أهنؾ اًمونٜم٦م ًمزو ًُمن٤م
شم٤م ًُم٤م ٓ ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ امقاٟم٥م ،يمج٤مٟم٥م اًم٘مدر اًمّمح٤مسم٦م واإليامن واًمتقطمٞمد ،صمنؿ إذا أشمٞمٜمن٤م إمم هنذه امقاٟمن٥م
أضٕمٜم٤مه٤م.
ً
ُمتٙم٤مُمال ،وإٓ ص٤مر قمٜمدك اسمتداع ذم اًم٘مدر اًمذي ظم٤مًمػ ومٞمف ،ومٚمق أن
هق ُمٜمٝم٩م ُمتٙم٤مُمؾ قمٚمٞمؽ أن شم٠مظمذه
أطمدًً ا ظم٤مًمػ ذم اًمّمٗم٤مت ،وص٤مر ُمٜمْمب ًٓم٤م ذم اًمّمح٤مسم٦م وذم سم٤مب اًمٜمبنقة وذم سمن٤مب اإلينامن ،وم٘مٞمنؾ :إن قمٜمنده
خم٤مًمٗم٦م ذم سم٤مب اًمّمٗم٤مت ،هق هب٤م قمغم ـمري٘م٦م امٝمٛمٞم٦م.
وهٙمذا إذا ظم٤مًمػ أطمد ذم هذه اعمو٤م ؾ ُمو٤م ؾ اًمقٓي٦م وهمػمه٤م ،ي٘م٤مل :قمٜمنده خم٤مًمٗمن٦م يمثنػم ُمنـ اًمٙمنالم
اًمذي شموٛمع ًمق رضمٕم٧م إًمٞمف ًمقضمدشمف ذم شم٘مريرات اعمٕمتزًم٦م ُمـ اًمٕمج٤م ٥م.
يمثػم ُمـ اًمٙمالم اًمذي شموٛمع أن ُمـ اًمت٘مريرات ،ىم٤مًمف :قمبند امبن٤مر اعمٕمتنززم واًمزخمنمني اعمٕمتنززم ذم
ؾمٞمٙمق ؾمبٞمٙمقُ ،مـ اًمٕمج٤م ٥م ًمق أن اإلٟمو٤من ي٘مػ قمغم ُمثؾ هذه إُمقر جيد دواهل وقمج٤م ن٥مٕ ،ن اعمٕمتزًمن٦م
يم٤من يوخرون سم٠مهؾ اًموٜم٦م ذم إطم٤مدي٨م هذهُ ،مثؾ اًموٛمع واًمٓم٤مقم٦م.
يم٤مٟمقا يوخرون ُمـ أهؾ اًم وٜم٦مٕ ،ن اعمٕمتزًم٦م يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن سم٘مقل اخلقارج ومٞمام ؾمٛمقه سمن٤مُٕمر سمن٤معمٕمروف
واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمرٟ ،مو٠مل اهلل أن يٛموٙمٜم٤م وإي٤ميمؿ سم٤مًموٜم٦م ،وأن يثبتٜم٤م وإي٤ميمؿ قمٚمٞمٝم٤م وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمنغم ٟمبٞمٜمن٤م
حمٛمد وآًمف وصحبف وؾمٚمؿ.
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سموؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًموالم قمغم أذف اعمرؾمٚملم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمنف وصنحبف وؾمنٚمؿ
آُملم- :
(اعمتـ)
ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿِ ْ « :
قن َؾمٜمَ ً٦مُ ،صم َّؿ َشم ُٙم ُ
اخل َال َوم ُ٦م َصم َال ُصم َ
ُقن َسم ْٕمدََ َذًمِ َؽ ُُم ْٚم ًٙمً٤مش(. .)114
ىم٤مل ؾمٕمٞمد ىم٤مل زم ؾمٗمٞمٜم٦م أُموؽ قمٚمٞمؽ أسم٤م سمٙمر ؾمٜمتلم وقمٛمر قمنما وقمثامن اصمٜمتل قمنمة وقمنكم يمنذا ىمن٤مل
ؾمٕم ٞمد ىمٚم٧م ًموٗمٞمٜم٦م إن ه١مٓء يزقمٛمقن أن قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف َل يٙمـ سمخٚمٞمٗم٦م ىم٤مل :يمذب سمٜمق اًمزرىم٤مء يٕمٜمل سمٜمل
ُمروان
وقمـ ؾمٗمٞمٜم٦م ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿِ ْ « :
نؿ َشم ُٙم ُ
اخل َال َوم ُ٦م َصم َال ُصم َ
ُنقن َسم ْٕمندََ َذًمِ َ
نؽ
نقن َؾمنٜمَ ً٦مُ ،صم َّ
ُُم ْٚم ًٙمً٤مش(.)115

ن٤مل :ؾم ِ
ِ
لم َقمب ِد اهللَِّ سم ِـ َفم ِ
ن٤مَلٍ اعمَْ ِ ِ
وقمـ قمبد اهلل سمـ هم٤مٟمؿ اعم٤مزينَ :ذ َيم ََر ُؾم ْٗم َٞم ُ
نٛم ْٕم ُ٧م
ْ
٤من َر ُضم ًال وم َٞمام َسم ْٞمٜمَ ُف َو َسم ْ َ ْ
ن٤مزين َىم َ َ
ؾم ِٕمٞمدََ سمـ َزي ِد سم ِـ َقمٛم ِرو سم ِـ ُٟم َٗمٞم ٍؾ َىم َ٤مل :عمََّ٤م َىم ِدم ُوم َال ٌن إِ َمم ا ًْم ُٙمُق َوم ِ٦م َأ َىم٤مم ُوم َال ٌن َظمٓمِٞمب٤مَ ،وم َ٠م َظم َذ سمِٞم ِدي ؾم ِٕمٞمدُُ سمنـ َزي ٍ
ند
ْ ُ ْ
َ
ً
ْ
ْ ْ
ْ َ ْ ْ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
امٜمَّ َِّ٦مَ ،و ًَم ْق َؿم ِٝمدْْ ُت َقم َغم ا ًْم َٕم ِ ِ
٤مذ ََل ْ إِي َث ْؿَ - ،ىم َ٤مل ا ْسمن ُـ
َوم َ٘م َ٤ملَ :أ َٓ َشم ََرى إِ َمم َه َذا اًم َّٔم٤مَلَِ ،وم َ٠م ْؿم َٝمدُُ َقم َغم اًمت ْو َٕم٦م إِ َّهنُ ْؿ ِذم ْ َ
ِ
قل آ َصم ُؿ ُ ،-ىم ْٚم ُ٧مَ :و َُم ِـ اًمت ْو َٕم ُ٦م؟ َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
يسَ :وا ًْم َٕم َر ُب َشم ُ٘م ُ
نق َقم َ
نغم
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمنف َو َؾمن َّٚم َؿَ :و ُه َ
إِ ْد ِر َ

قل اهللَِّ ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِطم َر ٍاء « ْاهدََ ْأ َوم َام َقم َٚم ْٞم َؽ إِ َّٓ َٟمَبِل َأ ْو ِصد ٌيؼ َأ ْو َؿم ِٝمٞمدٌٌ ش(ُ )116ىم ْٚم ُ٧مَ :و َُم ِـ اًمت ْو َٕم ُ٦م؟ َىم َ٤ملَ :ر ُؾم ُ
نف
ْ
َ
مح ِـ سمنـ َقمنق ٍ
اًمز َسم ْ ُػمَ ،و َؾم ْٕمدُُ ْسم ُـ َأ ِو َو َّىم ٍ
ف
َو َؾم َّٚم َؿَ ،و َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْرَ ،و ُقم َٛم ُرَ ،و ُقم ْث َام ُنَ ،و َقم ِكمَ ،و َـم ْٚم َح ُ٦مَ ،و ك
اًمر ْ َ ْ ُ ْ
٤مصَ ،و َقم ْبدُُ َّ
ِ
٤منَ ،قمن ْـ َُمٜمْ ُّْم ٍ
٤مذ؟ َوم َت َٚم َّٙم ََّ٠م ُهٜمَ َّٞم ً٦م ُصم َّؿ َىم َ٤ملَ :أ َٟمَ٤مَ ،ىم َ٤مل َأ ُسمق َد ُاو َدَ :ر َوا ُه ْإَ ْؿم َج ِٕم كلَ ،قم ْـ ُؾمن ْٗم َٞم َ
نقر،
"ُ ،ىم ْٚم ُ٧مَ :و َُم ِـ ا ًْم َٕم ُ
٤مَلٍ سمِ٢مِؾمٜمَ ِ
ٍ
٤منَ ،قمـ َقمب ِد اهللَِّ سم ِـ َفم ِ
ِ
َ٤مد ِه َٟم َْح َق ُه
ْ
َقم ْـ ه َال ِل ْسم ِـ َي َو٤مفَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ َطم َّٞم َ ْ ْ
ْ

( )114أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)25/3وأسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اخلٚمٗم٤مء ( ،)2425واًمؽمُمذي ذم يمتن٤مب اًمٗمنتـ -سمن٤مب ُمن٤م ضمن٤مء ذم اخلالومن٦م
(ُ ،)0004مـ طمدي٨م ؾمٗمٞمٜم٦م ريض اهلل قمٜمف ،وطموٜمف إًمب٤مين ذم «ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحش (.)3173
( )115أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)25/3وأسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اخلٚمٗم٤مء ( ،)2425واًمؽمُمذي ذم يمتن٤مب اًمٗمنتـ -سمن٤مب ُمن٤م ضمن٤مء ذم اخلالومن٦م
(ُ ،)0004مـ طمدي٨م ؾمٗمٞمٜم٦م ريض اهلل قمٜمف ،وطموٜمف إًمب٤مين ذم «ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحش (.)3173
( )116أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤م ؾ اًمّمح٤مسم٦م -سم٤مب ُمـ ومْم٤م ؾ ـمٚمح٦م واًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمام (.)0215
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وقمـ قمبد اًمرمحـ سمـ إظمٜمس أٟمف يم٤من ذم اعموجد ومذيمر رضمؾ قمٚمٞم٤م قمٚمٞمف اًموالم وم٘م٤مم ؾمٕمٞمد سمـ زيد وم٘م٤مل
نم ٌة ِذم امَٜمَّ َِّ٦م :اًمٜمََّّبِ كل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ
أؿمٝمد قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أين ؾمٛمٕمتف وهق ي٘مقل « َقم َ َ
امٜمَّ ِ
امٜمَّ َِّ٦م ،و َقم ِكم ِذم ْ ِ
امٜمَّ َِّ٦م ،و ُقمٛمر ِذم ْ ِ
ِذم ْ ِ
اًمنز َسم ْ ُػم ْسمن ُـ
َّن٦مَ ،و ك
امٜمََّّ٦مَ ،و ُقم ْث َام ُن ِذم ْ َ َ
امٜمََّّ٦مَ ،و َـم ْٚم َح ُ٦م ِذم ْ َ
َ
َ
امٜمََّّ٦مَ ،و َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر ِذم ْ َ َ َ ُ
َ
ٍ
امٜمَّ َِّ٦م ،وؾمٕمدُُ سمـ ُم٤مًمِ ٍؽ ِذم ْ ِ
امٜمَّ َِّ٦مش وًمق ؿمئ٧م ًموٛمٞم٧م اًمٕم٤مذ ،ىم٤مل:
اًمر ْ َ
مح ِـ ْسم ُـ َقم ْقف ِذم ْ َ
امٜمََّّ٦مَ ،و َقم ْبدُُ َّ
َ
ا ًْم َٕم َّقا ِم ِذم ْ َ َ َ ْ ْ ُ َ
وم٘م٤مًمقاُ :مـ هق؟ وموٙم٧م ،ىم٤مل :وم٘م٤مًمقاُ :مـ هق؟ وم٘م٤مل :هق « َؾم ِٕمٞمدُُ ْسم ُـ َز ْي ٍدش(.)117
نؾ ا ًْم ُٙمُق َوم ِ
ث َ ،ىم َ٤ملُ :يمٜمْ ُْ٧م َىم ِ
٤مر ِ
احل ِ
٤مقمدًً ا ِقمٜمْْدََ اعمُْ ِٖم َػم ِة ْسم ِـ ُؿم ْٕم َب َ٦م ِذم َُم ْو ِج ِد ا ًْم ُٙمُق َوم ِ٦م َو ِقمٜمْْدََ ُه َأ ْه ُ
ن٦م،
قمـ ِر َي ُ
٤مح ْسم ُـ ْ َ
ِ
ِ
٥م سمِ ِف اعمُْ ِٖم َػم ُةَُ ،و َطم َّٞم٤م ُه َو َأ ْىم َٕمدََ ُه ِقمٜمْْدََ ِر ْضمٚمِ ِف َقم َغم َّ ِ
اًمرس ِيرَ ،وم َج٤م َء َر ُضم ٌؾ ُِم ْـ َأ ْه ِؾ
َوم َج٤م َء َؾمٕمٞمدُُ ْسم ُـ َز ْيد ْسم ِـ َقم ْٛم ٍرو َوم َر َّطم َ
ِ
ِ
ِ
اًمر ُضم َؾ؟ َىم َ٤مل
٥مَ ،وم َ٘م َ٤مل َؾمٕمٞمدٌٌ َ :ي٤م ُُمٖم َػم ُةَُُ ،م ْـ َي ُو ك
٥م َو َؾم َّ
٤مؾم َت ْ٘م َب َٚم ُفَ ،وم َو َّ
٥م َه َذا َّ
ا ًْم ُٙمُق َوم٦مُ ،ي َ٘م ُ٤مل ًَم ُفَ :ىم ْٞم ُس ْسم ُـ َقم ْٚم َ٘م َٛم َ٦م َوم ْ
ِ
ِ
ِ
٤مب رؾم ِ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ ُي َون كب َ
قن ِقمٜمْْندََ ُيم ُْؿ،
ًَم ُفَ :ي ُو ك
٥م َقمٚم ًّٞم٤مَ ،ىم َ٤مل ًَم ُف َؾمٕمٞمدٌٌ َ :ي٤م ُُمٖم َػم ُةَُ ،أٓ َأ َرى َأ ْص َح َ َ ُ
ِ
نقل َُمن٤م ََل ْ َي ُ٘م ْ
نل َأ ْن َأ ُىم َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾمن َّٚم َؿ َي ُ٘م ُ
ُصم َّؿ ٓ ُشم َٖم ُػم َوٓ ُشمٜمْْٙمِ ُر؟ َأ َُم٤م َؾم ِٛم ْٕم َ٧م َر ُؾم َ
نؾ،
نقلَ :وإِين ًَم َٖمٜم ك
امٜمَّ َِّ٦م ،و َقم ِكم ِذم ْ ِ
َومٞمو َ٠م ًَمٜمِل َقمٜمْف إِ َذا ًَم ِ٘مٞم ُتُف « َأسمق سم ْٙم ٍْر ِذم ْ ِ
مٜمَّ َِّ٦مَ ،و َؾم ْٕمدُُ ْسم ُـ َُم٤مًمِ ٍؽ ِذم
امٜمََّّ٦مَ ،و ُقم َٛم ُر ِذم ْ َ َ
ُ َ
ُ
امٜمََّّ٦مَ ،و ُقم ْث َام ُن ِذم ا ْ َ
َ
َ
َْ

امٜمَّ َِّ٦م ،و َشم ِ
ف ِذم ْ ِ
مح ِـ سمـ َقمق ٍ
ْ ِ
امٜمَّ َِّ٦م ًَم ْق ِؿم ْئ َ٧م
َ٤مؾم ُع اعمُْ ْوٚمِ ِٛم َ
امٜمَّ َِّ٦مَ ،و ك
اًمز َسم ْ ُػم ِذم ْ َ َ
اًمر ْ َ ْ ُ ْ
لم ِذم ْ َ
امٜمََّّ٦مَ ،و َـم ْٚم َح ُ٦م ِذم ْ َ
َ
امٜمََّّ٦مَ ،و َقم ْبدُُ َّ
َ
ِ
ِ
٥م رؾم ِ
َ٤مؿمندْْ َُت ِ
نع؟ َىم َ
َّ٤مس َو َٟم َ
قين َُمن٤م
ن٤ملًَ :م ْ
قل اهللََُِِّ ،م ِـ اًم َّتَّ٤مؾم ُ
َؾم َّٛم ْٞم ُت ُفَ ،ىم َ٤ملَ :وم َر َّج اًمٜمَّ ُ
ُنؿ َٟم َ ُ
نقٓ َأ َّٟم ُٙم ْ
َ٤مؿمدُُ و ُهَ :ي٤م َص٤مطم َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
َأ ْظمؼم ُشم ُٙمُؿَ ،أ َٟمَ٤م َشم ِ
لمَ ،و َر ُؾم ُ
٤مذَ ،ىم َ٤ملُ :صم َّؿ َىم َ٤مل :عمَ ِْم َٝمدُُ َر ُضم ٍؾ ُِمٜمْ ُْٝم ْؿ
َ٤مؾم ُع اعمُْ ْوٚمِ ِٛم َ
َْ ْ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ ُيت كؿ ا ًْم َٕم َ
ِ
ِ
ؼم ومِ ِٞمف َو ْضم ُٝم ُف َظم ْ ٌػم ُِم ْـ َقم َٛم ِؾ َأ َطم ِد ُيم ُْؿ َو ًَم ْق ُقمٛم َر ُقم ْٛم َر ُٟم ٍ
ُقح ش(.)102
َُم َع َر ُؾمقل اهللَِّ َص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ ُي َٖم َّ ُ
قمـ ىمت٤مدة أن أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ طمدصمٝمؿ :أن ٟمبل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،صٕمد أطمدا ومتبٕمف أسمق سمٙمر وقمٛمنر
وقمثامن ومرضمػ هبؿ ومرضسمف ٟمبل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمرضمٚمف وىم٤مل« :ا ْصم ُب ْ٧م ُأ ُطمدُُ َ 8وم٢مِ َّٟم ََّام َقم َٚم ْٞم َؽ َٟمَبِل َو ِصند ٌيؼ
ِ
َو َؿم ِٝمٞمدََ انش(.)101
( )117أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اخلٚمٗم٤مء ( ،)2427واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمبند اًمنرمحـ سمنـ قمنقف
اًمزهري ريض اهلل قمٜمف ( ،)1526وأمحد ذم «ُموٜمدهش (.)020 /3
ِ
ِ
٤مب ِذم ْ
اخلُ َٚم َٗم ِ٤مء ( ،)2427واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اإليامن وومْم٤م ؾ اًمّمح٤مسم٦م واًمٕمٚمؿ -سم٤مب ومْم٤م ؾ اًمٕمنمنة ريض اهلل
اًموٜمََّّ٦مَ -سم ٌ
( )102أظمرضمف أسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ٤مىم ِ ِ
قمٜمٝمؿ ( ،)111واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ُمٜمَ ِ
يض اهللَُّ قمََ ٜمْ ُف ( ،)1526واًمٜمو٤م ل ذم
اًمر ْ َ
٥م قمََ بْد َّ
َ ُ َ
مح َِـ ْسم ِـ قمََ ْقف ْسم ِـ قمََ بْد قمََ ْقف اًمزكك ْه ِري َر َ
«ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمىش ( ،)6115وأمحد ذم «ُموٜمدهش (.)152 /1
( )101أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُ« :متخذا ً
ظمٚمٞمالش (ُ ،)1453مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف.
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ِ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َوؾم َّٚمؿَ « :أ َشم ِ
اًمو َ
َن٤مين ِضم ْ ِؼم ُ
وقمـ أو هريرة ريض اهلل قمٜمف َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
نال ُم
ينؾ َقم َٚم ْٞمنف َّ
َ َ
ِ
امَٜمَّ َِّ٦م ا ًَّم ِذي َشمَدْْ ُظم ُؾ ُِمٜمْ ُف ُأ َُّمتِلشَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :أ ُسمق َسم ْٙم ٍْرَ :و ِد ْد ُت َي٤م َر ُؾم َ
٤مب ْ
قل اهللََِِّ ،أين ُيمٜمْ ُْ٧م َُم َٕم َ
نؽ
َوم َ٠م َظم َذ سمِ َٞمديَ ،وم َ٠م َر ِاين َسم َ

قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ « :أ َُم٤م إِ َّٟم ََّؽ َي٤م َأ َسم٤م َسم ْٙم ٍ
َطم َّتَّك َأ ْٟم ُٔم َر إِ ًَم ْٞم ِفَ ،ىم َ٤ملَ :وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
امٜمََّّن َ٦م ُِمن ْـ
ْنر َأ َّو ُل َُمن ْـ َيندْْ ُظم ُؾ ْ َ
ُأ َُّمتِلش (.)122
وقمـ ضم٤مب ريض اهلل قمٜمف قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤ملَ َٓ « :يدْْ ُظم ِؾ اًمٜمَّ ََّ٤مر َأ َطمندٌٌ ِمم َّن ْـ َسمن٤م َي َع
حت َ٧م َّ
اًمِم َج َر ِةش(.)101
َْ
وقمـ أو هريرة ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ- :ىم٤مل ُمقؾمك «ومٚمٕمؾ اهللش وىمن٤مل اسمنـ ؾمنٜم٤من
ِ
ُؿش(.)102
« ًَم َٕم َّؾ اهللَ َىمدْْ ا َّـم َٚم َع َقم َغم َأ ْه ِؾ َسمدْْ ٍر َوم َ٘م َ٤مل :ا ْقم َٛم ُٚمقا َُم٤م ؿم ْئ ُت ُْؿ َوم َ٘مدْْ َهم َٗم ْر ُت ًَم ُٙم ْ
احلَ ِد َ
احلُدََ ْيبِ َٞم ِ٦مَ ،وم َذ َيم ََر ْ
َقم ِـ اعمِْ ْو َق ِر ْسم ِـ َخم ْ َر َُم َ٦م َ ،ىم َ٤ملَ « :ظم َر َج اًمٜمََّّبِ كل َص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َز َُم َـ ْ
ي٨مَ ،ىم َ٤ملَ :وم َ٠م َشمَ٤م ُه
يٕمٜمِل ُقمرو َة سمـ ُموٕم ٍ
قدَ ،وم َج َٕم َؾ ُي َٙمَٚم ُؿ اًمٜمََّّبِ َّل َص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َوم ُٙم َّٚم َام َيم َّٚم َٛم ُف َأ َظم َذ سمِٚمِ ْح َٞمتِ ِفَ ،واعمُْ ِٖم َػم ُة ْسمن ُـ ُؿمن ْٕم َب َ٦م
ْ َ ْ َ َ ْ ُ
َْ
ػ و َقم َٚمٞم ِف اعمِْ ْٖم َٗمر َوم َرضب يدََ ه سمِٜمَٕم ِؾ اًموٞم ِ
ِ
َىم٤م ِ ٌؿ َقم َغم َر ْأ ِ
ػَ ،و َىم َ٤ملَ :أظم ْنر
َّ ْ
ُ َ َ َ ُ ْ
اًمو ْٞم ُ َ ْ
س اًمٜمََّّبِل َص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َو َُم َٕم ُف َّ
ِ
حل َٞمتِ ِفَ ،وم َر َوم َع ُقم ْر َو ُة َر ْأ َؾم ُفَ ،وم َ٘م َ٤ملَُ :م ْـ َه َذا؟ َىم٤م ًُمقا :اعمُْ ِٖم َػم ُة ْسم ُـ ُؿم ْٕم َب َ٦مش(.)103
َيدََ َك َقم ْـ ْ
قمـ إىمرع ُم١مذن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل :سمٕمثٜمل قمٛمر إمم إؾم٘مػ ومدقمقشمف وم٘م٤مل ًمف قمٛمر وهؾ دمندين ذم
اًمٙمت٤مب ،ىم٤مل ٟمٕمؿ ،ىم٤مل يمٞمػ دمدين؟ ىم٤مل أضمدك ىمرٟم٤م ،ومرومع قمٚمٞمف اًمدرة وم٘م٤مل ىمرن ُمف ،وم٘م٤مل :ىمرن طمديد أُملم
ؿمديد ،ىم٤مل يمٞمػ دمد اًمذي جيلء ُمـ سمٕمدي ،ىم٤مل أضمده ظمٚمٞمٗم٦م ص٤محل٤م همػم أٟمف ي١مصمر ىمراسمتف ىم٤مل قمٛمر يرطمؿ اهلل
قمثامن صمالصم٤م ،وم٘م٤مل يمٞمػ دمد اًمذي سمٕمده ،ىم٤مل أضمده صدأ طمديد ومقضع قمٛمر يده قمغم رأؾمف وم٘م٤مل ي٤م دومنراه ين٤م
دومراه ،وم٘م٤مل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم :إٟمف ظمٚمٞمٗم٦م ص٤مًمح وًمٙمٜمف يوتخٚمػ طملم يونتخٚمػ واًمونٞمػ ُمونٚمقل ،واًمندم
ُمٝمراق ،ىم٤مل أسمق داود اًمدومر اًمٜمتـ.
ِ
ِ
اخل َٚم َٗم ِ٤مء (.)2430
٤مب ِذم ْ ُ
اًموٜمََّّ٦مَ -سم ٌ
( )100أظمرضمف أسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
( )101أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اخلٚمٗم٤مء ( ،)2431واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ذم ومْمؾ ُمـ سم٤ميع حت٧م اًمِمجرة (،)1642
واًمٜمو٤م ل ذم «ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمىش ( ،)11326( ،)11101وأمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)132/1وصححف إًمب٤مين ذم «صحٞمح ام٤مُمعش (.)5462
( )102أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب امٝم٤مد واًموػم -سم٤مب ام٤مؾمقس ( ،)1225وُموٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤م ؾ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ -سم٤مب ُمـ ومْم٤م ؾ أهؾ سمدر
ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وىمّم٦م طم٤مـم٥م سمـ أو سمٚمتٕم٦م (.)0272
اًمنم ِ
٤محل ِ٦م ُمع َأ ْه ِؾ احلر ِ ِ ِ
وط ِذم ِ ِ
اًمنم ِ
ِ
ِ
وط (.)0511
ام َٝم٤مد َواعمُ َّم َ َ َ َ
اًمنموطَ -سم ُ
( )103أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمتَ ُ
َْ
ب َويمتََ٤م َسم٦م ك ُ
٤مب ك ُ
َ٤مب ك ُ
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(اًمنمح)
سموؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًموالم قمغم أذف اعمرؾمنٚملم ٟمبٞمٜمن٤م حمٛمند
وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ آُملم- :
طمدي٨م ؾمٗمٞمٜم٦م ريض اهلل قمٜمف طمدي٨م ُمِمٝمقر وهق ُمـ افمٝمنر إدًمن٦م قمنغم حتديند اخلالومن٦م اًمراؿمندة ،ذم
صمالصملم قم٤مم هل اًمتل يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م وٓي٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ إرسمٕم٦م ،وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ،إن
أيْم٤م.
إؿمٝمر اًموت٦م اًمتل وًمٞمٝم٤م احلوـ سمـ قمغم ريض اهلل قمٜمف داظمٚم٦م ومٞمٝم٤م ً
ؾمٗمٞمٜم٦م ريض اهلل قمٜمف روى قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤ملِ ْ « :
قن َؾمٜمَ ً٦مُ ،صم َّؿ َشم ُٙم ُ
اخل َال َوم ُ٦م َصم َال ُصم َ
ُقن َسم ْٕمدََ

َذًمِ َؽ ُُم ْٚم ًٙمً٤مش( ، )104ومدل قمغم أن اخلالوم٦م اًمٜمبقي٦م شمٜمتٝمل سمخالوم٦م قمغم ريض اهلل قمٜمف أو سمخالوم٦م احلوـ قمغم ىمنقل
ُمـ يرى أن ذم اًمٗمؽمة اعمتب٘مٞم٦م دظمؾ ومٞمٝم٤م احلوـً ،مٙمـ ؾمٗمٞمٜم٦م هٜم٤م ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل :أُموؽ قمٚمٞمنؽ أسمن٤م سمٙمنر
ؾمٜمتلم ،وقمٛمر قمنما ،وقمثامن اصمٜمتل قمنمة ،يٕمٜمل أن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ وزم هذه اعمدة ،صمؿ ىم٤مل وقمكم يمنذا وهنل
سم٘مٞم٦م اعمدة.
وم٘مٞمؾ ًمف إن ه١مٓء يٕمٜمل سمٜمل ُمروان ،يزقمٛمقن أن قمكم َل يٙمـ سمخٚمٞمٗم٦م ،وم٘م٤مل يمذسم٧م سمٜمنق اًمزرىمن٤مء ،وهنل
يمٚمٛم٦م ؿمديدة ًمٙمـ أهمْمبف هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمٜمٝمؿ ،وسمٜمق اًمزرىم٤مء هؿ سمٜمق ُمروان ٟموبٝمؿ قمغم أم هلؿ.
ومخالوم٦م اًمٜمبقة هل صمالصملم ؾمٜم٦م ،سمدأت سم٠مو سمٙمر ريض اهلل قمٜمف صمؿ قمٛمر صمؿ قمثامن صمؿ قمغم ريض اهلل قمٜمٝمؿ،
صمؿ ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد ذًمؽ اعمٚمؽ وهق اًمذي ي١ميت ُمٚمٙمف ُمـ يِم٤مء ؾمبح٤مٟمف ذم سمٜمل أُمٞم٦م ،ويم٤من ُمٚمؽ سمٜمل أُمٞم٦م،
ضم٤مء سمٕمد شمٜم٤مزل ُمـ ىمبؾ احلوـ اسمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف سم٤مخلالوم٦م عمٕم٤موي٦م ،اضمتٛمع ؿمٛمؾ اعموٚمٛملم وؾمٛمل ذًمنؽ
اًمٕم٤مم قم٤مم امامقم٦م ،ومٓمٗم٠مت احلروب واٟمتٝم٧م اًمٗمتـ وُم٣م ؾمقق امٝم٤مد صم٤مٟمٞم٦م ،وؾمٚمؿ اهلل اعموٚمٛملم ُمنـ شمٚمنؽ
احلروب اًمتل أسمرت يمثػما يمام ىم٤مل احلوـ :إن هذه إُم٦م ىمد قم٤موم٧م ذم دُم٤م ٝم٤م.
ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ظمػم ُمٚمقك اعموٚمٛملم ٓ ي٘م٤مل إن صمٛم٦م ُمٚمؽ ُمـ اعمٚمقك ؾمٞم٠ميت سمٕمده ظمنػم ُمٜمنف ،سمت٤م ًشمًن٤م
يم٤م ـ ُمـ يم٤منٕ ،ن ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف صح٤مو ،وهلذا عم٤م ىمٞمؾ ٕمحد -رمحف اهلل -ذم اًمتٗمْمٞمؾ ،هؾ قمٛمر سمـ

( )104أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)25/3وأسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اخلٚمٗم٤مء ( ،)2425واًمؽمُمذي ذم يمتن٤مب اًمٗمنتـ -سمن٤مب ُمن٤م ضمن٤مء ذم اخلالومن٦م
(ُ ،)0004مـ طمدي٨م ؾمٗمٞمٜم٦م ريض اهلل قمٜمف ،وطموٜمف إًمب٤مين ذم «ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحش (.)3173
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قمبد اًمٕمزيز أومْمؾ أو ُمٕم٤موي٦م ،شمٕمج٥م ُمـ هذا اًمو١مال ،ىم٤ملُ :مٕم٤موي٦م أومْمؾ ،وٓ ي٘م٤مرن سمٛمٕم٤موين٦م أطمند ٕٟمنف
ُمـ أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
يمقن اخلالوم٦م شمٜمتٝمل هذا رء ىمد اهلل ومٕمٚمفً ،مٙمـ سمٕمد أن وزم ُمٕم٤موي٦مُ ،م٤م اًمذي طمٙمؿ؟ طمٙمؿ اًمنمع ريض
اهلل قمٜمف ،أىم٤مم ؾمقق امٝم٤مدُ ،م٤م يم٤من هٜم٤مك ً
أصال رء اؾمٛمف حتٙمٞمؿ سمٖمػم ذع اهلل ذم شمٚمؽ اًمٕمّمقر اًمزاهٞم٦م ،سمؾ
اٟمت٘مؾ اعمٚمؽ سم٢مذن اهلل ُمـ ـمرف إمم ـمرف ،أُم٤م ذع اهلل وديـ اهلل وامٝم٤مد هذا يمٚمنف ُمن٤ميض قمنغم أطمونـ ُمن٤م
يٙمقن.
سمؾ اشموع امٝم٤مد ذم زُمـ ُمٕم٤موي٦م اشمو٤مع ؿمديد ضمدًً ا ،وشمقمم ريض اهلل قمٜمف ومتح ُمقاضع يمثنػمة ُمنـ اًمنبالد
وىم٤مشمؾ اًمروم وومتح ذم سمالدهؿ ومتقطم٤مت ؿمديدة ًمٚمٖم٤مي٦م ٕن امٝم٤مد شمقىمػ ذم ومؽمة اًم٘مت٤مل اًمداظمكم اًمنذي يمن٤من
سملم اعموٚمٛملم ،وم٤محل٤مصؾ أن ظمالوم٦م اًمٜمبقة ،هل هذه صمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ ُمٚمؽ ُمٕم٤موين٦م ريض اهلل قمٜمنف رمحن٦م
سم٤مُٕم٦م.
وهلذا ىم٤مل اخلقٓين -رمحف اهلل -أسمق ُموٚمؿ ،ىم٤مًمقا ًمف ًمق أدريمتؿ زُمـ ُمٕم٤موي٦م ًم٘مٚمتؿ هذا هنق اعمٝمندي ُمنـ
أيْم٤م ،احلٚمؿ همػم اًمٕمدل ،ىمد
ؿمدة قمدًمف -رمحف اهلل ،-يم٤من ُمٕمروف سم٤مًمٕمدل ريض اهلل قمٜمف ،ومٙم٤من ؿمديد احلٚمؿ ً
شمٕمد ل وًمٞمس سم٤مًمرضورة أن حتٚمؿٕ ،ن احلٚمؿ ذم سمٕمض إطمٞم٤من حتٚمؿ أٟم٧م قمٛمـ حيٞمؾ أن شمٕم٤مىمبف ،ومٙم٤من ؿمنديد
احلٚمؿ -رمحف اهلل -ومٞمحٞمؾ اًمتٕمرض ًمف سمت٤م ًشمً٤م أو اًمٙمالم ومٞمف.
ظمػما ُمـ دوًم٦م سمٜمل اًمٕمب٤مس ،ىم٤مل ذًمؽ ؿمنٞمخ اإلؾمنالم وهمنػمه ،أن
ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مٟم٧م دوًم٦م سمٜمل أُمٞم٦م ً
دوًم٦م سمٜمل أُمٞم٦م يم٤من ومٞمٝم٤م ُمزي٦م ،واٟمف إذا فمٝمر زٟمديؼ أو ص٤مطم٥م سمدقم٦م دُمروه ذم احل٤مل ُم٤م يؽميمقٟمف ،ومٙم٤مٟمقا قمنغم
اًموٜم٦مً ،مقٓ هذا إُمر اًم٘مبٞمح اًمذي يم٤من ومٞمٝمؿ واًمذي ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمف ،وهق اًمتٕمرض ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمنف
سم٤معموب٦م ،وإٓ ومٝمؿ سم٤ممٛمٚم٦م ُمـ اًم٘م٤م ٛملم سم٤مًموٜم٦م واًم٘م٤م ٛملم سم٤ممٝم٤مد ،وىم٤موُمقا أهؾ اًمٙمٗمر ويم٤مٟم٧م دوًمنتٝمؿ ُمنـ
أىمقى اًمدول.
احلدي٨م اًمذي سمٕمده ي٘مقل :عم٤م ىمدم ومالن يٕمٜمل وازم قمغم اًمٙمقوم٦م ،أىم٤مم ومالن ظمٓمٞمب٤م يٕمٜمل ضمٕمنؾ عمن٤م ىمندم،
ضمٕمؾ رضمؾ َيٓم٥مُ ،م٤مذا َيٓم٥م سمف؟ َيٓم٥م سمٛموب٦م قمغم ريض اهلل قمٜمف ويم٤من سمٜمق أُمٞم٦م يوبقن قمغم ريض اهلل قمٜمف
وي٘مقًمقن أٟمف ُمـ أؾمقأ ُم٤م ومٕمٚمقه ،ومزقمٛمقا أهنؿ ؾمبقه طملم دقم٤م قمٚمٞمٝمؿ ،ىم٤مًمقا :ومٙم٤من يندقمقا قمٚمٞمٜمن٤م ويمٜمن٤م ٟمٕمنق
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قمٚمٞمف ٓ ،ري٥م أن قمكم ريض اهلل قمٜمف ُم٘م٤مُمف يمبػم ضمدًً ا ذم إُم٦م ،وىمد أٟمٙمر هذا قمغم سمٜمل أُمٞم٦م اًمونٚمػ اًمّمن٤مًمح
ريض اهلل قمٜمف ،وم٠مٟمٙمره اًمّمح٤مسم٦م ،ورأي٧م ىمقة إٟمٙم٤مر ؾمٕمٞمد ،وأٟمٙمره ؾمٕمد ،وأٟمٙمره همػمهؿ ،ويمن٤مٟمقا يونٛمٕمقن
أن قمكم يٙمٜمك أسمق اًمؽماب ومٙم٤مٟمقا ي٘مقًمقن أسم٤م شمراب ُمٕمٜم٤مه٤م ؾمب٦م.
وم٘م٤مل اًمّمح٤مسم٦م هذه أطم٥م يمٜم٤مه إًمٞمفٕ ،ن ًمف ىمّم٦م ًمٓمٞمٗم٦م أشمك وهم٤مض٥م وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،صمؿ ذهن٥م
قمغم اعموجد وٟم٤مم سمٕمد اًمٔمٝمر ،وأشمك اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يبح٨م قمٜمف ،ومو٠مل وم٤مـمٛم٦م وم٘م٤مًم٧م :إٟمف هم٤مضبٜمل
وظمرج ،اًمتٛموف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وإذا سمف ذم اعموجد ىمد ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف سمٕمد اًمٔمٝمر ،وإذا سمف ىمد اٟمحٍم
رداءه ،اًمٕمرب شمٚمبس اًمرداء وشم٤مرة شمٚمنبس اًم٘مٛمنٞمص ،وىمند صن٤مر سمٓمٜمنف ريض اهلل قمٜمنف قمنغم إرض ،وقمٚمٞمنف
اًمؽماب ،ومجٕمؾ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٛموح اًمؽماب قمٜمف وىم٤مل :ىمؿ أسم٤م شمراب ًمٚمٛمالـمٗم٦م ،ومٝمنل ُمالـمٗمن٦م
ُمـ اًم ٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وًمٞمس هذا شمٕمٞمػم وهلذا يم٤من حي٥م هذه اًمٙمٜمٞم٦م ٕهن٤م ُمـ اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ.
وموٛمع ه١مٓء ي٘مقًمقن :أهن٤م ؾمب٦م ًمف ،يمٚمٛم٦م أسم٤م شمراب ي٘مقًمقن أهن٤م ٟمقع ُمـ اًمو٥م ًمف وهنل ًمنٞمس يمنذًمؽ،
وًمٙمٜمٝم٤م ٟمقع ُمـ اعمالـمٗم٦م ُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمف ،ويمقٟمف وىمع ُم٤م وىمنع ُمنـ اًمندقم٤مء ُمٜمنف وُمنٜمٝمؿ ٓ
يٕمٜمل ذًمؽ آؾمؽمصم٤مء ،وم٢من قمكم هق أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م قمغم اإلـمالق سمٕمد اًمثالصم٦م ٓ يٛمٙمنـ أن ي٘من٤مرن سمنف أطمند،
ًمٞمس أطمد سمٕمد أو سمٙمر وقمٛمر وقمثامن أومْمؾ ُمـ قمكم ،ومٙم٤من هذا ُمـ ُمو٤موئ سمٜمل أُمٞم٦م ًمٙمـ أٟمٙمره اًمّمح٤مسم٦م.
وهذا ُمث٤مل وٟمٛمقذج ًمٓمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ وًمٚمِمب٤مب ،ىمد يقضمد ُمٜمٙمر ويٜمٙمر وٓ ينزول ،يٕمٜمنل سمٕمنض اًمِمنب٤مب
حترىمف هذه اعمو٠مًم٦م طمرق ،هٜم٤م ُمٜمٙمرات أٟمٙمره٤م اًمٕمٚمامء وأٟمٙمره٤م اًمٜم٤مس وُم٤م زاًم٧م ، . .هنذا ُمٜمٙمنر اؾمنتٛمر ُمن٤م
اإلطمو ِ
ِ
أوىمٗمف إٓ قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز ،ذم آظمر اًم٘مرن وأُمر اخلٓمبن٤مء أن ي٘مقًمنقا﴿ :إِ َّن اهللََّ َي ْ
ن٤من
ن٠م ُُم ُر سمِ٤م ًْم َٕمندْْ ل َو ِ ْ َ
وإِيتَ٤م ِء ِذي ا ًْم ُ٘مرسمك ويٜمْْٝمك قم ِـ ا ًْم َٗمح َِم ِ
٤مء َواعمُْٜم َٙم َِر َوا ًْم َب ْٖم ِل َي ِٕم ُٔم ُٙم ُْؿ ًَم َٕم َّٚم ُٙم ُْؿ َشم ََذ َّيم َُّر َ
ون ﴾(.)105
َ َ
َْ ََ َ َ
ْ
طمٞم٨م يم٤مٟمقا يوبقٟمف يقم امٛمٕم٦م ،وم٠مًمٖمك هذه اًمبدقم٦م اًمب٤مـمٚم٦م وأُمر سم٠من ي٘م٤مل اًم٘مقل احلوـ ،حيتو٥م قمنغم
اعمٜمٙمر ،اعمٜمٙمر ًمف قمنمون أو مخوقن أو صمالصمقن صٗم٦م ،إذا ؾمٛمٕم٧م أٟمٙمنره واؾمنتٛمر ذم إٟمٙمن٤مره وضنح ًمٚمٜمن٤مس

( )105اًمٜمحؾ.72 :
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وسملم ،صقر ًمٚمٜمو٤مء طمرام ويمذا ،وٓ شم٘مػً ،مٙمـ ٓ شمدُمر امامقم٦م ،اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ يونٛمٕمقن ؾمن٥م
رضمؾ ُمـ أهؾ امٜم٦م.
يوٛمٕمقن ؾم٥م قمغم سمـ أو ـم٤مًم٥م أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد اًمثالصم٦مُ ،م٤م ىم٤مًمقا ٓ سمد أن شمو٘مط دوًم٦م سمٜمنل أُمٞمن٦م،
هذا ُمٜمٙمر وىمبٞمح ضمدًً ا ،وٓ ؾمٞمام اعمج٤مهرة سمف اًمٕمٚمـ هٙمذا ،وًمٙمـ عم٤م يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن أن امامقمن٦م جين٥م طمٗمٔمٝمن٤م
طمٗمٔمقا امامقم٦م وأٟمٙمروا اعمٜمٙمر ،ىمد ٓ يزول اعمٜمٙمر ،هٜم٤مك ُمٜمٙمرات شموتٛمر وشمب٘مك اؿمتٙمك هلل قمز وضمؾ ،ومتٜمٙمر
سم٤مًمٞمد عمـ ًمف ؾمٚمٓم٦م ،وشمٜمٙمر سم٤مًمٚمو٤من ،عمـ ًمف قمٚمؿ ،وإن قمجز قمٜمٝم٤م طمتك أٟمٙمرت سم٤مًم٘مٚم٥م.
وم٤م حل٤مصؾ أن اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم أٟمٙمروا هذا ،طمتك إن سمٕمض اًمت٤مسمٕملم إذا سمدأ اخلٓمٞم٥م إُمقي يو٥م ذم
ظمٓمب٦م امٛمٕم٦م ،اًمتٗم٧م سمج٤مٟمبف وم٘م٤ملٟ . .:محـ ذم امٛمٕم٦م جي٥م أن ٟمٜمّم٧م ًمٙمـ ٟمحـ أن ظمرضمٜم٤م قمنـ اخلٓمبن٦م،
جيقز أن ٟمتٙمٚمؿ ٕن هذا إمحؼ سمدأ يو٥م ،هذه ًمٞمو٧م ظمٓمب٦م ،أن يو٥م أُمنػم اعمن١مُمٜملم قمنكم ريض اهلل قمٜمنف
يريدين أن أٟمّم٧م ٟٓ ٓ ،مٜمّم٧م حتدصمقا وشمٙمٚمٛمقا ًموٜم٤م ذم ظمٓمب٦م إٟمام ٟمٜمّم٧م ًمٚمحنؼ ،وم٤محل٤مصنؾ أهننؿ أٟمٙمنروه
سمٕمدة أٟمقاع ُمـ اإلٟمٙم٤مر ،واؾمتٛمر هذا طمتك ضم٤مء قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز -رمحف اهلل -وأـمٗم٠م هنذه اًمٗمتٜمن٦م ،ويمن٤من
اؿمد اًمو٥م ذم زُمـ سمٜمل ُمروان ،وقمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز ُمـ ُمروانً ،مٙمٜمف يم٤من وم٘مٞمف وأظمذ سم٘مقل أهؾ اًموٜم٦م ُمنـ
اًموٚمػ ممـ أٟمٙمروا هذا ،وم٠موىمػ هذه اًمبدقم٦م اًمب٤مـمٚم٦م.
ُمع أن اًمّمح٤مو امٚمٞمؾ ؾمٕمٞمد سمـ زيد هق ُمـ اعمبنميـ سم٤ممٜم٦م ،ومٚمام ؾمٛمع هذا اًمو٥م ىمن٤مل :أٓ شمنرى إمم
هذا اًمٔم٤مَل ،يٕمٜمل يو٥م هٙمذاَ ،يٓم٥م ظمٓمب٦م ذم ؾم٥م قمكم صمؿ ىم٤مل :أؿمٝمد قمغم اًمتوٕم٦م أهننؿ ذم امٜمن٦م ،اًمتونٕم٦م
ي٘مّمد أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم وأسم٤م قمبٞمدة وـمٚمح٦م واًمزسمػم وؾمٕمد وقمبد اًمرمحـ سمـ أو وىمن٤مص واًمٕمن٤مذ
هق ،ىم٤مًمقا وُمـ اًمتوٕم٦م؟ ومذيمر احلدي٨م أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من قمغم طمراء ومرضمػ هبؿ امبؾ وم٘م٤مل
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ « ْاهدََ ْأ َوم َام َقم َٚم ْٞم َؽ إِ َّٓ َٟمَبِنل َأ ْو ِصند ٌيؼ َأ ْو َؿم ِ
نٝمٞمدٌٌ ش(ٟ ،)106مبنل أو صنديؼ أو ؿمنٝمٞمد،
اًمّمديؼ أسمق سمٙمر ،واًمٜمبل :رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٕمٚمقم ،واًمِمٝمٞمد يمام ؾمٞم٠ميت قمٛمر وقمنثامن ويمن٤مٟمقا
ُمٕمف ويمالمه٤م اؾمتِمٝمد ريض اهلل قمٜمٝمؿ.

( )106أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤م ؾ اًمّمح٤مسم٦م -سم٤مب ُمـ ومْم٤م ؾ ـمٚمح٦م واًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمام (.)0215
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ومو٠مًمقا قمـ اًمتوٕم٦م وم٠مظمؼم هبؿ ِس ًدا يمام ؾمٛمٕم٧م ،ىم٤مًمقا ُمـ اًمٕم٤مذ؟ ؾمٙم٧م وىم٧م يونػم صمنؿ ىمن٤مل :أٟمن٤م،
اًمٕم٤مذ هق ؾمٕمٞمد ٟمٗموف ريض اهلل قمٜمف اًمذي يروي هذا احلدي٨م ،وهٙمذا احلدي٨م سمٕمده ،يمٚمف ومٞمف اًمدًٓمن٦م قمنغم
أن ه١مٓء اًمٕمنمة ذم امٜم٦م ،وه١مٓء اًمٕمنمة هؿ أومْمؾ اًمّمنح٤مسم٦م قمنغم اإلـمنالق ،ويمٚمٝمنؿ ُمنـ اعمٝمن٤مضمريـ،
ه١مٓء مجٞم ًٕم٤م أومْمؾ أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
اخلؼم سمٕمده أٟمف يم٤من ىم٤مقمد ذم ُموجد اًمٙمقوم٦م ،وومنالن وهنق اًمنقازم ُمقضمنقد ،ومٚمنام ضمن٤مء ؾمنٕمٞمد سمنـ زيند
اًمّمح٤مو امٚمٞمؾ رطم٥م سمف وطمٞم٤مه ،وأىمٕمده قمٜمد ُمقضع ىمري٥م ُمٜمف ،أىمٕمده قمٜمد ِسيره ،ومج٤مء رضمؾ ُمنـ أهنؾ
اًمٙمقوم٦م يو٥م يو٥م ،اؾمتٖمرب ؾمٕمٞمد ،ىم٤ملُ :مـ يو٥م هذا؟ ىم٤مًمقا يو٥م قمكم ،ىم٤مل :أٓ أرى أصح٤مب رؾمنقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يوبقن قمٜمدك صمؿ ٓ شمٜمٙمر وٓ شمٖمػم ،هذا ٟمقع ُمنـ أٟمنقاع اإلٟمٙمن٤مر ،وومٞمنف اًمنرد قمنغم
اًمراومْم٦م ،ي٘مقًمقن أن أهؾ اًموٜم٦م يتقًمقن مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م ،يمؾ اًمّمح٤مسم٦م ويٜمٝمقن قمـ ؾم٥م أي صح٤مو ُمنـ آل
اًمبٞم٧م أو ُمـ همػم آل اًمبٞم٧م ،أُم٤م اًمتِمٝمل سم٤من ي٘م٤مل :إذا يم٤من ُمـ آل اًمبٞم٧م ومٕمكم واحلوـ واحلولم ومال يوبقن،
أُم٤م همػمهؿ ومٞموبقن هذا يدل قمغم ىمٚم٦م قم٘مقل اًمِمٞم٤مم ،وسم٤مب إذا ومتح ،ومتح امٛمٞمع ،يمٞمػ شم٘مقل يو٥م أسمق سمٙمنر
وقمٛمر وٓ يو٥م قمكم أٟم٧م إذا ومتح٧م سم٤مب اًمو٥م اٟمٗمتح قمغم امٛمٞمع ،وم٢مُم٤م أن يٖمٚمؼ اًمب٤مب ،قمـ ؾم٥م أصح٤مب
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مجٞم ًٕم٤م وإُم٤م أن يٗمتح ،وم٢مذا ومتح ٓ يٛمٙمـ أن يقىمػ قمٜمد طمد ،وي٘م٤مل ومالن هنذا
ٓ يو٥مٟٕ ،مف إذا ومتح اًمب٤مب قمغم أو سمٙمر ،وهق أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م ومٖمػمه ؾمٞمٜمٗمتح قمٚمٞمف اًمب٤مب.
سمؾ ىم٤مل سمٕمض اًموٚمػ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ؾمؽم دون أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ومٛمنـ
هتؽ اًموؽم ،ظمٚمص قمغم ُم٤م سمٕمده ،يٕمٜمل اًمذي يو٥م ُمٕم٤موي٦م ٓ شمتّمقر أٟمف ؾمٞم٘مػ قمٜمند ُمٕم٤موين٦م ،هنق يون٥م
ُمٕم٤موي٦م وسمٕمد ُمدة ؾمتجده يو٥م قمثامن ،سمٕمد ُمدة ؾمتجده يو٥م همػمهؿ وهٙمذا.
هلذا ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد -رمحف اهلل :-ذم رضمؾ يّمكم ويو٥م ُمٕم٤موي٦م أيّمغم ظمٚمٗمف؟ ىم٤مل ٓ وٓ يمراُم٦مَ ،يو٠م
هذا وأُمث٤مًمف يمٞمػ يّمغم ورا ٝمؿ ،يو٥م صح٤مو ،هذا راوميض يٜمبٖمل أن يٕمٚمؿ أن اًمنرومض إذا أـمٚم٘من٧م يمٚمٛمن٦م
اًمراوميض قمغم ٟمققملم ،اًمراوميض اخل٤مًمص يم٤مًمراوميض إصمٜمل قمنم وٟمحقهؿ.
واًمرومض يٙمقن ذم اًمِمخص سمٜموب٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،سم٠من سم٘مقل أٟم٤م ؾم٠مؾمن٥م ُمٕم٤موين٦م وقمٛمنرو ،ـمن٥م ُمن٤م أسمنق سمٙمنر
وقمٛمرو ه١مٓء ضمب٤مل ،ىم٤مل أٟم٧م راوميض رهمؿ اٟمٗمؽ ،يمٞمػ شم٘مقل أٟم٤م راوميض وأٟم٤م ُمـ أهؾ اًموٜم٦م ،أٟم٧م ذم هنذا
-55-

رشح السنة
راوميض ،يمام أن اإلٟمو٤من يٙمقن سمٜمٗمل واطمدة ُمـ اًمّمٗم٤مت ومٝمٛمل ،ويٙمقن سمو٥م اطمد ُمنـ اًمّمنح٤مسم٦م راوميضن،
وسم٤مًم٘مقل سم٠من اإليامن ٓ يزيد وٓ يٜم٘مص يٙمقن ُمرضمئ ،طمتك ًمق ىم٤مل إن اإلينامن ىمنقل واقمت٘من٤مد وقمٛمنؾ هنذه
ؿمٕم٥م ،هذه اًمْمالٓت ٟمٕمقد هل٤م ؿمٕم٥م وأًمقان ،شم٤مرة شمٙمقن ذم اإلٟمون٤من ظم٤مًمّمن٦م ومٞمٙمنقن راوميضن ظمن٤مًمص،
وشم٤مرة شمٜمٙمقن ومٞمف ٟموبٞم٦م ومٞمٙمقن قمٜمده ٟمقع ُمـ اًمرومض ،ومٛمـ يو٥م ُمٕم٤موي٦م صح أٟمف ومٞمف رومض.
ممٙمـ شم٘مقل أٟم٤م ذم رومض وأٟم٤م أرد قمغم اًمِمٞمٕم٦مٟ ،م٘مقل وهمـ رددت قمغم اًمِمٞمٕم٦م أٟمن٧م ومٞمنؽ رومنض رهمنؿ
اٟمٗمؽ ،هلذا ىم٤مل اإلُم٤مم امحد طمتك يؽمك أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ يمٚمٝمنؿ وٓ يتٕمنرض ٕي
اطمد هن٤م ل ٓ قمكم وٓ أسمق يمر وٓ قمثامن وٓ ُمٕم٤موي٦م يمؾ ه١مٓء جي٥م أن يٚمتزم ومنٞمٝمؿ ُمن٤م ىمن٤مل اهلل قمنز وضمنؾ:
إل ْظم َقاٟمِٜمََ٤م ا ًَّم ِذي َـ َؾم َب ُ٘مق َٟمَ٤م سمِ ِ
قن َر َّسمٜمََ٤م ا ْهم ِٗم ْر ًَمٜمََ٤م َو ِ ِ
دم َٕم ْؾ ِذم ُىم ُٚمقسمِٜمََ٤م ِهم ًّ
﴿وا ًَّم ِذي َـ َضم٤م ُءوا ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه ْؿ َي ُ٘مق ًُم َ
نال
٤مإل َيام ِن َوٓ َ ْ
َ
ًمِ َّٚم ِذيـ آُمٜمُُقا رسمٜمََ٤م إِ َّٟم ََّؽ رء ٌ ِ
ٞمؿ﴾(.)107
َ َ َ َّ
وف َرطم ٌ
َ ُ
جي٥م هذا ،ىمد شم٘مقل ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،هذا اًمو٥م يٕمٜمل ص٤مر سمٞمٜمٝمؿ ىمت٤مل جي٥م ايمنػ قمنام
ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ ،وهؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ يمام ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿُ ،م٤م سملم جمتٝمد أص٤مب ومٚمف أضمران ،وُم٤م سملم جمتٝمد أظمٓمن٠م
﴿وا ًَّم ِذي َـ َضم٤م ُءوا ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه ْؿ َي ُ٘مق ًُم َ
قن
ومٚمف أضمر آضمتٝم٤مد ،أُم٤م أٟم٧م ومٞم٤م ُمـ أشمٞم٧م سمٕمدهؿ وم٢مٟمؽ شمٚمتزم ُم٤م ىم٤مل اهللَ :
نال ًمِ َّٚم ِ
إل ْظم َقاٟمِٜمََ٤م ا ًَّم ِذي َـ َؾمن َب ُ٘مق َٟمَ٤م سمِ ِ
َر َّسمٜمََ٤م ا ْهم ِٗم ْر ًَمٜمََ٤م َو ِ ِ
نؾ ِذم ُىم ُٚمقسمِٜمََن٤م ِهم ًّ
دم َٕم ْ
نذي َـ آ َُمٜمُُنقا َر َّسمٜمََن٤م إِ َّٟم َ
وف
َّنؽ َر ُء ٌ
ن٤مإل َيام ِن َوٓ َ ْ

ِ
ٞمؿ﴾(.)112
َرطم ٌ

﴿و َٟم ََز ْقمٜمََ٤م َُم٤م ِذم ُصدُُ ِ
ور ِه ْؿ ُِم ْـ ِهم ٍّؾ إِ ْظم َقا ًٟمً٤م َقم َ
لم﴾(، )111
ِس ٍر ُُم َت َ٘من٤مسمِٚمِ َ
صمؿ ُم٤م ُمٕمٜمك ىمقًمف شمب٤مرك وشمٕم٤مممَ :
نغم ُ ُ

يدل قمغم أن اًمذيـ يدظمٚمقن امٜم٦م يم٤من قمٜمدهؿ ذم اًمو٤مسمؼ همؾ ،وهذه أي٦م ىم٤مهل٤م قمكم ريض اهلل قمٜمف ٕسمـ ـمٚمح٦م
﴿و َٟم ََز ْقم َٜمَن٤م َُمن٤م ِذم
أو ٓسمـ أطمد اًمّمح ٤مسم٦م وم٘م٤مل :إين ٕرضمق أن أيمنقن أٟمن٤م وأسمنقك ممنـ ىمن٤مل اهلل شمٕمن٤ممم ومنٞمٝمؿَ :
ِ ِ ِ ِ ِ
لم﴾(.)110
ِس ٍر ُُم َت َ٘م٤مسمِٚمِ َ
ُصدُُ وره ْؿ ُم ْـ هم ٍّؾ إ ْظم َقا ًٟمً٤م َقم َغم ُ ُ

( )107احلنم.12 :
( )112احلنم.12 :
( )111احلجر.25 :
( )110احلجر.25 :
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رشح السنة
وم٘م٤مل أطمد احلٛم٘مك اهلل اقمدل ُمـ ذًمؽ ،شمت٘م٤مشمٚمقن صمؿ شمٙمقٟمقن ذم امٜم٦م . .،أسمٕمد ُمٙم٤من وأؾمح٘مف ـمرده ،إن
َل أيمـ أٟم٤م وـمٚمح٦م ومٛمـ ،إن َل شمٙمـ أي٦م ذم وذم ـمٚمح٦م وذم أُمث٤مًمٜم٤م ومٗمل ُمـ؟ واضح٦م أين٦م أن صمٛمن٦م همنؾ سمنلم
ِ
لم﴾()111
ِ ِ ِ ِ ِ
ِس ٍر ُُم َت َ٘م٤مسمِٚمِ َ
أٟم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤م صمؿ ص٤مروا يمٚمٝمؿ ذم امٜم٦مَ ،
﴿و َٟم ََز ْقمٜمََ٤م َُم٤م ذم ُصدُُ وره ْؿ ُم ْـ هم ٍّؾ إ ْظم َقا ًٟمً٤م َقم َغم ُ ُ
ُ ،مٕمٜم٤مه٤م أهنؿ يم٤مٟمقا قمٜمدهؿ همؾ ذم اًمدٟمٞم٤م.
ومٞم٠ميت ا خل٤مًمػ اًمذي ٓ يٕمل ويبدأ َيقض ،جي٥م أن يو٥م قمغم ٓ ،جي٥م أن يون٥م ُمٕم٤موين٦م ٓ ،جين٥م أن
يو٥م ـمٚمح٦م ،هذا ٓ ؿمؽ أٟمف يٙمقن قمٜمده رومض طمتك ًمق رد قمغم اًمِمنٞمٕم٦م ،ومٞمنؽ رومنض ،يٕمٜمنل اًمنرومض أن
شمتٕمرض ٕي صح٤مو ،وم٘م٤مل اإلُم٤مم امحد -رمحف اهلل ٓ -يّمغم ظمٚمٗمف وٓ يمراُم٦م.
سمؾ عم٤م ىمٞمؾ ًمف إن رضمؾ يو٥م ُمٕم٤موي٦م أو قمثامن ،ىم٤مل ٓ :أراه قمغم اإلؾمالم ،هنذا اًمرضمنؾ ي٘منقل ٓ أفمٜمنف
ً
أصال قمغم اإلؾمالم ،إُمقر اشمْمح٧م أن أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هلؿ هذه اعمٙم٤مٟمن٦م ،شم٘منقل وىمنع
سمٞمٜمٝمؿ ُم٤م وىمع ،وإن وىمع سمٞمٜمٝمؿ ُم٤م وىمعُ ،م٤م ؿمئٜمؽ أٟم٧مً ،م٘مقا اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -وهؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ قمغم
آضمتٝم٤مد ومٞمام وىمع ُمٜمٝمؿ ،ومٙمقن هذه إُمقر شمٙمقن ـمريؼ ُمٜم٧م ـمرق اًمٜمٞمؾ ُمٜمٝمؿ ،ؾمنٞم٠مشمٞمٜم٤م يمنالم . .ريض اهلل
قمٜمفُ :مـ أن شمقرث رضم٤مل طم٥م رضم٤مل وسمٖمض رضم٤مل ٓ ،شمٗمٕمؾ هذا سم٠من شم٘مقل :شموٚمط قمغم قمكم ريض اهلل قمٜمنف
سمتقضمٞمف اًمبٖمْم٤مء ًمف طمتك حي٥م ُمٕم٤موي٦م أو اًمٕمٙمس ،شمتوٚمط قمغم ُمٕم٤موي٦م طمتك حي٥م قمكم هذا ٓ ؿمؽ أٟمف ُمنٜمٝم٩م
قمغم همػم ُمٜمٝم٩م أهؾ اًموٜم٦م.
احل٤مصؾ أن هذا اًمب٤مب مم٤م جي٥م أن ىمبض سم٤مب اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمنٜمٝمؿ ،وإُمنر ومٞمنف ظمٓمنػم ًمٚمٖم٤مين٦م،
وإُمر ومٞمف يمام ىم٤مل ُم٤مًمؽ -رمحف اهلل -إُمر ومٞمف يتٓمرق ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ي٘مقل ُم٤مًمؽ -رمحف اهلل:-
إٟمام أرادوا ُمـ ؾم٥م أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٜمٞمؾ ُمـ حمٛمد ٟمٗمونف صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ طمتنك
ي٘م٤مل :رضمؾ ؾمقء ،وًمق يم٤من رضمؾ ص٤مًمح ًمٙم٤من ًمف أصح٤مب ص٤محلقن.
يٕمٜمل إذا ىمٞمؾ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمف ه١مٓء اًمٕمدد اًمٙمبنػم ُمنـ اًمّمنح٤مسم٦م ريض اهلل قمنٜمٝمؿ ُمنٜمٝمؿ
أٟمّم٤مر وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمٚمٝمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمث٤مسم٦م اًمقزراء ،وضمٕمؾ ُمٜمٝمؿ اًم٘مقاد ووٓهؿ اًمنبالد ،هنؿ يمنام
شم٘مقل اًمراومْم٦م أظمذاه٤م اهلل ه١مٓء ُمرشمدون ُمٜم٤موم٘مقن.
( )111احلجر.25 :
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رشح السنة
وم٤معموب٦م شمرضمع قمغم ُمـ؟ قمغم ُمـ رسم٤مهؿ ،وًمق ىمٞمؾ ًمٚمراومْم٦م إن أصنٝم٤مر اخلٛمٞمٜمنل ووزرا نف وُمنـ طمقًمنف
ه١مٓء قمغم ظمالف ـمري٘م٦م اخلٛمٞمٜمل وهمٜمام ظمرضمقا ُمٕمف هٙمذا ٟمٗم٤مق ًمٖمْمبقا ،يمٞمػ ي٘م٤مل هنذا ذم ُمنـ يونٛمقٟمف
سم٤مٔي٦م واحلج٦م واإلُم٤مم ،ومٙمٞمػ شمرضقن سمٛمثؾ هذا ذم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
اًمذي زوج اًمّمح٤مسم٦م وشمزوج ُمٜمٝمؿ ووٓهؿ قمغم اعمٖم٤مزي ووٓهؿ قمغم اًمبٚمدان وظمٓم٥م اخلٓم٥م اًمٔم٤مهرة
أُم٤مم اًمٜم٤مس سم٤مًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ،طمتك ىم٤مل ذم أظمر طمٞم٤مشمف إن آُمـ اًمٜم٤مس قمكم ذم صحبتف أسمق سمٙمر ،وأسم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ إٓ أن يّمكم أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف سم٤مًمٜم٤مس صمؿ ي٘م٤مل سمٕمد يمؾ هذا إهنؿ يم٤مٟمقا ُمٜم٤موم٘ملم ذم اًمب٤مـمؾ ،ويمٞمػ
يٙمقن هذا ذم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،واهلل ٟمص قمغم صحب٦م أو سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ٟمص ذم اًم٘منرآن وأظمنؼم
مهن٤م ِذم
أٟمف ه٤مضمر ُمع اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم أظمٓمر ؾمٗمر ؾم٤مومره صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمن٤مل شمٕمن٤ممم ﴿ :إِ ْذ ُ َ
قل ًمِّم ِ
ا ًْم َٖم ِ
حت َز ْن إِ َّن اهللََّ َُم َٕمٜمََ٤م﴾(.)112
٤مطمبِ ِف ٓ َ ْ
٤مر إِ ْذ َي ُ٘م ُ َ
أطمٗمظ هذه أي٦م هل أؿمد ُمـ اًمّمقاقمؼ قمغم اًمراومْم٦م ،ي٘مقل ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمّمالة واًموالم عم٤م ىمن٤مل سمٜمنق
ِ
ُقن﴾()113
قؾمك إِ َّٟمَّ٤م عمَُدْْ َر ُيم َ
ام ْٛم َٕم٤من َىم َ٤مل َأ ْص َح ُ
٤مب ُُم َ
إِسا ٞمؾ إٟم٤م عمدريمقن ىم٤مل يمال إن ُمٕمل روَ ﴿ ،وم َٚم َّام َشم ََرا َءى ْ َ
﴿ َىم َ٤مل َيم ََّال إِ َّن َُم ِٕم َل َرو َؾم َٞم ْٝم ِد ِ
حت َز ْن إِ َّن اهللََّ َُم َٕمٜمََ٤م
يـ﴾(ُ ، )114م٤مذا ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕو سمٙمر ﴿ ٓ َ ْ
﴾ ،ومدظمؾ أو سمٙمر ذم اعمٕمٞم٦م.
ذم ُم٘م٤مم ظمقف ،عم٤م ىم٤مل أصح٤مب ُمقؾمك إٟم٤م عمدريمقنُ ،م٤م ىم٤مل :إن ُمٕمٜم٤م رسمٜم٤م ،ىم٤ملَ ﴿ :ىم َ٤مل َيم ََّال إِ َّن َُم ِٕم َل َرو
َؾم َٞم ْٝم ِد ِ
يـ﴾ ،اعم٘م٤مم واضح اعمٕمٞم٦م هٜم٤م ظمّم٧م ُمقؾمك وه٤مرون ىمٓم ًٕم٤م ُمٕم٤مه ’ ،ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :ىم َ٤مل ٓ َ َ
ختَ٤م َوم٤م إِ َّٟمَّٜمِنل
َُم َٕم ُٙم َُام َأ ْؾم َٛم ُع َو َأ َرى﴾( ، )115أُم٤م طملم ذيمر اهلل ُمٕمٞم٦م أو سمٙمر ،ومٚمؿ ي٘منؾ رؾمنقل اهلل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ٓ
حت َز ْن إِ َّن اهللََّ َُم َٕمٜمََ٤م﴾ ،وهلذا هذه أي٦م ُمـ اؿمد أي٤مت.
حتزن قمـ اهلل ُمٕمل ،ىم٤ملْ َ ٓ ﴿ :

( )112اًمتقسم٦م.22 :
( )113اًمِمٕمراء.41 :
( )114اًمِمٕمراء.40 :
( )115ـمف.24 :
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رشح السنة
ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمق أٟمٙمر أطمد صحب٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕرشمد ،صحب٦م أو سمٙمر ٕن صحبتف
قل ًمِّم ِ
ُمٜمّمقص٦م ذم اًم٘مرآن ،سمؾ ٓ يقضمد صح٤مو سمت٤م ًشمً٤م اومرد سم٤مًمّمحب٦م إٓ هق ﴿ :ا ًْم َٖم ِ
٤مطمبِ ِف ﴾(ٓ ، )116
٤مر إِ ْذ َي ُ٘م ُ َ
يقضمد ذم اًم٘مرآن إٓ ٕو سمٙمر ،احل٤مصؾ أن اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم قمٔمٞمؿ ضمدًً ا أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ جين٥م
أن يٙمقن دوهنؿ اًمقىمٗم٦م اًمٙمبػمة.
ومال يٛمٙمـ سمح٤مل ُمـ إطمقال أن يقضمد ُمع ـم٤م ٗم٦م ،أي شم٘م٤مرب هنن٤م ل وسمٞمٜمٜمن٤م وسمٞمنٜمٝمؿ أُمٝمن٤مت اعمن١مُمٜملم
وأصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم اذف ُمـ أُمٝم٤مشمٜم٤م وأومم سم٠من يّمـ ُمـ أُمٝم٤مشمٜمن٤م،
اإلٟمو٤من إذا ُمس قمرضف ىم٤مشمؾ طمتك شمٜمٗمرد ؾم٤مًمٗمتف ،ومٕمرض رؾمقل اهلل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ أقمٔمنؿ وأضمنؾ
وأذف ،ومال يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمع ه١مٓء اعمٗموديـ ذم أرض اهلل شمٕم٤ممم أي ُمٝم٤مدٟم٦م ،سمؾ جين٥م أن يٓمٗمن٠م ذهنؿ
وان يرد قمٚمٞمٝمؿ وأن يبلم هلؿ ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ اًمزيغ واًمْمنالل وأن ٓ يؽميمنقا جيٝمنروا هلنذا اعمٜمٙمنر اًمٕمٔمنٞمؿ ذم
أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذم أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
وُمٜمٝمؿ قمج٤م ٥م احل٘مٞم٘م٦م قمج٤م ٥م ومٞمٝمؿ شموتٖمرب ُمـ هذا اإلٟمو٤من ُمـ ىمٚم٦م قم٘مقهلؿُ ،مٚمئقا اًمدٟمٞم٤م سمحدي٨م
أهؾ اًموٜم٦م ىمبٚمقه ،وهؿ اًمذيـ رووه وهق صحٞمح قمٜمد أهؾ اًموٜم٦م ،أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملَُ « :م ْـ
ُيمٜمْ ُ٧م َُم ْق َٓ ُه َوم َٕم ِكم َُم ْق َٓ ُهش( ،)139أي واهلل ،هق ُمقٟٓم٤م ريض اهلل قمٜمف ،وقمٛمر ُمقٟٓم٤م وأسمق سمٙمر ُمقٟٓم٤مٕ ،ن هٙمذا
ِ
﴿واعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
يـ َآُمٜمُقا َوم٢مِ َّن ِطم ْز َب اهللَِّ ُه ُؿ ْاًم َٖم٤مًمِ ُب َ
﴿و َُم ْـ َي َت َق َّل اهللََّ َو َر ُؾم َ
قن
قن﴾(َ ، )122
قًم ُف َو َّاًمذ َ
أهؾ اإليامنَ ،
ِ
٤مء َسم ْٕم ٍ
ض ﴾(.)121
َواعمُْ ْ١م ُِمٜمَ ُ
٤مت َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َأ ْوًم َٞم ُ
ُم٤مذا ذم هذا همري٥م؟ سمؾ هق ُمـ ظمػم ُمقازم اعم١مُمٜملم ريض اهلل قمٜمفُ ،مـ يكم اعم١مُمٜملم ،وظمػم ُمٜمف ُمنـ ىمبٚمنف
ُمـ اًمثالصم٦م.

( )116اًمتقسم٦م.22 :
( )117أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمكم سمـ أو ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف (ُ ،)1511مـ طمندي٨م زيند سمنـ أرىمنؿ ريض اهلل قمٜمنف ،وصنححف
إًمب٤مين ذم «صحٞمح ام٤مُمعش (.)4301
( )122اعم٤م دة.34 :
( )121اًمتقسم٦م.51 :
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ٟم٘مقل ًمٚمراومْم٦م :أٟمتؿ أن ُمٚمئتؿ اًمندٟمٞم٤م هبنذا احلندي٨م ،عمن٤م َل شمٜمٔمنروا ذم اًمقصنػ اًمنذي ٓ يقضمند إٓ
لم ُِمن ْـ
نل َأ ْو َمم سمِن٤معمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ًمزوضم٤مت اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ ٟمٔمػم ًمف وهق ُمنـ أقمجن٥م اًمقصنػ﴿ ،اًمٜمََّّبِ ك
ِ
٤مم ْؿ ﴾( ، )120ومٝمؿ أُمٝم٤مت ٕهؾ اإليامن ًم٘مٞم٤مم اًمو٤مقم٦م ،صمؿ اًمراسمٓم٦م اًمتنل سمٞمٜمتٜمن٤م وسمٞمنٜمٝمؿ
َأ ْٟم ُٗمو ِٝم ْؿ َو َأ ْز َو ُ
اضم ُف ُأ َُّم َٝم ُ ُ
أقمٔمؿ ُمـ راسمط اًمٜمو٥م اًمتل سم٠مُمٝم٤مشمٜم٤م وأقمٔمؿ ُمـ راسمٓم٦م اًمرض٤مقم٦م اًمتل شمثب٧م هب٤م إُمقُم٦م ،راسمٓم٦م اإليامن.
ِ
﴿اًمٜمََّّبِل َأو َمم سمِ٤معمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ ِ
ن٤مم ْؿ﴾ ،هنذه آين٦م ىمرآٟمٞمن٦م ومٞمٝمن٤م أهننـ أُمٝمن٤متً ،مٙمنـ
لم ُم ْـ َأ ْٟم ُٗمو ِٝم ْؿ َو َأ ْز َو ُ
ك ْ
اضم ُف ُأ َُّم َٝم ُ ُ
ًمٚمٛم١مُمٜملم ،أُم٤م ي٠ميت ُمٜم٤مومؼ أو وم٤مضمر َيرج قمغم آي٤مت اًمٜمّمقص ،وي٘مقل ًموـ أُمٝم٤مت ًمٜم٤مٟ ،مٕمؿ ٕٟمؽ ًمو٧م ُمنـ
اعم١مُمٜملم ،شموتٖمرب ،هـ ًموـ أُمٝم٤مت اًمٙمٗم٤مر هـ أُمٝم٤مت اعمن١مُمٜملم ،أين٦م ىمرآٟمٞمن٦م ضمٚمٞمن٦م سحين٦م ذم أُمٝمن٤مت
اعم١مُمٜملم ،ومٙمٞمػ يٙمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم وًمٞمس قمٜمدهـ إيامن.
اًمراسمٓم٦م اًمتل رسمٓمتٝمؿ سم٠مهؾ اإليامن راسمٓم٦م إُمقُم٦م ومٍمن أُمٝم٤مت ًمٚمٛم١مُمٜملم ،ومٙم٤من اًمقاطمد ي٠ميت طمتك قمكم
ي٘مقل :ي٤م قم٤م ِم٦م ي٤م أُم٤مه ،يٕمٜمل ي٤م أم اعم١مُمٜملم ،صمؿ ي٘م٤مل ،اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملَُ « :م ْـ ُيمٜمْ ُْ٧م َُم ْق َٓ ُه َوم َٕم ِكم
َُم ْق َٓ ُهش(ُ ،)143متك أٟمٙمر أهؾ اًموٜم٦م هذا ،يمؾ أهؾ اًموٜم٦م ي٘مقًمنقن هنذا وهلل احلٛمندً ،مٙمنـ عمن٤م ٓ شم٘مقًمنقن إن
قم٤م ِم٦م أم ،هل ًمٞمو٧م أم ًمٙمؾ أطمد ًمٙمٜمٝم٤م أم ًمٚمٛم١مُمٜملم ،ومٛمـ َل يٙمـ ُمـ اعم١مُمٜملم ًمٞمو٧م أم ًمف ٓ ،اًمٞمٝمنقد وٓ
اًمٜمّم٤مرى وٓ ٕي أطمدج َيرج قمـ ديـ اهلل -قمز وضمؾ.-
احل٤مصؾ أن أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام ىم٤مل ؾمٕمٞمد ،عمِمٝمد رضمؾ ُمٜمٝمؿ ُمع رؾمقل اًمف صنغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َيرض ومٞمف وضمٝمف ،ظمػم ُمـ قمٛمؾ أطمديمؿ قمٛمره وًمق قمٛمر ،قمٛمر ٟمقح ،ومٚمق ـمن٤مل قمٛمنرك طمتنك
ص٤مر ًمؽ قمٛمر ٟمقح وهق أًمػ ؾمٜم٦م ،ذاك اعمِمٝمد اًمذي يم٤من ومٞمف ُمع اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم همنزوة أو ذم
ُموػم أو ذاه٥م ًمٚمّمالة ،أظمرض وضمٝمف وهق ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٘مط اعمِمٝمد هذا ظمنػم ُمنـ
قمٛمٚمؽ طمتك ًمق ص٤مر قمٛمرك قمٛمر ٟمقح.
طمتك ًمق يم٤من قمٛمٚمؽ ُمـ إقمامل ذم امٝم٤مد وذم اًمّمدىم٤مت وذم اإلطمو٤من وذم سمر اًمقًمنديـ ،واًمندقمقة هلل
واإلطمو٤منُ ،مٝمام يمٜم٧م ًمـ شمبٚمغ أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م احل٤مصؾ أن ُم٤م وىمع ؾمٞمؽمىض
( )120إطمزاب.4 :
( )121أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمكم سمـ أو ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف (ُ ،)1511مـ طمندي٨م زيند سمنـ أرىمنؿ ريض اهلل قمٜمنف ،وصنححف
إًمب٤مين ذم «صحٞمح ام٤مُمعش (.)4301
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﴿وا ًَّم ِذي َـ َضم٤م ُءوا ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه ْؿ َي ُ٘مق ًُم َ
قن َر َّسمٜمََ٤م ا ْهم ِٗم ْنر ًَمٜمََن٤م
قمٜمف اًمّمح٤مسم٦م قمٛمق ًُم٤م ،ويو٠مل اهلل ًمف اعمٖمٗمرة ُم٤م أُمرٟم٤م اهللَ :
دمٕم ْؾ ِذم ُىم ُٚمقسمِٜمََ٤م ِهم ًّال ًمِ َّٚم ِذيـ آُمٜمُُقا رسمٜمََ٤م إِ َّٟم ََّؽ رء ٌ ِ
إل ْظمقاٟمِٜمََ٤م ا ًَّم ِذيـ ؾمب ُ٘مق َٟمَ٤م سمِ ِ ِ
ِ
نٞمؿ﴾( ، )122ىمن٤مل
َ َ َ َّ
٤مإل َيامن َوٓ َ ْ َ
َ َ َ
َو ِ َ
وف َرطم ٌ
َ ُ
اسمـ قمب٤مس أُمروا سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر ًمف وموبقهؿ ،وضم٤مء قمـ قم٤م ِم٦م ريض اهلل قمٜمف أهنن٤م ىم٤مًمن٧م ٓ :شمٕمجبنقا اٟم٘مٓمٕمن٧م
أقمامهلؿ وم٠مراد اهلل أٓ ي٘مٓمع قمٜمٝمؿ احلوٜم٤مت ،ومحتك شموتٛمر هلؿ طموٜم٤ممؿُ ،مع أن أقمامهلنؿ ٓ شمٜم٘مٓمنع ،أقمامهلنؿ
اًمتل يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقهن٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ،أُم٤م أقمامهلؿ اعمتٕمدي٦م ومال ؿمؽ أهن٤م ُموتٛمرة ٕهنؿ هؿ اًمذيـ دقمقا ًمٚمٝمندى وهنؿ
اًمذيـ قمٚمٛمقا اًم٘مرآن وإطمٙم٤مم وم٢من يمؾ ُمـ ىمرأ اًم٘مرآن وم٢مٟمف شمٕمٚمٛمف ُمـ ؿمٞمخف ،وؿمٞمخف قمٚمٛمف ؿمٞمخف اًمذي ىمبٚمف
طمتك شمّمؾ ًمٚمت٤مسمٕمل صمؿ اًمّمح٤مو.
أن هذه اًمّمالة اًمتل شمّمٚمٞمٝم٤م شم٘مقل واهلل هذه هل اًمّمٞمٖم٦م اًمتل يروام٤م أسمق محٞمد اًموٕمدي ،اًمتل يروامن٤م
قمثامن ،اًمتل يروام٤م ومالن ،أرأي٧م هؿ اًمذيـ قمٚمٛمقك اًمّمالة ،وهٙمذا اًم٘مرآن هؿ اًمذيـ قمٚمٛمقك اًم٘منرآن ومٛمنـ
ضمٝم٦م إقمامل اعمتٕمدي٦مُ ،م٤م اٟم٘مٓمٕم٧م وٓ شمٜم٘مٓمع ،وًمٙمـ ُمـ ضمٝم٦م أقمامًمف هؿ اًمتل يمن٤مٟمقا يٕمٛمٚمقهنن٤م ذم ضمٝمن٤مدهؿ
وىمٞم٤مُمٝمؿ سم٤مًمٚمٞمؾ وصٞم٤مُمٝمؿ سم٤مًمٜمٝم٤مر هذه اٟم٘مٓمٕم٧م سمال ؿمؽ.
ومألضمؾ ذًمؽ ريمز أسمق داود -رمحف اهلل -قمغم هذه اًمٜمّمقص ،وُمٜمٝمن٤م ىمقًمنف صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿَٓ « :
حت َ٧م َّ ِ
َيدْْ ُظم َؾ اًمٜمَّ ََّ٤مر َأ ْطمدٌٌ َسم٤م َي َع َ ْ
اًمِم َج َرةش( ،)145وهؿ أهؾ سمٞمٕم٦م اًمرضقان ،وهؿ اًمذيـ يم٤مٟم٧م ومٞمٝمؿ أين٦مًَ ﴿ ،م َ٘مندْْ
ِ
ِ
اًمِم َج َر ِة َوم َٕمٚمِ َؿ َُم٤م ِذم ُىم ُٚم ِ
حت َ٧م َّ
ن٤مهب ْؿ َوم ْت ًْحن٤م
لم إِ ْذ ُي َب٤ميِ ُٕمق َٟم ََؽ َ ْ
يض اهللَُّ َقم ِـ اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
اًمونٙمٞمٜمَ َ٦م َقم َٚمن ْٞم ِٝم ْؿ َو َأ َصم َ ُ
قهبِ ْؿ َوم َ٠م ْٟم َْز َل َّ
َر َ
َىم ِري ًب٤م﴾( ، )124وًمق شم٠مُمؾ أي أطمد ُمٜمّمػ ؾمقرة اًمٗمتح وم٘مط وٟمٔمر ُم٤م ومٞمٝم٤م مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمح٤مسم٦م ًمقضمد اًمٕمج٥م
ذم يمراُمتٝمؿ قمغم رهبؿ وذم ُمقضع ُمٝمؿ ضمدًً ا ذم اًموقرة هذه ،وذم ُمقاضع ُمـ اًم٘مرآن يتٗمٓمـ ًمف ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ،
ِ
نؿ َُمن٤م
وه أن اهلل يِمٝمد قمغم ىمٚمقب اًمّمح٤مسم٦م ،هذه ُمو٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًً ا ذم اًمرد قمغم اًمراومْم٦م ،ي٘مقل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َٕمٚم َ

( )122احلنم.12 :
( ) 123أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤م ؾ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ،سم٤مب ُمـ ومْم٤م ؾ أصح٤مب اًمِمجرة أهؾ سمٞمٕم٦م اًمرضقان ريض اهلل قمٜمٝمؿ (.)0274
( )124اًمٗمتح.16 :
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ِ
ِذم ُىم ُٚم ِ
٤مهب ْؿ َوم ْت ًْح٤م َىم ِري ًب٤م﴾( ، )125صمقاب هلذا اًمذي ذم اًم٘مٚمنقب ،وىمن٤مل ومنٞمٝمؿ﴿ :
اًموٙمٞمٜمَ َ٦م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو َأ َصم َ ُ
قهبِ ْؿ َوم َ٠م ْٟم َْز َل َّ
َي ْب َت ُٖم َ
قن َوم ْْم ًال ُِم َـ اهللَِّ َو ِر ْض َقا ًٟمً٤م﴾(.)126
هذا طمٙمؿ قمغم أُمر ىمٚمبل وُمٝمؿ ضمدًً ا هذا ،أي٤مت ُمٝمؿ أن يْمبٓمٝم٤م ـم٤مًمن٥م اًمٕمٚمنؿ ٕن اًمراومْمن٦م شم٘منقل:
قن سمِ َ٠م ًْم ِوٜمََتِ ِٝم ْؿ َُم٤م ًَم ْٞم َس ِذم ُىم ُٚم ِ
إهنؿ ُمٜم٤موم٘مقن ،اعمٜم٤موم٘مقن ىم٤مل شمٕم٤مزمَ ﴿ :ي ُ٘مق ًُم َ
نقهبِ ْؿ ﴾( ، )127اهلل ؿمنٝمٞمد قمنغم ُمن٤م ذم
ومتحن٤م
ىمٚمقهبؿ وزيمك ُم٤م ذم ىمٚمقهبؿ ،ويم٤مومئٝمؿ سمام ذم ىمٚمقهبؿ ومٕمٚمؿ ُم٤م ذم ىمٚمقهبؿ وم٠مٟمزل اًموٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ وأصمن٤مهبؿ ً
ىمريب٤م وُمٖم٤مٟمؿ يمثػمة ،يمؾ هذا ٕضمؾ ُم٤م ذم ىمٚمقهبؿ ُمـ اخلػم واًمّمالح.
وؾمٞم٠ميت يمالم سم٢مذن اهلل قمـ اًمّمحب٦م وقمـ ُمثؾ هذه أي٤مت ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٕن اعم٘م٤مم ُمٝمنؿ ضمندًً ا أن
ذم اًمرد قمغم اًمراومْم٦م ،ووضمقب أن يتحدث قمـ أصح٤مب اًمٜمبل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ويبنلم ُمن٤م هلنؿ ُمنـ
حت َ٧م َّ ِ
اًمٗمْمؾَ َٓ « ،يدْْ ُظم َؾ اًمٜمَّ ََّ٤مر َأ ْطمدٌٌ َسم٤م َي َع َ ْ
اًمِم َج َرةش( ،)150ويم٤مٟمقا ٟمحق ُمـ أًمػ ومخوام ٦م دومٕم٦م واطمدة أيمرُمٝمؿ
اهلل هبذا ،وسمٞمٕم٦م اًمرضقان ُم٤م ؾمببٝم٤م ،يمؾ ؾمببٝم٤م قمثامن ٕن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أرؾمٚمف عمٙم٦م ًمٞمخؼمهؿ أن
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م ضم٤مء ًمٞم٘م٤مشمؾ أطمد.
ومٚمام ضم٤مء ،يم٤مٟمقا سمٜمل أُمٞم٦م يمثػمون ذم ُمٙم٦م ،اضمتٛمٕمقا وىم٤مًمقا :شمٕم٤ممم ي٤م قمثامن ـمػ سم٤مًمبٞم٧مٟٕ ،منف ُمنـ سمٜمنل
قمؿ ،ىم٤مل :أـمرف ىمبؾ رؾمقل اهللُ ،م٤م يٛمٙمـ أن أـمقف ،إذا ـم٤مف رؾمقل اهلل ـمٗم٧م ،شم٠مظمر ومجن٤مء ظمنؼم ًمٚمٜمبنل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠من ىمريش ىمتٚم٧م قمثامن ،ومّم٤مرت سمٞمٕم٦م اًمرضقان يمٚمٝم٤م ٕضمؾ قمثامن.
ذم احلدي٨م سمٕمده أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤ملًَ « :م َٕم َّؾ اهللَ َىمدْْ ا َّـم َٚم َع َقم َغم َأ ْه ِؾ َسمدْْ ٍر َوم َ٘م َ٤مل :ا ْقم َٛم ُٚمقا َُم٤م ِؿم ْئ ُت ُْؿ َوم َ٘مندْْ َهم َٗمن ْر ُت
ًَم ُٙم ُْؿش( ،)131ومٙم٤مٟمقا يٛمِمقن قمغم إرض وىمد همٗمر هلؿ ذٟمقهبؿ ،وأهؾ سمدر صمالث ُم٤م ٦م وأرسمٕم٦م قمنمن ،وم٤مٕدًمن٦م
يمثػمة ضمدًً ا قمغم ومْمٚمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمرضقان ؾمقاء يم٤مٟمقا ُمـ أهؾ سمدر أو ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر أو يمن٤مٟمقا ُمنـ

( )125اًمٗمتح.16 :
( )126اًمٗمتح.07 :
( )127اًمٗمتح.11 :
( )132أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤م ؾ اًمّمح ٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ،سم٤مب ُمـ ومْم٤م ؾ أصح٤مب اًمِمجرة أهؾ سمٞمٕم٦م اًمرضقان ريض اهلل قمٜمٝمؿ (.)0274
( )131أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب امٝم٤مد واًموػم -سم٤مب ام٤مؾمقس ( ،)1225وُموٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤م ؾ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ -سم٤مب ُمـ ومْم٤م ؾ أهؾ سمدر
ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وىمّم٦م طم٤مـم٥م سمـ أو سمٚمتٕم٦م (.)0272
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أهؾ سمٞمٕم٦م اًمرضقان ،يٕمٜمل اًمِمخص يٙمقن ُمـ أهؾ سمدر ُمٝم٤مضمري ُمـ أهؾ سمٞمٕم٦م اًمرضقان ،ويٙمقن أٟمّمن٤مري
سمدري ُمـ أهؾ سمٞمٕم٦م اًمرضقان ،ومتٙمقن ومٞمف هذه اًمٗمْم٤م ؾ يمٚمٝم٤م ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
اعمٖمػمة ريض اهلل قمٜمف ذيمر أٟمف يم٤من ىم٤م ؿ قمغم وهذا قم٤مم احلديبٞم٦م ،يمن٤من ىمن٤م ؿ قمنغم اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ ،قمغم رأؾمف سم٤مًموٞمػ ٕن اعم٘م٤مم يم٤من ظمٓمػم ،ومٙم٤مٟمقا ىمد اىمؽمسمنقا ُمنـ يمثنرة ىمنريش ،ومٙمن٤من ي٠مشمٞمنف رؾمنؾ
ىمريش ،ومج٤مء إمم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمروة سمـ ُموٕمقد ىمبؾ أن يوٚمؿ ريض اهلل قمٜمف ،ومٙم٤من قمغم ـمري٘من٦م
اًمٕمرب ،اًمٕمرب قمٜمدهؿ ٓ يزال هذا اًمٓمبع وهق يٙمٚمٛمؽ ي٠مظمذ سمٚمحٞمتؽ شم٤مرة قمغم ؾمبٞمؾ آؾمتٕمٓم٤مف ،وشمن٤مرة
هٙمذا ،وم٤معمٖمػمة َل يرىض ومرضسمف سمٕمؾ اًموٞمػ ٓ سمحده ،وم٘م٤مل أظمر يدك قمنـ حلٞمن٦م رؾمنقل اهلل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ.
قمروة هذا ُمـ رهط اعمٖمػمة وم٘م٤مل ُمـ هذا؟ ىم٤مًمقا اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م ،يٕمٜمل مج٤مقمتؽ يمٚمٝمؿ ُمـ ىمبٞمٚم٦م واطمدة،
ومريض اهلل قمـ اعمٖمػمة وقمروة ٕن قمروة أؾمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ.
أيْم٤م اًمتل ورد أن قمٛمر سمٕم٨م قمغم إؾم٘مػ ومو٠مًمف ،هؾ دمدين ذم اًمٙمتن٤مب يٕمٜمنل
وُمـ ضٛمـ إطم٤مدي٨م ً
اًمذي قمٜمد أهؾ اًمٙمت٤مب ،ىم٤مل ٟمٕمؿ ،ىم٤مل :يمٞمػ دمدين ،ىم٤مل :ىمرن ،قمغم أظمره ،احلدي٨م هنذا ومٞمنف ُم٘من٤مم وًمنٞمس
ؾمٜمده سم٘م٤م ؿ.
اًمو٤م ؾ. . .:
أيْم٤م احلدي٨م هذا ومٞمف ُم٘م٤مم ،أشم٤مين ضمؼميؾ واراين سم٤ممٜم٦م ،هذه احلدي٨م ومٞمف ُم٘من٤مل ،وومْمن٤م ؾ أو
اًمِمٞمخَ :
سمٙمر يمثػمة ضمدًً ا ودٓ ؾ يمقٟمف ُمـ أهؾ امٜم٦م يمثػمة يٖمٜمل قمٜمف ُم٤م ؾمبؼ.
(اعمتـ)
٤مب رؾم ِ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ
َسم ٌ
٤مب ِذم َوم ْْم ِؾ َأ ْص َح ِ َ ُ
ٍ
وطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َودََّّ ٌدَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َقم َقا َٟم َ٦مَ ،قم ْـ َىم َتَ٤م َد َةَ ،قمن ْـ ُز َر َار َة ْسم ِ
نـ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْٛم ُرو ْسم ُـ َقم ْقنَ ،ىم َ٤ملَ :أ ْٟم َب َ٠م َٟمَ٤م حَ ،
قل اهللَِّ ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿَ « :ظمنػم ُأُمتِنل ا ًْم َ٘منر ُن ا ًَّم ِ
ان ْسم ِـ ُطم َّم ْ ٍ
لمَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َأ ْو َرمَ ،قم ْـ ِقم ْٛم َر َ
ن٧م
نذي َـ ُسم ِٕم ْث ُ
َ
ْ
ْ ُ َّ
ْ َ َ َ
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ِ
ِ
ومِ ِ
نٝمدُُ َ
َنر اًم َّث٤مًمِ َ
ونَ ،و َٓ
نق ٌم َي ِْم َ
نؿ َي ْٔم َٝم ُنر َىم ْ
ن٨م َأ ْم َُٓ ،صم َّ
نؿ َأ َذ َيم َ
قهنُ ْؿَ ،واهللَُّ َأ ْقم َٚم ُ
قهنُ ْؿُ ،صم َّؿ ا ًَّمذي َـ َي ُٚم َ
ٞمٝم ْؿُ ،صم َّؿ ا ًَّمذي َـ َي ُٚم َ
ُقنَ ،و َي ْٗم ُِمق ومِ ِ
ُقنَ ،و َٓ ُي ْ١م ََت َٜمُ َ
َيُق ُٟم َ
ونَ ،و َٓ ُيق ُوم َ
ونَ ،و َيٜمْ ِْذ ُر َ
ُي ْو َت َِْم َٝمدُُ َ
ٞمٝم ُؿ اًمو َٛم ُـش(.)130
قنَ ،و َ ُ
٤مب رؾم ِ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ
َسم ٌ
٤مب ِذم اًمٜمَّ َّْٝم ِل َقم ْـ َؾم٥م َأ ْص َح ِ َ ُ

شَ ،قمـ َأ ِو ص٤مًمِ ٍحَ ،قمـ َأ ِو ؾم ِٕم ٍ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َودََّّ ٌدَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ُُم َٕم ِ
ن٤مل َر ُؾم ُ
ن٤ملَ :ىم َ
ٞمدَ ،ىم َ
نقل اهللَِّ
ْ
َ
٤مو َي َ٦مَ ،قم ِـ ْإَ ْقم َٛم ِ ْ
َ
ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿَ َٓ « :شمَوبقا َأصح ِ٤موَ ،ومق ا ًَّم ِذي َٟم ْٗم ِز سمِٞم ِد ِه ًَمق َأ ْٟم َٗم َؼ َأطمدُُ ُيمُؿ ُِم ْث َؾ ُأطم ٍ
ند َذ َه ًبن٤م َُمن٤م َسم َٚم َ
نغ ُُمندََّّ
ُ
َ ْ
َ
ُ ك ْ َ
َ
َ ْ
ْ َ َ َ
َأ َطم ِد ِه ْؿ َو َٓ َٟم َِّمٞم َٗم ُفش(.)131
محَدُُ سمـ يق ُٟمُس ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َزا ِدََ ُة سمـ ُىمدََ اُم َ٦م اًم َّث َ٘م ِٗمل ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُقمٛمر سمـ َىمٞم ٍ ِ
٤مسَ ،قمن ْـ َقم ْٛم ِ
نرو ْسم ِ
نـ َأ ِو
َُ ْ ُ ْ
ك َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ْ َ ْ ُ ُ َ َ
ْ ُ َ
س اعمَْ ُ
قل اهللَِّ ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿَٟ ُِٕ :م ٍ ِ
٤مهل َ٤م َر ُؾم ُ
َ٤من ُطم َذ ْي َٗم ُ٦م سمِ٤معمَْدََ ا ِ ِـ َوم َٙم َ
ُىم َّر َةََ ،ىم َ٤ملَ :يم َ
َ٤من َي ْذ ُيم ُُر َأ ْؿم َٞم٤م َء َىم َ
نح٤مسمِ ِف
َ٤مس ُمن ْـ َأ ْص َ
َ
ْ َ َ َ
ِ
ِذم ا ًْم َٖم َْم ِ
ون ًَم ُف َىم ْق َل ُطم َذ ْي َٗم َ٦مَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
ُقن َؾم ْٚم َام َن َوم َٞم ْذ ُيم ُُر َ
َ٤مس ِمم َّ ْـ َؾم ِٛم َع َذًمِ َؽ ُِم ْـ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م َوم َٞم ْ٠م ُشم َ
قل َؾم ْٚم َام ُن:
٥مَ ،وم َٞمٜمْ َٓمٚم ُؼ َٟم ٌ
قن ًَم ُف َىمدْْ َذ َيم َْر َٟمَ٤م َىم ْق ًَم َؽ ًمِ َون ْٚم َام َن َوم َنام َصندََّّ َىم َؽ َو َٓ َيم َّ
قن إِ َمم ُطم َذ ْي َٗم َ٦م َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
قلَ ،وم َ ْػم ِضم ُٕم َ
ُطم َذ ْي َٗم ُ٦م َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َام َي ُ٘م ُ
َنذ َسم َؽ،
َوم َ٠م َشمَك ُطم َذ ْي َٗم ُ٦م ؾم ْٚمام َن َو ُه َق ِذم ُم ْب َ٘م َٚم ٍ٦م َوم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م ؾم ْٚمام ُنُ ،م٤م َيٛمٜمَ ُٕم َؽ َأ ْن ُشم َُّمد َىمٜمِل سمِام ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م ُِم ْـ رؾم ِ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ
َ ُ
َ َ
َ َ َ ْ
َ
َ َ

نقل ِذم ا ًْم َٖم َْم ِ
ن٥م ًمِٜمَ ٍ
ن٥م َوم َٞم ُ٘م ُ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َيم َ
َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ؟ َوم َ٘م َ٤مل َؾم ْٚم َام ُن :إِ َّن َر ُؾم َ
َن٤مس ُِمن ْـ
َ٤من َي ْٖم َْم ُ
ن٥م ِر َضم ٍ
قل ِذم اًمر َض٤م ًمِٜمَ ٍ
ن٤مل َو ِر َضم ً
َ٤مس ُِم ْـ َأ ْص َح٤مسمِ ِفَ ،أ َُم٤م َشمٜمْ َت َِٝمل َطم َّتَّك ُشم َُقر َ
َأ ْص َح٤مسمِ ِفَ ،و َي ْر َىض َوم َٞم ُ٘م ُ
ن٤مٓ
ث ِر َضم ً٤مٓ ُطم َّ

ِ
٤مل ،وطم َّتَّك ُشم ِ
ن٥م َوم َ٘م َ
اظمتِ َال ًوم٤م َو ُوم ْر َىم ً٦م؟ َو ًَم َ٘مدْْ َقمٚمِ ْٛم َ٧م َأ َّن َر ُؾم َ
ُقىم َع ْ
ن٤مل:
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾمن َّٚم َؿ َظم َٓم َ
ُسم ْٖم َض ِر َضم ٍ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َنام َي ْٖم َْمن ُب َ
قنَ ،وإِ َّٟم ََّنام
« َأ كي َام َر ُضم ٍؾ ُم ْـ ُأ َُّمتل َؾم َب ْب ُت ُف َؾم َّب ً٦مَ ،أ ْو ًَم َٕمٜمْ ُت ُف ًَم ْٕمٜمَ ً٦م ِذم َهم َْمبِلَ ،وم٢مِ َّٟم ََّام َأ َٟمَ٤م ُم ْـ َو ًَمد آ َد َم َأ ْهم َْم ُ
ن٥م َيم َ
لم َأ ْو ََٕ ْيم ُت َب َّـ إِ َمم ُقم َٛم َر.
٤مضم َٕم ْٚم َٝم٤م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َص َال ًة َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش(َ .)154واهللَِّ ًَم َتٜمْ َت َِٝم َ َّ
مح ً٦م ًمِ ْٚم َٕم٤معمَِ َ
َسم َٕم َثٜمِل َر ْ َ
لمَ ،وم ْ
ٍ ِ
ِ
سم٤مب ِذم ِ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُف
َ ٌ
ْ
اؾمت ْخ َالف َأ ِو َسم ْٙمْر َر َ

( )130أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات -سم٤مب ٓ يِمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدة ضمقر إذا ؿمٝمد ( ،)0431وُموٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤م ؾ اًمّمح٤مسم٦م -سم٤مب ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م
ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ (.)0313
( )131أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤م ؾ اًمّمح٤مسم٦م -سم٤مب حتريؿ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ (.)0322
نغم اهللُ قمََ َٚمٞم ِ
ِ
ِ
٤مب رؾم ِ
نقل اهللَِّ َص َّ
نف َو َؾمن َّٚم َؿ
ْ
نـ َؾمن٥م َأ ْص َ
٤مب ِذم اًمٜمَّ َّْٝم ِل قمََ ْ
اًموٜمََّّ٦م – َسم ٌ
نح ِ َ ُ
( )132أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)112 /17وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
(.)2437
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رشح السنة
اًمز ْه ِ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ اهللَِّ ْسم ُـ ُحم َ َّٛم ٍد اًمٜمك َٗم ْٞم ِ ككمَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َؾم َٚم َٛم َ٦مَ ،قم ْـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ إِ ْؾم َح َ
نر كي،
٤مقَ ،ىم َ٤ملَ :طمندََّّ َصمٜمِل ك
٤مر ِ
ِ
ِ ِ
ِ
احلَ ِ
مح ِـ ْسم ِـ ْ
ث ْسم ِـ ِه َِم٤م ٍمَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،قم ْـ َقم ْب ِد اهللَِّ ْسم ِـ َز ُْم َٕم َ٦مَ ،ىم َ٤مل :عمََّن٤م
اًمر ْ َ
َطمدََّّ َصمٜمل َقم ْبدُُ اعمَْٚمؽ ْسم ُـ َأ ِو َسم ْٙم ِْر ْسم ِـ َقم ْبد َّ
اؾم ُت ُِٕم َّز سمِرؾم ِ
اًمّم َال ِة َوم َ٘م َ٤ملُُ :م ُروا َُمن ْـ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َو َأ َٟمَ٤م ِقمٜمْْدََ ُه ِذم َٟم َٗم ٍر ُِم َـ اعمُْ ْوٚمِ ِٛم َ
لم َد َقم٤م ُه سمِ َال ٌل إِ َمم َّ
َ ُ
ْ
ِ
َّ٤مسَ ،وم َخ َر َج َقم ْبدُُ اهللَِّ ْسم ُـ َز ُْم َٕم َ٦م َوم٢مِ َذا ُقم َٛم ُر ِذم اًمٜمَّ ِ
ُي َّمكم ًمِٚمٜمَّ ِ
َّ٤مسَ ،و َيم َ
نؿ َوم َّمنؾ
َ٤من َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر َهم٤م ًب٤مَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :ي٤م ُقم َٛم ُنر ُىم ْ

َ٤من ُقم َٛم ُر َر ُضم ًال ُجم ْ ِٝم ًراَ ،ىم َ٤ملَ « :وم َ
سمِ٤مًمٜمَّ ِ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َص ْق َشم ُف َو َيم َ
َؼمَ ،وم َٚم َّام َؾم ِٛم َع َر ُؾم ُ
ن٠م ْي َـ
َّ٤مسَ ،وم َت َ٘مدََّّ َم َوم َٙم َّ َ
قنَ ،ي ْ٠م َسمك اهللَُّ َذًمِ َؽ َواعمُْ ْوٚمِ ُٛم َ
َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر؟ َي ْ٠م َسمك اهللَُّ َذًمِ َؽ َواعمُْ ْوٚمِ ُٛم َ
قنش(َ )133وم َب َٕم َ٨م إِ َمم َأ ِو َسم ْٙم ٍْر َوم َجن٤م َء َسم ْٕمندََ َأ ْن َص َّ
نغم
ِ
اًمّم َال َة َوم َّم َّغم سمِ٤مًمٜمَّ ِ
َّ٤مس
ُقم َٛم ُر شم ْٚم َؽ َّ

ِ
ِ
ٍ
ِ
مح ِـ ْسم ِ
نـ
اًمنر ْ َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ْ َ
قؾمك ْسم ُـ َي ْٕم ُ٘م َ
نقبَ ،قمن ْـ َقم ْبند َّ
محَدُُ ْسم ُـ َص٤مًم ٍحَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ْسم ُـ َأ ِو ُومدََ ْيؽَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمل ُُم َ
ِ
ِ
٤مقَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ ِؿم َٝم ٍ
ؼم ُه ِ َهب َذا ْ
إِ ْؾم َح َ
اخلَ َ ِؼمَ ،ىم َ٤مل :عمََّن٤م
٤مبَ ،قم ْـ ُقم َب ْٞمد اهللَِّ ْسم ِـ َقم ْبد اهللَِّ ْسم ِـ ُقم ْت َب َ٦مَ ،أ َّن َقم ْبدََ اهللَِّ ْسم َـ َز ُْم َٕم َ٦مَ ،أ ْظم َ َ
ِ
ِ
ِ
نع
َؾمٛم َع اًمٜمََّّبِ كل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ :ص ْق َت ُقم َٛم َر َىم َ٤مل ا ْسم ُـ َز ُْم َٕم َ٦مَ :ظم َر َج اًمٜمََّّبِ كل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾمن َّٚم َؿ َطم َّتَّنك َأ ْـم َٚم َ
َر ْأ َؾم ُف ُِم ْـ ُطم ْج َرشمِ ِف ُصم َّؿ َىم َ٤ملً َٓ َٓ َٓ « :مِ ُٞم َّمؾ ًمِٚمٜمَّ ِ
َّ٤مس ا ْسم ُـ َأ ِو ُىم َح٤م َوم َ٦م َي ُ٘م ُ
قل َذًمِ َؽ ُُم ْٖم َْم ًب٤مش(.)134
(اًمنمح)
هذه إطم٤مدي٨م ذم ومْم٤م ؾ اًمّمح٤مسم٦م ،وومْم٤م ٚمٝمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ يمثػمة ضمدًً ا ،شم٤مرة شمٙمقن ومْم٤م ؾ قم٤مُم٦م ذم
قمٛمقم اًمّمح٤مسم٦م ،وشم٤مرة شمٙمقن ومْم٤م ؾ ُمثؾ ُم٤م شم٘مدم ٕهؾ سمدر ،أو ٕهؾ سمٞمٕم٦م اًمرضقان ،وشم٤مرة شمٙمقن ومْمن٤م ؾ
ٕومراد ُمٜمٝمؿ ،وؾمٞمدهؿ وأومْمٚمٝمؿ أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ومٚمٝمذا سمدأ سمف.
ً
أوٓ ُمـ طمٞم٨م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ اًم٘مرن اًمذي يم٤من ومٞمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هق ظمػم ىمنرون
ون سمِ٤معمَْٕمر ِ
وف َو َشمٜمْ َْٝم ْق َن َقم ِ
إُم٦م وهذا ُمٜمّمقص ذم اًم٘مرآن ىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :يمٜمْ ُت ُْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م ُأ ْظم ِر َضم ْ٧م ًمِٚمٜمَّ ِ
نـ
َّ٤مس َشم َْ٠م ُُم ُر َ ْ ُ
ُقن و َأ ْيم َثرهؿ ا ًْم َٗم ِ
ِ
ِ
ُقن سمِ٤مهللَِّ َو ًَم ْق آ َُم َـ َأ ْه ُؾ ا ًْمٙمِ َت ِ
٤مؾم ُ٘م َ
َ٤مب ًَم َٙم َ
اعمُْٜم َٙم َِر َو ُشم ُْ١م ُِمٜمُ َ
قن﴾(.)135
َ٤من َظم ْ ًػما َهل ُ ْؿ ُمٜمْ ُْٝم ُؿ اعمُْ ْ١مُمٜمُ َ َ ُ ُ ُ

( )133أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب اؾمتخالف أو سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ( ،)2442وأمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)100/2واًمٓمنؼماين ذم «اعمٕمجنؿ
إوؾمطش ( ،)1243واحل٤ميمؿ ذم «اعموتدرك قمغم اًمّمحٞمحلمش (.)521/1
( )134أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب اؾمتخالف أو سمٙمر ريض اهلل قمٜمف (.)2441
( )135آل قمٛمران.112 :
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رشح السنة
أي٦م هذه وضمٝم٧م ًمٚمّمح٤مسم٦م وهلذا ىم٤مل سمٕمض اعمٗمرسيـ إن أي٦م ً
أصال ًمٞمو٧م إٓ ذم اًمّمح٤مسم٦م ،وم٤معم٘مّمقد
يمٜمتؿ ي٤م أصح٤مب حمٛمد ظمػم اُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس ،وىم٤مل آظمرون ُمـ أهؾ اًمٕمٚمنؿ ،إن أين٦م ذم اًمّمنح٤مسم٦م سمنال
ؿمؽ وإُم٦م قمغم ؾمبٞمؾ اًمتب٤مقم٦م ،ومخػم إُم٦م سمال أدٟمك شمردد هؿ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمف ،وهلذا ٓ يقضمد صٜمػ
يٛمٙمـ أن ي٠ميت ٓ شم٤مسمٕمل وٓ همػم شم٤مسمٕمل ،وٓ ُمـ يٙمقن ُمـ اًمٖمرسم٤مء ذم آظمر اًمزُم٤من وٓ ُمـ يتبٕمنقن ويٚمح٘منقن
وىمػ قمٞموك اسمـ ُمريؿ ،يمؾ ه١مٓء ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقٟمقا أومْمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ِ
ِ
ي٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :ظم ْ ُػم ُأ َُّمتِل ا ًْم َ٘م ْر ُن ا ًَّم ِذي َـ ُسم ِٕم ْث ُ٧م ومِ ِ
نقهنُ ْؿش،
قهنُ ْؿُ ،صم َّؿ ا ًَّمذي َـ َي ُٚم َ
ٞمٝم ْؿُ ،صم َّؿ ا ًَّمذي َـ َي ُٚم َ
وهلذا دمد اًموٚمػ دا ًام ي٘مقًمقن :اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م ،اًموٚمػ اًمّم٤مًمح ،ومْمٚم٧م سم٤مًمٜمصَ « ،ظم ْ ُػم ُأ َُّمتِل ا ًْم َ٘م ْر ُن ا ًَّم ِذي َـ
ِ
ِ
ُسم ِٕم ْث ُ٧م ومِ ِ
نقهنُ ْؿش( ،)136أشمبن٤مع اًمتن٤مسمٕملم،
نؿ ا ًَّمنذي َـ َي ُٚم َ
قهنُ ْؿش ُمـ اًمت٤مسمٕملمُ « ،صم َّ
ٞمٝم ْؿش ،يٕمٜمل اًمّمح٤مسم٦م « ُصم َّؿ ا ًَّمذي َـ َي ُٚم َ
واًمّمحٞمح أهنؿ صمالصم٦م ىمرون ،ومؽمدد اًمراوي ي٘مقل اهلل اقمٚمؿ أذيمر سمٕمد اًمث٤مًم٨م ىمرن أو ٓ ،يٕمٜمل هؾ هنؿ أرسمٕمن٦م
واًمّمقاب أهنؿ صمالصم٦م ،ىمرن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ اًم٘مرن اًمذي سمٕمده ،صمؿ اًم٘مرن اًمذي سمٕمده.
اٟمٔمر ُم٤مذا ي٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ُمـ َيٚمٗمقن سمٕمد اًمّمح٤مسم٦مً ،مق شمالطمظ أن يمثنػم ُمنـ اًمٜمّمنقص
اعمدح إيمثر ىمٓم ًٕم٤م ًمٚمّمح٤مسم٦م ،إذا ضم٤مء ذيمر ُمـ سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م ذم أطمٞم٤من يمثػمة يبلم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ
آظمتالف اًمذي ؾمٞم٘مع يمام ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم صحٞمح ُمونٚمؿ «إِ َّن ُأُمن َت ُٙمُؿ ه ِ
نذ ِه ُضم ِٕم َ
نؾ َقم٤مومِ َٞم ُت َُٝمن٤م ِذم
َّ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وهنَ٤مش(.)159
َأ َّوهل َ٤مَ ،و َؾم ُٞمّم ُ
قر ُشمٜمْْٙم ُر َ
ٞم٥م آظم َر َه٤م َسم َال ٌء َو ُأ ُُم ٌ
هٜم٤م سمٕمد أن ذيمر اًم٘مرون اًمثالصم٦م اعمٗمْمٚم٦م ىم٤ملُ « :صم َّؿ َي ْٔم َٝم ُر َىم ْق ٌمش قمغم ظمالف ه١مٓء اًمذيـ ي٘مقل ظمػم أُمتنل
ونَ ،و َٓ ُي ْو َت َِْم َٝمدُُ َ
ومٞمٝمؿ هذه اخلّم٤مل اًموٞمئ٦مَ « ،ي ِْم َٝمدُُ َ
ونش وُمـ ؿمدة ُمب٤مًمٖمتٝمؿ ذم اًمِمٝم٤مدة وطمرصنٝمؿ قمٚمٞمٝمن٤م،
طمتك ًمق َل شمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ،يمقن إٟمو٤من شموٝمؾ قمٚمٞمف اًمِمٝم٤مدة ،هذا ومٞمف دًٓمن٦م قمنغم أن أُم٤مٟمتنف حمنؾ إؿمنٙم٤ملٕ ،ن
اًمِمٝم٤مدة يٗمؽمض أن شم١مدى أداء قمـ ي٘ملم وقمـ ضمزم ،هذا ُموتٕمد سم٤مًمِمٝم٤مدة ي٠ميت هب٤م يٕمدو ،ومٝمذا يدل قمنغم أٟمنف
وإن َل يوتِمٝمد ،يدل قمغم أٟمف همػم ُمٙمؽمث وهمػم ُمٝمتؿ سم٤مًمِمٝم٤مدة« ،ويٜمْ ِ
ونَ ،و َٓ ُيق ُوم َ
ْنذ ُر َ
نقنش ،ظمّمنٚم٦م رديئن٦م،
ََ
اًمٜمذر أصال ُمٜمٝمل قمٜمف ،وم٢مذا ٟمذر اإلٟمو٤من ًمزُمف أن يقذم ،ومٝمذا يٜمذر وَي٤مًمػ اًمٜمٝم٩م ،صمؿ سمٕمند ذًمنؽ إذا ٟمٔمنر ٓ
( )136أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات -سم٤مب ٓ يِمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدة ضمقر إذا ؿمٝمد ( ،)0431وُموٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤م ؾ اًمّمح٤مسم٦م -سم٤مب ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م
ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ (.)0313
( )137أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة -سم٤مب وضمقب اًمقوم٤مء سمبٞمٕم٦م اخلٚمٗم٤مء إول وم٤مٕول (.)1622
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ُقنَ ،و َٓ ُي ْ١م ََت َٜمُ َ
َيُق ُٟم َ
ُقنش ،ظمّم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم هؿ أهنؾ ظمٞم٤مٟمن٦م ،إؿمن٤مرة همنغم أهننؿ ُم٘مبٚمنقن قمنغم اًمندٟمٞم٤م
يقذمَ « ،و َ ُ
وُمالذه٤مً ،مٙمـ ًمق يم٤من ٓ يٕمٜمل ذًمؽ أن اعم١مُمـ اًمث٤مسم٧م اًمّم٤مًمح اًمذي فمٝمر ومٞمف . .اٟمف يٙمقن ُمـ ضٛمـ هن١مٓء
يٕمٜمل هذه ظمّم٤مل جمتٛمٕم٦م « َو َي ْٗم ُِمق ومِ ِ
ُقنَ ،و َٓ ُي ْ١م ََت َٜمُ َ
َيُق ُٟم َ
ونَ ،و َٓ ُيق ُوم َ
ٞمٝم ُؿ اًمو َٛم ُـشَ « ،و َيٜمْ ِْذ ُر َ
ُقنش(،)142
قنش َ « ،و َ ُ
(

وم٢مذا يم٤من اعموٚمؿ ُم١مَتـ وإذا ٟمذر أورم ٓ ،ي٘م٤مل أٟمف يدظمؾ ذم ه١مٓءً ،مٙمـ فمٝمقر اًموٛمـ ومٞمٝمؿ يدل قمنغم ٟمنقع
ُمـ اإلىمب٤مل قمغم اًمدٟمٞم٤م وُمالذه٤م.
اًمب٤مب اًمذي سمٕمده ذم اًمٜمٝمل قمـ أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
نؾ ُأطم ٍ
ذم هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح ذم اًمّمحٞمحلم أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل« ًَمق َأ َّن َأطمدََ ُيمُؿ َأ ْٟم َٗم َ ِ
ند
نؼ ُم ْث َ ُ
ْ
َ ْ
َذ َه ًب٤مش( ،)141وهذا إُمر ٓ يٙم٤مد يّمقر ،ضمبؾ أطمد قمغم ضخ٤مُمتف ًمق أن إٟمو٤من ص٤مر قمٜمده ذم اًمٜمٗم٘م٦م ُمثنؾ هنذا
امبؾً ،مٙمـ ذه٥م هؾ ؾمٞمبٚمغ رء مم٤م ىمدُمف اًمّمح٤مسم٦م؟ ًمـ يبٚمغ اعمد.
اعمد هق رسمع اًمّم٤مع ،اًمّم٤مع هذا اًمذي خترج سمف زيم٤مة اًمٗمٓمر ،اعمد رسمع اًمّم٤مع َل يٙمثر اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ ىم٤مل وٓ ٟمّمٞمٗمف ،أي وٓ ٟمّمٞمػ طمتك هذا اعمد ،يٕمٜمل صمٛمـ اًمّم٤معُ ،مـ اًمّمح٤مو ًمق أٟمٗم٘م٧م ُمثنؾ أطمند
ذه٥م ُم٤م شمٕم٤مدًمف ،ي٘م٤مل ُم٤م يبٚمٖمف أصال ،يمؾ هذا ًمٚمٙمػ قمـ أصح٤مب اًمٜمبل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ،هلنذا ُمنـ
اًمِم٘م٤مء اًمٕمٔمٞمؿ ودٓ ؾ اخلٞمب٦م واٟمٕمدام اًمديـ أن يتٕمرض أطمد ٕصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
احلدي٨م سمٕمده أن طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف يم٤من سم٤معمدا ـً ،مد ،ومٙم٤من يذيمر أؿمٞم٤مء ىم٤مهلن٤م اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ ،طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف أظمؼمه اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمبٕمض اعمٜم٤موملم وأطمقاهلؿ ومٙم٤من يٕمرف سمٕمنض
اعمٜم٤موم٘ملم ًمٙمـ اًمٜم بل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمنم يٖمْم٥م ويرىض ومرسمام همْم٥م قمغم أطمد اًمّمح٤مسم٦م إظمٞم٤مر ودقم٤م
قمٚمٞمف ،سمؾ رسمام دقم٤م قمغم صبل صٖمػم ًمٞمس سم٤معمٙمٚمػ يمام دقم٤م قمغم يتٞمٛمن٦م أم ؾمنٚمٛم٦م ،ىمن٤مل :أراك يمنؼمت ٓ ،يمنؼم
ىمرٟم٤مك وُم٤م ٟمحقه ،وم٘م٤مًم٧م ي٤م رؾمقل اهلل هٚمٙم٧م أسمٜمتل ،وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أَل شمٕمرذم ذـمل قمغم رو إين

( )142أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات -سم٤مب ٓ يِمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدة ضمقر إذا ؿمٝمد ( ،)0431وُموٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤م ؾ اًمّمح٤مسم٦م -سم٤مب ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م
ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ (.)0313
ً
ً
ظمٚمٞمالش ( ،)1451وُموٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤م ؾ اًمّمنح٤مسم٦م-
ُمتخذا
( )141أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً« :مق يمٜم٧م
سم٤مب حتريؿ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ (.)0321
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اؿمؽمـم٧م قمغم رو ذط أين سمنم أهمْم٥م يمام يٖمْم٥م اًمبنم وأرىض يمام يرىض اًمبنم « َ
ن١م ُِم ٍـ َؾمن َب ْب ُت ُف َأ ْو
وم٠م كي َام ُُم ْ
٤مضم َٕم ْؾ ذًمؽ صالة قمٚمٞمفش(.)162
ًَم َٕمٜمْ ُت ُف َوم ْ
يٕمٜمل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا ىم٤مل حلذيٗم٦م ،شمرسم٧م يٛمٞمٜمؽ ،عمٕم٤مذ ،صمٙمٚمتؽ أُمؽ ي٤م ُمٕمن٤مذ ،هنذه أن
دقمقة ىم ٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ إهن٤م دمري قمغم أًموٜمتٝمؿ دون ىمّمد اًمدقم٤مء ،وم٘م٤مهل٤م صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ،ومٞم٘من٤مل هنذه
دقمقة قمغم ُمٕم٤مذ وهل داًم٦م قمغم أن ُمٕم٤مذ ىمد دقم٤م قمٚمٞمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ي٘مقل طمذيٗم٦م :اًمٜمبل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمنم ،يٖمْم٥م ويرىض وىمد قمٚمٛم٧م أٟمف ىم٤مل ذم أصح٤مسمف ذم اًمٖمْم٥م أؿمٞم٤مء ،وىم٤مل ذم اًمرض٤م أؿمٞم٤مء،
ي٘مقل ؾمٚمام حلذيٗم٦م ومٙمقٟمؽ شم٠ميت وشم٘مقل إٟمف ىم٤مل ذم ومالن يمذا وذم ومالن يمذا ،هذا امٞمؾ إيت سمٕمدهؿ ٓ يتّمقر
وٓ يٕمرف اًمٗمرق ،وٓ يدري سم٤من اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملَ « :أ كي َام َر ُضم ٍؾ ُِم ْـ ُأ َُّمتِل َؾم َب ْب ُت ُف َؾمن َّب ً٦مَ ،أ ْو ًَم َٕمٜمْ ُتُن ُف
ِ
ِ
لمَ ،وم٤م ْضم َٕم ْٚم َٝم٤م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َص َ
٥م َيم ََام َي ْٖم َْم ُب َ
نال ًة
مح ً٦م ًمِ ْٚم َٕم٤معمَِ َ
قنَ ،وإِ َّٟم ََّام َسم َٕم َثٜمِل َر ْ َ
ًَم ْٕمٜمَ ً٦م ِذم َهم َْمبِلَ ،وم٢مِ َّٟم ََّام َأ َٟمَ٤م ُم ْـ َو ًَمد آ َد َم َأ ْهم َْم ُ
َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش(.)163

ي٘مقل :أٟم٧م شمٕمرف أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مهل٤م ،وأن أن شم٘مقل همـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ
ىم٤مل ذم ومالن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يمذا ،ه١مٓء أن اًمذيـ يوٛمٕمقٟمؽ ؾمٞمبٖمْمقن هذا اًمّمح٤مو ُمع أن اًمٜمبل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أٟمف اؿمؽمط قمغم رسمف ذم ذطٟٕ ،مف سمنم يٖمْم٥م يمام يٖمْم٥م اًمبنم ويرىض يمام
يرىض اًمبنم ،وم٠ميام ُم١مُمـ ؾمبف وم٢مٟمف يو٠مل اهلل أن جيٕمؾ ذًمؽ قمٚمٞمف رمح٦م يمام ذم احلدي٨م هٜم٤م.
ىم٤مل :أُم٤م شمٜمٝمل طمتك شمقرث رضم٤مل طم٥م رضم٤مل ورضم٤مل سمٖمض رضم٤مل ،يٕمٜمل أٟم٧م إذا ىمٚم٧م اًمٜمبل صنغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ذم أو سمٙمر يمذا ،ؾمٞمحبقن أسم٤م سمٙمر ،وإذا ىمٚم٧م ُمرة همْم٥م وم٘م٤مل ذم ومالن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إظمٞم٤مر
يمذا ؾمٞمبٖمْمقٟمف ،هذا اًمذي ؾمٞم١مدي إًمٞمف ىمقًمؽُ ،مع اٟمؽ شمٕمٚمنؿ أن اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ىمن٤مل هنذا
احلدي٨م ،أيام رضمؾ ،واهلل ًمتٜمتٝملم قمـ هذا أو ٕيمتبـ ًمٕمٛمرٕ ،ن ُمثؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤م :امٞمؾ اًمذي ي٠ميت وٓ يٕمرف هبذا
إُمر اخل٤مص سم٤مًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يٕمرومقن إُمر ،ومحذيٗمن٦م اىمنره ريض اهلل قمٜمنفٕ ،هننؿ يمن٤مٟمقا
نغم اهللُ قمََ َٚمٞم ِ
ِ
ِ
٤مب َر ُؾم ِ
نح ِ
نقل اهللَِّ َص َّ
نف َو َؾمن َّٚم َؿ
ْ
نـ َؾمن٥م َأ ْص َ
٤مب ِذم اًمٜمَّ َّْٝم ِل قمََ ْ
اًموٜمََّّ٦م – َسم ٌ
( )140أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)112 /17وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
(.)2437
نغم اهللُ قمََ َٚمٞم ِ
ِ
ِ
٤مب رؾم ِ
نقل اهللَِّ َص َّ
نف َو َؾمن َّٚم َؿ
ْ
نـ َؾمن٥م َأ ْص َ
٤مب ِذم اًمٜمَّ َّْٝم ِل قمََ ْ
اًموٜمََّّ٦م – َسم ٌ
نح ِ َ ُ
( )141أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)112 /17وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
(.)2437
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ي٘مقًمقن طمذيٗم٦م إذا طمدث سم٤محلدي٨م طمدصمٜم٤م سمف ؾمٚمامن ٓ ،صندىمؽ وٓ يمنذسمؽ ،هنق ي٘منقل طمذيٗمن٦م أدرى سمنام
ي٘مقلٟٕ 8مف حي٥م وهذا ُمـ أدب ؾمٚمامنُ ،م٤م يريد أن ي٘مقل يمٞمػ ي٘مقل ًمٙمؿ هذا ،يريد أن ي٘مقل يمٚمٛمن٦م ،يٙمنقن
ومٞمٝم٤م ٟمقع اطمتاملً 8مٞمدومع قمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ضمٝم٦م 8وٕٓ جيٕمؾ طمذيٗم٦م ذم ُم٘م٤مم اعمخٓمك ،طمتك أشمك إًمٞمف ؾمنٚمامن،
ىم٤مل ُم٤م يٛمٜمٕمؽ ،إذا ىمٚم٧م طمدصمٜمل سم٤محلدي٨م قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ شمّمدىمقين وٓ شمٙمذسمقين ،وم٘من٤مًمقا
ًمف هذا اًمٙمالم اًمذي شم٘مدم.
أُم٤م إذا أظمؼم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ رضمؾ سم٠مٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ،وأظمؼم قمـ رضمؾ سم٠مٟمف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ،هنذا
اٟمتٝمك ،هذا إظمب٤مر ٓ يٛمٙمـ أن َيقض اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ٍ
أُمر ُمثؾ هذا قمغم ؾمبٞمؾ ،أٟمنف ي٘منقل أٟمنف
ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ،صمؿ ي٘مقل ٓ ،إن هذه ؾمب٦م ٓ اعم٘مّمقد أٟمنف رسمنام همْمن٥م صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ،همْمن٥م ُمنـ
صح٤مو ذم أصمٜم٤مء اًمٖمزو وشم٘مدم امٞمش ،رسمام ىم٤مل يمٚمٛم٦م ومٞمف وهمْم٥م قمٚمٞمف ودقم٤م قمٚمٞمف ،ىمن٤مل :ومنال حتٗمٔمنقا هنذه
هبذه اًمٓمري٘م٦م وختؼموه سم٤مًم ٜم٤مس ومٞمٛمـ سمٕمد طمتك ي٘مقًمقه٤م ،اًمرضمؾ ىمد دقم٤م قمٚمٞمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ ُمنع
أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اؿمؽمط قمغم رسمف هذا اًمنمط ومثٛم٦م ومرق سملم إظمب٤مر اًمٜمبل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ
سمٙمقن هذا اًمرضمؾ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم أو ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر أو ٟمحق ذًمؽ ،ومٙمقٟمف يٖمْم٥م قمغم صح٤مو يمريؿ ،ومٞم٘مقل ًمنف
يمٚمٛم٦مُ ،مثؾ ُم٤م ىم٤مل ًمٞمتٞمٛم٦م أم ؾمٚمٛم٦م وم٢من هذا ًمف ُمٕمٜم٤مه وذاك ًمف ُمٕمٜم٤مه.
إطم٤مدي٨م اًمتل سمٕمده ذم اؾمتخالف أو سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ،أسمق سمٙمنر َل يونتخٚمٗمف اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ ًمٙمـ ٓ ؿمؽ أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وضع ُمـ اًمدٓٓت واًمٕمالُم٤مت ُم٤م ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م ًمٞموتخٚمػ
اًمّمح٤مسم٦م أسم٤م سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ُمـ سمٕمدهُ ،مـ أىمقى وأقمٔمؿ هذه اإلؿم٤مرات أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمر
ذم ُمرض ووم٤مشمف ذم أظمر طمٞم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يّمكم سم٤مًمٜم٤مس أسمق سمٙمر ،ومٛمرة عم٤م اؿمتد سمن٤مًمٜمبل صنغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ىم٤ملُُ « :م ُروا َأ َسم٤م َسم ْٙم ٍْر َوم ْٚم ُٞم َّمؾ سمِ٤مًمٜمَّ ِ
َّ٤مسش( ،)142ومّمغم هبؿ ظمػم اًمّمنح٤مسم٦م سمٕمند أو سمٙمنر وهنق قمٛمنر
ريض اهلل قمٜمف ،وم٠مسمك اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يم٤من قمٛمر ريض اهلل قمٜمف رضمؾ جمٝمر ،يٕمٜمل صن٤مطم٥م صنقت
ن٠م ْي َـ َأ ُسمنق َسم ْٙم ٍ
ْنر؟ َي ْ
جيٝمر ذم يمالُمف ،صقشمف ىمقي واضح ،وؾمٛمع اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ ىم٤ملَ « :وم َ
ن٠م َسمك اهللُ

( )142أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب إذان -سم٤مب إٟمام ضمٕمؾ اإلُم٤مم ًمٞم١مشمؿ سمف ( ،)465وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة -سم٤مب اؾمتخالف اإلُم٤مم إذا قمرض ًمف قمذر ُمـ
ُمرض وؾمٗمر ( )216واًمٚمٗمظ ًمف.
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َذًمِ َؽ َواعمُ ْوٚمِ ُٛم َ
قنش( ، )143طمتك ًمق يم٤من اعمّمكم قمٛمر ٓ ،يّمكم إٓ أسمق سمٙمر ،ي٠مسمك اهلل ذًمؽ واعمونٚمٛمقن ،ومبٕمن٨م
ٕو سمٙمر ومج٤مء سمٕمد أن صغم قمٛمر شمٚمؽ اًمّمالة ومّمغم سم٤مًمٜم٤مس ،هذه إؿم٤مرة ًمٚمّمح٤مسم٦م ىمقي٦م قمغم أن اًمذي يّمكم،
اًمذي يٚمٞمٙمؿ ويٙمقن ظمٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمد هق أسمق سمٙمرٕ ،ن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وإ ٛم٦م ُمنـ سمٕمنده اخلٚمٗمن٤مء
يم٤مٟمقا هؿ اًمذيـ يّمٚمقن سم٤مًمٜم٤مس ،إٓ أن يٜمٞمبقا أطمد ،هلذا احل٩م ٓ سمد أن ي٘مقده اإلُم٤مم ٓ ،ي٘م٤مل ًمٚمٜم٤مس طمجنقا
هٙمذاُ ٓ ،م٤م ذم رء هٙمذا ٓ ،سمد أن يٙمقن هٜم٤مك ُمـ حي٩م سم٤مًمٜم٤مس ،ومٙم٤من اًمٜمبل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ حين٩م
سم٤مًمٜم٤مس واخلٚمٗم٤مء حيجقن سم٤مًمٜم٤مس وٓ يزال هذا هٜم٤مك ٓ ،سمد أن ي٘مقم سم٤محل٩م أُمػم ُمٙم٦م.
ٓ سمد أن يٙمقن ىم٤م ؿ قمغم احلن٩م ٕن احلن٩م يٙمنقن ُمنع إُمنراء ُمثنؾ امٝمن٤مدُ ،مثنؾ امٛمٕمن٦م وامامقمن٦م
واًمٕمٞمديـ ،شمٙمقن ظمٚمػ إُمراء وهلذا ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ ٟمّمكم ظمٚمٗمٝمؿ امٛمع وامامقم٦م وإقمٞم٤مد أسمرا ر يم٤مٟمقا أو
ومج٤مر طمتك ٓ شمٜم٘مٓمع هذه اًمٕمب٤مدة ،وم٤مٕصؾ أهن٤م شمٙمقن ًمٚمقٓة ،اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م ضمٕمنؾ أسمنق سمٙمنر
يّمكم سم٤مًمٜم٤مس هذه اىمقي إؿم٤مرة قمغم أٟمف هق اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمده ًمـ اًمذي يتقمم اًمّمالة هق وزم أُمر اعموٚمٛملم ،صمؿ
إساره صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م ؾمٛمع صقت قمٛمر ُم٤م ؾمٛمع أي أطمد ،طمتك ىم٤مل « َٓ ًَ ٓ،َ ٓ،مِ ُٞم ِّمؾ ًمِٚمٜمَّ ِ
َّن٤مس ا ْسمن ُـ
َأ ِو ُىم َح٤م َوم َ٦مش( )144ي٘مقهل٤م ُمٖمْم٥م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،اًمّمح٤مسم٦م يتو٤مءًمقن ُم٤م هذا اإلسار قمغم أو سمٙمر ٕٟمنف
ظمػميمؿ وأومْمٚمٙمؿ وٕٟمف أوٓيمؿ سم٠من يٙمقن ظمٚمٞمٗم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل هذا اعمٕمٜمك اعمراد.
(اعمتـ)
٤مب َُم٤م َيدُُ كل َقم َغم َشم َْر ِك ا ًْم َٙم ََال ِم ِذم ا ًْم ِٗم ْتٜمَ َِ٦م
َسم ُ
ِ
ِ
احلَ َو ِ
مح٤م ٌدَ ،قم ْـ َقم ِكم ْسم ِـ َز ْي ٍدَ ،قم ِـ ْ
نـَ ،قمن ْـ َأ ِو َسم ْٙمْن َر َةَ ،ح
ٞمؿَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ َّ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َودََّّ ٌدَ ،و ُُم ْوٚم ُؿ ْسم ُـ إِ ْسم َراه َ
ِ
وطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ اعمُْ َثٜمََّّكَ ،قم ْـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َقم ْب ِد اهللَِّ ْإَ ْٟم َّْم ِ
احل َو ِـَ ،قم ْـ َأ ِو َسم ْٙم َْر َةَ،
َ
٤مريَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمل ْإَ ْؿم َٕم ُ٨مَ ،قم ِـ ْ َ
قل اهللَِّ ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿً :مِ ْٚمحو ِـ سم ِـ َقم ِكم« :إِ َّن اسمٜمِل ه َذا ؾمٞم ٌدٌ  ،وإِين َأرضمق َأ ْن يّمٚمِح اهللَُّ سمِ ِ
َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
نف
ُ ْ َ
ْ ُ
َ
َ َ ْ
َ
ْ َ َ
ْ َ َ َ
ٍّ

( )143أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب اؾمتخالف أو سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ( ،)2442وأمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)100/2واًمٓمنؼماين ذم «اعمٕمجنؿ
إوؾمطش ( ،)1243واحل٤ميمؿ ذم «اعموتدرك قمغم اًمّمحٞمحلمش (.)521/1
( )144أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب اؾمتخالف أو سمٙمر ريض اهلل قمٜمف (.)2441
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نؾ اهللََّ َأ ْن يّمنٚمِح سمِ ِ
مح ٍ
َلمُِ ،مـ ُأُمتِلش( - )145و َىم َ٤مل ِذم طم ِد ِ
سم َ ِ
نلم ومِ َئ َت ْ ِ
ن٤مد َ «-و ًَم َٕم َّ
لم
َنلم ُِمن َـ اعمُْ ْونٚمِ ِٛم َ
نف َسم ْ َ
ي٨م َ َّ
ُ ْ َ
َ
َ
لم وم َئ َت ْ ِ ْ َّ
َْ
ِ
ٞمٛم َت ْ ِ
َلم ش(.)168
َقمٔم َ
ِ
ؼم َٟمَ٤م ِه َِم٤م ٌمَ ،قم ْـ ُحم َ َّٛم ٍدَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل ُطم َذ ْي َٗمن ُ٦مَُ :من٤م َأ َطمندٌٌ ُِمن َـ اًمٜمَّ ِ
َّن٤مس
احل َو ُـ ْسم ُـ َقم ٍّكمَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َي ِزيدُُ َ ،أ ْظم َ َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ْ َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َي ُ٘م ُ
ُشمُدْْ ِر ُيم ُف ا ًْم ِٗم ْتٜمَ ُ٦م ،إِ َّٓ َأ َٟمَ٤م َأ َظم٤م ُوم َٝم٤م َقم َٚم ْٞم ِف إِ َّٓ ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َُم ْو َٚم َٛم َ٦م َوم٢مِين َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل « َٓ
ك ا ًْم ِٗم ْتٜمَ ُ٦مش()169
َشم َُرض َ

ك

وقَ ،أ ْظمؼم َٟمَ٤م ُؿمٕمب ُ٦مَ ،قم ِـ ْإَ ْؿمٕم ِ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمٛمرو ْسم ُـ ُمر ُز ٍ
٨م ْسم ِـ ُؾم َٚم ْٞم ٍؿَ ،قم ْـ َأ ِو ُسم ْر َد َةََ ،قم ْـ َصم ْٕم َٚم َبن َ٦م ْسم ِ
نـ ُضن َب ْٞم َٕم َ٦م،
َ
َْ
ََ
َْ
ُْ
َرض ُه ا ًْم ِٗم َت ُـ َؿم ْٞم ًئ٤مَ ،ىم َ٤ملَ :وم َخ َر ْضمٜمََ٤م َوم٢مِ َذا ُوم ْو َٓم ٌ
نوب
َىم َ٤ملَ :د َظم ْٚمٜمََ٤م َقم َغم ُطم َذ ْي َٗم َ٦م َوم َ٘م َ٤مل :إِين ََٕ ْقم ِر ُ
رض ٌ
٤مط َُم ْ ُ
ف َر ُضم ًال َٓ َشم ُ ك
َومدََ َظم ْٚمٜمََ٤م َوم٢مِ َذا ومِ ِٞمف ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َُم ْو َٚم َٛم َ٦م َوم َو َ٠م ًْمٜمََ٤م ُه َقم ْـ َذًمِ َؽ َوم َ٘م َ٤ملَُ :م٤م ُأ ِريدُُ َأ ْن َي ِْم َت َِٛم َؾ َقم َكم َر ٌء ُِمن ْـ َأ ُْم َّم ِ
ن٤مر ُيم ُْؿ َطم َّتَّنك
َّ ْ
َشمٜمْ َْج ِ َكم َقم َّام ا ْٟم َْج َٚم ْ٧م.
نـ ُطم َّم ْ ٍ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َودََّّ ٌدَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َقم َقا َٟم َ٦مَ ،قم ْـ َأ ْؿم َٕم َ٨م ْسم ِـ ُؾم َٚم ْٞم ٍؿَ ،قم ْـ َأ ِو ُسم ْر َد َةََ ،قم ْـ ُضن َب ْٞم َٕم َ٦م ْسم ِ
نلم اًم َّث ْٕم َٚمبِنل
سمِ َٛم ْٕمٜمََ٤م ُه.

س سم ِـ َقمب ٍ
ِ
ِ
ن٤مدَ ،ىم َ
ن٤مل:
احل َو ِـَ ،قم ْـ َىم ْٞم ِ ْ َّ
ٞمؿ ْاهل ُ َذ ِ كزمَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ْسم ُـ ُقم َٚم َّٞم َ٦مَ ،قم ْـ ُيق ُٟم َُسَ ،قم ِـ ْ َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م إِ ْؾم َامقم ُٞمؾ ْسم ُـ إِ ْسم َراه َ
قل اهللَِّ ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ ِ ِ
ؼم َٟمَ٤م َقم ْـ َُم ِو ِػم َك َه َذا َأ َقم ْٝمدٌٌ َقم ِٝمدََ ُه إِ ًَم ْٞم َؽ َر ُؾم ُ
نف َو َؾمن َّٚم َؿ َأ ْم َر ْأ ٌي
ْ
َ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُفَ :أ ْظم ِ ْ
ُىم ْٚم ُ٧م ًم َٕم ٍّكم َر َ
ِ
َر َأ ْي َت ُف َوم َ٘م َ٤ملَُ :م٤م َقم ِٝمدََ إِ َ َّزم َر ُؾم ُ
ٌم ٍء َو ًَمٙمِٜمَّ ُف َر ْأ ٌي َر َأ ْي ُت ُف.
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ سمِ َ ْ

٤مؾمؿ سمـ ا ًْم َٗم ْْم ِؾَ ،قمـ َأ ِو َٟم َْرض َةََ ،قمـ َأ ِو ؾم ِٕم ٍ
ِ
ِ
ِ
ٞمدَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ
ْ
ْ
ٞمؿَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ًْم َ٘م ُ ْ ُ
َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم ْوٚم ُؿ ْسم ُـ إِ ْسم َراه َ
َ
لمَ ،ي ْ٘م ُت ُٚم َٝم٤م َأ ْو َمم اًم َّٓم٤م ِ َٗم َت ْ ِ
َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿََ « :ت ْ ُر ُق َُم ِ
َلم سمِ ْ
٤محلَؼش(.)152
٤مر َىم ٌ٦م ِقمٜمْْدََ ُوم ْر َىم ٍ٦م ُِم َـ اعمُْ ْوٚمِ ِٛم َ
(اًمنمح)

( )145أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م احلوـ واحلولم ريض اهلل قمٜمٝمام (.)1524
( )146أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمّمٚمح -سم٤مب ىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمحوـ سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام « :اسمٜمل هذا ؾمٞمد وًمٕمؾ اهلل أن يّمٚمح سمف سملم
ومئتلم قمٔمٞمٛمتلمش (.)0522
( )147أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م – سم٤مب ُم٤م يدل قمغم شمرك اًمٙمالم ذم اًمٗمتٜم٦م ( ،)2441وصححف إًمب٤مين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح (.)4020
( )152أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب قمالُم٦م اًمٜمبقة ذم اإلؾمالم ( ،)1412وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤ممؿ (.)1243

-71-

رشح السنة
هذه سم٘مٞم٦م أطم٤مدي٨م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمف أو ُم٤م ًمف قمالىم٦م سم٤مًمّمح٤مسم٦م ذم اًمب٤مب ،سم٤مب ُم٤م يندل قمنغم شمنرك
اًمٙمالم ذم اًمٗمتٜم٦م هذا هق إصؾ ،إصؾ أن اًمٗمتٜم٦م إذا حت٘مؼ أهن٤م ومتٜم٦م يؽمك اًمٙمالم ومٞمٝم٤م طمتنك يٕمٚمنق اًمّمنقت
اًمٕمٚمٛمل ،وم٢مذا شمٙمٚمؿ يمؾ اطمد يمام هق احل٤مصؾ أن وص٤مطم٧م وؾم٤م ؾ اإلقمالم ظمٗم٧م صقت أهؾ اًمٕمٚمؿ وم٤مًمٗمتٜم٦م
ٟم٤مر ٓ سمد ذم إـمٗم٤م ٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ ،يم٤مًمٜم٤مر ٓ يٓمٗمئٝم٤م إٓ اعم٤مء ،إذا اؾمتٕمٛمٚم٧م وؾم٤م ؾ إلـمٗم٤مء اًمٜمن٤مر ،هنذه إؿمنٞم٤مء
سمٕمض إطمٞم٤من ٓ شمزيد اًمٜم٤مر إٓ اؿمتٕم٤مٓ ،وم٤مًمٗمتٜم٦م إصؾ أن يٙمػ قمـ اًمٙمالم ومٞمٝم٤م ويرضمنع ومٞمٝمن٤م إمم اًمٕمٚمنامء
وأهؾ اًمٕمٚمؿ يتحدصمقن سم٤مًمذي يٜمبٖمل ذم ُمثؾ هذه اًمٗمتـ ًمٙمـ يمام شمالطمظ ،اًمٗمتـ أيمثر ُمـ يتٙمٚمؿ ومٞمف أهمػم أهنؾ
اًمٕمٚمؿ وهلذا اؿمتدت.
وىمد اظمؼم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف رأى ذم ُمٕمراضمف ظمٓمب٤مء اًمٗمتٜم٦م شم٘مرض أومقاهٝمؿ وؿمٗم٤مهٝمؿ سمٛم٘م٤مريض
ُمـ ٟم٤مرٕ ،هنؿ شمٙمٚمٛمقا ذم اًمٗمتٜم٦م ،واًمقاضم٥م ذم اًمٗمتٜم٦م قمدم اًمٙمالم ،وان يرضمنع ومٞمٝمن٤م ٕهنؾ اًمٕمٚمنؿ ًمٞمخنؼموا
سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل ومٞمٝم٤م ،وم٢مذا ص٤مح هذا وص٤مطم٧م هذه اًمقؾمٞمٚم٦م ،وص٤مطم٧م هذه اإلذاقم٦م وهنذه اًم٘مٜمن٤مة ،وهنذا
اًمِم٤مقمر زادت اًمٗمتٜم٦م ،سمٞمٜمام ًمق ارضمع إُمر عمـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًَم ْق ر كدو ُه إِ َمم اًمرؾم ِ
قل َوإِ َمم ُأ ْو ِزم إَ ُْم ِ
نر ُِمنٜمْ ُْٝم ْؿ
َّ ُ
َ
اًمِم ْٞم َٓم َ
مح ُت ُف ٓ َّشم َب ْٕم ُت ُُؿ َّ
٤من إِ َّٓ َىمٚمِ ًٞمال﴾(.)151
ًَم َٕمٚمِ َٛم ُف ا ًَّم ِذي َـ َي ْو َتٜمْْبِ ُٓمق َٟم ُف ُِمٜمْ ُْٝم ْؿ َو ًَم ْقٓ َوم ْْم ُؾ اهللَِّ َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ َو َر ْ َ
احل٤مصؾ أن إصؾ شمرك اًمٙمالم ذم اًمٗمتٜم٦م وان يرضمع ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م ،وهنذا ٓ يٙمن٤مد يٕمٛمٚمنف إٓ أىمنؾ
اًمٜم٤مس ،يٜمدر ضمدًً ا أن قمٛمؾ هذا إٓ ىمٚم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٙمٗمقن قمـ اًمٗمتٜم٦م ٕهن٤م مٞم٩م عمت٤مسمٕمتٝمن٤م ،واًمٙمنالم ومٞمٝمن٤م
ومٞمخقض ومٞمٝم٤م ُمـ ٓ جيقز ًمف اخلقض ومٞمٝم٤م ،وىمد يٙمقن ًمٙمالُمف يمام ذم احلدي٨م اًمٚمو٤من ومٞمٝمن٤م أؿمند ُمنـ وىمنع
اًموٞمػ ،إذا شمٙمٚمؿ اإلٟمو٤من يمالم ذم اًمٗمتٜم٦م ومٞمؽمشم٥م قمٚمٞمف رء أومٔمع ُمـ اًم٘متؾ سم٤مًموٞمػ.
ذم هذا احلدي٨م أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أصمٜمك قمغم احلوـ ،وهذا يدل قمغم أن اًمتٜم٤مزل اًمذي شمٜم٤مزًمنف
أُمر ـمٞم٥م ،وهلذا اؾمتحؼ ُمٕمف اإلؿم٤مدة ،ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ « :إِ َّن
احلوـ عمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف أٟمف ٌ
ا ْسمٜمِل َه َذا َؾمٞمدٌٌ ش وصػ ٟمبقيً ،مٞمس يم٠موص٤مف اًمٜم٤مس وجم٤مُمالمؿ ،وصػ ٟمبقي يندل قمنغم أن احلونـ أهنؾ
ًمذًمؽ ريض اهلل قمٜمف .

( )151اًمٜمو٤مء.61 :
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نلم ومِ ْنر َىم َت ْ ِ
لم ومِ َئ َت ْ ِ
َلم
َلم ُِم ْـ ُأ َُّمتِلش( )172ذم اًمٚمٗمظ أظمرَ « :سم ْ َ
«إِ َّن ا ْسمٜمِل َه َذا َؾمٞمدٌٌ َوإِين َأ ْر ُضمق َأ ْن ُي ّْمٚمِ َح اهللُ سمِ ِف َسم ْ َ
ِ
ٞمٛم َت ْ ِ
لمش( )151هذا احلدي٨م ومٞمف دًٓم٦م قمغم ُمٜم٘مب٦م ًمٚمحوـ ،ومٞمف دًٓم٦م قمغم أن اًمّمٚمح اًمذي وىمع
َلم ُِم َـ اعمُ ْوٚمِ ِٛم َ
َقمٔم َ
رضٞمف اهلل ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،ومٞمف ر ٌد قمغم اًمٓم٤م ٗمتلم اًمزا ٖمتلم :اًمراومْم٦م اًمنذيـ يٙمٗمنرون ُمٕم٤موين٦م
وُمـ ُمٕمف ،واخلقارج اًمذيـ يٙمٗمرون احلوـ وُمٕم٤موي٦م ُمٕمف ،اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقلَ « :و ًَم َٕم َّ
نؾ اهللَ َأ ْن
لم ومِ َئ َت ْ ِ
لمش( )152ويمذًمؽ يم٤من ،وم٢من هذا طمدث قم٤مم واطمد وأرسمٕملم ،واضمتٛمٕم٧م إُم٦م،
َلم ُِم َـ اعمُ ْوٚمِ ِٛم َ
ُي ّْمٚمِ َح سمِ ِف َسم ْ َ
وؾمٛمل قم٤مم امامقم٦م.
حمٛمد سمـ ُموٚمٛم٦م ؿمٝمد ًمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مٟمف ؾم٤مَل ُمـ اًمٗمتٜم٦م ،طمتك ىم٤مل طمذيٗم٦مُ :م٤م أطمد ُمنـ
اًمٜم٤مس شمدريمف اًمٗمتٜم٦م إٓ أٟم٤م أظم٤مومٝم٤م قمٚمٞمؽ ،إٓ حمٛمد سمـ ُموٚمٛم٦م ،وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ
َرض َك ا ًْم ِٗم ْتٜمَ ُ٦مش( )175عم٤م وىمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م ُم٤مذا ومٕمؾ؟ اقمتزهل٤م ريض اهلل قمٜمف  8هلذا ىم٤مل طمذيٗمن٦م :رضمنؾ ٓ
ي٘مقلَ َٓ « :شم ُ ك
شمرضه اًمٗمتـ ؿمٞم ًئ٤م ،ومخرج اًمراوي وم٢مذا وموٓم٤مط ،ظمٞمٛم٦م ُمرضوسم٦م ىمد هجر اًمبٚمد ،دظمٚمقا وم٢مذا حمٛمد سمـ ُمونٚمٛم٦م،
ؾم٠مًمٜم٤مه ،ىم٤ملُ :م٤م أريد أن أؿمتٛمؾ قمكم ر ٌء ُمـ أُمّم٤مريمؿ ،يٕمٜمل ٓ أريد أن أؾمٙمـ ذم اًمبٚمدان طمتك شمٜمجكم قمـ
جم٤مًموٙمؿ ،يٕمٜمل طمتك شمٜمتٝمل هذه اًمٗمتٜم٦م ،أُم٤م أٟم٤م ومو٠مظمرج طمتك يٓمٗمئ اهلل شمٕم٤ممم هذه اًمٗمتٜم٦م.
واقمتزهل٤م قمدد يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،يم٤مسمـ قمٛمر وؾمٕمد سمـ أو وىم٤مص ،وؾمنٚمٛم٦م سمنـ إيمنقع ،وقمندد ُمنـ
اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرض٤مهؿ ،رأوا آقمتزال وقمدم اًم٘مت٤مل عم٤م وىمع ُم٤م وىمنع سمنلم ُمٕم٤موين٦م وقمنكم،
وسملم قمكم وـمٚمح٦م سمـ اًمزسمػم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمـ امٛمٞمع.
ذم اعموػم اًمذي ؾم٤مره قمكم ريض اهلل قمٜمف ذم ىمت٤مل ُمٕم٤موي٦م ،أو ًم٘مت٤مل ـمٚمح٦م واًمزسمػم ،ؾمئؾ وهذا ُمـ أُم٤مٟمتف،
ًم٘مت٤مل ُمٕم٤موي٦م أو ًم٘مت٤مل ـمٚمح٦م ،أطمد اعموػميـ أو اًمزسمػم ،ؾمئؾ وهذا ُمـ أُم٤مٟمتف وشم٘منقاه هللُ ،مونػمك هنذا أن

( )150أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمّمٚمح -سم٤مب ىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمحوـ سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام « :اسمٜمل هذا ؾمٞمد وًمٕمؾ اهلل أن يّمٚمح سمف سملم
ومئتلم قمٔمٞمٛمتلمش (.)0522
( )151أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمّمٚمح -سم٤مب ىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمحوـ سمـ قمكم « :إن اسمٜمل هذا ًموٞمد ،وًمٕمؾ اهلل أن يّمٚمح سمف سملم ومئتلم ُمـ
اعموٚمٛملمش (ُ ،)0522مـ طمدي٨م أو سمٙمرة ريض اهلل قمٜمف.
( )152أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م احلوـ واحلولم ريض اهلل قمٜمٝمام (.)1524
( )153أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م – سم٤مب ُم٤م يدل قمغم شمرك اًمٙمالم ذم اًمٗمتٜم٦م ( ،)2441وصححف إًمب٤مين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح (.)4020
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ًمت٘م٤مشمؾ ُمٕم٤موي٦م ،أو ًمت٘م٤مشمؾ ـمٚمح٦م واًمزسمػم ،أقمٝمدٌٌ قمٝمده إًمٞمؽ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،يٕمٜمل هؾ اًمٜمبل
رأي رأيتف؟.
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أوص٤مك أن شم٘م٤مشمٚمٝمؿ ،أم ٌ
رأي رأيتف ،يٕمٜمل أٟم٤م
ىم٤ملُ :م٤م قمٝمد إزم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٌمء ،يٕمٜمل ذم هذه اعمو٠مًم٦مً ،مٙمٜمف ٌ
جمتٝمدٌ ذم أن جي٥م أن أىم٤مشمٚمف ،أُم٤م أن يٙمقن قمٝمد أو وصٞم٦م ُمٜمل أٟموبٝم٤م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُ ،مٕمن٤مذ
ٌ
اهلل! ُمـ أقمٔمؿ اًمردود قمغم اًمراومْم٦م طملم ي٘مقًمقن أن قمٚم ًٞم٤م يم٤من ي٘م٤مشمٚمٝمؿٕ 8هنؿ ُمٜم٤موم٘مقن.
عم٤م ضم٤مء ىمت٤مل اخلقارج ،اشمٗمؼ اًمّمح٤مسم٦م قمغم أن ىمت٤مل ٍ
ُمٜمّمنقص ُمنـ اًمٜمبنل
قمكم ريض اهلل قمٜمف ًمٚمخنقارج
ٌ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،وطمدث قمكم ريض اهلل قمٜمف اًمٜم٤مس سم٠من اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أظمؼمه سم٠مُمرهؿ ،وأٟمف
أُمره سم٘مت٤مهلؿ ،وأظمؼمه سمٕمالُم٦م اخل٤مرضمل ،اًمودي٦م اًمذي ؾمٞمجدوٟمف قمالُم ً٦م قمنغم أهننؿ اخلنقارج اعم٘مّمنقدون ذم
احلدي٨م ،وىم٤مل ريض اهلل قمٜمف قمكم ،وضمٝمر هبذا وأومِم٤مه ،ىم٤ملً :مقٓ أن شمبٓمروا يٕمٜمل يّمٞمبٙمؿ اًمبٓمنر وشمؽميمنقا
اًمٕمٛمؾٕ ،ظمٓمرشمٙمؿ سمام ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ىمت٤مهلؿ ،يٕمٜمل ُمـ اًمٗمْمؾٕ 8ن ىمت٤مل اخلنقارج
ُمـ أقمٔمؿ اًم٘مت٤مل.
طمتك ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًَ « :مئِـ َأدر ْيم ُتُٝمؿ ََٕ ْىم ُت َٚمٜمََّّٝمؿ َىم ْت َْؾ َقم ٍ
٤مدش( )176سمٜمٗموف صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ،
ُ ْ
ْ َْ ُ ْ
وىم٤ملَ « :ظم ْ ُػم َىمتِ ٍ
ن٧م َأ ِدين ِؿ
حت َ
ٞمؾ َُمن ْـ َىم َت ُٚمنق ُهش( )177أومْمنؾ اًم٘منتغم ُمنـ ي٘متٚمنف اخلنقارج« ،وىمتنٞمٚمٝمؿ ذ ىمتٞمنؾ َ ْ
اًمو َام ِءش(.)178
َّ
عم٤م ضم٤مء ي٘م٤مشمؾ ُمٕم٤موي٦م ،ىم٤مل :أٟم٤م َل يٕمٝمد زم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،هذا رأي واضمتٝم٤مد أضمتٝمنده،
ُمـ أُم٤مٟمتف ريض اهلل قمٜمف  ،ىم٤مل هذا جمرد رأي واضمتٝم٤مد أٟم٤م وزم أُمنر اٟمٕم٘مندت زم اًمبٞمٕمن٦م ،أرى أن ُي٘من٤مشمٚمقا ،أُمن٤م
اخلقارج وم٤مؾمٛمٕمقا ُم٤م ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمٝمؿ.
هلذا ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد عم٤م طمدث سم٤محلدي٨م :ىم٤مل :وأؿمٝمد أٟمٙمؿ ىمتٚمتٛمقه ي٤م أهؾ اًمٕمراقٕ 8هنؿ يم٤مٟمقا ُمع قمنكم
ريض اهلل قمٜمف  ،ومٗمرق يمبػم.
( )154أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي -سم٤مب سمٕم٨م قمكم سمـ أو ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًموالم ،وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ريض اهلل قمٜمف إمم اًمٞمٛمـ ىمبؾ طمج٦م اًمقداع (،)2131
وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤ممؿ (.)1242
ِ
ِ
٤مبَ :و ُِم ْـ ؾمقر ِة ِ
آل ِقم ْٛم َر َ
ان (.)1222
اب َشم ْٗمو ِػم ا ًْم ُ٘م ْرآن َ -سم ٌ
( )155أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)432 /14واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب َأ ْسم َق ُ
ُ َ
( )156أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم سم٤مب :وُمـ ؾمقرة آل قمٛمران ( ،)1222وطموٜمف إًمب٤مين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح (ُ )1332مـ طمدي٨م أو أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف.
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هلذا ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ومرق سملم ُمو٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م وىمع ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمٗم٘مٝمن٤مء ،ىمن٤مل :إهننؿ ضمٕمٚمنقا ىمتن٤مل قمنكم
ًمٓمٚمح٦م واًمزسمػم ،وىمت٤مل قمكم عمٕم٤موي٦م ُمثؾ ىمت٤مل اخلقارجٟ ،م٘مقل :هذا ظمٓم٠م يمبػم ضمدًً ا ،وومرق يمبػم سملم ىمت٤مل قمنكم
ًمٚمخقارج ،وىمت٤مل قمكم ًمٓمٚمح٦م وىمت٤مل قمكم عمٕم٤موي٦م ،يمام ؾمٞم٠ميت اًمٗمرق إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
احلدي٨م اًمكم سمٕمده أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملََ « :ت ْ ُر ُق َُم ِ
٤مر َىم ٌ٦مش يٕمٜمل خترج ،وهؿ اخلقارجِ « ،قمٜمْْندََ
لمش يٕمٜمل ذم اًمقضع اًمذي يم٤من ومٞمف ومرىم٦م ،طمٞم٨م يم٤من هٜم٤مك ظمالف سملم قمكم ُمـ ضمٝم٦م ،وـمٚمح٦م
ُوم ْر َىم ٍ٦م ُِم ْـ اعمُْ ْوٚمِ ِٛم َ
واًمزسمػم وقم٤م ِم٦م ريض اهلل قمٜمف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،ىم٤ملَ « ، :ي ْ٘م ُت ُٚم َٝم٤م َأ ْو َمم اًم َّٓم٤م ِ َٗم َت ْ ِ
حلؼش(ُ )157منـ اًمنذي ىمتنؾ
َلم سمِن٤م َ
اخلقارج؟.
قمكم ريض اهلل قمٜمف  ،ومدل قمغم أٟمف أومم سم٤محلؼً ،مٙمـ ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم ُمٜمٝم٤مج اًموٜم٦م :هذا احلدي٨م ومٞمف
دًٓم٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًً ا ،وهل شمدل قمغم أن ُمع ُمـ ىم٤مشمٚمقا قمٚم ًٞم٤م وهؿ ـمٚمح٦م واًمزسمػم وُمٕم٤موي٦م ُمٕمٝمؿ سمٕمض احلؼ ،ىمن٤مل
اًمدًمٞمؾ ىمقًمفَ « :أ ْو َمم اًم َّٓم٤م ِ َٗم َت ْ ِ
َلمش ومدل قمغم أن قمٜمد اًمٓم٤م ٗم٦م إظمرى طم ً٘م٤مً ،مٙمـ أومم اًمٓم٤م ٗمتلم سم٤محلؼ قمنكم ريض
اهلل قمٜمف .
ومٝمذا احلدي٨م إذا ومرح سمف اًمراومْم٦م ي٘م٤ملٟ :مٕمؿ ،أهؾ اًموٜم٦م ىمرروا هذا أن قمٚم ًٞم٤م هق ذم ىمت٤مًمف قمنغم اًمّمنقاب
ريض اهلل قمٜمف ً ،مٙمـ اًمٓمرف اًمث٤مين اًمذي شمريدون أن شمٙمٗمروه ضم٤مءيمؿ هذا احلدي٨م ،اًمذي يندل قمنغم أن قمٜمند
اًمٓمرف اًمث٤مين طم ً٘م٤مٕ 8ن ٓ ـمٚمح٦م وٓ اًمزسمػم وٓ قم٤م ِم٦م وٓ ُمٕم٤موي٦م يمٚمٝمنؿ ريض اهلل قمنٜمٝمؿُ ،من٤م أطمند ومنٞمٝمؿ
اقمؽمض قمغم أن يٙمقن قمكم هق اخلٚمٞمٗم٦م ،وًمٞمس هذا ً
أصال ُمـ ـمبٕمٝمؿ ،وًمٞمس هذا ُمـ ؿمٞمٛمٝمؿ ،قمكم سمقينع ًمنف
سم٤مخلالوم٦م ؾمٛم ًٕم٤م وـم٤مقم٦م ،أصمػمت ُمو٠مًم٦م ىمتؾ قمثامنٕ 8ن اًم٘متٚم٦م أظمزاهؿ اهلل ُم٤مذا ومٕمٚمقا؟.
اٟمْمٛمقا إمم ضمٞمش قمكم ،اًمبٞمٕم٦م ًمؽ واًموٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمؽُ ،م٤م ىم٤مشمٚمٜمن٤مك ،وٓ يٛمٙمنـ أن ٟم٘م٤مشمٚمنؽ ،أًمون٧م
أن أُمػم اعم١مُمٜملم ،اىمتؾ ه١مٓء اعمجرُملم اًمذيـ ىمتٚمقا ظمٚمٞمٗم٦م اعموٚمٛملم سم٤مُٕمس ،قمكم ريض اهلل قمٜمف ىمن٤مل :هن٤م
هؿ ىمد ص٤مرت ُمٕمٝمؿ قمبداٟمٙمؿ ،طمتك قمبٞمديمؿ أٟمتؿً ،مـ شمتٛمٙمٜمقا ُمـ اًمتٍمف ومٞمٝمؿ ،ي٘مقل :يمٞمػ أؾمتٓمٞمع أن
أىمتٚمٝمؿ ،وهؿ أن يمثرة يم٤مصمرةٓ ،سمد أن شمٙمقن اًمٞمد واطمدة ،قمٜمد ذ شم٘م٤مشمٚمٝمؿ إُم٦م دومٕم٦م واطمدة.

( )157أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب قمالُم٦م اًمٜمبقة ذم اإلؾمالم ( ،)1412وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤ممؿ (.)1243
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ومرأى ـمٚمح٦م واًمزسمػم أٓ يٜمتٔمرا ،وادمٝم٤م إمم اًمبٍمةً ،مٞم٘متال اًم٘متٚم٦م ُمـ أهنؾ اًمٙمقومن٦م ،اًم٘متٚمن٦م ضمن٤مءوا ُمنـ
اًمٙمقوم٦م وُمـ اًمبٍمة وُمـ ُمٍم ،قمكم ريض اهلل قمٜمف شمبٕمٝمؿ ٓ يريد ىمت٤مهلؿ ،وإٟمام ىم٤مل :أٟمن٤م وزم أُمنر اعمونٚمٛملم
وًمٞمس هلؿ أن يذهبقا هٙمذا ُمـ شمٚم٘م٤مء أٟمٗموٝمؿ ،وهذا واضم٥م يمقٟمنف قمنغم اًمّمنقابٕ 8ن ُمثنؾ هنذه اعمون٤م ؾ
يب٤مذه٤م وزم إُمرً ،مٙمـ هؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ي٘مقًمقن :قمثامن أُمػم اعم١مُمٜملم ،زوج سمٜمتل اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ ُمٝم٤مضمريُ ،ىمتؾ ذم ُمديٜم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمد ٟمو٤م ف وقمٜمد أهٚمف ،واخلقٟم٦م اًمٗمجرة ُيؽميمنقن،
ىم٤مًمقا ٓ ٟمؽميمٝمؿٟ ،محـ اًمذيـ ٟم٘متٚمٝمؿ.
ٓؿمؽ أن ُمثؾ هذه اعمو٤م ؾ ُمٜمقـم٦م سمٛمـ؟ سمنقزم إُمنرً ،مٙمنـ هنؿ َل يتحٛمٚمنقا ريض اهلل قمنٜمٝمؿ ،ومقىمنع
اًم٘مت٤مل ،وَل يٙمـ ـمٚمح٦م يريد ىمت٤مل قمكم سمال ؿمؽٕ 8ن ـمٚمح٦م واًمنزسمػم ًمنق أرادا ىمتن٤مل قمنكم ،أينـ ي٘من٤مشماله؟ ذم
اعمديٜم٦م ،ومٞمذهب٤من إمم اًمبٍمة وهق ذم اعمديٜم٦مً ،مق يم٤مٟم٤م يريدان ىمت٤مل قمكم ٟمٗموفً ،م٘متاله ذم اعمديٜم٦مً ،مٙمٜمٝمام ادمٝم٤م إمم
اًمبٍمة ،وص٤مرت اعمٕمريم٦م ذم اًمبٍمةٕ 8ن ـمٚمح٦م واًمزسمػم ٓ يريدان ىمت٤مل قمكم ٟمٗموف ،وإٟمام يريدان ىمتؾ اًم٘متٚم٦م،
وهٙمذا ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف صمب٧م قمٜمف سم٤مًموٜمد اًمّمحٞمح ،أٟمف عم٤م ىم٤مل ًمنف أسمنق ُمونٚمؿ اخلنقٓين :أشم٘م٤مشمنؾ قمٚم ًٞمن٤م
أوم٠مٟم٧م ُمثٚمف؟.
ظمػم ُمٜمل ،وأقمٚمؿ أٟمف أومم سم٤مُٕمر ،يٕمٜمنل وٓين٦م إُمنر ُمٜمنلً ،مٙمنـ أًمونتؿ
ىم٤مل ٓ :واهلل ،إين ٕقمٚمؿ أٟمف ٌ
شمٕمٚمٛمقن أن قمثامن اسمـ قمٛمل ،وأين أومم اًمٜم٤مس سمدُمف! ومٚمٞمبٕم٨م إمم سم٘متٚم٦م قمثامن وأٟم٤م أؾمٚمؿ ًمف.
ومام يم٤من قمٜمدهؿ ظمالف سم٠من قمكم هق اخلٚمٞمٗم٦مُ ،م٤م أطمد ي٘مقل هق اخلٚمٞمٗم٦م أٟم٤م ُمٕمؽمض قمغم ظمالومتف ،هذا ومٕمؾ
اًموٗمٝم٤مءً ،مٞمس ومٕمؾ أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،ؿمخص َت٧م اًمبٞمٕم٦م ًمف ،اٟمتٝمك اًمٙمالم واعمٜم٤مزقمن٦م. .
ذم طمٙمٛمفُ ،م٤م أطمد يٜم٤مزقمف ذم اخلالوم٦مً ،مٙمـ ضم٤مء أُمر آضمتٝمن٤مد ،ىمن٤مًمقا َل ي٘من٤مشمٚمٝمؿ ،واخلقٟمن٦م أُم٤مُمٜمن٤م ،واهلل ٓ
ٟمؽميمٝمؿٟ ،مذه٥م وٟم٘متٚمٝمؿُ ،مٕم٤موي٦م ي٘مقل :أٟم٤م اسمـ قمٛمف ،واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلَ ﴿ :وم َ٘مدْْ َضم َٕم ْٚمٜمََ٤م ًمِ َقًمِٞم ِف ُؾم ْٚم َٓم٤م ًٟمً٤م﴾(.)162
أيْم٤مُ :م٤م ىم٤مشمٚم٧م قمٚم ًٞم٤م إٓ ذم ؿم٠من قمثامنُ ،م٤م ىم٤مشمٚمتف ذم اًمقٓي٦م ،وهلذا َل
أٟم٤م ؾم٠مىمتؾ اًم٘متٚم٦م ،وهلذا ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م ً
يٜمّم٥م ـمٚمح٦م وٓ اًمزسمػم وٓ ُمٕم٤موي٦مَ ،ل يٜمّمبقا أطمدًً ا يب٤ميٕمقهَ ،ل ي٘مقًمنقا إن قمٚم ًٞمن٤م ًمنٞمس ً
أهنالُ ،مٕمن٤مذ اهلل أن

( )162اإلِساء.11 :
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ِ َٗم َت ِ
َلم سمِن٤محلؼش()161

ي٘مقًمقا هذا! ًمٙمـ ٓسمد ُمـ ىمتؾ ُمـ ىمتٚمف 8هلذا ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ « :ي ْ٘م ُت ُٚم َٝم٤م َأ ْو َمم اًم َّٓم٤م ْ

َ

يٕمٜمل أن قمٜمد اًمٓم٤م ٗم٦م إظمرى رء ُمـ احلؼ سمال ؿمؽَ ،ل ي٘مقًمقا ُم٤م ٟمريده ،هذا ومٕمؾ اًمنذيـ ٓ يٗم٘مٝمنقن ُمنـ
اعمت٠مظمريـ ،إذا َت٧م سمٞمٕم٦م ىم٤مل أٟم٤م ُم٤م اىمتٜمٕم٧م ،هذا ًمٞمس ًمف ،إذا َت٧م اًمبٞمٕم٦م ًمزُمتؽ اًمبٞمٕم٦م وًمزُم٧م امٛمٞمع ،طمتنك
ُمـ يم٤مٟمقا ذم إري٤مف وذم اعمدن وذم اًم٘مرى ،وذم اًمب٤مدي٦م ،يمؾ ه١مٓء اٟمتٝمك ،اٟمتٝم٧م اًمبٞمٕمن٦م ،إذا اٟمتٝمن٧م اًمبٞمٕمن٦م
وسمقيع ُمـ ىمبؾ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ،سم٤ميٕمف أهؾ سمدرً ،مزُم٧م اًمبٞمٕم٦م إُم٦م يمٚمٝم٤م ،هذا اٟمتٝمك.
ضم٤مء اًمٜم٘م٤مش سملم ُمٕم٤موي٦م وسملم قمكم ذم ُمقضقع ىمتٚم٦م قمثامن ،وَل يٙمـ ٟم٘م٤مش أٟم٧م شمونتحؼ أو ٓ شمونتحؼ،
أٟم٤م اخلٚمٞمٗم٦م أو أٟم٧م ًمو٧م ُموتحؼ اخلالوم٦مُ ،م٤م يم٤من ي٘م٤مس هبذه اًمٓمري٘م٦م 8هلذا ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ « :أ ْو َمم
اًم َّٓم٤م ِ َٗم َت ْ ِ
حلؼش( )160ومدل قمغم أن إطمؼ إومم سم٤محلؼ قمكمً ،مٙمـ اًمٓم٤م ٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمٜمده٤م ٟمقع طمؼ ،احلندي٨م
َلم سمِ٤م َ
اطمٗمٔمف واضبٓمفٕ 8ن صمٛم٦م أطم٤مدي٨م يمثػمة ،وأهنؾ اًمونٜم٦م ي٘منررون أن قمنكم ريض اهلل قمٜمنف هنق اًمنذي قمنغم
اًمّمقاب ،عم٤مذا؟.
ٕٟمف هق وزم إُمر ،ووزم إُمر إصؾ أٟمنف هنق اًمنذي يبن٤مذ ُمثنؾ هنذه إُمنقر ،هنذا هنق إصنؾ،
وآضمتٝم٤مد اًمذي اضمتٝمده ـمٚمح٦م واًمزسمػم وُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،اضمتٝم٤مدهؿ هذا سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ُمن٠مضمقرون،
ًمٙمٜمٝمؿ أظمٓمئقا ،أُم٤م قمكم وم٤مضمتٝمد وم٠مص٤مب ،شمٜمتٝمل اعمو٠مًم٦م قمٜمد هذا.
ًمٙمـ هؾ يم٤من قمٜمد أوًمئؽ طمؼ؟ ٟمٕمؿ قمٜمدهؿ طمؼٕ 8ن قمٜمدهؿ ىمْمٞم٦م قمٜمدهؿ ُمقضنقع ،ي٘مقًمنقن :أُمنػم
اعم١مُمٜملم ُىمتؾ ،طمتك قمٜمد ٟمو٤م ف ،طمتك عم٤م ُأريد أن ُيدومـ ،أسمقا أن ُيدومـ ُمع اًمٜمبل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ وُمنع
ِسا ُمـ ؾمٞمٓمرمؿ قمغم اعمديٜم٦م ،يمؾ هذإ 8ن هن١مٓء
ص٤مطمبٞمف ،وأسمقا أن ُيدومـ طمتك إٓ ذم ُمقضع ٟم٤مء ،ودومٜمقه ً
دمؼموا وـمٖمقا ،ىم٤مًمقا ُم٤م ٟمؽميمٝمؿ ،واهلل ٓ ٟمؽميمٝمؿ طمتك ًمق ُٟمُ٘م َتَؾ ،يٕمٜمل َل يدومـ قمثامن ريض اهلل قمٜمنف إٓ قمندد
ىمٚمٞمؾ ضمدًً ا يمٚمف ٕن ه١مٓء ؾمٞمٓمروا قمغم اعمديٜم٦م.
ىم٤مًمقاٟ :محـ ٟمِمٞمد وٟمبٞمد ظمؼمهؿ ،وٓ ٟمؽميمٝمؿ ،أُم٤م وٓي٦م قمكم ومٕمغم اًمرأس واًمٕمنلمُ ،من٤م ىمٚمٜمن٤م ومٞمٝمن٤م رء،
ًمٙمـ يمقن قمكم ؾمٞمت٠مظمرٟ ،محـ اًمذيـ ؾمٜمت٘مدم ،يٕمٜمل قمٜمدهؿ ىمْمٞم٦مً ،مٙمـ اًمّمقاب ُمع قمكمٟٕ 8منف وزم إُمنر،

( )161أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب قمالُم٦م اًمٜمبقة ذم اإلؾمالم ( ،)1412وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤ممؿ (.)1243
( )160أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب قمالُم٦م اًمٜمبقة ذم اإلؾمالم ( ،)1412وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤ممؿ (.)1243

-77-

رشح السنة
ويم٤من يرى أن دمتٛمع اًمٙمٚمٛم٦م ،وم٢مذا اضمتٛمٕم٧م اًمٙمٚمٛم٦م ؾمٞمبٞمدهؿ سمال أدٟمك ؿمؽ ،ي٘مقل :طمتنك دمتٛمنع اًمٙمٚمٛمن٦م،
ويٜمْمبط إُمرٕ 8ن اعمو٠مًم٦م ه٤مضم٧م ومتٜم٦م يمبػمة ضمدًً ا سمٕمد أن ُىمتؾ قمثامن ،صمؿ ٓسمد أن ُيٕمرف ُمـ هق اًمذي ىمتٚمنف،
وحيدد اًم٘متٚم٦مٕ 8هنؿ يم٤مٟمقا يمثرة ،أشمقا ُمـ اًمٙمقوم٦م وُمنـ اًمبٍمنة وُمنـ ُمٍمن ،ومالسمند أن ُحينددوا ويْمنبٓمقا
ُ
ويٕمرومقإ 8هنؿ سمٕمد ُم٤م ومٕمٚمقا ُم٤م ومٕمٚمقا شمؼميمقا سمٕمد ُم٤م ؾمٞمٓمروا قمٚمٞمف ،وىمتؾ قمثامن سمتٚمؽ اًمٓمري٘م٦م ،ومبٕمد أن َت٧م
أيْم٤م ىمب٤م ؾ رضمٕمقا إمم ىمب٤م ٚمٝمؿً ،مٞمس ُمـ اًموٝمقًم٦م أٟمؽ شم٠ميت إمم ىمبٞمٚمن٦م
اًمبٞمٕم٦م شمٗمرىمقا ذم إُمّم٤مر ،ويم٤من ُمٕمٝمؿ ً
قمنمات إًمقف وشم٘مقل أقمٓمقين ومال ًٟمً٤م ،اًم٘مبٞمٚم٦م ىمد شم٘مقم دوٟمف ،ومٙم٤من يرى أٟمف ٓسمد أن ُيوٛمع ًمنف ويٓمن٤مع ،وأن
مدأ إُمقر ً
أوٓ ،وهذا هق اًمّمقاب.
ًمٙمننـ هننؾ قمٜمنند أوًمئننؽ طمننؼٟ ،مٕمننؿ قمٜمنندهؿ طمننؼ ،وهلننذا هننذا احلنندي٨م ُمٝمننؿ ضمنندًً اَ « ،ي ْ٘م ُت ُٚم َٝمنن٤م َأ ْو َمم

ِ َٗم َت ِ
َلمش()161

اًم َّٓم٤م ْ

أوممً ،مٙمـ قمٜمد اًمٓم٤م ٗم٦م إظمرى طمؼ.
(اعمتـ)

ِ
٤مب ِذم اًم َّت ْ
اًمو َال ُم
َّخٞمِ ِػم َسم ْ َ
لم ْإَ ْٟمْبِ َٞم٤مء َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ َّ
َسم ٌ
اًمّم َال ُة َو َّ
ختَػموا سملم ْإَٟمْبِٞم ِ
ِ
ِ ٍ
٤مءش(.)184
اخلدْْ ِريَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل اًمٜمََّّبِ كل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َٓ « :
و َقم ْـ َأ ِو َؾمٕمٞمد ْ ُ
ص ْسم ُـ ُقم َٛم َرَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؿم ْٕم َب ُ٦مَ ،قم ْـ َىم َتَ٤م َد َةََ ،قم ْـ َأ ِو ا ًْم َٕم٤مًمِ َٞم ِ٦م ،و َقم ِـ ا ْسم ِـ َقم َّب ٍ
٤مسَ ،قم ِـ اًمٜمََّّبِنل َص َّ
نغم ا ُ
هلل
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َطم ْٗم ُ
َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ ،ىم َ٤ملَُ « :م٤م َيٜمْ َب ِٖمل ًمِ َٕم ْب ٍد َأ ْن َي ُ٘م َ
قل إِين َظم ْ ٌػم ُِم ْـ ُيق ُٟم َُس ْسم ِـ َُم َّتَّكش(.)185

حي َٞمك ْ ِ
اينَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمِل ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َؾم َٚم َٛم َ٦مَ ،قم ْـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ إِ ْؾم َح َ
٤مقَ ،قم ْـ إِ ْؾم َنام ِقم َٞمؾ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ ا ًْم َٕم ِز ِيز ْسم ُـ َ ْ
َ
احل َّر ك
سم ِـ َأ ِو طمٙمِٞم ٍؿَ ،قم ِـ ا ًْم َ٘م ِ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َي ُ٘م ُ
َ٤من َر ُؾم ُ
٤مؾم ِؿ ْسم ِـ ُحم َ َّٛم ٍدَ ،قم ْـ َقم ْب ِد اهللَِّ ْسم ِـ َضم ْٕم َٗم ٍرَ ،ىم َ٤ملَ :يم َ
قل:
َ
ْ
« َُم٤م َيٜمْ َب ِٖمل ًمِٜمََبِ ٍّل َأ ْن َي ُ٘م َ
قل إِين َظم ْ ٌػم ُِم ْـ ُيق ُٟم َُس ْسم ِـ َُم َّتَّكش(.)186
( )161أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب قمالُم٦م اًمٜمبقة ذم اإلؾمالم ( ،)1412وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤ممؿ (.)1243
( )162أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمدي٤مت ،سم٤مب إذا ًمٓمؿ اعموٚمؿ امقدي٤م قمٜمد اًمٖمْم٥م ( ،)4714وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤م ؾ ،سم٤مب ُمـ ومْم٤م ؾ ُمقؾمك صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)0152
( )163أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤مء -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم{ :وهؾ أشم٤مك طمدي٨م ُمقؾمك} ( ،)0174وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤م ؾ -سم٤مب ذم ذيمنر
يقٟمس قمٚمٞمف اًموالم (ُ ،)0155مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )164أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤مء -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم{ :وهؾ أشم٤مك طمدي٨م ُمقؾمك} ( ،)0174وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤م ؾ -سم٤مب ذم ذيمنر
يقٟمس قمٚمٞمف اًموالم (ُ ،)0155مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ُم٤م.
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حي َٞمك ْسم ِـ َوم ِ
قبَ ،ىم َ٤ملَ :طمندََّّ َصمٜمََ٤م َأ ِوَ ،قم ِ
٤مر ٍ
نـ
سَ ،ىم َ٤مَٓ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َي ْٕم ُ٘م ُ
٤مج ْسم ُـ َأ ِو َي ْٕم ُ٘م َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َطم َّج ُ
قبَ ،و ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َ ْ
ِ
ِ
ا ْسم ِـ ِؿم َٝم ٍ
ن٤مل َر ُضم ٌ
ن٤ملَ :ىم َ
مح ِـ ْإَ ْقم َر ِجَ ،قمن ْـ َأ ِو ُه َر ْي َنر َةََ ،ىم َ
نؾ ُِمن َـ
اًمر ْ َ
اًمر ْ َ
مح ِـَ ،و َقم ْبد َّ
٤مبَ ،قم ْـ َأ ِو َؾم َٚم َٛم َ٦م ْسم ِـ َقم ْبد َّ
قدي َوم َذه٥م ا ًْمٞمٝم ِ
قد :وا ًَّم ِذي اص َٓم َٗمك ُمقؾمك َومر َومع اعمُْوٚمِؿ يدََ ه َوم َٚم َٓمؿ وضمف ا ًْمٞمٝم ِ
ا ًْمٞمٝم ِ
قد كي إِ َمم رؾم ِ
نقل اهللَِّ َص َّ
نغم
َ َ َُ
َ َ ْ َ َُ
ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ
ْ
َ
َُ
َ ُ
ِ
ِ
ختَػم ِ
َّن٤مس ُي ّْمن َٕم ُ٘م َ
وين َقم َ
قن،
قؾمنكَ ،ومن٢مِ َّن اًمٜمَّ َ
نغم ُُم َ
اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َوم َ٠م ْظم َ َ
ؼم ُه َوم َ٘م٤م َل اًمٜمََّّبِ كل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿُ َ ُ َٓ « :
ِ
قؾمك َسم٤مـمِ ٌش ِذم َضم٤مٟمِ ِ
٥م ا ًْم َٕم ْر ِ
٤مق َىم ْب ِكمَ ،أ ْو َيم َ
َ٤من ِمم َّ ْـ َص ِٕم َؼ َوم َ٠م َوم َ
شَ ،وم َال َأ ْد ِري َأ َيم َ
َوم َ٠م ُيم ُ
َ٤من ِمم َّ ِـ
ُقن َأ َّو َل َُم ْـ ُيٗم ُٞمؼ َوم٢مِ َذا ُُم َ

اؾم َت ْثٜمََك اهللَُّ َقم َّز َو َضم َّؾش(َ )187ىم َ٤مل َأ ُسمق َد ُاو َدَ :و َطم ِد ُ
حي َٞمك َأ َشم كَؿ.
ي٨م ا ْسم ِـ َ ْ
ْ

يسَ ،قم ْـ ُخم ْ َت ِ
َ٤مر ْسم ِـ ُوم ْٚم ُٗم ٍؾَ ،ي ْذ ُيم ُُر َقم ْـ َأ َٟم ٍ
ن٤مل َر ُضم ٌ
َسَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ
نؾ
قبَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ اهللَِّ ْسم ُـ إِ ْد ِر َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ِز َي٤م ُد ْسم ُـ َأ كي َ
ِ
ًمِرؾم ِ
اهٞمؿش()188
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ « َذ َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ :ي٤م َظم ْ َػم ا ًْم َ ِؼم َّي ِ٦مَ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
اك إِ ْسم َر ُ
َ ُ
اقملَ ،قمـ َأ ِو َقمام ٍرَ ،قمـ َقمب ِ
طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمٛمرو سمـ ُقم ْثام َن ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ًْمقًمِٞمدُُ َ ،قم ِـ ْإَو َز ِ
ند اهللَِّ ْسم ِ
نـ َوم كنر َ
وخَ ،قمن ْـ َأ ِو
ْ ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ُْ ْ ُ َ

ُه َر ْي َر َةََ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
نؼ َقمٜمْْن ُف ْإَ ْر ُضَ ،و َأ َّو ُل
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ « :أ َٟمَ٤م َؾمٞمدُُ َو ًَم ِد آ َد َمَ ،و َأ َّو ُل َُمن ْـ َشمٜمْ َِْم ك
َؿم٤مومِ ٍع َو َأ َّو ُل ُُم َِم َّٗم ٍعش(.)189
طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َٛمدُُ سمـ اعمُْ َتَقيم ِؾ ا ًْمٕمو َ٘م َال ِين ،و َخم ْ َٚمدُُ سمـ َظم٤مًمِ ٍد َّ ِ
ِ
ؼم َٟمَن٤م
ْ ُ
ك َ
َّ ْ ُ َ
َ
اًمر َّزاقَ ،أ ْظم َ َ
اًمِمٕم ِػم كي اعمَْ ْٕمٜمََكَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ َّ
َ ْ
ٞمد سم ِـ َأ ِو ؾم ِٕم ٍ
ِ ِ
َُم ْٕم َٛم ٌرَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ َأ ِو ِذ ْ ٍ
ٞمدَ ،قم ْـ َأ ِو ُه َر ْي َر َةََ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ:
ْ٥مَ ،قم ْـ َؾمٕم ْ
َ
لم ُه َق َأ ْم ََٓ ،و َُم٤م َأ ْد ِري َأ ُقم َز ْي ٌر َٟمَبِل ُه َق َأ ْم َٓش(.)190
« َُم٤م َأ ْد ِري َأ ُشم َّب ٌع ًَم ِٕم ٌ
٤مبَ ،أ َّن َأسم٤م ؾمن َٚمٛم َ٦م سمنـ َقمب ِ
ؼم ِين ُيق ُٟم ُُسَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ ِؿم َٝم ٍ
محَدُُ ْسم ُـ َص٤مًمِ ٍحَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ْسم ُـ َو ْه ٍ
ند
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ْ َ
َ َ َ ْ َ ْ
٥مَ ،ىم َ٤ملَ :أ ْظم َ َ
قلَ « :أ َٟمَ٤م َأ ْو َمم اًمٜمَّ ِ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َي ُ٘م ُ
ؼم ُه َأ َّن َأ َسم٤م ُه َر ْي َر َة َىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
َّ٤مس سمِ٤م ْسم ِـ َُم ْر َي َؿ،
اًمر ْ َ
مح ِـَ ،أ ْظم َ َ
َّ
ْإَ ْٟمْبِٞم٤مء َأو َٓد َقم َّال ٍ
تَ ،و ًَم ْٞم َس َسم ْٞمٜمِل َو َسم ْٞمٜمَ ُف َٟمَبِلش(.)171
َ ُ ْ ُ

( )165أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب :اخلّمقُم٤مت – سم٤مب ُم٤م يذيمر ذم إؿمخ٤مص واخلّمقُم٦م سملم اعموٚمؿ واًمٞمٝمقد (. )0211
( )166أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤م ؾ -سم٤مب ُمـ ومْم٤م ؾ إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ صغم اهلل قمٚمٞمف (ُ ،)0147مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ .
ِ
٤مب َشم ْٗم ِْم ِ
ٞمؾ َٟمَبِٞمٜمََ٤م َص َّغم اهللُ قمََ َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ قمََ َغم َمجِٞم ِع ْ
اخلَ َال ِ ِؼ (ُ ،)0056مـ طمدي٨م أو هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )167أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب ا ًْم َٗم َْم٤م ِؾَ -سم ُ
ِ
ِ
ِ
اًمو َال ُم (.)2452
٤مب ِذم اًمتَّ َّْخ ِٞم ِػم َسم ْ َ
لم ْإَ ْٟمْبِٞمَ٤مء قمََ َٚمٞمْ ِٝم ُؿ َّ
اًموٜمََّّ٦مَ -سم ٌ
اًمّم َال ُة َو َّ
( )172أظمرضمف أسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
َ٤مب ُمريؿ إِ ْذ ا ْٟمتَب َذ ْ ِ
ِ
ِ
ذ ِىمٞمًّ٤م} ( ،)1221وُموٚمؿ ذم يمت٤مب
َ
( )171أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤مء -سم٤مب ىمقل اهللَ { :وا ْذ ُيم ْر ِذم ا ًْمٙمتَ ِ َ ْ َ َ
ت ُم ْـ َأ ْهٚم َٝم٤م َُم َٙمَ٤م ًٟمً٤م َ ْ
اًمٗمْم٤م ؾ -سم٤مب ومْم٤م ؾ قمٞموك قمٚمٞمف اًموالم (ُ ،)0143مـ طمدي٨م أو هريرة .
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(اًمنمح)
هذه إطم٤مدي٨م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم همدًً ا ٟمنمطمٝم٤م ،أن شم٘مرأ وهمدا ٟمنمطمٝم٤مٟ ،مو٠مل اهلل أن يٞمرس اًمٗمراغ ُمنـ
اًمٙمت٤مب ،واهلل أقمٚمؿ ،وصغم اهلل قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وؾمٚمؿ شموٚمٞمام.
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم قمبده ورؾمقًمف حمٛمد قمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ آُملم:
ىمرأت أطم٤مدي٨م سم٤مب اًمت خٞمػم سملم إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمونالم وٟمنمنح هنذا سمن٢مذن اهلل قمنز وضمنؾ،
ختَػموا سملم إَٟمْبِٞم ِ
٤مءش( ،)170أي ٓ شمٗمْمٚمقا سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض.
احلدي٨م إول ذم ىمقًمفَ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ٓ« :
محؾ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ احلدي٨م قمغم أن اعمراد اًمتخٞمػم اًمذي يٙمقن ومٞمف شمٜم٘مٞمص ًمٚمٛمٗمْمقل وإٓ وم٘مند ىمن٤مل
ِ
اًمر ُؾم ُؾ َوم َّْم ْٚمٜمََ٤م َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ َقم َغم َسم ْٕم ٍ
ض﴾( ،)171وم٤مًمرؾمؾ ٓ ؿمؽ أهنؿ سمٞمٜمٝمؿ شمٗمْمنٞمؾ وقمٚمٞمنف
اهلل قمز وضمؾ ﴿ :شم ْٚم َؽ ك
حيٛمؾ هذا احلدي٨م قمغم هذا اًمقضمف.
وىمٞمؾ إن هذا ىمبؾ أن يقطمك إًمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن اهلل قمز وضمؾ ومْمؾ سمٕمْمنٝمؿ قمنغم سمٕمنض ،وٓ
ؿمؽ أن اعم٘مّمقد سمتٗمْمٞمؾ إٟمبٞم٤مء سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض هق سمٞمن٤من درضمن٤ممؿ -قمٚمنٞمٝمؿ صنٚمقات اهلل وؾمنالُمف-
وًمٞمس اعم٘مّمقد أن امْمؿ وأن يٜم٤مل ُمـ أي أطمد ُمٜمٝمؿ وم٢من هذا ُمـ اًمب٤مـمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ٓ ي٘مّمد سمٙمقن حمٛمد صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أومْمؾ إٟمبٞم٤مء أن يٜم٤مل ُمـ همػمه ُمٕم٤مذ اهلل ،وقمٚمٞمف حيٛمؾ احلدي٨م قمغم ُم٤م ذيمر.
احلدي٨م اًمذي سمٕمده ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ  ٓ« :يٜمْب ِٖمنل ًمِٕمب ٍ
نػم ُِمن ْـ ُينق ُٟم َُس ْسم ِ
ند َأ ْن َي ُ٘م َ
نـ
َْ
َ َ
نقل َأ َٟمَن٤م َظم ْ ٌ
َُم َّتَّكش( ،)172يقٟمس قمٚمٞمف اًموالم ظمص سم٤مًمذيمر ٕن اهلل شمٕم٤ممم ىمص ذم يمت٤مسمف ذه٤مسمف ُمٖم٤مض ًب٤م ومذيمر ُم٤م طمّمؾ ُمنـ
اٟمت٘م٤مم احلقت ًمف ،وم٘مد ئمـ ضم٤مهؾ أن هذا يبٞمح شمٜم٘مّمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،وهذا ظمٓمن٠م سمن٤مًمغ ٓ حينؾ
٤مضم َت َب٤م ُه َر كسم ُف
اًمتٕمرض ًمألٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًموالم سم٤معموب٦م يمٗمرً ،مٞمس سم٤مُٕمر اهللم ،صمؿ إن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤ملَ ﴿ :وم ْ
َومجٕم َٚمف ُِمـ اًمّم ِ
لم﴾(.)173
٤محل َ
َ َ ُ َ َّ
هذا أُمر وىمع ُمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًموالم صمؿ إن اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -اضمتب٤مه سمٕمد ذًمؽ ومال حيؾ ٕطمد أن
يتٕمرض ًمٞمقٟمس سمٙمٚمٛم٦م ً
ومْمال قمـ أن ي٘مقل :إن أطمد ظمػم ُمـ ينقٟمس اسمنـ ُمتنك ،درضمن٦م اًمٜمبنقة هنل أومْمنؾ
اًمدرضم٤مت ،أومْمؾ درضم٦م يّمٚمٝم٤م سمنم هل درضم٦م اًمرؾمن٤مًم٦م ،وم٤مًمرؾمنؾ أومْمنؾ سمٜمنل آدم قمنغم اإلـمنالق ،وسمٕمند
( )170أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمدي٤مت ،سم٤مب إذا ًمٓمؿ اعموٚمؿ امقدي٤م قمٜمد اًمٖمْم٥م ( ،)4714وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤م ؾ ،سم٤مب ُمـ ومْم٤م ؾ ُمقؾمك صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)0152
( )171اًمب٘مرة.031 :
( )172أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤مء -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم{ :وهؾ أشم٤مك طمدي٨م ُمقؾمك} ( ،)0174وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤م ؾ -سم٤مب ذم ذيمنر
يقٟمس قمٚمٞمف اًموالم (ُ ،)0155مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )173اًم٘مٚمؿ.32 :
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اًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمبقة ،ويمؾ رؾمقل ومٝمق ٟمبل ًمزا ًُم٤م ،وًمٞمس سم٤مًمرضورة أن يٙمقن يمؾ ٟمبل رؾمقل ،صمؿ درضم٦م اًمّمدي٘ملم،
هل اًمدرضم٦م اًمتل شمٙمقن سمٕمد درضم٦م إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًموالم ومال يقضمد سمنم واطمد ممٙمـ أن ي٘من٤مل إٟمنف
ُمـ أي ُمـ إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًموالم.
ِ

ِ

ِ ِ

ِ

ِ

ِ

إٟمبٞم٤مء اظمت٤مرهؿ اهلل شمٕم٤ممم﴿ ،اهللَُّ َي ّْم َٓمٗمل ُم َـ اعمَْال َٙمَ٦م ُر ُؾم ًال َوُم َـ اًمٜمَّ ِ
نػم﴾(،)174
َّ٤مس إِ َّن اهللََّ َؾمنٛم ٌ
ٞمع َسمّم ٌ
وقمغم هذا ومٝمذه اًمدرضم٦م اًمتل طم٤مذه٤م يقٟمس قمٚمٞمف اًمّمالة واًموالمَ ،ل حيذه٤م أي أطمد ُمـ همػم إٟمبٞم٤مء ،ومؾ حيؾ
أن يتٕمرض ًمف وٓ يٛمٙمـ أن يٗمْمٚمف اطمد ُمـ همػم إٟمبٞم٤مء يم٤م ـ ُمـ يم٤من.
احلدث اًمذي سمٕمده طمدي٨م أو هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رضمؾ ُمـ اًمٞمٝمقد طمٚمػ وم٘م٤مل :واًمنذي اصنٓمٗمك
ُمقؾمك ،ذم اًمٚمٗمظ أظمر ،واًمذي اصٓمٗمك ُمقؾمك قمغم اًمٕم٤معملم ،وموٛمٕمف ُموٚمؿ همْم٥م وىم٤مل وقمغم حمٛمد صنغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يٕمٜمل حتٚمػ هذا احلٚمػ ٕن اهلل اصٓمٗمك ُمقؾمك طمتك قمغم اًمٕم٤معملم وُمـ ضٛمـ ُمـ يدظمؾ ذم
اًمٕم٤معملم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومرومع يده ومٚمٓمؿ وضمٝمف ،وم٤مًمٞمٝمقدي ُمٕمٚمقم أٟمف ًمف قمٝمد ،ومذه٥م ًمٚمٜمبل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مظمؼمه ،ومو٠مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمرضمؾ قمـ ؾمب٥م ضسمنف ذا اًمٞمٝمنقدي قمنغم وضمٝمنف
خت ِ
َّ٤مس َي ّْم َٕم ُ٘م َ
قن َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مَ ،وم َ٠م ْص َٕم ُؼ
قؾمكَ 8وم٢مِ َّن اًمٜمَّ َ
َػموين َقم َغم ُُم َ
وم٠مظمؼمه اخلؼم وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُ َ ُ َٓ « :
َُم َٕم ُٝم ْؿَ ،وم َ٠م ُيم ُ
ُقن َأ َّو َل َُم ْـ ُي ِٗم ُٞمؼش( )175يٕمٜمل سمٕمد اًمّمٕمؼ.
اًمّمٕمؼ هق إذا أص٤مب اإلٟمو٤من ومزع وأهمٛمل قمٚمٞمف هذا يوٛمك صٕمؼ ،واًمٜم٤مس ذم اعمقىمػ يّمٞمبٝمؿ صٕمؼ
ِ
قمٔمٞمؿ ه٤م ؾ صمؿ يٗمٞم٘مقن ُمـ ذًمؽ اًمّمٕمؼ ،ي٘مقلَ « :وم َ٠م ُيم ُ
قؾمك
ُقن َأ َّو َل َُم ْـ ُيٗم ُٞمؼش يٕمٜمل ُمـ هذا اًمّمٕمؼَ « ،وم٢مِ َذا ُُم َ
ِ
ِ
٥م ا ًْم َٕم ْر ِ
شش ،ي٘مقل إذا أوم٘م٧م وإذا سمٛمقؾمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمغم ؾمن٤م ر إٟمبٞمن٤مء واعمرؾمنٚملم،
َسم٤مـم ٌش َضم٤مٟم َ
سم٤مـمح ،اًمبٓمح هق إظمذ سم٤مًمِمدة ،ذم ضم٤مٟم٥م اًمٕمرش ،سمٕمض اًمرواي٤مت ذم ىم٤م ٛم٦م ُمـ ىمقا ؿ اًمٕمرش ،ي٘مقل صغم
٤مق َىمب ِكمَ ،أو َيم َ ِ
ِ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :ومال َأد ِرى َأ َيم َ ِ
اؾم َت ْثٜمََك اهللُ-ؾمبح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم -ش(،)176
ْ
ٞمٛم ْـ َصٕم َؼ َوم َ٠م َوم َ ْ
ْ
َ٤من مم َّ ِـ ْ
َ٤من وم َ
قر َومّم ِٕم َؼ ُمـ ِذم اًموٛمق ِ
ِ
ات َو َُم ْـ ِذم إَ ْر ِ
ض إِ َّٓ َُم ْـ َؿم٤م َء اهللَُّ ﴾(.)177
َّ َ َ
َ ْ
اًمّم ِ َ
﴿و ُٟمُٗم َخ ِذم ك
سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
( )174احل٩م.53 :
( )175أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب :اخلّمقُم٤مت  -سم٤مب ُم٤م يذيمر ذم إؿمخ٤مص واخلّمقُم٦م سملم اعموٚمؿ واًمٞمٝمقد (. )0211
( )176أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب :اخلّمقُم٤مت  -سم٤مب ُم٤م يذيمر ذم إؿمخ٤مص واخلّمقُم٦م سملم اعموٚمؿ واًمٞمٝمقد (. )0211
( )177اًمزُمر.46 :
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ي٘مقل ٓ أدري ،أدظمؾ ذم هذا آؾمتثٜم٤مء أو أٟمف أوم٤مق ىمبكم ،يٕمٜمل صٕمؼ يمام صنٕمؼ حمٛمند صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ وؾم٤م ر اًمٜم٤مسً ،مٙمـ أوم٤مق ىمبؾ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهلذا ذم سمٕمض اًمرواي٤مت « َوم َنام َأ ْد ِري َأ َوم َ
ن٤مق
قز َي سمِ َّم ْٕم َ٘م ِ٦م اًم كٓم ِ
َىم ْب ِكم َأ ْم ُضم ِ
قؾمنك عمِٞم َ٘م٤مشمِٜمََن٤م
قرش(ٟٕ ،)022مف صٕمؼ قمٜمدُم٤م ـمٚم٥م ُمٜمف اهلل قمز وضمنؾ َ
﴿وعمََّن٤م َضمن٤م َء ُُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َنر ِاين َوم َٚم َّنام
اؾم َت َ٘م َّر َُم َٙمَ٤م َٟم ُف َوم َو ْق َ
ف َشم َ
ام َب ِؾ َوم٢مِن ْ
َو َيم َّٚم َٛم ُف َر كسم ُف َىم َ٤مل َرب َأ ِرين َأٟم ُٔم ْر إِ ًَم ْٞم َؽ َىم َ٤مل ًَم ْـ َشم ََراين َو ًَمٙم ِـ اٟم ُٔم ْر إِ َمم ْ َ
ِ
قؾمك َص ِٕم ً٘م٤م َوم َٚم َّام َأ َوم َ
لم﴾(.)021
٤مق َىم َ٤مل ُؾم ْب َح٤م َٟم ََؽ ُشم ْب ُ٧م إِ ًَم ْٞم َؽ َو َأ َٟمَ٤م َأ َّو ُل اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ََ
دم َّغم َر كسم ُف ًم ْٚم َج َب ِؾ َضم َٕم َٚم ُف َد ًّيمًّ٤م َو َظم َّر ُُم َ
قز َي سمِ َّم ْٕم َ٘م ِ٦م اًم كٓم ِ
٤مق َىم ْب ِكم َأ ْم ُضم ِ
« َوم َام َأ ْد ِري َأ َوم َ
قرش( ،)020سمحٞم٨م يٙمقن ممـ اؾمتثٜم٤مه اهلل قمز وضمؾ ومال يدظمؾ
ذم اًمّمٕم٘م٦م اعمذيمقرة ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وقمغم اًمت٘مديريـ ؾمقاء أوم٤مق ىمبؾ اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ أو يمن٤من ممنـ
اؾمتثٜمك اهلل ومٝمذه ومْمٞمٚم٦م عمقؾمك ،وم٠مراد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يٜمبٝمٝمؿ قمغم ومْمٞمٚم٦م ُمقؾمكً ،مٙمـ هذا ٓ يٕمٜمنل
شمٗمْمٞمؾ ُمقؾمك قمغم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .
هٜم٤مك ومرق سملم اًمتٗمْمٞمؾ اعمٓمٚمؼ واًمتٗمْمٞمؾ ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ امقاٟم٥م ،ضم٤مء قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ
ِ
ِ
ِ
ؾ َأصدََ َق ُِمنـ َأسمِنك َذرش()021
ْ
رضا ُء -يٕمٜمل اًموامءُ -م ْـ َر ُضم ٍ ْ
ٍّ
أٟمف ىم٤مل ذم أو ذر« َُم٤م َأ َىم َّٚم٧م اًم َٖم ْ َ
ؼما ُء َوٓ َأ َفم َّٚم٧م اخلَ ْ َ
ريض اهلل قمٜمف ،وهذا ومٞمف شمٗمْمٞمؾ قمٔمٞمؿ ًمف ذم هذا ام٤مٟم٥م ًمٙمـ ٓ يٕمٜمل ذًمؽ أٟمف أومْمؾ ُمـ همػمه ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وم٘مند
يٙمقن اعمٗمْمقل ُمتٛمٞمز ذم أُمر ُمٕملم وحمدد ،دون أن يٕمٜمل ذًمؽ اًمتٗمْمٞمؾ اعمٓمٚمؼ سمحٞم٨م يٙمقن أومْمؾ امٛمٞمع،
أومْمؾ امٛمٞمع حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .
اعمٝمؿ أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمٙمر أن يٙمقن هٜم٤مك شمٗمْمٞمؾ قمغم ؾمبٞمؾ احلٛمٞمن٦م اعمبٜمٞمن٦م قمنغم ضمٝمنؾ،
وأيْم٤م هنك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يٙمقن اًمتٗمْمٞمؾ ،قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٜم٘مص ًمٖمػم ُمـ شمٗمْمؾ ُمـ إٟمبٞمن٤مء قمٚمنٞمٝمؿ
ً

( )022أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤مء  -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم{ :وواقمدٟم٤م ُمقؾمك صمالصملم ًمٞمٚم٦م  ،)1176( }...وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤م ؾ  -سمن٤مب
ُمـ ومْم٤م ؾ ُمقؾمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ ،)0152مـ طمدي٨م أو ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف.
( )021إقمراف.121 :
( )020أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤مء  -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم{ :وواقمدٟم٤م ُمقؾمك صمالصملم ًمٞمٚم٦م  ،)1176( }...وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤م ؾ  -سمن٤مب
ُمـ ومْم٤م ؾ ُمقؾمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ ،)0152مـ طمدي٨م أو ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف.
ٌ
طموـش ،واسمنـ
طمدي٨م
( )021أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( )141/0واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م أو ذر ريض اهلل قمٜمف ( ،)1621وىم٤مل« :وهذا
ٌ
ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سم٤مب ومْمؾ أو ذر (.)134
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اًمّمالة واًموالم ،يمؾ هذا ٓ جيقز وٓ يّمٚمح وإٟمام شمٙمقن إُمقر ُمـ ظمالل اًمٕمٚمؿ يمام ؾمٞم٠ميت إٟمِم٤مء اهلل اًمدًمٞمؾ
قمغم ومْمؾ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .
اًمؼمي ِ
ن٤مل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ َ « :ذ َ
ن٦م َىم َ
اك
نػم َ ِ َّ
وهٙمذا عم٤م ىم٤مل رضمؾ ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ َ :ين٤م َظم ْ َ

ِ
ٞمؿش( ،)022ىمٞمؾ إن ذًمؽ ىمبؾ أن يقطمك إًمٞمف ،أٟمف أومْمؾ وًمد آدم قمغم اإلـمالق وُمـ ضٛمٜمٝمؿ إسمراهٞمؿ صغم
إِ ْسم َراه ُ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وىمٞمؾ قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمره إفمٝم٤مر اعمٓم٤موًم٦م قمنغم إٟمبٞمن٤مء أو ىم٤مًمنف قمنغم ؾمنبٞمؾ
اًمتقاضع ،أُم٤م ُمـ أومْمؾ إٟمبٞم٤مء قمغم اإلـمالق ومال ؿمؽ أٟمف رؾمقل اهلل حمٛمد سمـ قمبد اهلل ،هق ظمػمشمف ُمـ قمب٤مده
ودل قمٚمٞمف احلدي٨م سمٕمده.
ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ « :أ َٟمَ٤م َؾمٞمدُُ َو ًَم ِد آ َد َمش(.)023
هذا ومٞمف اًمدًٓم٦م قمغم أٟمف أومْمؾ وًمد آدم قمغم اإلـمالق ،آدم وُمـ سمٕمده ،يمٚمٝمؿ هنق أومْمنؾ ُمنٜمٝمؿ -قمٚمٞمنف
اًمّمالة واًموالم.-
َل َ ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذا؟
ىم٤مًمف إلقمالم اًمٜم٤مس سم٤مُٕمر ،إذ ٓ يٛمٙمـ اًمٕمٚمؿ سم٤مٕومْمنٚمٞم٦م إٓ سمندًمٞمؾ ،وَل ي٘مٚمنف طم٤مؿمن٤مه صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٗم٤مظمر 8وهلذا ىم٤مل ذم سمٕمض اًمرواي٤متَ « :أ َٟمَ٤م َؾمٞمدُُ َو ًَم ِد آ َد َم َو َٓ َوم ْخ َرش( )024يٕمٜمنل ٓ :أىمقًمنف
ُمتٗم٤مظمراً ،مٙمـ قمغم ؾمبٞمؾ اإلقمالمٟٕ 8مف ًمق َل يٕمٚمٛمٜم٤م وَل َيؼمٟم٤م وىم٤مل ىم٤م ؾ :إن أومْمؾ إٟمبٞم٤مء هق إسمراهٞمؿ ٕن
ً

اهلل اختذه ً
شمٙمٚمٞمامُ ،م٤م اًمذي حيدد ًمٚمٜمن٤مس أومْمنؾ إٟمبٞمن٤مء
ظمٚمٞمال ،أو ىم٤مل آظمر :سمؾ ُمقؾمكٕ ،ن اهلل شمٕم٤ممم يمٚمٛمف
ً
قمغم اإلـمالق؟ ٓسمد ُمـ دًمٞمؾ ،وهلذا ىم٤ملَ « :أ َٟمَ٤م َؾمٞمدُُ َو ًَم ِد آ َد َم َو َٓ َوم ْخ َرش( )025قمٚمٞمف اًمّمالة واًموالم.

( )022أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤م ؾ -سم٤مب ُمـ ومْم٤م ؾ إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ صغم اهلل قمٚمٞمف (ُ ،)0147مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ .
( )023أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمبقة ذم اإلؾمالم ( ،)1353وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤م ؾ -سم٤مب ذم ُمٕمجزات اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ (.)0057
( )024أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمبقة ذم اإلؾمالم ( ،)1353وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤م ؾ -سم٤مب ذم ُمٕمجزات اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ (.)0057
( )025أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمبقة ذم اإلؾمالم ( ،)1353وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤م ؾ -سم٤مب ذم ُمٕمجزات اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ (.)0057
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أيْم٤م هذا ذم ظمّم٤م ّمف وومْم٤م ٚمف صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿَ « ،و َأ َّو ُل َؿمن٤مومِ ٍع
« َو َأ َّو ُل َُم ْـ َشمٜمْ َِْم كؼ َقمٜمْ ُف ْإَ ْر ُضش ً
َو َأ َّو ُل ُُم َِم َّٗم ٍعش( )026صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومْم٤م ٚمف يمثػمة -صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف.-
اًمِم٤مهد ُمٜمٝم٤م هٜم٤م :أٟمف ؾمٞمد وًمد آدم وٓ ومخر ،ومٝمق ؾمٞمد إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم أمجٕملم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .
لم ُه َق َأ ْم َٓش(.)027
احلدي٨م سمٕمده ،ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َُ « :م٤م َأ ْد ِري َأ ُشم َّب ٌع ًَم ِٕم ٌ
ِ ِ
َ٤مه ْؿ﴾( )012شمالطمنظ ذم أين٦م أن اهلل قمنز
ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :أ ُه ْؿ َظم ْ ٌػم َأ ْم َىم ْق ُم ُشم َّب ٍع َوا ًَّمذي َـ ُم ْـ َىم ْبٚمِ ِٝم ْؿ َأ ْه َٚم ْٙمٜمَ ُ
وضمؾ ذيمر ىمقم ُشم َّبع وذيمر إهالك ىمقم شمبع ،وُم٤م ذيمر هٚمٙم٦م ُشم َبع ،سمٞمٜمام عم٤م ذيمر هٚمٙم٦م ومرقمقن ىم٤ملَ ﴿ :ي ْ٘مندُُ ُم َىم ْق َُمن ُف
يقم ا ًْم ِ٘مٞم٤مُم ِ٦م َوم َ٠موردهؿ اًمٜمََّّ٤مر﴾( )011مجٞمٕم٤م هق وىمقُمف ،أُم٤م ُشمبع ىم٤ملَ ﴿ :أهؿ َظمػم َأم َىمقم ُشمب ٍع وا ًَّم ِ
نذي َـ ُِمن ْـ َىمن ْبٚمِ ِٝم ْؿ
ُ ْ ْ ٌ ْ ْ ُ َّ َ
َّ
ً
َْ َ َ َ َْ َُ ُ َ
نق َأ ْم
َ٤مه ْؿ﴾ ،ومٚمام ذيمر إهالك ىمقم ُشم َّبع وَل يذيمر ُشمب ًٕم٤م ،ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َُ « :م٤م َأ ْد ِري َأ ُشم َّب ٌع ًَم ِٕم ٌ
َأ ْه َٚم ْٙمٜمَ ُ
نلم ُه َ
َٓش(.)010
ضم٤مءت آصم٤مر وأطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م أن شمب ًٕم٤م أؾمٚمؿ ،شمبع هذا أطمد اعمٚمقك اًمذيـ ُذيمر ذم ؾمنٕم٦م ُمٚمٙمٝمنؿ رء ه٤م نؾ
طمتك ذيمروا أٟمف إذا ُصٗم٧م ًمف اخلٞمؾ ص٤مرت ذم يمثرم٤م ُمـ اًمِم٤مم إمم اًمٞمٛمـ ،وذيمروا أٟمنف وصنؾ ذم ممٚمٙمتنف إمم
ؾمٛمرىمٜمد وُمر سمٛمديٜم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمبؾ سمٕمث٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٓم ًٕم٤م ،وشمبع ُمثنؾ يمٚمٛمن٦م
اؾمام ،وإٟمام هق قمغم ؾمبٞمؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ُمنـ يٛمٚمنؽ
اًمٜمج٤مر قمٜمد احلبِم٦مُ ،مثؾ يمٚمٛم٦م يمرسى قمٜمد اًمٗمرسً ،مٞمس ً
اًمٞمٛمـ ،وذم هذا ي٘م٤مل :شمبع ًمٕمدد يمثػم ُمـ ُمٚمقيمٝمؿُ ،مثٚمام ي٘م٤مل اًمٜمج٤مر ،اًمٜمج٤مر اًمذي أدرك اًمٜمبل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأؾمٚمؿ هق أصحٜم٦م -رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،-وأُم٤م اًمٜمج٤مر اًمذي ضم٤مء سمٕمده ومٝمنذا ُمنثٚمام ٟم٘منقل اعمٚمنؽ،
نلم
نع ًَم ِٕم ٌ
ومٙمٚمٛم٦م اًمٜمج٤مر ويمٚمٛم٦م شمبع هذه ًم٘م٥م قمغم ُمـ يٛمٚمؽ 8هلذا ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َُ « :من٤م َأ ْد ِري َأ ُشم َّب ٌ
ُه َق َأ ْم َٓش ،وضم٤مءت آصم٤مر وأطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م أٟمف أؾمٚمؿ وأٟمف ٓ ُيو٥م.

ِ
٤مب َشم ْٗم ِْم ِ
ٞمؾ َٟمَبِٞمٜمََ٤م َص َّغم اهللُ قمََ َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ قمََ َغم َمجِٞم ِع ْ
اخلَ َال ِ ِؼ (ُ ،)0056مـ طمدي٨م أو هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )026أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب ا ًْم َٗم َْم٤م ِؾَ -سم ُ
ِ
ِ
ِ
اًمو َال ُم (.)2452
٤مب ِذم اًمتَّ َّْخ ِٞم ِػم َسم ْ َ
لم ْإَ ْٟمْبِٞمَ٤مء قمََ َٚمٞمْ ِٝم ُؿ َّ
اًموٜمََّّ٦مَ -سم ٌ
اًمّم َال ُة َو َّ
( )027أظمرضمف أسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
( )012اًمدظم٤من.15 :
( )011هقد.76 :
ِ
ِ
ِ
اًمو َال ُم (.)2452
٤مب ِذم اًمتَّ َّْخ ِٞم ِػم َسم ْ َ
لم ْإَ ْٟمْبِ َٞم٤مء قمََ َٚم ْٞم ِٝم ُؿ َّ
اًموٜمََّّ٦مَ -سم ٌ
اًمّم َال ُة َو َّ
( )010أظمرضمف أسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
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« َو َُم٤م َأ ْد ِري َأ ُقم َز ْي ٌر َٟمَبِل ُه َق َأ ْم َٓش( )011قمزير هق اًمذي ىم٤مًم٧م ومٞمنف اًمٞمٝمنقد -ىمن٤مشمٚمٝمؿ اهللُ ﴿ :-قم َز ْي ٌنر ا ْسمن ُـ
أيْم٤م أم ًمٞمس ٟمب ًٞم٤م.
اهللَِِّ﴾( ،)012ي٘مقل ٓ :أدري أهق ٟمبل ُمـ إٟمبٞم٤مء ً

َّ٤مس سمِ٤مسم ِـ ُمريؿْ ،إَ ْٟمْبِٞم٤مء َأو َٓد َقم َّال ٍ
تَ ،و ًَم ْٞم َس َسم ْٞمٜمِل َو َسم ْٞمٜمَ ُف َٟمَبِلش(.)013
َ ُ ْ ُ
احلدي٨م اًمذي سمٕمدهَ « :أ َٟمَ٤م َأ ْو َمم اًمٜمَّ ِ ْ َ ْ َ َ
أوٓد اًمٕمالت هؿ اإلظمقة ٕب ،أُمٝم٤ممؿ خمتٚمٗم٦م ،يم٠من يتزوج اإلٟمو٤من ُمث ً
ال أرسمع ٟمو٤مء أو صمال ًصم٤م أو اصمٜمتلم،

إذا ُوًمد ًمف ُمـ هذه إومم وًمد وُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م وًمد وُمـ اًمث٤مًمث٦م وًمد وُمـ اًمراسمٕم٦م وًمد ،ومٝمؿ ًمٞموقا إظمنق ًة أؿمن٘م٤مء8
ٕن إؿم٘م٤مء هؿ اًمذيـ يٙمقٟمقن ُمـ ٍ
أب وأ ٍم ،أُم٤م إظمقة اًمٕمالل ومٝمؿ اًمذيـ يٙمنقن أسمنقهؿ واطمندًً ا وأُمٝمن٤ممؿ
ُمتٗم٤موشم٦م.
ُم٤م ُمٕمٜمك احلدي٨م « ْإَ ْٟمْبِٞم٤مء َأو َٓد َقم َّال ٍ
تش؟
َ ُ ْ ُ
أي :أن ديٜمٝمؿ ذم اًمتقطمٞمد واطمد ،أُم٤م ذا ٕمٝمؿ ومٛمتٗم٤موشم٦م.
قمٞموك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمس سمٞمٜمف وسملم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أي ٟمبل ،اعمندة اًمتنل يم٤مٟمن٧م سمنلم
نؽم ٍة ُِمن َـ
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسملم قمٞموك هل ومؽمة سمٜمص اًم٘مرآنَ ﴿ :ىمدْْ َضم٤م َء ُيم ُْؿ َر ُؾمق ًُمٜمََ٤م ُي َب ُ
لم ًَم ُٙم ُْؿ َقم َغم َوم ْ َ
اًمر ُؾم ِؾ﴾( ،)014وسمف يٙمقن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أومم اًمٜم٤مس سمٕمٞموك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕ 8ن ًمٞمس سمٞمٜمف
ك
وسمٞمٜمف ٟمبل.
وسم٤محلدي٨م هذا اؾمتدل ُمـ اؾمتدل ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أٟمف ٓ ُشمُثب٧م ٟمبقة ُمـ ُؾمٛمل سمخ٤مًمد سمـ ؾمٜم٤من ،وىمند
ضم٤مءت سمٕمض إظمب٤مر أن هٜم٤مك ٟمب ًٞم٤م اؾمٛمف ظم٤مًمد سمـ ؾمٜم٤من وأن ىمقُمف أض٤مقمقه.
ىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ « :و ًَم ْٞم َس َسم ْٞمٜمِلش يٕمٜمل قمٞموك « َو َسم ْٞمٜمَ ُف َٟمَبِلش( )015يدل قمغم أٟمف ًمنٞمس هٜمن٤مك
ٟمبل سمت٤م ًشمً٤م ،وٓؾمٞمام ُمع ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :قم َغم َوم ْ ٍ ِ
اًمر ُؾم ِؾ﴾ ىمٞمؾ :إن اًمٗمؽمة سملم اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ
ؽمة ُم َـ ك
َ
وسملم قمٞموك ؾمتام ٦م ؾمٜم٦م ،وىمٞمؾ أىمؾ ،ومٗمل هذه اًمٗمؽمة َل يٙمـ هٜم٤مك ٟمبل ٓ ،ظم٤مًمد سمـ ؾمٜم٤من وٓ همػمه.
ِ
ِ
ِ
اًمو َال ُم (.)2452
٤مب ِذم اًمتَّ َّْخ ِٞم ِػم َسم ْ َ
لم ْإَ ْٟمْبِ َٞم٤مء قمََ َٚم ْٞم ِٝم ُؿ َّ
اًموٜمََّّ٦مَ -سم ٌ
اًمّم َال ُة َو َّ
( )011أظمرضمف أسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
( )012اًمتقسم٦م.12 :
ِ
ِ
ِ
ِ
( )013أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤مء -سم٤مب ىمقل اهللَ { :وا ْذ ُيم ُْر ِذم ا ًْمٙمتَ ِ
ذىمٞمًّ٤م} ( ،)1221وُموٚمؿ ذم يمت٤مب
َ٤مب َُم ْر َي َؿ إِ ْذ ا ْٟمتَبَ َذ ْ
ت ُم ْـ َأ ْهٚم َٝم٤م َُم َٙمَ٤م ًٟمً٤م َ ْ
اًمٗمْم٤م ؾ -سم٤مب ومْم٤م ؾ قمٞموك قمٚمٞمف اًموالم (ُ ،)0143مـ طمدي٨م أو هريرة .
( )014اعم٤م دة.17 :
َ٤مب ُمريؿ إِ ْذ ا ْٟمتَب َذ ْ ِ
ِ
ِ
ذ ِىم ًّٞم٤م} ( ،)1221وُموٚمؿ ذم يمت٤مب
َ
( )015أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤مء -سم٤مب ىمقل اهللَ { :وا ْذ ُيم ُْر ِذم ا ًْمٙمتَ ِ َ ْ َ َ
ت ُم ْـ َأ ْهٚم َٝم٤م َُم َٙمَ٤م ًٟمً٤م َ ْ
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ٍ
شمٕمٚمٞمؼ قمغم شمٗموػم اسمـ يمثػم :ظم٤مًمد سمـ ؾمٜم٤من ُم٤م ًمف أصؾُ ،م٤م
ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اسمـ سم٤مز -رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف -ذم
هٜم٤مك واىمع ٟمبل ُسمٕم٨م اؾمٛمف ظم٤مًمد سمـ ؾمٜم٤من سمدًٓم٦م هذا احلدي٨م.
(اعمتـ)
اإلرضم ِ
٤مء
٤مب ِذم َرد ْ ِ ْ َ
َسم ٌ

مح٤مدَ ،أ ْظمؼم َٟمَ٤م ؾمٝمٞم ُؾ سمـ َأ ِو ص٤مًمِ ٍحَ ،قمـ َقمب ِ
ِ
نـ ِديٜمَ ٍ
ند اهللَِّ ْسم ِ
َن٤مرَ ،قمن ْـ َأ ِو
ْ ْ
َ
ََ ُ َْ ْ ُ
قؾمك ْسم ُـ إِ ْؾم َامقم َٞمؾَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ َّ ٌ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ ،ىم َ٤ملِ ْ « :
اإل َيام ُن سمِ ْْم ٌع َو َؾم ْب ُٕم َ
َص٤مًمِ ٍحَ ،قم ْـ َأ ِو ُه َر ْي َر َةََ ،أ َّن َر ُؾم َ
قنَ :أ ْوم َْم ُٚم َٝم٤م َىم ْق ُل َٓ إِ ًَم َف
احل َٞم٤م ُء ُؿم ْٕم َب ٌ٦م ُِم َـ ْ ِ
اإل َيام ِنش(.)016
إِ َّٓ اهللََُُّ ،و َأ ْد َٟم َ
َ٤مه٤م إِ َُم٤م َـم ُ٦م ا ًْم َٕم ْٔم ِؿ َقم ِـ اًم َّٓم ِر ِيؼَ ،و ْ َ
محَدُُ سمـ طمٜمْب ٍؾ ،طمدََّّ َصمٜمِل َحيٞمك سمـ ؾم ِٕم ٍ
مج َر َةََ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م ا ْسمن َـ َقم َّب ٍ
ن٤مس،
ٞمدَ ،قم ْـ ُؿم ْٕم َب َ٦مَ ،طمدََّّ َصمٜمِل َأ ُسمق َ ْ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ْ َ ْ ُ َ َ َ
َْ ْ ُ َ
س عمََّ٤م َىم ِدُمقا َقم َغم رؾم ِ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ :أ َُم َر ُه ْؿ سمِ ْ ِ
َىم َ٤مل :إِ َّن َو ْومدََ َقم ْب ِد ا ًْم َ٘م ْٞم ِ
٤مإلي َام ِن سمِ٤مهللََِِّ ،ىم َ٤ملَ « :أ َشمَندْْ ُر َ
ون
َ ُ
ُ

َُم٤م ْ ِ
نٝم٤م َد ُة َأ ْن َٓ إِ ًَمن َف إِ َّٓ اهللَُّ َو َأ َّن ُحم َ َّٛمندًً ا َر ُؾم ُ
اإل َيام ُن سمِ٤مهللَِِّ؟شَ ،ىم٤م ًُمقا :اهللَُّ َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ ْقم َٚم ُؿَ ،ىم َ
نقل اهللَِّ َوإِ َىمن٤م ُم
ن٤ملَ « :ؿم َ
اًمز َيم ِ
٤منَ ،و َأ ْن ُشم ْٕم ُٓمقا ْ
َ٤مةَ ،و َص ْق ُم َر َُم َْم َ
اخلُ ْٛم َس ُِم َـ اعمَْ ْٖمٜمَ ِؿش(.)017
اًمّم َال ِةَ ،وإِي َتَ٤م ُء َّ
َّ

و َقم ْـ َضم٤مسمِ ٍرَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
اًمّم َال ِةش(.)002
لم ا ًْم َٕم ْب ِدَ ،و َسم ْ َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ « :سم ْ َ
لم ا ًْم ُٙم ْٗم ِر َشم َْر ُك َّ
٤مد ِة ْ ِ
اًمدًمِ ِ
اإل َيام ِن َو ُٟم ْ٘م َّم٤مٟمِ ِف
٤مب َّ
ٞمؾ َقم َغم ِز َي َ
َسم ُ
يـ َأ ْهم َٚم ِ ِ
َ٤مىمّم ِ
ِ
ِ
٤مت َقم ْ٘م ٍؾ َو َٓ ِد ٍ
َقم ْـ َقم ْب ِد اهللَِّ ْسم ِـ ُقم َٛم َرَ ،أ َّن َر ُؾم َ
٥م ُِمٜمْ ُٙم َّـش
٥م ًمذي ًُم ٍّ
َ
قل اهللَِّ َىم َ٤ملَُ « :م٤م َر َأ ْي ُ٧م ُم ْـ َٟم َ

٤من ا ًْم َٕم ْ٘م ِؾ َوم َِم َٝم٤م َد ُة ا ُْم َنر َأ َشم ْ ِ
٤من ا ًْم َٕم ْ٘م ِؾ َواًمد ِ
نٝم٤م َد ُة َر ُضم ٍ
نؾَ ،و َأ َُّمن٤م ُٟم ْ٘م َّم ُ
يـ؟ َىم َ٤ملَ « :أ َُّم٤م ُٟم ْ٘م َّم ُ
َىم٤م ًَم ْ٧مَ :و َُم٤م ُٟم ْ٘م َّم ُ
ن٤من
َلم َؿم َ
ِ
٤من و ُشم ُِ٘مٞمؿ َأي٤مُم٤م َٓ ُشمُّمكمش()001
اًمد ِ
َ
يـ َوم٢مِ َّن إِ ْطمدََ ا ُيم َّـ ُشم ْٗمٓم ُر َر َُم َْم َ َ ُ َّ ً

اًمٗمْم٤م ؾ -سم٤مب ومْم٤م ؾ قمٞموك قمٚمٞمف اًموالم (ُ ،)0143مـ طمدي٨م أو هريرة .
( )016أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب أُمقر اإليامن ( ،)7وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من قمدد ؿمٕم٥م اإليامن وأومْمٚمٝم٤م وأدٟم٤مه٤م (.)13
ِ
ِ
ِ
اًمّم َال َة َو َٓ َشم ُٙمُق ُٟمُقا ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
نم ِيملمََ } ( ،)301وُموٚمؿ ذم
ٞمٛمقا َّ
( )017أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤مممُُ { :مٜمٞمبِلمََ إِ ًَمٞمْف َوا َّشم ُ٘مق ُه َو َأىم ُ
يمت٤مب اإليامن -سم٤مب إُمر سم٤مإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ ،)15مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )002أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب :سمٞم٤من إـمالق اؾمؿ اًمٙمٗمر قمغم ُمـ شمرك اًمّمالة (.)60
( )001أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب احلٞمض -سم٤مب شمرك احل٤م ض اًمّمقم ( ،)122وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من ٟم٘مّم٤من اإليامن سمٜم٘مص اًمٓم٤مقم٤مت (،)62
ُمـ طمدي٨م أو ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف.
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ِ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ُؾم َٚم ْٞم َام َن ْإَ ْٟم َب ِ
ٞمنعَ ،قمن ْـ ُؾمن ْٗم َٞم َ
٤منَ ،قمن ْـ
٤مر كيَ ،و ُقم ْث َام ُن ْسم ُـ َأ ِو َؿم ْٞم َب َ٦م اعمَْ ْٕمٜمََكَ ،ىم َ٤مَٓ :طمندََّّ َصمٜمََ٤م َويم ٌ
ِؾم َام ٍكَ ،قم ْـ ِقم ْٙم ِْر َُم َ٦مَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ َقم َّب ٍ
٤مسَ ،ىم َ٤مل« :عمََّ٤م َشم ََق َّضم َف اًمٜمََّّبِ كل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ إِ َمم ا ًْم َٙم ْٕم َب ِ٦م َىم٤م ًُمقا َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِِّ:
قن إِ َمم سمٞم ِ
َوم َٙمٞم َ ِ
ِ ِ
ٙمُنؿ﴾()000
٧م اعمَْ ْ٘م ِد ِ
﴿و َُم٤م َيم َ
َ٤من اهللَُّ ًم ُٞمْم َ
س؟ َوم َ٠م ْٟم َْز َل اهللَُّ َشم َٕم َ٤مممَ :
ػ ا ًَّمذي َـ َُم٤م ُشمُقاَ ،و ُه ْؿ ُي َّم كٚم َ َ ْ
ْ
نٞمع إِ َيام َٟم ُ ْ
ش(.)001
ثَ ،قم ِـ ا ًْم َ٘م ِ
٤مر ِ
احل ِ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َ١م َُّم ُؾ ْسم ُـ ا ًْم َٗم ْْم ِؾَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ُؿم َٕم ْٞم ِ
٤مؾم ِؿَ ،قم ْـ َأ ِو
قرَ ،قم ْـ َ ْ
حي َٞمك ْسم ِـ ْ َ
٥م ْسم ِـ َؿم٤م ُسم َ
نض هللَِِّ ،و َأ ْقم َٓمنك هللَِِّ ،وُمٜمََنع هللَِّ َوم َ٘م ِ
ِ
ُأُم٤مُم َ٦مَ ،قم ْـ رؾم ِ
ند
٥م هللََِِّ ،و َأ ْسم َٖم َ
َ َ َ
َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َأ َّٟم ُف َىم َ٤ملَُ « :م ْـ َأ َطم َّ
َ ُ
َ َ
اؾم َت ْٙم َْٛم َؾ ْ ِ
اإلي َام َنش(.)002
ْ
محَدُُ سمـ طمٜمْب ٍؾ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َحيٞمك سمـ ؾم ِٕم ٍ
ٞمدَ ،قم ْـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َقم ْٛم ٍروَ ،قم ْـ َأ ِو َؾم َٚم َٛم َ٦مَ ،قم ْـ َأ ِو ُه َر ْي َر َةََ ،ىم َ
ن٤مل:
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ْ َ ْ ُ َ َ َ
َْ ْ ُ َ
َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
لم إِ َيام ًٟمً٤م َأ ْطم َوٜمُ ُٝم ْؿ ُظم ُٚم ً٘م٤مش(.)003
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ « :أ ْيم َْٛم ُؾ اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ٍ
اًمز ْه ِر كيَ ،قم ْـ َقم ِ٤مُم ِر ْسم ِـ َؾمن ْٕم ِد ْسم ِ
نـ
ؼم ِين ك
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ُقم َب ْٞمدَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َصم ْق ٍرَ ،قم ْـ َُم ْٕم َٛم ٍرَ ،ىم َ٤ملَ :و َأ ْظم َ َ

قل اهللَِّ ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ِرضم ً٤مٓ و ََل يٕم ِ
َأ ِو َو َّىم ٍ
ط َر ُضم ًال ُِمنٜمْ ُْٝم ْؿ َؿمن ْٞم ًئ٤مَ ،وم َ٘م َ
٤مصَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،ىم َ٤ملَ :أ ْقم َٓمك َر ُؾم ُ
ن٤مل
ْ َ َ َ َ َ ُْْ
َ
ط ُوم َال ًٟمً٤م َؿمٞم ًئ٤م وهق ُم ْ١م ُِمـَ ،وم َ٘م َ٤مل اًمٜمََّّبِل ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
قل اهللََِِّ ،أ ْقم َٓمٞم َ٧م ُوم َال ًٟمً٤م و ُوم َال ًٟمً٤م و ََل ُشمٕم ِ
َؾم ْٕمدٌٌ َ :ي٤م َر ُؾم َ
نف َو َؾمن َّٚم َؿ:
ْ
ك َ
ْ َ ُ َ ُ ٌ
َ ْ ْ
َ
ْ
قلَ « :أ ْو ُُم ْوٚمِ ٌؿش ُصم َّؿ َىم َ
« َأ ْو ُُم ْوٚمِ ٌؿش َطم َّتَّك َأ َقم٤م َد َه٤م َؾم ْٕمدٌٌ َصم َال ًصم٤م َواًمٜمََّّبِ كل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َي ُ٘م ُ
نل َص َّ
نغم اهللُ
ن٤مل اًمٜمََّّبِ ك
َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ« :إِين ُأ ْقمٓمِل ِرضم ً٤مٓ و َأدع ُمـ هق َأطم٥م إِ َزم ُِمٜمْْٝمؿ َٓ ُأ ْقمٓمِ ِ
ٞمنف َؿمن ْٞم ًئ٤م َخم َ٤م َومن َ٦م َأ ْن ُي َٙم كبنقا ِذم اًمٜمَّ ِ
َّن٤مر َقم َ
نغم
َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ك َّ ُ ْ
ْ َ َ َ
وضم ِ
قه ِٝمؿش()004
ُ ُ
ْ

( )000اًمب٘مرة.121 :
ِِ
ِ
ِ
ٞمؾ قمََ َغم ِزي٤مد ِة ْ ِ ِ
٤مب اًمدََّّ ًمِ ِ
اب
نق ُ
اإل َيامن َو ُٟم ْ٘م َّمن٤مٟمف ( ،)2462واًمؽمُمنذي ذم يمتن٤مب َأ ْسم َ
َ َ
اًموٜمََّّ٦مَ -سم ُ
( )001أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)273 /2وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
ِ
ِ
ِ
قر ِة اًمبَ َ٘م َر ِة (.)0742
َشم ْٗمو ِػم ا ًْم ُ٘م ْرآنَ -سم ٌ
٤مبَ :وُم ْـ ُؾم َ
( )002أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤م ؼ واًمقرع ( ،)0301وأمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)222،216/1وأسمق يٕمغم ذم «ُموٜمدهش (،)1263
( ،)1322واًمبٞمٝم٘مل ذم «ؿمٕم٥م اإليامنش (ُ ،)25/1مـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ أٟمس امٝمٜمل ريض اهلل قمٜمف.
( )003أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم زي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف ( ،)2460واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب اًمرض٤مع -سم٤مب ُم٤م ضمن٤مء
ذم طمؼ اعمرأة قمغم زوضمٝم٤م ( ،)1140وأمحند ذم «ُمونٜمدهش ( ،)305،250،032/0واسمنـ أو ؿمنٞمب٦م ذم «ُمّمنٜمٗمفش ( ،)012/3وأسمنق يٕمنغم ذم «ُمونٜمدهش
( ،)3704واًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ اًمّمٖمػمش ( ،)423واسمـ طمب٤من ذم «صحٞمحفش ( 257اسمـ سمٚمب٤من) 2154( ،اسمنـ سمٚمبن٤من) ،واحلن٤ميمؿ ذم «اعمونتدرك قمنغم
اًمّمحٞمحلمش ( ،)21/1واًمبٞمٝم٘مل ذم «اًموٜمـ اًمٙمؼمىش (ُ ،)170/12مـ طمدي٨م أو هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )004أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب إذا َل يٙمـ اإلؾمالم قمغم احل٘مٞم٘م٦م ( ،)05وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب شم٠مًمػ ىمٚم٥م ُمنـ َين٤مف قمنغم إيامٟمنف
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اًمز ْه ِ
نر كيُ ﴿ :ىم ْ
نؾ ََل ْ ُشم ُْ١م ُِمٜمُُنقا َو ًَمٙمِن ْـ ُىمق ًُمنقا
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ُقم َب ْٞم ٍدَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ْسم ُـ َصم ْق ٍرَ ،قم ْـ َُم ْٕم َٛم ٍرَ ،ىم َ٤ملَ :و َىم َ٤مل ك
ن ا ًْمٕمٛم ُؾش()006
اإل ْؾم َال َم ا ًْم َٙمَٚمِ َٛم ُ٦م َو ْ ِ
َأ ْؾم َٚم ْٛمٜمََ٤م﴾(َ )005ىم َ٤ملَٟ « :م ََرى َأ َّن ْ ِ
اإل َيام َ َ َ
ِ
محَدُُ ْسم ُـ َطمٜمْ َب ٍؾَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ اًمر َّز ِ
ٞمؿ ْسم ُـ َسم َِّم ٍ
٤من اعمَْ ْٕمٜمََنكَ ،ىم َ
ن٤مرَ ،طمندََّّ َصمٜمََ٤م ُؾمن ْٗم َٞم ُ
ن٤مٓ:
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ْ َ
اق ،ح َ
وطمدََّّ َصمٜمََ٤م إِ ْسم َراه ُ
َّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لم
نلم اعمُْ ْونٚمِ ِٛم َ
نؿ َسم ْ َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َُم ْٕم َٛم ٌرَ ،قم ِـ ك
اًمز ْه ِريَ ،قم ْـ َقم٤مُم ِر ْسم ِـ َؾم ْٕمدَ ،قم ْـ َأسمِٞمفَ ،أ َّن اًمٜمََّّبِ َّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
٥م إِ َ َّزم ُِمٜمْْن ُف َخم َ٤م َومن َ٦م
اًمر ُضم َؾ ا ًْم َٕم َٓم٤م َء َو َهم ْ ُػم ُه َأ َطم ك
َىم ْو ًامَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :أ ْقمط ُوم َال ًٟمً٤م َوم٢مِ َّٟم ُف ُُم ْ١مُم ٌـَ ،ىم َ٤ملَ « :أ ْو ُُم ْوٚم ٌؿ ،إِين َُٕ ْقمٓمل َّ
قم َغم وضم ِٝم ِفش()007
َ٥م َ َ ْ
َأ ْن ُي َٙم َّ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ؼم ِين َقم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،أ َّٟم ُف َؾم ِٛم َع ا ْسمن َـ ُقم َٛم َنر،
زَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؿم ْٕم َب ُ٦مَ ،ىم َ٤ملَ :واىمدُُ ْسم ُـ َقم ْبد اهللََِِّ ،أ ْظم َ َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ا ًْم َقًمٞمد اًم َّٓم َٞم٤مًم ك
ِ
نغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ
ن٤مرا َي ْ ِ
ث َقم ِ
نف َو َؾمن َّٚم َؿ َأ َّٟمَّن ُف َىم َ
حيد ُ
نـ اًمٜمََّّبِنل َص َّ
ن٤مب
نب َسم ْٕم ُْمن ُٙم ُْؿ ِر َىم َ
رض ُ
ْ
َُ
ن٤ملَ َٓ « :شم َْرضم ُٕمنقا َسم ْٕمندي ُيم َّٗم ً
َسم ْٕم ٍ
ضش(.)012

نـ ا ْسم ِ
انَ ،قم ْـ َٟمَ٤مومِ ٍعٍَ ،قم ِ
ن٤ملَ :ىم َ
نـ ُقم َٛم َنرَ ،ىم َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُقم ْث َام ُن ْسم ُـ َأ ِو َؿم ْٞم َب َ٦مَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َضم ِر ٌيرَ ،قم ْـ ُوم َْم ْٞم ِؾ ْسم ِـ َهم ْز َو َ
ن٤مل
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ « :أ كي َام َر ُضم ٍ
َن٤من َيمَن٤مومِ ًراَ ،وإِ َّٓ َيم َ
نال ُُم ْونٚمِ ًامَ :ومن٢مِ ْن َيم َ
نؾ ُُم ْونٚمِ ٍؿ َأ ْيم َٗم َنر َر ُضم ً
َر ُؾم ُ
نق
َن٤من ُه َ
ا ًْم َٙمَ٤مومِ ُرش(.)011
نشَ ،قمنـ َقمب ِ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َسم ْٙم ِْر ْسم ُـ َأ ِو َؿم ْٞم َب َ٦مَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ اهللَِّ ْسم ُـ ُٟم َُٛم ْ ٍ
ند اهللَِّ ْسم ِ
نػمَ ،طمندََّّ َصمٜمََ٤م ْإَ ْقم َٛم ُ
نـ ُُم َّنر َةََ ،قمن ْـ
ْ ْ

ِ ِ
ِ
ُمرس ٍ
وقَ ،قم ْـ َقم ْب ِد اهللَِّ ْسم ِـ َقم ْٛم ٍروَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
نق ُُمٜمََن٤مومِ ٌؼ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ « :أ ْر َسم ٌع َُم ْـ ُيمُن َّـ ومٞمنف َوم ُٝم َ
َُْ

ًمْمٕمٗمف (ُ ،)132مـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أو وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف .ص.001 :
( )005احلجرات.12 :
ِ
ِ
ٞمؾ قمََ َغم ِز َي٤م َد ِة ْ ِ
٤مب اًمدََّّ ًمِ ِ
اإل َيام ِن َو ُٟم ْ٘م َّم٤مٟمِ ِف (.)2462
اًموٜمََّّ٦مَ -سم ُ
( )006أظمرضمف أسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
( )007أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب إذا َل يٙمـ اإلؾمالم قمغم احل٘مٞم٘م٦م ( ،)05وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب شم٠مًمػ ىمٚم٥م ُمنـ َين٤مف قمنغم إيامٟمنف
ًمْمٕمٗمف (ُ ،)132مـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أو وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف.
( )012أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي -سم٤مب طمج٦م اًمقداع ( ،)2223وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمبل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿٓ« :
يمٗم٤مراش (ُ )43مـ طمدي٨م ضمرير سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمٜمف.
شمرضمٕمقا سمٕمدي ً
( )011أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب إدب -سم٤مب ُمـ يم َّٗمر أظم٤مه سمٖمػم شم٠مويؾ ومٝمق يمام ىم٤مل ( ،)4122وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من طم٤مل إينامن ُمنـ ىمن٤مل
ٕظمٞمف اعموٚمؿ ي٤م يم٤مومر (ُ ،)42مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.
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ِ
َ٤من ومِ ِٞمف َظم َّٚم ٌ٦م ُِم ْـ ٟمِ َٗم ٍ
ث َيم َ
٤مق َطم َّتَّك َيدََ َقم َٝم٤م إِ َذا َطمدََّّ َ
َ٧م ومِ ِٞمف َظم َّٚم ٌ٦م ُِمٜمْ ُْٝم َّـ َيم َ
نػ،
َنذ َبَ ،وإِ َذا َو َقمَندََ َأ ْظم َٚم َ
ص َو َُم ْـ َيمَ٤م َٟم ْ
َظم٤مًم ٌ
٤مص َؿ َوم َج َرش(.)010
َوإِ َذا َقم َ
٤مهدََ َهمدََ َرَ ،وإِ َذا َظم َ
ِ
ِ
٤مق ا ًْم َٗم َنز ِار كيَ ،قم ِ
نـ ْإَ ْقم َٛم ِ
ؼم َٟمَ٤م َأ ُسمق إِ ْؾم َح َ
نشَ ،قمن ْـ َأ ِو َصن٤مًمِ ٍحَ ،قمن ْـ َأ ِو
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َص٤مًم ٍح ْإَ ْٟم َٓم٤ميم كلَ ،أ ْظم َ َ
ن١م ُِم ٌـَ ،و َٓ َي ْ ِ
رس ُ
ُه َر ْي َر َةََ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
نلم
نق ِطم َ
نق ُُم ْ
اًمز ِاين ِطم َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ َٓ « :ي ْز ِين َّ
لم َي ْز ِين َو ُه َ
ِ
َي ْ ِ
وض ٌ٦م َسم ْٕمدُُ ش(.)011
نم ُ َهب٤م َو ُه َق ُُم ْ١م ُِم ٌـَ ،واًم َّت َّْق َسم ُ٦م َُم ْٕم ُر َ
اخل ْٛم َر ِطم َ
نم ُب ْ َ
لم َي ْ َ
رس ُق َو ُه َق ُُم ْ١مُم ٌـَ ،و َٓ َي ْ َ
٤مق سمـ ؾمقي ٍد اًمرُم ِكم ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م اسمـ َأ ِو ُمريؿَ ،أ ْظمؼم َٟمَ٤م َٟمَ٤مومِع يٕمٜمِل اسمنـ َزي ٍ
ندَ ،ىم َ
ن٤ملَ :طمندََّّ َصمٜمِل ا ْسمن ُـ
ٌ َْ ْ َ ْ
ْ ُ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م إِ ْؾم َح ُ ْ ُ ُ َ ْ َّ ْ ك َ
ََ
ََْ َ
٤مدَ ،أ َّن ؾم ِٕمٞمدََ سمـ َأ ِو ؾم ِٕم ٍ
ْاهل ِ
قلَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ٞمد اعمَْ ْ٘م ُ ِؼم َّيَ ،طمدََّّ َصم ُف َأ َّٟم ُفَ ،ؾم ِٛم َع َأ َسم٤م ُه َر ْي َر َةََ ،ي ُ٘م ُ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ:
ْ َ
َ
َ
َ

َ٤من َقم َٚم ْٞم ِف َيمَ٤مًم كٔم َّٚم ِ٦مَ ،وم٢مِ َذا ا ْٟم َ٘م َٓم َع َر َضم َع إِ ًَم ْٞم ِف ْ ِ
اًمر ُضم ُؾ َظم َر َج ُِمٜمْ ُف ْ ِ
اإل َيام ُن َيم َ
اإل َيام ُنش(.)012
«إِ َذا َز َٟمَك َّ
(اًمنمح)

هذان اًمب٤مسم٤من ذيمرمه٤م -رمحف اهلل شمٕم٤ممم :-إول ومٞمف رد ،واًمث٤مين ومٞمف شم٘مرير.
اإلرضم ِ
٤مء) واًمث٤مين ذم اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤منٟ ،محت٤مج إمم أن ٟمْمنع ُم٘مدُمن٦م شمٜمٗمنع إن ؿمن٤مء اهلل قمنز
٤مب ِذم َرد ْ ِ ْ َ
( َسم ٌ
وضمؾ وشمرشم٥م ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمقضقع اإليامنٕ 8ن اخلبص ومٞمف يمثػم ،ذم اًم٘مديؿ وذم احلدي٨م ،واًمٗمرق اومؽمىم٧م
ومٞمف ومر ًىم٤م ؿمتك ،وهدى اهلل أهؾ احلؼ وهلل اعمٜم٦م واًمٗمْمؾ سم٤معمٜمٝم٩م اًمّمقاب اًموٚمٞمؿ ومٞمف ،ومٕمنغم ـم٤مًمن٥م اًمٕمٚمنؿ أن
يْمبٓمف ،وهق ُم٤م ؾمٜمٚمخّمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمدىم٤م ؼ أشمٞم٦م ىمبؾ اًمدظمقل ذم أطم٤مدي٨م اًمب٤مب.
ومٜم٘مقل أوًُٓ :مو٤م ؾ اإليامن اًمٙمب٤مر صمالصم٦م:
اعمو٠مًم٦م إومم :طم٘مٞم٘م٦م اإليامن ،وطم٘مٞم٘م٦م اإليامن سم٢ممج٤مع أهؾ اًموٜم٦م وامامقم٦م" :أٟمف ىمقل سم٤مًمٚمو٤من واقمت٘من٤مد
سم٤مًم٘مٚم٥م" وهق اعمٕمؼم قمٜمف سم٤ممٜم٤من" ،وقمٛمؾ سم٤ممقارح" وىمد ُي٘م٤مل" :سم٤مٕريم٤من" أريم٤من اًمٕمبند هنل ضمقارطمنف،
هذه هل طم٘مٞم٘متف.

( )010أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب قمالُم٦م اعمٜم٤مومؼ ( ،)12وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ (ُ ،)36منـ طمندي٨م قمبند اهلل سمنـ
قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )011أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب احلدود -سم٤مب إصمؿ اًمزٟم٤مة ( ،)4612وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من ٟم٘مّم٤من اإلينامن سم٤معمٕمن٤ميص ،وٟمٗمٞمنف قمنـ اعمتٚمنبس
سم٤معمٕمّمٞم٦م قمغم إرادة ٟمٗمل يمامًمف (ُ ،)35مـ طمدي٨م أو هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )012أظمرضمف اًمؽمُمذي يمت٤مب اإليامن  -سم٤مب ٓيزين اًمزاين وهق ُم١مُمـ (.)0612
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طمٙم٤م اإلمج٤مع قمغم أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ ،اًمِم٤مومٕمل وأمحد ،وطمٙم٤مه اًمبخ٤مري قمـ ؿمٞمقظمف وهنق ُمٕمٚمنقم
ُمـ اًمِمٕم٤مرات اًمٙمب٤مر ضمدًً ا قمٜمد أهؾ اًموٜم٦م ،أن اإليامن "ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾ".
وإذا ىم٤مًمقا سم٠مٟمف ىمقل وقمٛمؾ ،ومٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه أٟمف ىمقل سم٤مًمٚمو٤من وقمٛمؾ سم٤ممقارح دون اقمت٘م٤مدً ،مٞمس هنذا هنق
اعم٘مّمقد ،إذا ىم٤مًمقا :ىمقل وقمٛمؾ شمٕمرف اعمراد ،اعمراد سمٙمٚمٛم٦م ىمقل :ىمقل اًمٚمو٤من وٟمٓم٘مف ،هذا ُمٕمروف ،واًمثن٤مين
ىمقل اًم٘مٚم٥م وهق شمّمدي٘مف ،واًمٕمٛمؾ قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م يمخِمققمف ورضم٤م ف وطمبنف ،وقمٛمنؾ امنقارح وهنق اًمٕمٛمنؾ
اعمٕمروف ُمثؾ اًموجقد واًمّمالة واًمٓمقاف سم٤مًمبٞم٧م وٟمحق ذًمؽ ،هذا ٓ َيتٚمنػ ومٞمنف أهنؾ اًمونٜم٦م سمت٤م ًشمًن٤مُ ،منـ
ظم٤مًمػ إٟمام ظم٤مًمػ اعمرضمئ٦م يمام ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمٝمؿ إن ؿم٤مء اهلل ٓطم ً٘م٤م.
اعمو٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٙمبػمةُ :مو٠مًم٦م اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من ذم اإليامن.
عم٤م يم٤من اإليامن ىمقًٓ واقمت٘م٤م ًدا وقمٛم ً
الً ،يم٤من ٓسمد أن يٙمقن هٜم٤مك شمٗم٤موت ذم ىمقة آقمت٘م٤مد ىمٓم ًٕم٤م سملم اًمٜم٤مس،
ومٚمٞمس اقمت٘م٤مد حمٛمد سمـ قمبد اهلل-صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمفُ -مثؾ اقمت٘م٤مد أي ٍ
أطمد ُمـ اعم١مُمٜملم ،وم٤مقمت٘م٤مده صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أرؾمك وأقمٔمؿ طمتك ُمـ امب٤مل اًمراؾمٞم٦م.
وم٤مًمتّمديؼ هذا يٜمبٖمل أن ٟمْمبٓمف ،اًمتّمديؼ يتٗم٤موتً ،منٞمس اًمتّمنديؼ ؿمنٞم ًئ٤م واطمندًً ا ،ومٕمبن٤مرة أن أهنؾ
اإليامن ذم أصٚمف ؾمقاء هذه قمب٤مرة اعمرضمئن٦م شمونٚمٚم٧م إمم اًمٙمتن٥م اخل٤مـمئن٦مً ،مٞمونقا ؾمنقا ًء ذم أصنؾ ،سمنؾ هنؿ
قمٔمٞمام ضمدًً ا ،أيـ إيامن اًمرؾمؾ -صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿ -وإيامن اعمال ٙم٦م وإيامن اًمّم٤محللم ُمـ
ُمتٗم٤موشمقن شمٗم٤مو ًشمً٤م ً
هذه إُم٦م ،سمؾ أيـ إيامن اًمرؾمؾ وإيامن اعمال ٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًموالم ُمـ إيامن اًمٕمّم٤مة ُمـ هذه إُم٦م؟ ومال
ي٘مقل إن اإليامن واطمد إٓ اعمرضمئ٦م ،اًمذيـ ي٘مقًمقن :إن اإليامن يم٢ميامن ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤م ٞمؾ.
إ ًذا اعمو٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أن اإليامن يزيد ويٜم٘مصٟٕ 8مف ُؿمٕم٥م ،يمام ؾمٞم٠ميت ذم احلدي٨م إن ؿم٤مء اهلل قمز وضمنؾ ،إ ًذا
يزيد ويٜم٘مص ُمـ ضمٝم٦م ىمقة اًمتّمديؼ وضٕمٗمف ،ويزيد ويٜم٘مص ُمـ ضمٝم٦م واضح٦م وهل ضمٝم٦م إقمنامل ،اًمنذي
ُمريْم٤م ،وىمرأ ضمزأيـ ُمـ اًم٘مرآن أو صمالصم٦م هذا أيمثر ً
قمٛمال ،واضح ممنـ َل ينزر
ص٤مم اًمٞمقم وشمبع ضمٜم٤مزة وقم٤مدى ً
ُمريْم٤م وَل يتبع ضمٜم٤مز ًة وَل يّمؾ ُمث ً
ال ُمـ اًمٚمٞمؾ وَل ي٘مرأ ُمـ اًم٘مرآن ؿمٞم ًئ٤مُ ،م١ميمد أن هذا قمٛمٚمف أيمثر ،هنذا أُمنر
ً
أيْم٤م ذم ىمقة اًمتّمديؼ واًمٞم٘ملم.
واضحً ،مٙمـ اعم٘مّمقد :أن اًمزي٤مدة شمٙمقن ذم اًمٕمٛمؾ وشمٙمقن ً
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وىمقل اًمٚمو٤من واضح ،أن يٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م احلؼ ،وؿمٝم٤مدة "أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،حمٛمد رؾمنقل اهلل" وأن شمٙمنقن
ُمٓم٤مسم٘م ً٦م ًم٘مٚمبف ،ويٙمقن ص٤مد ًىم٤م ومٞمام ٟمٓمؼ سمف ،هذه اعمو٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
وئمٝمر اإلمجن٤مع قمٜمند أهنؾ اًمونٜم٦م أن اإلينامن يزيند ،أين٤مت سحين٦م ضمندًً ا﴿ :وي ْنزداد ا ًَّم ِ
نذي َـ آ َُمٜمُُنقا
ََ َ َ
﴿زا َد ْ ُم ْؿ إِ َيام ًٟمً٤م﴾(.)015
﴿و َي ِزيدُُ اهللَُّ ا ًَّم ِذي َـ ْاه َتَدََ ْوا ُهدًً ى﴾( )014آي٤مت يمثػمة ضمدًً اَ :
إِ َيام ًٟمً٤م﴾(َ ،)013
اعمو٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :هل ُمو٠مًم٦م آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن.
واعمراد سم٤مٓؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن :أن اًمرضمؾ إذا ىمٞمؾ ًمف :هؾ أٟم٧م ُم١مُمـ؟ أن ي٘مقل :إن ؿم٤مء اهلل ،وٓ يٙمقن
ىمقًمف إن ؿم٤مء اهلل قمغم ؾمبٞمؾ اًمِمؽ ُ-مٕم٤مذ اهللً -مٙمـ يٙمقن ىمقًمف :إن ؿم٤مء اهلل قمغم ؾمبٞمؾ قمدم شمزيمٞم٦م ٟمٗموف،
قٟم َؽ َقم ِـ إَ ْٟم َٗم ِ
٤مل ُىم ِؾ إَ ْٟم َٗم ُ٤مل هللَِّ
﴿ي ْو َ٠م ًُم َ
وقمغم ؾمبٞمؾ أن اإليامن اًمٙم٤مُمؾ أٟمف ٓ يدقمٞمف ًمٜمٗموف ٕن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤ملَ :
لم * إِ َّٟمام اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ ِ
ِ
قل َوم َّ٤مشم ُ٘مقا اهللََّ و َأصٚمِحقا َذ َ ِ
َواًمرؾم ِ
ٞمٕمقا اهللََّ َو َر ُؾم َ
يـ إِ َذا
قًم ُف إِ ْن ُيم ُٜمت ْؿ ُُم ْ١م ُِمٜمِ َ
قن َّاًمذ َ
ات َسم ْٞمٜم ُٙم ْؿ َو َأـم ُ
َ ْ ُ
َ
َّ ُ
ِ
ِ
ِ
يـ ُي ِ٘مٞم ُٛم َ
آي٤مشم ُف َز َاد ْ ُم ْؿ إِ َيام ًٟم٤م َو َقم َغم َرهبِ ْؿ َي َت َق َّيم ُٚم َ
الة
اًمّم َ
قهب ْؿ َوإِ َذا ُشمٚمِ َٞم ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُ
قن َّ
قن * َّاًمذ َ
ُذيم َر اهللَُّ َوضم َٚم ْ٧م ُىم ُٚم ُ ُ
ِ
قن * ُأ ْو ًَمئِ َؽ ُه ُؿ اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
٤مه ْؿ ُي ِٜمٗم ُ٘م َ
قن َطم ًّ٘م٤م﴾( )016ه١مٓء هؿ ُ
اًمٙم َّٛمؾ.
َومم َّ٤م َر َز ْىمٜمَ ُ
ىمقًمف شمٕم٤مممُ ﴿ :أ ْو ًَمئِ َؽ ُه ُؿ اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
ُقن َطم ًّ٘م٤م﴾ ه١مٓء هؿ ُيم َُّٛمؾ اعم١مُمٜمقن ،وم٢مذا ىمٞمؾ :هؾ أٟم٧م ُم١مُمـ قمغم هنذا
آقمتب٤مر؟ شموتثٜمل وٓ شمزيمل ،وهلذا هذه أي٦مٓ ،طمٔمقا هذه وم٤م دة ُمٝمٛم٦م ضمدًً ا ذم اًمّمنح٤مسم٦م -ريض اهلل شمٕمن٤ممم
قمٜمٝمؿ -ذيمره٤م اهلل ذم أول ؾمقرة "إٟمٗم٤مل".
ُمث٤مٓ ًمٚمذيـ هؿ أهؾ اإليامن اًمٙم٤مُمؾ﴿ :وا ًَّم ِ
وذم آظمر ؾمقرة "إٟمٗم٤مل" أقمٓم٤مك اهلل قمز وضمؾ ً
نذي َـ آ َُمٜمُُنقا
َ
ِ
٤مهندُُ وا ِذم َؾمنبِ ِ
نؿ اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
ٍَمنوا ُأ ْو ًَمئِ َ
ُنقن َطم ًّ٘من٤م﴾( )017اعمٝمن٤مضمرون
٤مضم ُروا َو َضم َ
َو َه َ
نؽ ُه ُ
ٞمؾ اهللَِّ َوا ًَّمنذي َـ َآووا َو َٟم َ ُ
وإٟمّم٤مر ،ومٛمـ يوتٓمٞمع أن ي٘مقل أن إيامٟمف ُمثؾ إيامن اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر؟ ي٘مقل :إن ؿم٤مء اهلل.

( )013اعمدصمر.11 :
(ُ )014مريؿ.54 :
( )015إٟمٗم٤مل.0 :
( )016إٟمٗم٤مل.2-1 :
( )017إٟمٗم٤مل.52 :
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أو يوتثٜمل قمغم اقمتب٤مر اًمٕم٤مىمب٦م ،هق أن قمغم إيامن ،يٕمٚمٛمف ُمـ ٟمٗموف سم٤مهلل وُمال ٙمتف ويمتبف ورؾمٚمفٓ ،ؿمؽ
ذم هذاً ،مٙمـ ٓ يدري سمامذا َيتؿ ًمفٟ ،مو٠مل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م.
إُمر اًمراسمع ذم آؾمتثٜم٤مء سم٤مإليامن :يتٕمٚمؼ سم٠من اإليامن اًمذي يٜمٗمع أهٚمف هق اعمت٘مبؾ ،وم٘مد يٕمٛمؾ اإلٟمو٤من -
لم﴾( )022هق أقمٚمؿ
ٟمو٠مل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م -وٓ ُي٘مبؾ ُمٜمف ،واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل﴿ :إِ َّٟم َام َي َت َ٘م َّب ُؾ اهللَُّ ُِم َـ اعمُْ َّت ِ٘م َ
ِ
يـ ُي ْ١م ُشم َ
قهب ْؿ َو ِضم َٚم ٌ٦م َأ َّهنُ ْؿ إِ َمم َر ِهب ْؿ
﴿وا ًَّمذ َ
سم٤معمت٘ملم ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 8وهلذا ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
قن َُم٤م َآشمقا َو ُىم ُٚم ُ ُ

ر ِ
اضم ُٕم َ
قن﴾( ،)021ىم٤مًم٧م قم٤م ِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -ي٤م رؾمقل اهلل ،أهق اًمذي ينمب اخلٛمر ويرسق ويزين؟
َ
ىم٤مل ٓ« :ي٤مسمٜم٦م اًمّمد ِيؼش( )020وًمٙمٜمٝمؿ اًمذيـ يّمٚمقن ويّمقُمقن ويتّمدىمقن ،وَيِمقن أٓ ُيت٘مبؾ ُمٜمٝمؿ ،أو
يمام ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .
ً
أيْم٤م ،ومٝمق ٓ يدري ُأىمبؾ ُمٜمف أو ٓ؟ اعمٝمؿ أن آقمتب٤مرات
إذا هق يوتثٜمل ذم اإليامن هبذا آقمتب٤مر ً
واعمآظمذ اًمتل سمٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م يٙمقن آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن مخو٦م ،وُمٕمٚمقم أن اإلٟمو٤من ٓ يوتثٜمل سمٛمٕمٜمك أٟمف ي٘مقلٓ :
أدري هؾ أٟم٤م ُم١مُمـ سم٤مهلل أو أٟم٤م يم٤مومر سمف؟ ُم٤م ذم أطمد قم٤مىمؾ ؾمقي ي٘مقل هذا ،وٓ يٛمٙمـ أن يوتثٜمل قمغم ؾمبٞمؾ
ُمقؾمقؾم٤م ٓ يدري ،هذا ُمِمٙمؾ ،أن ي٘مقًمف ؿمخص يٕمٚمؿ أٟمف ُم١مُمـ سم٤مهلل
ُمثؾ هذا اًموبٞمؾ ،إٓ أن يٙمقن
ً
ورؾمقًمفً ،مق أن اهلل قمز وضمؾ ُشمٕمرض ًمف أو ًمرؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حلٛمل قمغم أؿمد ُم٤م يٙمقن ،وًمرسمام
ضمزُم٤م ،ومال يٛمٙمـ أن يٙمقن إذا ىم٤مل إن
ىم٤مشمؾ ُمـ ومٕمؾ هذا ىمت٤مًٓ ُىمتؾ هق ومٞمف ،هذا ُمٕمٚمقم أن هذا قمٜمده إيامن ً
ؿم٤مء اهلل أن يٙمقن ُموتثٜم ًٞم٤م.
أيْم٤م وردت
أيْم٤م أن شم٘مقل إذا ىمٞمؾ ًمؽ هؾ أٟم٧م ُم١مُمـ؟ أن شم٘مقل :أرضمق ،أرضمق ً
وُمـ وضمقه آؾمتثٜم٤مء ً
ذم هذا.
ُمـ إدًم٦م قمغم آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامنُ ،مـ اعمآظمذ اخلٛمو٦م ،اعم٠مظمذ اخل٤مُمس اًمذي ُمـ أضمٚمف ُيوتثٜمك ذم
اإليامن:

( )022اعم٤م دة.05 :
( )021اعم١مُمٜمقن.42 :
( )020أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب شمٗموػم اًم٘مرآن -سم٤مب وُمـ ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ( ،)1153وصححف إًمب٤مين ذم «ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحش (.)140
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أٟمف ورد آؾمتثٜم٤مء ذم أؿمٞم٤مء حم٘م٘م٦م جمزوُم٦مُ ،مثؾ ىمقل اهلل قمز وضمؾ وهق قمالم اًمٖمٞمقبَ :
﴿ًم َت ْد ُظم ُٚم َّـ
اعمَْ ْو ِج َد ْ
٤مء اهللَُّ﴾( )021اهلل يٕمٚمؿ أهنؿ ؾمٞمدظمٚمقن اعموجد احلرام ،هق أقمٚمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م شمٕم٤ممم ،وهٙمذا
احلَ َر َام إِ ْن َؿم َ
ىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم زي٤مرة اعم٘م٤مسمر عم٤م زار أهؾ اًم٘مبقر« :وإٟم٤م إن ؿم٤مء اهلل سمٙمؿ ٓطم٘مقنش.
اخل ْٚم َد﴾( )022ومٙمؾ ٍ
أطمد ؾمٞمٛمقت﴿ :وُم٤م ضمٕم ْٚمٜمَ٤م ًمِب َ ٍ ِ
ُمٕمٚمقم أن يمؾ ٍ
ِ
أطمد ؾمٞمٛمقت ،وُمع ذًمؽ
نم ُم ْـ َىم ْبٚم َؽ ْ ُ
َ َ َ َ َ
٤مء اهللُ سمِ ُٙم ْؿ َٓ ِطم ُ٘م َ
قنش( )023واعمٚمؽ إذا ؾم٠مل اعم١مُمـ وأضم٤مب امقاب اًموٚمٞمؿ ذم اًم٘مؼم ،ىم٤مًمقا:
ىم٤ملَ « :وإِ َّٟم٤م إِ ْن َؿم َ

ِ
٤مء اهللُش( )024اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٕمٚمقُم٦م وُم١ميمدةُ ،مٕمٚمقم أن اعمال ٙم٦م شم٘مقل إن ؿم٤مء اهلل ًمٞمس قمغم ؾمبٞمؾ
« َقم َٚم ْٞمف ُشم ْب َٕم ُ٨م إِ ْن َؿم َ

اًمتٕمٚمٞمؼ ،سمؾ قمغم ؾمبٞمؾ اًمتح٘مٞمؼُ ،م١ميمد ،ورد آؾمتثٜم٤مء طمتك ذم إُمقر اعمح٘م٘م٦م ،ومبف ٟمٕمر ف اعمو٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م
وهل ُمو٠مًم٦م :آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن.
ٟم٠ميت أن إمم ُمقضقع اإلرضم٤مء:
ُم٤م اعمراد سم٤مإلرضم٤مء؟
اإلرضم٤مء ُمـ ىمقًمؽ :أرضم٠م إُمر ،أي :أظمره ،واإلرضم٤مء هق شم٠مظمػم اًمٕمٛمؾ قمـ ُموٛمك اإليامن ،هذا شمتٗمؼ
ومٞمف مجٞمع ـمقا ػ اعمرضمئ٦م ،اًمٖمالة ُمٜمٝمؿ ووم٘مٝم٤مء اًمٙمقوم٦م ،يمٚمٝمؿ يتٗم٘مقن ذم أن اإليامن ٓ يدظمؾ ومٞمف اًمٕمٛمؾ ،صمؿ
اظمتٚمٗمقا:
ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل :أن اإليامن هق ىمقل سم٤مًمٚمو٤من واقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م وم٘مط ،أي :أٟمف ُمٙمقن ُمـ ؿمٓمريـ اصمٜملم8
ؿمٓمر سم٤مًمٚمو٤من وؿمٓمر سم٤مًم٘مٚم٥م.
وىم٤مل امٝمؿ سمـ صٗمقان وهق ُمـ همالة اعمرضمئ٦م :إن اإليامن جمرد ُمٕمروم٦م اًم٘مٚم٥م ،إذا قمرف أن اهلل رسمف ومٝمذا
يم٤مذم ،وهلذا ىم٤مل :اًمٙمٗمر هق امٝمؿ ،ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :وىمد ٟمّم٧م اًمٜمّمقص قمغم أن إسمٚمٞمس قمرف رسمف ،ىم٤مل:
َ
﴿ىم َ٤مل َرب سمِ َام َأ ْهم َق ْي َتٜمِل َُٕ َزيٜمَ َّـ َهل ُ ْؿ﴾( ،)025ىم٤مًمقا :ومٕمغم شمٕمريػ امٝمؿ سمـ صٗمقان أن إسمٚمٞمس -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-

( )021اًمٗمتح.05 :
( )022إٟمبٞم٤مء.12 :
( )023أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب امٜم٤م ز  -سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل قمٜمد دظمقل اًم٘مبقر واًمدقم٤مء ٕهٚمٝم٤م (.)752
( )024أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم «شمٗموػمهش ( ،)224/5واسمـ طمب٤من ذم «صحٞمحفش ( 1111اسمـ سمٚمب٤من).
( )025احلجر.17 :
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قٟم ُف َيم َام
﴿ي ْٕم ِر ُوم َ
ُم١مُمٜمً٤م ،وهٙمذا ذيمر شمٕم٤ممم ُمٕمروم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب وأهنؿ يٕمرومقن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ :
َي ْٕم ِر ُوم َ
٤مء ُه ْؿ﴾( )026وُمع ذًمؽ هؿ يمٗم٤مر ،ومٙمٞمػ يٙمقن جمرد ُمٕمروم٦م اًم٘مٚم٥م هق اإليامن؟! ٓؿمؽ أن هذا
قن َأ ْسمٜمَ َ
ُمـ أقمٔمؿ اًمب٤مـمؾ وأؿمد اًمٖمٚمق.
ورث امٝمؿ سمـ صٗمقان اعمرضمئ٦م ُمـ اعمت٠مظمريـ وهؿ إؿمٕمري٦م واعم٤مشمريدي٦م ،وم٘م٤مًمقا :إن اإليامن هق جمرد
قمؼم امٝمؿ
اًمتّمديؼ اًم٘مٚمبل ،ومجٕمٚمقا هؿ وامٝمؿ ُمٜم٤مط اإليامن ذم اقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م وم٘مط ،ذم أُمر اًم٘مٚم٥م وم٘مطَّ ،
سم٘مقًمف :اعمٕمروم٦م ،وقمؼموا هؿ سم٘مقهلؿ :اًمتّمديؼ ،وأظمرضمقا اًمٚمو٤من ،سمٛمٕمٜمك :أن اإلٟمو٤من وًمق َل يٜمٓمؼ سمال إًمف إٓ
ُمتٕمٛمدا ُمع ىمدرشمف ،سمزقمٛمٝمؿ أٟمف يٙمقن ُم١مُمٜمً٤م يم٤مُمؾ اإليامن ُمثؾ إيامن ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤م ٞمؾ.
اهلل
ً
ضمدا ،وَل يتٗمٓمـ ًمف اعمرضمئ٦م وٓ ُمـ وىمع ذم سم٤مـمٚمٝمؿ ،أٟمف إذا ىمٞمؾ :أن ُمٜم٤مط إُمقر
ومٝمٜم٤م اٟمٗمتح سم٤مب ظمٓمػم ً
ؾم٥م اهلل
ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مإليامن هق اًم٘مٚم٥م ،ومٛمٕمٜمك ذًمؽ :أن اًمٙمٗمر ؾمٞمٙمقن ُمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مٚم٥م ،وقمغم هذاً :مق أن
ً
إٟمو٤مٟم٤م ّ
ورؾمقًمف -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -هذا اًمو٥م سم٤مًمٚمو٤من ،وم٢مذا ىم٤مل :أٟمتؿ شمٕمٚمٛمقن أو شمٕمت٘مدون أن اإليامن هق أُمر ىمٚمبل8
ً
إذا اًمٙمٗمر ٓسمد أن يٙمقن ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مٚم٥م ،وٓ يٙمقن ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمو٤منٟٕ 8مٙمؿ شم٘مقًمقن ٓ :دظمؾ ًمٜمٓمؼ اًمٚمو٤من
ذم اإليامن ،وسم٤مًمت٤مزم ٓ دظمؾ ًمف ذم اًمٙمٗمر ،ومال شمٙمٗمر سمٜمٓمؼ اًمٚمو٤من ،إٟمام يمٗمر ٍ
سم٠مُمر يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مٚم٥م ،وم٤مٟمٗمتح هذا
ضمدا قمغم إُم٦م ،وسم٤مًمٗمٕمؾ اًمتزُمف سمٕمض اعمرضمئ٦م.
إُمر اخلٓمػم ً
يم٤مومر ،قمٜمد اهلل قمز وضمؾ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُم١مُمٜم ً٤مً ،مٙمٜمف يم٤مومر ذم أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م إذا
ىم٤مًمقا :إٟم٤م ٓ ٟم٘مقل أٟمف ٌ
ؾم٥م اهلل ورؾمقًمف يمٗمر أو ًمٞمس سمٙمٗمر ذم ذاشمف؟ ىم٤مًمقاً :مٞمس سمٙمٗمر.
ؾم٥م اهلل ورؾمقًمف ،ىمٞمؾ :وم٢من ّ
ّ
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ذم اًمّم٤مرم :وهذا خم٤مًمػ عم٤م أمجٕم٧م قمٚمٞمف إُم٦مٕ 8ن اهلل شمٕم٤ممم َّ
يمٗمر
﴿و ًَم َ٘م ْد َىم ُ٤مًمقا َيمٚمِ َٛم َ٦م ْاًم ُٙم ْٗم ِر﴾( ،)027وؾمامه٤م "يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر" ،ومٙمٞمػ
أهؾ اًمٙمٗمر سم٠مىمقاهلؿ ،وىم٤مل قمز وضمؾ َ :
ٙمره٤م ،إذا ُأمئ ُ
وأيمره أو أن َيٓمئ ،يم٤مًمذي ىم٤مل عم٤م وضمد راطمٚمتف ُمـ
يٜمٓمؼ اإلٟمو٤من يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر إٓ أن يٙمقن ُُم ً
ؿمدة اًمٗمرحَّ « :
اًمٚم ُٝم َّؿ َأ ْٟم َ٧م َقم ْب ِديَ ،و َأ َٟم٤م َر كسم َؽش أراد أن ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ أٟم٧م رو وأٟم٤م قمبدك ،ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ َ « :أ ْظم َٓم َ٠م ُِم ْـ ِؿم َّد ِة ْاًم َٗم َر ِحش(.)032
( )026اًمب٘مرة.124 :
( )027اًمتقسم٦م.52 :
( )032أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمدقمقات -سم٤مب اًمتقسم٦م ( ،)4127وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمتقسم٦م -سم٤مب ذم احلض قمغم اًمتقسم٦م واًمٗمرح هب٤م (ُ ،)0525مـ طمندي٨م
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فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤م،
أي ؿمخص َل َيٓمئ وَل ُيٙمره ويو٥م اهلل ورؾمقًمف ومٝمذا قمٜمد أهؾ اًموٜم٦م سم٢ممج٤مقمٝمؿ يم٤مومر
ً
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤م إٓ أن
يم٤مومر
وهٙمذا ُمـ رُمك اعمّمحػ ذم اًم٘م٤مذورات يم٤مومر
ً
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤مُ ،مـ ؾمجد ًمٚمِمٛمس ٌ
ً
ً
قم٤مىمال
ىمٓمٕم٤م أظمرج اعمجٜمقن ،وم٤معمجٜمقن وضع آظمر ،إٟمام اعم٘مّمقد ُمـ يٙمقن
يٙمقن ُُم ً
ٙمره٤م ُُمٚمجئً٤م ًمٞمس ًمف طمٞمٚم٦مً ،
ت٤مرا ،ومب٢ممج٤مع أهؾ اًموٜم٦م هذا يٙمقن يم٤مومر.
ُخم ً
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤م".
يم٤مومرا
ً
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم" :هذا يٙمقن ً
ؾم٥م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
صمؿ ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم أن اًم٘م٤ميض أسم٤م يٕمغم -قمٗم٤م اهلل قمٜمف -زقمؿ أن ُمـ ّ
يم٤مومرا ذم اًمٔم٤مهر وًمٞمس سم٤مًمرضورة أن يٙمقن يم٤مومر سم٤مًمب٤مـمـ ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :وقمٗم٤م اهلل قمـ
وم٢مٟمف يٙمقن ً
اًم٘م٤ميض وم٢مٟمف ىمد ىم٤مل سمٜمٗموف ذم ٍ
يمت٥م أظمرى ًمف سمخالف هذا اًم٘مقل ،وإٟمام دظمؾ هذا اًم٘مقل قمغم اًم٘م٤ميض وقمغم
وًمٞمٕمٚمؿ أٟمف ٌ
ىمقل َل ي٘مؾ سمف أطمد
سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ امٝمٛمٞم٦م اإلٟم٤مث ،يٕمٜمل :اعمت٠مظمريـ ،ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤مممُ " :-
ُمـ أهؾ اًمٗمتقى ،وإٟمام هق ظمٓم٠م" يٕمٜمل :قمٜمدٟم٤م سمٕمض إىمقال شمٙمقن ظمٓم٠م ،وىمد ُشمٜمو٥م ًمبٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ،إذا
أردت أن شم٘مقل إىمقال ذم اعمو٠مًم٦م َّإي٤مك أن شم٘مقل هذا اًم٘مقل ،ي٘مقل :هذا ُمـ إىمقال اخل٤مـمئ٦مً ،مٞمس مم٤م يذيمر
يم٤مومرا إٓ
ضٛمـ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،أول ُمـ ىم٤مل إن اًمرضمؾ يٛمٙمـ أن يوجد ًمٚمِمٛمس ويٙمقن ُم١مُمٜمً٤م وٓ يٙمقن ً
إذا ـم٤مسمؼ سمزقمٛمف اًم٘مٚم٥م قمٛمٚمف هق امٝمؿ سمـ صٗمقانُ ،مٕمروف قمٜمف ومٝمق ُمـ همالة اعمرضمئ٦م.
ضمداٟٕ 8مف يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م أن ُي َّو٥م اهلل ورؾمقًمف وأن ُيوتٝمزأ هبام ،صمؿ ي٘مقل ىم٤م ؾ :وأٟم٧م
ومٝمذه ُم٘مقًم٦م ظمٓمرة ً
شمٕمرف ُم٤م ذم ىمٚمبل؟ أٟم٤م أىمقهل٤م سمٚمو٤مينً ،مٙمـ ىمٚمبل َل يقاـمئ ُم٤م ٟمٓم٘م٧م سمف سمٚمو٤مين ،وىمد أيمثر اهلل اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًم٘مقل،
وسم٤مًم٘مراء ُمـ أصح٤مسمف -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -وم٘م٤مل شمٕم٤مممَ ٓ﴿ :شم ْٕم َت ِذ ُروا
طمٞمٜمام ؾمخروا سم٤مًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ّ
ِ
﴿و ًَم َ٘م ْد َىم ُ٤مًمقا َيمٚمِ َٛم َ٦م ْاًم ُٙم ْٗم ِر﴾( ،)030وهل ىمقهلؿُ" :م٤م
َىم ْد َيم َٗم ْر ُشم ْؿ َسم ْٕم َد إِ َيامٟم ُٙم ْؿ﴾(ُ ،)031م٤مذا ىم٤مًمقا؟ ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
سمٓمقٟم٤م وٓ أضمبـ قمٜمد اًمٚم٘م٤مء" إمم آظمر
رأيٜم٤م ُمثؾ ىمرا ٜم٤م" يٕمٜمقن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف "أرهم٥م ً
ٍ
ىمّمد ُمٜم٤م ،وإٟمام يم٤من جمرد
ىمقهلؿ اخلبٞم٨م ،ومٙمٗمرهؿ اهلل هب٤م ،وعم٤م اقمتذروا ،ىم٤مًمقا :طمدي٨م اًمريم٥مُ ،م٤م يم٤من قمـ
ٟم٘مٓمع سمف اًمٓمريؼ ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ٓ﴿ :شم ْٕم َت ِذ ُروا َىم ْد َيم َٗم ْر ُشم ْؿ َسم ْٕم َد إِ َيامٟمِ ُٙم ْؿ﴾.
أيْم٤م ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ ُموٕمقد ريض اهلل قمٜمف ،وقمٜمد ُموٚمؿ ُمـ طمدي٨م أو هريرة ريض اهلل قمٜمف.
أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ،وذم «اًمّمحٞمحلمش ً
( )031اًمتقسم٦م.44 :
( )030اًمتقسم٦م.52 :
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ٍ
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤م إٓ ُمـ
يم٤مومر
ً
ومٚمٞمس ٕطمد أن يٙمٗمر سمٚمو٤مٟمف أو ومٕمٚمف صمؿ ي٘مقل :أن ُم٤م وـمئ ىمٚمبلُ ،ي٘م٤مل :أٟم٧م ٌ
طم٘مٞم٘مٞم٤م ًمٞمس ًمف ومٞمف طمٞمٚم٦م ،هذا هق اًمقضمف أظمر ،أو اًمذي أظمٓم٠م ،ىمد
إيمراه٤م
ٙمره ،اعمٙمره
ً
ً
اؾمتثٜمك اهلل ُمثؾ اعمُ َ
َيٓمئ اإلٟمو٤من ىمد ي٘مقل سمٕمض إطمٞم٤من" :اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ اًمٜم٤مر وأقمقذ سمؽ ُمـ امٜم٦م" ُي٘م٤مل ٓ :ختػ ،رب
اًمٕم٤معملم أقمٚمؿ سمؽ ،أٟم٧م أردت أن شم٘مقل" :اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ امٜم٦م وأقمقذ سمؽ ُمـ اًمٜم٤مر" ومال ختػً ،مٕمؾ
اًمدقمقة حت٘م٘م٧م وجيٕمٚمٜم٤م ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر! رب اًمٕم٤معملم أقمٚمؿ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،أٟم٧م أظمٓم٠مت ،واخلٓم٠م هذا ُمٕمٗمق،
اإليمراه واإلم٤مء اًمذي ًمٞمس ومٞمف طمٞمٜمً٤م ُمٕمٗمقً ،مٙمـ ؿمخص ىم٤مصد خمت٤مر ٓؿمؽ أٟمف ي١مظمذ سمف ويٙمٗمر فم٤مهره
وسم٤مـمٜمف.
اإلرضم٤مء ً
إذا هق إظمراج اًمٕمٛمؾ أو إرضم٤مءه قمـ اإليامن شمرشم٥م قمٚمٞمف ظمٚمؾ ذم اًمٙمٗمر ،وظمذه٤م ىم٤مقمدة ىمٚمٜم٤مه٤م
أيمثر ُمـ ُمرة :يمؾ أطمد يٙمقن قمٜمده ٌ
ظمٚمؾ ذم ومٝمؿ اإليامن ٓسمد أن يٙمقن قمٜمده ظمٚمؾ ذم ومٝمؿ اًمٙمٗمر ،ويمؾ أطمد
ًمزاُم٤م ،إذا ىم٤مل أطمد :إن اًمتقطمٞمد هق
يٙمقن قمٜمده ظمٚمؾ ذم ومٝمؿ اًمتقطمٞمد يٙمقن قمٜمده ظمٚمؾ ذم ومٝمؿ اًمنمكً ،
اإلىمرار سم٠من اهلل هق اخل٤مًمؼ ،إذا ؾم٠مًمتف وم٘مٚم٧م ُم٤م هق اًمنمك؟ ىم٤مل :أن يٕمت٘مد أطمد أن اهلل ُمٕمف ظم٤مًمؼ آظمر ،ىمٞمؾ:
وم٢مذا ؾمجد ًمٖمػم اهلل وذسمح ًمٖمػم اهلل؟ ىم٤مل :هذا ٓ يٙمقن ً
ذيم٤مٕ 8ن اًمتقطمٞمد أن ي٘مر سم٤مخلٚمؼ ،ىمد ي٘مقل :إٟمف
ُمٕمّمٞم٦م يمام ىم٤مل سمٕمض اًموٗمٝم٤مء ُمـ اعمت٠مظمريـ.
شمٕمرف ُم٤م اخلٚمؾ؟ اخلٚمؾ أٟمف ُم٤م ومٝمؿ اًمتقطمٞمد ،ومٚمٝمذا ُم٤م ومٝمؿ اًمنمك ،وهٙمذا اًمٙمٗمر إذا ُم٤م ومٝمؿ اإليامن ًمـ
يٗمٝمؿ اًمٙمٗمرٕ 8ن اإليامن ضده اًمٙمٗمر ،واًمتقطمٞمد ضده اًمنمك ،وم٢مذا اظمتؾ ومٝمٛمف ًمٚمتقطمٞمد ؾمٞمختؾ ومٝمٛمف
ًمزاُم٤م ،وإذا اظمتؾ ومٝمٛمف ًمإليامن وموٞمختؾ ومٝمٛمف ًمٚمٙمٗمر ،وهٜم٤م ٟمحذر ُمـ أُمر ذم هم٤مي٦م اخلٓمقرة شمٓمرق إمم
ًمٚمنمك ً
قمدد ُمـ ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ ًمألؾمػ اًمِمديد ،وهق أن ُحيجر ُمـ أن شمٓمرق إًمٞمؽ قم٘مٞمدة ؿم٤مرح احلدي٨م أو ُمٗمرس
أي٦م أو اعمّمٜمػ ذم يمت٥م أصقل اًمٗم٘مف أو ذم يمت٥م اًمٗم٘مف وأٟم٧م ٓ شمدريُ ،مثٚمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -رمحف اهلل
ىمٓمٕم٤م إٟمام إمم
شمٕم٤ممم ،-ىم٤مل :هذا اًم٘مقل شمٓمرق إمم اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ امٝمٛمل إمم اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٠مظمريـ ،وًمٞمس إمم يمٚمٝمؿ ً
سمٕمْمٝمؿُ ،مـ امٝمٛمٞم٦م اإلٟم٤مث أن سمٕمض ُمـ أًمػ يم٤من ُمـ امٝمٛمٞم٦م وأدظمؾ هذا ذم يمت٤مسمف ،ومتٓمرق ُمـ ظمالل
ضمٝمٛمٞم٤م ،وم٢مٟمف ؾمٞمنمح احلدي٨م سمٜم٤مء قمغم ومٝمٛمف هق ،ومٞم٠ميت ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ
ذوح احلدي٨م إذا يم٤من ؿم٤مرح احلدي٨م
ً
ُمثال سم٤محلدي٨م ُمـ ضمٝم٦م أٟمقاقمف واًمرضم٤مل وٟمحقه ،وَل يْمبط ُمو٠مًم٦م اًمٕم٘مٞمدة ومتجد ـمٚمب٦م ٍ
اًمذي اهتؿ ً
قمٚمؿ ُمـ
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أهؾ اًموٜم٦م يٜم٘مٚمقن ُم٘مقٓت امٝمٛمٞم٦م وهؿ ٓ يدرونٟٕ 8مف ٓ يدري أن اًمِم٤مرح ي٘مقل سم٘مقل امٝمٛمٞم٦م ،ؾمقاء
امٝمٛمٞم٦م اًمذيمقر يمام ؾمامهؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أو اإلٟم٤مث وهؿ اًمٗمروع يم٤مٕؿمٕمري٦م واعم٤مشمريدي٦م ،ومٞمٜمبٖمل أن ُيٕمٚمؿ
ويٗمٝمؿ أُمر اإليامن ،وهٙمذا أُمر اًم٘مدر وأُمر اًمّمٗم٤متٕ 8ن اخلٓمر ومٞمٝم٤م يمبػم وم٢من َل شمٗمٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م ىمقل أهؾ
اًموٜم٦م وىمرأت ذم ىمقل ه١مٓء اًمذيـ صٜمٗمقا ُمثؾ هذه اعمّمٜمٗم٤مت وَل ِ
شمدر قم٘مٞمدشمف وهذا ظمٓمر يمبػم قمٚمٞمؽ ،هذه
اًمنموح وهذه اًمتٗم٤مؾمػم ٟم٤مومٕم٦م ،اؾمتٗم٤مدوا ُمٜمٝم٤م سمال ؿمؽً ،مٙمـ قمٚمٞمؽ أن شمٕمرف آقمت٘م٤مد أوًٓ وشمْمبٓمف.
دمد أن اًمذي يْمبط آقمت٘م٤مد إذا ُمر سمف ذح احلدي٨م وومٞمف شم٠مويؾ صٗم٦م ىم٤مل هذا ُمـ اًمتجٝمؿ ،إذا ُمر سمف
شمٗموػم آي٦م قمٜمد اًمرازي ،قمٜمد اًمبٞمْم٤موي ،قمٜمد ومالن ،قمٜمد ومالن ،ىم٤مل :هذا ُمـ إرضم٤م ٝمؿ ،يٕمٜمل ُمـ اعمرضمئ٦م ُمـ
ي٘مقل هذاٟٕ 8مف يٕمرف اإلرضم٤مء ويٕمرف اًمتجٝمؿ ،ويٕمرف ؾمبٞمؾ اخلقارج ،ومٞمٙمقن قمٜمده طمّم٤مٟم٦م ،أُم٤م أن
ي٘متحؿ هذه اًمٙمت٥م ،وهذه اعمٓمقٓت هق ٓ يدري سمٛمثؾ هذه اًمتٗم٤مصٞمؾ ٓؿمؽ أن هذا ظمٓم٠م ،ويتٓمرق إًمٞمف
وٟمبف قمٚمٞمف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم ،ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ ٓ امتٛمقا سمٛمو٤م ؾ اًمٕم٘مٞمدة ويْمبٓمقه٤م وامتٛمقا سمجقاٟم٥م
أظمرى ذم اًمٗم ٘مف وإصقل أو ٟمحقه٤م ويٙمقن قمٜمدهؿ هذا اخلٚمؾ واًمتٗمّمٞمؾ ذم إصؾ وهق آقمت٘م٤مدُ ،مع أٟمف
ؾمٜمل وقمغم اًموٜم٦م ويٜمتو٥م ًمٚموٚمػ وٓ يِمؽ ذم أن ىمقل اًموٚمػ هق اًمّمحٞمح ،شمدظمؾ قمٚمٞمف أىمقال وٓ
يِمٕمر ،ومٚمٝمذا ُم٘مقًم٦م اعمرضمئ٦م دظمٚم٧م قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس وسمٕمْمٝمؿ دظمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ يمت٥م اًمنموح ،ذوح
احلدي٨م سم٤مًمذات ،ومّم٤مروا يٜم٘مٚمقن ذوح احلدي٨م وشمٗم٤مؾمػم أي٤مت وٓ يدرون أن اًمِم٤مرح واعمٗمرس ُمـ
اًم٘م٤م ٚملم سم٘مقل اعمرضمئ٦م ،ومخٗمٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ هذه ،وهلذا أطمببٜم٤م أن ُيٕمرف اإلرضم٤مء.
اإلرضم٤مء أصٚمف اًمت٠مظمػم ،يٕمٜمل :شم٠مظمػم اًمٕمٛمؾ ،ومٚمام أظمروا اًمٕمٛمؾ ُمٜمٝمؿ يم٠مو طمٜمٞمٗم٦م -قمٗم٤م اهلل قمٜمف وهمٗمر
اهلل ًمفُ -مـ ىم٤مل :إن اإليامن ،وهٙمذا ُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ،ؿمٞمخف حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن وه١مٓء ظمػم اعمرضمئ٦م ،أومْمؾ
اعمرضمئ٦م ،يٕمٜمل هؿ أهؾ قمٚمؿ وُمع ذًمؽ ُمـ أطموـ ُم٤م جي٤مب سمف قمـ أو طمٜمٞمٗم٦م -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -أٟمف عم٤م ٟم٤مىمِمف
اهلجر ُةشَ ،ىم َ٤مل :وُم٤م ْ ِ
ِ
مح٤مد سمـ زيد -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ذم طمدي٨مَ :وم َ٠مي ْ ِ ِ
اهل ْج َر ُة؟ َىم َ٤ملَ « :أ ْن
ّ
ك
َ َ
اإل َيامن َأ ْوم َْم ُؾ؟ َىم َ٤ملَ ْ ْ « :
َمجر اًموقءشَ ،ىم َ٤ملَ :وم َ٠مي ْ ِ
اهل ْج َر ِة َأ ْوم َْم ُؾ؟ َىم َ٤ملِْ « :
٤مدش( )031ىم٤مل محّ٤مد ٕو طمٜمٞمٗم٦م ،أٓ ُشمراه ضمٕمؾ اهلجرة
ام َٝم ُ
ك
ْ َُ ك َ
وامٝم٤مد ُمـ اإليامن؟ يٕمٜمل :ومه٤م ُمـ اًمٕمٛمؾ ،وموٙم٧م أسمق طمٜمٞمٗم٦م -رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،-وم٘م٤مل سمٕمض أصح٤مسمف:
( )031أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش (.)030 /06
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أضمبف ي٤م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ،ىم٤مل شمريدين أن أضمٞمبف وحيدصمٜمل قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؟! أشمريد أن أرد قمغم
احلدي٨م؟! ؾم٠مؾمٙم٧م ،هذا يدل قمغم ورقمف -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -وقمغم شم٘مقاه ،وم٤مًم٘مقل سم٠من اإليامن هق آقمت٘م٤مد
ً
ُمتٕمٚم٘م٤م سم٤مًم٘مٚم٥م وم٘مط سم٠من ي٘مقل هق اعمٕمروم٦م أو هق
واًمٜمٓمؼ وم٘مط هذا ىمقل ُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ،ضمٕمٚمقا اإليامن
اًمتّمديؼ ،هذا ىمقل اًمٖمالة ،اًم٘مقل سم٠مٟمف اعمٕمروم٦م ىمقل امٝمؿ سمـ صٗمقان ،واًم٘مقل سم٠مٟمف جمرد اًمتّمديؼ ىمقل
إؿمٕمري٦م واعم٤مشمريدي٦م.
ىم٤مل :سم٠من اإليامن هق ٟمٓمؼ اًمٚمو٤من وم٘مط ،وم٢مذا ٟمٓمؼ سمٚمو٤مٟمف ومٝمق يم٤مُمؾ اإليامن ،وأهمٗمٚمقا طمتك اقمت٘م٤مد
اًم٘مٚم٥مً 8
ؿمديدا قمٚمٞمٝمؿ
اٟمٕمٙم٤مؾم٤م
إذا اشمٗم٘م٧م مجٞمع اعمرضمئ٦م قمغم إظمراج اًمٕمٛمؾ ُمـ اإليامن ،ىمٚمٜم٤م أن هذا اٟمٕمٙمس
ً
ً
ذم ُمو٠مًم٦م اًمٙمٗمر.
وأىمر اًمٙمِمٛمػمي وهق ُمـ أطموـ ُمـ ومٝمؿ هذا ُمـ اعمرضمئ٦م اعمت٠مظمريـ ،أىمر سمخٓمقرة ُم٘مقًم٦م اعمرضمئ٦م ،ىم٤مل:
إن قمٜمدٟم٤م إؿمٙم٤مًٓ يرد قمٚمٞمٜم٤مُ ،م٤م هق؟ ىم٤مل :إن ىمٚمٜم٤م أن رُمل اعمّمحػ ذم اًم٘م٤مذورات وؾم٥م اهلل ورؾمقًمف ًمٞمس
يمٗمرا وم٘مد ظم٤مًمٗمٜم٤م إمج٤مع إُم٦م ،وإن ىمٚمٜم٤م أٟمف يمٗمر أؾم٘مٓمٜم٤م ىمقًمٜم٤م ذم اإليامن أٟمف شمّمديؼ ،عم٤مذا؟ ٕٟمف ي٘مقل :اإليامن
ً
هق اًمتّمديؼ واًمٙمٗمر هق امحقد هٙمذا هؿ ومرسوا ،وسمٜم٤مء قمٚمٞمف :ىم٤مًمقا ٓ َيرج ُمـ اإليامن إٓ ُمـ اًمٓمريؼ
اًمذي دظمؾ سمف ،دظمؾ اإليامن ُمـ ُم٤مذا؟ ىم٤مًمقاُ :مـ ىمٚمبف ،ومال َُيرج إٓ ُمـ ىمٚمبف ،ومج٤مءت ُمو٠مًم٦م ؾم٥م اهلل وؾم٥م
يمٗمر ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أن اًمٙمٗمر إذا شمٓمرق إمم اًمٕمبد
رؾمقل اهلل ،هل سم٤مًمٚمو٤من ،ىم٤مل :قمٜمدٟم٤م إؿمٙم٤مل أن ،إن ىمٚمٜم٤م إهن٤م ٌ
ً
قمالىم٦م سم٤مإليامن ،ي٘مقل :وم٢من شمٓمٚمبقا ىمقًمٜم٤م أن اإليامن هق اًمتّمديؼ،
ُمـ ضمٝم٦م ًمو٤مٟمف ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أن ًمٚمو٤من
وصدق ،وإن ىمٚمٜم٤م إن هذه إقمامل اخلبٞمث٦م يمرُمل اعمّمحػ ذم اًم٘م٤مذورات وؾم٥م اهلل وؾم٥م رؾمقل اهلل ًمٞمس
يمٗمرا ىم٤مل :هذا إمج٤مع أُم٦م حمٛمد ،إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملمُ ،مٕمٚمقم أٟمف يمٗمر ،ىم٤مل :ومٝمذه ورـم٦م ،يم٠مٟمف يٕمؼم قمٜمٝم٤م،
ً
هذه ُمِمٙمٚم٦م وهل ذم احل٘مٞم٘م٦م ورـم٦م ًمٚمٛمرضمئ٦م ،وهلذا اإليامن" :ىمقل سم٤مًمٚمو٤من واقمت٘م٤مد سم٤ممٜم٤من ،وقمٛمؾ
سم٤ممقارح".
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ومٞمام ٟم٘مٚمف ؿمٞمخ اإلؾمالم :إن هذا إمج٤مع اًموٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم،
ىم٤مل ٓ :جيزئ واطمد قمـ أظمر ،ومٚمق أن إٟمو٤م ًٟم٤م ٟمٓمؼ سمٚمو٤مٟمف واقمت٘مد سم٘مٚمبف وَل يٕمٛمؾ هن٤م ًٞم٤م ،ي٘مقل أسمق قمبد اهلل
حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل :سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ٓ يٙمقن ُم١مُمٜمً٤م ،هذا اعمٕمروفٟٕ ،مؽ أن شم٘مقل:
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ُمتٕمٛمداٟ ،م٘مقل :يٙمٗمر ،إذا يم٤من اقمت٘م٤مده اقمت٘م٤مد اعمٜم٤موم٘ملم،
اإليامن ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾٟ ،م٘مقل ًمؽ :إذا َل يٜمٓمؼ
ً
ىم٤مل :وقمٛمؾً ،مٙمـ هق ذم اًمب٤مـمـ يم٤مذب ُمٜم٤مومؼ ،شم٘مقل ٓ :يٜمٗمٕمف ،وم٢مذا ىم٤مل واقمت٘مد وَل يٕمٛمؾ ٓسمد أن شم٘مقل إٟمف
يم٤مومر ،إذا شمرك اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦مَ ،ل؟ ٕٟمؽ شم٘مقل ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾ ،إن شمرك اًم٘مقل يمٗمر ،إن شمرك آقمت٘م٤مد
يمٗمر ،وم٢مذا شمرك اًمٕمٛمؾ ،إذا ىمٚم٧م ٓ يٙمٗمر قمدت إمم ىمقل اعمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء وإن يمٜم٧م ٓ شمريد هذا ،يٚمزُمؽ أن
شمٙمقن قم٤م ًدا إًمٞمفٕ ،ن ُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ُم٤مذا ىم٤مًمقا؟
ىم٤مًمقا :إذا شمرك ىمقل اًمٚمو٤من يمٗمر ،وإذا شمرك اقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م يمٗمر ،وإذا شمرك اًمٕمٛمؾ ُم٤م يٙمٗمر ،ىمٚمٜم٤م :عم٤مذا؟
ىم٤مًمقاٟٕ :م٤م ٟم٘مقل :اًمٕمٛمؾ ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مإليامن ،وسم٤مًمت٤مزم ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مًمٙمٗمر ،هذا اًمت٘مرير يٜمْمبط ُمع ىمقل
ُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ،أُم٤م أن ي٠ميت ؿمخص وي٘مقل :اإليامن ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾ ،إن شمرك اًم٘مقل يمٗمر ،وإن شمرك
آقمت٘م٤مد يمٗمر ،وإن شمرك اًمٕمٛمؾ ٓ يٙمٗمر؟! هذا ريم٥م ىمقًملم ،ريم٥م ىمقل ٕهؾ اًموٜم٦م وىمقل اعمرضمئ٦م ،وهق ٓ
يِمٕمر.
يمثػما إذا اؾمتدل سمٕمض ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ قمٚمٞمف سمحدي٨م
ويم٤من ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -يٖمْم٥م ً
ظمػما ىمط ،ومٙم٤من -
أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذيمر ذم أطم٤مدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م أٟمف َُيرج ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ َل يٕمٛمؾ ً
رمحف اهلل شمٕم٤ممم -يو٤م ؾ اًمو٤م ؾ هق ٟمٗموف ،ي٘مقل :إذا ىم٤مل :أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،وَل ي٘مؾ أؿمٝمد أن حمٛمد
رؾمقل اهلل يٙمٗمر أو ٓ يٙمٗمر؟ ىم٤مل :سمغم ،يٙمٗمر.
ِِ
ـمٞم٥م إطم٤مدي٨م ُم٤مذا وردت؟ «ُمـ َيم َ ِ
امٜمَّ َ٦مش( )032أًمٞمس يمذًمؽ؟ ُم٤م
َ ْ
٤من آظم ُر َيم َالُمف َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللُ َد َظم َؾ َ
ضم٤مء ذم اًمرواي٦مَُ « :م ْـ ًَم ِ٘م َل اهللَ َي ِْم َٝم ُد َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللُ َو َأ َّن ُحم َ َّٛم ًدا َر ُؾم ُ
قل اهللِ َد َظم َؾ امَٜمَّ َ٦مش( )033ومت٠مظمذ رواي٦م
وشم٘مقل هذه اًمرواي٦م داًم٦م قمغم أن ُمـ شمرك اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م هن٤م ًٞم٤مَ ،ل يوجد هلل ؾمجدة طمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م ،أٟمف إذا شمرك
ُموٚمام؟! ُم٤م ضبط ىمقل اعمرضمئ٦م وٓ ىمقل أهؾ اًموٜم٦م ذم هذه احل٤مل.
اًمٕمٛمؾ قمغم هذا اًمٜمحق وم٢مٟمف يٙمقن ً
ً
طمديث٤م ويؽمك سم٘مٞم٦م اًمٜمّمقص إظمرى،
وم٘م٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم :-شمْمؿ إطم٤مدي٨مُ ،م٤م ي٠ميت إٟمو٤من ي٠مظمذ
ِ
اًمنم ِك
لم ْاًم َٕم ْب ِد َو َسم ْ َ
أَل يبلم اهلل قمز وضمؾ أُمر اًمّمالة ،وشم٠مشمٞمٜم٤م ذم إطم٤مدي٨م أشمٞم٦م إن ؿم٤مء اهللَ « :سم ْ َ
لم ْاًم ُٙم ْٗمر َو ْ
()032أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب امٜم٤م ز -سم٤مب ذم اًمتٚم٘ملم ( .)1114وصححف إًمب٤مين ذم «صحٞمح أو داودش.
( )033أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤مء -سم٤مب ىمقًمف ي٤م أهؾ اًمٙمت٤مب ٓ شمٖمٚمقا ذم ديٜمٙمؿ ( ،)1213وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمنغم أن
ُمـ ُم٤مت قمغم اًمتقطمٞمد دظمؾ امٜم٦م (.)06
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اًمّم َال ِةش( )034وٟمحقه٤م ،يمٞمػ ي٘م٤مل أن شمرك اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م يٙمقن ُمٕمف ُم١مُمٜمً٤م؟! هذا يمالم سم٤مـمؾ وطمتك
َشم ْر ُك َّ
أهؾ اًمٜم٤مر.
طمرم قمغم اًمٜم٤مر أن شم٠ميمؾ ُمـ اعمّمٚملم
إذا دظمؾ أهؾ اًمٜم٤مر اًمٜم٤مر ،ودظمؾ ُمـ ضٛمٜمٝمؿ اعمقطمدون ،وم٢من اهلل َّ
ُمقاضع اًموجقدٕ 8هنؿ أهؾ صالة ،وهلذا ُم٤مذا ُيوٛمك أهؾ اإلؾمالم؟ ُيوٛمقن أهؾ اًمّمالةٓ ،سمد أن يٙمقن
قمٜمدهؿ رء ُمـ اًمٕمٛمؾ ،أُم٤م أٓ يٙمقن قمٜمده قمٛمؾ هن٤م ًٞم٤م ،صمؿ ٟم٘مقل :إٟمف ُم١مُمـ ،وٟم٘مقل ٟمحـ أهؾ اًموٜم٦م اإليامن
ُمرضمئ٤م ،وإُم٤م أن شم٘مقل اإليامن
قمٜمدٟم٤م ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾ ،هذا شمٜم٤مىمض ،إُم٤م أن شم٘مقل أٟمف ٓ ي١مصمر اًمٕمٛمؾ ومتٙمقن
ً
ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾ ،ؾمٞمٙمقن ًمٚمٕمٛمؾ شم٠مصمػم ،يمام أن اًم٘مقل إذا ُشمرك يٙمقن ًمف شم٠مصمػم ،وآقمت٘م٤مد إذا ُشمرك يٙمقن ًمف
شم٠مصمػم ،أُم٤م أن شمريم٥م اعمذاه٥م هٙمذا ،ومٝمذا ُمثٚمام ىمٚم٧م ُمـ شمداظمؾ اعمذاه٥م وُمـ شمداظمؾ ُمـ َل حيرر اعمو٠مًم٦م
ضمداً ،مٙمـ قمٚمٞمؽ أن شمٕمل وشمْمبط ُمو٤م ؾ
ٟمٗمٕم٤م قمٔم ًٞمام ً
شمداظمؾ يمالم اًمنماح قمٚمٞمف ،ذوح احلدي٨م ٟم٤مومٕم٦م ً
آقمت٘م٤مد ىمبٚمٝم٤م ،أُم٤م أن ختقض ذم ُمو٤م ؾ ذوح إطم٤مدي٨م وشمٗم٤مؾمػم أي٤مت قمغم يد ُمـ َل حيرر اعمو٠مًم٦م
اًمتحرير اًمنمقمل اًموٚمٞمؿ قمغم ـمري٘م٦م أهؾ اًموٜم٦م صمؿ شمدظمؾ قمٚمٞمؽ هذه اإلؿمٙم٤مٓت ورأيٜم٤مه٤م ذم رؾم٤م ؾ
أٟم٤مؾم٤م شمتٕمج٥م يمٞمػ يٙمت٥م ه١مٓء!
ديمتقراة ورؾم٤م ؾ ُم٤مضموتػمً ،مٞمس ومئ٦م ظم٤مص٦م سمآطم٤مد ُمـ ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿً ،
وإذا أوىمٗمتٝمؿ وؾم٠مًمتٝمؿ ،ىمٚم٧م :أٟم٧م ٓ شم٘مر سم٤مًمّمٗم٤مت؟ ي٘مقل :أقمقذ سم٤مهلل ،أٟم٤م ُمـ أهؾ اًموٜم٦م يمٞمػ ٓ أىمر
سم٤مًمّمٗم٤مت؟! شمٕمرف اًمٜم٘مؾ اًمذي ٟم٘مٚمتف هذا ،قمـ امرضم٤مين أو قمـ همػمه طملم شم٘مبؾ صٗم٦م دون اًمقصػُ ،مٕمٜم٤مه
أٟمف ي٘مبؾ اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م دون آظمتٞم٤مري٦م ،شم٘مقلُ :مٕم٤مذ اهلل ،أٟم٤م أىمقل هبذا؟! هذا أن ٟم٘مٚمتف ذم يمت٤مسمؽٟٕ ،مٙمؿ
ويتٗمٓمـ هم٤مي٦م اًمتٗمٓمـ.
شمٜم٘مٚمقن ُم٤مٓ شمٕمٚمٛمقن ،ومٞمٜمبٖمل أن يالطمظ هذا ُ
أيْم٤م ضبط ُمو٤م ؾ آقمت٘م٤مد ،ي٠ميت ـمٚمب٦م قمٚمؿ ُمقوم٘مقن إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم يٙمقٟمقن دىمٞم٘ملم
ُمـ أهؿ إُمقر ً
أوىم٤مشم٤م ـمقيٚم٦م ذم ضبٓمٝم٤م وظمالف اسمـ اًمّمالح ُمع
ضمدا ذم ضبط ُمو٤م ؾ ُمّمٓمٚمح احلدي٨م ،ويٛمْمقن
ً
ً
اًمٕمراىمل ُمع اسمـ طمجرُ ،مع ومالن ُمع ومالن ،سمٕمض إطمٞم٤من ٓ يوتحرضون ُمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اهلل ،هذا ُمِمٙمؾ،
قمٚمؿ اعمّمٓمٚمح قمٚمؿ آًم٦م ،أُم٤م قمٚمؿ آقمت٘م٤مد ومٝمق قمٚمؿ أصؾ ،ومٞمٜمبٖمل أن يالطمظ هذا إُمر.

( )034أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب :سمٞم٤من إـمالق اؾمؿ اًمٙمٗمر قمغم ُمـ شمرك اًمّمالة (.)60
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أـمٚم٧م ذم هذا اعمقضقع ٕٟمف إذا أشمتٜم٤م سمٕمض هذه اعمو٤م ؾ ُمـ اإلرضم٤مء وٟمحقه٤م ٓسمد أن ٟمٕمرومٝم٤م ظم٤مص٦م إذا
ؿمٞمئ٤م هق أن ُمـ سمدع اعمت٠مظمريـ اًمٕمجٞمب٦م أن أن هذه اعمو٤م ؾ
يم٤مٟم٧م ُمداظمٚم٦م قمغم اًمٜم٤مس ،صمؿ يٜمبٖمل أن ٟمٕمرف ً
ؿمخّم٤م ىم٤مل :أٟم٧م
ٟمققم٤م ُمـ اًمٚمٕم٥م ،يمؾ ُمـ أراد أن يو٘مط
اعمرضمئ٦م ،اخلقارج ص٤مرت ًمألؾمػ اًمِمديد ً
ً
ُمرضمئ ،وي٘مقل اًمذي أؾم٘مط أٟم٧م ظم٤مرج.
ضمدإ 8ن اخل٤مرضمل
سمٕمٞمدا ،إذا ىمٚم٧م أٟمف ظم٤مرضمل وًمٞمس سمخ٤مرضمل ،اًمٙمالم ظمٓمػم ً
ي٤م إظمقة اعمو٠مًم٦م ًمٞمو٧م ً
ِ
قهؿً ،مئـ أدريمتٝمؿ
ُم٤م طمٙمٛمف
ً
قه ْؿ َوم ْ٤مىم ُت ُٚم ُ
ذقم٤م؟ طمٙمٛمف اًم٘متؾ ،ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ « :أ ْيٜمَ َام ًَم٘م ُٞمت ُٛم ُ
ٕىمتٚمٜمٝمؿ

ىمتالش()035

أٟم٧م أن شمِمٞمط سمدُمف هبذه اًمٓمري٘م٦م ،ي٘مقل :إٟمف ظم٤مرضمل ،إذا رد وىم٤مل إٟمف ُمرضمئ،

ضمدا يمام ٟمرى ،طمتك ىم٤مل سمٕمض اًموٚمػ إين ٕظمِمك قمغم هذه إُم٦م ُمـ اعمرضمئ٦م أؿمد ظمِم ًٞم٦م
اإلرضم٤مء ظمٓمػم ً
قمٚمٞمٝمؿ ُمـ إزارىم٦م ،إزارىم٦م ُمـ همالة اخلقارج ،يم٤مٟمقا ي٘متٚمقن طمتك إـمٗم٤مل ،عم٤مذا؟ ٕن اإلرضم٤مء يدظمؾ
قمغم اًمٜم٤مس وٓ يِمٕمرون سمف ،ودمد قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس حيبقن هذا اًمٙمالم ،أٟم٧م شمّمكم اًمٗمجر وشمت٘مل اهلل ،ويمذا ،اهلل
همٗمقر رطمٞمؿ ،شمِمددٟ ،محـ أسمٜم٤مء ومٓمرة ،هذا ٟمقع ُمـ اإلرضم٤مء ،ختقيـ اًمٕمٛمؾ واًمتوٝمٞمؾ ذم أُمر اًمٕمٚمؿٓ ،
شمنمب اخلٛمر ٓ ،شمراو ،شم٘مقل ٓ :شمِمددٟ ،محـ ٟمٗمٝمؿ ُمٕمٜمك اًمتقطمٞمد ،هذه ُم٘مقًم٦م اعمرضمئ٦م دظمٚم٧م قمغم اًمٜم٤مس،
هلذا ظمٌم اًموٚمػ قمٚمٞمٝمؿ ،وم٢مذا ىمٚم٧م أٟمف ُمرضمئ وم٘مد ضسمتف سمتٝمٛم٦م يمبػمة ،وإذا ىم٤مل ًمؽ ظم٤مرضمل ضسمؽ
سمتٝمٛم٦م يمبػمة.
صمؿ إن اًمٚمٕم٥م هبذه اًمٓمري٘م٦م جيٕمٚمقن اخل٤مرضمل احل٘مٞم٘مل إذا امؿ سم٠مٟمف ظم٤مرضمل اًمٜم٤مس ص٤مرت شموٛمع
اخل٤مرضمل ذم ظمٓم٥م مجٕم٦م وٕهؾ قمٚمؿ وًمٓمالب قمٚمؿ وٕٟم٤مس ص٤محللم ومخٗم٧م ذم اًمٜم٤مس يمٚمٛم٦م ظم٤مرضمل،
سمو٥م أٟمف يٓمرىمٝم٤م قمغم يمؾ أطمد ،هذا ظمٚمؾ ،ظمٚمؾ يمبػم ،جي٥م أن ٟمٕمرف أن اًمراوميض ،ظم٤مرضمل ،ضمٝمٛمل،
ً
ضمدا ذم صٚمتف سم٤مًموٜم٦م وذم أصؾ اقمت٘م٤مده ،ومال يتالقم٥م هبذا ،وشمت٘م٤مذف
ضسم٦م
ُمٕمتززم ،أٟمؽ أن ضسمتف
ؿمديدة ً
ً
ً
ظم٤مرضمٞم٤م؟ ُم٤م
ؾمٚمٞمام قمغم ؿمخص حيدد ُم٤م وضمف يمقٟمف
إـمالىم٤م
شم٘م٤مذف اًمّمبٞم٤من ،جي٥م إذا ُأـمٚم٘م٧م أن ُشمٓمٚمؼ
ً
ً
قمٚمٛمٞم٤م ً
ُمرضمئٞم٤م؟ ُم٤م وضمف يمقٟمف ضمٝمٛمٞمً٤م؟ ص٤مرت إُمقر ًمٕمب٦م.
وضمف يمقٟمف
ً

( )035أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م  -سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمبقة ذم اإلؾمالم ( ،)1411وُموٚمؿ ذم يمتن٤مب اًمزيمن٤مة  -سمن٤مب اًمتحنريض قمنغم ىمتنؾ اخلنقارج
( )1244قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف.
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وم٤محل٤مصؾ :أن اإلرضم٤مء قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ًمؽ.
اإلرضم ِ
٤مء).
٤مب ِذم َرد ْ ِ ْ َ
ٓطمظ أسم٤م داود -رمحف اهلل شمٕم٤مممُ -مـ وم٘مٝمف وقمٚمٛمف ىم٤مل(َ :سم ٌ
اعمٕمت٤مد هذه إطم٤مدي٨م أيـ ُشمذيمر أام٤م اإلظمقة؟ سم٤مب ذم اإليامن أو ذم طم٘مٞم٘م٦م اإليامن ،هق ي٘مقل :ؾم٠مروي
إطم٤مدي٨م اًمتل ذم اإليامن وؾمتٕمرف ُمـ ظمالهل٤م اًم٘مقل احلؼ ذم اإليامن ،وم٢مذا قمروم٧م اًم٘مقل احلؼ ذم اإليامن
اإلرضم ِ
٤مء) ،يمٞمػ ُيرد اإلرضم٤مء؟
٤مب ِذم َرد ْ ِ ْ َ
ردا قمغم اإلرضم٤مء ،هذا ٟمقع ُمـ اًمدىم٦م ذم اًمٕمٜمقان َ(سم ٌ
ص٤مرت ً
سم٤مًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م.
سمدأه٤م -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -سم٤محلدي٨م ام٤مُمع ،وهق ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ِ ْ « :
اإل َيام ُن سمِ ْْم ٌع
قنش( )036واًمٔم٤مهر أن صقاب اًمرواي٦م وهل اًمتل ضمزم هب٤م اًمبخ٤مريِ ْ « :
ؾمت َ
َو َؾم ْب ُٕم َ
قن
اإل َيام ُن سمِ ْْم ٌع َو ُ
واطمدإ ،ن اعمرضمئ٦م ُم٤مذا شم٘مقل؟ شم٘مقل :اإليامن
ؿمٞمئ٤م
ً
ُؿم ْٕم َب٦مش( )037أي :أٟمف أضمزأ اًمِمٕمب٦م اخلّمٚم٦م ،ومٝمق ًمٞمس ً
رء واطمد ذم اًم٘مٚم٥م ،إُم٤م أن يٙمقن صم٤مسمتً٤م ومٞمٙمقن ُمثؾ إيامن ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤م ٞمؾ ،وإُم٤م أن يرشمٗمع ومٞمٙمقن اإلٟمو٤من
ؿمٕمب٤م ،إذا ىمٞمؾ أهن٤م ُؿمٕم٥م ؾم٘مط ىمقل اعمرضمئ٦م ُمب٤مذة.
يم٤مومرا وًمٞمس ً
ً

قن ُؿمٕمب٦مَ ،أ ْوم َْم ُٚمٝم٤مش وذم ٍ
ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ِ ْ « :
ًمٗمظ« :أقماله٤مَ ،ىم ْق ُل َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ
َ
اإل َيام ُن سمِ ْْم ٌع َوؾمتُ َ ْ َ
٤مـم ُ٦م ْاًم َٕم ْٔم ِؿش وذم اًمرواي٦م إظمرى« :وأدٟم٤مه٤م إُم٤مـم٦م إذى َقم ِـ َّ
٤مه٤م إِ َُم َ
٤مء ُؿم ْٕم َب ٌ٦م ُِم َـ
اهللََُّ ،و َأ ْد َٟم َ
احلٞمَ ُ
اًمٓم ِر ِيؼَ ،و ْ َ
ِْ
اإل َيام ِنش(.)042
ُم٤م ُمزي٦م هذا احلدي٨م؟
ُمزي٦م هذا احلدي٨م أٟمف ؿم٤مهد ًم٘مقل أهؾ اًموٜم٦م أن اإليامن ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾ ،هٜم٤م ي٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ َ « :أ ْوم َْم ُٚم َٝم٤م أو أقماله٤م َىم ْق ُل َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّش ،ومدل قمغم أن اإليامن ،ي٘مقلِ ْ « :
اإل َيام ُن سمِ ْْم ٌع َوؾمتُ َ
قن ُؿم ْٕم َب٦مش
هذه اًمِمٕم٥م قمغم اًمٜمحق أيت:
٤مه٤م
ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ىمقزم ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ىمٚمبل ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمـ امقارحَ « ،أ ْوم َْم ُٚم َٝم٤م َىم ْق ُل َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللََُّ ،و َأ ْد َٟم َ
إِ َُم َ
٤مـم ُ٦م إذىش شم٠مظمذ إذى وشمزيٚمف سمٞمدك.
( )036أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب أُمقر اإليامن ( ،)7وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من قمدد ُؿمٕم٥م اإليامن وأومْمٚمٝم٤م وأدٟم٤مه٤م (.)13
( )037أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب أُمقر اإليامن ( ،)7وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من قمدد ُؿمٕم٥م اإليامن وأومْمٚمٝم٤م وأدٟم٤مه٤م (.)13
( )042أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب أُمقر اإليامن ( ،)7وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من قمدد ؿمٕم٥م اإليامن وأومْمٚمٝم٤م وأدٟم٤مه٤م (.)13
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٤مء ُؿم ْٕم َب ٌ٦م ُِم َـ ْ ِ
اإل َيام ِنش( )041وُمٕمٚمقم أ ن احلٞم٤مء ذم اًم٘مٚم٥م ،ومٝمذا دل قمغم ُم٘مقًم٦م أهؾ اًموٜم٦م ،وإدًم٦م
احل َٞم ُ
« َو ْ َ
ٕهؾ اًموٜم٦م واحلٛمد هلل يمثػمة ًمٙمـ هذا احلدي٨م مجٕمٝم٤مُ ،مزي٦م هذا احلدي٨م أٟمف مجٕمٝم٤م.
ون َُم٤م ْ ِ
ذم طمدي٨م وومد قمبد اًم٘مٞمس أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمِ ْ ِ
٤مإل َيام ِن سمِ٤مهللَِِّ ،صمؿ َىم َ٤مل هلؿَ « :أ َشمَدْْ ُر َ
اإل َيام ُن
سمِ٤مهللَِّ؟ش ذم اًمبخ٤مري :أن اسمـ قمب٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام -ىم٤مل :صمؿ ومرسه هلؿ ،يٕمٜمل :ومرس هلؿ اإليامن ،صمنؿ ومرسنه
يٕمٜمل أن هذا شمٕمريػ ًمإليامنُ ،م٤م اإليامن؟ َىم َ٤ملَ « :ؿم َٝم٤م َد ُة َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ َو َأ َّن ُحم َ َّٛمدًً ا َر ُؾم ُ
اًمّم َال ِة،
قل اهللَِّ َوإِ َىم٤م ُم َّ
اًمز َيم ِ
٤منَ ،و َأ ْن ُشم ْٕم ُٓمقا ْ
َ٤مةَ ،و َص ْق ُم َر َُم َْم َ
اخلُ ْٛم َس ُِم َـ اعمَْ ْٖمٜمَ ِؿش( )040هذا احلدي٨م ُيٕمد ُمـ أيمؼم أصنقل أهنؾ
َوإِي َتَ٤م ُء َّ
اًموٜم٦م وأدًمتٝمؿ ،عم٤مذا؟ ٕن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أدظمؾ ذم شمٕمريػ اإليامن إقمامل ،أدظمؾ اًمرؾمقل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمّمالة واًمزيم٤مة وأدظمؾ أداء اخلٛمس« ،وإِ َىم٤مم اًمّم َال ِة ،وإِي َتَ٤مء َّ ِ
نق ُم َر َُم َْم َ
ن٤منَ ،و َأ ْن
اًمز َيمَ٤مةَ ،و َص ْ
َ ُ َّ
َ ُ
ُشم ْٕم ُٓمقا ْ
اخلُ ْٛم َس ُِم َـ اعمَْ ْٖمٜمَ ِؿش( )041هذه يمٚمٝم٤م أقمامل وُمع ذًمؽ أدظمٚمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اإليامن.
ي٘مقل اسمـ قمب٤مس ذم طمدي٨م وومد قمبد ىمٞمس( :صمؿ ومرسه هلؿ) ومرس هلؿ اإليامن ،ىم٤مل :آُمريمؿ سم٤مإليامن سمن٤مهلل،
ون َُم٤م ْ ِ
صمؿ ىم٤ملَ « :أ َشمَدْْ ُر َ
اإل َيام ُن سمِ٤مهللَِِّ؟ش هذا شمٗموػم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أدظمؾ إقمامل ذم اإلينامن ،ومٚمٝمنذا
هذا احلدي٨م ُمـ إصقل اًمٙمب٤مر اًمداًم٦م قمغم أن اًمٕمٛمؾ ُمـ اإليامن ،وومٞمف -يمام ىم٤مل أسمق داود -رد ىمقل اعمرضمئ٦م،
َ٤مه٤مش إمم آظمره ،ومٞمف رد ًم٘مقل اعمرضمئن٦م ،وهنق اًمنذي
وهٙمذا احلدي٨م اًمو٤مسمؼَ « :أ ْوم َْم ُٚم َٝم٤م َىم ْق ُل َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللََُُّ ،و َأ ْد َٟم َ
اإلرضم ِ
٤مء).
٤مب ِذم َرد ْ ِ ْ َ
ىم٤ملَ ( :سم ٌ
اًمّم َال ِةش( )042احلندي٨م صنحٞمح ،ويمنذًمؽ
لم ا ًْم َٕم ْب ِدَ ،و َسم ْ َ
ذم ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ « :سم ْ َ
لم ا ًْم ُٙم ْٗم ِر َشم َْر ُك َّ
أيْم٤م قمغم ىمقل اعمرضمئ٦مٕ 8هنؿ ي٘مقًمقن سمٕمندم دظمنقل اًمٕمٛمنؾ ذم طم٘مٞم٘من٦م اإلينامن،
إطم٤مدي٨م اًمو٤مسم٘م٦م ،ومٞمف رد ً
اًمّمالة قمٛمؾ ،يمٗمر شم٤مريمٝم٤م ،ومٙمٞمػ ٓ يٙمقن ًمٚمٕمٛمؾ شم٠مصمػم ذم اإليامن؟ ومٙمام أن اإليامن يٙمقن سم٠من شمٗمٕمؾ وشم٘مقل
يم٤مومرا.
وشمٕمت٘مد ،وم٤مًمٙمٗمر يٙمقن سم٠من شمؽمك اًمٗمٕمؾ ،ومٚمام شمرك اًمّمالة ص٤مر هب٤م ً
( )041أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب أُمقر اإليامن ( ،)7وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من قمدد ؿمٕم٥م اإليامن وأومْمٚمٝم٤م وأدٟم٤مه٤م (.)13
ِ
ِ
ِ
اًمّم َال َة َو َٓ َشم ُٙمُق ُٟمُقا ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
نم ِيملمََ } ( ،)301وُموٚمؿ ذم
ٞمٛمقا َّ
( )040أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤مممُُ { :مٜمٞمبِلمََ إِ ًَمٞمْف َوا َّشم ُ٘مق ُه َو َأىم ُ
يمت٤مب اإليامن -سم٤مب إُمر سم٤مإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ ،)15مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام.
ِ
ِ
ِ
اًمّم َال َة َو َٓ َشم ُٙمُق ُٟمُقا ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
نم ِيملمََ } ( ،)301وُموٚمؿ ذم
ٞمٛمقا َّ
( )041أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤مممُُ { :مٜمٞمبِلمََ إِ ًَمٞمْف َوا َّشم ُ٘مق ُه َو َأىم ُ
يمت٤مب اإليامن -سم٤مب إُمر سم٤مإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ ،)15مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )042أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب :سمٞم٤من إـمالق اؾمؿ اًمٙمٗمر قمغم ُمـ شمرك اًمّمالة (.)60
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واقمٚمؿ اًمٗمتقى سم٠من اًمٙمٗمر سمؽمك اًمّمالة هق اًم٘مقل اًمّمحٞمح ،اًمذي ٓ ُيٕمٚمؿ أطمدٌٌ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ظم٤مًمػ ومٞمف
هن٤م ًٞم٤م ،وهق اًمذي ٟم٘مٚمف قمبد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ اًمٕم٘مٞمكم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -قمـ أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
يمٗمنر إٓ اًمّمنالة ،هنذا ومنٞمام
ىم٤ملَ :ل يٙمـ أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يرون ؿمٞم ًئ٤م ُمـ إقمامل شمريمنف ٌ
يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمح٤مسم٦م.
أُم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٙمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ :وم٢من هٜم٤م ً
ظمٓم٠م ؿم٤م ًٕم٤م ضمدًً ا سمٜموب٦م هذا اًم٘منقل ٕمحند سمنـ طمٜمبنؾ وطمنده،
وهذا ظمٓم٠م يمبػم ًمٚمٖم٤مي٦م ذم اًمٜموب٦م ،هٜم٤مك أظمٓم٤مء ذم ٟموب٦م إىمقال شمقضمد شم٤مر ًة ذم يمت٥م اًمٗم٘مف ،شم٤مر ًة شمٙمقن ؿم٤م ٕم٦م،
اًم٘مقل سمٙمٗمر شم٤مرك اًمّمالة هق ىمقل مجٝمقر اعمحدصملمُ ،مـ اًمذي ىم٤مل أٟمف ىمقل مجٝمنقر اعمحندصملم؟ ىم٤مًمنف اإلُمن٤مم
امٚمٞمؾ حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي ص٤مطم٥م يمت٤مب "شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة" هق ُمـ أٟمٗمس وأٟمٗمع اًمٙمت٥م -رمحنف اهلل
شمٕم٤مممُ ،-مع أٟمف ذم "شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة" إٓ أٟمف شمٓمرق ذم اإليامن وُمو٤م ٚمف واًمرد قمغم اعمرضمئن٦م ردو ًدا قمٔمٞمٛمن ً٦م
ضمدً ا ذم اًمٙمت٤مب هذا.
ً
اًم٘مقل سم٠مٟمف ىمقل مجٝمقر اعمحدصملم طمٙم٤مه حمٛمد سمـ ٟمٍم ،وإذا طمٙم٤مه حمٛمد سمنـ ٟمٍمنُ ،من٤م ُمزين٦م حمٛمند سمنـ
ٟمٍم؟ حمٛمد سمـ ٟمٍم اقمتٜمك قمٜم٤مي ً٦م ظم٤مص٦م سمتتبع إىمقال ،ىم٤مًمقا :يم٤من أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٠مىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم.
سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقلً :مديف ٟمقع ُمـ اًمتدىمٞمؼ ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ امقاٟم٥م ،هق دىمنؼ -رمحنف اهلل شمٕمن٤ممم -ذم
طمٙم٤مي٦م إىمقال ،واظمت٤مر -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ذم هذا اًمٙمت٤مب ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م هنق ،اظمتن٤مر -رمحنف اهلل شمٕمن٤ممم -أن
شم٤مرك اًمّمالة يم٤مومر ،وٟم٘مؾ آصم٤مر ُمٝمٛم٦م ضمدًً ا قمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم يمٗمر شم٤مرك اًمّمالة ،ومن٤مًم٘مقل سمن٠من هنذا ىمنقل أمحند
وظم٤مًمٗمف اًمٕمٚمامء هذا ىمقل همػم صحٞمح ،هذه طمٙم٤مي٦م ظم٤مـمئ٦مٕ ،ن شمٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالة ىمبؾ أمحد وىمبؾ اًمِم٤مومٕمل
هق ىمقل مج٤مهػم اعمحدصملم ذم اًمو٤مسمؼ ،صمؿ ىم٤مل أمحد سم٘مقل امٛمٝمقر ُمـ اعمحندصملم ،ومنؽمك اًمّمنالة ٓؿمنؽ أٟمنف
يمٗمر.
هذا اًم٘مقل سمتٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالة ومٞمف رد قمغم اعمرضمئ٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٠من اًمٕمٛمؾ ًمٞمس ُمـ اإليامن 8إ ًذا عمن٤مذا
يمٗمر شم٤مرك اًمّمالة؟
ٞمؾ َقم َغم ِز َي٤م َد ِة ْ ِ
٤مب اًمدََّّ ًمِ ِ
اإل َيام ِن َو ُٟم ْ٘م َّم٤مٟمِ ِف).
اًمب٤مب اًمذي سمٕمدهَ ( :سم ُ
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وسمقب قمٚمٞمٝم٤م اًمبخ٤مري -رمحف اهلل
إدًم٦م وهلل احلٛمد يمثػمة ً
ضمدا ،وذيمره٤م اهلل ذم يمت٤مسمف وذيمرٟم٤م ً
سمٕمْم٤م ُمٜمٝم٤مّ ،
قمددا ُمـ أي٤مت.
سم٤مسم٤م مجع ومٞمف ً
شمٕم٤ممم -ذم يمت٤مب "اإليامن" ً
ٟمذيمر هٜم٤م ؿمٞم ًئ٤م مم٤م يتٕمٚمؼ سمٙمقن اإليامن يزيد ويٜم٘مص ،اعمرضمئ٦م شم٘مقل :اإليامن ٓ يزيند وٓ ينٜم٘مص ،ضند
﴿و َي ْز َدا َد ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا إِ َيام ًٟمً٤م﴾ ،عم٤مذا؟ ٕهنؿ طمٞمٜمام ىمرروا أن اإليامن ُمرشمبط سم٤مًم٘مٚمن٥م ىمن٤مًمقا :إٟمنف ٓ
ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
يمٗمرا ،إُم٤م أن يقضمند
يزيد وٓ يٜم٘مص ،ىم٤مًمقا :سمؾ يٙمقن ذم ٟمٗمس ُم٘مدار إيامن ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤م ٞمؾ وإٓ وم٢مٟمف يٙمقن ً
يمٗمر ،وزي٤مدشمف همػم واردة سمت٤م ًشمً٤م قمٜمدهؿ،
يمٚمف وإُم٤م أن يرشمٗمع يمٚمف ،أُم٤م أن يٜم٘مص ،ىم٤مًمقا ٓ ،ٓ :يٜم٘مص ،ذم ٟم٘مّم٤مٟمف ٌ
ُمع ساطم٦م أي٤مت امٚمٞم٦م اًمب ّٞمٜم٦م ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ذم زي٤مدة اإليامن ،واًمٌمنء اًمنذي ينزداد ُمن٤مذا يمن٤من ىمبنؾ
ٟم٤مىمّم٤م ،اًمٌمء -يمام ٟمبف اًمبخ٤مري وهمػمه -إذا ىمٚم٧م إٟمف زاد ،وم٠مٟم٧م إذا زاد إيامٟمؽ وأٟمن٧م ؾمن٤مضمد
اًمزي٤مدة؟ يم٤من ً
هلل قمز وضمؾ ذم اًمٕمنم إظمػمة ذم اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ ،دمد ُمـ رىم٦م اًم٘مٚم٥م واإلىمبن٤مل قمنغم اإلينامن ؿمنٞم ًئ٤م
ِ
٥م
يمثػما ٓ دمده أن ،إ ًذا أٟم٧م أن ذم طم٤مل ُمـ اإليامن إذا ضم٤مء رُمْم٤من زاد ،وزاد رُمْم٤من ًم٘مقًمف شمٕم٤مممُ ﴿ :يمُت َ
ً
ِ
٥م َقم َغم ا ًَّم ِذي َـ ُِم ْـ َىم ْبٚمِ ُٙم ُْؿ ًَم َٕم َّٚم ُٙم ُْؿ َشم َّت ُ٘م َ
قن﴾(ٕ 8 )043ن اًمّمٞم٤مم ُمـ أؾمب٤مب اًمت٘منقى ،ومٚمنام
َقم َٚم ْٞم ُٙم ُُؿ اًمّم َٞم٤م ُم َيم ََام ُيمُت َ
زادت اًمت٘مقى قمٜمدك زاد اإليامن ،إ ًذا ىمبؾ رُمْم٤من يمٜم٧م ُم١مُمٜمًً٤مً ،مٙمـ يم٤من قمٜمدك ٟم٘مص ،ومجن٤مء رُمْمن٤من ومنزاد
اإليامن ،وهٙمذا ُمقاضع أظمرى.
هلذا ىم٤مًمقا :إن اًمرضمؾ يدرك ُمـ ٟمٗموف ،اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من ُمـ اًمٜمٗمس ،ومٞمجد أٟمف اًمٞمقم أيمثر إيام ًٟمًن٤م وأزيند
إيام ًٟمً٤م ُمـ أُمس ،هلذا دمد اإلٟمو٤من يٜمنمح ويٜمٗمتح ًمٚم٘مراءةً ،مٚمّمدىم٦مً ،مٚمّمالة ،حل٥م اخلػمً ،مٚمٕمٗمق قمنـ أٟمن٤مس
رسمام يم٤من سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ ظمّمقُم٦م ويم ٤من يت٠مذى ويرومض ،ومٞم٠ميت يقم ُمـ إي٤مم ويوٛمع ُمققمٔمن٦م أو ٟمحنقه ،ومٞمٕمٗمنق
قمٛمـ فمٚمٛمف ويٕمٓمل ُمـ طمرُمف ،ويتّمدق ،هذا إيامنُ ،مٕمٜمك ذًمؽ :أن اًمٌمء اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمزي٤مدة يم٤من ىمبؾ اًمزين٤مدة
ٟم٤مىمّم٤م.
ً

ينـ َأ ْهم َٚمن٥م ًمِ ِ
َ٤مىمّم ِ
ِ
ِ
٤مت َقم ْ٘م ٍؾ َو َٓ ِد ٍ
نذي
َ
طمدي٨م ذم ىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمٜمو٤مءَُ « :م٤م َر َأ ْي ُ٧م ُم ْـ َٟم َ
٥م ُِمٜمْ ُٙم َّـش( )044وأظمؼم أن ٟم٘مّم٤من ديٜمٝم٤م هق سم٠مهن٤م إذا طم٤مض٧م َل شمّمكم وَل شمّمؿ.
ًُم ٍّ
( )043اًمب٘مرة.161 :
( )044أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب احلٞمض -سم٤مب شمرك احل٤م ض اًمّمقم ( ،)122وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من ٟم٘مّم٤من اإليامن سمٜم٘مص اًمٓم٤مقم٤مت (،)62
ُمـ طمدي٨م أو ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف.
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يمثػما قمغم اعمرضمئ٦مٟٕ ،مٜم٤م إذا ىمٚمٜم٤م هلؿ هؾ اعمرأة واًمرضمؾ ؾمقاء ذم اًمٕم٘منؾ؟
ىمقًمفٟ :م٘مّم٤من اًمديـ هٜم٤م يِمٙمؾ ً
ىم٤مًمقا ،ٓ :اعمرأة أٟم٘مص ذم قم٘مٚمٝم٤م ٓ ،شمٙمـ ُمثؾ اًمرضمؾ ،واًمديـ؟ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمنص قمنغم اًمٕمنؼ
واًمديـ ُم ًٕم٤مٓ ،ؿمؽ أن اًمديـ يٜم٘مص ،وٟم٘مّم٤من اًمديـ هذا ُم٤م ي٘مقل أهؾ اًموٜم٦م اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من قمنغم ىمنقل
اعمرضمئ٦م سمٕمدم زي٤مدشمف وٓ ٟم٘مّم٤مٟمف.
احلدي٨م اًمذي سمٕمده :أن اهلل شمٕم٤ممم عم٤م أُمر سم٤مًمتقضمف إمم سمٞم٧م اًمٙمٕمب٦م وشمرك اًم٘مبٚم٦م إومم اًمتل يم٤مٟم٧م إمم سمٞم٧م
اعم٘مدس ،شمو٤مءل اًمّمح٤مسم٦م قمـ ُمـ ُم٤مت ُمـ إظمقاهنؿ ممـ يم٤مٟمقا يّمٚمقن إمم سمٞم٧م اعم٘مندسَ ،وم َ
ن٠م ْٟم َْز َل اهللَُّ َشم َٕم َ
ن٤ممم:
﴿وُم٤م َيم َ ِ ِ
ٞمع إِ َيام َٟم ُٙم ُْؿ﴾ ُم٤م اعمراد سم٤مإليامن؟ اعمراد سم٤مإليامن هق اًمّمالة ىمٓم ًٕم٤مُ ،مٕمروف أن اعمراد اًمّمالة،
َ٤من اهللَُّ ًم ُٞمْم َ
َ َ
ذيمر اًمبخ٤مري واعمٗمرسون ،يٕمٜمل :أ ن اهلل َل يْمٞمع صالشمٙمؿ إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ،هذا رد قمغم اعمرضمئن٦م ُمنـ ضمٝمن٦م
يمقن اًمّمالة ُؾمٛمٞم٧م إيام ًٟمً٤م ،ومٚمقٓ أن اًمٕمٛمؾ ُمـ اإليامن عم٤م ُأـمٚمؼ قمغم اًمّمالة إيامن.
وهٙمذا ٟمّمقص يمثػمة ضمدًً ا ُأـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م أهن٤م إيامنُ« :مـ ص٤مم رُمْم٤من إيام ًٟمً٤م واطمتو٤مسم٤مش(ُ« ،)045منـ ىمن٤مم
ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر إيام ًٟمً٤م واطمتو٤م ًسم٤مش( ،)046يمؾ هذه أقمامل و ُأـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م إيامن ،وهٙمذا اشمب٤مع امٜمن٤م ز إيام ًٟمًن٤م واطمتون٤م ًسم٤م
وهل أقماملُ ،
وم٠مـمٚمؼ قمغم إقمامل إيامن ،ومٙمٞمػ ٓ يٙمقن اًمٕمٛمؾ ذم اإليامن؟! وسم٤مًمت٤مزم ٓسمد أن يتٜم٤مىمص ويزيند
ويتٗم٤موت اًمٜم٤مس ذم ُمثؾ هذا.
ٙمْٛم َؾش()047
هٙمذا ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُ« :مـ َأطم٥م هللَِّ ،و َأسم َٖم َض هللَِِّ ،و َأ ْقم َٓمك هللَِِّ ،وُمٜمََع هللَِّ َوم َ٘م ِد اؾم َت ْ

َ ْ

َ ْ َ َّ

َ

َ َ َ

ْ

َ

اًمتٕمبػم سم٤مٓؾمتٙمامل يدل قمغم اًمزي٤مدة ،وأن اًمذي ٓ يوتٙمٛمؾ اإلينامن يٙمنقن قمٜمنده ٟم٘مّمن٤م ،إ ًذا وم٘مقًمنفَ « :وم َ٘م ِ
ند
ً
اؾم َت ْٙم َْٛم َؾ ْ ِ
اإل َيام َنش ُمـ أدًم٦م يمقن اإليامن يزيد ويٙمقن يم٤مُم ً
ال ويٜم٘مص ويٙمقن ضٕمٞم ًٗم٤م ،واًمٜم٤مس ُمتٗم٤موشمقن شمٗم٤مو ًشمً٤م
ْ
قمٔمٞمام ذم أُمر احل٥م ذم اهلل واًمبٖمض ذم اهلل ،واعمٜمع هلل ،واإلقمٓم٤مء هلل ،هذا ٓؿمؽ أن اًمٜم٤مس يتٗم٤موشمقن ومٞمف ،وإذا
ً
شمٗم٤موشمقا ومٞمف وم٢مهنؿ ؾمٞمتٗم٤موشمقن ىمٓم ًٕم٤م ذم درضم٦م إيامهنؿ.

( )045أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمّمقم -سم٤مب ُمـ ص٤مم رُمْم٤من إيام ًٟمً٤م واطمتو٤م ًسم٤م ( ،)1721وُموٚمؿ ذم يمت٤مب صنالة اعمون٤مومريـ -سمن٤مب اًمؽمهمٞمن٥م ذم ىمٞمن٤مم
رُمْم٤من وهق اًمؽماويح (.)542
( )046أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمّمقم -سم٤مب ُمـ ص٤مم رُمْم٤من إيام ًٟمً٤م واطمتو٤م ًسم٤م ( ،)1721وُموٚمؿ ذم يمت٤مب صنالة اعمون٤مومريـ -سمن٤مب اًمؽمهمٞمن٥م ذم ىمٞمن٤مم
رُمْم٤من وهق اًمؽماويح (.)542
( )047أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤م ؼ واًمقرع ( ،)0301وطموٜمف إًمب٤مين ذم «صحٞمح اًمؽمُمذيش.

-107-

رشح السنة
لم إِ َيام ًٟمً٤م َأ ْطم َوٜمُ ُُٝم ْؿ ُظم ُٚم ً٘م٤مش( )052أهنؾ اإلينامن ُمتٗمن٤موشمقن ذم أظمالىمٝمنؿ،
وُمٜمف احلدي٨م هذاَ « :أ ْيم َْٛم ُؾ اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
وم٠مطموٜمٝمؿ ظمٚم ً٘م٤م هق أيمٛمٚمٝمؿ وأقمالهؿ إيام ًٟمً٤م ،يٕمٜمل :هق أزيدهؿ إيام ًٟمًن٤م ،وإذا ٟم٘منص ُمنـ ظمٚم٘مٝمنؿ ٟم٘منص ُمنـ
إيامهنؿ ىمٓم ًٕم٤مٕ ،ن ىمقًمف:
ً
وشمٗم٤مضال ،ويمٚمام يمن٤من اإلٟمون٤من
لمش أيمٛمؾ اؾمؿ شمٗمْمٞمؾ قمغم وزن ومٕمؾُ ،مٕمٜم٤مه :ؾمٛم٦م شمٗم٤مو ًشمً٤م
« َأ ْيم َْٛم ُؾ اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
أقمٔمؿ ذم ظمٚم٘مف يم٤من أقمٔمؿ ذم إيامٟمف ،وأزيد ذم إيامٟمف.
ىموام وم٠مقمٓمك ىمق ًُمن٤م:
احلدي٨م اًمذي سمٕمده ومٞمف :أن ؾمٕمدًً ا ريض اهلل قمٜمف عم٤م ىموؿ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
( َأ ْقم َٓمك ِرضم ً٤مٓ و ََل يٕم ِ
ط َر ُضم ًال) يرى ؾمٕمد أٟمف أومْمٚمٝمؿ ،ومو٠مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملَ ( :أ ْقم َٓم ْٞم َ٧م ُوم َال ًٟمً٤م
َ َ ُْْ
و ُوم َال ًٟمً٤م و ََل ُشمٕم ِ
ط ُوم َال ًٟمً٤م َؿم ْٞم ًئ٤م َو ُه َق ُُم ْ١م ُِم ٌـ) امزم سم٤مإليامن هٙمذا ومٞمف شمزيمٞم٦م يمبػمةُ ،م٤م اًمذي ئمٝمر ًمؽ أن؟ اًمذي
َ ْ ْ
َ
ئمٝمر :هٜم٤مك اإلؾمالم ،وُمـ أهؾ اًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمقم واحل٩م وؿمٝمد اًمِمنٝم٤مدشملم ومتِمنٝمد ًمنف هبنذا ،أُمن٤م
(و ُه َق ُُم ْ١م ُِم ٌـ) شمريمتف وهق
شمزيمٞمتف سم٠مٟمف ُم١مُمـ وم٠مراد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٓ يزيمٞمف هذه اًمتزيمٞم٦م ،ومٚمام ىم٤ملَ :
ُم١مُمـ ،ىم٤مًمّمغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ « :أ ْو ُُم ْوٚمِ ٌؿش( )051ي٘مقل ؾمٕمد ومٚمؿ أصؼم ،أقم٤مد اًمٙمٚمٛم٦م :ي٤م رؾمقل اهلل أقمٓمٞم٧م
ومال ًٟمً٤م وومال ًٟمً٤م وشمريم٧م ومال ًٟمً٤م وهق ُم١مُمـ ،ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ « :أ ْو ُُم ْوٚمِ ٌؿش صمالث ُمرات يٙمرره صنغم اهلل
أيْم٤م قمغم أن ُمٕمٜمك اإليامن وُمٕمٜمك اإلؾمالم يٜمبٖمل أن ُيْمبٓم٤م سم٤مٔيت:
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومٞمف شمٜمبٞمف وومٞمف دًٓم٦م ً
اإليامن واإلؾمالم إذا اضمتٛمٕم٤م اومؽمىم٤م ،يٕمٜمل ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م ،وإذا اومؽمىم٤م اضمتٛمٕمن٤م ذم ُمٕمٜم٤ممهن٤مُ ،من٤م ُمٕمٜمنك هنذا
اًمٙمالم؟
لم واعمُْونننٚمِام ِ
ِِ
لم
نن١م ُِمٜمِ َ
ت َواعمُْن ْ
يٕمٜمنننل :إذا ذيمرٟمننن٤م اإلينننامن واإلؾمنننالم ذم ىمقًمنننف شمٕمننن٤ممم﴿ :إِ َّن اعمُْ ْونننٚمٛم َ َ ْ َ
َ٤مت﴾( ،)050وذم ؾم١مال ضمؼميؾَ « :أ ْظم ِؼم ِين َقمـ ِ ِ
واعمُْ ْ١م ُِمٜمَ ِ
نـ ْ ِ
نؼم ِين َقم ِ
اإل ْؾم َ
نال ِمش( )051يٙمنقن
َ
اإل َيامنش صمؿ ىم٤ملَ « :أ ْظم ِ ْ
ْ
( )052أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم زي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف ( ،)2460واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب اًمرض٤مع -سم٤مب ُم٤م ضمن٤مء
ذم طمؼ اعمرأة قمغم زوضمٝم٤م ( ،)1140وأمحند ذم «ُمونٜمدهش ( ،)305،250،032/0واسمنـ أو ؿمنٞمب٦م ذم «ُمّمنٜمٗمفش ( ،)012/3وأسمنق يٕمنغم ذم «ُمونٜمدهش
( ،)3704واًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ اًمّمٖمػمش ( ،)423واسمـ طمب٤من ذم «صحٞمحفش ( 257اسمـ سمٚمب٤من) 2154( ،اسمنـ سمٚمبن٤من) ،واحلن٤ميمؿ ذم «اعمونتدرك قمنغم
اًمّمحٞمحلمش ( ،)21/1واًمبٞمٝم٘مل ذم «اًموٜمـ اًمٙمؼمىش (ُ ،)170/12مـ طمدي٨م أو هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )051أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب إذا َل يٙمـ اإلؾمالم قمغم احل٘مٞم٘م٦م ( ،)05وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب شم٠مًمػ ىمٚم٥م ُمنـ َين٤مف قمنغم إيامٟمنف
ًمْمٕمٗمف (ُ ،)132مـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أو وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف.
( )050إطمزاب.13 :
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رشح السنة
اعم٘مّمقد سم٤مإليامن إقمامل اًمب٤مـمٜم٦م ،واعم٘مّمقد سم٤مإلؾمالم إقمامل اًمٔم٤مهرة ،وم٢مذا ُأـمٚمؼ اإلؾمالم وطمده دظمؾ ومٞمف
اإليامن ،ومٜم٘مقل :أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ُموٚمؿ ،وهق ُم١مُمـ ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ىمٓم ًٕم٤م ،سمؾ هق حموـ قمٚمٞمف رضقان
اهلل ،ومٞمّمح أن ٟم٘مقل :أن أسم٤م سمٙمر ُموٚمؿ ،ىمٓم ًٕم٤م ُموٚمؿً ،مٙمـ ًمٞمس ُمٕمٜمك أٟمف ُموٚمؿ أٟمف أؾمٚمؿ ذم اًمٔم٤مهر ،ٓ ،إٟمنام
هق ُموٚمؿ وذم اًمقىم٧م ٟمٗموف ُم١مُمـ.
ُمونٚمام،
وم٢مذا ىمٚمٜم٤م اًمّمح٤مو امٚمٞمؾ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ُم١مُمـُ ،مٕمٚمقم أٟمف ٓ ي٘م٤مل أٟمنف ُمن١مُمـ إٓ إذا يمن٤من
ً
وم٤مٔن ٟم٘مقل هذا اًمرضمؾ ُموٚمؿ ًمٙمـ ًمٞمس قمٜمده أي إيامن ،هذا حم٤مل هذآ ،سمد ُمـ ٍ
ىمدر ُمـ اإلينامن يّمنح سمنف
إؾمالُمف ،وٓسمد ُمـ ٍ
ىمدر ُمـ اإلؾمالم -اًمكم هل إقمامل اًمٔم٤مهرة-حي٘مؼ سمف اإليامنٓ ،سمد ُمـ هذا 8وهلذا ىم٤مًمقا:
إذا اضمتٛمٕم٤م اومؽمىم٤م ،وإذا اومؽمىم٤م اضمتٛمٕم٤م.
وم٢مذا ىمٚمٜم٤م اإليامن واإلؾمالم ذم ُمقض ٍع واطمد يم٤من اعم٘مّمقد سم٤مإليامن إقمامل اًمب٤مـمٜم٦م واعم٘مّمقد سم٤مإلؾمنالم
إقمامل اًمٔم٤مهرة ،أُم٤م إذا ُأومرد اإليامن وطمده دظمؾ ومٞمف اإلؾمالم ،وإذا ُأرد اإلؾمالم وطمده دظمؾ ومٞمف اإليامنُ ،م٤م
٤مت
اًمّمندََ َىم ُ
اًمذي يقضح ًمؽ هذا أيمثر إن ؿم٤مء اهلل؟ يقضح ًمؽ ًمٗمظ اًمٗم٘مػم واعموٙملمٓ ،طمظ أين٦م﴿ :إِ َّٟم ََّنام َّ
ًمِ ْٚم ُٗم َ٘م َر ِاء َواعمَْ َو٤ميمِ ِ
لم﴾( )052ضمٕمٚمٝمؿ ىموٛملم ،ىم٤مًمقا :اًمٗم٘مػم قمغم وزن اًمٗمٕمٞمؾ ،يم٠من وم٘م٤مر دهره ىمد ُيمُثر ُمنـ ؿمندة
احل٤مضم٦م ،اعموٙملم هق قمغم وزن اعمٗمٕمٞمؾ ىمد ًمزم اًموٙمٞمٜم٦م ُمـ طم٤مضم٦مُ ،م٤م ومرق اًمٗم٘مػم قمـ اعموٙملم؟
اًمٗم٘مػم هق ُمـ ٓ جيد ؿمٞم ًئ٤م ،يٕمٜمل :اعمٕمدم ًمٞمس قمٜمده رء.
ىمٚم٦م ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :أُم٤م اًمو ِ
واعموٙملم قمٜمده ًمٙمـ قمغم ٍ
نقن ِذم ا ًْم َب ْح ِ
لم َي ْٕم َٛم ُٚم َ
نر﴾(،)053
نٗمٞمٜمَ ُ٦م َوم َٙمَ٤م َٟم ْ
َن٧م عمَِ َون٤ميمِ َ
َّ َّ
ه١مٓء اعمو٤ميملم وقمٜمدهؿ ؾمٗمٞمٜم٦م ويٕمٛمٚمقن ،وؾمامهؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمو٤ميملم ،إ ًذا هؿ صٜمٗم٤من طمتك ذم اًمزيم٤مة.
ِ
لم﴾(ً )054مق أٟمنؽ أشمٞمن٧م إمم أٟمن٤مس ُمٕمندُملم ؿمنديدي
نم ِة َُم َو٤ميمِ َ
اٟمٔمر ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َٙم َّٗم َ٤مر ُشم ُف إ ْـم َٕم٤م ُم َقم َ َ
اًمٗم٘مر ،رسمام يم٤مٟمقا قمغم وؿمؽ اعمقت ،هؾ ٟم٘مقل ٓ :شمٕمٓمل ه١مٓء ٕهننؿ وم٘منراء وًمٞمونقا ُمون٤ميملم ،أو ٟم٘منقل:

( )051أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب ؾم١مال ضمؼميؾ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)32وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سمن٤مب سمٞمن٤من اإلينامن واإلؾمنالم
واإلطمو٤من (.)7
( )052اًمتقسم٦م.42 :
( )053اًمٙمٝمػ.57 :
( )054اعم٤م دة.67 :
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رشح السنة
أقمٓمٝمؿ؟ ٟم٘مقل :أقمٓمٝمؿ ،عم٤مذا؟ ٕن اًمٗم٘مراء إذا ُأومردوا صح أهنؿ ُمو٤ميملم ،واعمو٤ميملم إذا ُأومرد اؾمنؿ اعمونٙملم
ِ
لم﴾ ًمنٞمس اعم٘مّمنقد أن
نم ِة َُم َو٤ميمِ َ
ّ
صح أٟمف وم٘مػمُ ،مثٚمام ىمٚمٜم٤م ذم اإلؾمالم واإليامن ،وم٘مقًمفَ ﴿ :وم َٙم َّٗم َ٤مر ُشم ُف إ ْـم َٕم٤م ُم َقم َ َ
شم٘مقل ه١مٓء ؾمٞمٙم٤مدون أن يٛمقشمقا ضمق ًقم٤م ؿمديدي اًمٗم٘مر ضمدًً ا ُمٕمندُملم هن١مٓء ٓ يندظمٚمقن ذم اًمٙمٗمن٤مرة ،أٟمن٤م
ؾم٠مسمح٨م قمـ ُمـ هق أطموـ طم٤مًٓ ُمٜمٝمؿ ،هذا همػم صحٞمحٕ 8ن اعموٙملم إذا ُأومرد دظمؾ ومٞمف اًمٗم٘مػم ،وإذا ُأومنرد
اًمٗم٘مػم دظمؾ ومٞمف اعموٙملم ،وم٢مذا اضمتٛمٕم٤م ص٤مر اًمٗم٘مػم هق اعمٕمدم ؿمديد احل٤مضم٦م اًمنذي ًمنٞمس قمٜمنده رء ُمٓمٚم ً٘من٤م،
ٍ
واعموٙملم هق ُمـ قمٜمده طم٤مضم٦م قمغم ٍ
وصٕمقسم٦م ذم قمٞمِمف ،إ ًذا إذا اضمتٛمع اًمٗم٘مػم واعمونٙملم اومؽمىمن٤م ُمٕمٜم٤ممهن٤م،
ؿمح
وإذا اومؽمىم٤م ىمٞمؾ اًمٗم٘مػم دظمؾ ومٞمف اعموٙملم ،وإذا ىمٞمؾ اعموٙملم دظمنؾ ومٞمنف اًمٗم٘منػم ،يمنذًمؽ ُمقضنقع اإلؾمنالم
واإليامن قمغم ُم٤م ذح أهؾ اًمٕمٚمؿ -رمحٝمؿ اهلل -وم٤مًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أراد أن يِمٝمد ؾمٕمد سم٤مًمٔم٤مهر وأن
يؽمك اًمِمٝم٤مدة سم٤مُٕمر اًمب٤مـمـ اًمذي ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل.
صمؿ أظمؼمه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًموب٥م عم٤مذا شمرك ذاك اًمرضمؾ وأقمٓمك أوًمئؽ ،أقمٓمنك أوًمئنؽ ًمٞمتن٠مًمٗمٝمؿ
قمغم اإلؾمالم ،ظمِمٞم٦م أن يٙمبقا قمغم وضمقهٝمؿ ذم اًمٜم٤مر ،أُم٤م هذا اًمذي شمريمف ومؽميمف صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ٕٟمنف
يٙمٚمف إمم ُم٤م ذم ىمٚمبف ُمـ اخلػم واإليامنٟٕ ،مف إذا َل ُي َ
ٕمط ومٝمق ُم١مُم ٌـ ُمـ أهؾ اإليامن ذم اًم٘مقل ومٕمٜمنده صمبن٤مت ،إن
ُأقمٓمل محد اهلل ،وإن َل ُي َ
أقمنز وأهمنغم رء قمٜمنده ،وٓ يٛمٙمنـ أن
ٕمط وم٢مٟمف يّمؼم ويٕمٚمؿ أن ديـ اهلل قمز وضمنؾ ك
ظمنػم ُمنـ
يٜمتٙمس ،ي٘مقلُ :م٤م أقمٓم٤مين رؾمقل اهلل ؾم٠مرشمد ،اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٕمٚمؿ أن ذًمؽ اًمرضمنؾ ٌ
اًمذيـ أقمٓمك ،وهلذا ذم احلدي٨م سمٕمده ّسملم هذا -قمٚمٞمف اًمّمالة واًموالم« :-إِين ُأ ْقمٓمِنل ِر َضم ً
نق
ن٤مٓ َو َأ َد ُع َُمن ْـ ُه َ
َّ٤مر َقم َغم وضم ِ
٥م إِ َ َّزم ُِمٜمْ ُْٝم ْؿ َٓ ُأ ْقمٓمِ ِٞمف َؿم ْٞم ًئ٤م َخم َ٤م َوم َ٦م َأ ْن ُي َٙم كبقا ِذم اًمٜمَّ ِ
قه ِٝم ْؿش( ،)055يٕمٜملً :مق َل َ
يٕمط ُمـ يم٤من قمٜمدهؿ
ُ ُ
َأ َطم ك
ضٕمػ ذم اإليامن ،وم ُٞمٕمٓمقن ًمٞمت٠مًمٗمقا.

ِ
ِ
ِ
اب
ذم هذا ذم ىمقًمف شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ ََل ْ ُشم ُْ١مُمٜمُُقا َو ًَمٙم ْـ ُىمق ًُمقا َأ ْؾم َٚم ْٛمٜمََ٤م﴾ هذه أي٦م ذم إقمرابَ ﴿ ،ىم٤م ًَم٧م إَ ْقم َنر ُ
ومندّ ل قمنغم أن اإلينامن
آ َُمٜمََّّ٤م ُىم ْؾ ََل ْ ُشم ُْ١م ُِمٜمُُقا﴾ ٕهنؿ ىم٤مًمقا آُمٜم٤م وذيمقا أٟمٗموٝمؿ ،ىمن٤مل شمٕمن٤مممُ ﴿ :ىمق ًُمنقا َأ ْؾمن َٚم ْٛمٜمََ٤م﴾ ّ
واإلؾمالم إذا اضمتٛمٕم٤م اومؽمىم٤م ،ومٞمِمٝمد إٟمو٤من سمٜمٗموف ًمإلؾمالم ،وإذا ىمٞمؾ هؾ أٟم٧م ُم١مُمـ؟ يمام شم٘مندم ي٘منقل :إن

( )055أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب إذا َل يٙمـ اإلؾمالم قمغم احل٘مٞم٘م٦م ( ،)05وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب شم٠مًمػ ىمٚم٥م ُمنـ َين٤مف قمنغم إيامٟمنف
ًمْمٕمٗمف (ُ ،)132مـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أو وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف.
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رشح السنة
ؿم٤مء اهلل ٓ ،يزيمل ٟمٗموف ،وإن يم٤من يٕمٚمؿ ًمٜمٗموف إيامن 8وهلذا ىم٤مل اًمزهريَٟ " :م ََرى َأ َّن ْ ِ
اإل ْؾم َال َم ا ًْم َٙمَٚمِ َٛمن ُ٦م" يمٚمٛمن٦م
يٕمٜمل :ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمد رؾمقل اهللَ " ،و ْ ِ
ينام َن ا ًْم َٕم َٛم ُ
نؾ" ٓسمند ذم اإلينامن اًمٕمٛمنؾٓ ،سمند أن
اإل َ
شمٕمٛمؾ ،أُم٤م شم٘مقل اًمٙمٚمٛم٦م وشمؽمك قمٜمؽ أي قمٛمؾ ومام طم٘م٘م٧م هبذه احل٤مل هذه اًمٙمٚمٛم٦م.
احلدي٨م اًمذي سمٕمده ذيمرٟم٤مه ،ومٝمٜم٤م ضم٤مءت إـمالىم٤مت ذقمٞم٦م:
يمٗمراُ ،مع أن اعمٕم٤ميص اًمتل ٓ يونتحٚمٝم٤م صن٤مطمبٝم٤م هنل سم٢ممجن٤مع اًمونٜم٦م
أـمٚمؼ اًمنمع قمغم سمٕمض اعمٕم٤ميص ً
يمٗمرا ،وُمـ ؿمٕم٤مرات اخلقارج اعمٕمرووم٦م :إذا ىمٚمٜم٤م ي٤م إظمقة "ُمـ ؿمنٕم٤مرات اخلنقارج" ٟمٜمتبنف إمم ُمون٠مًم٦م
ًمٞمو٧م ً
ُمٝمٛم٦م ضمدًً ا ذم اخلقارج ،إذا ىمٚمٜم٤م ُمـ ؿمٕم٤مرات اخلقارج اًمتٙمٗمػم سمنؽمك اًمٙمبنػمةً ،منٞمس ُمٕمٜمن٤مه أٟمنف إذا َل يٙمٗمنر
سم٤مًمٙمبػمة ٓ يٙمقن ظم٤مرضم ًٞم٤م ،ٓ ،أصؾ اخلقارج ُمؿ؟ ُمـ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ََ « :ت ْ ُر ُق َُم ِ
٤مر َىم ٌ٦مش( )056أصؾ
اخلقارج ُمـ ظمروضمٝمؿ قمغم وٓة إُمنقر ،صمنؿ اعمتن٠مظمرون ىمند ٓ ي٘مقًمنقن ُمنث ً
ال سمتٙمٗمنػم صن٤مطم٥م اًمٙمبنػمة،
واعمت٘مدُمقن ي٘مقًمقن سمتٙمٗمػمه ،وم٠مصؾ يمٚمٛم٦م اخلقارج ًمٞمو٧م ُمرسمقـم٦م وم٘مط سمٛمقضقع اًمٙمبنػمة طمتنك ي٘من٤مل :إن
يم َّٗمر ومٝمق ظم٤مرضمل ،وإن َل يٙمٗمر ومٝمق ًمٞمس سمخ٤مرضمل ،ٓ ،اعمو٠مًم٦م أدق سمٙمثػم وي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل اًمٙمنالم قمٚمٞمٝمن٤م،
ضبط ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اخل٤مرضمل.
ُؾمٛمل ظم٤مرضم ًٞم٤م ٕٟمف ظمرج قمغم مج٤مقم٦م اعموٚمٛملم وإُم٤مُمٝمؿ ،صمؿ ىمد يتٖمػم اقمت٘م٤مده ذم اًمٙمبػمة ،هذا أُمر وارد،
وطمتك ىمقل اخلقارج ًمٕمؾ اهلل يٞمرس وٟمنمطمف إن ؿم٤مء اهلل قمٜمد اًمٙمالم قمٚمٞمف ،طمتنك ىمنقل اخلنقارج ذم اًمٙمبنػمة
ُمتٗم٤موتً ،مٙمـ ُمـ ؿمٕم٤مرامؿ اعمِمٝمقرة اعمٕمرووم٦م اًمتٙمٗمػم سم٤مًمٙمبػمة ،وم٤مؾمتدًمقا سمٛمثؾ هذه إطم٤مدي٨م ،أن اًمٜمبنل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أـمٚمؼ قمغم سمٕمض اعمٕم٤ميص يمٗمراُ ،مثؾ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ َ َٓ « :شمر ِضمٕمنقا سمٕم ِ
ندي
ْ ُ َْ
ً
ُيم َّٗم ً٤مرا َي ْ ِ
٤مب َسم ْٕم ٍ
ضش( )057اًمٙمٗمر واًمنمك واًمٗموؼ واًمٕمّمٞم٤من واًمٜمٗم٤مق قمغم ٟمققملم اصمٜملم:
رض ُب َسم ْٕم ُْم ُٙم ُْؿ ِر َىم َ
ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق أيمؼم ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق أصٖمر ،وم٢مذا أـمٚمؼ اًمنمع اٟمتبف ،أـمٚمؼ اًمنمع هذا آصٓمالح قمنغم أامنام،
هؾ أـمٚم٘مف قمغم اًمٙمٗمر اعمخرج ُمـ اعمٚم٦م؟ أو أـمٚم٘مف قمغم اًمٙمٗمر اًمذي ٓ َيرج ُمـ اعمٚم٦م؟ هذا حيت٤مج إمم قمٚمؿ.

( )056أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب قمالُم٦م اًمٜمبقة ذم اإلؾمالم ( ،)1412وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤ممؿ (.)1243
( )057أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي -سم٤مب طمج٦م اًمقداع ( ،)2223وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمبل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿٓ« :
يمٗم٤مراش (ُ )43مـ طمدي٨م ضمرير سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمٜمف.
شمرضمٕمقا سمٕمدي ً
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اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -وؿمٞمخ اإلؾمالم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقهن٤مب -رمحنف اهلل شمٕمن٤ممم -اهتٛمنقا
ضمدً ا سم٤مم٤مٟم٥م هذا ،واهتؿ همػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿٕ 8ن قمدم رسمط اعمو٠مًم٦م ظمٓمػم ًمٚمٖم٤مي٦م ،أن شمن٠ميت إمم ٟمّمنقص
ً
ُمونٚمام ذم هنذه
ومتحٛمؾ اًمٜمص اًمذي ومٞمف اًمٙمٗمر إصٖمر قمغم أن اعمراد سمف إيمؼم هذا ظمٓمػم ًمٚمٖم٤مي٦م ،وم٘مد شمٙمٗمنر
ً
أٟمٛمقذضم٤م:
احل٤مًم٦م ،وٟمٕمٓمٞمؽ
ً
هذا ذيمره اعم٤موردي اًمِم٤مومٕمل ،اًمِم٤مومٕمل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -يرى قمدم اٟمتٔم٤مر اإلُم٤مم ًمٚمٛمن٠مُمقم إذا دظمنؾ،
ٌ
ذك"
إذا يم٤من اإلُم٤مم رايم ًٕم٤م وؾمٛمع صقت اعم٠مُمقم يرى قمدم اٟمتٔم٤مره ،صمؿ ىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :-واٟمتٔمن٤مره
أيمؼم أو أصٖمر؟ أصٖمر ىمٓم ًٕم٤م.
ي٘مقل اعم٤موردي :ومٔمـ سمٕمض أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل أن ُمراد اًمِم٤مومٕمل سم٤مًمنمك هٜمن٤م اًمنمنك إيمنؼم ،ومن٠مومتك
سمٙمٗمر اإلُم٤مم إذا اٟمتٔمر أطمدًً ا ذم اًمّمالة ،وأٟمف طمالل اًمدمٓ ،طمظ اخلٓمقرة! إذا ومٝمٛم٧م اًمٜمص اًمنقارد ذم ٍ
يمٗمنر
ٍ
سم٠مٟم٤مس ُم٤م ومتحنقا
أصٖمر قمغم أن اعمراد سمف اًمٙمٗمر إيمؼم يم ّٗمرشمف واؾمتحٚمٚم٧م دُمف ،وهذا وىمع ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ،ومٙمٞمػ
يمت٤م ًسم٤م وم٘مٝم ًٞم٤م؟!
احل٤مصؾ :أن إُمر جي٥م أن ُيْمبط ،اًمنمع يٓمٚمؼ اًمٙمٗمر شم٤مر ًة قمغم اًمٙمٗمر إصٖمرُ ،مثؾ ىمقًمف قمز وضمنؾ :
ِ
ِ
ٞمح ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ﴾( )062ىمٓم ًٕم٤م هذا يمٗمر أيمؼم ،وىمند يٓمٚم٘منف اًمٜمبنل صنغم اهلل
﴿ ًَم َ٘مدْْ َيم َٗم َر ا ًَّمذي َـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن اهللََّ ُه َق اعمَْو ُ
ِ
٤مب اعمُْ ْونٚمِ ِؿ ُوم ُو ٌ
نقق
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ُم٤م هق يمٗمر أصٖمر سم٢ممج٤مع أهؾ اًموٜم٦م ،ذم ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ « :ؾم َب ُ
َو ِىم َتَ٤م ًُم ُف ُيم ْٗم ٌرش(ٓ )061ؿمؽ أن اًمٙمٗمنر هٜمن٤م أصنٖمر سم٢ممجن٤مع أهنؾ اًمونٜم٦م وسمندٓٓت اًم٘منرآن اًمٙمثنػمة ،دٓٓت
اًمٜمّمقص يمثػمة:
ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ﴿ :وإِ ْن َـم٤م ِ َٗم َت ِ
لم ا ْىم َت َت ُٚمقا َوم َ٠م ْصٚمِ ُحقا َسم ْٞمٜمَ َُٝم َام﴾( )060إمم ىمقًمف﴿ :إِ َّٟم ََّام اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
ُنقن
َ٤من ُِم َـ اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
َ
ومبلم أن اًم٘مت٤مل ي٘مع سملم اعم١مُمٜملم ،وأهنؿ ُمع ىمت٤مهلؿ أهنؿ أظمقان ،وهٙمذا
إِ ْظم َق ٌة َوم َ٠م ْصٚمِ ُحقا َسم ْ َ
لم َأ َظم َق ْي ُٙم ُْؿ﴾(ّ ،)061

( )062اعم٤م دة.15 :
( )061أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب ظمقف اعم١مُمـ ُمـ أن حيبط قمٛمٚمف وهق ٓ يِمٕمر ( ،)26وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من ىمقل اًمٜمبل صنغم
ِ
٤مب اعمُ ْو ِٚم ِؿ ُوم ُو ٌ
قق َو ِىمتََ٤م ًُم ُف ُيم ْٗم ٌرش (ُ ،)42مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ ُموٕمقد ريض اهلل قمٜمف.
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ؾمبَ ُ
( )060احلجرات.7 :
( )061احلجرات.12 :
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عم٤م ذيمر اهلل ىمتؾ اًمٕمٛمد ُمتٕمٛمدًً ا ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َٛم ْـ ُقم ِٗم َل ًَم ُف ُِم ْـ َأ ِظم ِٞمف﴾( )062وموٛمك اًم٘م٤مشمنؾ أو اعم٘متنقل ،اًمنذي
يٕمٗمق ىمٓم ًٕم٤م ورصم٦م اًمدم ،ؾمامهؿ إظمقةُ ،مع وضمقد هذه اًمٙمبػمة وهل يمبػمة اًم٘متنؾ ،وهنل أقمٔمنؿ اًمٙمبن٤م ر سمٕمند
اًمنمك سم٤مهلل قمز وضمؾ ،وُمع ذًمؽ ومٝمؿ إظمقة ُم١مُمٜمقن ،وٓ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل سم٠مهنؿ يمٗم٤مر.
إ ًذا ىمقًمفَ َٓ « :شم َْر ِضم ُٕمقا َسم ْٕم ِدي ُيم َّٗم ً٤مرا (ُ ٓ )063ي٘مّمد سمف أن َيرضمقا ُمـ اعمٚم٦م ،وإٟمام هٜم٤م اًمٙمٗمر إصنٖمرٕ 8ن
ً
ُموٚمقٓ قمغم اًمٙمٗم٤مر ،هذا هق اًمِم٠من ،أُم٤م إذا ؾمنؾ اعمونٚمٛمقن ؾمنٞمقومٝمؿ قمنغم
اًمِم٠من أن يٙمقن ؾمٞمػ اعموٚمٛملم
يمٗمرا سم٤مقمتب٤مر أٟمف ُمـ اعمٕم٤ميص اًم٘مبٞمح٦م.
سمٕمْمٝمؿ ومٝمذا ٓؿمؽ أٟمف ظمٚمؾ قمٔمٞمؿ وؾمٛمك اًمنمع هذا اًمٜمقع ً
ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ « :أ كي َنام َر ُضم ٍ
َن٤من َيمَن٤مومِ ًراَ ،وإِ َّٓ َيم َ
نال ُُم ْونٚمِ ًامَ :ومن٢مِ ْن َيم َ
نؾ ُُم ْونٚمِ ٍؿ َأ ْيم َٗم َنر َر ُضم ً
نق
َن٤من ُه َ
ا ًْم َٙمَ٤مومِ ُرش( )064إذا أيمٗمر ،ىم٤مل :أٟم٧م يم٤مومرٟ ،مٔمرٟم٤م وم٢مذا هذا اًمرضمؾ ُمـ اعموٚمٛملم ًمٞمس سمٙم٤مومر ،إن اًمتٙمٗمػم يٕمقد إمم
ُمـ يم َّٗمر ،يٕمقد إمم ٟمٗمس اًمذي يمٗمر ُمثؾ اًمٚمٕمـ ،إذا ًمٕمـ أطمدًً ا وم٢من اًمٚمٕمٜمن٦م ٟ-مٕمنقذ سمن٤مهلل -شمّمنٕمد إمم اًمونامء،
ومتقصد دوهن٤م أسمقاب اًموامء ،صمؿ شمتجف إمم ُمـ ًُمٕمـ ،وم٢من وضمدت ُمو٤م ًهم٤م ذم هذا اًمذي ًُمٕمـ يم٤من ُموتح ً٘م٤م ،وإٓ
رضمٕم٧م إمم اًمذي أًم٘م٤مه٤م ،شمٚم٘مل يمٚمٛم٦م يمٗمر ،هذه اًمٙمٚمٛم٦م ٓسمد أن يٙمقن هل٤م شم٠مصمػم:
إُم٤م أن يٙمقن اًمذي يمٗمرشمف يم٤مومر طم ً٘م٤م ،يم٠من شمٙمٗمر قمب٤مد اًم٘مبقر ،واًمذاسمحلم ًمٖمنػم اهلل قمنز وضمنؾ ،واًمٞمٝمنقد
واًمٜمّم٤مرى ،وٟمحقهؿٟ ،مٕمؿ هذا شمٗمٙمػم ذم حمٚمف.
ُموٚمام طمتك ًمق يم٤من رضم ً
إذا يمٗمرت رضم ً
ال قم٤مص ًٞم٤م ،وم٢من هذا اًمتٙمٗمػم يٕمقد إًمٞمؽ أٟم٧م ،وًمٞمس ُمٕمٜمك هنذا
ال
ً
أن ُمـ يمٗمر أطمدًً ا وًمٞمس ُموتح ً٘م٤م أٟمف يرشمدً ،ٓ ،مٞمس هذا هق اعم٘مّمقد وإٟمام يٕمقد ًمف يمٚمٛمتف ُمثؾ اًمٚمٕمـ ،إذا ًمٕمـ
وَل دمد ُمو٤م ًهم٤م رضمٕم٧م إًمٞمف ًمٕمٜمتف ،هذا يدل قمغم ظمٓمقرة اًمٙمنالم ،يٜمبٖمنل اًمْمنبط ضنبط اًمٙمنالم ،إًمٗمن٤مظ
اًمنمقمٞم٦م ،ظم٤مص٦م إطمٙم٤مم أٟمف يم٤مومر ،أٟمف ُمٜم٤مومؼ ،أٟمف وم٤مؾمؼ ،ظمٓمػمة ضمدًً ا إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م هذه أن ُشمُْمبط.

( )062اًمب٘مرة.156 :
( )063أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي -سم٤مب طمج٦م اًمقداع ( ،)2223وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمبل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿٓ« :
يمٗم٤مراش (ُ )43مـ طمدي٨م ضمرير سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمٜمف.
شمرضمٕمقا سمٕمدي ً
( )064أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب إدب -سم٤مب ُمـ يم َّٗمر أظم٤مه سمٖمػم شم٠مويؾ ومٝمق يمام ىم٤مل ( ،)4122وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من طم٤مل إينامن ُمنـ ىمن٤مل
ِ
ِ ِ
َنام َىم َ
مه٤م إِ ْن َيم َ
ن٤مل َوإِ َّٓ
َ٤من َيم َ
ٕظمٞمف اعموٚمؿ ي٤م يم٤مومر (ُ ،)42مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام سمٚمٗمظ « َأ كي َام ا ُْم ِر ٍئ َىم َ٤مل َٕظمٞمف َي٤م َيمَ٤موم ُرَ .وم َ٘مدْْ َسم٤م َء ِ َهب٤م َأ َطمدُُ ُ َ
َر َضم َٕم ْ٧م قمََ َٚم ْٞم ِفش.
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ِ
ِ
ِ ِ
َ٧م ومِ ِٞمف َظم َّٚم ٌ٦م ُِمٜمْ ُْٝم َّـ َيم َ
َ٤من ومِ ِٞمف َظم َّٚم ٌ٦م ُِم ْـ
ص َو َُم ْـ َيمَ٤م َٟم ْ
وهٙمذا احلدي٨م سمٕمدهَ « :أ ْر َسم ٌع َُم ْـ ُيم َّـ ومٞمف َوم ُٝم َق ُُمٜمََ٤موم ٌؼ َظم٤مًم ٌ

ٟمِ َٗم ٍ
٤مق َطم َّتَّك َيدََ َقم َٝم٤م إِ َذا َطمدََّّ َ
٤مص َؿ َوم َج َرش( )065يٕمٜمل :ؿمنتؿ
ث َيم ََذ َبَ ،وإِ َذا َو َقمَدََ َأ ْظم َٚم َ
ػَ ،وإِ َذا َقم َ
٤مهدََ َهمدََ َرَ ،وإِ َذا َظم َ
ذم ظمّمقُمتف ورُمك سم٤مٕؿمٞم٤مء اًم٘مبٞمح٦م.
ؾمبح٤من اهلل! ه٤م اًمٜمقع أـمٚمؼ قمٚمٞمف اًمنمع اًمٜمٗم٤مق خلبثف وصٕمقسم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمفً ،منق شمتّمنقر هنذا اًمرضمنؾ
يم٤مذب ذم طمديثف ،خمٚمػ ًمققمقده ،هم٤مدر ًمٕمٝمقده ،وم٤مضمر ذم ظمّمقُمتف ،يّمٕم٥م ضمدًً ا اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هذا اإلٟمون٤من،
ٌ

أيْمن٤م
هلذا إذا اضمتٛمٕم٧م هذه ومٝمق ُمٜم٤مومؼ ظم٤مًمص ،وًمٞمس ُمٕمٜمك أهن٤م إذا اضمتٛمٕم٧م ومٞمف أٟمف يمن٤من ُمٜم٤موم ً٘من٤م
ظم٤مًمّمن٤م ً
ً
يم٤مومراً ،مٙمـ ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :إذا اضمتٛمٕم٧م هذه اخلّم٤مل ذم إٟمو٤من وم٘مند يٜمت٘منؾ إمم اًمٜمٗمن٤مق إيمنؼم ،ىمند
يٙمقن ً
حتٛمٚمف إمم اًمٜمٗم٤مق إيمؼم ،وإذا ُوضمدت ومٞمف ظمّمٚم٦م واطمدة أو ظمٚم٦م واطمدة ُمٜمٝمـ يم٤من ومٞمف ظمٚم٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مق.
وهذا ُمثٚمام ىمٚمٜم٤مٟ :محـ ٟم٘مقل اإليامن ؿمٕم٥م ،يمذًمؽ اًمٜمٗم٤مق ُؿمٕم٥مُ ،مـ ؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق أن حتدث ومتٙمذب،
ُم٤م شمٙمقن ُمٜم٤موم ً٘م٤م ُمثؾ قمبد اهلل سمـ أو سمـ أو ؾمٚمقلً ،ٓ ،مٙمـ شمٙمقن ومٞمؽ ظمّمٚم٦م ٟمٗم٤مق ،وهٙمذا اًمٙمٗمنر ؿمنٕم٥م،
ِ
ِ
ن٤مرا َي ْ ِ
نب
رض ُ
يمٗمرا ،ىم٤ملَ َٓ « :شم َْرضم ُٕمنقا َسم ْٕمندي ُيم َّٗم ً
ُموٚمام ،ؾمامه٤م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
ُمٜمٝم٤م ؿمٕمب٦م أن شم٘متؾ ً
ِ
٤مب َسم ْٕم ٍ
٤مب اعمُْ ْوٚمِ ِؿ ُوم ُو ٌ
قق َو ِىم َتَ٤م ًُم ُف ُيم ْٗم ٌرش( )067ؿمٕمب٦مً ،مٞمس يمؾ ُمـ ُوضمدت ومٞمف ؿمٕمب٦م
ضش(« ،)066ؾم َب ُ
َسم ْٕم ُْم ُٙم ُْؿ ِر َىم َ
يم٤مومرا ،وًمٞمو٧م يمؾ ُمـ وضمدت ومٞمف ؿمٕمب٦م ُمـ ؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق يٙمقن ُمٜم٤موم ً٘م٤م ،يمام أٟمف ًمٞمس
ُمـ ؿمٕم٥م اًمٙمٗمر يٙمقن ً
ُمـ ُوضمدت ومٞمف ؿمٕمب٦م ُمـ ؿمٕم٥م اإليامن وهق ُمـ اًمٙمٗم٤مر يٙمقن ُم١مُمٜمًً٤م.
ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤ملُ :مـ ؿمٕم٥م اإليامن «إِ َُم٤م َـم ُ٦م ْإَ َذى َقم ِـ اًم َّٓم ِر ِيؼش( )072هذه ؿمٕمب٦م ،ومٚمنق ضمن٤مء يمن٤مومر ُمنـ
اًمٞمٝمقد أو ُمـ اًمٜمّم٤مرى أو همػمهؿ وأُم٤مط إذى قمـ اًمٓمريؼ ،هؾ يٙمقن ُم١مُمٜمًً٤م؟ ٓ ىمٓم ًٕمن٤م ٓ يٙمنقن ُم١مُمٜمًًن٤م،
ًمٙمـ هذه اخلّمٚم٦م هل ظمّمٚم٦م ُمـ ظمّم٤مل اإليامن ،وهٙمذا ًمق يم٤من ومٞمف طمٞم٤مء ،رضمؾ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ومٞمنف
( )065أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب قمالُم٦م اعمٜم٤مومؼ ( ،)12وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ (ُ ،)36منـ طمندي٨م قمبند اهلل سمنـ
قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )066أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي -سم٤مب طمج٦م اًمقداع ( ،)2223وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمبل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿٓ« :
يمٗم٤مراش (ُ )43مـ طمدي٨م ضمرير سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمٜمف.
شمرضمٕمقا سمٕمدي ً
( )067أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب ظمقف اعم١مُمـ ُمـ أن حيبط قمٛمٚمف وهق ٓ يِمٕمر ( ،)26وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من ىمقل اًمٜمبل صنغم
ِ
٤مب اعمُ ْو ِٚم ِؿ ُوم ُو ٌ
قق َو ِىمتََ٤م ًُم ُف ُيم ْٗم ٌرش (ُ ،)42مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ ُموٕمقد ريض اهلل قمٜمف.
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ؾمبَ ُ
( )072أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب أُمقر اإليامن ( ،)7وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من قمدد ؿمٕم٥م اإليامن وأومْمٚمٝم٤م وأدٟم٤مه٤م (.)13

-114-

رشح السنة
طمٞم٤مء يوتحل ،هذه اخلّمٚم٦م ُمـ ظمّم٤مل اإليامنً ،مٙمـ هؾ شمٜمٗمٕمنف؟ ٓ شمٜمٗمٕمنف إٓ إذا أؾمونٝم٤م قمنغم اًمِمنٝم٤مدشملم
ودظمؾ ذم اإلؾمالم ومتٜمٗمٕمف إقمامل ،أُم٤م دون ذًمؽ وم٘مد يقضمد ُمٜمٝمؿ أٟم٤مس ومٞمٝمؿ رمح٦م وؿمٗم٘م٦م ًمأليت٤مم وًمٚمٗم٘مراء
وًمٚمْمٕمٗم٤مء ،وومٞمٝمؿ قمٓمػ ورىم٦م إٟمو٤مٟمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م ،شمقضمد ذم اًمبنم قم٤مد ًةًُ ،منـ رمحن٦م اًمٗم٘منػم واًمٞمتنٞمؿ وإراُمنؾ،
أضمرا ذم اًمدٟمٞم٤م يمام صمب٧م ذم احلدي٨م ،يٕمٓمقن هب٤م ُـمٕمٛم ً٦م ذم اًمندٟمٞم٤م ،أُمن٤م
ي٘مقل :هذه ٓ شمٜمٗمٕمٝمؿ ،وإٟمام يٕمٓمقن هب٤م ً
ِ ِ
ِ
قرا﴾(.)071
أن شمٜمٗمٕمٝمؿ ٓ ،شمٜمٗمٕمٝمؿ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
﴿و َىمد ُْمٜمََ٤م إِ َمم َُم٤م َقمٛم ُٚمقا ُم ْـ َقم َٛم ٍؾ َوم َج َٕم ْٚمٜمََ٤م ُه َه َب٤م ًء َُمٜمْ ُث ً
إ ًذا هذه اخلّم٤مل يٜمبٖمل أن ُشمُٕمرف ،ومال شم٘مؾ إٟمو٤من يمذب أٟم٧م ُمٜمن٤مومؼ إ ًذا أٟمن٧م يمن٤مومر ،شم٘منع ذم ُم٘منقٓت
ظم٤مًمّم٤م.
اخلقارج ،ومٞمٙمقن ومٞمف ؿمٕمب٦م ُمـ ؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق ،وًمٞمس سم٤مًمرضورة أن يٙمقن ُمٜم٤موم ً٘م٤م
ً
أيْم٤م ٟمٗمس اًمٌمء ُؿمٕم٥م ام٤مهٚمٞم٦م ،يٙمقن ذم اإلٟمون٤من ؿمنٕمب٦م ُمنـ ؿمنٕم٥م ام٤مهٚمٞمن٦م يمن٠من يٙمنقن
وهلذا ً
ص٤مطم٥م ومخر سمحو٥م وـمٕمـ ذم أٟمو٤مب اًمٜم٤مس وٟمحق ذًمؽٟ ،م٘مقل :هذه ؿمٕمب٦م ُمـ ؿمٕم٥م ام٤مهٚمٞمن٦م 8وهلن٤م عمن٤م
ىم٤مل أسمق ذر ريض اهلل قمٜمف ًمبالل ريض اهلل قمٜمنف ( :ين٤م اسمنـ اًمونقداء) ىمن٤مل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ َ « :قم َّ ْػم َشمَن ُف
سمِ ُ٠مُم ِفش(ُ )070م٤م قمالىم٦م أُمف سمٛمٜم٤مىمِم٦م سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف ،هنذا ُمنراد اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿُ ،من٤م اًمنذي يندظمؾ
إُمٝم٤متُ ،م٤م قمالىم٦م إم وإب سم٤مخلّم٤مم؟ هذه ُمـ ـمري٘م٦م أهؾ ام٤مهٚمٞم٦مَ « ،أ َقمػم َشمف سمِ ُ٠مُم ِ
َّنؽ ا ُْم ُنر ٌؤ ومِ َ
نف؟ إِ َّٟم َ
ٞمنؽ
َّ ْ ُ
ضم ِ
٤مهٚمِ َّٞم ٌ٦مش( )071ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ،أقمغم هذا اًموـ ُمٜمل؟ أسمق ذر ىمديؿ اإلؾمالم ،رضمؾ يمبػم ،ىم٤ملٟ« :مٕمؿش ومن٢مذا
َ
يم٤مٟم٧م هذه اخلّم٤مل شمقضمد ذم أطمد ُمـ اعم١مُمٜملم ،أسمق ذر ُم٤مذا ومٕمؾ؟ وضع ظمنده قمنغم إرض ريض اهلل قمٜمنف،
وطمٚمػ قمغم سمالل أن يٓم٠م ظمده ،يٕمٜمل :طمتك َيرج ام٤مهٚمٞم٦م ُمـ ٟمٗموفٟٕ ،مف قمٚمؿ أن هذه ظمّمنٚم٦م ُمنـ ظمّمن٤مل
ام٤مهٚمٞم٦م ريض اهلل قمٜمف وأصح٤مب حمٛمد أمجٕملم.

( )071اًمٗمرىم٤من.01 :
( )070أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب إدب -سم٤مب ُم٤م يٜمٝمك قمـ اًموب٤مب واًمٚمٕمـ ( ،)4232وُموٚمؿ ذم يمت٤مب إيامن -سم٤مب إـمٕم٤مم اعمٛمٚمقك مم٤م ي٠ميمؾ ،وإًمب٤مؾمف مم٤م
يٚمبس (.)1441
( )071أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب إدب -سم٤مب ُم٤م يٜمٝمك قمـ اًموب٤مب واًمٚمٕمـ ( ،)4232وُموٚمؿ ذم يمت٤مب إيامن -سم٤مب إـمٕم٤مم اعمٛمٚمقك مم٤م ي٠ميمؾ ،وإًمب٤مؾمف مم٤م
يٚمبس (.)1441
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رشح السنة
احل٤مصؾ :أن ضبط هذه اعمو٠مًم٦م أام٤م اإلظمقة قمغم ـمري٘م٦م أهؾ اًموٜم٦م ُمٝمٛم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م ،طمتك ٓ شمٙمٗمر ُمـ ٓ
وأيْم٤م ٓ حتٙمؿ سم٤مإليامن عمـ ًمٞمس ُمـ أهؾ اإليامن ،ٓ ،إُمقر حتت٤مج إمم ٍ
قمٚمؿ وضبط قمغم ـمري٘م٦م أهؾ
يٙمٗمرً ،
اًموٜم٦م ،وُمٜمٝم٤م هذا احلدي٨م:
لم َي ْز ِين َو ُه َق ُُم ْ١م ُِم ٌـش(ٓ )072طمٔمقا اًم٘مٞمدُ ،م٤م ىم٤مل يزين اًمزاين وهق يم٤مومر ،ىم٤ملَ َٓ « :ي ْز ِين
اًمز ِاين ِطم َ
« َٓ َي ْز ِين َّ
لم َي ْز ِينش ٟمو٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ،يٕمٜمل طملم قمٛمٚمف اًم٘مذر اًم٘مبٞمح وهق اًمزٟم٤م.
اًمز ِاين ِطم َ
َّ
ِ
لم َي ْ ِ
« َو َٓ َي ْ ِ
نم ُب ْ
لمش ىمٞمد ،وم٢مذا اٟمتٝمك
نم ُ َهب٤مش( )073ىمقًمفِ « :طم ْ َ
اخلَ ْٛم َر ِطم َ
رس ُق ِطم َ
لم َي ْ َ
رس ُق َو ُه َق ُُم ْ١مُم ٌـَ ،و َٓ َي ْ َ

ُمـ زٟم٤مه أو ذسمف ٟ-مو٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م -أو ِسىمتف يٙمٗمر؟ ٓ ،اٟمٔمر احلدي٨م سمٕمده:
اًمر ُضم ُؾ َظم َر َج ُِمٜمْ ُف ْ ِ
اإل َيام ُن َيم َ
ويمػ ُمـ اًمزٟم٤م «
َّ
َ٤من َقم َٚم ْٞم ِف َيمَ٤مًم كٔم َّٚم ِ٦مش يٕمٜمل :يم٠مٟمف ؾمح٤مسم٦مَ « ،وم٢مِ َذا ا ْٟم َ٘م َٓم َعش
«إِ َذا َز َٟمَك َّ
َر َضم َع إِ ًَم ْٞم ِف ْ ِ
يمٗمراً ،مٙمـ يمام ضم٤مء
يمٗمرا ،وقمغم أن هذه اًمٙمب٤م ر ٓ شمٙمقن ً
اإل َيام ُنش( )074ومٝمذا يدل قمغم أن اًمزٟم٤م ًمٞمس ً
ذم سمٕمض أصم٤مر( :اإليامن َٟم َِده) ٟمٔمٞمػُ ،م٤م جيتٛمع زٟم٤م وإيامن ٓ ،جيتٛمٕمن٤من ،سمندأ ذم اًمزٟمن٤م يرشمٗمنع اإلينامنٕ 8ن

يمػ قمـ هذه اًم٘مذارة واٟمتٝمك ،اٟمتٝم٧م هنذه اعمٕمّمنٞم٦م قمن٤مد
اإليامن ٟمٔمٞمػ ُم٤م يٙمقن ُمع اًمزٟم٤مُ ،مع اًمرسىم٦م ،وم٢مذا َّ
لم َي ْز ِينش(.)075
إًمٞمف إيامٟمف ،هذا يدل قمٚمٞمف ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ِ « :طم َ
ضبط هذه اعمو٤م ؾ ُمٝمؿ ضمدًً إ 8ن اخلقارج وأُمث٤مهلؿ عم٤م ىمرءوا ُمثؾ هذه اًمٜمّمقص ،ىم٤مًمقا :هذا دًمٞمؾ قمغم
اًمٙمٗمر ،أرأيتؿ؟ هق يم٤مومر ،ومٚمٞمس إُمر يمذًمؽ ،جي٥م أن ُشمُْمبط و ُشمُٕمنرف هنذه اعمون٤م ؾ قمنغم ومٝمنؿ اًمّمنح٤مسم٦م
واًمت٤مسمٕملم -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ.
واهلل أقمٚمؿ ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد.

( )072أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب احلدود -سم٤مب إصمؿ اًمزٟم٤مة ( ،)4612وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من ٟم٘مّم٤من اإلينامن سم٤معمٕمن٤ميص ،وٟمٗمٞمنف قمنـ اعمتٚمنبس
سم٤معمٕمّمٞم٦م قمغم إرادة ٟمٗمل يمامًمف (ُ ،)35مـ طمدي٨م أو هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )073أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب احلدود -سم٤مب إصمؿ اًمزٟم٤مة ( ،)4612وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من ٟم٘مّم٤من اإلينامن سم٤معمٕمن٤ميص ،وٟمٗمٞمنف قمنـ اعمتٚمنبس
سم٤معمٕمّمٞم٦م قمغم إرادة ٟمٗمل يمامًمف (ُ ،)35مـ طمدي٨م أو هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )074أظمرضمف اًمؽمُمذي يمت٤مب اإليامن  -سم٤مب ٓيزين اًمزاين وهق ُم١مُمـ (.)0612
( )075أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب احلدود -سم٤مب إصمؿ اًمزٟم٤مة ( ،)4612وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من ٟم٘مّم٤من اإلينامن سم٤معمٕمن٤ميص ،وٟمٗمٞمنف قمنـ اعمتٚمنبس
سم٤معمٕمّمٞم٦م قمغم إرادة ٟمٗمل يمامًمف (ُ ،)35مـ طمدي٨م أو هريرة ريض اهلل قمٜمف.

-116-

رشح السنة
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًموالم قمغم اذف اعمرؾمٚملم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم- :
(اعمتـ)
سم٤مب ذم اًم٘مدر
ِ
قس َه ِذ ِه ْإُ َُّم ِ٦م ،إِ ْن َُم ِر ُضقا َوم َ
نال
َو ُر ِو َي َقم ِـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َرَ ،قم ِـ اًمٜمََّّبِل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ ،ىم َ٤مل« :ا ًْم َ٘مدََ ِر َّي ُ٦م َجم ُ ُ
وه ْؿش(.)076
وه ْؿ َوإِ ْن َُم٤م ُشمُقا َوم َال َشم َِْم َٝمدُُ ُ
َشم ُٕمق ُد ُ

نقس ه ِ
ِ
نذ ِه
وقمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ،ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً« :م ُٙمُؾ أُم٦م جمقسَ ،و َجم ُ ِ َ
٤مت ُِمٜمْ ُْٝم ْؿ َوم َال َشم َِْم َٝمدُُ وا ِضمٜمَ ََ٤مز َشم ُفَ ،و َُم ْـ َُم ِر َض ُِمنٜمْ ُْٝم ْؿ َوم َ
ْإُ َُّم ِ٦م ا ًَّم ِذي َـ َي ُ٘مق ًُم َ
نؿ
قنَ َٓ :ىمدََ َرَُ .م ْـ َُم َ
نال َشم ُٕمنق ُد ُ
وه ْؿَ ،و ُه ْ
٤ملَ ،و َطمؼ َقم َغم اهللِ َأ ْن ُي ْٚم ِح َ٘م ُٝمؿ سمِ٤مًمدََّّ َّضم ِ
ِؿمٞم َٕم ُ٦م اًمدََّّ َّضم ِ
٤ملش(.)077
ْ
نؼ
وقمـ أو ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ َّن اهللَ َشم َٕم َ٤ممم َظم َٚم َ
ض َوم َج٤م َء َسمٜمُُق آ َد َم َقم َغم َىمدْْ ِر ْإَ ْر ِ
آ َد َم ُِم ْـ َىم ْب َْم ٍ٦م َىم َب َْم َٝم٤م ُِم ْـ َمجِٞم ِع ْإَ ْر ِ
نق ُد
ض َضم٤م َء ُِمٜمْ ُْٝم ُؿ ْإَ ْسم َٞم ُض َو ْإَ ْ َ
مح ُر َو ْإَ ْؾم َ
اخلَبِ ُ
لم َذًمِ َؽ َو ْ
احل ْز ُنش( ،)122زاد ذم طمدي٨م حيل « َو َهم ْ ُػم َذًمِ َؽش واإلظمب٤مر ذم طمندي٨م
َو َسم ْ َ
ٞم٨م َواًم َّٓمٞم ُ
اًمو ْٝم ُؾ َو ْ َ
٥م َو َّ
يزيد.
وقمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :يمٜم٤م ذم ضمٜم٤مزة ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ سمب٘مٞمنع اًمٖمرىمند ،ومجن٤مر
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومجٚمس وُمٕمف خمٗمرة ومجٕمؾ يٜمٙمش سم٤معمخٗمرة ذم إرض صمؿ رومنع رأؾمنف وم٘من٤مل
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
امٜمَّ َِّ٦م َأ ْو َُم ْ٘م َٕمدُُ ُه ُِم ْـ اًمٜمَّ ِ
َّ٤مرش ،وم٘م٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل أومال ٟمتٙمنؾ قمنغم
« َُم٤م ُمٜمْ ُٙم ُْؿ ُم ْـ َأ َطمد إِ َّٓ َو َىمدْْ ُيمُت َ
٥م َُم ْ٘م َٕمدُُ ُه ُم ْـ ْ َ
يمت٤مسمٜم٤م وٟمدع اًمٕمٛمؾ؟ ،أي أٟمف ُم٤م دام أٟمف ُم٤م ُمـ أطمد إٓ وىمد يمت٥م ُم٘مٕمده ُمنـ امٜمن٦م أو ُم٘مٕمنده ُمنـ اًمٜمن٤مر ،أٓ

( )076أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2471واحل٤ميمؿ ذم «اعموتدرك قمنغم اًمّمنحٞمحلمش ( ،)137/1واًمبٞمٝم٘منل ذم «اًمونٜمـ اًمٙمنؼمىش
اٟم٘مٓم٤مع سملم ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر ،وقمبد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ،وطموٜمف اًمِمٞمخ إًمب٤مين ذم «صحٞمح ام٤مُمعش (.)2220
( ،)021/12وومٞمف:
ٌ
( )077أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مندر ( ،)2470وأمحند ذم «ُمونٜمدهش ( ،)224/3وأسمنق داود اًمٓمٞم٤مًمزن ذم «ُمونٜمدهش (،)212
واًمبٞمٝم٘مل ذم «اًموٜمـ اًمٙمؼمىش ( ،)021/12وومٞمفً :
أوٓ :قمٛمر سمـ قمبد اهلل ُمقمم همٗمرة ،ىم٤مل اعمزي ذم «مذي٥م اًمٙماملش (« :)201/01وىم٤مل إؾمح٤مق سمنـ
ُمٜمّمقر ،قمـ حيٞمك سمـ ُمٕملم :ضٕمٞمػ .ويمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمو٤م ل ،وىم٤مل قمٞموك سمـ يقٟمس :ىمٚم٧م ًمٕمٛمر ُمقمم همٗمرة :ؾمٛمٕم٧م ُمـ اسمـ قمبن٤مس؟ وم٘من٤مل :أدريمن٧م
زُم٤مٟمف .وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ سمـ طمب٤من :ي٘مٚم٥م إظمب٤مر ٓ ،حيت٩م سمفش ،صم٤مٟمٞمً٤م :ومٞمفٌ :
رضمؾ َل ُيوؿ.
( )122أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2471واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمنفش :يمتن٤مب شمٗمونػم اًم٘منرآن ( ،)0733وأمحند ذم «ُمونٜمدهش
( ،)224،222/2واسمـ طمب٤من ذم «صحٞمحفش ( 7161اسمـ سمٚمب٤من).
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رس عمَِ٤م ُظمٚمِ َؼ ًَم ُفَ ،أ َُّم٤م َأ ْه ُ
نؾ
رسش .وذم رواي٦مَ « :وم ُٙم ٌُؾ ُُم َٞم َّ ٌ
ٟمتٙمؾ قمغم يمت٤مسمٜم٤م وٟمدع اًمٕمٛمؾ؟ وم٘م٤مل َٓ « :ا ْقم َٛم ُٚمقا َوم ُٙمُؾ ُُم َٞم َّ ٌ
اًمِم َ٘م ِ
ِ
اًموٕم٤مد ِة َومٞمٞمرس َ ِ
رس َ
ون ًمِ َٕم َٛم ِؾ َّ
٤مو ِةُ ،صم َّؿ َشم ََال َىم ْق َل اهللِ َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :وم َ٠م َُّمن٤م
اًمِم َ٘م َ
اًمو َٕم٤م َدة َو َأ َُّم٤م َأ ْه ُؾ َّ َ
ون ًم َٕم َٛم ِؾ َّ
٤موة َوم ُٞم َٞم َّ ُ
َّ َ َ ُ َ َّ ُ
ِ
ِ
٤محل ْونٜمََك *
اؾم َت ْٖمٜمََك * َو َيم ََّذ َب سمِ ْ ُ
رسى * َو َأ َُّم٤م َُم ْـ َسمخ َؾ َو ْ
َُم ْـ َأ ْقم َٓمك َوا َّشم َ٘مك * َو َصدََّّ َق سمِ ْ ُ
رس ُه ًم ْٚم ُٞم ْ َ
٤محل ْوٜمََك * َوم َوٜمُ َٞم ُ
ِ
رسى﴾()121ش (.)302
رس ُه ًم ْٚم ُٕم ْ َ
َوم َوٜمُ َٞم ُ

وقمـ حيل سمـ يٕمٛمر ىم٤مل :يم٤من أول ُمـ شمٙمٚمؿ ذم اًم٘مدر ُمٕمبد امٝمٛمل ،وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م أٟم٤م ومحٞمد سمـ قمبد اًمرمحـ
احلٛمػمي طم٤مضملم أو ُمٕمتٛمريـ ،وم٘مٚمٜم٤م ًمق ًم٘مٞمٜم٤م أطمد ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومو٠مًمٜم٤مه قمنام
ي٘مقل ه١مٓء ذم اًم٘مدر ،ومقومؼ اهلل ًمٜم٤م قمبد اهلل سمـ قمٛمر داظمؾ ذم اعموجد ،وم٤مضمتٜمبتف أٟمن٤م وصن٤مطمبل ،ومٔمٜمٜمن٧م أن
ص٤مطمبل ؾمٞمٗملء اًمٙمالم إًمٞمف ،وم٘مٚم٧م :أسم٤م قمبد اًمرمحـ ،إٟمف ىمد فمٝمر ىمبٚمٜم٤م ٟم٤مس ي٘مرؤون اًم٘مرآن ويتب٘مرون اًمٕمٚمؿ،
يزقمٛمقن أن ٓ ىمدر وإُمر أٟمػ ،وم٘م٤مل ًمف :إذا ًم٘مٞم٧م ه١مٓء وم٠مظمؼمهؿ أين سمريء ُمٜمٝمؿ وهؿ سمرءاء ُمٜمل ،واًمذي
حيٚمػ سمف قمبد اهلل سمـ قمٛمرً ،مق أن ٕطمدهؿ ُمثؾ أطمد ذه٥م وم٠مٟمٗم٘مف ُم٤م ىمبٚمف اهلل ُمٜمف طمتك ي١مُمـ سم٤مًم٘مدر ،صمؿ ىمن٤مل
طمدصمٜمل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل :سمٞمٜمام ٟمحـ قمٜمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،إذا ـمٚمنع قمٚمٞمٜمن٤م رضمنؾ ؿمنديد
سمٞم٤مض اًمثٞم٤مب ،ؿمديد ؾمقاد اًمِمٕمر ٓ يرى قمٚمٞمف آصمر اًموٗمر وٓ ٟمٕمرومف ،طمتك ضمٚمنس إمم اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ وم٠مؾمٜمد ريمبتٞمف إمم ريمبتٞمف ووضع يمٗمٞمف قمغم ومخذيف وىم٤مل ي٤م حمٛمد ،أظمؼمين قمـ اإلؾمالم ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل
ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿِ ْ « :
اإل ْؾم َال ُم َأ َّن َشم َِْم َٝمدََ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللُ َو َأ َّن ُحم َ َّٛمدًً ا َر ُؾم ُ
اًمز َيمَن٤م َة
يت َّ
اًمّم َال َة َو ُشم ُْ١م ِ َ
ٞمؿ َّ
قل اهللِ َو ُشمُ٘م َ
ِ
َو َشم َُّمق َم َر َُم َْم َ
اؾم َت َٓم ْٕم َ٧م إِ ًَم ْٞم ِف َؾمبِ ًٞمالش ىم٤مل :صندىم٧م ،ومٕمجبٜمن٤م ًمنف يون٠مًمف ويّمندىمف .ىمن٤مل:
٤من َو َ ُ
حت َّ٩م ا ًْم َب ْٞم َ٧م إِن ْ

وم٠مظمؼمين قمـ اإليامن ىم٤ملَ « :أ ْن ُشم ُْ١م ُِم َـ سمِ٤مهللَِّ َو َُم َال ِ َٙمَتِ ِف َو ُيم ُتُبِ ِف َو ُر ُؾمٚمِ ِف َوا ًْم َٞم ْق ِم ْأ ِظم ِرَ ،و ُشم ُْ١م ُِم َـ سمِ٤م ًْم َ٘مدََ ِر َظم ْ ِػم ِه َو َذ ِهش

َنرا ُه َوم٢مِ َّٟمَّن ُف َي َنر َ
اكش ىمن٤مل:
َنرا ُهَ ،ومن٢مِ ْن ََل ْ َشم ُٙمُن ْـ َشم َ
ىم٤مل :صدىم٧م ،وم٠مظمؼمين قمـ اإلطمو٤من ىم٤ملَ « :أ ْن َشم ْٕم ُبدََ اهللَ َيم ََ٠م َّٟم ََّؽ َشم َ
ِ
وم٠مظمؼمين قمـ اًمو٤مقم٦م ىم٤ملَُ « :م٤م اعمَْ ْو ُئ ُ
اًمو٤م ِ ِؾش ىم٤مل :وم٠مظمؼمين قمـ أُم٤مرام٤م ىم٤ملَ « :أ ْن َشمَٚمِدََ ْإَ َُم ُ٦م
قل َقمٜمْ َْٝم٤م سمِ َ٠م ْقم َٚم َؿ ُم َـ َّ

( )121اًمٚمٞمؾ.12-2 :
( )120أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتٗموػم -سم٤مب وموٜمٞمرسه ًمٚمٕمرسى ( ،)2727وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م ظمٚمؼ أدُمل ذم سمٓمـ أُمف ،ويمت٤مسم٦م رزىمنف
وأضمٚمف وقمٛمٚمف وؿم٘م٤موشمف وؾمٕم٤مدشمف (.)0425
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احل َٗم٤مة ا ًْمٕمراة ا ًْمٕم٤م ًَم َ٦م ِرقم٤مء َّ ِ
قن ِذم ا ًْمبٜمْٞم ِ
٤مو ًُم َ
٤منش ىم٤مل :صمؿ اٟمٓمٚمؼ ومٚمبث٧م ُمٚمٞم٤م صمؿ ىمن٤مل زم:
ُ َ
اًمِم٤مء َي َت َٓم َ
َر َّسم َت ََٝم٤مَ ،و َأ ْن َشم ََرى ْ ُ َ ُ َ َ َ
َ َ
اًمو٤م ِ ُؾ؟ش ىمٚم٧م :اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ىم٤ملَ « :وم٢مِ َّٟم ُف ِضم ْ ِؼم ُيؾ َأ َشمَ٤م ُيم ُْؿ ُي َٕمٚم ُٛم ُٙم ُْؿ ِديٜمَ ُٙم ُْؿش(.)121
« َي٤م ُقم َٛم ُر َأ َشمَدْْ ِري َُم ِـ َّ
قمـ حيل سمـ يٕمٛمر ومحٞمد سمـ قمبد اًمرمحـ ىم٤مًٓ :م٘مٞمٜم٤م قمبد اهلل سمـ قمٛمر ،ومذيمرٟم٤م ًمف اًم٘مدر وُم٤م ي٘مقًمقن ومٞمنف،
ِ
ِ
ومذيمر ٟمحقه زاد ىم٤ملَ :و َؾم َ٠م ًَم ُف َر ُضم ٌؾ ُِم ْـ ُضم َٝم ْٞمٜمَ َ٦م َأ ْو ُُم َز ْيٜمَ َ٦م َىم َ٤مل َ :ي٤م َر ُؾم َ
ر ٍء َىمدْْ َظمال َأ ْو
قل اهللَِّ  ،وم َ
ٞمؿ ا ًْم َٕم َٛم ْؾ ؟ َأذم َ ْ
ِ
ِ
ر ٍء َىمدْْ َظمال َو َُم َ٣مش َىم َ٤مل َ :وم َ٘م َ٤مل َر ُضم ٌؾ َأ ْو َسم ْٕم ُض ا ًْم َ٘م ْق ِم َ :ي٤م َر ُؾم َ
َػ َ
قل
ر ٍء ُي ْو َت َْ٠م َٟم ُ
أن ؟ َىم َ٤مل « :ذم َ ْ
َُم َ٣م َأ ْو ذم َ ْ
امٜمَّ ِ
اهللَِّ َ ،وم ِٗمٞمؿ َأ ْقمٛم ُؾ ؟ ىم٤مل«إِ َّن َأه َؾ ا ِ
ِ
نؾ َأ ْه ِ
نون ًمِ َٕم َٛم ِ
نؾ َأ ْه ِ
نون ًمِ َٕم َٛم ِ
رس َ
َّن٦مَ ،وإِ َّن َأ ْه َ
رس َ
نؾ
ْ
نؾ ْ َ
َ
َ َ
نؾ اًمٜمََّّن٤مر ُي َٞم َّ ُ
مٜمََّّ٦م ُي َٞم َّ ُ

اًمٜمَّ ِ
َّ٤مرش(.)122

اًمّم َ
نال ِة
وقمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمريدة قمـ سمـ يٕمٛمر هبذا احلدي٨م يزيد ويٜم٘مص ،ىم٤مل :ومام اإلؾمالم ،ىم٤مل« :إِ َىم٤م ُم َّ
٤من و ِ
ِ
وإِي َتَ٤مء َّ ِ
آ ْهمتِ َو ُ٤مل ُِم َـ امَٜمََ٤م َسم ِ٦مش(.)123
اًمز َيمَ٤مة َو َطم ك٩م ا ًْم َب ْٞم٧م َو َص ْق ُم َر َُم َْم َ َ
َ ُ
نغم اهللَُّ َقم َٚمٞم ِ
َن٤من َر ُؾم ُ
ىم٤مل أسمق داوود قمٚم٘مٛم٦م قمـ أو ذر وأو هريرة ريض اهلل قمنٜمٝمؿ ىمن٤مَٓ « :يم َ
نقل اهللَِّ َص َّ
نف
ْ
ِ
ي٥م َ ،وم َال َيدْْ ِري َأامؿ ُه َق َطم َّتَّك َيو َ٠م َل َ ،وم َٓم َٚم ْبٜمََ٤م إِ َمم رؾم ِ
نقل اهللَِّ
جيٚمِ ُس َسم ْ َ
لم َفم ْٝم َر ْي َأ ْص َح٤مسمِف َ ،وم َٞم ِجل ُء ا ًْم َٖم ِر ُ
َو َؾم َّٚم َؿ َ ْ
َ ُ
ْ
كُ ْ
لم َ ،ومج َٚمس َقم َٚمٞم ِ
ِ ِ
ِ
ِ
نف
ْ
ي٥م إِ َذا َأ َشمَ٤م ُه َ ،ىم َ٤مل َ :وم َبٜمَ ْٞمٜمََ٤م ًَم ُف ُد َّيمَّ٤م ًٟمً٤م ُم ْـ ـم ٍ َ َ
َص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َأ ْن َٟم َْج َٕم َؾ ًَم ُف َجم ْٚم ًو٤م َي ْٕم ِر ُوم ُف ا ًْم َٖم ِر ُ
ف اًمونام ِ
اخل ِؼم َوم َ٠م ْىمب َؾ رضم ٌؾ َوم َذ َيمَر هٞم َئ َتف طم َّتَّك ؾم َّٚمؿ ُِمـ َـمنر ِ
ِ
ِ
ط َ ،وم َ٘م َ
ن٤مل :
َ َ ُ
َ
َ َْ ُ َ َ َ ْ َ
َو ُيمٜمََّّ٤م َٟم َْجٚم ُس سمِ َجٜمْ َب َت ْٞمف َ ،و َذ َيم ََر َٟم َْح َق َه َذا ْ َ َ
اًمو َال ُم َقم َٚم ْٞم َؽ َي٤م ُحم َ َّٛمدُُ َ ،ىم َ٤مل َ :وم َر َّد َقم َٚم ْٞم ِف اًمٜمََّّبِ كل َص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿش(.)124
َّ
٥م سم ِـ َظم٤مًمِ ٍد ِْ
ِ ٍ
ِ
نـ ا ْسم ِ
احل ْٛم ِيصَ ،قم ِ
ؼم َٟمَ٤م ُؾم ْٗم َٞم ُ
نـ اًمندََّّ ْي َٚم ِٛمل،
٤منَ ،قم ْـ َأ ِو ؾمٜمََ٤منَ ،قم ْـ َو ْه ِ ْ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َيمَث ٍػمَ ،أ ْظم َ َ
٥مَ ،وم ُ٘م ْٚم٧مًَ :مف و َىمع ِذم ٟم ْٗم ِز َرء ُِمـ ا ًْم َ٘م ِرَ ،ومحند ْصمٜمِل سمٌِم ٍ
و ْسم َـ َيم ْٕم ٍ
نء ًَم َٕم َّ
نؾ اهللََّ َأ ْن ُي ْذ ِه َبن ُف ُِمن ْـ
ْ ٌ َ دََ
ُ ُ َ َ َ
َ
َىم َ٤ملَ :أ َشم ْٞم ُ٧م ُأ َ َّ
َ ْ
َىم ْٚمبِلَ ،ىم َ٤ملًَ « :مق َأ َّن اهللََّ َقم َّذب َأ ْه َؾ ؾمامواشمِ ِف و َأ ْه َؾ َأر ِض ِف َقم َّذهبؿ و ُهق َهمػم َفم ِ
مح ُتُن ُف
مح ُٝم ْؿ َيم٤م َٟم ْ
َن٧م َر ْ َ
٤مَلٍ َهل ُ ْؿَ ،و ًَم ْق َر ِ َ
َ َ َ َ
َ
ْ
ْ
َُ ْ َ َ ُْ

ِ
ِ
َظم ْ ًػما َهل ُ ْؿ ُِم ْـ َأ ْقم َام ِهل ْؿَ ،و ًَم ْق َأ ْٟم َٗم ْ٘م َ٧م ُِم ْث َؾ ُأ ُطم ٍد َذ َه ًب٤م ِذم َؾمبِ ِ
نؿ َأ َّن
ٞمؾ اهللَِّ َُم٤م َىمبِ َٚم ُف اهللَُّ ُمٜمْ َْؽ َطم َّتَّك ُشم ُْ١مُم َـ سمِ٤م ًْم َ٘مدََ ِرَ ،و َشم ْٕم َٚم َ

( )121أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من اإليامن واإلؾمالم واإلطمو٤من (.)6
( )122أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر (.)2474
( )123أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر (.)2475
ِ
ِ
٤مب ِذم ا ًْم َ٘مدََ ِر ( ،)2476واًمٜمو٤م ل ذم «ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمىش (.)3621
اًموٜمَّ٦مَ -سم ٌ
( )124أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمتََ٤مب ك
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رشح السنة
ِ ِ
ِ ِ
َّن٤مرش(،)307
َُم٤م َأ َص٤م َسم َؽ ََل ْ َي ُٙم ْـ ًم ُٞم ْخٓم َئ َؽَ ،و َأ َّن َُم٤م َأ ْظم َٓم َ٠م َك ََل ْ َي ُٙم ْـ ًم ُٞمّمٞم َب َؽَ ،و ًَم ْق ُُم َّ٧م َقم َغم َهم ْ ِػم َه َذا ًَمندََ َظم ْٚم َ٧م اًم َّٜم َ
َىم َ٤ملُ :صمؿ َأ َشمٞم ُ٧م َقمبدََ اهللَِّ سمـ ُموٕم ٍ
قد َوم َ٘م َ٤مل ُِم ْث َؾ َذًمِ َؽَ ،ىم َ٤ملُ :صم َّؿ َأ َشم ْٞم ُ٧م ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ْسم َـ ا ًْم َٞم َام ِنَ ،وم َ٘م َ٤مل ُِم ْث َؾ َذًمِ َؽَ ،ىم َ٤ملُ :صم َّؿ
ْ َ َ ْ ُ
ْ
َّ ْ
َأ َشمٞم ُ٧م َزيدََ سمـ َصم٤مسمِ ٍ
٧م َوم َحدََّّ َصمٜمِل َقم ِـ اًمٜمََّّبِل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ ُِم ْث َؾ َذًمِ َؽ.
ْ ْ َ
ْ

ِ
ِ
حي َٞمك ْسم ُـ َطم َّو َ
٤منَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ًْم َقًمِٞمدُُ ْسم ُـ َر َسم ٍ
ٞمؿ ْسم ِـ َأ ِو َقم ْب َٚم َ٦م،
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َضم ْٕم َٗم ُر ْسم ُـ ُُم َو٤موم ٍر ْاهل ُ َذ ِ كزمَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ ْ
٤محَ ،قم ْـ إِ ْسم َراه َ
َقمـ َأ ِو طم ْٗمّم َ٦مَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل ُقمب٤مد ُة سمـ اًمّم ِ٤مُم ِ
٧م ِٓ ْسمٜمِ ِفَ :ي٤م ُسمٜمََل ،إِ َّٟم ََّؽ ًَم ْـ َ ِ
دمدََ َـم ْٕم َؿ َطم ِ٘مٞم َ٘م ِ٦م ْ ِ
اإل َيام ِن َطم َّتَّك َشم ْٕم َٚم َؿ َأ َّن َُم٤م
َ َ ْ ُ َّ
َ َ
ْ
َّ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َي ُ٘م ُ
َأ َص٤م َسم َؽ ََل ْ َي ُٙم ْـ ًمِ ُٞم ْخٓمِ َئ َؽَ ،و َُم٤م َأ ْظم َٓم َ٠م َك ََل ْ َي ُٙم ْـ ًمِ ُٞم ِّمٞم َب َؽَ ،ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
نقل« :إِ َّن
ِ
ُ٥م؟ َىم َ
ر ٍء َطم َّتَّنك َشم ُ٘منق َم
ن٤مل :ا ْيم ُت ْ
ُ٥م َىم َ٤ملَ :رب َو َُم٤م َذا َأ ْيم ُت ُ
َأ َّو َل َُم٤م َظم َٚم َؼ اهللَُّ ا ًْم َ٘م َٚم َؿَ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف :ا ْيم ُت ْ
ُن٥م َُم َ٘من٤مد َير ُيمُنؾ َ ْ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َي ُ٘م ُ
اًمو٤م َقم ُ٦مش َي٤م ُسمٜمَ ََّل إِين َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
٤مت َقم َغم َهم ْ ِػم َه َذا َوم َٚم ْٞم َس ُِمٜملش(.)126
قلَُ « :م ْـ َُم َ
َّ
محَدُُ ْسم ُـ َص٤مًمِ ٍح اعمَْ ْٕمٜمََكَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؾم ْٗم َٞم ُ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َودََّّ ٌدَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؾم ْٗم َٞم ُ
٤من ْسم ُـ ُقم َٞم ْٞمٜمَ َ٦مَ ،قم ْـ َقم ْٛم ِرو
وطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ْ َ
٤من ،ح َ
نغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
سم ِـ ِديٜمَ ٍ ِ
نف َو َؾمن َّٚم َؿ َىم َ
٤مو ًؾم٤مَ ،ي ُ٘م ُ
ْؼم َقم ِـ اًمٜمََّّبِل َص َّ
اطمن َت ََّ٩م آ َد ُم
قلَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م ُه َر ْي َر َةَْ ُ ،
ن٤ملْ « :
ْ
َ٤مرَ ،ؾمٛم َع َـم ُ
ْ
َي ِ ُ

ِ
امٜمَّ َِّ٦مَ ،وم َ٘م َ
اصن َٓم َٗم٤م َك اهللَُّ
ن٤مل آ َد ُمَ :أ ْٟم َ
قؾمكَ :ي٤م آ َد ُم َأ ْٟم َ
قؾمنك ْ
ْن٧م ُُم َ
ْ٧م َأ ُسمق َٟمَ٤م َظم َّٞم ْب َتٜمََ٤م َو َأ ْظم َر ْضم َتٜمََ٤م ُم َـ ْ َ
قؾمكَ ،وم َ٘م َ٤مل ُُم َ
َو ُُم َ
ٍ
َي ُٚم َ٘مٜمِنل سمِ َ
نكم َىم ْب َ
سمِ َٙم ََال ُِم ِف َو َظم َّط ًَم َؽ اًم َّت َّْق َرا َة سمِ َٞم ِد ِهَ ،شم ُٚمق ُُمٜمِل َقم َ
ن٩م آ َد ُم،
نؾ َأ ْن َ ْ
ن٠م ْر َسم ِٕم َ
لم َؾمنٜمَ ً٦م؟ َوم َح َّ
نغم َأ ُْمنر َىمندََّّ َر ُه َقم َ َّ
ِ
٤مو ٍ
سَ ،ؾم ِٛم َع َأ َسم٤م ُه َر ْي َر َةَ.
قؾمكش(َ )309ىم َ٤ملَ :أ ْ َ
محَدُُ ْسم ُـ َص٤مًم ٍحَ ،قم ْـ َقم ْٛم ٍروَ ،قم ْـ َـم ُ
ُُم َ
٥مَ ،ىم َ٤ملَ :أ ْظمؼم ِين ِه َِم٤مم سمـ ؾمٕم ٍدَ ،قمـ َزي ِ
ند ْسم ِ
محَدُُ ْسم ُـ َص٤مًمِ ٍحَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ْسم ُـ َو ْه ٍ
نـ َأ ْؾمن َٚم َؿَ ،قمن ْـ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ْ َ
ْ ْ
ُ ْ ُ َ ْ
ََ
ِ
ِ
اخل َّٓم ِ
٤مبَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قؾمك َىم َ٤ملَ :ي٤م َربَ ،أ ِر َٟمَ٤م آ َد َم ا ًَّم ِذي
َأسمِٞمفَ ،أ َّن ُقم َٛم َر ْسم َـ ْ َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ« :إِ َّن ُُم َ
ْن٧م ا ًَّم ِ
َأ ْظم َر َضمٜمََ٤م َو َٟم ْٗم َو ُف ُِم َـ ْ
نذي َٟم َٗم َ
نخ اهللَُّ
ْ٧م َأ ُسمق َٟمَ٤م آ َد ُم؟ َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف آ َد ُمَٟ :م َٕم ْؿَ ،ىم َ٤ملَ :أ ْٟم َ
امَٜمَّ َِّ٦مَ ،وم َ٠م َرا ُه اهللَُّ آ َد َمَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :أ ْٟم َ
ٞمؽ ُِمـ ر ِ
ِ
نؿَ ،ىم َ
وطم ِفَ ،و َقم َّٚم َٛم َؽ ْإَ ْؾم َام َء ُيم َّٚم َٝم٤م َو َأ َُم َر اعمَْ َال ِ َٙم َ٦م َوم َو َجدُُ وا ًَم َؽ؟ َىم َ
مح َٚم َ
نؽ َقم َ
نغم َأ ْن
ن٤ملَ :وم َنام َ َ
ن٤ملَٟ :م َٕم ْ
وم َ ْ ُ

ٞمنؾ ا ًَّم ِ
ِ
ْ٧م َٟمَبِ ك ِ ِ
ِسا ِ َ
نذي
قؾمكَ ،ىم َ٤ملَ :أ ْٟم َ
امٜمَّ َِّ٦م؟ َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف آ َد ُمَ :و َُم ْـ َأ ْٟم َ
ْ٧م؟ َىم َ٤ملَ :أ َٟمَ٤م ُُم َ
َأ ْظم َر ْضم َتٜمََ٤م َو َٟم ْٗم َو َؽ ُم َـ ْ َ
نل َسمٜمنل إ ْ َ
( )125أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)160/3وأسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2477واسمنـ ُم٤مضمنف ذم يمتن٤مب اعم٘مدُمن٦م -سمن٤مب ذم اًم٘مندر (،)55
وصححف إًمب٤مين ذم «صحٞمح اسمـ ُم٤مضمفش.
( )126أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2522واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرض٤م سم٤مًم٘مْم٤مء ( ،)0133وصنححف اًمِمنٞمخ
إًمب٤مين ذم «صحٞمح ام٤مُمعش (.)0216
( )127أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤مء -سم٤مب ووم٤مة ُمقؾمك وذيمره سمٕمد ( ،)1227وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مندر -سمن٤مب طمجن٤مج آدم وُمقؾمنك قمٚمنٞمٝمام
اًموالم (.)0430
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َيم َّٚمٛم َؽ اهللَُّ ُِمـ ور ِاء ِْ
احل َج ِ
جي َٕم ْؾ َسم ْٞمٜمَ ََؽ َو َسم ْٞمٜمَ ُف َر ُؾم ً
قٓ ُِم ْـ َظم ْٚم ِ٘م ِف؟ َىم َ٤ملَٟ :م َٕم ْؿَ ،ىم َ٤ملَ :أ َومن َام َو َضمندْْ َت َأ َّن َذًمِ َ
نؽ
٤مب ََل ْ َ ْ
ْ ََ
َ
ِ
ِ ِ
َ٤من ِذم يمِ َت ِ
َيم َ
ر ٍء َؾم َب َؼ ُِم َـ اهللَِّ َشم َٕم َ٤ممم ومِ ِٞمف ا ًْم َ٘م َْم٤م ُء َىمن ْب ِكم؟ش
َ٤مب اهللَِّ َىم ْب َؾ َأ ْن ُأ ْظم َٚم َؼ؟ َىم َ٤ملَٟ :م َٕم ْؿَ ،ىم َ٤مل :وم َ
ٞمؿ َشم ُٚمق ُُمٜمل ذم َ ْ
ِ ِ
ِ
َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قؾمكش(.)112
قؾمكَ ،وم َح َّ٩م آ َد ُم ُُم َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ قمٜمْْدََ َذًم َؽَ « :وم َح َّ٩م آ َد ُم ُُم َ
نـ َزي ِ
ِ
طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمبدُُ اهللَِّ ا ًْم َ٘مٕمٜمََبِلَ ،قمـ ُم٤مًمِ ٍؽَ ،قمـ َزي ِد سم ِـ ُأ َٟمٞمو َ٦مَ ،أ َّن َقمبدََ ْ ِ ِ
ند ْسم ِ
نـ
اًمنر ْ َ
مح ِـ ْسم ِ ْ
ْ
َ
احلٛمٞمند ْسمن َـ َقم ْبند َّ
ْ َ
ْ ْ ْ َْ
ْ َ
ْ ك

ِ ِ ِ
اخل َّٓم ِ ِ
٤مر ْ ِ
ِ
اخل َّٓم ِ
﴿وإِ ْذ َأ َظم َذ َر كسم َؽ ُِم ْـ
٤مبُ ،ؾمئ َؾ َقم ْـ َهذه ْأ َي٦مَ ،
ام َٝمٜملَ ،أ َّن ُقم َٛم َر ْسم َـ ْ َ
َْ
ؼم ُه َقم ْـ ُُم ْوٚم ِؿ ْسم ِـ َي َو ٍ ُ
٤مبَ ،أ ْظم َ َ
نغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
َسمٜمِل آ َد َم ُِم ْـ ُفم ُٝم ِ
قر ِه ْؿ﴾(َ )111ىم َ٤ملَ :ىم َر َأ ا ًْم َ٘م ْٕمٜمََبِ كل ْأ َي َ٦م َوم َ٘م َ٤مل ُقم َٛم ُرَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
نقل اهللَِّ َص َّ
نف َو َؾمن َّٚم َؿ
ْ
نؼ آدمُ ،صمنؿ ُمونح َفمٝمنره سمِٞم ِٛمٞمٜمِ ِ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ« :إِ َّن اهللََّ َقم َّنز َو َضم َّ
ُؾمئِ َؾ َقمٜمْ َْٝم٤مَ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
نف،
نؾ َظم َٚم َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ
ِ ِ ِ
ِ
امٜمَّ َِّ٦م َي ْٕم َٛم ُٚم َ
٤مؾمن َت ْ
٤مؾم َت ْ
َخ َر َج ُِمٜمْْن ُف
قنُ ،صم َّؿ َُم َو َح َفم ْٝم َر ُه َوم ْ
َخ َر َج ُمٜمْ ُف ُذر َّي ً٦مَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :ظم َٚم ْ٘م ُ٧م َه ُ١م َٓء ًم ْٚم َجٜمََّّ٦م َوسمِ َٕم َٛم ِؾ َأ ْه ِؾ ْ َ
َوم ْ
ِ
َّ٤مر َوسمِ َٕم َٛم ِؾ َأ ْه ِؾ اًمٜمَّ ِ
ُذر َّي ً٦مَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :ظم َٚم ْ٘م ُ٧م َه ُ١م َٓ ِء ًمِٚمٜمَّ ِ
ٞمؿ ا ًْم َٕم َٛم ُؾ؟ َوم َ٘م َ
قنشَ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُضم ٌؾَ :ي٤م َر ُؾم َ
َّ٤مر َي ْٕم َٛم ُٚم َ
ن٤مل
قل اهللََِِّ ،ومٗم َ
امٜمَّ ِ
ِ ِ
ِ
نؾ َأ ْه ِ
اؾمن َت ْٕم َٛم َٚم ُف سمِ َٕم َٛم ِ
َر ُؾم ُ
َّن٦م َطم َّتَّنك
نؾ ْ َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ« :إِ َّن اهللََّ َقم َّز َو َضم َّؾ إِ َذا َظم َٚم َؼ ا ًْم َٕم ْبدََ ًم ْٚم َجٜمََّّ٦م ْ
ِ ِ
قت َقم َغم َقمٛم ٍؾ ُِمـ َأ ْقمام ِل َأه ِؾ ْ ِ
اؾم َت ْٕم َٛم َٚم ُف سمِ َٕم َٛم ِؾ َأ ْه ِؾ اًمٜمَّ ِ
امٜمَّ َ٦مَ ،وإِ َذا َظم َٚم َؼ ا ًْم َٕم ْبدََ ًمِٚمٜمَّ ِ
َّ٤مر َطم َّتَّك
َي ُٛم َ
ْ َ ْ
َّ٤مر ْ
امٜمََّّ٦م َوم ُٞمدْْ ظم َٚم ُف سمِف ْ َ
َ
َ
َّ٤مر َومٞمدْْ ِ
قت َقم َغم َقمٛم ٍؾ ُِمـ َأ ْقمام ِل َأ ْه ِؾ اًمٜمَّ ِ
ظم َٚمف سمِ ِف اًمٜمََّّ٤مرش()110
يٛم َ
َُ

َ

ْ

َ

ُ

ُ

َ

ِ
ِ
ِ
رَ ،ىم َ
ن٤ملَ :طمندََّّ َصمٜمِل َز ْيندُُ ْسمن ُـ َأ ِو
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ اعمُْ َّم َّٗمكَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َسم٘م َّٞم ُ٦مَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمل ُقم َٛم ُر ْسم ُـ ُضم ْٕم ُث ٍؿ ا ًْم ُ٘م َر ك
احل ِٛم ِ
ِ
مح ِـَ ،قم ْـ ُُم ْوٚمِ ِؿ ْسم ِـ َي َو ٍ
٤مرَ ،قم ْـ ُٟم َٕم ْٞم ِؿ ْسم ِـ َرسمِٞم َٕم َ٦مَ ،ىم َ٤ملُ :يمٜمْ ُْ٧م ِقمٜمْْندََ ُقم َٛم َنر ْسم ِ
نـ
ٞمد ْسم ِـ َقم ْب ِد اًم َّر ْ َ
ُأ َٟم ْٞم َو َ٦مَ ،قم ْـ َقم ْبد ْ َ
احل ِد ِ
اخل َّٓم ِ
ي٨م َو َطم ِد ُ
ي٨م َُم٤مًمِ ٍؽ َأ َشم كَؿ
َْ
٤مب ِ َهب َذا ْ َ
نٕم ِ
٤مقَ ،قمـ ؾم ِ
نـ ُضم َب ْ ٍ
ٞمد ْسم ِ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ًْم َ٘م ْٕمٜمََبِ كلَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م اعمُْ ْٕم َت َِٛم ُرَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،قم ْـ َر َىم َب َ٦م ْسم ِـ َُم ّْم َ٘م َٚم َ٦مَ ،قم ْـ َأ ِو إِ ْؾم َح َ
نػم،
ْ َ
قل اهللَِّ ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ« :ا ًْم ُٖم َالم ا ًَّم ِذي َىم َت َٚمف ْ ِ
٤مسَ ،قم ْـ ُأ َو ْسم ِـ َيم ْٕم ٍ
َقم ِـ ا ْسم ِـ َقم َّب ٍ
٥مَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
رض ُـمبِ َع
ُ َ
َ
ُ
ْ َ َ َ
اخل ُ
ِ
ـم ْٖمٞم٤م ًٟمً٤م و ُيم ْٗمراش()111
َيمَ٤مومِ ًراَ ،و ًَم ْق َقم َ
٤مش ََٕ ْر َه َؼ َأ َسم َق ْيف ُ َ َ ً
ِ
ِ
٤مب ِذم ا ًْم َ٘مدََ ِر (.)2520
اًموٜمََّّ٦م َ -سم ٌ
( )112أظمرضمف أسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
( )111إقمراف.150 :
( )110أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2521واًمٜمو٤م ل ذم «ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمىش ( ،)11172واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب شمٗمونػم
اًم٘مرآن -سم٤مب وُمـ ؾمقرة إقمراف ( ،)1253وُم٤مًمؽ ذم «ُمقـمئفش ( ،)1441واسمـ طمب٤من ذم «صحٞمحفش ( 4244اسمـ سمٚمبن٤من) ،واحلن٤ميمؿ ذم «اعمونتدرك
اٟم٘مٓم٤مع سملم ُموٚمؿ سمـ يو٤مر امٝمٜمل ،وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف.
قمغم اًمّمحٞمحلمش ( ،)371،132 /0وومٞمف:
ٌ
( )111أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُمٕمٜمك يمؾ ُمقًمقد يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة ،وطمٙمؿ ُمقت أـمٗم٤مل اًمٙمٗم٤مر وأـمٗم٤مل اعموٚمٛملم (.)0441
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٤مقَ ،قمـ ؾم ِٕم ِ
ِ
ٍِ
ِ
ِسا ِ َٞمؾَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق إِ ْؾم َح َ
ٞمد ْسم ِـ ُضم َب ْ ٍػمَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َحم ْ ُٛمق ُد ْسم ُـ َظم٤مًمدَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ًْمٗم ْر َي ِ ك
ْ َ
٤موَ ،قم ْـ إ ْ َ
ِِ
و ْسم ُـ َيم ْٕم ٍ
َقم َّب ٍ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ :ي ُ٘م ُ
٥مَ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
﴿و َأ َُّم٤م ا ًْم ُٖم َال ُم
قل ِذم َىم ْقًمف َ
٤مسَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُأ َ ك
َ٤من َأ َسم َقا ُه ُُم ْ١م ُِمٜمَ ْ ِ
ـمبِع َيمَ٤مومِراش()113
َلم﴾(َ « )112و َيم َ
َوم َٙم َ
َ٤من ُـمبِ َع َي ْق َم ُ َ ً
٤من سمـ ُقمٞمٞمٜمَ َ٦مَ ،قمـ َقمٛم ٍروَ ،قمـ ؾم ِٕم ِ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ُِم ْٝم َر َ
ٞمد ْسم ِـ ُضم َب ْ ٍػمَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل ا ْسمن ُـ
اًمر ِاز كيَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؾم ْٗم َٞم ُ ْ ُ َ ْ
ْ َ
ْ ْ
ان َّ
ن٤ملَ « :أسمٍمن ْ ِ
ِ
ِ
٥مَ ،قم ْـ رؾم ِ
و ْسم ُـ َيم ْٕم ٍ
َقم َّب ٍ
نع
ن٥م َُم َ
رضن ُهم َال ًُمن٤م َي ْٚم َٕم ُ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َ ْ َ َ َ
٤مس َطمدََّّ َصمٜمل ُأ َ ك
َ ُ
اخل ُ
ِ
ِ
أي َ٦مش()115
قؾمكَ ﴿ :أ َىم َت ْٚم َ٧م َٟم ْٗم ًو٤م َزيم َّٞم ً٦م﴾(َ ْ )114
اًمّم ْب َٞم٤منَ ،وم َتٜمَ َ
َ٤مو َل َر ْأ َؾم ُف َوم َ٘م َٚم َٕم ُفَ ،وم َ٘م َ٤مل ُُم َ
٤من اعمَْٕمٜمََنك و ِ
ِ
اطمندٌٌ
َ
ؼم َٟمَن٤م ُؾمن ْٗم َٞم ُ ْ
ص ْسم ُـ ُقم َٛم َر اًمٜمَّ ََّٛم ِر كيَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؿم ْٕم َب ُ٦م ،ح َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َطم ْٗم ُ
وطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َيمَث ٍػمَ ،أ ْظم َ َ

٥م ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمبندُُ اهللَِّ سمنـ ُمونٕم ٍ
اإل ْظمب٤مرِ ،ذم طم ِد ِ
٤من َقم ِـ ْإَ ْقم َٛم ِ
قدَ ،ىم َ
ي٨م ُؾم ْٗم َٞم َ
ن٤مل:
ْ ُ َ ْ ُ
ْ
شَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َز ْيدُُ ْسم ُـ َو ْه ٍ َ
َ
َو ْ ِ َ ُ
وق« :إِ َّن َظم ْٚم َؼ َأطم ِد ُيمُؿ ُجيٛمع ِذم سم ْٓم ِـ ُأُم ِ
قل اهللَِّ ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ وهق اًمّم ِ
٤مد ُق اعمَْ ّْمدُُ ُ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َر ُؾم ُ
نلم
نف َأ ْر َسم ِٕم َ
َ ْ َْ ُ َ
ْ َ َ َ َ ُ َ َّ
َ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ُقن َقم َٚم َ٘م ً٦م ُِم ْث َؾ َذًمِ َؽُ ،صم َّؿ َي ُٙم ُ
َي ْق ًُم٤مُ ،صم َّؿ َي ُٙم ُ
٥م
ُقن ُُم ْْم َٖم ً٦م ُم ْث َؾ َذًم َؽُ ،صم َّؿ ُي ْب َٕم ُ٨م إِ ًَم ْٞمف َُم َٚم ٌؽ َوم ُٞم ْ١م َُم ُر سمِ َ٠م ْر َسم ِع َيمَٚم َامتَ :وم ُٞم ْٙم َت ُ
امٜمَّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وحَ ،وم٢مِ َّن َأ َطمدََ ُيم ُْؿ ًَم َٞم ْٕم َٛم ُؾ سمِ َٕم َٛم ِؾ َأ ْه ِ
َّن٦م
اًمر ُ
ِر ْز ُىم ُفَ ،و َأ َضم ُٚم ُفَ ،و َقم َٛم ُٚم ُفُ ،صم َّؿ ُي ْٙم َت ُ
نؾ ْ َ
َ٥م َؿم٘مل َأ ْو َؾمٕمٞمدٌٌ ُ ،صم َّؿ ُيٜمْ َٗم ُخ ومٞمف ك

ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ٤مب َوم َٞم ْٕم َٛم ُؾ سمِ َٕم َٛم ِؾ َأ ْه ِؾ اًمٜمَّ ِ
َطم َّتَّك َُم٤م َي ُٙم ُ
َّ٤مر َوم َٞمدْْ ُظم ُٚم َٝم٤مَ ،وإِ َّن
اعَ ،أ ْو ىمٞمدُُ ذ َرا ٍعٍَ ،وم َٞم ْوبِ ُؼ َقم َٚم ْٞمف ا ًْمٙم َت ُ
ُقن َسم ْٞمٜمَ ُف َو َسم ْٞمٜمَ ََٝم٤م إِ َّٓ ذ َر ٌ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َأ َطمدََ ُيم ُْؿ ًَم َٞم ْٕم َٛم ُؾ سمِ َٕم َٛم ِؾ َأ ْه ِؾ اًمٜمَّ ِ
َّ٤مر َطم َّتَّك َُم٤م َي ُٙم ُ
َ٤مب َوم َٞم ْٕم َٛم ُؾ
اعَ ،أ ْو ىمٞمدُُ ذ َرا ٍعٍَ ،وم َٞم ْوبِ ُؼ َقم َٚم ْٞمف ا ًْمٙم َت ُ
ُقن َسم ْٞمٜمَ ُف َو َسم ْٞمٜمَ ََٝم٤م إِ َّٓ ذ َر ٌ
امٜمَّ َِّ٦م َوم َٞمدْْ ُظم ُٚم َٝم٤مش(.)116
سمِ َٕم َٛم ِؾ َأ ْه ِؾ ْ َ

( )112اًمٙمٝمػ.62 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نـ
٤مبَ :وُم ْ
اب َشم ْٗمو ِػم ا ًْم ُ٘م ْرآن َ -سم ٌ
٤مب ِذم ا ًْم َ٘مدََ ِر ( ،)2524واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب َأ ْسم َق ُ
اًموٜمََّّ٦م َ -سم ٌ
( )113أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)30 /13وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
ؾمقر ِة اًم َٙمَٝم ِ
ػ (.)1132
ْ
ُ َ
( )114اًمٙمٝمػ.52 :
ِ
ِ
٤مب ِذم ا ًْم َ٘مدََ ِر (.)2525
اًموٜمََّّ٦م َ -سم ٌ
( )115أظمرضمف أسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
( )116أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ -سم٤مب ذيمر اعمال ٙم٦م ( ،)1026وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م ظمٚمؼ أدُمنل ذم سمٓمنـ أُمنف ،ويمت٤مسمن٦م رزىمنف
وأضمٚمف وقمٛمٚمف وؿم٘م٤موشمف وؾمٕم٤مدشمف (.)0421
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ان ْسم ِـ ُطم َّم ْ ٍ
فَ ،قم ْـ ِقم ْٛم َر َ
لمَ ،ىم َ٤مل:
مح٤م ُد ْسم ُـ َز ْي ٍدَ ،قم ْـ َي ِزيدََ اًمر ْؿم ِؽَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َٓمر ٌ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َودََّّ ٌدَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ َّ
َّ٤مر؟ َىم َ٤ملَٟ « :مٕمؿش َىم َ ِ
ِىم َٞمؾ ًمِرؾم ِ
امَٜمَّ َِّ٦م ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اًمٜمَّ ِ
قل اهللََِِّ ،أ ُقمٚمِ َؿ َأ ْه ُؾ ْ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ :ي٤م َر ُؾم َ
نٞمؿ
ن٤ملَ :ومٗم َ
َ ْ
َ ُ
٤ملُ « :يمُؾ ُمٞمرس عمَ ِ٤م ُظمٚمِ َؼ ًَمفش()319
قن؟ َىم َ
َي ْٕم َٛم ُؾ ا ًْم َٕم ِ٤مُم ُٚم َ
ُ
ُ َ َّ ٌ
ِ
ِ
ِ
قب،
اًمر ْ َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ْ َ
مح ِـَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمل َؾمٕمٞمدُُ ْسم ُـ َأ ِو َأ كي َ
محَدُُ ْسم ُـ َطمٜمْ َب ٍؾَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ اهللَِّ ْسم ُـ َي ِزيدََ اعمُْ ْ٘م ِر كي َأ ُسمق َقم ْبد َّ
احل ْ ِ
ٍ
َ٤مرَ ،قمـ طمٙمِٞم ِؿ سم ِـ َ ِ ٍ
ِ
ِ
ام َنر ِر،
ْ
َطمدََّّ َصمٜمل َقم َٓم٤م ُء ْسم ُـ ديٜمَ ٍ ْ َ
ذيؽ ْاهل ُ َذ ِزمَ ،قم ْـ َ ْ
رضُملَ ،قمن ْـ َرسمِٞم َٕمن َ٦م ْ ُ
حي َٞمك ْسم ِـ َُم ْٞم ُٛمقن ْ َ َ

اخلَ َّٓم ِ
دم٤مًمِ ُونقا َأ ْه َ
٤مبَ ،قم ِـ اًمٜمََّّبِل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾمن َّٚم َؿَ ،ىم َ
َقم ْـ َأ ِو ُه َر ْي َر َةََ ،قم ْـ ُقم َٛم َر ْسم ِـ ْ
نؾ ا ًْم َ٘مندََ ِر َو َٓ
ن٤ملَ ُ َٓ « :
قه ْؿش(.)102
ُشم َٗم ِ ُ
٤محت ُ
(اًمنمح)
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم قمبده ورؾمقًمف ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصنحبف أمجٕمنلم 8أُمن٤م
سمٕمد:
ُمو٠مًم٦م اًم٘مدر ُمـ أقمٔمؿ اعمو٤م ؾ وأضمٚمٝم٤م اًمتل يٜمبٖمل أن ُشمُْمبط و ُشمُٕمرف سمدٓ ٚمٝم٤م وسمت٘مرير أهؾ اًمونٜم٦م هلن٤م،
ورد اًمب٤مـمؾ اًمذي ٕهؾ اًمب٤مـمؾ ومٞمٝم٤م.
ٟمذيمر ذم ُم٘مدُم٦م هذا أٟمقاع اًمٜمّمقص اًمنقاردة ذم اًم٘مندر ،وهنذا ٟمحن٥م أن ٟمنذيمره طمتنك يٙمنقن سمٛمث٤مسمن٦م
اًمتٚمخٞمص عم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمّمقص اًمقاردة ذم اًم٘مدر:
ي٘م٤مل إن اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم اًم٘مدر قمغم صمالصم٦م أٟمقاع:
اًمٜمقع إول :إصمب٤مت ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرب ُ -ؾم ْب َح٤م َٟمَف َو َشم َٕم َ٤ممم -وذًمؽ سم٢مصمب٤مت ٍ
أُمقر أرسمٕم٦م:
ً
وشمٗمّمٞمال.
 أول هذه إُمقر إرسمٕم٦م :إصمب٤مت أن اهلل قمٚمؿ يمؾ رء مجٚم ً٦م
 صم٤مين هذه إُمقر إرسمٕم٦م :أن اهلل شمٕم٤ممم يمت٥م ذًمؽ ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ.

( )117أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب شمٗموػم اًم٘مرآن  -سم٤مب وموٜمٞمرسه ًمٚمٕمرسى (.)2727
( )102أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2512وسم٤مب ذراري اعمنميملم ( ،)2502وأمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)12/1وأسمنق يٕمنغم ذم
«ُموٜمدهش ( ،)023واسمـ طمب٤من ذم «صحٞمحفش ( 57اسمـ سمٚمب٤من) ،واحل٤ميمؿ ذم «اعموتدرك قمنغم اًمّمنحٞمحلمش ( ،)137/1واًمبٞمٝم٘منل ذم «اًمونٜمـ اًمٙمنؼمىش
( ،)022/12وومٞمف :طمٙمٞمؿ سمـ ذيؽ اهلذزم ،ىم٤مل اسمـ طمجر ذم «شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مش (« :)1253جمٝمقلش.
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 صم٤مًم٨م هذه إُمقر :أٟمف ُم٤م ُمـ رء يٙمقن ذم هذا اًمٙمقن إٓ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل قمز وضمؾ ومال شم٘مع حتريٙمن٦م
وٓ شموٙمٞمٜم٦م إٓ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل قمز وضمؾ.
 اًمراسمع :أن اهلل قمز وضمؾ هق اخل٤مًمؼ ًمٙمؾ رء ،ومٝمق اخل٤مًمؼ ًمٚمٕمب٤مد وٕيمو٤مهبؿ وٕقمامهلنؿ ،وهنق
اخل٤مًمؼ ًمٙمؾ رء ُ -ؾم ْب َح٤م َٟمَف َو َشم َٕم َ٤ممم.
وشمٗم٤مصٞمؾ هذه اعمراشم٥م واًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م وسمٞم٤من أدًمتٝم٤م دمده ُموتقرم ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي صٜمٗمف اإلُم٤مم
اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم" -ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ" هذا اًمٙمت٤مب ُمـ أٟمٗمس ُم٤م ُصٜمػ ذم هذه اعمقضقع "ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ
ذم ُمو٤م ؾ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر واحلٙمٛم٦م واًمتٕمٚمٞمؾ".
ٟم٘مقل :هذا اًم٘موؿ إول ومٞمف هذه إُمقر إرسمٕم٦م.
اًم٘موؿ اًمث٤مين :إصمب٤مت ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمبد ،واًمنذي يتٕمٚمنؼ سم٤مًمٕمبند هنق ُمونئقًمٞمتف قمنـ ُمن٤م يٙمنقن سمٛمِمنٞمئتف
واؾمتٓم٤مقمتف ،ومال ٟم٘مقل ًمٚمٕمبد ُم٤مداُم٧م إُمقر ىمد ُيمُتب٧م و ُقمٚمٛم٧م ىمد ؿم٤مءه٤م اهلل و ُومرغ ُمٜمٝمن٤م ومنام ُمنقىمٕمل أٟمن٤م؟
ي٘م٤مل ،ٓ :أٟم٧م شمثب٧م شمٚمؽ إُمقر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مهلل ،وٓ يٜمٗمل ذًمؽ أن شمثب٧م إُمقر اعمتٕمٚم٘م٦م سمؽ أٟم٧م ،وم٠مٟمن٧م ًمنؽ
ُمِمٞمئ٦م وًمؽ اؾمتٓم٤مقم٦م ،هبذه اعمِمٞمئ٦م وآؾمتٓم٤مقم٦م شم١ماظمذ ،أٓ شمرى أٟمؽ إذا َل يٙمـ قمٜمدك اؾمتٓم٤مقم٦م َل شم١ماظمذ ذم
اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرة ،وم٢مذا َل يٙمـ قمٜمد اًمٕمبد اؾمتٓم٤مقم٦م َل ي١ماظمذ ،ومدل قمنغم أن ًمٚمٕمبند ُمِمنٞمئ٦م واؾمنتٓم٤مقم٦م هبن٤م
ي١ماظمذ أو جي٤مزى ويرومع ُم٘م٤مُمف قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ٕن ًمف ُمِمٞمئ٦م واؾمتٓم٤مقم٦م.
اًم٘موؿ اًمث٤مًم٨م :اًمٜمٝمل قمـ امدال واخلقض اًمب٤مـمؾ ذم اًم٘مدر ،وأدًم٦م هذا يمثػمة ىمند يٓمنقل سمٜمن٤م اعم٘من٤مم ذم
سمٞم٤مهن٤مً ،مٙمـ إذا قمروم٧م هذه إىمو٤مم اًمثالصم٦م قمروم٧م أن اًم٘مدر ضم٤مءت شمٗم٤مصٞمؾ ٟمّمقصف ومٞمام ذيمرٟم٤مه ،ومٜمّمقص
شمثب٧م ُم٤م هلل قمز وضمؾ ،وٓ يٜمٗمل ذًمؽ أن يٙمقن ًمٚمٕمبد ُموئقًمٞم٦م ،ومٚمٞمس ًمف أن ي٘مقل ،أن ينؽمك ُمن٤م أوضمن٥م اهلل
وأن يٗمٕمؾ ُم٤م طمرم اهلل ُمٕمتٛمدًً ا قمغم أن ذًمؽ مم٤م يمتبف اهلل ،ومٚمٚمٕمبد ُموئقًمٞم٦م ،واًمٕمبد سم٢ممج٤مع أهؾ اًموٜم٦م ًمف ٟمققم٤من
ُمـ أٟمقاع إومٕم٤مل:
اًمٜمقع إول :إومٕم٤مل آظمتٞم٤مري٦مُ ،مثؾ جمٞمئٜم٤م اًمٞمنقم إمم اعمونجدُ ،مقضنع ذم إرض ،ذم سمٚمند حمندد ذم
ؾم٤مقم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،مجٞم ًٕم٤م أشمٞمٜم٤م إمم هٜم٤م ،هذا ومٕمؾ اظمتٞم٤مري.
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اًمٜمقع اًمث٤مين :إومٕم٤مل همػم آظمتٞم٤مري٦م ،ويٛمثٚمقن هل٤م سمحريم٦م اعمرشمٕمش اًمذي يوتٛمر ينداه أو رسمنام ضمونٛمف
سم٠مصمره يرشمٕمش ،إن ىمٞمؾ ًمف :أوىمػ هذه احلريم٦م واظمِمع ذم صٚمٕمتؽ ،ي٘منقل ٓ :أؾمنتٓمٞمع وهنق صن٤مدقٕ 8هنن٤م
طمريم٦م همػم اظمتٞم٤مري٦م ،وم٤مًمٗمٕمؾ همػم آظمتٞم٤مري ومال طمٞمٚم٦م ومٞمف ،إٟمام حي٤مؾم٥م اًمٕمبد سم٠مومٕم٤مًمف آظمتٞم٤مري٦م.
شم٠ميت اًمٜمّمقص إن ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ وٟمبلم يمال ًُم٤م ومٞمٝم٤مٕ 8ن اًم٘مدر يٜمبٖمنل أن يْمنبط أُمنره ،ومْمنؾ ومٞمنف
ـم٤م ٗمت٤من ،مه٤م ـم٤م ٗم٦م اًم٘مدري٦م وهؿ ٟمققم٤من:
إوا ؾ اًمذيـ أدريمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م وي٠ميت ذيمرهؿ ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام -وهن١مٓء يٜمٗمنقن
مجٞمع ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مهلل ،ومٞمزقمٛمقن أن اهلل شمٕم٤ممم شم٘مع إُمقر وهق َل يٕمٚمٛمٝم٤م وَل يٙمتبٝم٤م وَل يِم٠مه٤م وَل َيٚم٘مٝمن٤م ،وىمند
أمجع أهؾ اًموٜم٦م قمغم أن ه١مٓء يٙمٗمرون ،أمجع اًمّمح٤مسم٦م ،وأمجع اًمت٤مسمٕمقن ،وأمجنع أهنؾ اًمونٜم٦م قمنغم أن هنذا
اًمٜمقع ُمـ اًم٘مدري٦م يمٗم٤مر ،أن ُمـ ٟمٗمك قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ومٝمق يم٤مومر.
ظمٚمٗم٧م اًم٘مدري٦م ه١مٓء اعمٕمتزًم٦م ،وم٠مصمبت٧م ُمرشمبتلم ُمـ ُمراشم٥م اًم٘مدر مه٤م اًمٕمٚمؿ واًمٙمت٤مسم٦م ،وٟمٗمن٧م اعمنرشمبتلم
سمٕمْم٤م.
إظمريتلم ،ومه٤م اعمِمٞمئ٦م واخلٚمؼ ،وهؿ حمجقضمقن مجٞم ًٕم٤م هبذه اًمٜمّمقص ويمالُمٝمؿ يرضب سمٕمْمف ً
ضد اًم٘مدري٦م امؼمي٦م ،وهؿ اًمذيـ يزقمٛمقن أن اًمٕمبد أص ً
ال ًمٞمس ًمف ومٕمؾ ،وًمٞمس ًمنف اظمتٞمن٤مر ،وإٟمنام هنذا
ومٕمؾ اهلل واظمتٞم٤مره ،وهؿ ـم٤م ٗمت٤من:
ً
أصنال أي
اًمٓم٤م ٗم٦م إومم :ـم٤م ٗم٦م امؼمي٦م اًمٖمالة أشمب٤مع ضمٝمؿ سمـ صٗمقان ،وهؿ يزقمٛمقن أن اًمٕمبد ًمٞمس ًمف
اؾمتٓم٤مقم٦م ،وإٟمام هق سمٛمث٤مسم٦م اًمريِم٦م ذم ُمٝم٥م اًمريح.
اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ امؼمي٦م :إؿمٕمري٦م ،وهؿ اًمذيـ ي٘مقًمقن :إن ًمٚمٕمبد اؾمتٓم٤مقم ً٦م ًمٙمٜمٝم٤م همػم ُم١مصمرة ذم اًمٗمٕمؾ،
يٕمقد ىمقهلؿ إمم ىمقل إوا ؾٟٕ ،مف إذا يم٤من ًمف اؾمتٓم٤مقم٦م وهنل همنػم ُمن١مصمرة َل يٙمنـ هٜمن٤مك وم٤م ندة ُمنـ إصمبن٤مت
آؾمتٓم٤مقم٦م.
وؾم َّٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم أهؾ اًموٜم٦م وم٠مصمبتقا ُم٤م هلل وأصمبتقا ُم٤م ًمٚمٕمبد ،وَل يٙمـ قمٜمده سمحٛمد اهلل قمز وضمؾ أي شمٜم٤مىمض8
وهلذا شم٠ميت اًمٜمّمقص قمٜمد أهؾ اًموٜم٦م ومٞمقضمٝمقهن٤م اًمتقضمٞمف اًموٚمٞمؿُ ،م٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرب ٓ يٜم٤مىمض ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمبد
سمت٤م ًشمً٤م ،وشم٠مشمٞمؽ إرصم٤مءات رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ٟمٗموف ذم هذاً ،مٙمـ اًمٜم٤مس إذا شمريمنقا هندي ٟمبنٞمٝمؿ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومال شمو٠مل قمـ ضالًمتٝمؿ.
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ُم٤م داء وسمالء اًم٘مدري٦م؟
أهنؿ ريمزوا قمغم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمبد ،وىم٤مًمقا إن إُمقر يمٚمٝم٤م قمٜمد اًمٕمبد ،طمتك ىمن٤مًمقا :إن اًمٕمبند هنق اًمنذي
َيٚمؼ ومٕمٚمف دون اهلل ،واهلل ٓ َيٚمؼ اًمٗمٕمؾ ،وإٟمام اًمذي َيٚمؼ اًمٕمبند ،عمن٤مذا؟ ٕهننؿ ريمنزوا قمنغم اًم٘مونؿ اًمثن٤مين
وأهمٗمٚمقا اًم٘موؿ إولٟ ،محـ ىمٚمٜم٤م صمالصم٦م أىمو٤مم:
إصمب٤مت ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرب ،هذا إول.
اًمث٤مين :إصمب٤مت ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمبد.
امؼمي٦م ُم٤م سمالؤهؿ؟
ريمزوا قمغم اًم٘موؿ اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمرب ،ىم٤مًمقا :اهلل قمز وضمؾ هق اًمذي قمٚمؿ ويمتن٥م وؿمن٤مء وَيٚمنؼ 8إ ًذا اًمٕمبند
ًمٞمس ًمف أي اظمتٞم٤مرٓ ،ؿمؽ أن هذا ُمـ ضب اًم٘مرآن سمٕمْمف سمبٕمض ،ىمد همْم٥م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ همْمن ًب٤م
ؿمديدً ا عم٤م شمٜم٤مىمش سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -هبذه اًمٓمري٘م٦م.
ً
ٍ
جمٚمنس ومنذيمروا
روى اًمالًمٙم٤م ل وأمحد وهمػممه٤م ،واًمٚمٗمظ هذا ًمالًمٙمن٤م ل :أن اًمّمنح٤مسم٦م ُمنرة يمن٤مٟمقا ذم
اًم٘مدر ،ومّم٤مر ه َذا يٜمْ ِْزع آي ً٦م وه َذا يٜمْ ِْزع آي ً٦م َوم َٙم ََ٠م َّٟمَّام َوم ِ٘مل ِذم وضم ِٝم ِف طم٥م اًمرُم ِ
٤من َوم َ٘م َ٤ملَ ِ « :هب َذا ُأ ُِم ْنر ُشم ُْؿ َ -أ ْو َ ِ -هب َ
نذا
َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
َ َ َ ْ َ ك ك َّ
ض ،ا ْٟم ُٔمروا إِ َمم ُم٤م ُأ ُِمر ُشمُؿ سمِ ِ
ِ
ُويم ْٚم ُت ُْؿش َ -زا َد َأ َؾمدٌٌ ِذم َطم ِديثِ ِف َ « :-أ ْن َشم ْ ِ
َ٤مب اهللَِّ َسم ْٕم َْم ُف سمِ َب ْٕم ٍ
نف َومن٤م َّشمَّبِ ُٕمق ُه َو َُمن٤م
َرض ُسمقا يم َت َ
َ ْ ْ
ُ
٤مضم َتَٜمِ ُبق ُهش(.)321
ُ ِهنٞم ُت ُْؿ َقمٜمْ ُف َوم ْ
سمرضهبؿ اًمٙمت٥م سمٕمْمٝم٤م سمبٕمض ،يٕمٜمل أن شمتّمقر أن اًم٘مدر ومٞمف آي٤مت ُمتٜم٤مىمْم٦مُ ،مٕمٜمك ذًمؽ أٟمؽ شمرضنب
سمٕمْمن٤م ،هنذا عمنـ وم٘مٝمنف
سمٕمْم٤م ،سمنؾ ًمٞمّمندق سمٕمْمنف ً
اًم٘مرآن سمٕمْمف سمبٕمض ،إن اًم٘مرآن َل يٜمزل ًمٞمٙمذب سمٕمْمف ً
وقمٚم ٛمفٟٕ ،مف يٕمٚمؿ أن هذا اًم٘موؿ اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمرب ٓ يٜم٤مىمض اًم٘موؿ اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمبد ،ومام قمرومتؿ وم٤مقمٛمٚمقا سمف ،وُمن٤م
ٍ
ُمٜم٤مىمِم٦م هبذه اًمٓمري٘من٦م ،وهنذا ُمنـ
ضمٝمٚمتؿ ردوه إمم قم٤معمفَ - ،ضم َّؾ َو َقم َال -وم٤مُمتٜمع اًمّمح٤مسم٦م سمٕمده٤م أسمدًً ا قمـ أي
اًمٗمروق اًمٕمٔمٞمٛم٦م سملم اًمّمح٤مسم٦م وسملم اعمخ٤مًمٗملم:
اًمّمح٤مسم٦م شمٙمٗمٞمٝمؿ يمٚمٛم٦م ،سمؾ شمٙمٗمٞمٝمؿ إؿم٤مرةُ ،يٜمٝمقا قمـ اخلّم٤مم ومٞمٙمٗمقن.

( )101أظمرضمف أمحد ذم "ُموٜمده" ( ،)213 / 11واًمالًمٙم٤م ل ذم ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًموٜم٦م وامامقم٦م (.)471 / 2
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أُم٤م همػمهؿ ومتقرد قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمّمقص ُمـ اًم٘مرآن وُمـ اًموٜم٦م وإذا يم٤مٟمقا ُمـ أهنؾ هنذه اًمٗمنرق اًمْمن٤مًم٦م ٓ
يوتٗمٞمدون.
ِ
ِ
ِ ِ
اًمّم َ
نال ُة
قس َهذه ْإُ َُّم٦مش( )100ظمنؼم قمٜمنف َ -قم َٚم ْٞمنف َّ
سمدء -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -سم٤محلدي٨م اعمِمٝمقر« :ا ًْم َ٘مدََ ِر َّي ُ٦م َجم ُ ُ
اًمو َال ُم ،-أظمؼم سمٖمٞم٥م ،اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أظمؼم قمـ اًم٘مدري٦م وأظمؼم قمـ اخلقارج ،وأظمؼم قمـ قمندد
َو َّ
ُمـ اعمخ٤مًمٗملم اًمذيـ يٙمقٟمقن سمٕمده ،عم٤مذا ؾمٛمك اًم٘مدري٦م سم٤معمجقس؟ ٕن اعمجقس يزقمٛمقن أن هٜمن٤مك ظمن٤مًم٘ملم
اصمٜملم :ظم٤مًم ً٘م٤م َيٚمؼ اخلػم ،وظم٤مًم ً٘م٤م َيٚمؼ اًمنم 8اًم٘مدري٦م ىم٤مًمقا ٟمٗمس اًم٘مقل ،ىم٤مًمقا :إن اًمٕمبد أومٕم٤مًمف ظمبٞمث٦م ،وم٤مهلل ٓ
َيٚمؼ ًمٚمٕمبد أومٕم٤مًمف ،وإٟمام اًمٕمبد هق اًمذي َيٚمؼ إومٕم٤مل ُموت٘مٚم ً٦م قمـ اهلل شمٕم٤ممم ،ومٞمٜمِمئٝم٤م اًمٕمبند واهلل َل يٜمِمنئٝم٤م،
ً
ُموت٘مال هب٤م ،ومال يٙمقن هلل قمنز وضمنؾ ومٞمٝمن٤م أي ُمِمنٞمئ٦م
ويقىمع اًمٕمبد ذم ُمٚمؽ اهلل واهلل َل يِم٠مه٤م ،وَيٚم٘مٝم٤م اًمٕمبد
ىمٍما قمغم اهلل ،هذا اًم٘مقل ىم٤مًمقه سمزقمٛمٝمؿ يٜمزهقن
ومت٘مع ذم ُمٚمٙمقت اهلل شمٕم٤ممم ،ومٙم٠من إُمقر هبذه اًمٓمري٘م٦م شم٘مع ً
اهللُ ،مثٚمام ىم٤مل اعمجقس َت٤م ًُم٤م ،اعمجقس ىم٤مًمقا :اخل٤مًمؼ اًمذي َيٚمؼ اخلػم يتٜمنزه قمنـ أن َيٚمنؼ اًمنمن 8إ ًذا هٜمن٤مك
ظمػم هق اًمذي َيٚمؼ اخلػم.
ظم٤مًمؼ َيٚمؼ اًمنم وهق اخلبٞم٨م اًمنمير قمٜمدهؿ ،وهق ظم٤مًمؼ ٌ
قس َه ِذ ِه ْإُ َُّم ِ٦مشٕ 8هنؿ أصمبتقا ُمع اهلل ظم٤مًم ً٘م٤م ،هنذا وضمنف يمنقهنؿ
وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ا ًْم َ٘مدََ ِر َّي ُ٦م َجم ُ ُ
جمقؾم٤م.
ً
وه ْؿش إذا ُمرض أطمدهؿ ومنال يٕمن٤مدَ « ،وإِ ْن
صمؿ ذيمر هجرهؿ طمٙمٛملم ُمـ هجرهؿ« :إِ ْن َُم ِر ُضقا َوم َال َشم ُٕمق ُد ُ
وه ْؿش( )101أي :ومال شمِمٝمدوا ضمٜم٤م زهؿ.
َُم٤م ُشمُقا َوم َال َشم َِْم َٝمدُُ ُ
احلدي٨م اًمذي سمٕمده« :إِ َّن اهللَ َشم َٕم َ٤ممم َظم َٚم َؼ آ َد َم ُِم ْـ َىم ْب َْم ٍ٦م َىم َب َْم َٝم٤م ُِمن ْـ َمجِٞمن ِع ْإَ ْر ِ
ضش( )102يٕمٜمنل اًم٘مبْمن٦م
اًمتل ُظمٚمؼ ُمٜمٝم٤م آدم ُمـ شمراب إرض ضمٕمٚمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ مجٞمع إرض 8ومٚمٝمذا ضم٤مءت ذرين٦م آدم قمنغم ىمندر
إرض ٟمٗموٝم٤م  ،وم٤مٕرض ومٞمٝم٤م إمحر وإسمٞمض وإؾمقد ،وومٞمٝم٤م اًمونٝمؾ وومٞمٝمن٤م احلنزن واًمّمنٕم٥م ،وومٞمٝمن٤م
( )100أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2471واحل٤ميمؿ ذم «اعموتدرك قمنغم اًمّمنحٞمحلمش ( ،)137/1واًمبٞمٝم٘منل ذم «اًمونٜمـ اًمٙمنؼمىش
اٟم٘مٓم٤مع سملم ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر ،وقمبد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ،وطموٜمف اًمِمٞمخ إًمب٤مين ذم «صحٞمح ام٤مُمعش (.)2220
( ،)021/12وومٞمف:
ٌ
( )101أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2471واحل٤ميمؿ ذم «اعموتدرك قمنغم اًمّمنحٞمحلمش ( ،)137/1واًمبٞمٝم٘منل ذم «اًمونٜمـ اًمٙمنؼمىش
اٟم٘مٓم٤مع سملم ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر ،وقمبد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ،وطموٜمف اًمِمٞمخ إًمب٤مين ذم «صحٞمح ام٤مُمعش (.)2220
( ،)021/12وومٞمف:
ٌ
( )102أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2471واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمنفش :يمتن٤مب شمٗمونػم اًم٘منرآن ( ،)0733وأمحند ذم «ُمونٜمدهش
( ،)224،222/2واسمـ طمب٤من ذم «صحٞمحفش ( 7161اسمـ سمٚمب٤من).
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اخلبٞم٨م إرض اخلبٞمث٦م ،وإرض اًمٓمٞمب٦م ،ومج٤مء سمٜمق آدم يمذًمؽ ،وهذا ُمـ دٓ ؾ يمقن اًم٘مدر ؾمن٤مسم ً٘م٤مُ ،
ومخٚمنؼ
سمٜمق آدم قمغم هذه اخلٚم٘م٦مٕ 8ن اهلل ضمٕمؾ اًم٘مبْم٦م اًمتل ىمبْمٝم٤م ُمـ إرض ُمـ مجٞمع إرض ،وإرض ُمتٗم٤موشم٦م
وُمتٖمػمة.
احلدي٨م اًمذي سمٕمده ومٞمف أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من وصح٤مسمتف اًمٙمرام ذم ضمٜمن٤مزة سمب٘مٞمنع اًمٖمرىمند،
وهق اعمقضمقد يدومـ ومٞمف اعمديٜم٦م ُمقشم٤مهؿ ،ومج٤مء صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمٕمف ُمٖمٗمرة ،واعمٖمٗمرة هل قمنقد أو قمّمن٤م
ومجٕمؾ يٜمٙم٨م أيَ :يط ظم ًٓم٤م سمٕمد ظمط ،وهذا ومٕمؾ اعمٝمٛمقم اعمٗمٙمنر ،صمنؿ رومنع رأؾمنف وم٘من٤ملَُ « :من٤م ُِمنٜمْ ُٙم ُْؿ ُِمن ْـ
َأ َطم ٍدش(ُ )103م٤م ُمـ ٍ
ٟمٗمس ُمٜمٗمقؾم٦م إٓ يمت٥م اهلل ُمٙم٤مهن٤م ُمـ اًمٜم٤مر أو ُمـ امٜم٦م ،إٓ ىمند ُيمُتبن٧م ؿمن٘مٞم٦م أو ؾمنٕمٞمدة،
يٕمٜمل :أن يمت٤مب آضم٤مل اًمٕمب٤مد وأقمامهلؿ وُمّمػمهؿ ذم أظمرة ىمد ُومرغ ُمٜمف.
وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ اًم٘مقم :ي٤م ٟمبل اهلل ،أومال ٟمٛمٙم٨م قمغم يمت٤مسمٜم٤م وٟمدع اًمٕمٛمؾ؟ يٕمٜملُ :م٤مداُم٧م إُمقر ىمد ُيمُتب٧م
واعمّمػم ىمد ُقمٚمؿ ،عم٤مذا ٓ ٟمؽمك اًمٕمٛمؾ أن ذم اًمدٟمٞم٤م وٟم٘مقل :اهلل ىمد يمت٥م هذا طملم ؾمنبؼ وؾمنٜمراه إذا وردٟمن٤م
قمٚمٞمف ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ومٛمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًموٕم٤مدة ومٚمٞمٙمقٟمـ إمم اًموٕم٤مدة ،يٕمٜمل إذا اهلل يمت٥م ًمف ذم اهؾ امٜم٦م ؾمٞمٙمقن
إمم امٜم٦م ،وُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمِم٘مقة ًمٞمٙمقٟمـ إمم اًمِم٘مقة ،وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ« :ا ْقم َٛم ُٚمنقاش( )104هنذا
أىمقى وأقمٔمؿ ضمقاب ُيرد سمف قمغم اعمحت٩م قمغم اًم٘مدر ٓ ،يٛمٙمـ أن دمد أي ضمقاب أىمقى ُمـ ضمقاب حمٛمد صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أول ُم٤م جي٤مب سمف ُمـ حيت٩م قمغم اًم٘مدر أن ي٘م٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ىمند ُقمنرض قمٚمٞمنف
ىمقًمؽ وم٠مسمك أن ُيؽمك اًمٕمٛمؾ ،وىم٤مل« :ا ْقم َٛم ُٚمقاش صمؿ ّسملم طم٘مٞم٘م٦م إُمر.
رسش( )105يٕمٜمل :أن يمؾ أطمد يٞمرسه اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٕمٛمؾ اًمذي يقصٚمف إمم اًمدار اًمتل يٙمنقن إًمٞمٝمن٤م،
« َوم ُٙمُؾ ُُم َٞم َّ ٌ
اًمِمن َ٘م ِ
ِ
رس َ
ًمٚمو َٕم٤م َد ِةش وذم ًمٗمظ آظمرً« :مِ َٕم َٛم ِؾ أهؾ اًموٕم٤مدةَ ،و َأ َُّمن٤م َأ ْه ُ
رس َ
نون
نؾ َّ َ
ون َّ
« َأ َُّم٤م َأ ْه ُؾ َّ
٤موة َوم ُٞم َٞم َّ ُ
اًمو َٕم٤م َدة َوم ُٞم َٞم َّ ُ
٤مو ِةش وذم اًمٚمٗمظ أظمرً« :مِ َٕم َٛم ِؾ أهؾ َّ
َّ
٤مو ِةش(.)328
اًمِم َ٘م َ
ًمٚمِم َ٘م َ
( )103أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب { َو َيم َ
ورا}) ( ،)4423وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م ظمٚمؼ أدُمنل ذم سمٓمنـ أُمنف،
َ٤من َأ ُْم ُر اهللَِّ َىمدََ ًرا َُم ْ٘مدُُ ً
ويمت٤مسم٦م رزىمف وأضمٚمف وقمٛمٚمف وؿم٘م٤موشمف وؾمٕم٤مدشمف (.)0425
( )104أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب { َو َيم َ
ورا}) ( ،)4423وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م ظمٚمؼ أدُمنل ذم سمٓمنـ أُمنف،
َ٤من َأ ُْم ُر اهللَِّ َىمدََ ًرا َُم ْ٘مدُُ ً
ويمت٤مسم٦م رزىمف وأضمٚمف وقمٛمٚمف وؿم٘م٤موشمف وؾمٕم٤مدشمف (.)0425
( )105أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب { َو َيم َ
ورا}) ( ،)4423وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م ظمٚمؼ أدُمنل ذم سمٓمنـ أُمنف،
َ٤من َأ ُْم ُر اهللَِّ َىمدََ ًرا َُم ْ٘مدُُ ً
ويمت٤مسم٦م رزىمف وأضمٚمف وقمٛمٚمف وؿم٘م٤موشمف وؾمٕم٤مدشمف (.)0425
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ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ ،ىمرأ ُُمبٞمٜمًً٤م يمالُمف سم٤مٔي٤متَ ﴿ :وم َ٠م َُّم٤م َُم ْـ َأ ْقم َٓمك َوا َّشم َ٘مك * َو َصندََّّ َق
ِ
سمِ ْ
رسى﴾ هذه أقمامل شمقصؾ سم٢مذن اهلل
رس ُه ًم ْٚم ُٞم ْ َ
٤محلُ ْوٜمََك﴾ أيـ ؾمٞمذه٥م هذا؟ سمققمد اهلل اًمذي ٓ يتخٚمػَ ﴿ :وم َوٜمُ َٞم ُ
ِ
٤محل ْونٜمََك﴾ أينـ ؾمنٞمذه٥م؟ إمم
شمٕم٤ممم إمم اًمٞمرسى سمٕمد ومْمؾ اهلل وُمٜمتفَ ،
اؾم َت ْٖمٜمََك * َو َيم ََّذ َب سمِ ْ ُ
﴿و َأ َُّم٤م َُم ْـ َسمخ َؾ َو ْ
ِ
رسى﴾ ومٞمٕمٛمؾ اًمٕمبد إقمامل هذه اًمّم٤محل٦م وم ُٞمٞمرس ًمدظمقل امٜم٦م ،وضده
رس ُه ًم ْٚم ُٕم ْ َ
ضمٝمٜمؿ وسمئس اعمّمػمَ ﴿ ،وم َوٜمُ َٞم ُ
ُمـ يٕمٛمؾ سم٤مٕقمامل اخلبٞمث٦م ومٞمٙمقن إمم اًمٜم٤مر.
وُمـ ومْمؾ اهلل وُمٜمتف وقمٔمٞمؿ رمحتف أن اًمٕمٛمقم إهمٚم٥م ممـ يٕمٛمٚمقا اًمٕمٛمؾ قمغم اًموٜم٦م ويثب٧م أٟمف يٛمقت
ٍ
ظم٤مَت٦م طموٜم٦مٕ 8ن اهلل ُيٞمرسه ًمٕمٛمؾ أهؾ اًموٕم٤مدة ومٞم٘مبْمف -يمام ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م -قمغم قمٛمؾ أهؾ اًموٕم٤مدة ومٞمٙمنقن
قمغم
ُمـ أهؾ اًموٕم٤مدة ،ومْم ً
ال ُمـ اهلل وٟمٕمٛم٦م.
يمقن اإلٟمو٤من يٜمحرف ويزيغ هذا وضع آظمر ،يمقٟمف يٙمقن ذم ىمٚمبف رء ٓ يدريمف اًمٜم٤مس ،وومٞمف ظمبٞمث٦م ُمـ
اسمتٖم٤مء اًمٜم٤مس أو ُمراءامؿ أو ظمبٞمئ٦م قمٛمؾ يٖمؽم سمف ويؽمومع سمف ،هذه أُمقر يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل قمز وضمنؾ ،ويمنقن اهلل قمنز
وضمؾ يٕم٤مىمبف قمغم ٍ
أُمر َل ئمٝمر ًمٜم٤مٟ ،محـ ٓ ئمٝمر ًمٜم٤م إٓ اًمٔم٤مهر ،واخلبٞمئ٦م قمٜمد اهلل قمز وضمؾً ،مٙمـ وهلل احلٛمند:
اًمٕمٛمقم إهمٚم٥م ُمـ يٚمزم اًموٜم٦م ويثب٧م ُي٘مبض قمغم اًموٜم٦مً ،مٙمـ إن اٟمحرف ٟ-مون٠مل اهلل اًمٕمٗمٞمن٦م واًمونالُم٦م-
ويم٤من ًمف ٟمقع ُمـ آهمؽمار سمٜمٗموف أو ٟمقع ُمـ اعمراءاة واعمّم٤مٟمٕم٦م ًمٚمٜم٤مس ،ومٝمذه أُمقر يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل ذم ٟمٗموف ومٞمٝمٚمٙمف
اهلل قمز وضمؾ هب٤م ومتٙمقن هذه اخلبٞمئ٦م ؾمب٥م ُمـ أؾمب٤مب هاليمف.
احلدي٨م اًمذي سمٕمده احلدي٨م اًمٓمقيؾ ،أول ُم٤م ظمنرج اًم٘مندر ذم اًمبٍمنة يمن٤من قمنغم يند جمنقد ُيندقمك
"ؾمٞمو٤موريف" وٟمٍماين ُيدقمك ؾمقؾمـ شمٜمٍّّم ادقمك اإلؾمالم صمؿ رضمع إمم ٟمٍماٟمٞمتف ،وم٠مظمنذ قمٜمنف هنذا اًمِمن٘مل
ُمٕمبد امٝمٜمل -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -أظمذ قمـ جمقد وٟمٍماين ُم٘مقًم٦م اًم٘مدر ،وهق ُمـ اًم٘مدري٦م إوا ؾ اًمذيـ يٜمٗمقن
ٟمن٤مس ي٘منرءون اًم٘منرآن
مجٞمع ُمراشم٥م اًم٘مدر ،وم٘م٤مل حيٞمك سمـ يٕمٛمر عم٤م وضمد قمبد اهلل سمـ قمٛمر :إٟمف ىمد فمٝمنر ىمبنؾ ٌ
ويتٗم٘مرون وذم اًمٚمٗمظ أظمر :يت٘م ّٗمرون ذم اًمٕمٚمؿ ،يٕمٜمل :قمٜمدهؿ ٟمقع ُمـ اًمتتبع وآؾمت٘مّم٤مء اًمِمديد اًمزا د ذم
شمتبع اًمٕمٚمؿ ،صمؿ ىم٤مل" :يزقمٛمقن أن ٓ ىمدر" وهذا ُمـ شمٙمٚمٗمٝمؿ.

( )106أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتٗموػم -سم٤مب وموٜمٞمرسه ًمٚمٕمرسى ( ،)2727وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م ظمٚمؼ أدُمل ذم سمٓمـ أُمف ،ويمت٤مسم٦م رزىمنف
وأضمٚمف وقمٛمٚمف وؿم٘م٤موشمف وؾمٕم٤مدشمف (.)0425
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"وإُمر أٟمػ" أيُ :موت٠مٟمػ ضمديدَ ،ل ِ
جير سمف قمٚمؿ ؾم٤مسمؼ ،أول ُم٤م سمدأ اسمـ قمٛمنر :أن ـمٚمن٥م ُمنٜمٝمؿُ ،منـ
حيٞمك أن يبٚمغ أوًمئؽ إؿم٘مٞم٤مء رؾم٤مًم٦م ُمٜمف ،إذا ًم٘مٞم٧م أوًمئؽ وم٠مظمؼمهؿ أين سمريء ُمنٜمٝمؿ ،وهنؿ وسمنراء ُمٜمٝمنل،
ومٝمذا يدل قمغم ؿمدة ومٔم٤مقم٦م سمدقم٦م اًم٘مدري٦م ،يٕمٜمل :اًم٘مدري٦م إوا ؾ يٙمٗمرون ،هلنذا ىمتنؾ قمٚمٞمٝمن٤م ُمٕمبند امٝمٜمنل
وهمٞمالن اًمدُمِم٘مل قمغم هذه اعم٘مقًم٦م.
ٍ
أطمند ذه ًبن٤م
صمؿ ىم٤مل" :واًمذي حيٚمػ سمف قمبد اهلل سمـ قمٛمر" يٕمٜمل :اهلل قمز وضمنؾً" ،منق أن ٕطمندهؿ ُمثنؾ
وم٠مٟمٗم٘مف ُم٤م ىمبٚمف اهلل ُمٜمف" إن اهلل ٓ ي٘مبؾ ُمـ أهؾ اًمٙمٗمنر" ،طمتنك ين١مُمـ سم٤مًم٘مندر" صمنؿ ذيمنر احلندي٨م اًمٓمقينؾ
اعمٕمروف:
أن ضمؼميؾ أشمك وؾم٠مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اإلؾمالم ،وقمـ اإليامن وقمـ اإلطمون٤من ،اًمِمن٤مهد
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُن١م ُِم َـ سمِ٤م ًْم َ٘مندََ ِر َظم ْ ِ
نق ِم ْأ ِظم ِ
نػم ِه
نرَ ،و ُشم ْ
ُمٜمف ىمقًمف ذم اإليامنَ « :أ ْن ُشم ُْ١مُم َـ سمِن٤مهللََِِّ ،و َُم َال َٙمَتنفَ ،و ُيم ُتُبِنفَ ،و ُر ُؾمنٚمفَ ،وا ًْم َٞم ْ
َو َذ ِهش( ،)107ذم اًمٚمٗمظ أظمرَ « :ظم ْ ِػم ِه َو َذ ِه ُِم َـ اهلل شم َٕم َ٤مممش( )112يمؾ اًم٘مدر ىمد ىمدره اهلل ُ -ؾمن ْب َح٤م َٟمَف َو َشم َٕم َ
ن٤ممم-
واحلدي٨م ُمِمٝمقر وُمٕمروف.
أيْم٤م ذم ٟمٗمس ،طمدي٨م حيٞمك سمـ ُمٕمٛمرً ،مٙمـ ومٞمف زي٤مدة :أن رضم ً
ال ُمـ ُُم َز ْيٜمَ َ٦م عمن٤م ىمن٤مل
احلدي٨م اًمذي سمٕمده ً
ِ
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م ىم٤ملَ ،ىم َ٤مل َ :ي٤م َر ُؾم َ
ٞمؿ َٟم ْٕم َٛم ْؾ؟ يٕمٜملٟ :محنـ أن ذم هنذه اًمندٟمٞم٤مَ " ،أ ِذم
قل اهللَِّ  ،وم َ
َ ٍ
أن ؟ َىم َ ِ
ِ
َػ َ
ر ٍء
ر ٍء ُي ْون َت َْ٠م َٟم ُ
ن٤مل « :ذم َ ْ
رء َىمدْْ َظمال َأ ْو َُم َ٣م" أو ُيمُت٥م قمٚمٞمٜم٤م ذم اًمو٤مسمؼ ىمد يمتبف اهللَ " ،أ ْو ذم َ ْ
ْ
قل اهللَِّ َ ،وم ِٗمٞمؿ َأ ْقمٛم ُؾ ؟ ىم٤مل«إِ َّن َأه َؾ ا ِ
رس َ
َىمدْْ َظمال َو َُم َ٣مش َىم َ٤مل َ :وم َ٘م َ٤مل َر ُضم ٌؾ َأ ْو َسم ْٕم ُض ا ًْم َ٘م ْق ِم َ :ي٤م َر ُؾم َ
نون
ْ
َ
َ َ
مٜمََّّ٦م ُي َٞم َّ ُ
ون ًمِ َٕم َٛم ِؾ َأ ْه ِؾ اًمٜمَّ ِ
ِ
ًمِ َٕم َٛم ِؾ َأ ْه ِؾ ْ ِ ِ
رس َ
٤مرش(.)111
امَٜمََّّ٦مَ ،وإ َّن َأ ْه َؾ اًمٜمََّّ٤مر ُي َٞم َّ ُ
وهذا يدل قمغم أن اًمٕمٛمؾ هق اًمذي يٜمبٖمل أن امتؿ سمف اعم١مُمـ ،أُم٤م اعمّمػم إُظمروي ومٚمٞمس ًمؽ وٓ زم وٓ
ٕطمدُ ،مّمػمك هق قمٜمد اهلل قمز وضمؾ ،إطمٜم٤م سملم ؿمٞمئلم :همٞم٥م ىمد ُم٣مُ ،م٤م ٟمدري ُمن٤م يمتن٥م اهلل ومٞمنف ،وهمٞمن٥م
ُموت٘مبؾ ذم أظمرةُ ،م٤م ٟمدري إمم أي رء ٟمّمػم ،وسمٞمٜمٝمام ىمد أٟمزل اهلل اًمٙمت٥م وأرؾمؾ اًمرؾمؾ وأُمرٟم٤م سم٤مًمٕمٛمؾ.

( )107أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من اإليامن واإلؾمالم واإلطمو٤من (.)6
( )112أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ إوؾمطش (.)4111
( )111أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش (.)114 /1
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﴿ َشمب٤مر َك ا ًَّم ِذي سمِٞم ِد ِه اعمُْ ْٚم ُؽ وهق َقم َغم ُيمُؾ َر ٍء َىم ِدير * ا ًَّم ِذي َظم َٚم َؼ اعمَْق َت و ْ ِ
ُنؿ َأ ْطم َون ُـ
احل َٞم٤م َة ًم َٞم ْب ُٚم َ
َ ُ َ
َ
نق ُيم ُْؿ َأ كي ُٙم ْ
ْ َ َ
ٌ
َ َ
ْ
قر﴾( )110ومٞمٜمِمٖمؾ سم٤مًمٕمٛمؾ ،ي٠ميت اًمِمٞمٓم٤من اًمٕمبد ومٞمزيٖمف قمـ اًمٕمٛمؾ وجيٕمٚمف يدظمؾ ومنٞمام
َقم َٛم ًال َو ُه َق ا ًْم َٕم ِز ُيز ا ًْم َٖم ُٗم ُ
ٓ ُمٕمٜمك ًمدظمقًمف ومٞمف ،اًمذي ُم٣م ُم٤م شمدري ُم٤م يمت٥م اهلل ًمؽ ،هؾ شمونتٓمٞمع أن شمٓمٚمنع قمنغم اًمٚمنقح اعمحٗمنقظ،
وشم٘مقل:أن اهلل يمت٥م زم يمذا؟ ٓ شموتٓمٞمع ،هؾ شموتٓمٞمع أن شمٓمٚمع قمغم ُمٜمزًمتؽ ذم أظمرة ومتدري أٟم٧م ذم امٜمن٦م
ذع اًمنما ع ،ذع امٝم٤مد ،وأُمرك
أو ذم اًمٜم٤مر؟ ٓ شموتٓمٞمع ،اهلل أُمرك سم٤مًمٕمٛمؾ ،أرؾمؾ اًمرؾمؾ ،أٟمزل اًمٙمت٥مّ ،
أن شمٕمٛمؾ ،وأظمؼمك ٟمبٞمف اًمٙمريؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمذي هق سم٤معم١مُمٜملم رءوف رطمنٞمؿ ،أن قمٚمٞمنؽ أن قمٛمنؾ
وأٟمؽ إذا قمٛمٚم٧م سمٕمٛمؾ أهؾ اًموٕم٤مدة وصمب٧م قمٚمٞمف وم٢مٟمؽ ُشمُ٘مبض قمٚمٞمف ومتٙمقن إمم دار اًموٕم٤مدةُ ،م٤مذا شمريند أيمثنر
ُمـ هذا؟ هذا اًمذي سمٛم٘مدورك ،وم٤مطمرص واؾم٠مل اهلل وأيمثر ُمـ ؾم١ماًمف:
اًمٚمٝمؿ أقمٜمل قمغم ذيمرك وؿمٙمرك وطموـ قمب٤مدشمؽ ،ومٞمٕمٞمٜمؽ اهللٟٕ ،مؽ وطمدك ًمٞمس ًمؽ ىمقة إٓ سم٤مهلل قمنز
وضمؾ ،هذا هق اًمذي يٜمٗمع ،أُم٤م ُم٤م ؾمقاه ومٝمق ُمـ وؾم٤م ؾ اًمِمٞمٓم٤من وإهمقا ف وإسمٕم٤مده اًمٕمبد قمـ اًمٓمريؼ اًمونقي
اًمذي سمف ٟمج٤مشمف.
احلدي٨م اًمذي سمٕمده طمدي٨م أو ذر وأو هريرة :أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من جيٚمنس سمنلم فمٝمنري
ِ
اًمو َال ُم ،-ومٞمجلء اًمٖمري٥م ومال يدري أامؿ هق؟ ٕٟمف ُمن٤م يمن٤من يتٛمٞمنز
أصح٤مسمف ،أي :وؾمٓمٝمؿ َ -قم َٚم ْٞمف َّ
اًمّم َال ُة َو َّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٌمء يٛمٞمزه ،سمؾ هق يمٖمػمه ُمـ اًمٜم٤مس صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومٓمٚمبقا ُمـ اًمٜمبنل صنغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يبٜمقا ًمف ديم٤م ًٟمً٤م ،أيُ :ديم٦م ،ومٞمتٛمٞمز هب٤مَ ،وم َج َٚم َس َقم َٚم ْٞم ِف َو ُيمٜمََّّ٤م َٟم َْجٚمِ ُس سمِ َجٜمْ َب َت ْٞم ِف أي :سمج٤مٟمبٞمنف صنغم اهلل
ِ
ِ
ِ
ٚمقؾم٤م.
قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ ،وم َ٠م ْىم َب َؾ َر ُضم ٌؾ َوم َذ َيم ََر َه ْٞم َئ َت ُف َطم َّتَّك َؾم َّٚم َؿ ُم ْـ َـم َرف اًمو َامط ،أي :امامقم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا ضم ً
احلدي٨م اًمذي سمٕمده ومٞمف وم٤م دة يمبػمة ضمدًً ا ًمٓمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ ٓ ،ذم ُمقضقع اًم٘مدر وم٘مط ،سمؾ ذم ُمو٤م ؾ اًمٕمٚمؿ.
ِ
ِ
ِ
ر ٌء ُِم َـ ا ًْم َ٘مدََ ر ،يٕمٜمل :وىمع ذم ٟمٗمونف ؿمنبٝم٦م
ا ْسم ِـ اًمدََّّ ْي َٚمٛمل -رمحف اهلل شمٕم٤مممُ -مـ اًمت٤مسمٕملمَ ،و َىم َع ذم َٟم ْٗمز َ ْ
ٍ
ؿمب٤مب أهمنراب ،أو إمم أٟمن٤مس
قمرض٦م ًمف ذم ُمو٠مًم٦م اًم٘مدرُ ،م٤مذا ومٕمؾ اسمـ اًمديٚمٛمل؟ ذه٥م اًمٕمٚمامءَ ،ل يذه٥م إمم
ُمثٚمف ذم ٟمٗمس اًموـ وذم ٟمٗمس اًمدرضم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ ًمٞمو٠مهلؿ ،وإٟمام ذه٥م إمم أهؾ اًمٕمٚمؿُ ،منـ هنؿ أهنؾ اًمٕمٚمنؿ؟

( )110اعمٚمؽ.0-1 :
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ِ
اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ -و َىمع ِذم َٟم ْٗم ِز َ ِ
ٌم ٍء ًَم َٕم َّؾ اهللََّ
َ َ
ر ٌء ُم َـ ا ًْم َ٘مدََ ر ،وم٠مشمك قمغم ُأو وم٘م٤ملَ :وم َحد ْصمٜمل سمِ َ ْ
ْ
َأ ْن ُي ْذ ِه َب ُف ُِم ْـ َىم ْٚمبِل.
و اًمٕم٤مَل اًمّمح٤مو ومٓمـ ُمب٤مذ ًة وومٝمؿ ؿمبٝمتف ،قمرف أن اًمِمٞمٓم٤من أوىمع ذم ىمٚمبف اًمِمبٝم٦م اًمتل يقىمٕمٝم٤م دو ًُم٤م
ُأ ّ
ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مسُ ،مـ أن اًمِمٞمٓم٤من يريد أن يّمقر ًمٚمٜم٤مس أن اًم٘مدر سم٤مًمقضع اًمذي هؿ ي١مُمٜمقن سمنف يتْمنٛمـ أن
اهلل ىمد فمٚمؿ ،قمرف أن هذا ُمراده ،اهلل قمز وضمؾ ٓ ئمٚمؿ ُمث٘م٤مل ذرة ،وهق أقمٔمؿ وأضمؾ وأرومع ُمـ أن ئمٚمؿ -
ُؾم ْب َح٤م َٟمَف َو َشم َٕم َ٤ممم.-
اًمٔمٚمؿ أام٤م اإلظمقة وإن يم٤من ُمـ ٍ
ىمقي ًمْمٕمٞمػ إٓ أن ومٞمف دًٓم٦م قمغم ضٕمػ اًم٘مقيٕ 8ن هنذا اًم٘منقي َل
اًمرب شمٕم٤ممم إذا أراد ؿمٞم ًئ٤م
ئمٚمؿ هذا اًمْمٕمٞمػ إٓ ٕٟمف َل جيد طمٞمٚم٦م وَل يتٛمٙمـ إٓ أن يتوٚمط قمٚمٞمف وئمٚمٛمف ،أُم٤م ّ
طمنرم اهلل
يم٤من ،واًمٕمب٤مد أضٕمػ وأطم٘مر ُمـ أن يٙمقٟمقا ذم ُمقض ٍع حيت٤مج رب اًمٕم٤معملم إمم أن ئمٚمٛمٝمنؿ ،وهلنذا ّ
قمغم ٟمٗموف اًمٔمٚمؿٕ ،ن اهلل شمٕم٤ممم إٟمام أُمره إذا أراد ؿمٞم ًئ٤م أن ي٘مقل ًمف ُيمُـ ومٞمٙمقن ،وم٢مذا أراد اًمٌمء يم٤منُ - ،ؾم ْب َح٤م َٟمَف
َو َشم َٕم َ٤ممم -ومٕمٚمؿ ُأو أن اًمِمٞمٓم٤من ىمد ىمذف ذم ىمٚمبف أن اًم٘مدر ومٞمف ٟمقع ُمـ إصمب٤مت اًمٔمٚمؿ هلل قمز وضمؾ.
وم٠مول ُم٤م سمدأه ىم٤مل ًمفًَ « :مق َأ َّن اهللََّ َقم َّذب َأ ْه َؾ ؾمامواشمِ ِف و َأ ْه َؾ َأر ِض ِف َقم َّذهبؿ و ُهق َهمػم َفم ِ
٤مَلٍ َهل ُ ْؿش(َ " ،)333و ًَم ْق
َ َ َ َ
َ
ْ
ْ
َُ ْ َ َ ُْ
مح ُت ُف َظم ْ ًػما َهل ُ ْؿ ُِم ْـ َأ ْقم َام ِهل ْؿ" وذًمؽ أن أهؾ اًموٛمقات وإرض هؿ قمبٞمده ُ -ؾم ْب َح٤م َٟمَف َو َشم َٕم َ
ن٤ممم-
مح ُٝم ْؿ َيمَ٤م َٟم ْ
َ٧م َر ْ َ
َر ِ َ
يتٍمف ومٞمٝمؿ يمٞمػ ؿم٤مء ،وُمع ذًمؽ وم٢من اهلل َ -شم َب َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤مممُ -مـ ومْمٚمف وُمٜمتف ويمرُمف وإطمو٤مٟمف ٓ يٕم٤مىم٥م إٓ
اعموتحؼ اًمذي يٕمٛمؾ اًمٕمٛمؾ وَي٤مًمػ ُم٤م ضم٤مءت سمف دٓٓت اًمٙمت٤مب واًموٜم٦م ومٞمٕم٤مىمبف اهلل قمز وضمنؾ قمنغم هنذا
اًمٗمٕمؾ.
صمؿ ىم٤مل ًمفَ " :و ًَم ْق َأ ْٟم َٗم ْ٘م َ٧م ُِم ْث َؾ ُأ ُطم ٍد َذ َه ًب٤م ِذم َؾمبِ ِ
ٞمؾ اهللَِّ َُم٤م َىمبِ َٚم ُف اهللَُّ ُِمٜمْ َْؽ َطم َّتَّك ُشم ُْ١م ُِم َـ سمِ٤م ًْم َ٘مندََ ِرَ ،و َشم ْٕم َٚمن َؿ َأ َّن َُمن٤م
َأ َص٤م َسم َؽ ََل ْ َي ُٙم ْـ ًمِ ُٞم ْخٓمِ َئ َؽَ ،و َأ َّن َُم٤م َأ ْظم َٓم َ٠م َك ََل ْ َي ُٙم ْـ ًمِ ُٞم ِّمنٞم َب َؽ"( )112اًمٌمنء اًمنذي طمّمنؾ ًمنؽ يونتحٞمؾ أٓ
حيّمؾ ،واًمٌمء اًمذي وم٤مشمؽ وَل حيّمؾ ًمؽ يوتحٞمؾ أن حيّمؾ ًمؽ.
( )111أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)160/3وأسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2477واسمنـ ُم٤مضمنف ذم يمتن٤مب اعم٘مدُمن٦م -سمن٤مب ذم اًم٘مندر (،)55
وصححف إًمب٤مين ذم «صحٞمح اسمـ ُم٤مضمفش.
( )112أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)160/3وأسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2477واسمنـ ُم٤مضمنف ذم يمتن٤مب اعم٘مدُمن٦م -سمن٤مب ذم اًم٘مندر (،)55
وصححف إًمب٤مين ذم «صحٞمح اسمـ ُم٤مضمفش.
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" َو ًَم ْق ُُم َّ٧م َقم َغم َهم ْ ِػم َه َذا ًَمدََ َظم ْٚم َ٧م اًمٜمَّ ََّ٤مر"( )113وهذا ومٞمف اًمدًٓم٦م امٚمٞم٦م قمغم قمٔمنؿ ؿمن٠من اإلينامن سم٤مًم٘مندر،
ٍ
ؿمبٝم٦م يٚم٘مٞمٝم٤م ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس وامـ ،اًمرضب هب٤م قمرض احل٤م ط ،اهلل قمز وضمؾ أقمدل وأقمٔمنؿ
واًمرضب سمٙمؾ
ُمـ أن ئمٚمؿ ُ -ؾم ْب َح٤م َٟمَف َو َشم َٕم َ٤ممم ،-ويمؾ ُم٤م يٚم٘مٞمف ه١مٓء اًمزا ٖمقن ُمـ ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس ممـ شمٚم٘مقا قمنـ ؿمنٞم٤مـملم
امـ ومٝمل ؿمبف داطمْم٦م سم٤مـمٚم٦م ،وسمف ُيٕمٚمؿ قمٔمؿ ؿم٠من اإليامن سم٤مًم٘مدر وومؼ ُم٤م طمدده اًمنمع قمغم ُم٤م ذطمٜم٤مه ًمنؽ
ذم أول اًمٙمالم قمغم أىم و٤مم اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم اًم٘مدر ،وم٢من َل يٗمٕمؾ اًمٕمبد ذًمؽ وم٢مٟمف امٚمنؽٕ ،ن اهلل ٓ ي٘مبنؾ
ُمٜمف ً
قمٛمال ،وهق ُمققمقد سمدظمقل ضمٝمٜمََّّؿ وسمئس اعمّمػم قمغم هذا اًمٗمٕمؾ.
ي٘مقلُ " :صمؿ َأ َشمٞم ُ٧م َقمبدََ اهللَِّ سمـ ُموٕم ٍ
ؽ"()114
قد َوم َ٘م َ٤مل ُِم ْث َؾ َذًمِ َؽُ ،صم َّؿ َأ َشم ْٞم ُ٧م ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ْسم َـ ا ًْم َٞم َام ِنَ ،وم َ٘م َ٤مل ُِم ْث َؾ َذًمِ َ
ْ َ َ ْ ُ
ْ
َّ ْ
قمغم أي رء يدل هذا؟ قمغم وطمدة آقمت٘م٤مد قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،هلذا شمٓم٤مسم٘م٧م أضمقسمتٝمؿ.
وٓطمظ أن اسمـ اًمديٚمٛمل اٟمت٘مؾ ُمـ قم٤مَلٍ إمم قم٤مَل ،عم٤م أشمك إمم زيد سمـ ٍ
صم٤مسم٧م طمدصمف سمام طمندث سمنف اًمّمنح٤مسم٦م
اًمثالصم٦م ًمٙمـ قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ٕن يمالُمٝمنؿ ريض اهلل قمنٜمٝمؿ ٓ يتٙمٚمٛمنقن هٙمنذا ُمنـ شمٚم٘من٤مء
أٟمٗموٝمؿ ،اإلٟمو٤من يٙمقن ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ُمـ ٟمٗموف هٙمذا ،ٓ ،وإٟمام يٙمقن مم٤م شمٚم٘مقه قمنـ اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ.
٧م ويم٤من ىمد ىم٤مل هذا ذم ُمرض ُمقشمف ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل ِٓسمٜمِ ِ
احلدي٨م اًمذي سمٕمده :أن ُقمب٤مد ُة سمـ اًمّم ِ٤مُم ِ
نف:
ْ
َ َ ْ ُ َّ
"إِ َّٟم َؽ ًَم ْـ َ ِ
دمدََ َـم ْٕم َؿ َطم ِ٘مٞم َ٘م ِ٦م ْ ِ
اإل َيام ِن َطم َّتَّك َشم ْٕم َٚم َؿ َأ َّن َُم٤م َأ َص٤م َسم َؽ ََل ْ َي ُٙم ْـ ًمِ ُٞم ْخٓمِ َئ َ
نؽ" إمم ىمقًمنف أن اًمٜمبنل صنغم اهلل
ىمٚمؿ اهلل أقمٚمؿ سمٕمٔمٛمتنف وطم٤مًمنف ،ىمن٤مل ًمنف
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل« :إِ َّن َأ َّو َل َُم٤م َظم َٚم َؼ اهللَُّ ا ًْم َ٘م َٚم َؿَ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف :ا ْيم ُت ْ
ُ٥مش(ٌ )337
ُ٥مش ضمرى ذم شمٚمؽ اًمو٤مقم٦م سمام هق يم٤م ـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم احل٤ملُ ،مب٤مذ ًة يمت٥م ذم احل٤مل يمؾ
رب اًمٕم٤معملم« :ا ْيم ُت ْ
ُم٤م هق يم٤م ـ ،طمتك اًمتٗم٤مصٞمؾ اًمدىمٞم٘م٦م ،أيرس ُم٤م شمتّمقر ،طمتك ـمرف اًمٕملم وهمٛمْمٝم٤م ،ويمؿ ًمؽ ُمنـ ٟمٗمنس ذم
اًمدٟمٞم٤م ،ويمؿ ؾمت٠ميمؾ ُمـ رزىمؽ ،ويمؿ ؾمٞمٙمقن ًمؽ ُمـ دىم٤م ؼ وصمقاين ذم هذه احلٞم٤مة ،يمنؾ هنذا يمتبنف اًم٘مٚمنؿ ذم
( )113أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)160/3وأسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2477واسمنـ ُم٤مضمنف ذم يمتن٤مب اعم٘مدُمن٦م -سمن٤مب ذم اًم٘مندر (،)55
وصححف إًمب٤مين ذم «صحٞمح اسمـ ُم٤مضمفش.
( )114أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)160/3وأسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2477واسمنـ ُم٤مضمنف ذم يمتن٤مب اعم٘مدُمن٦م -سمن٤مب ذم اًم٘مندر (،)55
وصححف إًمب٤مين ذم «صحٞمح اسمـ ُم٤مضمفش.
( )115أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2522واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرض٤م سم٤مًم٘مْم٤مء ( ،)0133وصنححف اًمِمنٞمخ
إًمب٤مين ذم «صحٞمح ام٤مُمعش (.)0216
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شمٚمؽ اًمو٤مقم٦م ،واهلل قمز وضمؾ قمغم يمؾ رء ىمدير ،هلذا ٓطمٔمقا ذم آي٦م اًم٘مدر ،ي٘مقل اهلل قمز وضمنؾ﴿ :إِ َّن َذًمِ َ
نؽ
َقم َغم اهللَِّ َي ِو ٌػم﴾ رء قمجٞم٥م ،سم٤مًمٜموب٦م ًمإلٟمو٤من قمجٞمب٦م ًمٚمٖم٤مي٦مً ،مٙمٜمٝم٤م قمغم اهلل يوػمة ُ -ؾم ْب َح٤م َٟمَف َو َشم َٕم َ٤ممم.-
نغم َهم ْ ِ
نػم َه َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َي ُ٘م ُ
صمؿ َىم َ٤ملَ :ي٤م ُسمٜمَ ََّل إِين َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
ن٤مت َقم َ
نذا َوم َٚمن ْٞم َس
نقلَُ « :من ْـ َُم َ

ُِمٜملش( )116وهذه سمراءة أن ُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،اسمـ قمٛمر ي٘مقل" :أسمٚمٖمٝمؿ أين سمريء ُمٜمٝمؿ وأهننؿ
سمرءاء ُمٜمل" هذا ُمٜم٘مقل قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ُمـ َل ي٘مر هبذا وم٢مٟمف يٛمقت واًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ ُمٜمف سمريء.

احلدي٨م اًمذي سمٕمده طمدي٨م حم٤مضم٦م آدم ُمقؾمك -قمٚمٞمٝمام اًمّمالة واًموالم -قمغم هٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ هب٤م:
ِ
امٜمَّ ِ٦مَ ،وم َ٘م َ
قؾمنك
ن٤مل آ َد ُمَ :أ ْٟم َ
« ْ
ْن٧م ُُم َ
قؾمك:ش ُم٤م ؾمٛمٕم٧مَ « ،ظم َّٞم ْب َتٜمََ٤م َو َأ ْظم َر ْضم َتٜمََ٤م ُم َـ ْ َ
قؾمكَ ،وم َ٘م َ٤مل ُُم َ
اطم َت ََّ٩م آ َد ُم َو ُُم َ
اص َٓم َٗم َ
لم َؾمنٜمَ ً٦م؟ش ىمن٤مل
٤مك اهللَُّ سمِ َٙم ََال ُِم ِف َو َظم َّط ًَم َؽ اًم َّت َّْق َرا َة سمِ َٞم ِد ِهَ ،شم ُٚمق ُُمٜمِل َقم َغم َأ ُْم ٍر َىمدََّّ َر ُه َقم َ َّكم َىم ْب َؾ َأ ْن َ ْ
َي ُٚم َ٘مٜمِل سمِ َ٠م ْر َسم ِٕم َ
ْ
قؾمكش(.)339
قؾمكَ ،وم َح َّ٩م آ َد ُمُُ ،م َ
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :وم َح َّ٩م آ َد ُمُُ ،م َ
ّ
وضؾ ومٞمٝم٤م ،وسمٞم٤من شمقضمٞمف يمالم حم٤مضم٦م آدم
ظمقض٤م ؿمديدًً ا ذم هذه اعمو٠مًم٦م يمام ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ
ظم٤مض اًمٜم٤مس
ً
وحم٤مضم٦م ُمقؾمك ،عم٤مذا همٚم٥م آدم ُمقؾمك سم٤محلج٦م؟ وُم٤م اًمذي اٟمت٘مده ُمقؾمنك قمنغم آدم؟ ٓطمنظ أُمنريـ ُمٝمٛمنلم
ضمدًً ا :ومه٤م أهنام ٟمبٞم٤من يمريامن ،وم٢مذا أردت أن شمتحدث ومال ُشمُٔمٝمر ُمقؾمك ذم ُمٔمٝمر ام٤مهؾُ ،مٕم٤مذ اهلل ،سم٠من يو٠مل
ُم٤م ٓ يٜمبٖمل ،وشمٔمٝمر آدم ذم ُمٔمٝمر اًمٕم٤مَل اًمذي رد قمنغم ام٤مهنؾُ-مٕمن٤مذ اهلل أن يٙمنقن هبنذه اًمٓمري٘من٦مً -مٙمنـ
شمقضمٞمٝمٝم٤م دىمٞمؼ ضمدًً ا ضمدًً اٟ ،مٜم٘مٚمف ًمؽ ُمـ يمت٤مب اًم٘مٞمؿ -رمحف اهلل شمٕمن٤ممم" -ؿمنٗم٤مء اًمٕمٚمٞمنؾ" ،ي٘منقل -رمحنف اهلل
شمٕم٤ممم" :-إذا قمروم٧م هذا ومٛمقؾمك أقمرف سم٤مهلل وأؾمام ف وصٗم٤مشمف ُمـ أن يٚمقم" يٕمٜمل :آدم "قمغم ذٟم٥م ىمند شمن٤مب
ُمٜمف" آدم ُمٕمٚمقم أٟمف ىمد شم٤مب ُمـ اًمذٟم٥م :وم٤مضمتب٤مه رسمف سمٕمده وهداه واصٓمٗم٤مه ،هذا ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمقؾمك.
"وآدم أقمرف سمرسمف ُمـ أن حيت٩م سم٘مْم٤م ف وىمدره قمغم ُمٕمّمٞمتف" آدم ُمن٤م حينت٩م قمنغم اعمٕمّمنٞم٦م ،إ ًذا قمنغم أي
أؾم٤مس ٓم ُمقؾمك آدم؟
( )116أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2522واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرض٤م سم٤مًم٘مْم٤مء ( ،)0133وصنححف اًمِمنٞمخ
إًمب٤مين ذم «صحٞمح ام٤مُمعش (.)0216
( )117أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤مء -سم٤مب ووم٤مة ُمقؾمك وذيمره سمٕمد ( ،)1227وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مندر -سمن٤مب طمجن٤مج آدم وُمقؾمنك قمٚمنٞمٝمام
اًموالم (.)0430

-134-

رشح السنة
ي٘مقل" :إٟمام ٓم ُمقؾمك آدم قمغم اعمّمٞمب٦م" وهل ظمروج آدم ُمـ امٜم٦م" ،اًمتل ٟم٤مًم٧م اًمذرين٦م" سمخنروضمٝمؿ
شمٜمبٞمٝمن٤م قمنغم ؾمنب٥م اعمّمنٞمب٦م
ُمـ امٜم٦م وٟمزوهلؿ إمم دار آسمتالء واعمحٜم٦م سموب٥م ظمٓمٞمئ٦م أسمٞمٝمؿ ،ومنذيمر اخلٓمٞمئن٦م ً
ِ
امٜمَّ َِّ٦مش(" )340وم٤مطمت٩م آدم سم٤مًم٘مدر قمنغم اعمّمنٞمب٦م"
واعمحٜم٦م اًمتل ٟم٤مًم٧م اًمذري٦م ،وهلذا ىم٤ملَ « :ظم َّٞم ْب َتٜمََ٤م َو َأ ْظم َر ْضم َتٜمَ٤م ُم َـ ْ َ
وَل حيت٩م سم٤مًم٘مدر قمغم اعمٕمّمٞم٦م ،إٟمام اطمت٩م سم٤مًم٘مدر قمغم اعمّمٞمب٦م" ،وىم٤مل أن هذه اعمّمٞمب٦م اًمتل ٟم٤مًم٧م اًمذري٦م سموب٥م
ظمٓمٞمئتل يم٤مٟم٧م ُمٙمتقسم٦م سم٘مدره شمٕم٤ممم ىمبؾ ظمٚم٘مل واًم٘مدر حيت٩م سمف" ذم أي رء؟ "ذم اعمّم٤م ٥م دون اعمٕم٤م ٥م" ذم
اعمّمٞمب٦م يّمح آطمتج٤مج سم٤مًم٘مدر ومٞمٝم٤م.
وم٢مٟمو٤من أصبح وإذا ُمتجره ىمد اطمؽمق ،ي٘منقل :إٟمن٤م هلل وإٟمن٤م إًمٞمنف راضمٕمنقن ،هنذا ىمندره اهلل ،صنحٞمح،
اطمتج٤مضمف أن سم٤مًم٘مدر ذم حمٚمفٟٕ 8مف اطمت٩م سم٤مًم٘مدر قمغم اعمّمٞمب٦م ،أُم٤م أن يزين اإلٟمو٤من وي٘مٓمع اًمٓمريؼ وينمنب
اخلٛمر صمؿ ي٘مقل :هذا ىمد ىمدره اهلل قمكم ،ومٝمذا آطمتج٤مج سم٤مـمؾٟٕ 8مف يريد أن يو٘مط أطمٙم٤مم اًمنمع سمدقمقى أٟمف
ُموتٛموؽ سم٤مًم٘مدر 8إ ًذا اًم٘مدر حيت٩م سمف قمغم اعمّم٤م ٥مٕ ،ن اهلل شمٕم٤ممم ىمد ىمندره٤م ،أُمن٤م اعمٕم٤م ن٥م واًمنذٟمقب ومٝمنل
ىمدرك ُمٜمؽ أٟم٧م شمتحٛمٚمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وأن شمتقب ُمٜمٝم٤م ،وٓ شمذيمر اًم٘مدر هٜمن٤م قمنغم ؾمنبٞمؾ آطمتجن٤مج،
شم٘مقل :دقمقين أومٕمؾ ُم٤م أؿم٤مء ُمـ فمٚمؿ وشمٕمدي ٕن اهلل شمٕم٤ممم ىمد يمت٥م ذًمؽ قمكم ،هذا اطمتج٤مج سم٤مًم٘مندر ذم همنػم
حمٚمف.
إ ًذا ُمراد آدم" :أشمٚمقُمٜمل قمغم ُمّمٞمب٦م ُىمدرت قمكم وقمٚمٞمٙمؿ ىمبؾ ظمٚم٘مل سمٙمذا ويمذا ؾمٜم٦م" ي٘مقل اسمنـ اًم٘منٞمؿ:
"هذا ضمقاب ؿمٞمخٜم٤م -رمحف اهلل شمٕم٤ممم "-يٕمٜمل :اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رطمؿ اهلل شمٕم٤ممم امٛمٞمع.-
هذا جمٛمؾ ُم٤م ي٘م٤مل ذم هذا احلدي٨م.
احلدي٨م اًمذي سمٕمده :أن اهلل شمٕم٤ممم ُموح فمٝمر آدم سمٞمٛمٞمٜمف وم٤مؾمتخرج ُمٜمف ذري ً٦م وهؿ أهؾ امٜم٦م -ضمٕمٚمٜم٤م اهلل
امٜمَّ ِ
ِ ِ ِ
َّن٦م َي ْٕم َٛم ُٚم َ
نقنش قمٛمنؾ
وإي٤ميمؿ وذراريٜم٤م ُمٜمٝمؿ -وم٘م٤ملَ « :ظم َٚم ْ٘م ُ٧م َه ُ١م َٓء ًم ْٚم َجٜمََّّ٦مش ٓطمظ اًمٕمب٤مرةَ « :وسمِ َٕم َٛم ِؾ َأ ْه ِؾ ْ َ
أهؾ امٜم٦م :اًمّمالة ،اًمزيم٤مة ،اًمّمقم ،شم٘مقى اهلل ،هذا اًمٕمٛمؾ هق قمٛمؾ أهؾ امٜم٦م ،ي٘مبض اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمبد قمٚمٞمنف
ومٞمٙمقن سمٕمد رمح٦م اهلل ُمـ أهؾ امٜم٦م.

( )122أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤مء -سم٤مب ووم٤مة ُمقؾمك وذيمره سمٕمد ( ،)1227وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مندر -سمن٤مب طمجن٤مج آدم وُمقؾمنك قمٚمنٞمٝمام
اًموالم (.)0430
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َّ٤مر َوسمِ َٕم َٛم ِؾ َأ ْه ِؾ اًمٜمَّ ِ
َخ َر َج ُِمٜمْ ُف ُذر َّي ً٦مَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :ظم َٚم ْ٘م ُ٧م َه ُ١م َٓ ِء ًمِٚمٜمَّ ِ
٤مؾم َت ْ
َّ٤مر َي ْٕم َٛم ُٚمق َنش(ٟ )121مو٠مل
« ُصم َّؿ َُم َو َح َفم ْٝم َر ُه َوم ْ
ِ
ٞمؿ ا ًْم َٕم َٛم ُؾ؟ َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًموالُم٦مَ " ،وم َ٘م َ٤مل َر ُضم ٌؾَ :ي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾمن َّٚم َؿ« :إِ َّن
قل اهللََِِّ ،ومٗم َ
امٜمَّ ِ
ِ ِ
قت َقم َغم َقم َٛم ٍؾ ُِمن ْـ َأ ْقم َنام ِل َأ ْه ِ
َّن٦م
امٜمَّ َِّ٦م َطم َّتَّك َي ُٛم َ
نؾ ْ َ
اؾم َت ْٕم َٛم َٚم ُف سمِ َٕم َٛم ِؾ َأ ْه ِؾ ْ َ
اهللََّ َقم َّز َو َضم َّؾ إِ َذا َظم َٚم َؼ ا ًْم َٕم ْبدََ ًم ْٚم َجٜمََّّ٦م ْ

ِ ِ
امٜمَّ َ٦مش( )120هذا يندل اًمٕمبن٤مد قمنغم أمهٞمن٦م ُمالزُمن٦م اًمٕمٛمنؾ ،ىمن٤مل شمٕمن٤مممَ ﴿ :ومنال ََتُنق ُشم َّـ إِ َّٓ َو َأ ْٟمْن ُت ُْؿ
َوم ُٞمدْْ ظم َٚم ُف سمِف ْ َ
ُُم ْوٚمِ ُٛم َ
قن﴾(ُ ،)121م٤مدُم٧م ىمد قمروم٧م احلؼ وم٤مًمزُمف واشمٙمؾ قمغم أيمرم إيمرُملم ُ -ؾم ْب َح٤م َٟمَف َو َشم َٕم َ٤ممم ،-وأطموـ سمف
اًمٔمـ ،وٓ ُشمُٕمج٥م سمٕمٛمٚمؽ ،وارضمقا ذم اهلل شمٕم٤ممم امٛمٞمؾ احلوـ ،وسم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ُشمُ٘منبض قمنغم هنذا اًمٕمٛمنؾ
اًمٓمٞم٥م اًمّم٤مًمح.
وٓ شمّمدٟمؽ قمٜمف زظم٤مرف اًمدٟمٞم٤م وٓ يٖمرٟمؽ سم٤مهلل اًمٖمرور ،وٓ شمٖمقيؽ ٟمٗموؽ إُم٤مرة سم٤مًموقء وشمٜمبف هلن٤م،
وعم٤م ىمد دمره إًمٞمؽ ُمـ ضالل ،واقمٛمؾ قمٛمؾ احلذر اعمتٙمؾ قمغم رسمف ،طمتك ي٠مشمٞمؽ اعمقت ورسمام أٟم٧م قمغم ومراؿمؽ
ٟم٤م ًام ،ومٞم٘مبْمؽ اهلل قمز وضمؾ قمغم هذه احل٤مًم٦م ،أو َتقت ومج٠مة ُم٤م قمٚمٛم٧م ،إذا ُم٧م قمغم هذا احل٤مل أو ُمنرض أو
همػمه ُم٧م قمغم هذا احل٤مل وم٢مٟمؽ سمٕمد رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم ُشمُٞمرس ًمٚموٕم٤مدة اًمتل يمٜم٧م شمٕمٛمؾ سمٕمٛمٚمٝم٤م.
اؾم َت ْٕم َٛم َٚم ُف سمِ َٕم َٛم ِؾ َأ ْه ِؾ اًمٜمَّ ِ
ويمذًمؽ ىم٤مل ذم أهؾ اًمٜم٤مرَ « :وإِ َذا َظم َٚم َؼ ا ًْم َٕم ْبدََ ًمِٚمٜمَّ ِ
قت َقم َغم َقم َٛم ٍؾ ُِمن ْـ
َّ٤مر َطم َّتَّك َي ُٛم َ
َّ٤مر ْ
َأ ْقم َام ِل َأ ْه ِؾ اًمٜمَّ ِ
َّ٤مر َوم ُٞمدْْ ِظم َٚم ُف سمِ ِف اًمٜمَّ ََّ٤مرش(ٟ )122مو٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًموالُم٦م.

( )121أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2521واًمٜمو٤م ل ذم «ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمىش ( ،)11172واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب شمٗمونػم
اًم٘مرآن -سم٤مب وُمـ ؾمقرة إقمراف ( ،)1253وُم٤مًمؽ ذم «ُمقـمئفش ( ،)1441واسمـ طمب٤من ذم «صحٞمحفش ( 4244اسمـ سمٚمبن٤من) ،واحلن٤ميمؿ ذم «اعمونتدرك
اٟم٘مٓم٤مع سملم ُموٚمؿ سمـ يو٤مر امٝمٜمل ،وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف.
قمغم اًمّمحٞمحلمش ( ،)371،132 /0وومٞمف:
ٌ
( )120أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2521واًمٜمو٤م ل ذم «ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمىش ( ،)11172واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب شمٗمونػم
اًم٘مرآن -سم٤مب وُمـ ؾمقرة إقمراف ( ،)1253وُم٤مًمؽ ذم «ُمقـمئفش ( ،)1441واسمـ طمب٤من ذم «صحٞمحفش ( 4244اسمـ سمٚمبن٤من) ،واحلن٤ميمؿ ذم «اعمونتدرك
اٟم٘مٓم٤مع سملم ُموٚمؿ سمـ يو٤مر امٝمٜمل ،وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف.
قمغم اًمّمحٞمحلمش ( ،)371،132 /0وومٞمف:
ٌ
( )121اًمب٘مرة.110 :
( )122أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2521واًمٜمو٤م ل ذم «ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمىش ( ،)11172واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب شمٗمونػم
اًم٘مرآن -سم٤مب وُمـ ؾمقرة إقمراف ( ،)1253وُم٤مًمؽ ذم «ُمقـمئفش ( ،)1441واسمـ طمب٤من ذم «صحٞمحفش ( 4244اسمـ سمٚمبن٤من) ،واحلن٤ميمؿ ذم «اعمونتدرك
اٟم٘مٓم٤مع سملم ُموٚمؿ سمـ يو٤مر امٝمٜمل ،وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف.
قمغم اًمّمحٞمحلمش ( ،)371،132 /0وومٞمف:
ٌ
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احلدي٨م اًمذي سمٕمده ذم ؿم٠من اًمٖمالم اًمذي ىمتٚمف اخلرض ،ي٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ا ًْم ُٖم َالم ا ًَّم ِ
نذي َىم َت َٚمن ُف
ُ
ِ
ْ ِ
رض ُـمبِ َع َيمَ٤مومِ ًراَ ،و ًَم ْق َقم َ
نع
٤مش ََٕ ْر َه َؼ َأ َسم َق ْيف ُـم ْٖم َٞم٤م ًٟمً٤م َو ُيم ْٗم ًراش( )123هذا ُمقضنع ُمٝمنؿُ ،من٤م ُمٕمٜمنك ىمقًمنفُ « :ـمبِ َ
اخلَ ُ
ـمبِع َيمَ٤مومِراش()124
َيمَ٤مومِ ًراش واًمٚمٗمظ أظمرَ « :و َيم َ
َ٤من ُـمبِ َع َي ْق َم ُ َ ً
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم يمت٤مسمف "ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ" « ُـمبِ َع َي ْق َم ُـمبِ َع َيمَ٤مومِ ًراش(" )125أيُ :ىمدر و ُىمبض ذم اًمٙمتن٤مب أٟمنف

يٙمٗمر ٓ أن يمٗمره يم٤من ُمقضمقدا ىمبؾ أن يقًمد وٓ ذم طم٤مل وٓدشمف وم٢مٟمف ُمقًمقد قمغم اًمٗمٓمرة اًموٚمٞمٛم٦م وقمغم أٟمف سمٕمد
ذًمؽ يتٖمػم ويٙمٗمر" أي :ؾمٞمٙمقن ٓطم ً٘م٤م.
وهلذا ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهلل شمٕم٤مممُ" :-مـ فمـ أن اًمٓمبع قمغم ىمٚمبنف وهنق اًمٓمبنع اعمنذيمقر قمنغم ىمٚمن٥م
اًمٙمٗم٤مر ومٝمق هم٤مًمط وم٢من ذًمؽ ٓ ي٘م٤مل ومٞمف ُـمبع يقم ُـمبع إذ يم٤من اًمٓمبع قمغم ىمٚمبف إٟمام يقضمد سمٕمد يمٗمره" اًمٓمبع قمغم
ىمٚمقب أهؾ اًمٙمٗمر يٙمقن سمٕمد أن يٙمٗمروا ،أُم٤م ىمبؾ أن يٙمٗمروا ُم٤م ُي٘م٤مل ُـمبع قمغم ىمٚمقهبؿٕ ،ن اهلل أظمؼم قمنغم أن
اًمٓمبع قمغم ىمٚمقهبؿ واخل٧م قمغم ىمٚمقهبؿ يٙمقن سمٕمد يمٗمرهؿ ،وم٠مُم٤م هذا اًمٖمنالم ومن٠مقمٚمؿ اهلل وأوطمنك ًمٚمخرضن أن
أسمقيف ؾمػمه٘مٝمام هذا اًمٖمالم إن هق يمؼم ،وم٢من هق شم٘مدُم٧م سمف اًموـ ،وهلذا عم٤م أسمٍمه ُمع اًمٖمٚمامن ىمٚمع رأؾمف وىمتؾ
قمـ أُمر رب اًمٕم٤معملم ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
احلدي٨م اًمذي سمٕمده وهق طمدي٨م اسمـ ُموٕمقد:
ِ
لم َي ْق ًُم٤مُ ،صم َّؿ َي ُٙم ُ
ُقن َقم َٚم َ٘م ً٦مش( )348إمم آظمره ،يٕمٜمل :ذيمر أن يٙمنقن
جي َٛم ُع ِذم َسم ْٓم ِـ ُأُم ِف َأ ْر َسم ِٕم َ
«إِ َّن َظم ْٚم َؼ َأ َطمد ُيم ُْؿ ُ ْ
قمغم صمالصم٦م أطمقال:
ٟمٓمٗم٦م ُمدة أرسمٕملم يق ًُم٤م.
صمؿ يٙمقن قمٚم٘م٦م ُمدة أرسمٕملم يق ًُم٤م.

صمؿ يٙمقن ُمْمٖم٦م ،وهل ىمٓمٕم٦م اًمٚمحؿ ُِم ْث َؾ َذًمِ َؽ.

( )123أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُمٕمٜمك يمؾ ُمقًمقد يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة ،وطمٙمؿ ُمقت أـمٗم٤مل اًمٙمٗم٤مر وأـمٗم٤مل اعموٚمٛملم (.)0441
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نـ
٤مبَ :وُم ْ
اب َشم ْٗمو ِػم ا ًْم ُ٘م ْرآن َ -سم ٌ
٤مب ِذم ا ًْم َ٘مدََ ِر ( ،)2524واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب َأ ْسم َق ُ
اًموٜمََّّ٦م َ -سم ٌ
( )124أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)30 /13وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
ؾمقر ِة اًم َٙمَٝم ِ
ػ (.)1132
ْ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نـ
٤مبَ :وُم ْ
اب َشم ْٗمو ِػم ا ًْم ُ٘م ْرآن َ -سم ٌ
٤مب ِذم ا ًْم َ٘مدََ ِر ( ،)2524واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب َأ ْسم َق ُ
اًموٜمََّّ٦م َ -سم ٌ
( )125أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)30 /13وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
ؾمقر ِة اًم َٙمَٝم ِ
ػ (.)1132
ْ
ُ َ
( )126أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ -سم٤مب ذيمر اعمال ٙم٦م ( ،)1026وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م ظمٚمؼ أدُمل ذم سمٓمـ أُمف (.)0421
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ٟمٕمٓمٞمؽ أن سم٢مذن اهلل قمز وضمؾ اًمٙمالم قمغم اًمت٘م٤مدير اًمتل ُيمُتب٧م ،يٕمٜمل يمؿ ُيمُت٥م ُمـ اًم٘مْم٤مء:
هٜم٤مك مخو٦م شم٘م٤مدير :شم٘مدير يقُمل ،وشم٘مدير ؾمٜمقي ،وشم٘مدير ًمٚمجٜملم وهق ذم سمٓمـ أُمف سمٕمد أرسمٕملم أو مخنس
ؾمن٤مسمؼ
ٌ
أيْم٤م سمٕمد أن ُشمُٜمٗمخ اًمروح ومٞمف سمٕمد ُم٤م ٦م وقمنمنيـ يق ًُمن٤م ،وشم٘مندير
وأرسمٕملم ًمٞمٚم٦م ،وشم٘مدير ًمٚمجٜملم ٟمٗموف ً
خلٚمؼ اًمٕمب٤مدً ،مٙمٜمف سمٕمد أن ظمٚمؼ اهلل اًموٛمقات وإرض.
واًمت٘مدير إول اًمذي هق إؾم٤مس هق اًمت٘مدير ىمبؾ ظمٚمؼ اًموٛمقات وإرض وٟمٕمٓمٞمؽ إي٤مه أن إن ؿم٤مء
اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ُمـ يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ذم يمت٤مسمف هذا ،ومٜم٘مقل سمٕمد شمٞموػم اهلل ،سموؿ اهلل:
اًمت٘م٤مدير قمغم اًمٜمحق أيت:
َن٥م اهللُ
اًمنت٘مدير إول :شم٘مدير اعم٘م٤مدير ىمبؾ ظمٚمؼ اًمونٛمقات وإرض ،يمنام ذم طمندي٨م ُمونٚمؿ« :إن َيم َت َ
َي ُٚم َؼ اًموٛمق ِ
ُم َ٘م ِ
٤مد َير ْ
ػ َؾمٜمَ ٍَ٦مش( )349هنذا شم٘مندير ؾمن٤مسمؼ خلٚم٘مٜمن٤م سمنؾ
لم َأ ًْم َ
اخلَال ِ ِؼ َىم ْب َؾ َأ ْن َ ْ
ات َوإَ ْر َض سمِ َخ ْٛم ِو َ
َّ َ َ
َ
وخلٚمؼ اًموٛمقات وإرض.
اًمت٘مدير اًمث٤مين :سمٕمد أن ظمٚمؼ اهلل اًموٛمقات وإرض وىمبؾ أن َيٚم٘مٜم٤م 8وهلنذا ىمن٤مل :شم٘مندير سمٕمند اًمت٘مندير
اًمو٤مسمؼ وىمبؾ ظمٚمؼ اًمٕمب٤مد ،وهق اًمذي ُمر قمٜم٤م ذم احلدي٨مَُ « :م٤م ُِم ْـ َٟم ْٗم ٍ
قؾم ٍ٦م إِ َّٓ َو َىمدْْ َقمٚمِ َٛم ْ٧م َُم ْ٘م َٕمدََ َه٤م ُِمن َـ
س َُمٜمْ ُٗم َ
مٜمَّ َِّ٦م َأ ِو اًمٜمَّ ِ
َّ٤مرش( )350وٟمحق ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م ،واًمتل ومٞمٝم٤م إظمب٤مر اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ سمن٠من اهلل قمٚمنؿ
ا َ
رسش( )351ي٘مقًمقنُ :م٤مداُم٧م إؿمنٞم٤مء
أهؾ امٜم٦م ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ،وم٢مذا ؾم٠مًمقه ومٞمام اًمٕمٛمؾ؟ ىم٤مل« :ا ْقم َٛم ُٚمقا َوم ُٙمُؾ ُُم َٞم َّ ٌ
ُيمُتب٧م ىمبؾ أن ٟمخٚمؼ ومٗمٞمؿ اًمٕمٛمؾ؟ هذا هق اًمت٘مدير اًمث٤مين.
اًمت٘مدير اًمث٤مًم٨م :شم٘مدير يتٕمٚمؼ سم٤ممٜملم وهق ذم سمٓمـ أُمف ،ومٞمف أيمثر ُمـ طمدي٨م :طمدي٨م طمذيٗمن٦م سمنـ أؾمنٞمد
٤مًمر ِطم ِؿ َُم َٚم ًٙمً٤م َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :أ ْي َرب ُٟم ْٓم َٗم ٌ٦مَ ،أ ْي َرب َقم َٚم َ٘م ٌ٦مَ ،أ ْي َرب ُُم ْْم َٖم ٌ٦مَ .وم٢مِ َذا َأ َرا َد
ريض اهلل قمٜمفَ « :و َّيم ََّؾ اهللُ َشم َٕم َ٤ممم سمِ َّ
ِ
َن٥م َيم َ
َنذًمِ َؽ ِذم
يض َظم ْٚم َ٘م َٝم٤م َىم َ٤ملَ :أ ْي َرب َذ َيم ٌَر َأ ْم ُأ ْٟم َثك؟ َأ َؿم ِ٘مل َأ ْم َؾم ِٕم ٌ
ٞمدٌ ؟ َوم َام اًمر ْز ُق؟ َوم َام ْإَ َضم ُؾ؟ َوم ُٞم ْٙم َت ُ
اهللُ َأ ْن َي ْ٘م َ
َسم ْٓم ِـ ُأُم ِفش( )130هذا رواه ُموٚمؿ.
( )127أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب طمج٤مج ُمقؾمك وآدم قمٚمٞمٝمام اًموالم (.)0431
( )132أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب شمٗموػم اًم٘مرآن  -سم٤مب وموٜمٞمرسه ًمٚمٕمرسى (.)2727
( )131أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب شمٗموػم اًم٘مرآن  -سم٤مب وموٜمٞمرسه ًمٚمٕمرسى (.)2727
( )130أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)4373وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م ظمٚمؼ أدُمل ذم سمٓمـ أُمف (.)0424
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وومٞمف احلدي٨م اًمذي ُمٕمٜم٤م أن ىمرأٟم٤مه :طمدي٨م قمبد اهلل سمنـ ُمونٕمقد :طمندصمٜم٤م رؾمنقل اهلل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
ِ
لم َي ْق ًُم٤مش( )353إمم آظمر احلدي٨م هذا
جي َٛم ُع ِذم َسم ْٓم ِـ ُأُم ِف َأ ْر َسم ِٕم َ
وؾمٚمؿ وهق اًمّم٤مدق اعمّمدوق« :إِ َّن َظم ْٚم َؼ َأ َطمد ُيم ُْؿ ُ ْ
اًمذي ُمٕمٜم٤مُ ،م٤م ومرق طمدي٨م اسمـ ُموٕمقد قمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م؟
شم٘مدير أول ُم٤م يٛميض أرسمٕمقن ًمٞمٚم٦م أو مخس وأرسمٕمقن ًمٞمٚم٦م ي٠ميت اعمٚمؽ ًمٞمٙمت٥م هذا
طمدي٨م طمذيٗم٦م اسمـ أؾمٞمد
ٌ
اًمت٘مدير.
طمدي٨م اسمـ ُموٕمقد شم٘مدير صم٤مين ًمٚمجٜملم سمٕمد ُميض ُم٤م ٦م وقمنميـ يق ًُم٤م وٟمٗمخ اًمروح ومٞمف.
اًمت٘مدير اًمراسمع :هق اًمت٘مدير اًموٜمقي وهق اًمذي يٙمقن ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ،وًمٞمس يمام ئمـ امٝم٤مل ًمٞمٚمن٦م اًمٜمّمنػ
ُمـ ؿمٕمب٤منً ٓ ،مٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕمب٤من ًمٞمس هل٤م قمالىم٦م هن٤م ًٞم٤م ،إٟمام اًمت٘مدير يٙمقن ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مندرُ ،ؾمنٛمٞم٧م ًمٞمٚمن٦م
اًم٘مدر ،ىمٞمؾ ُؾمٛمٞم٧م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُمـ اًمنمف واًمٕمٔمٛم٦م وٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف ،إٓ إذا ىمٞمؾ هنق اعمٕمٜمنك اعم٘مّمنقد سمٚمٞمٚمن٦م
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ُنؾ َأ ُْم ٍ
ٞمٝمن٤م ُي ْٗم َنر ُق ُيم ك
نر
اًم٘مدر هق اعمذيمقر ذم ىمقًمف شمٕمن٤ممم﴿ :إِ َّٟمَّن٤م َأ َٟمز ًْمٜمََن٤م ُه ِذم ًَم ْٞم َٚمن٦م ُُم َب َ٤مر َيمَن٦م إِ َّٟمَّن٤م ُيمٜمََّّن٤م ُُمٜمنذ ِري َـ * وم َ
َطمٙمِٞم ٍؿ﴾( )132أي :أن اهلل يٗمّمؾ ويؼمم ويبلم يمؾ ٍ
أُمر طمٙمٞمؿ ،ومٞمٙمتن٥م ُمنـ أم اًمٙمتن٤مب اًمتنل ومٞمٝمن٤م اًمت٘مندير
اًمو٤مسمؼ إول اًم٘مديؿُ ،يٙمت٥م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُم٤م يٙمقن ذم اًموٜم٦م ،يٕمٜمل ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر اًم٘م٤مدُم٦م ذم رُمْم٤من هذه ُيٙمت٥م
ُمقت و ٍ
ومٞمٝم٤م ُم٤م يٙمقن ذم اًموٜم٦م اًم٘م٤مدُم٦مُ ،م٤م ٟمحـ ومٞمف أن ُيمُت٥م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذم اًمٕم٤مم اعم٤ميضُ ،مـ ٍ
ٍ
ورزق
طمٞم٤مة
ٍ
وُمٓمر وهمػمه.
اًمت٘مدير اخل٤مُمس :هق اًمت٘مدير اًمٞمقُمل اًمقارد ذم ىمقًمف قمز وضمؾُ ﴿ :يم َُّؾ َي ْق ٍم ُه َق ِذم َؿم ْ٠م ٍن﴾(ُ - )133ؾمن ْب َح٤م َٟمَف
نق ِذم َؿم ْ
ن٠م ٍن﴾ ُمنـ ؿمن٠مٟمف أن حيٞمنل ويٛمٞمن٧م
َو َشم َٕم َ٤ممم ،-ىم٤مل همػم واطمد ُمـ اًموٚمػ ذم ُمٕمٜمك ىمقًمفُ ﴿ :يم َُّؾ َي ْق ٍم ُه َ
ُمريْم٤م وجيٞم٥م داقم ًٞم٤م ،هذا ُمالطمظ أٟمف يمؾ يقم ،دمد
ويرزق ويٛمٜمع ويٜمٍم ويٕمز ويذل ويٗمؽ قم٤مٟم ًٞم٤م ،و يِمٗمل ً
أن إٟمو٤من ُمرض اًمٞمقمُ ،ؿمٗمل ُمـ اًمٖمدُ ،رزق اًمٞمقمُ ،ضٞمؼ قمٚمٞمف رزىمف همدًً ا ،هذا سمِمٙمؾ دا نؿ ،سمِمنٙمؾ ينقُمل،
هذا اًمت٘مدير اًمٞمقُملُ ،م٤م أصؾ هذه اًمت٘م٤مدير؟

( )131أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ -سم٤مب ذيمر اعمال ٙم٦م ( ،)1026وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م ظمٚمؼ أدُمل ذم سمٓمـ أُمف (.)0421
( )132اًمدظم٤من.2-1 :
( )133اًمرمحـ.07 :
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نؼ اًمونٛمق ِ
ِ
ات َوإَ ْر َض
اخلال ِ ِؼ َىم ْب َؾ َأ ْن َ ْ
َي ُٚم َ َّ َ َ
َ٥م اهللُ َُم َ٘م٤مد َير ْ َ
أصؾ اًمت٘م٤مدير اًمت٘مدير إول اًمو٤مسمؼ« :إن َيم َت َ
ػ َؾمٜمَ ٍَ٦مش( )356إ ًذا ُم٤م هذه اًمت٘م٤مدير؟
لم َأ ًْم َ
سمِ َخ ْٛم ِو َ
هذه اًمت٘م٤مدير سمٛمث٤مسم٦م اًمٜموخ ُمـ سمٕمْمٝم٤م ،وم٤مًمت٘مدير اًمٞمقُمل سمٛمث٤مسم٦م اًمٜموخ ُمـ اًمت٘مندير اًمونٜمقي ،واًمت٘مندير
اًموٜمقي سمٛمث٤مسم٦م اًمٜموخ ،يٕمٜمل :يم٠مٟمف ُيٜموخ ُمـ اًمت٘مدير اًمث٤مين اًمذي هق ىمبؾ أن َُيٚمنؼ اًمٕمبن٤مد وسمٕمندُم٤م ُظمٚم٘من٧م
اًموٛمقات وإرض ،اًمت٘مدير اًمث٤مين هذا هق سمٛمث٤مسم٦م اًمتٗمّمٞمؾ ُمنـ اًمت٘مندير إول ،وم٤مٕصنؾ ذم إُمنقر ىمن٤مل
﴿و ِقمٜمْْدََ ُه ُأ كم ا ًْمٙمِ َت ِ
َ٤مب﴾( ،)135أم اًمٙمت٤مب هل اًمتل ُيمُت٥م ومٞمٝم٤م يمؾ رء ،وهق اًمٚمقح اعمحٗمقظ.
شمٕم٤مممَ :
صمؿ ذيمر اسمـ ُموٕمق ٍد أن ُمـ اًمٜم٤مس ٟ-مو٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م -يٙمقن ىمد ُيمُت٥م ذم أهؾ اًمٜم٤مر ومٞموبؼ قمٚمٞمٝمؿ يمت٤مسمنف
نؾ َأ ْه ِ
اًمو٤مسمؼ وإن قمٛمؾ سمٕمٛمؾ أهؾ امٜم٦م ومٞمٙمقن ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ،ضم٤مء ذم طمدي٨مَ « :وإِ َّن َأ َطمدََ ُيم ُْؿ ًَم َٞم ْٕم َٛم ُؾ سمِ َٕم َٛم ِ
نؾ
امَٜمَّ َِّ٦م ومِ َٞمام َي ْبدُُ و ًمِٚمٜمَّ ِ
َّ٤مسش( )136هذا ىمٞمد ُمٝمؿ ضمدًً ا ومٞمام ئمٝمر ًمٚمٜم٤مس أقمامًمف ص٤محل٦مً ،مٙمنـ قمٜمند اهلل ُمن٤م هنل ،ىمند
يٙمقن ُمٜم٤موم ً٘م٤م ،ىمد يٙمقن قمٜمده ظمبٞمئ٦م ،وهذه ظمٓمرة ضمدًً ا -أؾم٠مل اهلل أن يٕمٞمذٟم٤م وإي٤ميمؿ ُمٜمٝم٤م -ظمبٞمئ٦م همرور ،ىمند
يٙمقن قمٜمد إٟمو٤من ٟمقع ُمـ اًمٖمرور واإلقمج٤مب سمٜمٗموف ،اًمٜم٤مس ُمـ طمقًمف يٜمٔمر ُم٤مذا يٗمٕمؾ ،أٟم٤م أصكم ،وأٟمن٤م يمنذا
وأٟم٤م يمذاً ،مٞمدزم سمٕمٛمٚمف قمغم رسمف ،هذه مٚمؽ اًمٕمبد سمٕمض إطمٞم٤من وشمٙمقن ؾمب ًب٤م ذم ؿم٘م٤م فٕ ،ن هدايتؽ ُمٜم٤مُ ،مـ
كقن َقم َٚم ْٞم َؽ َأ ْن َأ ْؾم َٚم ُٛمقا ُىم ْ
اهلل قمز وضمؾ ،قمٚمٞمؽ ،ومّم٤مر هدايتؽ أن ص٤مرت ؾمب ًب٤م ٕن َتتـ سمديٜمؽَ ﴿ :ي ُٛمٜمك َ
نؾ ٓ
إليام ِن إِ ْن ُيمُٜم ُتُؿ ص ِ
ِ
لم﴾(.)137
٤مد ِىم َ
ْ َ
ََت ُٜمككقا َقم َ َّكم إِ ْؾمال َُم ُٙم ُْؿ َسم ِؾ اهللَُّ َي ُٛم كـ َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ َأ ْن َهدََ ا ُيم ُْؿ ًم ِ َ
ومتقضمد يمام ـ ذم اًمٜمٗمقس -ؿمٗم٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ذه٤م -يمام ىم٤مل اسمـ اًم٘منٞمؿ -رمحنف اهلل شمٕمن٤ممم" :-واطمنذر
ِ
ُمٝم٤من" يٙمقن قمٜمد اإلٟمو٤من ٟمقع ُمـ اًمٕمج٥م أو ٟمقع ُمـ
يمام ـ ٟمٗموؽ اًماليت ُمتك ظمرضم٧م قمٚمٞمؽ ُيمُرست يمرس
اًمؽمومع سمٕمٚمؿ أو سم٠مي رء يٙمقن ومٞمف ،يٙمقن قمٜمده ٟمقع ُمـ اًمّمٚمػ واًمٖمرور ،اهلل قمز وضمؾ جي٥م أن َُيْمع ًمنف
هم٤مي٦م ظمْمقع ؾمبح٤مٟمف وسمحٛمده ،ومٝمذه إُمقر مٚمؽ اًمٕمبدُ ،مثؾ اإلقمج٤مب ،أو أن يٙمقن ٟ-مو٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م-

( )134أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب طمج٤مج ُمقؾمك وآدم قمٚمٞمٝمام اًموالم (.)0431
( )135اًمرقمد.17 :
( )136أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ -سم٤مب ذيمر اعمال ٙم٦م ( ،)1026وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م ظمٚمؼ أدُمل ذم سمٓمـ أُمف (.)0421
( )137احلجرات.15 :
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ظمبٞم ًث٤م ُمٜم٤موم ً٘م٤م ئمٝمر ًمٚمٜم٤مس اخلػم أو يٙمقن ُمثؾ قمبد اهلل سمـ أو سمـ أو ؾمٚمقلُ ،م٤م اًمذي يندري اًمٜمن٤مس؟ وهلنذا
ٟمحـ ٟمحٙمؿ سم٤مًمٔم٤مهر ،اًمرسا ر يتٚمقاه٤م اهلل قمز وضمؾ.
ومٚمٝمذا سمٕمض اًمٜم٤مس يوبؼ قمٚمٞمف اًمٙمت٤مبً ،مٙمـ يمام ىمٚمٜم٤م وهلل احلٛمد واعمٜم٦م ،يمام ىم٤مل قمبند احلنؼ اًمٖم٤مًمن٥م ذم
قم٤مدة اهلل قمز وضمؾ اًمٙمريٛم٦م أن ُمـ ؾمٚمؽ اعموٚمؽ اًموٚمٞمؿ وُم٣م قمغم ـمريؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ
وم٤مًمٖم٤مًم٥م أٟمف ُي٘مبض قمغم طم ٍ
٤مل طموٜم٦م ويٚم٘مك اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٙمقن ُمـ أهؾ امٜم٦م ،إطمقال اًمتل ٓ حيٞمط سمام ومٞمٝم٤م إٓ
اهلل قمز وضمؾ يٙمقن ذم اًمٜم٤مس ظمبٞمئ٤مت ظمبٞمث٦م أو أُمقر يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل شمٙمقن ؾمب ًب٤م ذم هالك هنذا اًمٕمبندٟ ،مون٠مل اهلل
اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م.
دم٤مًمِ ُونقا َأ ْه َ
نؾ
آظمر طمدي٨م ذيمره قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ُمرومق ًقم٤م إمم اًمٜمبل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿَ ُ َٓ « :
قه ْؿش(.)142
ا ًْم َ٘مدََ ِر َو َٓ ُشم َٗم ِ ُ
٤محت ُ
احلدي٨م ومٞمف ضٕمػً ،مٙمـ ُمٕمٜم٤مه ؾمٚمٞمؿ ،وشم٘مدم أن أهؾ اًم٘مدر اًمذيـ َيقضقن ومٞمف ينرون سمنام ذيمرٟمن٤م ُمنـ
ِ
ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ« :مـ ُم َ ِ
وه ْؿش(.)141
٤مت ُمٜمْ ُْٝم ْؿ َوم َال َشم َِْم َٝمدُُ وا ِضمٜمَ ََ٤مز َشم ُفَ ،و َُم ْـ َُم ِر َض ُمٜمْ ُْٝم ْؿ َوم َال َشم ُٕمق ُد ُ
َ ْ َ
(اعمتـ)
٤مب ِذم َذ َر ِاري اعمُْ ْ ِ
لم
نميمِ َ
َسم ٌ
نمَ ،قمـ ؾم ِٕم ِ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َودََّّ ٌدَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َقم َقا َٟم َ٦مَ ،قم ْـ َأ ِو سمِ ْ ٍ
ٞمد ْسم ِـ ُضم َب ْ ٍػمَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ َقم َّب ٍ
نل َص َّ
نغم ا ُ
هلل
ن٤مسَ ،أ َّن اًمٜمََّّبِ َّ
ْ َ
لمش()140
َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ ُؾمئِ َؾ َقم ْـ َأ ْو َٓ ِد اعمُْ ْ ِ
لمَ ،وم َ٘م َ٤مل« :اهللَُّ َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َام َيمَ٤م ُٟمُقا َقم ِ٤مُمٚمِ َ
نميمِ َ

( )142أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2512وسم٤مب ذراري اعمنميملم ( ،)2502وأمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)12/1وأسمنق يٕمنغم ذم
«ُموٜمدهش ( ،)023واسمـ طمب٤من ذم «صحٞمحفش ( 57اسمـ سمٚمب٤من) ،واحل٤ميمؿ ذم «اعموتدرك قمنغم اًمّمنحٞمحلمش ( ،)137/1واًمبٞمٝم٘منل ذم «اًمونٜمـ اًمٙمنؼمىش
( ،)022/12وومٞمف :طمٙمٞمؿ سمـ ذيؽ اهلذزم ،ىم٤مل اسمـ طمجر ذم «شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مش (« :)1253جمٝمقلش.
( )141أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مندر ( ،)2470وأمحند ذم «ُمونٜمدهش ( ،)224/3وأسمنق داود اًمٓمٞم٤مًمزن ذم «ُمونٜمدهش (،)212
واًمبٞمٝم٘مل ذم «اًموٜمـ اًمٙمؼمىش ( ،)021/12وومٞمفً :
أوٓ :قمٛمر سمـ قمبد اهلل ُمقمم همٗمرة ،ىم٤مل اعمزي ذم «مذي٥م اًمٙماملش (« :)201/01وىم٤مل إؾمح٤مق سمنـ
ُمٜمّمقر ،قمـ حيٞمك سمـ ُمٕملم :ضٕمٞمػ .ويمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمو٤م ل ،وىم٤مل قمٞموك سمـ يقٟمس :ىمٚم٧م ًمٕمٛمر ُمقمم همٗمرة :ؾمٛمٕم٧م ُمـ اسمـ قمبن٤مس؟ وم٘من٤مل :أدريمن٧م
زُم٤مٟمف .وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ سمـ طمب٤من :ي٘مٚم٥م إظمب٤مر ٓ ،حيت٩م سمفش ،صم٤مٟمٞمً٤م :ومٞمفٌ :
رضمؾ َل ُيوؿ.
( )140أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب امٜم٤م ز -سم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم أوٓد اعمنميملم ( ،)1162وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُمٕمٜمك يمنؾ ُمقًمنقد يقًمند قمنغم اًمٗمٓمنرة،
وطمٙمؿ ُمقت أـمٗم٤مل اًمٙمٗم٤مر وأـمٗم٤مل اعموٚمٛملم (.)0437
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رشح السنة
ان اًمرىمنل ،و َيمَثِنػم سمنـ ُقمبٞم ٍ
ِ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ ا ًْم َق َّه ِ
ند
ُ ْ ُ َْ
قؾمنك ْسمن ُـ َُم ْنر َو َ َّ ك َ
٤مب ْسم ُـ َٟم َْجدََ َةََ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َسم٘م َّٞمن ُ٦م ،ح َ
وطمندََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َ
ب اعمَْٕمٜمََكَ ،قمـ ُحم َٛم ِد سم ِـ ِزي ٍ
ِ
٤مدَ ،قم ْـ َقم ْب ِد اهللَِّ ْسم ِ
نـ َأ ِو َىمن ْٞم ٍ
سَ ،قمن ْـ َقم٤م ِ َِمن َ٦م،
ْ َّ ْ َ
اعمَْ ْذطم ِج كلَ ،ىم َ٤مَٓ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َطم ْر ٍ ْ
قل اهللَِّ سمِ َال َقم َٛم ٍ
نؾ؟ َىم َ
لم؟ َوم َ٘م َ٤ملُ « :ه ْؿ ُِم ْـ آ َسم٤م ِ ِٝم ْؿش َوم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :ي٤م َر ُؾم َ
َىم٤م ًَم ْ٧مُ :ىم ْٚم ُ٧مَ :ي٤م َر ُؾم َ
ن٤مل:
قل اهللََِِّ ،ذ َر ِار كي اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ

قل اهللَِّ َوم َذ َر ِار كي اعمُْ ْ ِ
لمش ُىم ْٚم ُ٧مَ :ي٤م َر ُؾم َ
لم؟ َىم َ٤ملُِ « :م ْـ آ َسم٤م ِ ِٝم ْؿش ُىم ْٚم ُ٧م :سمِ َال َقم َٛم ٍؾ؟ َىم َ٤مل:
نميمِ َ
«اهللَُّ َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َام َيمَ٤م ُٟمُقا َقم ِ٤مُمٚمِ َ
لمش()141
«اهللَُّ َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َام َيمَ٤م ُٟمُقا َقم ِ٤مُمٚمِ َ
٤مر يّمنكم َقم َٚمٞم ِ
ِ
ِ
ن٧م:
نفَ ،ىم٤م ًَم ْ
َقم ْـ َقم٤م ِ َِم َ٦م ُأم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ْ
يت اًمٜمََّّبِ كل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ سمِ َّمبِ ٍّل ُم َـ ْإَ ْٟم َّْم ِ ُ َ
لمَ ،ىم٤م ًَم ْ٧مُ :أ ِ َ
ِ
ُىم ْٚم ُ٧م َي٤م َر ُؾم َ
ذا َو ََل ْ َيدْْ ِر سمِ ِفَ ،وم َ٘م َ٤ملَ « :أ ْو َهم ْ ُػم َذًمِ َ
امٜمََّّن َ٦م
نؽ َين٤م َقم٤م ِ َِمن ُ٦م ،إِ َّن اهللََّ َظم َٚم َ
نؼ ْ َ
قل اهللَُِِّ ،ـمق َسمك هل َ َذا ََل ْ َي ْٕم َٛم ْؾ َ ًّ
َو َظم َٚم َؼ َهل َ٤م َأ ْه ًالَ ،و َظم َٚم َ٘م َٝم٤م َهل ُ ْؿ َو ُه ْؿ ِذم َأ ْص َال ِ
ب آ َسم٤م ِ ِٝم ْؿَ ،و َظم َٚم َؼ اًمٜمَّ ََّ٤مر َو َظم َٚم َؼ َهل َن٤م َأ ْه ً
نؿ ِذم
نؿ َو ُه ْ
نالَ ،و َظم َٚم َ٘م َٝمن٤م َهل ُ ْ
َأ ْص َال ِ
ب آ َسم٤م ِ ِٝم ْؿش(.)142
طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ًْم َ٘مٕمٜمََبِلَ ،قمـ ُم٤مًمِ ٍؽَ ،قمـ َأ ِو اًمز َٟم ِ
َ٤مدَ ،قم ِـ ْإَ ْقم َر ِجَ ،قم ْـ َأ ِو ُه َر ْي َر َةََ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
نقل اهللَِّ َص َّ
نغم اهللُ
ْ
َ
ْ َ
ْ ك
قد يق ًَمدُُ َقم َغم ا ًْم ِٗم ْٓمر ِةَ ،وم َ٠مسمقاه امقداٟمِ ِف ويٜمٍََماٟمِ ِفَ ،يمَام َشمٜمََ٤م َشمَ٩م ْ ِ ِ
ٍ
ِ
مج َٕمن٤م َءَ ،ه ْ
نؾ
ٞمٛمن ٍ٦م َ ْ
ُ
َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿُ « :يم كُؾ َُم ْق ًُم ُ
اإلسمِ ُؾ ُم ْـ َ ِهب َ
َ
َ
ََ ُ َُ َ َُ َ
قت وهق ص ِ
ُِ
نٖم ٌػم؟ َىم َ
حت كس ُِم ْـ َضمدْْ َقم٤م َء؟ش(َ )143ىم٤م ًُمقاَ :ي٤م َر ُؾم َ
نؿ سمِ َنام َيمَن٤م ُٟمُقا
قل اهللََِِّ ،أ َوم َر َأ ْي َ٧م َُم ْـ َي ُٛم ُ َ ُ َ َ
ن٤مل« :اهللَُّ َأ ْقم َٚم ُ
لمش(.)144
َقم ِ٤مُمٚمِ َ
٤مر ِ
ث ْسم ِـ ُِم ْوٙمِ ٍ
احل ِ
ؼم َٟمَ٤م ا ْسمن ُـ َو ْه ٍ
ن٥م،
قؾم ُ
ػ ْسم ُـ َقم ْٛم ٍروَ ،أ ْظم َ َ
ؼم َك ُي ُ
لم َو َأ َٟمَ٤م َأ ْؾم َٛم ُعَ ،أ ْظم َ َ
َىم َ٤مل َأ ُسمق َد ُاو َدُ :ىم ِر َئ َقم َغم ْ َ
ِ
ِ
قن َقم َٚمٞمٜمََ٤م ِهب َذا ْ ِ ِ
ِ ِ
ِ
اطم َت ََّ٩م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ
احلدي٨مَ ،ىم َ٤مل َُم٤مًم ٌؽ رمحف اهللْ :
َىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َُم٤مًم ًٙمً٤م ،ىم َٞمؾ ًَم ُف :إِ َّن َأ ْه َؾ ْإَ ْه َقاء َ ْ
َ
حي َت كَج َ ْ َ
سمِ ِ
لمش(.)145
آظم ِر ِهَ ،ىم٤م ًُمقاَ :أ َر َأ ْي َ٧م َُم ْـ َي ُٛم ُ
قت َو ُه َق َص ِٖم ٌػمَ ،ىم َ٤مل« :اهللَُّ َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َام َيمَ٤م ُٟمُقا َقم ِ٤مُمٚمِ َ

ِ
ِ
٤مب ِذم َذ َر ِاري اعمُْ ْ ِ
نم ِيملمََ (.)2510
اًموٜمََّّ٦م َ -سم ٌ
( )141أظمرضمف أسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
( )142أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُمٕمٜمك يمؾ ُمقًمقد يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة ،وطمٙمؿ ُمقت أـمٗم٤مل اًمٙمٗم٤مر وأـمٗم٤مل اعموٚمٛملم (.)0440
نم ِيملمََ ( ،)2512وُم٤مًمؽ ذم «اعمقـم٠مش ِيمتََ٤مب ْ ِ
ِ
ِ
٤مب ِذم َذ َر ِاري اعمُْ ْ ِ
٤مب َضم ِ٤مُم ِع ْ
امَٜمََ٤م ِ ِز (.)30
امَٜمََ٤م ِزَ -سم ُ
ُ
اًموٜمََّّ٦م َ -سم ٌ
( )143أظمرضمف أسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
( )144أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب اهلل أقمٚمؿ سمام يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن ( ،)4377وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُمٕمٜمك يمنؾ ُمقًمنقد يقًمند قمنغم اًمٗمٓمنرة،
وطمٙمؿ ُمقت أـمٗم٤مل اًمٙمٗم٤مر وأـمٗم٤مل اعموٚمٛملم (.)0437
( )145أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب اهلل أقمٚمؿ سمام يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن ( ،)4377وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُمٕمٜمك يمنؾ ُمقًمنقد يقًمند قمنغم اًمٗمٓمنرة،
وطمٙمؿ ُمقت أـمٗم٤مل اًمٙمٗم٤مر وأـمٗم٤مل اعموٚمٛملم (.)0437
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رشح السنة
ِ
٤مج ْسم ُـ اعمِْٜمْ َْٝم ِ
ي٨م « ُيم ك
رسن َطمن ِد َ
ُنؾ
٤ملَ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َ َّ
احل َو ُـ ْسم ُـ َقم ٍّكمَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َطم َّج ُ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ْ َ
محن٤م َد ْسمن َـ َؾمن َٚم َٛم َ٦مُ ،ي َٗم ُ
ُمق ًُم ٍ
نال ِ
ن٨م َىم َ
ب آ َسمن٤م ِ ِٝم ْؿ َطم ْٞم ُ
نذ اهللَُّ َقم َٚمن ْٞم ِٝم ُؿ ا ًْم َٕم ْٝمندََ ِذم َأ ْص َ
ن٨م َأ َظم َ
قد ُيق ًَمدُُ َقم َغم ا ًْم ِٗم ْٓم َر ِةش َىم َ٤ملَ :ه َذا ِقمٜمْْدََ َٟمَ٤م َطم ْٞم ُ
ن٤مل:
َْ
﴿ َأ ًَم ْو ُ٧م سمِ َرسم ُٙم ُْؿ َىم٤م ًُمقا َسم َغم﴾(.)147( )146
ِ
ن٤مل َر ُؾم ُ
اًمر ِاز كيَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ْسم ُـ َأ ِو َزا ِدََ َةََ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمِل َأ ِوَ ،قم ْـ َقم ِ٤مُم ٍرَ ،ىم٤م َلَ :ىم َ
نقل
قؾمك َّ
ٞمؿ ْسم ُـ ُُم َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م إِ ْسم َراه ُ
اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ« :ا ًْم َقا ِدََ ُة َواعمَْ ْق ُءو َد ُة ِذم اًمٜمَّ ِ
َّ٤مرش()152
مح٤مدَ ،قمـ َصم٤مسمِ ٍ
ِ
٧مَ ،قم ْـ َأ َٟم ٍ
َسَ ،أ َّن َر ُضم ًال َىم َ٤ملَ :ين٤م َر ُؾم َ
نقل اهللََِّ ،أ ْين َـ َأ ِو؟
قؾمك ْسم ُـ إِ ْؾم َامقم َٞمؾَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ َّ ٌ ْ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َ
٤مك ِذم اًمٜمَّ ِ
قك ِذم اًمٜمَّ ِ
َّ٤مرش َوم َٚم َّام َىم َّٗمك َىم َ٤مل« :إِ َّن َأ ِو َو َأ َسم َ
َىم َ٤ملَ « :أ ُسم َ
َّ٤مرش(.)371
نـ ُم٤مًمِ ٍ
مح٤مدَ ،قمـ َصم٤مسمِ ٍ
ِ
٧مَ ،قم ْـ َأ َٟم ِ
ن٤مل َر ُؾم ُ
ن٤ملَ :ىم َ
نؽَ ،ىم َ
نقل اهللَِّ« :إِ َّن
قؾمك ْسم ُـ إِ ْؾم َامقم َٞمؾَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ َّ ٌ ْ
َنس ْسم ِ َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َ
اًمِم ْٞم َٓم َ
َّ
جي ِري ُِم َـ ا ْسم ِـ آ َد َم َجم ْ َرى اًمدََّّ ِمش(.)150
٤من َ ْ

نغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
اخلَ َّٓم ِ
دم٤مًمِ ُونقا َأ ْه َ
نف َو َؾمن َّٚم َؿ َىم َ
٤مبَ ،أ َّن َر ُؾم َ
و َقم ْـ َأ ِو ُه َر ْي َر َةََ ،قم ْـ ُقم َٛم َر ْسم ِـ ْ
قل اهللَِّ َص َّ
نؾ
ن٤ملَ ُ َٓ « :
ْ
احل ِد َ
ي٨مش(.)151
ا ًْم َ٘مدََ ِرَ ،و َٓ ُشم َٗم ِ ُ
٤محت ُ
قه ُؿ ْ َ
(اًمنمح)
هذا اًمب٤مب يتٕمٚمؼ سمذراري اعمنميملم اًمذيـ يٛمقشمقن ىمبؾ أن يبٚمٖمقاُ ،م٤م طمٙمٛمٝمؿ؟
اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ -رمحٝمؿ اهلل -ذم طمٙمؿ ه١مٓء اًمذري٦م ُمـ ذري٦م اعمنميملم قمغم أىمقال:
( )146إقمراف.150 :
( )147أظمرضمف اًمالًمٙم٤م ل ذم «اقمت٘م٤مد أهؾ اًموٜم٦مش (.)1221
ِ
ِ
٤مب ِذم َذ َر ِاري اعمُْ ْ ِ
نم ِيملمََ (.)2515
اًموٜمََّّ٦م َ -سم ٌ
( )152أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)046 /03وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
( )151أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من أن ُمـ ُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر ومٝمق ذم اًمٜم٤مر وٓ شمٜم٤مًمف ؿمٗم٤مقم٦م وٓ شمٜمٗمٕمف ىمراسم٦م اعم٘مرسملم (ُ )021منـ طمندي٨م أٟمنس
ريض اهلل قمٜمف.
( )150أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ -سم٤مب صٗم٦م إسمٚمٞمس وضمٜمقده ( ،)1061وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًموالم -سم٤مب سمٞم٤من أٟمف يوتح٥م عمـ ر ل ظم٤مًمٞم٤م سمن٤مُمرأة
أن ي٘مقل هذه ومالٟم٦م (ُ ،)0153مـ طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم صٗمٞم٦م ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )151أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)2512وسم٤مب ذراري اعمنميملم ( ،)2502وأمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)12/1وأسمنق يٕمنغم ذم
«ُموٜمدهش ( ،)023واسمـ طمب٤من ذم «صحٞمحفش ( 57اسمـ سمٚمب٤من) ،واحل٤ميمؿ ذم «اعموتدرك قمنغم اًمّمنحٞمحلمش ( ،)137/1واًمبٞمٝم٘منل ذم «اًمونٜمـ اًمٙمنؼمىش
( ،)022/12وومٞمف :طمٙمٞمؿ سمـ ذيؽ اهلذزم ،ىم٤مل اسمـ طمجر ذم «شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مش (« :)1253جمٝمقلش.
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ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل :إهنؿ ُمـ أهؾ امٜم٦مٕ 8هنؿ ُوًمدوا قمغم اًمٗمٓمرة ،وًمنٞمس صمٛمن٦م ومنرق سمٞمنٜمٝمؿ وسمنلم ذراري
اعموٚمٛملمٕ 8ن ذراري اعموٚمٛملم ٓ جيري قمٚمٞمٝمؿ اًمتٙمٚمٞمػ ويمذًمؽ ذراري اعمنميملم ،وم٤مًمّمنبل اًمنذي قمٛمنره
ؾمٜم٦م ُم٤مت قمٜمد هذا اًمٞمٝمقدي أو ُم٤مت قمٜمد هذا اعموٚمؿ :يمالمه٤م َل ِ
جير قمٚمٞمف شمٙمٚمٞمػ ،ومٝمق ُمـ أهؾ امٜم٦م ،وىمن٤مل
قد إِ َّٓ ويق ًَمدُُ َقم َغم ِ
اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمفُ« :م٤م ُِمـ ُمق ًُم ٍ
اًمٗم ْٓم َر ِةش( )374إ ًذا ومٝمام ُمـ أهؾ امٜم٦م.
َُ
َ ْ َْ
واؾمتدًمقا سمحدي٨م صمٛمرة أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م ذيمر اًمرؤي٦م اًمتنل رآهن٤م وذيمنر ورأى إسمنراهٞمؿ
وقمٜمده صبٞم٤من اعموٚمٛملم ذم امٜم٦م ،ىم٤مل سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م :وأسمٜم٤مء اعمنميملم؟ ىم٤مل« :و َأ ْسمٜمََ٤مء اعمُْ ْ ِ
لمش( )153يٕمٜمنل
نميمِ َ
إسمٜم٤مء اًمذيـ َل يبٚمٖمقا احلٜم٨مٕ ،ن إُمر ومٞمٝمؿ ؾمقاء ،ه١مٓء اًمذيـ دون اًمتٙمٚمٞمػ ُمـ أسمٜمن٤مء اعمونٚمٛملم وُمنـ
ال َل ِ
أسمٜم٤مء اعمنميملم أص ً
جير قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مٚمؿ ،سمحٞم٨م ُيٙمت٥م هلؿ قمٛمؾ ،وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخٜم٤م اسمـ سم٤مز.
اًم٘مقل اًمث٤مين :أن صبٞم٤من اعمنميملم ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ،اًمٙمالم قمغم ذراري اعمنميملم ،ىمٞمؾ :إهنؿ ُمنـ آسمن٤م ٝمؿ،
يتبٕمقن آسم٤مءهؿ ،وهؿ يتبٕمقن آسم٤مءهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٓم ًٕم٤م ،هؿ ذم اًمدٟمٞم٤م يتٕمبقن آسم٤مءهؿ ومٞمحٙمٛمقا سم٠مهنؿ قمغم ـمري٘من٦م
آسم٤م ٝمؿ ،يٕمٜملً :مق أشم٤مٟم٤م امقدي أو ٟمٍماين ،اسمـ ًمف قمٛمره ؾمٜم٦م ،ىم٤ملُ :م٤مت اسمٜمل صٚمقا قمٚمٞمنفٟ ،مّمنكم قمٚمٞمنف؟ ُمن٤م
جيقزٕ 8ن طمٙمٛمف طمٙمؿ أسمٞمف ،ىم٤مًمقا :ومحٙمٛمف طمٙمؿ أسمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م ويمذًمؽ ذم أظمرة ،ومٞمٙمقٟمقن ُمع آسمن٤م ٝمؿ ذم
اًمٜم٤مر.
اظمت٤مر آظمرون ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ُيٗمتك ومٞمٝمؿ سمٗمتقى اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هٜم٤م سم٠من ي٘مقل« :اهللَُّ َأ ْقم َٚم ُؿ
صٖم٤مراً ،مق أهنؿ شم٘مدم هبنؿ
لمش(ُ )154م٤م ُمٕمٜمك هذه اًمٕمب٤مرة؟ يٕمٜمل :اهلل أقمٚمؿ هب١مٓء اًمذيـ ُم٤مشمقا
سمِ َام َيمَ٤م ُٟمُقا َقم ِ٤مُمٚمِ َ
ً
اًموـُ ،م٤م اًمذي ؾمٞمٕمٛمٚمقٟمف؟ هؾ ؾمٞمٙمقٟمقن يمآسم٤م ٝمؿ ومٞمٙمٗمرون؟ أو يٙمقٟمقن يمبٕمض اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ يدظمٚمقن ذم

( )152أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب امٜم٤م ز -سم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم أوٓد اعمنميملم ( ،)1163وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُمٕمٜمك« :يمؾ ُمقًمقد يقًمد قمنغم اًمٗمٓمنرةش
وطمٙمؿ ُمقت أـمٗم٤مل اًمٙمٗم٤مر وأـمٗم٤مل اعموٚمٛملم (.)0436
( )153أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)02/2واسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم «شمٗموػمهش ( ،)112/4واًمٓمنؼماين ذم «اعمٕمجنؿ اًمٙمبنػمش ( ،)611/063/1واحلن٤ميمؿ ذم
اٟم٘مٓم٤مع سملم احلوـ اًمبٍمي ،وإؾمقد سمنـ ِسينع ريض اهلل
«اعموتدرك قمغم اًمّمحٞمحلمش ( ،)101/0واًمبٞمٝم٘مل ذم «اًموٜمـ اًمٙمؼمىش ( ،)112/7وومٞمف:
ٌ
قمـ ،ىم٤مل اعمزي ذم «مذي٥م اًمٙماملش ( « :)013،010/0وىم٤مل اسمـ اعمديٜملَ :ل يوٛمع ُمـ إؾمقد سمـ ِسيعٕ 8ن إؾمقد ظمرج ُمـ اًمبٍمة أين٤مم قمنكم....
وىم٤مل قمب٤مس اًمدوريَ :ل يوٛمع احلوـ ُمـ إؾمقد سمـ ِسيعش.
( )154أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب امٜم٤م ز -سم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم أوٓد اعمنميملم ( ،)1162وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُمٕمٜمك يمنؾ ُمقًمنقد يقًمند قمنغم اًمٗمٓمنرة،
وطمٙمؿ ُمقت أـمٗم٤مل اًمٙمٗم٤مر وأـمٗم٤مل اعموٚمٛملم (.)0437
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اإلؾمالم ويوٚمٛمقن ،ومٞمح٤مل أُمرهؿ إمم اًمٕمٚمٞمؿ اخلبػم ُ -ؾم ْب َح٤م َٟمَف َو َشم َٕم َ٤ممم -اًمذي يٕمٚمؿ أٟمنف ًمنق ُمند ذم أقمامرهنؿ
يمٗم٤مرا أو أن ُامدوا إمم ـمريؼ اإلؾمالم ومٞمٙمقٟمقا ُموٚمٛملم ،وم٤مهلل أقمٚمنؿ سمنام
يمٗم٤مرا ومٞمٙمقٟمقا ً
ًمٙم٤مٟمقا إمم ومٕمؾ آسم٤م ٝمؿ ً
يم٤مٟمقا قم٤مُمٚملم.
ِ
يض اهلل َقمٜمْ َْٝم٤م -عم٤م ُم٤مت صبل ُمـ صبٞم٤من إٟمّم٤مر ،ذم سمٕمنض اًمرواين٤مت ىم٤مًمن٧م" :ين٤م
طمدي٨م قم٤م ِم٦م َ -ر َ
قمّمٗمقر ُمـ قمّم٤مومػم امٜم٦م"( )155وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذًمنؽ ٕهنن٤م
رؾمقل اهلل ،ـمقسمك ًمف،
ٌ
ؿمٝمدت عمٕملم ،واًمِمٝم٤مدة ًمٚمٛمٕملم اعمحدث سم٤ممٜم٦م ٓسمد ومٞمٝم٤م ُمـ ٟمصٓ ،سمد أن ُيٜمص قمغم اعمٕملم اعمحدد سم٠مٟمف ُمـ
أهؾ امٜم٦م ،أُم٤م أن يتقرم هذا اًمّمبل اًمٞمقم وقمٛمره ؾمٜم٦مٟ ،م٘مقل :هذا ذهن٥م إمم امٜمن٦مُ ،من٤م يٜمٗمنع ،أو أن َتنقت
اُمرأة ص٤محل٦م يمبػمة ذم اًموـ ذات صٞم٤مم وىمٞم٤مم صمؿ إذا ُم٤مت ىم٤مًمقا :هذه ُم٤م ؿم٤مء اهلل ذم امٜم٦م؟ هذا ظمٓم٠م ٓ حينؾ،
ُمٜمّمقص٤مً ،مٙمـ ٟم٘مقلُ :مـ ُم٤مت ُمٓمٞم ًٕم٤م هلل دظمؾ امٜم٦م ،يمنام أن ٟم٘منقل:
ٓ جيقز أن ُجيزم ٕطمد سم٤ممٜم٦م سمٕمٞمٜمف إٓ
ً
يم٤مومرا دظمؾ اًمٜم٤مر ،سمِمٙمؾ قم٤مم.
أن ُمـ ُم٤مت ً
ً
زًمزآ أن ضب دوًم٦م ُمـ اًمدول اًمٙمؼمى ومامت هب٤م قمدد ُمـ اًمٜم٤مسٟ ،م٘منقل :اًمٞمنقم ُمن٤مت،
ًمٙمـ ًمق أن
ِسا،
اًمٞمقم ؾمٞمدظمؾ اًمٜم٤مر يمذا ويمذا ُمـ اًمٙمٗم٤مر؟ ٓ ،هذا همػم صحٞمح ،أشمدري هب١مٓء أومٞمٝمؿ يٙمقن ىمند أؾمنٚمؿ ً
أشمدري هب١مٓء هؾ ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م أو ٓ؟ صمؿ أٟم٧م هؾ ًمؽ قمالىم٦م سم٤مًمٜم٤مر؟ اًمٜم٤مر قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٛمٝم٤مً ،مٙمنـ
ُم٤م طمٙمٛمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م؟ اًمٔم٤مهر أهنؿ يمٗم٤مر ،هذا احلٙمؿ اًمٔم٤مهر ،أُم٤م ذم أظمرة ومٛمّمػمهؿ ٟمحٞمٚمف إمم اهلل ،ومٜم٘مقل:
اهلل أقمٚمؿ ،هذا أُمر إمم اهللً ،مٙمـ ُمـ قمٚمٛمٜم٤م أٟمف ُم٤مت يم٤م ًومرا هذا ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ٓ إؿمنٙم٤مل ،اًمنذي يٛمنقت قمنغم
ؼما ُمـ إظمب٤مر أن زًمزآً أو همر ًىم٤م ُم٤مت ومٞمف يمنذا ويمنذا ُمنـ أهنؾ اًمٙمٗمنر ذم
يمٗمره ذم اًمٜم٤مرً ،مٙمـ أن شموٛمع ظم ً
اًمدوًم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م ومت٘مقل :اًمٞمقم دظمؾ اًمٜم٤مر ؾمبٕمقن ،صمامٟمقن ،ظمٓم٠م ،هذا همػم صحٞمح ،اهلل أقمٚمنؿ سمٕمبن٤مده هن١مٓء،
ُموٚمام ومٝمق ُمـ أهؾ امٜمن٦مُ ،منـ
يم٤مومرا ومٝمق ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ،يمام أٟم٤م ٟم٘مقلُ :مـ ُم٤مت
ً
ًمٙمـ إمج٤مًٓ ٟم٘مقلُ :مـ ُم٤مت ً
ُم٤مت قمغم اإلؾمالم ومٝمق ُمـ أهؾ امٜم٦م إن ؿم٤مء اهللٟ ،مرضمق ًمف ،ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿٟ :مرضمق ًمٚمٛمحوٜملم وٟمخ٤مف قمنغم
اعموٞمئلم ،أيُ :مـ اًمٕمّم٤مةً ،مق ُم٤مت اًمٞمقم قم٤مص ًٞم٤م ُمـ أهؾ اخلٛمقر واًمٗمجقر واًمٗمون٤مد ،هنؾ جينرؤ ُمونٚمؿ أن

( )155أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُمٕمٜمك يمؾ ُمقًمقد يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة ،وطمٙمؿ ُمقت أـمٗم٤مل اًمٙمٗم٤مر وأـمٗم٤مل اعموٚمٛملم (.)0440
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ي٘مقل أٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر؟ ٓ جيرؤ ،مخقره ،ذوره ومو٤مده ،حت٧م ُمِمٞمئ٦م اهللُ ،م٤م ٟمدري ،هنذا همٞمن٥مٕ ،ن اهلل إن
ؿم٤مء أدظمٚمف امٜم٦م ُمب٤مذ ًةً ،وإن ؿم٤مء قمذسمف ذم اًمٜم٤مر صمؿ أدظمٚمف امٜم٦مُ ،م٤م زم واًمدظمقل ذم ُمّمػمه؟
احل٤مصؾ :أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمٙمر قمٚمٞمٝم٤م اًمتٕمٞملم ،شمٕملم هذا اعمحذر.
احلدي٨م اًمذي سمٕمده ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ « :يم كُؾ ُمق ًُم ٍ
قد ُيق ًَمدُُ َقم َ
نغم ا ًْم ِٗم ْٓم َنر ِةش( )156يمنؾ ُمقًمنقد ُمنـ
َْ
أوٓد اعموٚمٛملم واًمٙمٗم٤مر واعمجقس يقًمد قمغم ومٓمرة ؾمقي٦مُ ،م٤م اًمذي حيدث؟ حيدث اًمتٖمٞمنػم ٓطم ً٘من٤مَ « :وم َ
ن٠م َسم َقا ُهش
ِِ
ٍَمناٟمِ ِفش أي :جيٕمالٟمنف
أُمف وأسمقه ،أو ُمـ طمقًمف إذا َل يٙمـ ًمف واًمدان « ُ َامق َداٟمفش يٕمٜمنل :جيٕمالٟمنف امقد ًين٤مَ « ،و ُيٜمَ َ

ٟمٍماٟم ًٞم٤م ،وذم اًمٚمٗمظ أظمر« :ويٛمجو٤مٟمفش( )157أي :جمقؾم ًٞم٤م ،و« ُي َنميم٤مٟمفش( )162أي :جيٕمالٟمف ُمنم ًيمً٤م.
مجٕم٤مء ،ه ْؾ ُ ِ
اإلسمِ ُؾ ُِمـ هبِ ٍ
« َيم ََام َشمٜمََ٤م َشم َُ٩م ْ ِ
حت كس ُِم ْـ َضمدْْ َقم٤م َء؟ش ُم٤م ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م؟ إذا وًمدت اًمٜم٤مىم٦م دمند
ٞمٛم٦م َ ْ َ َ َ
ْ َ َ
أهن٤م وًمدت هذا اًم٘م٤مقمقد صٖمػما آذاٟمف ؾم٤مُم٦مً ،مٞمس ومٞمٝم٤م ضمدع ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ جيدقمٝم٤م اًمٜمن٤مس« ،ه ْ ِ
نس ُِمن ْـ
َ
نؾ ُحت ك
ً
َضمدْْ َقم٤م َء؟ش( )161يٕمٜمل اًمتٍمف هذا أٟمف يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة ،يمام أن اًمبٝم٤م ؿ شمٜمنت٩م هبٞمٛمن٦م مجٕمن٤مء جمتٛمٕمن٦م ،طمتنك
ٓطم ً٘م٤م جيدقمٝم٤م ُمـ طمقهل٤م ٓطم ً٘م٤م.
" َىم٤م ًُمقاَ :ي٤م َر ُؾم َ
لمش( ")160يٕمٜمنل:
قل اهللََِِّ ،أ َوم َر َأ ْي َ٧م َُم ْـ َي ُٛم ُ
قت َو ُه َق َص ِٖم ٌػم؟ َىم َ٤مل« :اهللَُّ َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َام َيمَ٤م ُٟمُقا َقم ِ٤مُمٚمِ َ
ًمق أٟمف شم٘مدم سمف اًمٕمٛمر اهلل يٕمٚمؿ ،هؾ ؾمٞمٙمقن ُمثؾ صٗمقان اسمـ أُمٞم٦م وهق صٖمػم ،رسمؽ يٕمٚمؿ أن صنٗمقان اًمنذي
ُرو قمٜمد قمدو اهلل أُمٞم٦م أو قمٙمرُم٦م سمـ أو ضمٝمؾ اًمذي رو قمٜمد قمدو اهلل أسمق ضمٝمؾ اهلل يٕمٚمؿ أن صٗمقان إذا شم٘مدم
يمٗم٤مرا ،يمذًمؽ ُمنـ يٛمنقت وهنق
سمف اًموـ يوٚمؿ ،وأسمٞم٦م وأسمق ضمٝمؾ اهلل يٕمٚمؿ أٟمف إذا شم٘مدم هبؿ اًموـ ؾمٞمٙمقٟمقن ً

( )156أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب امٜم٤م ز -سم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم أوٓد اعمنميملم ( ،)1163وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُمٕمٜمك «يمؾ ُمقًمنقد يقًمند قمنغم اًمٗمٓمنرةش
وطمٙمؿ ُمقت أـمٗم٤مل اًمٙمٗم٤مر وأـمٗم٤مل اعموٚمٛملم (.)0436
( )157أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب امٜم٤م ز -سم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم أوٓد اعمنميملم ( ،)1163وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُمٕمٜمك «يمؾ ُمقًمنقد يقًمند قمنغم اًمٗمٓمنرةش
وطمٙمؿ ُمقت أـمٗم٤مل اًمٙمٗم٤مر وأـمٗم٤مل اعموٚمٛملم (.)0436
( )162أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)024 /5واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب أسمقاب اًم٘مدر  -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء يمؾ ُمقًمقد يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة (.)0116
( )161أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب امٜم٤م ز -سم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم أوٓد اعمنميملم ( ،)1163وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُمٕمٜمك «يمؾ ُمقًمنقد يقًمند قمنغم اًمٗمٓمنرةش
وطمٙمؿ ُمقت أـمٗم٤مل اًمٙمٗم٤مر وأـمٗم٤مل اعموٚمٛملم (.)0436
( )160أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب اهلل أقمٚمؿ سمام يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن ( ،)4377وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُمٕمٜمك يمنؾ ُمقًمنقد يقًمند قمنغم اًمٗمٓمنرة،
وطمٙمؿ ُمقت أـمٗم٤مل اًمٙمٗم٤مر وأـمٗم٤مل اعموٚمٛملم (.)0437
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صٖمػم ،رسمؽ يٕمٚمؿ هؾ ؾمٞمٙمقن قمغم ـمري٘م٦م قمٙمرُم٦م ويوٚمؿ ُمع أٟمف قمٜمد يم٤مومر ،أو ؾمٞمٙمقن قمغم ـمري٘م٦م أو ضمٝمؾ
ؾمٞموتٛمر ذم همٞمف ويمٗمره 8هلذا حي٤مل أُمرهؿ إمم اهلل.
وهلذا ىم٤مل يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ :إن اعمجٜمقن واًمذي َل شمبٚمٖمف اًمدقمقة هن٤م ًٞم٤م ،واًمّمبل ُمـ ه١مٓء ُمـ صبٞم٤من
اًمٙمٗم٤مر ُيٛمتحٜمقن ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ومٛمـ أـم٤مع ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٠من يرؾمؾ اهلل هلؿ ُمٚم ًٙمً٤م ،ي٠مُمرهؿ اعمٚمؽ هنذا سمن٠من يندظمٚمقا
اًمٜم٤م رُ ،مـ أـم٤مع اهلل ذم ذًمؽ اعم٘م٤مم يدظمؾ اًمٜم٤مر ،وي٘مقلٕ :ن رو أُمرين أن أدظمؾ اًمٜم٤مر ،هذا يٜمجق ،ومٞمٙمقن ُمـ
أهؾ امٜم٦م ،واًمذي ي٠مسمك ي٘مقل اهلل :قمّمٞمتٜمل ذم هذه اًمدار ،دار اهلقل واًمرقم٥م واخلقف ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ومٗمل اًمدٟمٞم٤م
ؾمٞمٙمقن طم٤مًمف سمال ؿمؽ إمم اًمٕمّمٞم٤من ،ومٞمجٕمٚمف اهلل ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ،هذا ُمٕمٜمك اُمتح٤مهنؿ ذم اًمٕمرص٤مت.
مح٤مد -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -طمدي٨مُ « :يم كُؾ ُمق ًُم ٍ
قد ُيق ًَمدُُ َقم َغم ا ًْم ِٗم ْٓم َنر ِةش( )161قمنغم أن هنذا قمٜمند أظمنذ اهلل
محؾ َّ
َْ
نؽ ُِمن ْـ َسمٜمِنل آ َد َم ُِمن ْـ ُفم ُٝم ِ
﴿وإِ ْذ َأ َظم َ
نذ َر كسم َ
نقر ِه ْؿ
اًمٕمٝمد قمغم سمٜمل آدم وهؿ ذم أصالب آسم٤م ٝمؿ ،ذم ىمقًمف شمٕمن٤مممَ :

ُذر َّي َت ُٝم ْؿ َو َأ ْؿم َٝمدََ ُه ْؿ َقم َغم َأٟم ُٗم ِو ِٝم ْؿ َأ ًَم ْو ُ٧م سمِ َرسم ُٙم ُْؿ َىم٤م ًُمقا َسم َغم َؿم ِٝمدْْ َٟمَ٤م﴾(.)162
طمدي٨م «ا ًْم َقا ِدََ ُة َواعمَْ ْق ُءو َد ُة ِذم اًمٜمَّ ِ
َّ٤مرش( )163ا ًْم َقا ِدََ ُة واضح ٕهن٤م قمٛمٚم٧م هذه امريٛم٦م اًمّمنٖمػمة وضمٕمٚمٝمن٤م
مٚمؽ سم٠من وأدم٤م وهل طمٞم٦مَ ،واعمَْ ْق ُءو َد ُة عم٤مذا دظمٚم٧م اًمٜم٤مر؟
ي٘مقل سمٕمض اًمنماح :إن هذا ذم واىمٕم٦م قملم حمددة ،واىمٕم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،شمٚمؽ اعمقءودة قمٚمؿ اهلل أهن٤م شمٙمنقن ُمنـ
أهؾ اًمٜم٤مر.
أُم٤م اًمّمٖمػم اًمذي يٛمقت وهق ذم طم٤مل صٖمره ُمـ أسمٜم٤مء اًمٙمٗمر وم٘مد شم٘مدم احلدي٨م اعمقضح« :اهللَُّ َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َنام
لمش( )164وهذه اعمو٠مًم٦م ُمـ اعمو٤م ؾ اًمتل هنك أهؾ اًمٕمٚمؿ قمـ يمثرة اًمٜمزاع واًمِم٘م٤مق ومٞمٝم٤م ،سمؾ ضم٤مء ذم
َيمَ٤م ُٟمُقا َقم ِ٤مُمٚمِ َ
سمٕمض اًمرواي٤مت اعمرومققم٦م :هٚمٙم٧م اًمٜم٤مس ذم ظمقضٝمؿ ذم اًمقًمندان واًم٘مندر إذا ظم٤مضنقا ومٞمٝمن٤م سمٖمنػم اًمٓمري٘من٦م
اًمنمقمٞم٦م.
( )161أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب امٜم٤م ز -سم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم أوٓد اعمنميملم ( ،)1163وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُمٕمٜمك «يمؾ ُمقًمنقد يقًمند قمنغم اًمٗمٓمنرةش
وطمٙمؿ ُمقت أـمٗم٤مل اًمٙمٗم٤مر وأـمٗم٤مل اعموٚمٛملم (.)0436
( )162إقمراف.150 :
ِ
ِ
٤مب ِذم َذ َر ِاري اعمُْ ْ ِ
نم ِيملمََ (.)2515
اًموٜمََّّ٦م َ -سم ٌ
( )163أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)046 /03وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
( )164أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب امٜم٤م ز -سم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم أوٓد اعمنميملم ( ،)1162وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُمٕمٜمك يمنؾ ُمقًمنقد يقًمند قمنغم اًمٗمٓمنرة،
وطمٙمؿ ُمقت أـمٗم٤مل اًمٙمٗم٤مر وأـمٗم٤مل اعموٚمٛملم (.)0437
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احلدي٨م اًمذي سمٕمده أن رضم ً
ال ؾم٠مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ ُمّمػم أسمٞمف ،وم٘م٤ملَ :أ ْي َـ َأ ِو؟ وىمد
٤مك ِذم اًمٜمَّ ِ
قك ِذم اًمٜمَّ ِ
َّ٤مرش َوم َٚم َّام َىم َّٗمك ،أقمٓمك ىمٗم٤مه يٕمٜمل ،وم َ٘م َ٤مل« :إِ َّن َأ ِو َو َأ َسم َ
ُم٤مت ذم ام٤مهٚمٞم٦م ،وم َ٘م َ٤ملَ « :أ ُسم َ
َّ٤مرش(.)387
يٕمٜمل :طمتك أسمق اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٙمقن ذم اًمٜم٤مر ٕٟمف ُم٤مت ذم ومؽمة وَل يٕمٛمؾ سم٤مًمديـ اًمذي يمن٤من
ُمقضمق ًدا وهق ديـ أسمٞمٝمؿ إسمراهٞمؿ ،ويم٤من هٜم٤مك طمٚمٗم٤مء قمغم ديـ إسمراهٞمؿً ،مٙمـ اًمٕمنرب ُمنـ ؿمن٠مهن٤م أن شم٘منقل:
﴿و َضمدْْ َٟمَ٤م آ َسم٤م َء َٟمَ٤م َقم َغم ُأ َُّم ٍ٦م َوإِ َّٟمَّ٤م َقم َغم آ َصم ِ
٤مر ِه ْؿ ُُم ْٝم َتَدُُ َ
ون﴾( ،)166وضمدٟم٤م آسم٤مءٟم٤م يٕمبدون هذه إصٜم٤مم يمنام ىمن٤مل ىمنقم
َ
إسمراهٞمؿ إلسمراهٞمؿَ ﴿ ،سم ْؾ َو َضمدْْ َٟمَ٤م آ َسم٤م َء َٟمَ٤م َيم ََذًمِ َؽ َي ْٗم َٕم ُٚم َ
قن﴾( ،)167إن هٜم٤مًمؽ طمج٦م ،ي٘مقل :واًمذي ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمنف
أو ؾم٠ميمقن أٟم٤م قمٚمٞمفً ،مٞمس طمج٦م وٓ يٜمجق سمف ص٤مطمبف ،وصمب٧م ذم ُموٚمؿ احلدي٨م اًمّمحٞمح :أن اًمٜمبل صنغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اؾمت٠مذن رسمف أن يزور ىمؼم أُمف عم٤م يم٤من ضم٤م ًٞم٤م إمم ُمٙمن٦مُ ،م٤مشمن٧م ذم اًمٓمرينؼ ،ومن٠مذن ًمنف ،وم٤مؾمنت٠مذٟمف أن
ِ
اًمو َال ُم -ومبٙمنك وأسمٙمنك ُمنـ طمقًمنفٟٕ ،منف ٓ يونتٓمٞمع أن
يوتٖمٗمر هل٤م ،ومٚمؿ ي٠مذن ًمف ،ومزاره٤م َ -قم َٚم ْٞمف َّ
اًمّم َال ُة َو َّ
يوتٖمٗمر هل٤م وهل أُمفٕ ،ن ُمـ ُم٤مشمقا قمغم اًمٙمٗمر ذم ام٤مهٚمٞم٦م سم٘مقهلؿً :مـ ٟمؽمك ُم٤م قمٚمٞمف آسم٤مءٟم٤م ًمٞمس هذا طمج٦م.
أُم٤م ُمـ ًمزم ديٜم ًً٤م ُمـ احلؼ يم٤من قمٚمٞمفُ ،مـ شمبٕمقا ديـ ُمقؾمك أو ديـ قمٞموك أو يمن٤مٟمقا قمنغم إرث إسمنراهٞمؿ،
ويم٤من زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ ي٘مقل يمام ذم اًمبخ٤مري :واهلل ي٤م ُمٕمنم ىمريشُ ،م٤م ومٞمٙمؿ أطمد قمنغم دينـ إسمنراهٞمؿ
ِ
اًمو َال ُم ،-ديـ إسمراهٞمؿ ُمٕمروف ،صمؿ ي٘مقل هلؿ :اًمِم٤مة
همػميٕ ،هنؿ شمٖمػموا قمـ ديـ إسمراهٞمؿ َ -قم َٚم ْٞمف َّ
اًمّم َال ُة َو َّ
ظمٚم٘مٝم٤م اهلل ،وأٟمزل هل٤م اعمٓمر ،وأٟمب٧م هل٤م اًمٕمِم٥م صمؿ شمذسمحقهن٤م قمغم همػم اؾمٛمف؟! ي٘مقل :شمذسمحقن اًمِم٤مة واهلل قمز
وضمؾ هق اًمذي ظمٚم٘مٝم٤م ،شمذسمحقهن٤م ًمٖمػم اهلل ،وأٟمزل اعمٓمر ومٜمب٧م اًمٙمأل ومرشمٕمن٧م هنذه اًمِمن٤مة ُمنـ رزق اهلل قمنز
وضمؾ صمؿ شمذسمحقهن٤م ًمٖمػم اهلل! ي٘مقل :أٟمتؿ ًموتؿ قمغم ديـ إسمراهٞمؿ ،ومٙم٤من ديـ إسمراهٞمؿ ُمٕمٚمق ًُمن٤مً ،مٙمنـ ي٘مقًمنقا
وضمدٟم٤م آسم٤مءٟم٤م ،وم٤مشمريمٜم٤م قمٚمٞمف ،قمبد اعمٓمٚم٥م.
أسمق ـم٤مًم٥م عم٤م أدرك اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ورأى أي٤مت وقمٚمؿ صدق اًمٜمبل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ
ِ
اًمو َال ُم -وىم٤مل ًمنفَ « :أ ْي َقمنؿُ ،ىم ْ
نؾ َٓ :إِ ًَمن َف إِ َّٓ اهللُ
ي٘مٞمٜمًً٤م ضمز ًُم٤م ويم٤من ذم ُمرض اعمقت وضم٤مءه َ -قم َٚم ْٞمف َّ
اًمّم َال ُة َو َّ
( )165أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من أن ُمـ ُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر ومٝمق ذم اًمٜم٤مر وٓ شمٜم٤مًمف ؿمٗم٤مقم٦م وٓ شمٜمٗمٕمف ىمراسم٦م اعم٘مرسملم (ُ )021منـ طمندي٨م أٟمنس
ريض اهلل قمٜمف.
( )166اًمزظمرف.00 :
( )167اًمِمٕمراء.52 :
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٤مج ًَم َؽ ِ َهب٤م ِقمٜمْْدََ اهللِش( ،)172ىم٤مل :هق قمغم ُمٚم٦م قمبد اعمٓمٚم٥م ،يٕمٜملٟ ٓ :منؽمك ُمن٤م قمٚمٞمنف آسم٤مءٟمن٤مُ ،منع قمٚمنؿ أو
ُأ َطم ك
قمٚمام شم٤م ًُم٤م وذم ؿمٕمره هذا يٜمْمح أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ص٤مدقً ،مٙمـ ي٘مقلُ :م٤م أشمرك ُم٤م يم٤من قمكم
ـم٤مًم٥م ً
أو ،هذا ًمٞمس طمج٦م قمٜمد اهلل ،ومٚمٝمذا يم٤مٟمقا امٚمٙمقن هلذا اًموب٥م.
ًمِم ْٞم َٓم َ
طمدي٨م« :إِ َّن ا َّ
جي ِري ُِم َـ ا ْسم ِـ آ َد َم َجم ْ َرى اًمدََّّ ِمش( )171طمدي٨م ُمٕمروف وأن اهلل قمز وضمؾ ُم ّٙمّـ هذا
٤من َ ْ
نق َو َىمبِٞم ُٚمن ُف ُِمن ْـ َطم ْٞم ُ
ن٨م ٓ
اًمِمٞمٓم٤من ُمـ أن جيري ُمـ اسمـ آدم جمرى اًمدم ،يمام ىمن٤مل اهلل شمٕمن٤ممم﴿ :إِ َّٟمَّن ُف َي َنرا ُيم ُْؿ ُه َ
َشم ََر ْو َهنُ ْؿ﴾( ،)170ومٞمقضم٥م هذا اًمٕمبد أن يتٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ويتحّمـ وحيرص قمنغم إذيمن٤مر ،وحينرص
قمغم ُم٤م ومٞمف ـمرد ًمٚمِمٞمٓم٤من ُمـ ذيمر اهلل ،وم٢من اهلل ؾمامه اًمقؾمقاس اخلٜم٤مس ،يقؾمقس ،ومن٢مذا ُذيمنر اهلل قمنز وضمنؾ
ٍ
قم٤مومٞم٦م ُمٜمف.
ظمٜم٨م ،يمٚمام أيمثرت ُمـ ذيمر اهلل قمز وضمؾ وُمـ يمت٤مسمف واؾمتٕمّمٛم٧م سم٤مهلل قمز وضمؾ يمٜم٧م ذم
احلدي٨م إظمػم هذا شم٘مدم.
وهمدً ا سم٢مذن اهلل ٟمو٠مل اهلل أن ي٘مدر ًمٜم٤م إهن٤مء هذا اًمٙمت٤مب ،إٟمف قمغم يمؾ رء ىمدير.
ً
وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد.

( )172أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب امٜم٤م ز -سم٤مب إذا ىم٤مل اعمنمك قمٜمد اعمقت ٓ :إًمف إٓ اهلل ( ،)1142وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم صح٦م إؾمالم
ُمـ طمرضه اعمقت ُم٤م َل ينمع ذم اًمٜمزع (.)02
( )171أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ -سم٤مب صٗم٦م إسمٚمٞمس وضمٜمقده ( ،)1061وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًموالم -سم٤مب سمٞم٤من أٟمف يوتح٥م عمـ ر ل ظم٤مًمٞم٤م سمن٤مُمرأة
أن ي٘مقل هذه ومالٟم٦م (ُ ،)0153مـ طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم صٗمٞم٦م ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )170إقمراف.05 :
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمبده ورؾمقًمف ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم،
أُم٤م سمٕمد:
(اعمتـ)
سم٤مب ذم امٝمٛمٞم٦م
ِ
ن٤ملَ :ه َ
قن َطم َّتَّك ُي َ٘م َ
َّ٤مس َي َت ََو٤م َء ًُم َ
َقم ْـ َأ ِو ُه َر ْي َر َةََ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
نذا
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ َٓ « :ي َز ُال اًمٜمَّ ُ
َظم َٚم َؼ اهللَُّ ْ
اخلَ ْٚم َؼ َوم َٛم ْـ َظم َٚم َؼ اهللََََّ ،وم َٛم ْـ َو َضمدََ ُِم ْـ َذًمِ َؽ َؿم ْٞم ًئ٤م َوم ْٚم َٞم ُ٘م ْؾ :آ َُمٜمْ ُْ٧م سمِ٤مهللَِّ ش(.)171
نق ُهَ ،ىم َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َي ُ٘م ُ
َقم ْـ َأ ِو ُه َر ْي َر َةََ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
ن٤ملَ « :ومن٢مِ َذا َىمن٤م ًُمقا
قلَ :وم َذ َيم ََر َٟم َْح َ

ِ
اًمّم َٛمدُُ ََل َيٚمِدْْ َو ََل ُيق ًَمدْْ َو ََل َي ُٙم ْـ ًَم ُف ُيم ُٗم ًقا َأ َطمدٌٌ ُصم َّؿ ًمِ َٞم ْت ُٗم ْؾ َقم ْـ َي َو ِ
٤مر ِه َصم َال ًصم٤م َو ًْم َٞم ْو َت َِٕم ْذ ُِم َـ
َذًم َؽ َوم ُ٘مق ًُمقا :اهللَُّ َأ َطم ٌدٌ اهللَُّ َّ
ْ
ْ
ْ
اًمِمٞم َٓم ِ
٤من ش(.)172
َّ ْ
٥مَ ،ىم َ٤ملُ :يمٜمْْ٧م ِذم ا ًْمب ْٓمح ِ
قل اهللَِّ ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
٤مء ِذم ِقم َّم٤م َسم ٍ٦م ومِ ِ
٤مس ْسم ِـ َقم ْب ِد اعمُْ َّٓمٚمِ ِ
َقم ِـ ا ًْم َٕم َّب ِ
ٞمٝم ْؿ َر ُؾم ُ
نف َو َؾمن َّٚم َؿ،
ُ
ْ
َ
َ َ
َومٛمر ْت ِهبِؿ ؾمح٤مسم ٌ٦مَ ،ومٜمَ َٔمر إِ ًَمٞمٝم٤مَ ،وم َ٘م َ٤ملُ« :م٤م ُشمُوٛم َ ِ ِ
٤مبَ ،ىم َ٤ملَ « :واعمُْ ْنز َنش َىمن٤م ًُمقاَ :واعمُْ ْنز َن،
اًمو َح َ
َ َْ
ْ َ َ َ
قن َهذه؟ ش َىم٤م ًُمقاَّ :
َ َ ك
َ َّ
َ٤من َضمٞمدًً اش َىم َ٤ملَ « :ه ْؾ َشمَدْْ ُر َ
َ٤من " َىم َ٤مل َأ ُسمق َد ُاو َدََ « :ل ْ ُأ ْشم ِْ٘م ِـ ا ًْم َٕمٜمَ َ
َ٤منش َىم٤م ًُمقاَ :وا ًْم َٕمٜمَ َ
َىم َ٤ملَ « :وا ًْم َٕمٜمَ َ
اًمو َام ِء
ون َُم٤م ُسم ْٕمدُُ َُم٤م َسم ْ َ
لم َّ
اطمدََ ٌة َأ ِو ا ْصمٜمَ َت ِ
ض؟ ش َىم٤م ًُمقاَٟ َٓ :مَدْْ ِريَ ،ىم َ٤مل« :إِ َّن سمٕمدََ ُم٤م سمٞمٜمََٝمام إُِم٤م و ِ
َو ْإَ ْر ِ
ث َو َؾم ْب ُٕم َ
َ٤من َأ ْو َصم َال ٌ
اًمو َنام ُء
ُ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ
قن َؾمٜمَ ً٦مُ ،صم َّؿ َّ
ٍ
ِ
لم َؾم َام ٍء إِ َمم َؾم َام ٍءُ ،صم َّؿ
لم َأ ْؾم َٗمٚمِ ِف َو َأ ْقم َال ُه ُِم ْث ُؾ َُم٤م َسم ْ َ
اًمو٤مسمِ َٕم ِ٦م َسم ْح ٌر َسم ْ َ
َوم ْق َىم َٝم٤م َيم ََذًم َؽش َطم َّتَّك َقمَدََّّ َؾم ْب َع َؾم َام َوات « ُصم َّؿ َوم ْق َق َّ
َوم ْق َق َذًمِ َؽ َصمامٟمِ َٞم ُ٦م َأ ْو َقم ٍ
لم َؾم َام ٍء إِ َمم َؾم َام ٍءُ ،صم َّؿ َقم َغم ُفم ُٝم ِ
نلم
نقر ِه ُؿ ا ًْم َٕم ْنر ُش َُمن٤م َسم ْ َ
لم َأ ْفم َالومِ ِٝم ْؿ َو ُر َيمَبِ ِٝم ْؿ ُِم ْث ُؾ َُم٤م َسم ْ َ
٤مل َسم ْ َ
َ
لم َؾم َام ٍء إِ َمم َؾم َام ٍءُ ،صم َّؿ اهللَُّ َشم َب َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤ممم َوم ْق َق َذًمِ َؽش(.)173
َأ ْؾم َٗمٚمِ ِف َو َأ ْقم َال ُه ُِم ْث ُؾ َُم٤م َسم ْ َ
ِ ٍ
ٍ
ِ
ؼم َٟمَ٤م َقم ْٛم ُرو ْسم ُـ َأ ِو َىمن ْٞم ٍ
سَ ،قمن ْـ ِؾم َنام ٍك،
اًمر ْ َ
مح ِـ ْسم ُـ َقم ْبد اهللَِّ ْسم ِـ َؾم ْٕمدَ ،و ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َؾمٕمٞمدَ ،ىم َ٤مَٓ :أ ْظم َ َ
قمـ َقم ْب ُدُ َّ
سمِ٢مِؾمٜمَ ِ
َ٤مد ِه َو َُم ْٕمٜمََ٤م ُه.
ْ

( )171أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ ،سم٤مب صٗم٦م إسمٚمٞمس وضمٜمقده ( ،)1054وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من اًمقؾمقؾم٦م ذم اإليامن (.)112
( )172أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم امٝمٛمٞم٦م ( ،)2500واًمٜمو٤م ل ذم «ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمىش (.)12275
( )173أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم امٝمٛمٞم٦م ( ،)2501واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب شمٗموػم اًم٘مرآن -سم٤مب وُمـ ؾمقرة احل٤مىم٦م ( ،)1102واسمنـ ُم٤مضمنف ذم
يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سم٤مب ومٞمام أٟمٙمرت امٝمٛمٞم٦م ( ،)171وأمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)024 /1وضٕمٗمف إًمب٤مين ذم «ضٕمٞمػ أو داودش
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احل ِد ِ
ِِ
ِ ٍ
ي٨م اًم َّٓم ِق ِ
يؾَ ،قم ْـ ُضم َب ْ ِػم ْسم ِـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ ُضم َب ْ ِػم ْسم ِـ
قمبد اًمرمحـ ْسم ُـ َـم ْٝم َام َنَ ،قم ْـ ؾم َامك سمِ٢مِ ْؾمٜمََ٤مده َو َُم ْٕمٜمََك َه َذا ْ َ
قل اهللَِِّ ،ضم ِٝمندََ ِ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َأ ْقم َر ِاوَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م َر ُؾمن َ
ُُم ْٓم ِٕم ٍؿَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،قم ْـ َضمد ِهَ ،ىم َ٤ملَ :أ َشمَك َر ُؾم َ
ت
ُ
َ٧م ْإَ ْٟمٕم٤ممَ ،وم٤مؾم َتَو ِؼ اهللََّ ًَمٜمََ٤م َوم٢مِ َّٟمَّ٤م َٟمَو َت ِْم ِ
٧م ا ًْم ِٕمٞم ُ٤مل ،و ِهن َٙم ِ
ْإَ ْٟم ُٗمس ،و َض٤م َقم ِ
نٗم ُع سمِ َ
نؽ َقم َ
نغم اهللَِّ
َ٧م ْإَ ُْم َق ُالَ ،و َه َٚم َٙم ْ
ُ َ
ْ
َ ُ ْ ْ
َ َ ُ

ِ
نقل؟ ش َو َؾمن َّب َح َر ُؾم ُ
حي َؽ َأ َشمَدْْ ِري َُم٤م َشم ُ٘م ُ
َو َٟم َْو َت َِْم ِٗم ُع سمِ٤مهللَِّ َقم َٚم ْٞم َؽَ ،ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
نقل اهللَِّ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ « :و ْ َ
ِ
ِ
ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿَ ،ومام َز َال يوبح طم َّتَّك ُقم ِر َ ِ
حي َؽ إِ َّٟم ُف َٓ ُي ْو َت َِْم َٗم ُع سمِ٤مهللَِّ
َُ ُ َ
َ
ف َذًم َؽ ِذم ُو ُضمقه َأ ْص َح٤مسمِفُ ،صم َّؿ َىم َ٤ملَ « :و ْ َ
ْ َ َ َ َ
ِ ِ
ِِ
ٍ ِ
َنذاش َو َىم َ
نغم َؾم َنام َواشمِ ِف َهل َ َٙم َ
حي َؽ َأ َشمَدْْ ِري َُم٤م اهللَُُّ ،إِ َّن َقم ْر َؿمن ُف َقم َ
ن٤مل
َقم َغم َأ َطمد ُم ْـ َظم ْٚم٘مفَ ،ؿم ْ٠م ُن اهللَِّ َأ ْقم َٔم ُؿ ُم ْـ َذًم َؽَ ،و ْ َ
٤مًمرايمِ ِ
سمِ َ٠م َص٤مسمِ ِٕم ِف ُِم ْث َؾ ا ًْم ُ٘م َّب ِ٦م َقم َٚم ْٞم ِف « َوإِ َّٟم ُف ًَم َٞمئِ كط سمِ ِف َأـمِ َ
٥مش.
اًمر ْطم ِؾ سمِ َّ
ٞمط َّ

َىم َ٤مل ا ْسم ُـ َسم َِّم ٍ
احل ِد َ
٤مر ِذم َطم ِديثِ ِف« :إِ َّن اهللََّ َوم ْق َق َقم ْر ِؿم ِفَ ،و َقم ْر ُؿم ُف َوم ْق َق َؾم َام َواشمِ ِفش(َ )174و َؾم َ
ي٨مَ ،قمن ْـ َضمن٤مسمِ ِر
٤مق ْ َ
مح َٚم ِ
نؽ ُِمنـ ُم َال ِ َٙم ِ
ث َقمنـ ُم َٚم ٍ
ْسم ِـ َقم ْب ِد اهللََِِّ ،قم ِـ اًمٜمََّّبِل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َ٤ملُ « :أ ِذ َن ِزم َأ ْن ُأ َطمند َ
ن٦م
َن٦م اهللَِّ ُِمن ْـ َ َ
ْ َ
ْ َ
ا ًْم َٕم ْر ِ
لم َؿم ْح َٛم ِ٦م ُأ ُذٟمِ ِف إِ َمم َقم٤مشمِ ِ٘م ِف َُم ِو َػم ُة َؾم ْب ِع ُِم٤م َ َِ٦م َقم٤م ٍمش( ).
ش ،إِ َّن َُم٤م َسم ْ َ
قمـ َأ ُسمق ُيق ُٟم َُس ُؾم َٚم ْٞم ُؿ ْسم ُـ ُضم َب ْ ٍػم َُم ْق َمم َأ ِو ُه َر ْي َر َةََ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م ُه َر ْي َر َة َي ْ٘م َر ُأ َه ِذ ِه ْأ َي َ٦م ﴿إِ َّن اهللََّ َي ْ
ن٠م ُُم ُر ُيم ُْؿ
َأ ْن ُشم َُ١مدوا ْإَُم٤م َٟم ِ
َ٤مت إِ َمم َأ ْهٚمِ َٝم٤م﴾( )176إِ َمم َىم ْقًمِ ِف َشم َٕم َ٤ممم ﴿ َؾم ِٛمٞم ًٕم٤م َسم ِّم ًػما﴾(َ )177ىم َ٤ملَ « :ر َأ ْي ُ٧م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َص َّ
نغم اهللُ
ك
َ
175

نغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ٞمٝم٤م َقم َغم َقم ْٞمٜمِ ِفشَ ،ىم َ٤مل َأ ُسمق ُه َر ْي َر َةََ « :ر َأ ْي ُ٧م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َص َّ
نف
ْ
َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َي َْم ُع إِ ْ َهب٤م َُم ُف َقم َغم ُأ ُذٟمفَ ،وا ًَّمتل َشمَٚم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
نػمَ ،ي ْٕمٜمِنل َأ َّن هللَِّ
َو َؾم َّٚم َؿ َي ْ٘م َر ُؤ َه٤م َو َي َْم ُع إِ ْص َب َٕم ْٞمفش(َ ،)222ىم َ٤مل ا ْسم ُـ ُيق ُٟم َُسَ :ىم َ٤مل اعمُْ ْ٘م ِر ُئَ :ي ْٕمٜمل :إِ َّن اهللََّ َؾمنٛم ٌ
ٞمع َسمّم ٌ
ام ْٝم ِٛم َّٞم ِ٦م".
ٍما َىم َ٤مل َأ ُسمق َد ُاو َدَ " :و َه َذا َرد َقم َغم ْ َ
َؾم ْٛم ًٕم٤م َو َسم َ ً
سم٤مب ذم اًمرؤي٦م
ِ
ِ
ِ
قؾم٤مَ ،ومٜمَ َٔم َر إِ َمم ا ًْم َ٘م َٛم ِر ًَم ْٞم َٚمن َ٦م ا ًْم َبندْْ ِر
َقم ْـ َضم ِر ِير ْسم ِـ َقم ْبد اهللََِِّ ،ىم َ٤ملُ :يمٜمََّّ٤م َُم َع َر ُؾمقل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ ُضم ُٚم ً
ِِ ِ
ؽم ْو َن َر َّسم ُٙم ُْؿ َيم َام َشم ََر ْو َن َه َذا َٓ ُشم َُْم٤م كُم َ
اؾم َت َٓم ْٕم ُت ُْؿ َأ ْن َٓ ُشم ْٖم َٚم ُبنقا
قن ِذم ُر ْؤ َيتفَ ،وم٢مِن ْ
نم َةََ ،وم َ٘م َ٤مل« :إِ َّٟم ُٙم ُْؿ َؾم َ َ
ًَم ْٞم َٚم َ٦م َأ ْر َسم َع َقم ْ َ

( )174أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم امٝمٛمٞم٦م ( ،)2504واسمنـ أو قم٤مصنؿ ذم «اًمونٜم٦مش ( ،)171واًمٓمنؼماين ذم «اعمٕمجنؿ اًمٙمبنػمش (/0
 ،)1325/106وومٞمفً :
أوٓ :حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ُمدًمس وَل يٍمح سم٤مًموامع ،صم٤مٟمٞمً٤م :ضمبػم سمـ حمٛمد سمـ ضمبػم ،وَل يقصم٘مف همػم اسمـ طمب٤من.
( )175أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم امٝمٛمٞم٦م ( ،)2505وصححف إًمب٤مين ذم «صحٞمح ام٤مُمعش (.)632
( )176اًمٜمو٤مء.36 :
( )177اًمٜمو٤مء.36 :
( )222أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم امٝمٛمٞم٦م ( ،)2506واًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ إوؾمطش (.)7112
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رشح السنة
ف ﴿ؾمنبح سمِحٛم ِ
ِ ِ
اًمِم ْٛم ِ
نؽ َىم ْب َ
ند َرسم َ
َقم َغم َص َال ٍة َىم ْب َؾ ُـم ُٚمق ِع َّ
نؾ
وهب٤م َوم٤م ْوم َٕم ُٚمقاش(ُ )221صم َّؿ َىم َر َأ َهذه ْأ َي َ٦م َ َ ْ َ ْ
س َو َىم ْب َؾ ُهم ُر ِ َ
اًمِم ْٛم ِ
ُـم ُٚمق ِع َّ
وهب٤م﴾(.)220
س َو َىم ْب َؾ ُهم ُر ِ َ

ون ِذم ر ْؤي ِ
قل اهللََِِّ ،أ َٟمَرى رسمٜمََ٤م يقم ا ًْم ِ٘مٞم٤مُم ِ
ن٤ملَ « :ه ْ
ن٦م؟ َىم َ
َ٤مسَ :ي٤م َر ُؾم َ
ن٦م
ن٤مر َ ُ َ
َقم ْـ َأ ِو ُه َر ْي َر َةََ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َٟم ٌ
نؾ ُشم َُْم ك
َ َ َّ َ ْ َ َ َ
ون ِذم ُر ْؤ َي ِ٦م ا ًْم َ٘م َٛم ِ
اًمِم ْٛم ِ
س ِذم اًم َّٔم ِٝم َػم ِة ًَم ْٞم َو ْ٧م ِذم َؾم َح٤م َسم ٍ٦م؟ ش َىم٤م ًُمقاَ ،َٓ :ىم َ٤ملَ « :ه ْؾ ُشم َُْم ك٤مر َ
َّ
نر ًَم ْٞم َٚمن َ٦م ا ًْم َبندْْ ِر ًَمن ْٞم َس ِذم
ِ ِ ِ
ون ِذم ُر ْؤ َيتِ ِف إِ َّٓ َيم ََام ُشم َُْم ك٤مر َ
َؾم َح٤م َسم ٍ٦م؟ ش َىم٤م ًُمقاَ ،َٓ :ىم َ٤ملَ « :وا ًَّم ِذي َٟم ْٗم ِز سمِ َٞم ِد ِه َٓ ُشم َُْم ك٤مر َ
مه٤مش(.)221
ون ِذم ُر ْؤ َي٦م َأ َطمد َ
قل اهللََِِّ ،أ ُيم كٚمٜمََ٤م يرى رسمف؟ َىم َ٤مل اسمـ ُمٕم ٍ
َقم ْـ َأ ِو َر ِز ٍ
قؾمك :ا ًْم ُٕم َ٘م ْٞم ِكم َ -ىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م َي٤م َر ُؾم َ
٤مذُ :خم ْٚمِ ًٞم٤م سمِ ِف
ْ ُ َُ
َ َ َ َّ ُ
يـَ - ،ىم َ٤مل ُُم َ
يـَ ،أ ًَمٞمس ُيم كٚم ُٙمُؿ يرى ا ًْم َ٘مٛمر؟ " َىم َ٤مل اسمـ ُمٕم ٍ
ِِ
ِ
ِ ِ
٤مذًَ « :م ْٞم َٚم َ٦م ا ًْم َبندْْ ِر
ْ ُ َُ
َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦مَ ،و َُم٤م آ َي ُ٦م َذًم َؽ ِذم َظم ْٚم٘مف؟ َىم َ٤ملَ :ي٤م َأ َسم٤م َر ِز ٍ ْ َ
ََ
ْ ََ
ُخم ْٚمِٞم٤م سمِ ِفش ُصمؿ ا َّشم َٗم َ٘م٤مُ :ىم ْٚم ُ٧م :سم َغمَ ،ىم َ٤ملَ « :وم٤مهللَُّ َأ ْقم َٔمؿش َىم َ٤مل اسمـ ُمٕم ٍ
٤مذَ :ىم َ٤ملَ « :وم٢مِ َّٟم ََّام ُه َق َظم ْٚم ٌؼ ُِم ْـ َظم ْٚم ِؼ اهللَِّ َوم٤مهللَُّ َأ َضم ك
نؾ
ْ ُ َُ
َ
ً
ُ
َّ

َو َأ ْقم َٔم ُؿش(.)222

ام ْٝم ِٛم َّٞم ِ٦م
َسم ٌ
اًمرد َقم َغم ْ َ
٤مب ِذم َّ

قل اهللَِّ ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ « :ي ْٓم ِقي اهللَُّ اًموامو ِ
قمـ َقم ْبدُُ اهللَِّ ْسم ُـ ُقم َٛم َرَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ات َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مُ ،صم َّؿ
َّ َ َ
ْ َ َ َ َ
َ
ون؟ ُصمؿ ي ْٓم ِقي ْإَر ِ
ِ
ام َّب ُ٤مر َ
َي ْ٠م ُظم ُذ ُه َّـ سمِ َٞم ِد ِه ا ًْم ُٞم ْٛمٜمََكُ ،صم َّؿ َي ُ٘م ُ
لمُ ،صم َّؿ َي ْ٠م ُظم ُذ ُه َّـ
اض َ
َؼم َ َّ َ
َ
ون؟ َأ ْي َـ اعمُْ َت َٙم ُ
قلَ :أ َٟمَ٤م اعمَْٚم ُؽَ ،أ ْي َـ ْ َ
ن٤مل اسمنـ ا ًْمٕمن َ ِ
ِ ِ
نؼم َ
ن٤مر َ
نؿ َي ُ٘من ُ
نقلَ :أ َٟمنن٤م اعمَْٚمِن ُ
ون؟ ش(.)223
ش َىمن َ ْ ُ َ
ون؟ َأ ْين َـ اعمُْ َت َٙمن ُ
ام َّبن ُ
نؽَ ،أ ْين َـ ْ َ
نالء « :سمِ َٞمننده ْإُ ْظمن َنرىُ ،صمن َّ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َ٤ملَ « :يٜمْ ِْز ُل َر كسمٜمََ٤م ُيم َُّؾ ًَم ْٞم َٚم ٍ٦م إِ َمم َؾم َام ِء اًمدكك ْٟم َٞم٤م َطم َّتَّك َي ْب َ٘منك ُصم ُٚم ُ
َقم ْـ َأ ِو ُه َر ْي َر َةََ ،أ َّن َر ُؾم َ
ن٨م
ِ
قين َوم َ٠مؾم َت ِ
قلُ :م ْـ َيدْْ ُقم ِ
ٞم٥م ًَم ُف؟ َُم ْـ َي ْو َ٠م ًُمٜمِل َوم ُ٠م ْقمٓمِ َٞمن ُف؟ َُمن ْـ َي ْون َت ْٖم ِٗم ُر ِين َوم َ
ن٠م ْهم ِٗم َر ًَمن ُف؟ ش(.)224
َج َ
ْ
اًم َّٚم ْٞم ِؾ ْأظم ُرَ ،وم َٞم ُ٘م ُ َ
سم٤مب ِذم ا ًْم ُ٘مر ِ
آن
َ ٌ
ْ

( )221أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم «رؤي٦م اهللش (ُ )143مـ طمدي٨م قمامرة سمـ روسمٞم٦م ريض اهلل قمٜمف.
( )220ـمف.112 :
( )221أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤م ؼ (.)0746
ِ
ِ
اًمرؤْْ َي ِ٦م ( ،)2511واسمـ ُم٤مضمنف ذم اومتتن٤مح اًمٙمتن٤مب ذم اإلينامن وومْمن٤م ؾ
اًموٜمََّّ٦مَ -سم ٌ
٤مب ِذم ك
( )222أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)123 /04وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
اًمّمح٤مسم٦م واًمٕمٚمؿ -سم٤مب ومٞمام أٟمٙمرت امٝمٛمٞم٦م (.)162
( )223أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م وامٜم٦م واًمٜم٤مر (.)0566
( )224أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتٝمجد -سم٤مب اًمدقم٤مء واًمّمالة ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ ( ،)1123وُموٚمؿ ذم يمت٤مب صالة اعمو٤مومريـ وىمٍمه٤م -سمن٤مب اًمؽمهمٞمن٥م ذم
اًمدقم٤مء واًمذيمر ذم آظمر اًمٚمٞمؾ واإلضم٤مسم٦م ومٞمف (.)536
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َّن٤مس ِذم اعمَْق ِىم ِ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َي ْٕم ِر ُض َٟم ْٗم َو ُف َقم َغم اًمٜمَّ ِ
َ٤من َر ُؾم ُ
قمـ َضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ َقم ْب ِد اهللََِِّ ،ىم َ٤ملَ :يم َ
نػ،
ْ
حي ِٛم ُٚمٜمِل إِ َمم َىم ْق ُِم ِفَ ،وم٢مِ َّن ُىمر ْي ًِم٤م َىمدْْ ُمٜمَ ُٕم ِ
قين َأ ْن ُأ َسمٚم َغ َيم ََال َم َروش(.)225
َوم َ٘م َ٤ملَ « :أ َٓ َر ُضم ٌؾ َ ْ
َ
َ
٥مَ ،و َقم ْٚم َ٘م َٛم ُ٦م ْسم ُـ َو َّىم ٍ
اًمز َسم ْ ِػمَ ،و َؾم ِٕمٞمدُُ ْسم ُـ اعمُْ َو َّٞم ِ
َقم ِـ ا ْسم ِـ ِؿم َٝم٤م ٍ
٤مصَ ،و ُقم َب ْٞمدُُ اهللَِّ ْسمن ُـ
ؼم ِين ُقم ْر َو ُة ْسم ُـ ك
بَ ،ىم َ٤ملَ :أ ْظم َ َ

احل ِد ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ي٨م َ -ىم٤م ًَم ْ٧مَ « :و ًَم َِم ْ٠م ِين ِذم َٟم ْٗم ِز َيم َ
٤من َأ ْطم َ٘م َنر ُِمن ْـ
َقم ْبد اهللََِِّ ،قم ْـ َطمدي٨م َقم٤م َِم َ٦م َ -و ُيمُؾ َطمدََّّ َصمٜمل َـم٤م َٗم ً٦مُ ،م َـ ْ َ
َأ ْن َي َت َٙم َّٚم َؿ اهللَُّ ِ َّذم سمِ َ٠م ُْم ٍر ُي ْت َْغمش(.)226
اًمِمٕمبِلَ ،قمـ َقم ِ٤مُم ِر سم ِـ َؿمٝم ٍرَ ،ىم َ٤ملُ « :يمٜمْ ُْ٧م ِقمٜمْْدََ اًمٜمََّّج ِ
ِ
ِ
اإل ْٟم ِ
٤مر َوم َ٘م َر َأ ا ْسم ٌـ ًَمن ُف آ َين ً٦م ُِمن َـ ْ ِ
ْج ِ
ٞمنؾ
َ
ْ
ْ
ْ
َقم ْـ َقم٤مُم ٍر َي ْٕمٜمل َّ ْ َّ
ْ٧م َوم َ٘م َ٤مل َأ َشم َْْم َح ُؽ ُِم ْـ َيم ََال ِم اهللَِّش(.)227
َوم َْم ِح ْٙم ُ
ٞمنذ ُيمُام سمِ َٙمَٚمِنام ِ
احلو َ ِ
ِ
َقم ِـ ا ْسم ِـ َقم َّب ٍ
٤مسَ ،ىم َ٤ملَ :يم َ
ت اهللَِّ
َ
نلم « ُأقم ُ َ
احل َون َـ َو ْ ُ َ ْ
َ٤من اًمٜمََّّبِ كل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾمن َّٚم َؿ ُي َٕمنق ُذ ْ َ
ٍ
٤من وه٤مُم ٍ
ٍ
ِ ِ
ن٦مَ ،و ُِمن ْـ ُيمُنؾ َقم ْ ٍ
نقلَ « :يم َ
نؿ َي ُ٘م ُ
َن٤من َأ ُسمنق ُيم ُْؿ ُي َٕمنق ُذ ِهبِ َنام إِ ْؾم َنام ِقم َٞمؾ
نلم َٓ َُّمن٦مش ُصم َّ
اًم َّتَّ٤م َُّم٦مُ ،من ْـ ُيمُنؾ َؿمن ْٞم َٓم َ َ َّ
آن ًَم ْٞم َس سمِٛم ْخ ُٚم ٍ
٤مقش(َ )212ىم َ٤مل َأ ُسمق َد ُاو َدَ « :ه َذا َدًمِ ٌٞمؾ َقم َغم َأ َّن ا ًْم ُ٘م ْر َ
َوإِ ْؾم َح َ
ققش.
َ

قل اهللَِّ ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ« :إِ َذا َشم َٙم َّٚمنؿ اهللَُّ سمِن٤م ًْمقطم ِل ،ؾم ِ
نٛم َع َأ ْه ُ
قمـ َقم ْب ِد اهللََِِّ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
اًمو َنام ِء
َ ْ
َ
نؾ َّ
َ
َ
ْ َ َ َ
ًمِ ِ
ِ ِ
َنذًمِ َؽ َطم َّتَّنك َي ْ
ن٠مشمِ َٞم ُٝم ْؿ ِضم ْ ِؼم ُ
قن َيم َ
قنَ ،وم َال َي َزا ًُم َ
اًمّم َٗم٤مَ ،وم ُٞم ّْم َٕم ُ٘م َ
ينؾَ ،طم َّتَّنك إِ َذا
َجر اًمو ْٚمو َٚم٦م َقم َغم َّ
ٚمو َامء َص ْٚم َّم َٚم ً٦م َيم َ
َّ
َضم٤م َء ُه ْؿ ِضم ْ ِؼم ُيؾ ُومز َع َقم ْـ ُىم ُٚم ِ
احل َّؼَ ،وم َٞم ُ٘مق ًُم َ
قنَ :ي٤م ِضم ْ ِؼمي ُؾ َُم٤م َذا َىم َ٤مل َر كسم َؽ؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
قهبِ ْؿش(َ ،)211ىم َ٤ملَ " :وم َٞم ُ٘مق ًُم َ
قن:
قلَ ْ :
احل َّؼ ".
احل َّؼَ ْ ،
َْ
(اًمنمح)
ذيمر رمحف اهلل ذم سم٤مسملم أُمر امٝمٛمٞم٦م ،و امٝمٛمل قمٜمد اًموٚمػ هنق ُمنـ أٟمٙمنر اًمّمنٗم٤مت يمٚمٝمن٤م أو سمٕمْمنٝم٤م
يّمدق قمغم ُمـ أٟمٙمر سمٕمض اًمّمٗم٤مت أٟمف ضمٝمٛمل يوٛمٞمٝمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومروع امٝمٛمٞم٦م ،واًمذيـ أٟمٙمروا اًمّمٗم٤مت
آن ( ،)2512واًمؽمُمنذي ذم يمتن٤مب َأسمنقاب َوم َْمن٤م ِ ِؾ ا ًْم ُ٘منر ِ
( )225أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)152 /01وأسمنق داود ذم ِيمتََن٤مب اًمونٜمَّ ِ٦م -سمن٤مب ِذم ا ًْم ُ٘منر ِ
آن-
ْ َ ُ
َ ٌ
ْ
ْ
ك
( ،) 0703واسمـ ُم٤مضمف ذم اومتت٤مح اًمٙمت٤مب ذم اإليامن وومْم٤م ؾ اًمّمح٤مسم٦م واًمٕمٚمؿ -سم٤مب ومٞمام أٟمٙمرت امٝمٛمٞم٦م (.)021
سمٕمْم٤م ( ،)0441وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمتقسم٦م -سم٤مب ذم طمدي٨م اإلومنؽ وىمبنقل شمقسمن٦م
( )226أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات -سم٤مب شمٕمديؾ اًمٜمو٤مء سمٕمْمٝمـ ً
اًم٘م٤مذف (.)0552
( )227أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)074 /02وأسمق داود ذم ِيمتََ٤مب اًموٜمَّ َِّ٦م -سم٤مب ِذم ا ًْم ُ٘مر ِ
آن (.)2514
َ ٌ
ْ
ك
٤مد ِ
( )212أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم ِيمتََ٤مب َأطم ِ
ي٨م إَ ْٟمْبِٞمَ ِ٤مء -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم {واختذ اهلل إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمال} (.)1151
ُ َ
( )211أظمرضمف أسمق داود ذم ِيمتََ٤مب اًموٜمَّ َِّ٦م -سم٤مب ِذم ا ًْم ُ٘مر ِ
آن (.)2516
َ ٌ
ْ
ك
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يمٚمٝم٤م أول ُمـ أٟمٙمر اًمّمٗم٤مت قمدو اهلل امٕمد سمـ درهؿ وذسمح يقم اًمٕمٞمد ،صمؿ ظمٚمٗمف شمٚمٛمٞمذه اًمِمن٘مل امٝمنؿ سمنـ
صٗمقان وٟمنم هذه اعم٘م٤مًم٦م ويم٤من ص٤مطم٥م ًمو٤من وَل يٙمـ ذا قمٚمؿ وٓ جم٤مًمو٦م ٕهؾ اًمٕمٚمؿً ،مٙمـ قمٜمده ىمدرة قمغم
يمثرة اًمٙمالم ومألضمؾ ذًمؽ اٟمتنمت ُمـ ـمري٘مف ،واٟمتنم ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت ذم قمدد ُمـ اًمٗمرق طمتك ٓ دمد ومرىم٦م إٓ
وقمٜمده٤م إٟمٙم٤مر ًمٚمّمٗم٤مت ضمز ًٞم٤م أو يمٚم ًٞم٤م ؾمقى أهؾ اًموٜم٦م.
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهلل -قمـ امٝمؿ سمـ صٗمقان:
ومٚمذا شم٘م٤مؾمٛم٧م اًمٓمقا ػ ىمقًمف *** وشمقارصمقه إرصمر ذي ؾمٝمامن
َل يٜمجق ُمـ أىمقاًمف ؾمقى *** أهؾ احلدي٨م وقموٙمر اًم٘مرآن
طمتك اعمٕمتزًم٦م وهؿ ظمّمقُمف ذم اًم٘مدر وذم اإليامن ،شم٠مصمروا سم٘مقًمف أظمنذاهؿ اهلل مجٞم ًٕمن٤م ذم اًمّمنٗم٤مت ،ومٛمنـ
أٟمٙمر اًمّمٗم٤مت يمٚمٝم٤م أو سمٕمْمٝم٤م ومٞمّمدق قمٜمف قمٜمد اًموٚمػ أٟمف ضمٝمٛمل.
ذم سمٕمض اًمٜموخ أن أسم٤م داود -رمحف اهلل -ىم٤مل :سم٤مب ذم امٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦مٕ ،ن ـمري٘مٝمام ذم هذا هق إٟمٙمن٤مر
اًمّمٗم٤مت ،ذيمر احلدي٨م إول أن اًمٜم٤مس يّمٚمقن ذم ىمٚم٦م إدب وامرأة أن يتون٤مءًمقا هنذا اًمون١مال اخلبٞمن٨م
اًمذي أصٚمف ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ،طمتك ي٘مقًمقا :ظمٚمؼ اهلل اخلٚمؼ ،ومٛمـ ظمٚمؼ اهلل؟  ،ضمنرأة قمجٞمبن٦م وؾمن١مال طمتٗمنف ذم
يمٗمف.
إذا ىمٚم٧م أن اهلل ظمٚمؼ ،ومٛمـ اًمتٜم٤مىمض أن شم٘مقل ُمـ ظمٚم٘مفٕ ،ن اًمنذي َيٚمنؼ ٓ َيٚمنؼ ،ىمن٤مل قمنز وضمنؾ:
َي ُٚم ُؼ َأ َومال َشم ََذ َّيم َُّر َ
ون﴾( ، )210هذا ؾم١مال طمتٗمف ذم يمٗمف ،يمٞمػ شم٘مقل أن اهلل هق اًمذي ظمٚمؼ
َي ُٚم ُؼ َيم ََٛم ْـ ٓ َ ْ
﴿ َأ َوم َٛم ْـ َ ْ
اًمواموات وإرض وُمـ ظمٚمؼ اهلل ،اهلل أول ًمٞمس ىمبٚمف رء ،وهق قمز وضمؾ أقمٔمؿ ُمـ أن َيٚمؼ.
قن ُِمـ د ِ
ِ
َي ُٚم ُ٘م َ
قن َؿم ْٞم ًئ٤م َو ُه ْؿ
ون اهللَِّ ٓ َ ْ
وهلذا أومْمؾ اهلل قمب٤مدة اعمٕمبقدات ُمـ دوٟمف ذم ىمقًمفَ ﴿ :وا ًَّمذي َـ َيدْْ ُقم َ ْ ُ
َي َٚم ُ٘م َ
قن﴾(.)211
ُْ
نؼ َأ َومنال
َي ُٚم ُ
نؼ َيم ََٛمن ْـ ٓ َ ْ
َي ُٚم ُ
وم٠مسمٓمؾ أن شمٙمقن ُموتح٘م٦م ًمٚمٕمب٤مدة ُمـ ضمٝم٦م أهنن٤م ختٚمنؼ ،هلنذا ىمن٤مل ﴿ َأ َوم َٛمن ْـ َ ْ
َشم ََذ َّيم َُّر َ
ون﴾  ،هذا ؾم١مال أصؾ ـمرطمف ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ ،وهلذا ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن اًمِمٞمٓم٤من ي٠ميت سمـ آدم

( )210اًمٜمحؾ.15 :
( )211اًمٜمحؾ.02 :
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ومٞم٘مقل ٟمٗمس اًمو١مال هذا ،هذا اهلل ظمٚمؼ اخلٚمؼ ومٛمـ ظمٚمؼ اهلل؟ وم٤مهلل قمز وضمؾ هق اخلن٤مًمؼ وُمن٤م ؾمنقاه خمٚمنقق
وهق -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -إول ومٚمٞمس ىمبٚمف رء -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -قمـ ذًمؽ قمٚمق يمبػما.
ْن٧م سمِن٤مهللَِّ ش(،)212
هذه يمٚمٛم٦م ُمـ اًمٙمٗمرُ ،م٤م قمالضمٝم٤م؟ قمالضمٝم٤م ومٞمام ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘منقل« :آ َُمٜمْ ُ
وذم ًمٗمظ آظمر ي٘مقل« آُمٜم٧م سم٤مهلل وُمال ٙمتف ويمتبف ورؾمٚمفش ،يٕمٜمل أن قمغم اًمٕمبد إذا ضم٤مء ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس وامـ
ووؾمقؾمقا سمٛمثؾ هذه اًمقؾمقؾم٦م وىم٤مًمقا اًمٙمٗمر أن ي٘م٤مسمٚمٝم٤م سم٤مإليامن «آ َُمٜمْ ُْ٧م سمِ٤مهللَِّ ش( )213وُمال ٙمتف ويمتبف ورؾمٚمف،
ومتٙمقن سمٛمث٤مسم٦م اًمٓمٝم٤مرة اًمتل شمزيؾ اًمٜمج٤مؾم٦م.
اًمّم َٛمدُُ ََل ْ َيٚمِدْْ َو ََل ْ ُيق ًَمدْْ َو ََل ْ َي ُٙم ْـ ًَم ُف ُيم ُٗم ًقا َأ َطمدٌٌ ش(،)214
ذم اًمٚمٗمظ أظمر إذا ىم٤مًمقا ذًمؽ « َوم ُ٘مق ًُمقا :اهللَُّ َأ َطمدٌٌ اهللَُّ َّ
وم٤مهلل َل يٚمد وَل يقًمد وَل يٙمـ -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -رء ىمبٚمف سمؾ هق إول ومٚمٞمس ىمبٚمف رء ،وًمنٞمس ًمنف يمٗمن١م -
ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -طمتك ي٘م٤مل ُمـ ظمٚم٘مف ،وهلذا اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ -ي٘م٤مس سمخٚم٘مف وٓ ي٘مقل هذا إٓ ُمِمنبف
ُمنمك ،ي٘مٞمس اهلل سمٕمب٤مده ،ومػمى اًمٕمب٤مدة ختٚمؼ ومٞم٘مقل إذا ُمـ ظمٚمؼ اهلل ،وم٤مهلل ظم٤مًمؼ ٓ َيٚمؼ -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
اًمِمٞم َٓم ِ
ِ ِ
ىم٤ملُ « :صمؿ ًمِٞم ْت ُٗم ْؾ َقمـ يو ِ ِ
٤من ش( ،)215يٕمٜمل طمتك يٕم٤مًم٩م هذا اًمنمنك سمن٤مإليامن
٤مره َصم َال ًصم٤م َو ًْم َٞم ْو َتَٕم ْذ ُم َـ َّ ْ
َّ َ
ْ ََ
أيْمن٤م
ويتٕمقذ سم٤مهلل ٕن هذا أصٚمف يمام ىمٚمٜم٤م ذم احلدي٨م أٟمف ذم أصٚمف ُمـ اًمِمٞمٓم٤من يمام ذم اًمٚمٗمنظ أظمنر ،هٜمن٤مك ً
قمالج أظمر ىم٤مل :وًمٞمٜمتٝمل ،يٕمٜمل يٜمتٝمل ُمـ هذا اخل٤مـمر وٓ يوؽمؾمؾ ُمٕمف وًمٞم٘مٓمٕمف وًمٞمٜمِمٖمؾ سمام ومٞمف ظمػم وُمـ
أقمٔمؿ ذًمؽ أن يذيمر اهلل وي٘مبؾ قمغم أُمر ديٜمف أو دٟمٞم٤مه وٓ يٙمؽمث هلذه اخلٓمرات.
احلدي٨م سمٕمد طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمف أهنؿ يم٤مٟمقا ذم ُمقضع ومو٠مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عمن٤م
ُمرت هبؿ ؾمح٤مسم٦م ُم٤مذا يم٤مٟمقا يوٛمقهن٤م ،صمؿ أظمؼم سمبٕمد ُم٤م سملم يمؾ ؾمامء وؾمامء ،ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن سمٞمٜمٝمام
اصمٜمت٤من أو صمالصم٦م وؾمبٕمقن ،طمدي٨م اسمـ ُموٕمقد أن سملم يمنؾ ؾمنامء وؾمنامء اصمٜمتن٤من أو صمالصمن٦م وؾمنبٕمقن ؾمنٜم٦م ،ذم
طمدي٨م اسمـ ُموٕمقد مخس ُم٤م ٦م قم٤مم وهذه طمو٥م اعموػم شم٤مرة يٙمقن اًمو٤م ر قمغم ىمدُمٞمنف يٛمٌمن ُمون٤موم٦م أـمنقل
وشم٤مرة يٙمقن اًمرايم٥م أو اًمٓمػم اًمذي َيٗمؼ يٙمقن ُمو٤مره أِسع ومٝمذا سمحو٥م ٟمقع ُم٤م ىمٓمع سمف اعموػم.
( )212أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ ،سم٤مب صٗم٦م إسمٚمٞمس وضمٜمقده ( ،)1054وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من اًمقؾمقؾم٦م ذم اإليامن (.)112
( )213أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ ،سم٤مب صٗم٦م إسمٚمٞمس وضمٜمقده ( ،)1054وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من اًمقؾمقؾم٦م ذم اإليامن (.)112
( )214أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم امٝمٛمٞم٦م ( ،)2500واًمٜمو٤م ل ذم «ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمىش (.)12275
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صمؿ أظمؼم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمبٕمد ُم٤م سملم يمؾ ؾمامء وؾمامء ،صمؿ ىم٤مل ذم أظمره «واهللُ ُؾم ْب َح٤م َٟم ُف َو َشم َٕم َ
نق َق
ن٤ممم َوم ْ

َذًمِ َؽش( ،)216يٕمٜمل ومقق اًمٕمرش سمٕمد أن ذيمر ُم٤م سملم يمؾ ؾمامء وؾمامء وذيمر ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمرش ،احلدي٨م سيح
ضمدً ا ذم إصمب٤مت اًمٕمٚمقم وذم هذا رد سيح قمغم امٝمٛمٞم٦م اًمٜمٗم٤مة اًمذيـ يٜمٗمقن قمٚمق اهلل ،احلدي٨م هذا ضٕمٗمف قمٜمند
ً
إًمب٤مين -رمحف اهلل ،-اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهلل -داومع قمٜمف وذيمر دٓ ؾ صنحتف ورد قمنغم ُمنـ ضنٕمٗمف ،ذيمنر أٟمنف
طمدي٨م ُمٕمروف وُم٤م ىمدح ومٞمف ُمـ ضمٝم٦م ؾمٜمده رد قمٚمٞمف -رمحف اهلل.
ذم طمدي٨م ضمبػم أن رضمؾ ضم٤مهؾ ضم٤مء وؾمئؾ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يدقمق اهلل وأظمؼم اًمٜمبنل صنغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن إٟمٗمس ضمٝمدت وهنٙم٧م إُمقال وهٚمٙم٧م إٟمٕم٤مم ،يٕمٜمل ُمـ اطمتٞم٤مج اعمٓمر ،وم٤مؾمتو٘مل اهلل
ًمٜم٤م وم٢مٟم٤م ٟموتِمٗمع سمؽ قمغم اهلل ،إمم أن واًمٙمالم ؾمٚمٞمؿ ،صمؿ ىم٤مل :وٟموتِمٗمع سم٤مهلل قمٚمٞمنؽ ،هنذا اًمنذي أهمْمن٥م
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يوتِمٗمع سم٤مًمٜمبل يٕمٜمل أن يٓمٚم٥م ُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ أن يندقمق اهلل،
ًمٙمـ أن يوتِمٗمع سم٤مهلل قمغم اًمٜمبل ،اهلل -ضمؾ وقمال -أقمٔمؿ ُمـ أن يوتِمٗمع سمف قمغم اطمد ُمـ ظمٚم٘مف ،سمؾ يوتِمٗمع
قمغم اهلل -ضمؾ وقمال.

حي َؽ َأ َشمَدْْ ِري َُم٤م اهللُُ؟ش( ،)217اًمٙمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ضمدًً ا ،أشمدري ُمن٤م اًمنذي
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملَ « :و ْ َ
ظمرج ُمـ ًمو٤مٟمؽ أٟم٧م ،صمؿ ؾمبح ومّم٤مر ي٘مقل « :ؾمبح٤من اهلل ،ؾمبحـ اهلل ،ؾمبح٤من اهللش ،اؾمتٛمر هٙمذا يٜمزه اهلل
قمـ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ؿمدة ُمٕمٜم٤مه٤م طمتك ص٤مر ذًمؽ ُمٕمروف ذم وضمقه أصح٤مسمف ،شم٠مصمروا ضمدًً ا ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
حي َؽ إِ َّٟم ُف َٓ ُي ْو َت َِْم َٗم ُع سمِ٤مهللِ َقم َغم َأ َطم ٍد ُِم ْـ َظم ْٚم ِ٘م ِف َؿم ْ٠م ُن اهللِ َأ ْقم َٔم ُؿ ُِمن ْـ َذًمِ َ
نؽش( ،)202اهلل -ضمنؾ
صمؿ ىم٤مل ًمفَ « :و ْ َ
وقمال -إذا أراد إُمر ي٘مقل ًمف :يمـ ،ومٞمٙمقن ٓ ،حيت٤مج اًمٜم٤مس ،ي٘مقل ًمٕمبد ُمـ قمبن٤مده إين أؿمنٗمع إًمٞمنؽ أٟمن٧م،
يٙمقن يمذا ويمذا ،إُمر هلل ُمب٤مذة جيريف ويٜمٗمذه ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

( )216أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم امٝمٛمٞم٦م ( ،)5201واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب شمٗموػم اًم٘مرآن -سم٤مب وُمـ ؾمقرة احل٤مىم٦م ( ،)1102واسمنـ ُم٤مضمنف ذم
يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سم٤مب ومٞمام أٟمٙمرت امٝمٛمٞم٦م ( ،)171وضٕمٗمف إًمب٤مين ذم «ضٕمٞمػ ام٤مُمعش ( ،)4271وىم٤مل« :ضٕمٞمػش.
( )217أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم امٝمٛمٞم٦م ( ،)2504واسمنـ أو قم٤مصنؿ ذم «اًمونٜم٦مش ( ،)171واًمٓمنؼماين ذم «اعمٕمجنؿ اًمٙمبنػمش (/0
 ،)1325/106وومٞمفً :
أوٓ :حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ُمدًمس وَل يٍمح سم٤مًموامع ،صم٤مٟمٞمً٤م :ضمبػم سمـ حمٛمد سمـ ضمبػم ،وَل يقصم٘مف همػم اسمـ طمب٤من.
( )202أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم امٝمٛمٞم٦م ( ،)2504واسمنـ أو قم٤مصنؿ ذم «اًمونٜم٦مش ( ،)171واًمٓمنؼماين ذم «اعمٕمجنؿ اًمٙمبنػمش (/0
 ،)1325/106وومٞمفً :
أوٓ :حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ُمدًمس وَل يٍمح سم٤مًموامع ،صم٤مٟم ًٞم٤م :ضمبػم سمـ حمٛمد سمـ ضمبػم ،وَل يقصم٘مف همػم اسمـ طمب٤من.
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حي َؽ َأ َشمَدْْ ِري َُم٤م اهللُُ؟ش( ،)201يٕمٜمل هذا اًمو١مال يدل قمغم ضمٝمٚمؽ سم٤مهللَ « ،أ َشمَدْْ ِري َُم٤م اهللُُ؟ إِ َّن َقم ْر َؿم َف َقم َ
نغم
« َو ْ َ
ؾمٛمقاشمِ ِف َهل َٙم ََذاش وىم٤مل سم٠مصبٕمف ُمثؾ اًم٘مب٦م قمٚمٞمف  ،يٕمٜمل اًمٕمرش ومنقق اًموناموات «وإِ َّٟمَّنف ًَمٞمنئِ كط سمِ ِ
نفش أي سمن٤مًمرب
َ ُ َ
َ ََ
َ
٤مًمرايمِ ِ
ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم « َأـمِ َ
٥مش.
اًمر ْطم ِؾ سمِ َّ
ٞمط َّ
ي٠مط أي يّمقت سمف يمّمقت أـمٞمط اًمرطمؾ ،واًمرطمؾ يقضع قمغم اًمبٕمػم ،ومدل احلدي٨م ،وهلنذا ذم اًمٚمٗمنظ
إظمر «اهللَ َوم ْق َق َقم ْر ِؿم ِف َو َقم ْر ُؿم ُف َوم ْق َق َؾم َٛم َقاشمِ ِفش( ،)200دل احلدي٨م قمغم اًمرد قمنغم ٟمٗمن٤مة اًمٕمٚمنقم ُمنـ امٝمٛمٞمن٦م
واعمٕمتزًم٦م ،ذيمر طمدي٨م قمـ ظمٚم٘م٦م ُمٚمؽ ُمـ اعمال ٙم٦م ُمـ محٚمن٦م اًمٕمنرش أذن ًمٚمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ أن
لم َؿم ْح َٛم ِ٦م ُأ ُذٟمِ ِف إِ َمم َقم٤مشمِ ِ٘م ِف َُم ِو َػم ُة َؾم ْب ِع ُِم٤م َ َِ٦م َقم٤م ٍمش( ) ،واهلل قمغم يمؾ رء ىمدير ،هذا يدل قمنغم
يتحدث قمٜمف« َُم٤م َسم ْ َ
201

هقل وقمٔمؿ ظمٚم٘متف.
ُم٤م سملم قم٤مشم٘مف ،اًمٕم٤مشمؼ ُم٤م سملم اعمٜمٙمبلم قمغم أصؾ اًمٕمٜمؼ هذه اعمو٤موم٦م اًم٘مّمنػمةُ ،من٤م سمنلم اًمٕمن٤مشمؼ وؿمنحٛم٦م
إذن ُموػمة ؾمبع ُم٤م ٦م ؾمٜم٦م ،إذا ُم٤م ظمٚم٘متف هق؟ إذا يم٤مٟم٧م اعمو٤موم٦م سملم اًمٕم٤مشمؼ وؿمحٛم٦م إذن ؾمبٕمام ٦م قم٤مم ومٙمؿ
ِ
ُقن سمِ ِف َو َي ْون َت ْٖم ِٗم ُر َ
قن سمِ َح ْٛم ِد َرهبِ ْؿ َو ُي ْ١م ُِمٜمُ َ
قن ا ًْم َٕم ْر َش َو َُم ْـ َطم ْق ًَم ُف ُي َوب ُح َ
حي ِٛم ُٚم َ
ون
شمٙمقن ظمٚم٘م٦م هذا اعمٚمؽ﴿ ،ا ًَّمذي َـ َ ْ
ُنؾ َ ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
نؿ َقمن َ
اب
رء َر ْ َ
نذ َ
محن ً٦م َوقم ْٚم ًنام َومنن٤م ْهمٗم ْر ًم َّٚمنذي َـ َشمنن٤م ُسمقا َوا َّشم َب ُٕمنقا َؾمننبِٞم َٚم َؽ َوىم ِٝم ْ
ًم َّٚمنذي َـ آ َُمٜمُننقا َر َّسمٜمََن٤م َوؾمن ْٕم َ٧م ُيم َّ ْ
ام ِحٞم ِؿ﴾( ، )202هذا اطمد محٚم٦م اًمٕمرش.
َْ
احلدي٨م اًمذي سمٕمده أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق اعمٗمرس ًمٙمت٤مب اهلل -ضمؾ وقمال -واعمبلم ًمف ،ىمنرأ
ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :إِ َّن اهللََّ ي ْ٠مُمر ُيمُؿ َأ ْن ُشم َُ١مدوا إَُم٤م َٟم ِ
لم اًمٜمَّ ِ
حت ُٙم ُُٛمقا سمِ٤م ًْم َٕمندْْ ِل إِ َّن اهللََّ
َّ٤مس َأ ْن َ ْ
َ٤مت إِ َمم َأ ْهٚمِ َٝم٤م َوإِ َذا َطم َٙم َْٛم ُت ُْؿ َسم ْ َ
ك
َ
َ ُُ ْ
ٟمِ ِٕم َّام َي ِٕم ُٔم ُٙم ُْؿ سمِ ِف إِ َّن اهللََّ َيم َ
َ٤من َؾم ِٛمٞم ًٕم٤م َسم ِّم ًػما﴾( ، )203ي٘مقل أسمق هريرة رأي٧م رؾمنقل اهلل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ
يْمع إهب٤مُمف قمغم أذٟمف ،واًمتل شمٚمٞمٝم٤م قمغم قمٞمٜمف.
( )201أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم امٝمٛمٞم٦م ( ،)2504واسمنـ أو قم٤مصنؿ ذم «اًمونٜم٦مش ( ،)171واًمٓمنؼماين ذم «اعمٕمجنؿ اًمٙمبنػمش (/0
 ،)1325/106وومٞمفً :
أوٓ :حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ُمدًمس وَل يٍمح سم٤مًموامع ،صم٤مٟم ًٞم٤م :ضمبػم سمـ حمٛمد سمـ ضمبػم ،وَل يقصم٘مف همػم اسمـ طمب٤من.
( )200أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم امٝمٛمٞم٦م ( ،)2504واسمنـ أو قم٤مصنؿ ذم «اًمونٜم٦مش ( ،)171واًمٓمنؼماين ذم «اعمٕمجنؿ اًمٙمبنػمش (/0
 ،)1325/106وومٞمفً :
أوٓ :حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ُمدًمس وَل يٍمح سم٤مًموامع ،صم٤مٟمٞمً٤م :ضمبػم سمـ حمٛمد سمـ ضمبػم ،وَل يقصم٘مف همػم اسمـ طمب٤من.
( )201أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم امٝمٛمٞم٦م ( ،)2505وصححف إًمب٤مين ذم «صحٞمح ام٤مُمعش (.)632
( )202هم٤مومر.5 :
( )203اًمٜمو٤مء.36 :
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رشح السنة
ي٘مقل أسمق داود ُمٕمٚم ً٘م٤م وشمٕمٚمٞم٘م٤مت أو داود سم٤مًمٙمت٤مب ىمٚمٞمٚم٦م ظم٤مص٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم اعمتقن ،ىم٤مل :هذا رد قمغم
امٝمٛمٞم٦م ،وهذا ُمقضع ُمٝمؿ ،يمٞمػ يٙمقن ر ًدا قمغم امٝمٛمٞم٦م ،ووضمنف يمقٟمنف رد قمنغم امٝمٛمٞمن٦م أن ومٞمنف حت٘مٞم٘منل
اًمّمٗم٦م يٕمٜمل اًمٜمبل ي١ميمد هبذا أن اًمّمٗم٦م قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م يوتحٞمؾ أن ي٠ميت اطمد ًمٞمحرف احلدي٨م أو حينرف أين٦م
ٕن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمبلم يٕمٜمل أن اًمّمٗم٦م ؾمٛمع طم٘مٞم٘مل وصٗم٦م سمٍم طم٘مٞم٘مٞم٦م ومال يونتٓمٞمع أطمند أن
يٗمٕمؾ يمام شم٘مقل اعمٕمتزًم٦م.
اًمبٍم اعم٘مّمقد سمف اًمٕمٚمؿ يمٞمػ ذًمؽ واًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يبلم أٟمف سمٍم طم٘مٞم٘ملُ ،مٕمٚمقم أن ؾمنٛمع
اهلل وسمٍم اهلل ًمٞمس يموٛمع وسمٍم اعمخٚمقق ٕن اهلل ي٘مقلًَ ﴿ :مٞمس َيم َِٛم ْثٚمِ ِف َرء وهق ِ
ِ
نػم﴾(، )204
اًموٛم ُ
ْ َ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
ٞمع اًم َبّم ُ
ً
أصنال سمنٜمص
وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن ؾمٛمع اهلل ُمثؾ ؾمٛمع اعمخٚمقق ،أو أن سمٍم اهلل ُمثؾ سمٍم اعمخٚمنقق ومٝمنذا ُمٜمٗمنل
ىمقًمفًَ ﴿ :مٞمس َيم َِٛم ْثٚمِ ِف َرء وهق ِ
ٞمع اًم َب ِّم ُػم﴾(.)205
اًموٛم ُ
ْ َ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
ٟم٘مقل ؾمٛمٕمف وسمٍمه -ضمؾ وقمالٟ -م٘مقل ومٞمٝمام ُمثؾ ُم٤م ٟم٘مقل ذم قمٚمٛمف ،يمام أن قمٚمٛمف ًمٞمس يمٕمٚمؿ اعمخٚمنقق
ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ومٙمذًمؽ ؾمٛمٕمف وسمٍمه ،اهلل -ضمؾ وقمال -عم٤م ذيمر قمٚمؿ اعمخٚمنقق أصمبن٧م ًمٚمٛمخٚمنقق قمٚمنؿوم٘م٤ملَ ﴿ :و َُم٤م ُأوشمِٞم ُت ُْؿ ُِم َـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ إِ َّٓ َىمٚمِ ًٞمال﴾( ، )206وعم٤م ذيمر قمٚمٛمف -ضمؾ وقمال -ىم٤ملَ ﴿ :و ِقمٜمْْدََ ُه َُم َٗم٤مشمِ ُح ا ًْم َٖم ْٞم ِ
٥م ٓ
ن٦م ِذم ُفم ُٚمنام ِ
ن٦م إِ َّٓ يٕم َٚمٛمٝمن٤م وٓ طمب ٍ
يٕم َٚمٛمٝم٤م إِ َّٓ هق ويٕم َٚمؿ ُم٤م ِذم ا ًْمؼم وا ًْمبح ِر وُم٤م َشمَو ُ٘م ُط ُِمنـ ور َىم ٍ
ت إَ ْر ِ
ض َوٓ
َ ْ ُ َ َ َ َّ
َْ ُ َ
َ
ْ ََ
َ َ َ ْ َ َ ْ
ُ َ ََْ ُ َ

َ٤مب ُُمبِ ٍ
س إِ َّٓ ِذم يمِ َت ٍ
َر ْـم ٍ
٥م َوٓ َي٤مسمِ ٍ
لم﴾(.)207

ومٚمٚمف قمٚمؿ يٚمٞمؼ سمف سمحو٥م قمٔمٛمتف وضمالًمف ويمؼمي٤م نف ،وًمٚمٛمخٚمنقق قمٚمنؿ يٚمٞمنؼ سمْمنٕمػ هنذا اعمخٚمنقق
اعموٙملم ،وهلذا ىم٤مل ﴿ : :وُم٤م ُأوشمِٞم ُتُؿ ُِمـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ إِ َّٓ َىمٚمِ ًٞمال﴾( ، )212ىم٤مل﴿ :واهللَُّ َأ ْظمرضم ُٙمُؿ ُِمـ سم ُٓم ِ
قن ُأ َُّم َٝمن٤مشمِ ُٙم ُْؿ
َ َ ْ ْ ُ
َ
ْ َ
َ َ
اًمو ْٛم َع َوإَ ْسم َّم َ٤مر َوإَ ْومئِدََ َة ًَم َٕم َّٚم ُٙم ُْؿ َشم َِْم ُٙم ُُر َ
ٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
ون﴾(.)211
قن َؿم ْٞم ًئ٤م َو َضم َٕم َؾ ًَم ُٙم ُُؿ َّ

( )204اًمِمقرى.11 :
( )205اًمِمقرى.11 :
( )206اإلِساء.63 :
( )207إٟمٕم٤مم.37 :
( )212اإلِساء.63 :
( )211اًمٜمحؾ.56 :
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رشح السنة
قمٚمام ٟمٙمقن ُمِمبٝملم سم٠من ًمٚمٛمخٚمنقق قمٚمنؿ،
وُمع ذًمؽ اًمٕمٚمؿ اًمذي قمٜمد اًمبنم يمٚمف ىمٚمٞمؾ ،ومٝمؾ إذا أصمبتٜم٤م هلل ً
ٟم٘مقلً :مٚمٛمخٚمقق قمٚمؿ يٚمٞمؼ سمف وهق اًم٘مٚمٞمؾ ،وهلل قمٚمؿ يٚمٞمؼ سمنف وهنق اًمنذي ورد ذم هنذه أين٦م وهمػمهن٤م ُمنـ
أي٤مت ،إذا ٟمثب٧م هلل اًمٕمٚمؿ اًمذي يٚمٞمؼ سمف واًموٛمع اًمذي يٚمٞمؼ سمنف ،واًمبٍمن اًمنذي يٚمٞمنؼ سمنف ،وٟمثبن٧م سمنذًمؽ
ًمٚمٛمخٚمقق ُم٤م يٚمٞمؼ ًمٚمٛمخٚمقق ُمـ ضٕمٗمف وومٜم٤مءه ،وهذا رد قمغم امٝمٛمٞم٦م يمام ي٘مقل -رمحف اهلل.-
أيْم٤م اًمرؤي٦م مم٤م أٟمٙمرم٤م امٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م ،أطم٤مدي٨م اًمرؤي٦م رواه٤م ٟمحق ُمنـ
اًمب٤مب اًمذي سمٕمده ذم اًمرؤي٦مً ،
صمالصملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،ومٝمل ُمتقاشمرة ذم ضمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م ودٓ قمٚمٞمٝم٤م ٟمّمنقص اًم٘منرآن يم٘مقًمنف شمٕمن٤مممُ ﴿ :و ُضمنق ٌه
ٍِ ِ
َ٤مض ٌة﴾()210
َي ْق َُمئذ َٟم َ
﴿إِ َمم َر َهب٤م َٟمَ٤مفمِ َر ٌة﴾( ، )211ذيمر اًمقضمقه وأهن٤م ٟم٤مفمرة قمغم رهب٤م وم٢مذا ٟمٔمرت قمغم رهبن٤م أيمرُمٝمن٤م اهلل سم٤مًمٜمرضنة
وذًمؽ ُمـ أصم٤مر اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل -ضمؾ وقمال.-
امٜمَّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّن٦م
احل ْوٜمََك َو ِز َي٤م َد ٌة َوٓ َي ْر َه ُؼ ُو ُضم َ
نح ُ
ؽم َوٓ ذ ًَّم ٌ٦م ُأ ْو ًَمئ َؽ َأ ْص َ
٤مب ْ َ
قه ُٝم ْؿ َىم َ ٌ
وىم٤مل شمٕم٤مممً﴿ :م َّٚمذي َـ َأ ْطم َوٜمُُقا ْ ُ
ِ
ٞمٝم٤م َظم٤مًمِدُُ َ
امٜمََّّن ُ٦م،
ُه ْؿ وم َ
احل ْونٜمََك ْ َ
ون﴾( ، )212ومرأى اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ يمنام ذم ُمونٚمؿ أين٦م ،وم٘من٤مل « ْ ُ
َواًمز َي٤م َد ُة اًمٜمَّ َٔم ُر إِ َمم َو ْضم ِف اهللِ َقم َّز َو َضم َّؾش(.)213
وؾم٠مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رسمف ىم٤ملَ « :و َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ ًَم َّذ َة اًمٜمَّ َٔم ِر إِ َمم َو ْضم ِٝم َؽش( ) ،ومال ؿمؽ أن اًمٜمٔمر قمغم
214

وضمف اًمٙمريؿ -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -مم٤م هق ،قمٜمد أهؾ ًموٜم٦م سم٤مإلمج٤مع ٓ َي٤مًمػ ذم هذا إٓ امٝمٛمٞم٦م.
ؾم٠مًمقا اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمرة قمـ رؤي٦م اهلل ،وذم ًمٗمظ أظمر أو ُمقضع أظمر سم٤مدر هق صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ويمٚمٛمٝمؿ قمـ اًمٜمٔمر ومٙم٤مٟمقا ضمٚمقس ُمٕمف ًمٞمٚم٦م اًمبدر واًمبدر ًمٞمٚم٦م أرسمٕم٦م قمنمة يٙمقن قمغم أؾمٛمل ُم٤م يٙمقن،
ؽم ْو َن َر َّسم ُٙم ُْؿ َيم ََام َشم ََر ْو َن َه َذا ا ًْم َ٘م َٛم َرُ َٓ ،شم َُْم٤م كُم َ
قن ِذم ُر ْؤ َيتِ ِفش( )ُ ،مـ آٟمْمامم أي ٓ حتت٤مضمقن قمغم
وم٘م٤مل« :إِ َّٟم ُٙم ُْؿ َؾم َ َ
215

( )210اًم٘مٞم٤مُم٦م.00 :
( )211اًم٘مٞم٤مُم٦م.01 :
( )212يقٟمس.04 :
( )213أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم «شمٗموػمهش ( ،)327/4واًمالًمٙم٤م ل ذم «اقمت٘م٤مد أهؾ اًموٜم٦مش ( ،)562وومٞمفُ :مـ َل ُيوؿ.
( )214أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)042/2واًمٜمو٤م ل ذم يمت٤مب اًموٝمق (.)1124( ،)1123
( )215أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة -سم٤مب ومْمؾ صالة اًمٕمٍم ( ،)332وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اعمو٤مضمد -سمن٤مب ومْمنؾ صناليت اًمّمنبح واًمٕمٍمن
واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝمام (.)411
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رشح السنة
أن يٜمْمؿ سمٕمْمٙمؿ ًمبٕمض طمتك يراه ،ؾمٞم٘مقل أطمديمؿ هق ذاك ،وأظمر ي٘مقل ًمٞمس سمذاك يمام ضمرت اًمٕم٤مدة قمٜمند
رؤي٦م اهلالل.
اًمٜم٤مس قمٜمدُم٤م يريدون رؤي٦م اهلالل ٓ حيت٤مضمقن ٕن يتْم٤مُمقا ٕن اهلالل ذم إقمغم ويروٟمف مج ًٞمٕم٤م ،ورواه
سمٕمْمٝمؿ « َٓ ُشم َُْم٤م كُم َ
قنش سمتخٗمٞمػ اعمٞمؿ وضؿ اًمت٤مء أي ٓ يٚمح٘مٙمؿ ضٞمؿ وٓ ُمِم٘م٦م ،يمؾ هذا دال قمغم أن اهلالل
ؽم ْو َن َر َّسم ُٙم ُْؿش اًمتِمبٞمف هٜم٤م ًمٚمرؤي٦م ٓ ًمٚمٛمر ل -ؾمنبح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم -سمن٤معمر ل
يرى رؤي٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ،وىمقًمف« :إِ َّٟم ُٙم ُْؿ َؾم َ َ
وهق اًم٘مٛمر وًمٙمـ اًمتِمبٞمف هٜم٤م ًمٚمرؤي٦م أي أٟمام يمام أٟمٙمؿ شمرون اًم٘مٛمر ٓ حتت٤مضمقن ٕن شمتْم٤مُمقا ومٙمنذًمؽ شمروٟمنف
شمٕم٤ممم ،ويدل قمغم أن اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يرى ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٚمق ،ي٠مشمٞمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم امٜم٦م ٟمون٠مل اهلل شمٕمن٤ممم
ُمـ ومْمٚمف ،وم٢مذا أشم٤مهؿ ورأوه -ضمؾ وقمال -اؿمتٖمٚمقا قمـ يمؾ ٟمٕمٞمؿ هؿ ومٞمفً ،مـ أقمغم وأقمٔمؿ ٟمٕمٞمؿ أهنؾ امٜمن٦م
هق رؤي٦م اهلل -ضمؾ وقمالٟ -مو٠مل اهلل اًمٙمريؿ ُمـ ومْمٚمف.
ذم احلدي٨م اًمذي سمٕمده أن ٟم٤مس ىم٤مًمقا :أٟمرى رسمٜم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ وم٘م٤مل ٟمحق ُمـ اًم٘مقل اًمو٤مسمؼ ،وأظمؼم أهنؿ
أيْم٤م يمام ورد ذم
ٓ يْم٤مرون ذم رؤيتف يمام ٓ يْم٤مرون ذم رؤي٦م اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمبدر ًمٞمس ومٞمٝم٤م ؾمح٤مسم٦م وٓ اًمِمٛمس ً
اًمٚمٗمظ أظمر.
ِ
نٛم ِ
س َو َىم ْب َ
نال ٍة َىم ْب َ
نغم َص َ
نؾ ُـم ُٚمنق ِع َّ
اؾم َت َٓم ْٕم ُت ُْؿ َأ ْن َٓ ُشم ْٖم َٚم ُبنقا َقم َ
وهبن٤م
نؾ ُهم ُر ِ َ
اًمِم ْ
ذم اًمٚمٗمظ اًمو٤مسمؼ ىم٤ملَ « :وم٢مِن ْ
َوم٤م ْوم َٕم ُٚمقاش( )ُ ،م٤م قمالىم٦م اعمقضقع هذا سمرؤي٦م اهلل؟ ٟمو٠مل اهلل أن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمٜمٝمؿ ،اًمٕمالىم٦م أن صنالة اًمٗمجنر
واًمٕمٍم ؾمب٥م ُمـ أؾمب٤مب رؤي٦م اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -حي٤مومظ قمغم صالة اًمٗمجر واًمٕمٍم ،ومٝمٜم٤م ىمن٤ملَ « : :ومن٢مِ ِن
216

اًمِم ْٛم ِ
اؾم َت َٓم ْٕم ُت ُْؿ َأ ْن َٓ ُشم ْٖم َٚم ُبقا َقم َغم َص َال ٍة َىم ْب َؾ ُـم ُٚمق ِع َّ
وهب٤م َوم٤م ْوم َٕم ُٚمقاش.
س َو َىم ْب َؾ ُهم ُر ِ َ
ْ
احلدي٨م اًمذي سمٕمده أن أسم٤م رزيـ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ،أيمٚمٜم٤م يرى رسمف؟ خمٚم ًٞم٤م سمف ينقم اًم٘مٞم٤مُمن٦م
أيْم٤م يٕمٜمل يريند
أي ظم٤مًم ًٞم٤م سمف ،سمحٞم٨م ٓ يزامحف رء ذم اًمرؤي٦م؟ وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ىم٤مل وُم٤م آي٦م ذًمؽ ً
يـَ ،أ ًَمٞمس ُيم كٚم ُٙمُؿ يرى ا ًْم َ٘مٛمر؟ " َىم َ٤مل اسمـ ُمٕم ٍ
٤مذًَ « :م ْٞم َٚم َ٦م ا ًْم َبدْْ ِر ُخم ْٚمِ ًٞم٤م سمِ ِفش ُصم َّؿ ا َّشم َٗم َ٘م٤م:
ْ ُ َُ
قمالُم٦م قمغم ذًمؽ؟ َىم َ٤ملَ :ي٤م َأ َسم٤م َر ِز ٍ ْ َ
ََ
ْ ََ

( )216أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة -سم٤مب ومْمؾ صالة اًمٕمٍم ( ،)332وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اعمو٤مضمد -سمن٤مب ومْمنؾ صناليت اًمّمنبح واًمٕمٍمن
واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝمام (ُ ،)411مـ طمدي٨م ضمرير سمـ قمبد اهلل اًمبجكم ريض اهلل قمٜمف.
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ُىم ْٚم ُ٧م :سم َغمَ ،ىم َ٤ملَ « :وم٤مهللَُّ َأ ْقم َٔمؿش َىم َ٤مل اسمـ ُمٕم ٍ
٤مذَ :ىم َ٤ملَ « :وم٢مِ َّٟم ََّام ُه َق َظم ْٚم ٌؼ ُِم ْـ َظم ْٚم ِؼ اهللَِّ َوم٤مهللَُّ َأ َضم كؾ َو َأ ْقم َٔم ُؿش( ،)217يمؾ
ْ ُ َُ
َ
ُ
هذه إدًم٦م داًم٦م قمغم إصمب٤مت اًمرؤي٦م.
واًمرؤي٦م يمام ىمٚمٜم٤م وردت قمـ صمالصملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وم٢مُم٤م شمقاشمر وقمٚمؿ قمٚمؿ ُمٕمٚمقم ُمـ ديـ
اهلل سم٤مًمرضورة ودًم٧م قمٚمٞمٝم٤م أي٤مت اًمٙمثػمة.
اًمب٤مب اًمذي سمٕمده ٟمص ومٞمف قمغم أٟمف سم٤مب ذم اًمنرد قمنغم امٝمٛمٞمن٦م ،امٝمٛمٞمن٦م شمٜمٙمنر اًمّمنٗم٤مت ومٚمٝمنذا ضمن٤مء
سم٤مٕطم٤مدي٨م وإدًم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اًمرد قمغم امٝمٛمٞم٦م وهل ـمري٘م٦م ُمـ ـمرق اًمرد قمغم أهؾ اًمب٤مـمؾ أن ي٘م٤مل :ؾمن٠مرد
قمٚمٞمؽ سم٤مًمٜمص ُمب٤مذة ،يم٠من شمرد قمغم اًمراوميض.
اًمرواومض إذا ؾمبقا اًمّمح٤مسم٦م وىم٤مًمقا ومٞمٝمؿ اًم٘مقل اًمٌمء أىمقل أؾمٛمع ،أٟم٧م شمٙمٗمرهؿ ي٤م قمدو اهلل ،واهلل -
ضمؾ وقمال -أصمٜمك قمغم ىمٚمقهبؿ وؿمٝمد قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اإلينامن وؾمنامهؿ سم٤مًمّمن٤مدىملم واعمٗمٚمحنلم واعمٝمن٤مضمريـ
ُقن طم ًّ٘من٤م َهلنؿ درضم ٌ ِ
ِ
ِ
نؿ َو َُم ْٖم ِٗم َنر ٌة َو ِر ْز ٌق
ُ ْ ََ َ
وإٟمّم٤مر وىم٤مل -ضمؾ وقمال -ومٞمٝمؿُ ﴿ :أ ْو ًَمئ َؽ ُه ُؿ اعمُْ ْ١مُمٜمُ َ َ
ن٤مت قمٜمْْندََ َرهبِ ْ
ِ
ِ
نقهبِ ْؿ َوم َ
نؿ َُمن٤م ِذم ُىم ُٚم ِ
ن٤مهب ْؿ َوم ْت ًْحن٤م
اًمونٙمٞمٜمَ َ٦م َقم َٚمن ْٞم ِٝم ْؿ َو َأ َصم َ ُ
ن٠م ْٟم َْز َل َّ
يؿ﴾( ، )222وىم٤مل -ضمؾ وقمال -ومنٞمٝمؿَ ﴿ :وم َٕمٚم َ
َيم َِر ٌ
َىم ِري ًب٤م﴾( ، )221يٕمٜمل ُمـ اخلػم واإليامن.
ومتح٤م ىمريب٤م ،وىم٤مل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ذم اًمذيـ أُمٜمقا ىمبؾ اًمٗمتح وسمٕمندهَ ﴿ :و ُيم ًّ
ُنال
ومجٕمؾ ُمـ دون ذًمؽ ً
احل ْوٜمََك َواهللَُّ سمِ َام َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن َظمبِ ٌػم﴾( ، )220وم٤مؾمٛمع ي٤م قمدو اهلل أٟم٧م شمٙمٗمرهؿ ،ورب اًمٕم٤معملم يِمٝمد هلنؿ
َو َقمَدََ اهللَُّ ْ ُ
سم٤مإليامن ،ومتٙمٗمػمك هل ؿ يمٗمر ُمٜمؽ هبذه أي٤مت ،وهلذا شمٙمٗمنػم اًمّمنح٤مسم٦م يمٗمنر ٕن شمٙمٗمنػم اًمّمنح٤مسم٦م شمٙمنذي٥م
ًمٍميح اًم٘مرآن.
واًمٕمج٥م ُمـ اًمراومْم٦م أن يوبقا اًمّمح٤مسم٦م ويتٛموٙمقا سم٤مٔي٤مت اًمتل وردت ذم اًم٘مراسم٦م ،ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :
ِ
ِ ِ
نػما﴾(ُ ، )221منع أن آين٤مت اًم٘مراسمن٦م ،آين٤مت
إِ َّٟم ََّام ُي ِريدُُ اهللَُّ ًم ُٞم ْذه َ
٥م َقمٜمْ ُٙم ُُؿ اًمر ْضم َس َأ ْه َؾ ا ًْم َب ْٞمن٧م َو ُي َٓمٝمن َر ُيم ُْؿ َشم ْٓم ِٝم ً
ِ
ِ
اًمرؤْْ َي ِ٦م ( ،)2511واسمـ ُم٤مضمنف ذم اومتتن٤مح اًمٙمتن٤مب ذم اإلينامن وومْمن٤م ؾ
اًموٜمََّّ٦مَ -سم ٌ
٤مب ِذم ك
( )217أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)123 /04وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
اًمّمح٤مسم٦م واًمٕمٚمؿ -سم٤مب ومٞمام أٟمٙمرت امٝمٛمٞم٦م (.)162
( )222إٟمٗم٤مل.2 :
( )221اًمٗمتح.16 :
( )220احلديد.12 :
( )221إطمزاب.11 :
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اًمّمح٤مسم٦م أيمثر سمٙمثػم ُمـ آي٤مت اًم٘مراسم٦م ،وأقمٔمؿ ٟمص قمغم أن اًمّمنح٤مسم٦م ٟمن٤مضمقن وذم امٜمن٦م ،وأهننؿ ُمٗمٚمحنقن
وص٤مدىمقن ،وهذا ًمٞمس سمآي٤مت اًم٘مراسم٦م ،وهلنذا ومْمنؾ ىمراسمن٦م اًمٜمبنل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ،اًمٗمْمنؾ إيمنؼم
ًمّمحبتٝمؿ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ومٕمكم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمس أصؾ ومْمٞمٚمتف أٟمف اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿً ،منـ ـم٤مًمن٥م
أظم٤م قمغم ،أسمق ـم٤مًم٥م ًمف اسمـ اؾمٛمف ـم٤مًم٥م ُم٤مت سم٤مم٤مهٚمٞمن٦مُ ،من٤مت قمنغم اًمنمنك ،قمنكم ريض اهلل قمٜمنف ٟمٗمٕمنف اهلل
سم٤مإليامن ،وإٓ ومٓم٤مًم٥م وقمكم إظمقان ،وم٠مصؾ اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم صحبتٝمؿ ُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ٟمٕمؿ ٔل سمٞم٧م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومْمٞمٚم٦م ُموت٘مٚم٦م سمال أدٟمك ؿمؽً ،مٙمـ اًمٗمْمؾ إيمؼم ذم ُمـ يم٤من
ُمٜمٝمؿ قمغم اًمّمحب٦م ،أُم٤م إذا حت٘م٘م٧م اًم٘مراسم٦م دون اإليامن ومٖمـ هذا قمدو هلل -ضمؾ وقمال -سمٜمص اًم٘مرآن وإن يم٤من
ىمريب٤م.
وؾمقرة اعمود أسح رء قمغم ذًمؽَ ﴿ ،شم َّب ْ٧م َيدََ ا َأ ِو َهل َ ٍ
َ٥م﴾( ، )222أسمق هلن٥م قمنؿ اًمٜمبنل صنغم اهلل
٥م َو َشم َّ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أىمرب ُمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ،وُمع ذًمؽ ؿمٝمد اهلل ًمف سم٤مًمٜم٤مر ،ومن٤معمٕمقل قمنغم اإلينامن إصنؾ قمنغم
ِ
نؿ اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
ُنقن َطم ًّ٘من٤م ﴾،
اإليامن وهق اًمذي ٓ ؿمؽ ؿمٝمد اهلل سمف ؿمٝم٤مدة قمغم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمفُ ﴿ ،أ ْو ًَمئ َؽ ُه ُ
﴿إِ َّن ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُُقا وه٤مضمروا وضم٤مهدُُ وا سمِ َ٠مُمق ِ
اهل ْؿ َو َأٟم ُٗم ِو ِٝم ْؿ ِذم َؾمبِ ِ
ٞمؾ اهللَِّ ﴾ ،هذه ذم اعمٝم٤مضمريـَ ﴿ ،وا ًَّم ِذي َـ َآووا
َ َ َ َ َُ َ َ َ
َْ

و َٟمٍَموا﴾ ،هذه ذم آٟمّم٤مرُ ﴿ ،أو ًَمئِ َؽ سمٕم ُْمٝمؿ َأوًمِٞم٤مء سمٕم ٍ ِ
٤مضم ُروا َُم٤م ًَم ُٙم ُْؿ ُِم ْـ َوٓ َينتِ ِٝم ْؿ
ض َوا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُُقا َو ََل ْ ُ َام َ
َْ ُ ْ ْ َ َُْ
ْ
َ َ ُ
ُِمـ َ ٍ
ِ
ِ
َٜمٍمو ُيم ُْؿ ِذم اًمد ِ
ٍَّم إِ َّٓ َقم َغم َىم ْق ٍم َسم ْٞمٜمَ ُٙم ُْؿ َو َسم ْٞمٜمَ َُٝم ْؿ ُِمٞم َث ٌ
ن٤مق َواهللَُّ سمِ َنام
رء َطم َّتَّك ُ َام٤مضم ُروا َوإِن ْ
يـ َوم َٕم َٚم ْٞم ُٙم ُُؿ اًمٜمَّ ْ ُ
اؾم َت َ ُ
ْ ْ
َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن َسم ِّم ٌػم﴾(.)223
ومٛمـ ىم٤مل هؿ اًمٙمٗم٤مرٟ ،م٘مقلٟ :مِمٝمد اهلل اٟمؽ أٟم٧م اًمٙم٤مومرٟٕ ،مؽ يمنذسم٧م اًمنٜمص اًمٍمنيح ذم أهننؿ هنؿ
اعم١مُمٜمقن ،اهلل ي٘مقل هؿ اعم١مُمٜمقن وَل يٙمتٗمل سمذًمؽ طمتك ىم٤ملُ ﴿ :ه ُؿ اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
ُقن َطم ًّ٘م٤م﴾ُ ،مـ هؿ اعم١مُمٜمقن طم٘من٤م،
ُنقن ا ًَّم ِ
﴿إِ َّٟم ََّنام اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
نؿ إِ َيام ًٟمًن٤م َو َقم َ
نؿ
نقهب ْؿ َوإِ َذا ُشمُٚمِ َٞم ْ
نذي َـ إِ َذا ُذيمِ َنر اهللَُّ َو ِضم َٚم ْ
نغم َرهبِ ْ
ن٧م َقم َٚمن ْٞم ِٝم ْؿ آي٤م ُشمُن ُف َزا َد ْ ُم ْ
ن٧م ُىم ُٚم ُ ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
نؿ اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
َ٤مه ْؿ ُي ِٜمٗم ُ٘م َ
ٞمٛم َ
َي َت ََق َّيم ُٚم َ
ُنقن َطم ًّ٘من٤م ﴾،
اًمّمال َة َومم َّ٤م َر َز ْىمٜمَ ُ
قن َّ
قن﴾(ُ ﴿ ، )225أ ْو ًَمئ َؽ ُه ُ
قن﴾(﴿ ، )224ا ًَّمذي َـ ُي٘م ُ

( )222اعمود.1 :
( )223إٟمٗم٤مل.50 :
( )224إٟمٗم٤مل.0 :
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ومٞم٘مقل اهلل ومٞمٝمؿ :اعم١مُمٜمقن طم٘م٤م ،وشم٘مقل أٟم٧م :اًمٙم٤مومرون طم٘م٤م ،أٟم٧م يم٤مومر سمٜمص يمالم اهلل -ضمؾ وقمال ،-ومٛمنـ
أقمٔمؿ ُم٤م يرد سمف قمغم أهؾ اًمب٤مـمؾ أن يرد سم٤مًمٜمص ،وُمـ هٜم٤م ىم٤مل :سم٤مب ذم اًمرد قمغم امٝمٛمٞم٦م ،وَل يٙمثنر اًمٜم٘من٤مش
واعمج٤مدًم٦م ،وم٢من ىمٚمتؿ ىمٚمٜم٤م ُمب٤مذة اؾمٛمٕمقا اًمٜمّمقص اًمتل ومٞمٝم٤م شمدُمػم ُمذهبٙمؿ.
يٓمقي اهلل اًمواموات يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م صمؿ ي٠مظمذهؿ سمٞمده اًمٞمٛمٜمك ،ذم هذا إصمب٤مت اًمٓمل هلذه اًمواموات ،وومٞمنف أن
اهلل -ضمؾ وقمال -ي٠مظمذهـ سمٞمده ،وان ًمف يد يٛمٜمك -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-صمؿ ي٘مقل :أٟم٤م اعمٚمؽ ،أيـ امب٤مرون ،أيـ
اعمتٙمؼمون؟ صمؿ يٓمقي إراضلم سمٞمده إظمرى -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -صمؿ ي٠مظمذهـ ،ىم٤مل سمـ قمالء سمٞمنده إظمنرى
ومٞم٘مقل :أٟم٤م اعمٚمؽ ،أيـ امب٤مرون ،أيـ اعمتٙمؼمون.
ذم ًمٗمظ أظمر يٜمزل رسمٜم٤م يمؾ ًمٞمٚم٦م ًمٚموامء اًمدٟمٞم٤م هذا يمالم رؾمقل اًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أن اهلل -ؾمبح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم -يٜمزل ًمٚموامء اًمدٟمٞم٤م ذم اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ ومٜمثب٧م اًمٜمزول ،ومٞم٘مقلٟ ،مثب٧م اًم٘مقل واًمٙمالم ،يمؾ هذا
شمٜمٗمٞمف امٝمٛمٞم٦م ،يٜمٗمقن اًمٙمالم واًمٜمزول وآؾمتقاء ،ويٜمٗمقن أن اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤مممً -مف يد ،ويٜمٗمقن أن اهلل -
ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -يٓمقي اًموامواتُ ،مذه٥م ظمبٞم٨م فمٚمامت سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض.
يردون أي٤مت اًمٍمحي٦م ُمـ اًم٘مرآن واًموٜم٦م ومٞم٘مقلُ :مـ يدقمقين وم٠مؾمتجٞم٥م ًمفُ ،مـ يو٠مًمٜمل وم٠مقمٓمٞمفُ ،منـ
يوتٖمٗمرين وم٠مهمٗمر ًمف؟ ٟمو٠مل اهلل اًمٙمريؿ ُمـ ومْمٚمف ،أسمق داود ايمتٗمنك سم٤محلنديثلم هنذيـٕ ،ن سم٘مٞمن٦م إطم٤مدين٨م
أيْم٤م ذم اًم٘مرآن واخلالف ومٞمٝم٤م ُمع امٝمٛمٞم٦م
هٙمذا ،مجٞمع أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت يمٚمٝم٤م رد قمغم امٝمٛمٞم٦م ،صمؿ ذيمر سم٤مب ً
واعمٕمتزًم٦م وإؿمٕمري٦م وأهمراهبؿ ُمـ أهؾ اًمٙمالم.
هذه إطم٤مدي٨م اًمتل أورده٤م يمٚمٝم٤م ذم اًمٜمص قمغم أن اًم٘مرآن يمالم اهلل ،إول ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ
حي ِٛم ُٚمٜمِل إِ َمم َىم ْق ُِم ِفش ،يٕمٜمل ىمبؾ أن امن٤مضمر،
طملم يٕمرض قمغم اًمٜم٤مس ٟمٗموف ذم اعمقىمػ يٕمٜمل ذم احل٩مَ « ،أ َٓ َر ُضم ٌؾ َ ْ
« َوم٢مِ َّن ُىمر ْي ًِم٤م َىمدْْ ُمٜمَ ُٕم ِ
قين َأ ْن ُأ َسمٚم َغ َيم ََال َم َروش( )226ومٜمص قمغم أن اًم٘مرآن يمالم اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -وقمنغم أٟمنف
َ
َ

( )225إٟمٗم٤مل.1 :
آن ( ،)2512واًمؽمُمنذي ذم يمتن٤مب َأسمنقاب َوم َْمن٤م ِ ِؾ ا ًْم ُ٘منر ِ
( )226أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)152 /01وأسمنق داود ذم ِيمتََن٤مب اًمونٜمَّ َِّ٦م -سمن٤مب ِذم ا ًْم ُ٘منر ِ
آن-
ْ َ ُ
َ ٌ
ْ
ْ
ك
( ،) 0703واسمـ ُم٤مضمف ذم اومتت٤مح اًمٙمت٤مب ذم اإليامن وومْم٤م ؾ اًمّمح٤مسم٦م واًمٕمٚمؿ -سم٤مب ومٞمام أٟمٙمرت امٝمٛمٞم٦م (.)021
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هق اًمذي يبٚمٖمف إسمال ًهم٤م ،وأُم٤م اًمٙمالم ،اًم٘مرآن هق يمالم اهلل سمٚمٗمٔمف وُمٕمٜم٤مه ،هق -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -اًمنذي ىمن٤مل:
ِ
ِ
لم﴾(.)232
٥م ومِ ِٞمف ُهدًً ى ًمِ ْٚم ُٛم َّت َِّ٘م َ
َ٤مب ٓ َر ْي َ
﴿اَل﴾(َ ﴿ ، )227ذًم َؽ ا ًْمٙم َت ُ
لم﴾(ُ ، )231مٝمٛمتف أن يبٚمنغ
اًمر ُؾم ِؾ إِ َّٓ ا ًْم َبال ُغ اعمُْبِ ُ
ُم٤م ُمٝمٛم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ ﴿ َوم َٝم ْؾ َقم َغم ك
وًمٞمس اًم٘مرآن ُمـ اهلل وٓ ُمـ ضمؼميؾ ،سمؾ اًم٘مرآن يمالم ُمـ اهلل -قمز وضمؾ -وضمؼمينؾ اًمنروح إُمنلم اًمنذي
ُقن ُِمـ اعمُْ ِ
ِ
ِ
ٜمذ ِري َـ﴾(.)231
وح إَ ُِم ُ
لم﴾(َ ﴿ ، )230قم َغم َىم ْٚمبِ َؽ ًم َت ُٙم َ َ
اًمر ُ
سمٚمٖمفَٟ ﴿ ،م ََز َل سمِف ك
ِ ِ
ِ
قؾمك﴾( ، )232عم٤م ؾمٛمع اًمو١مال
وم٤مًم٘مرآن يمالم اهلل ،وهلذا ؾمٛمع ُمقؾمك يمالم اهللَ ﴿ ،و َُم٤م شم ْٚم َؽ سمِ َٞمٛمٞمٜم َؽ َي٤م ُُم َ

ِ
ِ
ِ
ٞمٝم٤م َُم ِ
آر ُب ُأ ْظم َرى﴾(، )233
٤مي َأ َشم ََق َّيم َُّ٠م َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َو َأ ُه كش ِ َهب٤م َقم َغم َهمٜمََٛمل َو ِ َزم وم َ
هذا أضم٤مب قمٚمٞمف ،ىم٤ملَ ﴿ :ىم َ٤مل ه َل َقم َّم َ
ِ
٤مه٤م َوم٢مِ َذا ِه َل َطم َّٞم ٌ٦م َشم َْو َٕمك﴾( ، )235هٜم٤م يمالم
قؾمك﴾( ، )234ؾمٛمع اخلٓم٤مب ورد امقابَ ﴿ ،وم َ٠م ًْم َ٘م َ
﴿ َىم َ٤مل َأ ًْم٘م َٝم٤م َي٤م ُُم َ

اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -قمغم طم٘مٞم٘متف سمحرف وصقت يٚمٞمؼ سم٤مهلل ويوٛمع وٓ شموٛمٕمف اخلال ؼ.
ٍ
ِ
نٛم ُٕم ُف َُمن ْـ َىم ُنر َبش( ،)236هنذا ذم
َنام َي ْو َ
ذم احلدي٨م« ،إِ َّن اهللََّ َقم َّز َو َضم َّؾ ُيٜمََ٤مدي سمِ َّم ْقت َي ْو َٛم ُٕم ُف َُمن ْـ َسم ُٕمندََ َيم َ
اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وم٤مًم٘مرآن يمالم اهلل سمٚمٗمٔمف وُمٕمٜم٤مه وهق ُمـ طمروف ،هق صنقت اهلل -ضمنؾ وقمنال -وؾمنٛمٕمف ضمؼمينؾ
وسمٚمٖمف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وٕضمؾ ذًمؽ ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَُ « :م ْـ َىم َر َأ َطم ْر ًوم٤م ُِم ْـ يمِ َت ِ
َن٤مب اهللِ َوم َٚمن ُف
سمِ ُٙمُؾ طمر ٍ
ف َطم َوٜمَ ٌ٦مش( ،)237ومدل قمغم أن اًم٘مرآن ُمـ طمروف ،وذم هذا ومْمنٞمٚم٦م ُمٝمٛمن٦م يٜمبٖمنل يتٜمبنف هلن٤م ـم٤مًمن٥م
َْ
اًمٕمٚمؿ ،يمؾ طمرف ُمـ اًم٘مرآن سمٕمنمة طمروف ،هذه واهلل اًمتج٤مرة اًمراسمح٦م ،أشمدري يمؿ طمروف اًم٘مرآن؟.
( )227اًمب٘مرة.1 :
( )232اًمب٘مرة.0 :
( )231اًمٜمحؾ.13 :
( )230اًمِمٕمراء.171 :
( )231اًمِمٕمراء.172 :
( )232ـمف.15 :
( )233ـمف.16 :
( )234ـمف.17 :
( )235ـمف.02 :
ٞمذ سمِ َٙم َِٚمام ِ
ِ
٤مب َُم٤م َيم َ
ت اهللَِّ َٓ سمِ َٙم ََال ِم همََ ْ ِػم ِه (ص.)76 :
( )236أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم «ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕمب٤مدش َسم ُ
َ٤من اًمٜمََّّبِ كل َي ْوتََٕم ُ َ
( )237أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب ومْم٤م ؾ اًم٘مرآن -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ ىمرأ طمر ًوم٤م ُمـ اًم٘مرآن ُم٤م ًمف ُمنـ إضمنر ( ،)0712وىمن٤مل« :طمندي٨م طمونـ صنحٞمحش،
وصححف إًمب٤مين ذم «صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مش (.)1214
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ذيمر اسمـ يمثػم ذم اعم٘مدُم٦م ذم شمٗموػمه أن جم٤مهد ىم٤مل :إن طمروف اًم٘مرآن صمالث ُم٤م ٦م أًمػ وواطمد وقمنمون
أًمػ طمرف وُم٤م ٦م وصمامٟمقن ،يٕمٜمل اٟمؽ إذا ىمرأت ٟمو٠مل اهلل ُمـ ومْمٚمف ،إذا ىمرأت ظمتٛم٦م وم٠ميمثر ُمـ صمالصم٦م ُماليلم
طموٜم٦م شم٠ميت ًمؽ ،ومال شمٖمٚم٥م ي٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم اًم٘مرآن ،أطمذر أن شمٙمقن ُمـ اًمٙمو٤ممم اًمذيـ ٓ ين٠مشمقن اًم٘منرآن
إٓ ُمت٘مٓمٕم٦م ىمراءمؿ أطمرص ،أقمٔمؿ اًمذيمر وُم٤م شمت٘مرب سمف هلل هق اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ.
صمؿ ذيمر سمٕمده احلدي٨م وهق طمدي٨م اإلومؽ اًمٓمقيؾ ،اًمِم٤مهد ُمٜمف ىمقل قم٤م ِم٦م ريض اهلل قمٜمف :وًمِم٠مٟمؽ أٟمن٤م
أطم٘مر ُمـ أن يتٙمٚمؿ اهلل ذم سم٠مُمرٕ ،ن امٝمٛمٞم٦م شمٜمٗمل أن يٙمقن اًم٘مرآن يمالم اهلل ،وهٙمذا ىمنقل اًمٜمجن٤مر ذم آين٦م
ُمـ اإلٟمجٞمؾ عم٤م ىمرأت وضحؽ قم٤مُمر ،ىم٤مل :أشمْمحؽ ُمـ يمالم اهلل ،يٕمٜمل هذا ُمٕمروف قمٜمد امٛمٞمع هذا يمالم
اهلل ،اًمتقراة ،اإلٟمجٞمؾ ،اًم٘مرآن يمٚمٝم٤م يمالم اهلل.
ٞمذ ُيمُام سمِ َٙمَٚمِام ِ
ِ
ت اهللَِّ
َ
ذم احلدي٨م اًمذي سمٕمده أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٘مقل ًمٚمحوـ واحلولمُ « :أقم ُ َ
اًم َّتَّ٤مُم ِ٦مُِ ،مـ ُيمُؾ َؿمٞم َٓم ٍ
٤من َو َه٤م َُّم ٍ٦مَ ،و ُِم ْـ ُيمُؾ َقم ْ ٍ
لم َٓ َُّم ٍ٦مش( ،)242و ي٘مقل يم٤من أسمقيمؿ يٕمٜمل إسمنراهٞمؿ قمٚمٞمنف اًمونالم،
ْ
ْ
َّ
يٕمقذ هبام إؾمامقمٞمؾ وإؾمح٤مق.
أيْم٤م همػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمبٚمف وسمٕمده ،هذا دًمٞمؾ قمغم أن اًم٘مرآن ًمٞمس سمٛمخٚمنقق يمنام
ىم٤مل أسمق داود وىم٤مل ً
شم٘مقل امٝمٛمٞم٦مُ ،م٤م وضمف اًمدًٓم٦مً ،مق يم٤من اًم٘مرآن خمٚمقق ًمٙم٤من اًمٜمبل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ ُمتٕمنقذ سمٛمخٚمنقق
ٞمذ ُيمُام سمِ َٙمَٚمِام ِ
ِ
ت اهللَِّش ،واًم٘مرآن يمالم اهلل ،وًمق شمٕمنقذ أطمند سمٛمخٚمنقق ٕذك،
َ
طم٤مؿم٤مه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ « ،أقم ُ َ
ومٙمقٟمف يتٕمقذ سمٙمٚمامت اهلل هذا يدل قمغم أن يمٚمامت اهلل همػم خمٚمقىم٦م.
وهٙمذا احلدي٨م سمٕمده أن اهلل -ضمؾ وقمالُ -مـ اًمٕمٔمٛم٦م وامؼموت إذا شمٙمٚمؿ سم٤مًمقطمل صٕمؼ أهؾ اًموامء،
ٕن صقشمف قمٔمٞمؿ ضمدًً ا -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -يم٠مٟمف ؾمٚموٚم٦م ضمرت قمغم صٗمقان ،أو قمغم صٗم٤م وهق احلجر ،إذا ضمر
قمٚمٞمف اًموٚموٚم٦م يٙمقن هل٤م صقت قمٔمٞمؿ ضمدًً ا ،ومٞمّمٕم٘مقن ومال يزاًمقن يمذًمؽ طمتك ي٠مشمٞمٝمؿ ضمؼميؾ ومٞم٘مقًمقن ُمن٤مذا
ىم٤مل رسمؽ ،ومٞم٘مقل احلؼ ،ومٞم٘مقًمقن احلؼ احلؼ.
(اعمتـ)

٤مد ِ
( )242أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم ِيمتََ٤مب َأطم ِ
ي٨م إَ ْٟمْبِ َٞم ِ٤مء -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم {واختذ اهلل إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمال} (.)1151
ُ َ
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ان ،طم َصمٜمََ٤م َأسمق رضم ٍ
ان ْسمن ُـ ُطم َّم ْ ٍ
٤مءَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمِل ِقم ْٛم َر ُ
نلم،
احل َو ِـ ْسم ِـ َذ ْيم َْق َ َ دََّّ ُ َ َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َودََّّ ٌدَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ ْ
حي َٞمكَ ،قم ِـ ْ َ
َّن٤مر سمِ َِمن َٗم٤م َقم ِ٦م ُحم َٛم ٍ
نق ٌم ُِمن َـ اًمٜمَّ ِ
قن ْ
ند َوم َٞمندْْ ُظم ُٚم َ
َقم ِـ اًمٜمََّّبِل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾمن َّٚم َؿ َىم َ
نٛم ْق َن
ن٤ملْ َ « :
ْنر ُج َىم ْ
امَٜمََّّن َ٦م َو ُي َو َّ
َّ
َي ُ
لمش(.)241
ام َٝمٜمَّ َِّٛمٞم َ
َْ
ِ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُقم ْث َام ُن ْسم ُـ َأ ِو َؿم ْٞم َب َ٦مَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َضم ِر ٌيرَ ،قم ِـ ْإَ ْقم َٛم ِ
شَ ،قم ْـ َأ ِو ُؾم ْٗم َٞم َ
نل
٤منَ ،قم ْـ َضم٤مسمِ ٍرَ ،ىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م اًمٜمََّّبِ َّ

امٜمَّ َِّ٦م ي ْ٠م ُيم ُٚم َ ِ
نم ُسم َ
َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َي ُ٘م ُ
قنش(.)240
قن وم َ
قل« :إِ َّن َأ ْه َؾ ْ َ َ
ٞمٝم٤م َو َي ْ َ
ِ
ِ
اًمّم ِ
قر
٤مب ِذم ذ ْيم ِْر ا ًْم َب ْٕم٨م َو ك
َسم ٌ
نم سم ِـ َؿم َٖم ٍ
ِ
ِ
٤مفَ ،قم ْـ َقم ْب ِد اهللَِّ ْسم ِـ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َودََّّ ٌدَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم ْٕم َتَٛم ٌرَ ،ىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َأ ِوَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ْؾم َٚم ُؿَ ،قم ْـ سمِ ْ ِ ْ
ِ
قر َىم ْر ٌن ُيٜمْ َٗم ُخ ومِ ِٞمفش(.)241
َقم ْٛم ٍروَ ،قم ِـ اًمٜمََّّبِل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َ٤مل « :ك
اًمّم ُ
نغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ًْم َ٘مٕمٜمََبِلَ ،قمـ ُم٤مًمِ ٍؽَ ،قمـ َأ ِو اًمز َٟم ِ
َ٤مدَ ،قم ِـ ْإَ ْقم َر ِجَ ،قم ْـ َأ ِو ُه َر ْي َر َةََ ،أ َّن َر ُؾم َ
نقل اهللَِّ َص َّ
نف
ْ
ْ
َ
ْ َ
ْ ك
ِ ِ ِ
اًمذ َٟم ِ ِ
٥م َّ
َّ٥مش( ).
َ٥م ُمٜمْ ُف ُظمٚم َؼ َوومٞمف ُي َر َّيم ُ
َو َؾم َّٚم َؿ َىم َ٤ملُ « :يم َُّؾ ا ْسم ِـ آ َد َم َشم َْ٠م ُيم ُُؾ ْإَ ْر ُض ،إِ َّٓ َقم ْج َ
امٜمَّ َِّ٦م َواًمٜمَّ ِ
َّ٤مر.
َسم ٌ
٤مب ِذم َظم ْٚم ِؼ ْ َ
242

مح٤م ٌدَ ،قم ْـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َقم ْٛم ٍروَ ،قم ْـ َأ ِو َؾم َٚم َٛم َ٦مَ ،قم ْـ َأ ِو ُه َر ْي َر َةََ ،أ َّن َر ُؾم َ
نقل
قؾمك ْسم ُـ إِ ْؾم َام ِقم َٞمؾَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ َّ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َ
ِ
٥م َومٜمَ َٔم َر إِ ًَم ْٞم َٝم٤مُ ،صم َّؿ َضم٤م َء،
٥م َوم٤م ْٟم ُٔم ْر إِ ًَم ْٞم َٝم٤مَ ،وم َذ َه َ
امٜمَّ َ٦م َىم َ٤مل ِم ْ ِؼم َيؾ :ا ْذ َه ْ
اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َ٤مل« :عمََّ٤م َظم َٚم َؼ اهللَُّ ْ َ
َوم َ٘م َ٤ملَ :أ ْي َرب َو ِقم َّزشمِ َؽ َٓ َي ْو َٛم ُع ِ َهب٤م َأ َطمدٌٌ إِ َّٓ َد َظم َٚم َٝم٤مُ ،صم َّؿ َطم َّٗم َٝم٤م سمِ٤معمَْ َٙم ِ
ن٤ملَ :ين٤م ِضم ْ ِؼم ُ
َ٤مر ِهُ ،صم َّؿ َىم َ
ن٥م َومن٤م ْٟم ُٔم ْر
ينؾ ا ْذ َه ْ

نؼ
ٞم٧م َأ ْن َٓ َيدْْ ُظم َٚم َٝم٤م َأ َطمدٌٌ " َىم َ٤ملَ " :وم َٚم َّام َظم َٚم َ
٥م َومٜمَ َٔم َر إِ ًَم ْٞم َٝم٤مُ ،صم َّؿ َضم٤م َء َوم َ٘م َ٤ملَ :أ ْي َرب َو ِقم َّزشمِ َؽ ًَم َ٘مدْْ َظم ِِم ُ
إِ ًَم ْٞم َٝم٤مَ ،وم َذ َه َ
٥م َومٜمَ َٔم َر إِ ًَم ْٞم َٝم٤مُ ،صم َّؿ َضم٤م َء َوم َ٘م َ٤ملَ :أ ْي َرب َو ِقم َّزشمِ َؽ َٓ َي ْو َٛم ُع ِ َهبن٤م
٥م َوم٤م ْٟم ُٔم ْر إِ ًَم ْٞم َٝم٤مَ ،وم َذ َه َ
اهللَُّ اًمٜمَّ ََّ٤مر َىم َ٤ملَ :ي٤م ِضم ْ ِؼم ُيؾ ا ْذ َه ْ

( )241أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمرىم٤مق -سم٤مب صٗم٦م امٜم٦م واًمٜم٤مر ( ،)4344وأسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًمِمٗم٤مقم٦م ( ،)2522واسمـ ُم٤مضمف ذم
«ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًمزهد -سم٤مب ذيمر اًمِمٗم٤مقم٦م (.)2113
ِ ِ
٤مت ْ ِ
ٞمٛمٝم٤م و َأ ْه ِٚمٝم٤م  -سم٤مب ِذم ِص َٗم ِ
( )240أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب ْ ِ ِ ِ ِ ِ
ٞمٝم٤م ُسم ْٙم َْر ًة َوقمََ ِِمٞمًّ٤م (.)0613
امَٜمََّّ٦م َو َأ ْه ِٚم َٝم٤م َو َشم َْوبِٞمح ِٝم ْؿ وم َ
امَٜمََّّ٦م َوص َٗم٦م َٟمَٕم َ َ َ َ ٌ
( )241أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤م ؼ واًمقرع -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ؿم٠من اًمّمقر ( ،)0212وذم يمت٤مب شمٗموػم اًم٘منرآن -سمن٤مب وُمنـ
ؾمقرة اًمزُمر ( ،)1022واًمٜمو٤م ل ذم «ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمىش ( ،)11234( ،)11161( ،)11110وأمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)170،140/0واًمندارُمل ذم يمتن٤مب
اًمرىم٤مق (.)0576
( )242أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب :اًمٗمتـ وأذاط اًمو٤مقم٦م – سم٤مب ُم٤م سملم اًمٜمٗمختلم (. )5422
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رشح السنة
ِ
نؿ َضمن٤م َء َوم َ٘م َ
َأ َطمدٌٌ َوم َٞمدْْ ُظم ُٚم َٝم٤مَ ،وم َح َّٗم َٝم٤م سمِ َّ
ن٤مل:
٥م َوم٤م ْٟم ُٔم ْر إِ ًَم ْٞم َٝم٤مَ ،وم َذ َه َ
٤مًمِم َٝم َقات ُصم َّؿ َىم َ٤ملَ :ي٤م ِضم ْ ِؼم ُيؾ ا ْذ َه ْ
٥م َومٜمَ َٔم َر إِ ًَم ْٞم َٝم٤مُ ،صم َّ
ٞم٧م َأ ْن َٓ َي ْب َ٘مك َأ َطمدٌٌ إِ َّٓ َد َظم َٚم َٝم٤مش(.)243
َأ ْي َرب َو ِقم َّزشمِ َؽ ًَم َ٘مدْْ َظم ِِم ُ
احل ْق ِ
ض
َسم ٌ
٤مب ِذم ْ َ
ٍ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؾم َٚم ْٞم َام ُن ْسم ُـ َطم ْر ٍ
قبَ ،قم ْـ َٟمَ٤مومِ ٍعٍَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َرَ ،ىم َ
ن٤مل:
بَ ،و ُُم َودََّّ ٌدَ ،ىم َ٤مَٓ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ َّ
مح٤م ُد ْسم ُـ َز ْيدَ ،قم ْـ َأ كي َ
لم َٟم ِ
َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
لم َضم ْر َسم٤م َء َو َأ ْذ ُر َحش(.)244
َ٤مطم َٞم َت ْٞم ِف َيم ََام َسم ْ َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ« :إِ َّن َأ َُم٤م َُم ُٙم ُْؿ َطم ْق ًض٤م َُم٤م َسم ْ َ
مح َز َةََ ،قم ْـ َز ْي ِد ْسم ِـ َأ ْر َىم َؿَ ،ىم َ٤مل:
ص ْسم ُـ ُقم َٛم َر اًمٜمَّ ََّٛم ِر كيَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؿم ْٕم َب ُ٦مَ ،قم ْـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ُُم َّر َةََ ،قم ْـ َأ ِو َ ْ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َطم ْٗم ُ

ٍ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نكم
ُيمٜمََّّ٤م َُم َع َر ُؾمقل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ :ومٜمَ ََز ًْمٜمََ٤م َُمٜمْْز ًَٓ ،وم َ٘م َ٤ملَُ « :م٤م َأ ْٟم ُت ُْؿ ُضم ْز ٌء ُم ْـ ُم٤م ََ٦م َأ ًْمػ ُضم ْزء مم َّن ْـ َينر ُد َقم َ َّ
احل ْق َضش َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧مَ :يم َْؿ ُيمٜمْ ُت ُْؿ َي ْق َُمئِ ٍذ؟ َىم َ٤ملَ « :ؾم ْب ُع ُِم٤م َ ٍَ٦م َأ ْو َصم َام ِن ُِم٤م َ ٍَ٦مش(.)245
َْ

نٛمٕم ُ٧م َأ َٟمَنس سمنـ ُم٤مًمِ ٍ
ِ
اًمرسيَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ُوم َْم ْٞم ٍؾَ ،قم ِـ اعمُْ ْخ َت ِ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َهٜمََّّ٤م ُد ْسم ُـ َّ ِ
نؽ،
َ٤مر ْسم ِـ ُوم ْٚم ُٗم ٍؾَ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ْ
َ ْ َ َ
ِ
قلَ :أ ْهم َٗمك َر ُؾم ُ
َي ُ٘م ُ
نؿَ ،وإِ َُّمن٤م َىمن٤م ًُمقا ًَمن ُفَ :ين٤م
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ إِ ْهم َٗم٤م َء ًةًَ ،وم َر َوم َع َر ْأ َؾم ُف ُُم َت َبو ًامَ ،وم٢مِ َُّم٤م َىم َ٤مل َهل ُ ْ
ِ
اًمنر ِطمٞم ِؿ ﴿إِ َّٟمَّن٤م َأ ْقم َٓم ْٞمٜمَ َ
َر ُؾم َ
َن٤مك
قل اهللَِّ َِل َ َض ِح ْٙم َ
اًمنر ْ َ
مح ِـ َّ
قر ٌةش َوم َ٘م َنر َأ سمِ ْون ِؿ اهللَِّ َّ
ْ٧م؟ َوم َ٘م َ٤مل« :إِ َّٟم ُف ُأ ْٟم ِْز ًَم ْ٧م َقم َ َّكم آٟم ًٗم٤م ُؾم َ
نؿَ ،ىم َ
ا ًْم َٙم َْق َصم َر﴾(َ ، )246طم َّتَّك َظم َت ََٛم َٝم٤مَ ،وم َٚم َّام َىم َر َأ َه٤م َىم َ٤ملَ « :ه ْؾ َشمَدْْ ُر َ
ن٤مل:
ون َُم٤م ا ًْم َٙم َْق َصم ُر؟ ش َىمن٤م ًُمقا :اهللَُّ َو َر ُؾمنق ًُم ُف َأ ْقم َٚم ُ
ِ ِ
امٜمَّ َِّ٦مَ ،و َقم َٚم ْٞم ِف َظم ْ ٌػم َيمَثِ ٌػمَ ،قم َٚم ْٞم ِف َطم ْق ٌض َشم َِر ُد َقم َٚم ْٞم ِف ُأ َُّمتِل َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ،آٟمِ َٞم ُت ُف َقمَدََ ُد
« َوم٢مِ َّٟم ُف َهنْ ٌر َو َقمَدََ ٟمٞمف َرو َقم َّز َو َضم َّؾ ِذم ْ َ
ا ًْم َٙم ََقايمِ ِ
٥مش( ).
247

طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ِ
٤مص ُؿ ْسم ُـ اًمٜمَّ ْ ِ
َّرضَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م اعمُْ ْٕم َت َِٛم ُرَ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َأ ِوَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َىم َتَ٤م َد ُةَُ ،قم ْـ َأ َٟم ِ
َس ْسم ِـ َُم٤مًمِ ٍؽ،
َ
َىم َ٤مل :عمََّ٤م ُقم ِر َج سمِٜمََبِل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ ِذم ْ
ن٥مَ ،أ ْو
امَٜمَّ َِّ٦مَ ،أ ْو َيم َام َىم َ٤ملُ :قم ِر َض ًَم ُف َهنْ ٌر َطم٤م َوم َتَ٤م ُه ا ًْم َٞمن٤م ُىم ُ
قت اعمُْ َج َّٞم ُ

( )243أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)151،132،110 /0وأسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم ظمٚمؼ امٜم٦م واًمٜم٤مر ( ،)2522واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش:
يمت٤مب صٗم٦م امٜم٦م -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء طمٗم٧م امٜم٦م سم٤معمٙم٤مره وطمٗم٧م اًمٜم٤مر سم٤مًمِمٝمقات ( ،)0342واًمٜمو٤م ل ذم «اعمجتبكش :يمت٤مب إيامن واًمٜمذور -سمن٤مب احلٚمنػ
سمٕمزة اهلل (ُ ،)1541مـ طمدي٨م أو هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )244أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمرىم٤مق -سم٤مب ذم احلقض ( ،)4355وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤م ؾ -سم٤مب إصمب٤مت طمقض ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد ط (.)0077
( )245أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم احلقض ( ،)2524وأمحد ذم «ُموٜمدهش (.)150،151،147/2
( )246اًمٙمقصمر.1 :
( )247أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة – سم٤مب طمج٦م ُمـ ىم٤مل اًمبوٛمٚم٦م ذم أول يمؾ ؾمقرة ؾمقى سمراءة (.)701
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نف وؾمن َّٚمؿ ًمِ ْٚمٛم َٚم ِ
ِ
ِ
٤مؾم َت ْ
َخ َر َج ُِم ْو ًٙمً٤مَ ،وم َ٘م َ٤مل ُحم َ َّٛمندٌٌ َص َّ
نؽ
َىم َ٤مل :اعمُْ َج َّق ُ
نغم اهللُ َقم َٚم ْٞم َ َ َ َ
رض َب اعمَْ َٚم ُؽ ا ًَّمذي َُم َٕم ُف َيدََ ُهَ ،وم ْ
فَ ،وم َ َ
ا ًَّم ِذي َُم َٕم ُفَُ « :م٤م َه َذا؟ ش َىم َ٤مل :ا ًْم َٙم َْق َصم ُر ا ًَّم ِذي َأ ْقم َٓم َ
٤مك اهللَُّ َقم َّز َو َضم َّؾ(.)252
ِ
ِ
اًمو َال ِم ْسم ُـ َأ ِو َطم ِ
قتَ ،ىم َ٤ملَ :ؿم ِٝمدْْ ُت َأ َسم٤م َسم ْر َز َة َد َظم َؾ َقم َغم
٤مز ٍم َأ ُسمق َـم٤م ًُم َ
ٞمؿَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ َّ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم ْوٚم ُؿ ْسم ُـ إِ ْسم َراه َ
ط َ -وم َٚمام رآه ُقمبٞمدُُ اهللَِّ َىم َ٤مل :إِ َّن ُحم َٛم ِ
َ٤من ِذم اًموام ِ
ُقمبٞم ِد اهللَِّ سم ِـ ِزي ٍ
ند َّي ُٙم ُْؿ َه َ
٤مدَ ،وم َحدََّّ َصمٜمِل ُوم َال ٌن َ -ؾم َّام ُه ُُم ْوٚمِ ٌؿ َو َيم َ
نذا
َّ َ ُ َ ْ
ْ َ
َْ
َّ
َ
نغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
وين سمِّمنحب ِ٦م ُحم َٛم ٍ
٥م َأين َأ ْسم َ٘مك ِذم َىم ْق ٍم ُي َٕمنػم ِ
ند َص َّ
احَ ،وم َٗم ِٝم َٛم َٝم٤م َّ
نف
ْ
اًمِم ْٞم ُخَ ،وم َ٘م َ٤ملَُ :م٤م ُيمٜمْ ُْ٧م َأ ْطم َو ُ
اًمدََّّ ْطمدََ ُ
ُ ْ َ َّ
ُ
َو َؾم َّٚم َؿَ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف ُقم َب ْٞمدُُ اهللَِِّ :إِ َّن ُص ْح َب َ٦م ُحم َ َّٛم ٍد َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ ًَم َؽ َز ْي ٌـ َهم ْػم َؿم ْ ٍ
لمَ ،ىم َ
ن٧م إِ ًَم ْٞم َ
نؽ
ن٤مل :إِ َّٟم ََّنام َسم َٕم ْث ُ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
احل ْق ِ
ضَ ،ؾم ِٛم ْٕم َ٧م َر ُؾم َ
نؿ « َٓ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َي ْذ ُيم ُر ومٞمف َؿم ْٞم ًئ٤م؟ َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َأ ُسمنق َسم ْنر َز َةََٟ :م َٕم ْ
َٕ ْؾم َ٠م ًَم َؽ َقم ِـ ْ َ

َُم َّر ًةًَ ،و َٓ صمِٜمْ َت ْ ِ
مخ ًو٤مَ ،وم َٛم ْـ َيم ََّذ َب سمِ ِف َوم َال َؾم َ٘م٤م ُه اهللَُّ ُِمٜمْ ُفُ ،صم َّؿ َظم َر َج ُُم ْٖم َْم ًب٤مش(.)251
َلمَ ،و َٓ َصم َال ًصم٤مَ ،و َٓ َأ ْر َسم ًٕم٤مَ ،و َٓ َ ْ
٤مب ِذم اعمَْ ْو َ٠م ًَم ِ٦م ِذم ا ًْم َ٘م ْ ِؼم َو َقم َذ ِ
اب ا ًْم َ٘م ْ ِؼم
َسم ٌ
ِِ
ِ ِ
نؼم ِاء ْسم ِ
نـ ُقم َب ْٞمندََ َةََ ،قم ِ
زَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؿم ْٕم َب َ٦مَ ،قم ْـ َقم ْٚم َ٘م َٛم َ٦م ْسم ِـ َُم ْر َصم ٍدَ ،قم ْـ َؾمن ْٕم ِد ْسم ِ
نـ
نـ ا ًْم َ َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ا ًْم َقًمٞمد اًم َّٓم َٞم٤مًم ك
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َ٤مل« :إِ َّن اعمُْ ْوٚمِ َؿ إِ َذا ُؾمنئِ َؾ ِذم ا ًْم َ٘م ْ ِ
َقم ِ
نؼم َوم َِم ِ
٤مز ٍ
بَ ،أ َّن َر ُؾم َ
نٝمدََ َأ ْن َٓ إِ ًَمن َف إِ َّٓ اهللَُّ َو َأ َّن
ن٧م اهللَُّ ا ًَّم ِ
نف وؾمن َّٚمؿَ ،وم َ ِ
ِ
نق ُل اهللَِّ َقم َّنز َو َضم َّ
ُحم َ َّٛمدًً ا َر ُؾم ُ
نقل اهللَِّ َص َّ
نذي َـ آ َُمٜمُُنقا سمِن٤م ًْم َ٘م ْق ِل
نؾ ﴿ ُي َثب ُ
نذًم َؽ َىم ْ
نغم اهللُ َقم َٚم ْٞم َ َ َ
اًم َّث٤مسمِ ِ
٧م﴾()250ش(.)251
ٍ
نٕم ٍ
ٍَمنَ ،قمنـ ؾم ِ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ُؾم َٚم ْٞم َام َن ْإَ ْٟم َب ِ
ن٤مف َأ ُسمنق َٟم ْ ٍ
٤مر كيَ ،طم َّدَّ َصم َٜمَ٤م َقم ْب ُدُ ا ًْم َق َّه ِ
ٞمدَ ،قمن ْـ
اخل َّٗم ُ
٤مب ْسم ُـ َقم َٓم٤مء ْ َ
ْ َ
ِ
نال ًمِ َبٜمِنل اًمٜمَّ َّج ِ
َىم َتَ٤م َد َةََ ،قم ْـ َأ َٟم ِ
َخ ً
َس ْسم ِـ َُم٤مًمِ ٍؽَ ،ىم َ٤مل :إِ َّن َٟمَبِ َّل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َد َظم َ
نؾ َٟم ْ
نق ًشمً٤م
ن٤مرَ ،وم َونٛم َع َص ْ

قل اهللَِّ َٟمَ٤مس ُم٤م ُشمُقا ِذم ْ ِ ِ ِ
٤مب َه ِذ ِه ا ًْم ُ٘م ُب ِ
قر؟ ش َىم٤م ًُمقاَ :ي٤م َر ُؾم َ
نق ُذوا سمِن٤مهللَِّ
امَ٤مهٚم َّٞم٦مَ ،وم َ٘م َ٤ملَ « :شم َٕم َّ
َوم َٗم ِز َعَ ،وم َ٘م َ٤ملَُ « :م ْـ َأ ْص َح ُ
ٌ َ
َّ٤مرَ ،و ُِم ْـ ومِ ْتٜمَ َِ٦م اًمدََّّ َّضم ِ
اب اًمٜمَّ ِ
ُِم ْـ َقم َذ ِ
٤ملش(.)252

( )252أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمرىم٤مق -سم٤مب ذم احلقض (.)4361
( )251أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم احلقض ( ،)2527وأمحد ذم «ُموٜمدهش (.)201/2
( )250إسمراهٞمؿ.05 :
( )251أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب امٜم٤م ز -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم قمذاب اًم٘مؼم ( )1147واًمٚمٗمظ ًمف ،وُموٚمؿ ذم يمت٤مب امٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م -سم٤مب قمرض ُم٘مٕمد اعمٞم٧م
ُمـ امٜم٦م أو اًمٜم٤مر قمٚمٞمف (.)0651
( )252أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب امٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وأهٚمٝم٤م -سم٤مب قمرض ُم٘مٕمد اعمٞم٧م ُمـ امٜم٦م أو اًمٜم٤مر قمٚمٞمف (.)0645
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َىم٤م ًُمقاَ :و ُِم َّؿ َذ َ
قل اهللَِِّ؟ َىم َ٤مل « :إِ َّن اعمُْ ْ١م ُِم َـ إِ َذا ُو ِض َع ِذم َىم ْ ِؼم ِه َأ َشمَ٤م ُه َُم َٚم ٌؽ َوم َٞم ُ٘م ُ
اك َي٤م َر ُؾم َ
ْن٧م َشم ْٕم ُبندُُ ؟
قل ًَم ُفَُ :م٤م ُيمٜمْ َ

اًمر ُضم ِؾ؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
َوم٢مِ ِن اهللَُّ َهدََ ا ُه َىم َ٤ملُ :يمٜمْ ُْ٧م َأ ْقم ُبدُُ اهللََََّ ،وم ُٞم َ٘م ُ٤مل ًَم ُفَُ :م٤م ُيمٜمْ َْ٧م َشم ُ٘م ُ
قل ُه َق َقم ْبدُُ اهللَِّ َو َر ُؾمنق ًُم ُفَ ،وم َنام
قل ِذم َه َذا َّ
يو َ٠م ُل َقمـ َر ٍءَ ،هم ِػمه٤مَ ،ومٞمٜمْ َٓم َٚم ُؼ سمِ ِف إِ َمم سمٞم ٍ
َ٤من ًَم َؽ ِذم اًمٜمَّ ِ
َ٤من ًَم ُف ِذم اًمٜمَّ ِ
َّ٤مر َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل ًَم ُفَ :ه َذا َسم ْٞم ُت َُؽ َيم َ
٧م َيم َ
َّن٤مرَ ،و ًَمٙمِن َّـ اهللََّ
َْ
ْ َ ُ
ُْ
ْ ْ

ِ
ِ
امٜمَّ َِّ٦مَ ،وم َٞم ُ٘مق ُلَ :د ُقم ِ
اؾمن ُٙم ْـَ ،وإِ َّن
َقم َّم َٛم َؽ َو َر ِ َ
قين َطم َّتَّك َأ ْذ َه َ
نم َأ ْهكمَ ،وم ُٞم َ٘م ُ٤مل ًَمن ُفْ :
مح َؽَ ،وم َ٠م ْسمدََ ًَم َؽ سمِف َسم ْٞم ًتً٤م ِذم ْ َ
٥م َوم ُ٠م َسم َ
قلَ َٓ :أ ْد ِريَ ،وم ُٞم َ٘م ُ
قل ًَم ُفَُ :م٤م ُيمٜمْ َْ٧م َشم ْٕم ُبدُُ ؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
ا ًْم َٙمَ٤مومِ َر إِ َذا ُو ِض َع ِذم َىم ْ ِؼم ِه َأ َشمَ٤م ُه َُم َٚم ٌؽ َوم َٞمٜمْ َت َِٝم ُر ُه َوم َٞم ُ٘م ُ
ن٧م
ن٤مل ًَمن ُفَ َٓ :د َر ْي َ
رض ُسم ُف سمِ ِٛم ْٓمر ٍ
َّ٤مسَ ،وم َٞم ْ ِ
قل َُم٤م َي ُ٘م ُ
قلُ :يمٜمْ ُْ٧م َأ ُىم ُ
اًمر ُضم ِؾ؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
َو َٓ َشم َٚم ْٞم َ٧مَ ،وم ُٞم َ٘م ُ٤مل ًَم ُفَ :وم َام ُيمٜمْ َْ٧م َشم ُ٘م ُ
اق ُِم ْـ
قل اًمٜمَّ ُ
َ
قل ِذم َه َذا َّ

طم ِد ٍ
ِ ِ
اخل ْٚم ُؼ َهم ْػم اًم َّث َ٘م َٚم ْ ِ
لم ش(.)253
يد َسم ْ َ
ٞمح َص ْٞم َح ً٦م َي ْو َٛم ُٕم َٝم٤م ْ َ
لم ُأ ُذ َٟم ْٞمفَ ،وم َٞمّم ُ
َ
ُ
اإلؾمٜمَ ِ
طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َٛمدُُ سمـ ؾم َٚمٞمام َن ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمبدُُ ا ًْمقه ِ ِ
َ٤مد َٟم َْح َق ُه َىم َ٤مل« :إِ َّن ا ًْم َٕم ْبدََ إِ َذا ُو ِض َع ِذم َىم ْ ِؼم ِه
ْ َ َّ
َ
َ
٤مب ،سمِٛم ْث ِؾ َه َذا ْ ِ ْ
َّ ْ ُ ُ ْ َ
قٓ ِن ًَمفش َوم َذ َيمَر َىم ِريب٤م ُِمـ طم ِد ِ
٤مهلؿَ ،ومٞم ْ٠مشمِ ِٞمف ُم َٚم َٙم ِ
ِ ِ
َ٤من َوم َٞم ُ٘م َ
ي٨م ْإَ َّو ِلَ ،ىم َ٤مل ومِ ِٞمف
َ ً ْ َ
ُ
َو َشم ََق َّمم َقمٜمْ ُف َأ ْص َح٤م ُسم ُف إِ َّٟم ُف ًَم َٞم ْو َٛم ُع َىم ْر َع ٟم َٕم ْ َ َ
قٓ ِن ًَم ُفش َزا َد «اعمُْٜمََ٤مومِ َؼش َو َىم َ٤ملَ « :ي ْو َٛم ُٕم َٝم٤م َُم ْـ َوًمِ َٞم ُف َهم ْػم اًم َّث َ٘م َٚم ْ ِ
« َو َأ َُّم٤م ا ًْم َٙمَ٤مومِ ُر َواعمُْٜمََ٤مومِ ُؼ َوم َٞم ُ٘م َ
لمش(.)254
ُ
اًمرسيَ ،طمندََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمنق ُُم َٕم ِ
وطمدََّّ َصمٜمََ٤م َهٜمََّّ٤م ُد ْسم ُـ َّ ِ
نذا ًَم ْٗم ُ
٤مو َين َ٦مَ ،و َه َ
نظ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُقم ْث َام ُن ْسم ُـ َأ ِو َؿم ْٞم َب َ٦مَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َضم ِر ٌير ،ح َ
هٜمَّ ٍ
بَ ،ىم َ٤ملَ :ظمر ْضمٜمََ٤م ُم َع رؾم ِ
شَ ،قم ِـ اعمِْٜمْ َْٝم ِ
ؼم ِاء ْسم ِـ َقم ِ
٤مز ٍ
َّ٤مدَ ،قم ِـ ْإَ ْقم َٛم ِ
٤ملَ ،قم ْـ َزا َذ َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
َ
َ َ ُ
َ
انَ ،قم ِـ ا ًْم َ َ
نغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
َو َؾم َّٚم َؿ ِذم َضمٜمَ ََ٤مز ِة َر ُضم ٍؾ ُِم َـ ْإَ ْٟم َّْم ِ
نس َر ُؾم ُ
نقل اهللَِّ َص َّ
نف َو َؾمن َّٚم َؿ
ْ
٤مرَ ،وم٤م ْٟم َت ََٝم ْٞمٜمََ٤م إِ َمم ا ًْم َ٘م ْ ِؼم َوعمََّ٤م ُي ْٚم َحدْْ َ ،وم َج َٚم َ
وضم َٚموٜمََ٤م طمق ًَمف َيم ََ٠م َّٟمَّام َقم َغم رء ِ
ُ٧م سمِ ِف ِذم ْإَ ْر ِ
اؾمن َت َِٕم ُ
ضَ ،وم َر َوم َع َر ْأ َؾمن ُفَ ،وم َ٘م َ
ٞمذوا
وؾمٜمََ٤م اًم َّٓم ْ ُػمَ ،و ِذم َي ِد ِه ُقمق ٌد َيٜمْ ُٙم ُ
ن٤ملْ « :
ُ ُ
َ َ ْ َ ْ ُ َ
نؼ ٟمِٕم ِ
ِ ِ
اب ا ًْم َ٘م ْ ِؼمش َُم َّر َشم ْ ِ
سمِ٤مهللَِّ ُِم ْـ َقم َذ ِ
ن٤مهل ْؿ إِ َذا
َلمَ ،أ ْو َصم َال ًصم٤مَ ،زا َد ِذم َطمدي٨م َضم ِر ٍير « َه ُ
نٛم ُع َظم ْٗم َ َ
٤مهٜمََ٤مش َو َىم َ٤ملَ « :وإِ َّٟم ُف ًَم َٞم ْو َ
ٞمنف ُم َٚم َٙم ِ
ِ ِ
ن٤مل َهٜمََّّن٤م ٌدَ :ىم َ
نؽ؟ شَ ،ىم َ
لم ُي َ٘م ُ٤مل ًَم ُفَ :ي٤م َه َذاَُ ،م ْـ َر كسم َؽ َو َُم٤م ِديٜمُ َُؽ َو َُم ْـ َٟمَبِ كٞم َ
َن٤من
َو ًَّم ْقا ُُمدْْ سمِ ِري َـ ِطم َ
ن٤ملَ « :و َي ْ٠مشم َ
قلِ :ديٜمِ َل ْ ِ
نال ُمَ ،وم َٞم ُ٘م َ
و اهللََُُّ ،وم َٞم ُ٘م َ
َوم ُٞم ْجٚمِ َو٤مٟمِ ِف َوم َٞم ُ٘م َ
اإل ْؾم َ
قٓ ِن ًَم ُفَُ :م٤م ِديٜمُ َُؽ؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
قٓ ِن ًَم ُفَُ :م ْـ َر كسم َؽ؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
نقٓ ِن
قلَ :ر َ
قل اهللَِّ ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
نف َو َؾمن َّٚم َؿ َوم َٞم ُ٘م َ
قلُ :ه َق َر ُؾم ُ
اًمر ُضم ُؾ ا ًَّم ِذي ُسم ِٕم َ٨م ومِٞم ُٙم ُْؿ؟ " َىم َ٤ملَ " :وم َٞم ُ٘م ُ
نقٓ ِنَ :و َُمن٤م
ْ
َ
ًَم ُفَُ :م٤م َه َذا َّ

( )253أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب امٜم٤م ز -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم قمذاب اًم٘مؼم ( )1152واًمٚمٗمظ ًمف ،وُموٚمؿ ذم يمت٤مب امٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝمن٤م وأهٚمٝمن٤م -سمن٤مب قمنرض
ُم٘مٕمد اعمٞم٧م ُمـ امٜم٦م أو اًمٜم٤مر قمٚمٞمف (.)0652
( )254أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب امٜم٤م ز -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم قمذاب اًم٘مؼم ( )1152واًمٚمٗمظ ًمف ،وُموٚمؿ ذم يمت٤مب امٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝمن٤م وأهٚمٝمن٤م -سمن٤مب قمنرض
ُم٘مٕمد اعمٞم٧م ُمـ امٜم٦م أو اًمٜم٤مر قمٚمٞمف (.)0652
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ينرشَ ،وم َ ِ
قلَ :ىمر ْأ ُت يمِ َتَ٤مب اهللَِّ َومآُمٜمْ ُْ٧م سمِ ِف وصدََّّ ْىم ُ٧م « َزاد ِذم طم ِد ِ
ي٨م َضم ِر ٍ
نق ُل اهللَِّ َقم َّنز َو َضم َّ
ُيدْْ ِر َ
نؾ
نذًم َؽ َىم ْ
َ َ
َ َ
َ
َ
يؽ؟ َوم َٞم ُ٘م ُ َ
﴿ ُي َثب ُ٧م اهللَُّ ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا﴾(ْ )255أ َي ُ٦م.
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
امٜمَّ َِّ٦مَ ،وا ْوم َت َُحقا ًَمن ُف
اًمو َامءَ :أ ْن َىمدْْ َصدََ َق َقم ْبديَ ،وم َ٠م ْوم ِر ُؿمق ُه ُم َـ ْ َ
ُصم َّؿ ا َّشم َٗم َ٘م٤م َ -ىم َ٤ملَ " :وم ُٞمٜمََ٤مدي ُُمٜمََ٤مد ُم َـ َّ
ٍم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
امٜمَّ َِّ٦م ،و َأ ًْمبِوقه ُِمـ ْ ِ
ٞمٝمن٤م َُمندََّّ َسم َ ِ
نهش َىم َ
ن٤مل:
امٜمََّّ٦م " َىم َ٤ملَ « :وم َٞم ْ٠مشمٞمف ُم ْـ َر ْوطم َٝم٤م َوـمٞمبِ َٝم٤مش َىم َ٤ملَ « :و ُي ْٗم َت َُح ًَم ُف وم َ
َسم٤م ًسم٤م إِ َمم ْ َ َ ُ ُ َ َ

«وإِ َّن ا ًْم َٙمَ٤مومِرش َوم َذ َيمَر ُمق َشمف َىم َ٤مل " :و ُشمٕم٤مد روطمف ِذم ضمو ِد ِه ،وي ْ٠مشمِ ِٞمف ُم َٚم َٙم ِ
َ٤من َوم ُٞم ْجٚمِ َو٤مٟمِ ِف َوم َٞم ُ٘م َ
نقٓ ِنًَ :من ُف َُمن ْـ َر كسم َ
نؽ؟
ََ
َ َْ ُ
َ
َ
َ َ ُ ُ ُ ُ َ َ
َ
قلَ :ه٤م ْه َه٤م ْهَ َٓ ،أ ْد ِريَ ،وم َٞم ُ٘م َ
قلَ :ه٤م ْه َه٤م ْه َه٤م ْهَ َٓ ،أ ْد ِريَ ،وم َٞم ُ٘م َ
اًمر ُضم ُ
قٓ ِنَُ :من٤م َه َ
قٓ ِن ًَم ُفَُ :م٤م ِديٜمُ َُؽ؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
َوم َٞم ُ٘م ُ
نؾ
نذا َّ
ٍ ِ
ِ
َنذ َبَ ،وم َ٠م ْوم ِر ُؿمنق ُه ُِمن َـ اًمٜمََّّن ِ
اًمو َنام ِءَ :أ ْن َيم َ
ا ًَّم ِذي ُسم ِٕم َ٨م ومِٞم ُٙم ُْؿ؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
٤مر،
قلَ :ه٤م ْه َه٤م ْهَ َٓ ،أ ْد ِريَ ،وم ُٞمٜمََن٤مدي ُُمٜمََن٤مد ُمن َـ َّ

ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّ٤مرَ ،وا ْوم َت َُحقا ًَم ُف َسم٤م ًسم٤م إِ َمم اًمٜمَّ ِ
َو َأ ًْمبِ ُوق ُه ُِم َـ اًمٜمَّ ِ
ؼم ُه َطم َّتَّك
َّ٤مر َىم َ٤ملَ « :وم َٞم ْ٠مشمٞمف ُم ْـ َطمر َه٤م َو َؾم ُٛمقُم َٝم٤مش َىم َ٤ملَ « :و ُي َْم َّٞم ُؼ َقم َٚم ْٞمف َىم ْ ُ
َْ
ػ ومِ ِٞمف َأ ْض َال ُقم ُفش.
خت َتَٚمِ َ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
نق ُ ِ
ض َب ِ َهبن٤م َضم َب ٌ
نؾ
َزا َد ِذم َطمدي٨م َضم ِر ٍير َىم َ٤ملُ « :صم َّؿ ُي َ٘م َّٞم ُض ًَم ُف َأ ْقم َٛمك َأ ْسم َٙم َُؿ َُم َٕم ُف ُم ْر َز َّسم ٌ٦م ُم ْـ َطمديد ًَم ْ
ب إِ َّٓ اًم َّث َ٘م َٚم ْ ِ
لم اعمَْ ْ ِ
ًَم َّم َ٤مر ُشم َُرا ًسم٤مش َىم َ٤ملَ « :وم َٞم ْ ِ
نم ِق َواعمَْ ْٖم ِر ِ
لم َوم َٞم ِّم ُػم ُشم َُرا ًسم٤مش َىم َ٤ملُ « :صم َّؿ ُشم َٕم٤م ُد
ض َسم ً٦م َي ْو َٛم ُٕم َٝم٤م َُم٤م َسم ْ َ
رض ُسم ُف ِ َهب٤م َ ْ
ِ ِ
وحش(.)256
اًمر ُ
ومٞمف ك
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َهٜمََّّ٤م ُد ْسم ُـ َّ ِ
اًمرسيَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ اهللَِّ ْسم ُـ ُٟم َُٛم ْ ٍػمَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ْإَ ْقم َٛم ُشَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م اعمِْٜمْ َْٝم ُ٤ملَ ،قمن ْـ َأ ِو ُقم َٛم َنر َزا َذ َ
ان،
ِ
ؼما َء َقم ِـ اًمٜمََّّبِل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َ٤ملَ :وم َذ َيم ََر َٟم َْح َق ُه
َىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م ا ًْم َ َ
سم٤مب ِذم ِذ ْيم ِْر اعمِْ َٞمز ِ
ان
َ ٌ

ِ
ِ
ِ
ٞمؿَ ،طمدََّّ َصم ُٝم ْؿ َىم َ
ؼم َٟمَن٤م ُينق ُٟم ُُس،
ٞمؿَ ،و ُ َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َي ْٕم ُ٘م ُ
ن٤ملَ :أ ْظم َ َ
مح ْٞمدُُ ْسم ُـ َُم ْو َٕمدََ َةََ ،أ َّن إِ ْؾم َامقم َٞمؾ ْسم َـ إِ ْسم َراه َ
قب ْسم ُـ إِ ْسم َراه َ
نف وؾمن َّٚمؿُ« :من٤م يبٙمِ ِ
ِ
احلو ِـَ ،قمـ َقم٤م ِ َِم َ٦مَ ،أهن٤م َذ َيمَر ِ
َ٧مَ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
نقل اهللَِّ َص َّ
ٞمنؽ؟ ش
ت اًمٜمَّ ََّ٤مر َوم َب َٙم ْ
نغم اهللُ َقم َٚم ْٞم َ َ َ َ ُ ْ
ْ
َّ َ َ
َقم ِـ ْ َ َ
ون َأ ْهٚمِٞم ُٙم ُْؿ َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م؟ َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
َىم٤م ًَم ْ٧مَ :ذ َيم َْر ُت اًمٜمَّ ََّ٤مر َوم َب َٙم ْٞم ُ٧مَ ،وم َٝم ْؾ َشم َْذ ُيم ُُر َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ « :أ َُّمن٤م

ِذم َصم َال َصم ِ٦م ُمقاـمِـ َوم َال ي ْذ ُيمر َأطمدٌٌ َأطمدًً اِ :قمٜمْْدََ اعمِْ َٞمز ِ
ػ ُِم َٞمزا ُٟم ُف َأ ْو َي ْث ُ٘م ُؾَ ،و ِقمٜمْْدََ ا ًْمٙمِ َت ِ
لم ُي َ٘م ُ
ن٤مل
ان َطم َّتَّك َي ْٕم َٚم َؿ َأ ََيِ ك
َ٤مب ِطم َ
َ ُ َ َ
ََ َ

( )255إسمراهٞمؿ.05 :
ِ
ِ
٤مب ِذم اعمَْ ْو َ٠م ًَم ِ٦م ِذم ا ًْم َ٘م ْ ِؼم َوقمََ َذ ِ
اب ا ًْم َ٘م ْ ِؼم (.)2531
اًموٜمََّّ٦م َ -سم ٌ
( )256أظمرضمف أسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
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ِ
٤مؤم ا ْىمرءوا يمِ َتَ٤مسمِٞمف﴾( )257طم َّتَّك يٕم َٚمؿ َأينـ ي َ٘منع يمِ َتَ٤مسمنف َأ ِذم ي ِٛمٞمٜمِ ِ
نف َأ ْم ِذم ِؿم َنامًمِ ِف َأ ْم ُِمن ْـ َو َراء َفم ْٝمن ِر ِهَ ،و ِقمٜمْْندََ
َ َْ َ ْ َ َ ُ ُ ُ َ
َْ
﴿ َه ُ ُ َ ُ
اًمٍم ِ
قبَ ،قم ْـ ُيق ُٟم َُس َو َه َذا ًَم ْٗم ُظ َطم ِديثِ ِف.
اط إِ َذا ُو ِض َع َسم ْ َ
لم َفم ْٝم َر ْي َضم َٝمٜمَّ ََّؿ ش(َ )262ىم َ٤ملَ :ي ْٕم ُ٘م ُ
َ
٤مب ِذم اًمدََّّ َّضم ِ
٤مل
َسم ٌ

ن٘م ٍٞمؼَ ،قمنـ َقمب ِ
ند اهللَِّ سمن ِـ َؿم ِ
احل َّذ ِاءَ ،قمـ َقمب ِ
ٍِ
ند اهللَِّ ْسم ِ
نـ
قؾمك ْسم ُـ إِ ْؾم َام ِقم َٞمؾَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ َّ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
مح٤م ٌدَ ،قم ْـ َظم٤مًمد ْ َ
َطم َّدَّ َصم َٜمَ٤م ُُم َ
احَ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م اًمٜمََّّبِ َّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َي ُ٘م ُ
قل« :إِ َّٟم ُف ََل ْ َي ُٙم ْـ َٟمَبِل َسم ْٕمندََ ُٟم ٍ
ام َّر ِ
ُنقح
ِسا َىم َ٦مَ ،قم ْـ َأ ِو ُقم َب ْٞمدََ َة ْسم ِـ ْ َ
ُ َ
نغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
نف َو َؾمن َّٚم َؿ َو َىم َ
إِ َّٓ َو َىمدْْ َأ ْٟم َْذ َر اًمدََّّ َّضم َ٤مل َىم ْق َُم ُفَ ،وإِين ُأ ْٟم ِذ ُر ُيم ُُٛمق ُهشَ ،وم َق َص َٗم ُف ًَمٜمََن٤م َر ُؾم ُ
نقل اهللَِّ َص َّ
ن٤مل « ًَم َٕم َّٚمن ُف
ْ

ِ ٍ ِ
نق َم؟ َىم َ
َؾم ُٞمدْْ ِر ُيم ُف َُم ْـ َىمدْْ َر ِآين َو َؾم ِٛم َع َيم ََال ُِملش َىم٤م ًُمقاَ :ي٤م َر ُؾم َ
ن٤ملَ « :أ ْو
قل اهللََِِّ ،يم ْٞم َ
نػ ُىم ُٚمق ُسمٜمََن٤م َي ْق َُمئنذ؟ َأُم ْث ُٚم َٝمن٤م ا ًْم َٞم ْ
َظم ْ ٌػمش(.)261

اًمز ْه ِريَ ،قمـ ؾم ِ
ِ
٤مَلٍَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،ىم َ٤مل َىم٤م َم اًمٜمََّّبِ كل َص َّغم اهللُ
ؼم َٟمَ٤م َُم ْٕم َٛم ٌرَ ،قم ِـ ك
ْ َ
اًمر َّزاقَ ،أ ْظم َ َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َخم ْ َٚمدٌٌ َ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ َّ
َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ ِذم اًمٜمَّ ِ
َّ٤مس َوم َ٠م ْصمٜمََك َقم َغم اهللَِّ سمِ َام ُه َق َأ ْه ُٚم ُفَ ،وم َذ َيم ََر اًمدََّّ َّضم َ٤ملَ ،وم َ٘م َ٤مل« :إِين َُٕ ْٟم ِْذ ُر ُيم ُُٛمق ُهَ ،و َُم٤م ُِم ْـ َٟمَبِ ٍّل إِ َّٓ َىمندْْ
قل ًَم ُٙم ُْؿ ومِ ِٞمف َىم ْق ًٓ ََل ْ َي ُ٘م ْٚم ُف َٟمَبِل ًمِ َ٘م ْق ُِم ِفَ :شم ْٕم َٚم ُٛم َ
ُقح َىم ْق َُم ُفَ ،و ًَمٙمِٜمل َؾم َ٠م ُىم ُ
نق ُرَ ،و َأ َّن
نقن َأ َّٟمَّن ُف َأ ْقم َ
َأ ْٟم َْذ َر ُه َىم ْق َُم ُفًَ ،م َ٘مدْْ َأ ْٟم َْذ َر ُه ُٟم ٌ
اهللََّ ًَم ْٞم َس سمِ َ٠م ْقم َق َرش( ).
260

(اًمنمح)
هذه إسمقاب ذيمر ومٞمٝم٤م أيمثر ُمـ ُمو٠مًم٦م ُمـ ُمو٤م ؾ اًمٞمقم أظمر ُمـ ذًمؽ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمبٕم٨م ،واًمبٕم٨م هنق
إطمٞم٤مء اعمقشمك ،وهق ٟمّمقص اًم٘مرآن ،وًمٙمٜمف -رمحف اهلل -يذيمر ُمثؾ هذه إطم٤مدي٨م قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٜمبٞمف ًمٖمػمهن٤م،
ومذيمر احلدي٨م إول ،اًمِمٗم٤مقم٦م ىمبؾ ذًمؽ ،سم٤مب ذم اًمِمٗم٤مقم٦م.

( )257احل٤مىم٦م.17 :
( )262أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًمونٜم٦م -سمن٤مب ذم ذيمنر اعمٞمنزان ( ،)2533وأمحند ذم «ُمونٜمدهش ( ،)112/4وإؾمنح٤مق سمنـ راهقينف ذم «ُمونٜمدهش
ٌ
إرؾمن٤مل ومٞمنف سمنلم
( ،)1127واحل٤ميمؿ ذم «اعموتدرك قمغم اًمّمحٞمحلمش ( ،)400/2وىم٤مل اًمذهبل ذم «اًمتٚمخٞمصش« :قمغم ذط اًمبخن٤مري وُمونٚمؿ ًمنقٓ
احلوـ وقم٤م ِم٦مش.
ِ
ِ
ِ
٤مب ِذم اًمدََّّ َّضم ِ
٤مب َُمن٤م َضمن٤م َء ِذم
اب ا ًْمٗمتَ َِـ َ -سمن ُ
٤مل ( ،)2534واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب َأ ْسم َق ُ
اًموٜمََّّ٦م َ -سم ٌ
( )261أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)001 /1وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
اًمدََّّ َّضم ِ
٤مل (.)0012
( )260أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٗمتـ -سم٤مب ذيمر اًمدضم٤مل (.)5105
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اًمِمٗم٤مقم٦م هل اًمتقؾمط ذم اًمٚمٖم٦م ،اًمتقؾمط ذم أُمرً ،مـ اإلٟمو٤من يٙمقن ومر ًدا ويٓمٚم٥م ُمٕمف أظمر طمتنك يٙمنقن
ؿمٗم٤مقم٦م ،واًمِمٗم٤مقم٦م اعمذيمقرة ذم يمت٤مب اهلل ٟمققمٝم٤م ؿمٗم٤مقم٦م ُمٜمٗمٞم٦م وؿمٗم٤مقم٦م ُمثبت٦م.
أُم٤م اعمٜمٗمٞم٦م :ومٝمل اًمِمٗم٤مقم٦م اًمتل يم٤من يتقمهٝم٤م اعمنميمقن عمٕمبقدامؿ ،وهل اًمتل شمٜمٗمك ذم اًم٘منرآنَ ﴿ ،ين٤م َأ ك َامن٤م
ن٠م ِيت ينقم ٓ سمٞمنع ومِ ِ
ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا َأ ِٟمٗم ُ٘مقا ِمم َّ٤م َر َز ْىمٜمََن٤م ُيم ُْؿ ُِمن ْـ َىم ْب ِ
ٞمنف َوٓ ُظم َّٚمن ٌ٦م َوٓ َؿمن َٗم٤م َقم ٌ٦م َوا ًْم َٙمَن٤مومِ ُر َ
نؿ
نؾ َأ ْن َي ْ َ َ ْ ٌ َ ْ ٌ
ون ُه ُ
اًم َّٔم٤معمُِ َ
قن﴾( ،)261هذه ُمٜمٗمٞم٦مُ ،م٤م أي٦م اًمتل سمٕمد هذه أي٦م؟ آي٦م اًمٙمرد ،ذيمر اهلل ومٞمٝم٤م اًمِمٗم٤مقم٦م ُمثبت٦م ،اًمِمٗم٤مقم٦م
اعمثبت٦م :هل اًمتل شمٙمقن سمنمـملم- :
إول :أن ي٠مذن اهلل سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ،واًمث٤مين :أن يرىض قمـ اعمِمٗمقع ،ىم٤مل -ضمؾ وقمنال -ذم آين٦م اًمٙمنرد﴿ :
َُم ْـ َذا ا ًَّم ِذي َي ِْم َٗم ُع ِقمٜمْْدََ ُه إِ َّٓ سمِ٢مِ ْذٟمِ ِف ﴾( ، )262ومدل قمغم أن صمٛم٦م ؿمٗم٤مقم٦م سم٢مذن اهلل.
قن إِ َّٓ عمَِ ِـ ْار َشم ََ٣م َو ُه ْؿ ُِم ْـ َظم ِْم َٞمتِ ِف ُُم ِْم ِٗم ُ٘م َ
وىم٤ملَ ﴿ :وٓ َي ِْم َٗم ُٕم َ
قن﴾( ، )263ومال يٛمٙمـ أن شم٘مع اًمِمٗم٤مقم٦م إٓ
ذم ُمـ ريض اهلل ،وُمـ اًمذيـ يرض٤مهؿ اهلل؟ ُم٤م صمب٧م ذم اًمّمحٞمح أن أسم٤م هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ين٤م رؾمنقل
اهلل ُمـ اؾمٕمد اًمٜم٤مس سمِمٗم٤مقمتؽ ،ىم٤ملَُ « :م ْـ َىم َ٤مل َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللُ َظم٤مًمِ ًّم٤م ُِم ْـ َىم ْٚمبِ ِفش( ) ،هنؿ أهنؾ اًمتقطمٞمند ،هنؿ
264

اؾمٕمد اًمٜم٤مس سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م.
ومال شمٙمقن اًمِمٗم٤مقم٦م إٓ ٕهؾ اًمتقطمٞمد وهؿ اًمنذيـ يِمنٗمع ومنٞمٝمؿ ،وٓ سمند أن ين٠مذن اهلل وٓ ين٠مذن اهلل -
نق ٍم َيم َ
نػ
نلم َأ ًْم َ
مخ ِو َ
َن٤من ُِم ْ٘مندََ ُار ُه َ ْ
ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م إٓ سمٕمد أن يٛميضن مخونقن أًمنػ ؾمنٜم٦مِ ﴿ ،ذم َي ْ
َؾمٜمَ ٍَ٦م﴾(ُ ، )265مٕمٔمؿ اعمقىمػ ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م صمؿ ي٠مشمقن آدم ي٘مقًمقن :أؿمٗمع ًمٜم٤م قمٜمد رسمؽ ،قمغم أن يّمٚمقا عمحٛمد صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومال يِمٗمع ٕٟمف أقمٚمؿ سم٤مهلل ُمـ أن يِمٗمع ٕن اًمِمٗم٤مقم٦م هلل ،ىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ هللَِّ َّ
اًمِمن َٗم٤م َقم ُ٦م َمجِٞم ًٕمن٤م
ًَمف ُم ْٚم ُؽ اًموٛمق ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض ُصم َّؿ إِ ًَم ْٞم ِف ُشم ُْر َضم ُٕم َ
قن﴾( ، )266ومٞمذه٥م إمم ُمـ ًمف اًمِمٗم٤مقم٦م -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ومٞمخنر
َّ َ َ
ُ ُ

( )261اًمب٘مرة.032 :
( )262اًمب٘مرة.033 :
( )263إٟمبٞم٤مء.06 :
( )264أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب احلرص قمغم احلدي٨م (.)77
( )265اعمٕم٤مرج.2 :
( )266اًمزُمر.22 :
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ومٞموجد حت٧م اًمٕمرش ومٞموت٠مذن رسمف أن يِمٗمع ،ومٞم٠مشمٞمف اإلذن سمٕمد مجٕمن٦م أي سمٕمند أؾمنبقع ،وهنق ؾمن٤مضمد ،أرومنع
رأؾمؽ ،وىمؾ يوٛمع ،وأؿمٗمع شمِمٗمع ،ومٞم٘مقلُ « :أ َُّمتِل ُأ َُّمتِلش( ).
267

وم٤مًمِمٗم٤مقم٦م اعم٘مّمقدة ذم يمت٤مب اهلل هل اعمثبت٦م اًمتل شمٙمقن هبذيـ اًمنمـملم ،وذيمنر اهلل اًمنمنـملم ذم ىمقًمنف:
﴿و َيمَؿ ُِمـ ُم َٚم ٍؽ ِذم اًموٛمق ِ
ات ٓ ُشم ْٖمٜمِل َؿم َٗم٤م َقم ُت ُُٝم ْؿ َؿم ْٞم ًئ٤م إِ َّٓ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َأ ْن َي ْ٠م َذ َن اهللَُّ عمَِ ْـ َي َِم٤م ُء َو َي ْر َىض﴾(.)272
َّ َ َ
َ ْ ْ َ
ذيمر اًمنمـملم ُم ًٕم٤م ،وذيمر ذط اإلذن ذم ُمقضع ،وذط اًمرض٤م ذم ُمقضع ،وهل مم٤م ي٘مره أهنؾ اًمونٜم٦م،
وهل أٟمقاع ،هٜم٤مك اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕم٤مُم٦م وهل اعمقىمػ ،وهٜم٤مك اًمِمٗم٤مقم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اخلّم٤مم اًمٙمبػم ُمع اعمٕمتزًم٦م ،وهل
اًمِمٗم٤مقم٦م ٕهؾ اًمٙمب٤م ر اًمذيـ ُم٤مشمقا قمغم اًمتقطمٞمدً ،مٙمـ ُم٤مشمقا قمغم يمبنػمة ُمنـ اًمٙمبن٤م ر ،أهنؾ اًمونٜم٦م ي٘مقًمنقن
ه١مٓء ُمـ أهؾ اًمتقطمٞمد وم٢مذا أدظمٚمٝمؿ اهلل اًمٜم٤مر وم٢مهنؿ ٓ يٛمٙمثقن ومٞمٝم٤م ُمٙم٨م اًمٙمٗمن٤مر َيرضمنقن ُمٜمٝمن٤م سمِمنٗم٤مقم٦م
اًمِم٤مومٕملم سمٕمد أن ي٠مذن اهلل هلؿ سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ،وسمٕمد أن شمٜمتٝمل اًمِمٗم٤مقم٦م َيرضمنقن ومٞمٝمن٤م سمرمحن٦م ارطمنؿ اًمنرامحلم -
ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.-
نق ٌم ُِمن َـ
هلذا ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :ؿم َٗم٤م َقمتِل َٕ ْه ِؾ اًم َٙم َب٤م ِ ِر ُِم ْـ ُأ َُّمتِلش ،وذم اًمٚمٗمظ إظمنر« َ ْ
َيْن ُر ُج َىم ْ
اًمٜمَّ ِ
َّ٤مر سمِ َِم َٗم٤م َقم ِ٦م ُحم َ َّٛم ٍد َوم َٞمدْْ ُظم ُٚم َ
لمش( )271يٕمٜمل يم٤مٟمقا ُمـ ضمٝمٜمؿ.
ام َٝمٜمَّ َِّٛمٞم َ
امٜمَّ َ٦مَ ،و ُي َو َّٛم ْق َن ْ َ
قن ْ َ
امٜمَّ َِّ٦م ي ْ٠م ُيم ُٚم َ ِ
نم ُسم َ
قنش( ،)270احلدي٨م ذم وصنػ ُمن٤م قمٚمٞمنف أهنؾ امٜمن٦م،
قن وم َ
ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ «إِ َّن َأ ْه َؾ ْ َ َ
ٞمٝم٤م َو َي ْ َ
ٟمّمقص اًمِمٗم٤مقم٦م ُمتقاشمرة رواه٤م أيمثر ُمـ قمنميـ صح٤مو ،وهل ذم اًم٘مرآن واضح٦م ُمش ضمٚمٞم٦م ،يمام ذيمرٟم٤م.
اًمِمٗم٤مقم٦م ومٞمٝم٤م رد قمغم أيمثر ُمـ ـم٤م ٗم٦م ،إومم اخلقارج وُمـ ٟمحنقهؿ ُمنـ اعمٕمتزًمن٦م اًمنذيـ ي٘مقًمنقن :إن
ص٤مطم٥م اًمٙمبػمة َيٚمد ذم اًمٜم٤مر ،ومٞم٘م٤ملَ ٓ :يٚمد ،اًمٜمّمقص داًم٦م قمغم أٟمف َيرج ُمـ اًمٜم٤مر ،اًمٓم٤م ٗمن٦م اًمث٤مٟمٞمن٦م اًمتنل
شمرد قمٚمٞمٝم٤م ٟمّمقص اًمِمٗم٤مقم٦م هل ـم٤م ٗم٦م اعمرضمئ٦مٕ ،هنؿ يزقمٛمقن أن اًمتقطمٞمد ٓ يرض أهٚمف ُمٕمف ُمٕمّمٞم٦م ،ومٞم٘من٤مل
ضمؿ طمتك دظمٚمقا ذم اًمٜم٤مر ،وم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ومٞمٝم٤م اًمرد قمغم اًمٓم٤م ٗمتلم اًمْم٤مًمتلم.
( )267أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم{ :عمَِ٤م َظم َٚم ْ٘م ُ٧م سمِ َٞمدََ َّي} ( ،)5212وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب أدٟمك أهؾ امٜم٦م ُمٜمزًمن٦م ومٞمٝمن٤م
(ُ ،)171مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف.
( )272اًمٜمجؿ.04 :
( )271أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمرىم٤مق -سم٤مب صٗم٦م امٜم٦م واًمٜم٤مر ( ،)4344وأسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم اًمِمٗم٤مقم٦م ( ،)2522واسمـ ُم٤مضمف ذم
«ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًمزهد -سم٤مب ذيمر اًمِمٗم٤مقم٦م (.)2113
ِ ِ
٤مت ْ ِ
ٞمٛمٝم٤م و َأ ْه ِٚمٝم٤م  -سم٤مب ِذم ِص َٗم ِ
( )270أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب ْ ِ ِ ِ ِ ِ
ٞمٝم٤م ُسم ْٙم َْر ًة َوقمََ ِِم ًّٞم٤م (.)0613
امٜمََّّ٦م َو َأ ْه ِٚم َٝم٤م َو َشم َْوبِٞمح ِٝم ْؿ وم َ
امٜمََّّ٦م َوص َٗم٦م َٟمَٕم َ َ َ َ ٌ
َ
َ
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رشح السنة
سمٕمد ذًمؽ ذيمر ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمبٕم٨م ،وهق أُمر جمٛمع قمٚمٞمف قمٜمد أهؾ اإلؾمالم وذيمر اًمّمقر ،اًمنقارد ذم ىمقًمنف
ِ
اًمّم ِ
قر َىم ْر ٌن ُيٜمْ َٗم ُخ ومِ ِٞمفش(،)272
َ٤مه ْؿ َ ْ
قر َوم َج َٛم ْٕمٜمَ ُ
مج ًٕم٤م﴾( ، )271ي٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« ك
شمٕم٤مممَ ﴿ :و ُٟمُٗم َخ ِذم ك
اًمّم ُ
يٜمٗمخ ومٞمف إِساومٞمؾ ٟمٗمخ٦م ومٞمّمٕمؼ ُمـ قمغم وضمف إرض صمؿ يٜمٗمخ ومٞمف أظمرى وم٢مذا هؿ ىمٞم٤مم يٜمٔمرون.
ُنؾ ا ْسم ِ
نـ آ َد َم َشم َْ٠م ُيم ُ
احلدي٨م اًمذي سمٕمده أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملُ « :يم َّ
ُنؾ ْإَ ْر ُضش( ) ،يٕمٜمنل هنذه
273

شم٠ميمٚمٝم٤م إرض يمٚمٝم٤مُ ،م٤مذا يب٘مك ُمـ هذا اعموٙملم اًمْمٕمٞمػ اًمٗم٘منػم ٓ ،يب٘منك إٓ قمجن٥م ذٟمبنف اًمنذي يونٛمك
سم٤مًمٕمّمٕمص ،هذا اسمـ آدم ،شمٗمٜمك وٓ يب٘مك ُمٜمؽ إٓ هذا اًمٌمء اًمٞموػم طمتك يٕمرف اإلٟمو٤من ىمدره ،ىم٤ملُِ « :مٜمْْن ُف
ِ ِ ِ
َّ٥مش( ) ،يريم٥م سم٢مذن اهلل -قمز وضمؾ -ومٞمٜمِم٠م ُمـ ضمديد.
ُظمٚم َؼ َوومٞمف ُي َر َّيم ُ
274

صمؿ ذيمر ُم٤م يتٕمٚمؼ سمخٚمؼ امٜم٦م واًمٜم٤مر وُمراده اًمرد قمغم اعمٕمتزًم٦م ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل ،اًمذيـ ي٘مقًمقن :إهننام َل ختٚم٘من٤م،
ذيمر ىم٤مل ،عم٤م ظمٚمؼ اهلل امٜم٦م ىم٤مل مؼميؾ إمم آظمره ،ومٚمام رأى ضمؼميؾ امٜم٦م ،ىم٤مل ٓ يوٛمع هب٤م أطمند إٓ وي٠مشمٞمٝمن٤م،
ومٚمام طمٗم٧م سم٤معمٙم٤مره ،اعمٙم٤مره اًمتل شمٙمرهٝم٤م اًمٜمٗمقسُ ،مـ اىمتحؿ اعمٙم٤مره ،وأضمؼم ٟمٗموف قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ إمم امٜم٦م ٕن
اعمٙم٤مره دون امٜم٦م ،اًمٜم٤مر يمٗم٤مٟم٤م اهلل ذه٤م طمٗم٧م سم٤مًمِمٝمقات ،اًمِمٝمقات حتبٝم٤م اًمٜمٗمقس ،ومٛمـ اىمتحؿ اًمِمنٝمقات
دظمؾ إمم اًمٜم٤مر ،هذا احلدي٨م ومٞمف إجي٤مز.
أُم٤م احلقض ومٙمام ذيمر اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،احلقض أصٚمف جمٛمع اعم٤مء وهق طمنقض قمٔمنٞمؿ ًمٚمٜمبنل
أيْم٤م ُمتقاشمرة رواه٤م قمددك يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،مجع أطم٤مديثٝمؿ اسمـ يمثػم ذم آظمر
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأطم٤مديثف ً
لم َٟم ِ
لم َضم ْر َسمن٤م َء َو َأ ْذ ُر َحش( ،)275يٕمٜمنل
َ٤مطم َٞم َت ْٞم ِف َيم ََام َسم ْ َ
اًمت٤مريخ ،ي٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ َّن َأ َُم٤م َُم ُٙم ُْؿ َطم ْق ًض٤م َُم٤م َسم ْ َ
ُمقضع سمرد ،ـمقًمف ؿمٝمر وقمرضف ؿمٝمر ،إيمقاب اًمتل ومٞمف قمدد ٟمجقم اًموامءُ ،م٤م ف أطمغم ُمنـ اًمٕمونؾ ،وأؿمند
سمٞم٤مض ُمـ اًمٚمبـُ ،مـ ذب ُمٜمف ٟمو٠مل اهلل أن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمٜمف َل ئمٛم٠مٕ ،ن اًمنمب ُمٜمف ًمنٞمس يم٤مًمنمنب ذم
( )271اًمٙمٝمػ.77 :
( )272أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤م ؼ واًمقرع -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ؿم٠من اًمّمقر ( ،)0212وذم يمت٤مب شمٗموػم اًم٘منرآن -سمن٤مب وُمنـ
ؾمقرة اًمزُمر ( ،)1022واًمٜمو٤م ل ذم «ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمىش ( ،)11234( ،)11161( ،)11110وأمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)170،140/0واًمندارُمل ذم يمتن٤مب
اًمرىم٤مق (.)0576
( )273أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب :اًمٗمتـ وأذاط اًمو٤مقم٦م – سم٤مب ُم٤م سملم اًمٜمٗمختلم (. )5422
( )274أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب :اًمٗمتـ وأذاط اًمو٤مقم٦م – سم٤مب ُم٤م سملم اًمٜمٗمختلم (. )5422
( )275أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمرىم٤مق -سم٤مب ذم احلقض ( ،)4355وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤م ؾ -سم٤مب إصمب٤مت طمقض ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد ط (.)0077
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رشح السنة
اًمدٟمٞم٤م ،اًمنمب ذم اًمدٟمٞم٤م شمٔمٛم٠م سمٕمنده ،أُمن٤م هنق إذا ذب واًمٜمن٤مس شمنرد اًم٘مٞم٤مُمن٦م قمٓم٤مؿمن٤م ومن٢مذا رأوا احلنقض
وم٤معمقوم٘مقن اًمث٤مسمتقن قمغم ُمٜمٝم٩م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمٚمقن ًمٚمحقض ومٞمنمسمقن ،وأُم٤م اًمذيـ سمدًمقا
وهمػموا ،وم٢من اعمال ٙم٦م شمٓمردهؿ ـمرد يمام شمٓمرد اإلسمؾ.
ُمٜمزٓ وم٘م٤ملُ« :م٤م َأ ْٟم ُتُؿ ضم ْنزء ُِمنـ ُِم٤م َ ِ
ذيمر احلدي٨م سمٕمده ،يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٜمزًمٜم٤م ً
َن٦م
َ ْ ُ ٌ ْ
ٍ ِ
ِ
احل ْق َضش(ٓ ،)276طمظ اًمٕمب٤مرة ي٘مقل :أٟمتؿ ٓ شمبٚمٖمقن امزء ،واًمذيـ يردون احلنقض
َأ ًْمػ ُضم ْزء مم َّ ْـ َي ِر ُد َقم َ َّكم ْ َ
ٟمو٠مل اهلل ُمـ ومْمٚمفُ ،مئ٦م أًمػ ضمزء ،اًمٕمدد اعمقضمقد ؾمبٕمام ٦م أو صمامٟمام ٦م ُم٤م سمٚمٖمقا هنذا امنزءُ ،مٕمٜمنك ذًمنؽ أن
اًمذيـ يردوٟمف ٟمو٠مل اهلل اًمٙمريؿ ُمـ ومْمٚمف يمثر ُمـ هذه إُم٦مً ،مٙمـ حي٤مل سملم أٟم٤مس وسمٞمٜمف ٟمٕمقذ سم٤مهلل ممـ سمندًمقا
وهمػموا.
نؾ َشمَندْْ ُر َ
ذيمر سمٕمد ذًمؽ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٙمقصمر عم٤م ٟمزًم٧م هذه اًموقرة ىمن٤مل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿَ « :ه ْ
ون َُمن٤م
امٜمَّ َِّ٦م ،و َقم َٚمٞم ِف َظمنػم َيمَثِنػمَ ،قم َٚمٞم ِ
ِ ِ
نف
ٌ ْ
ا ًْم َٙم َْق َصم ُر؟ ش َىم٤م ًُمقا :اهللَُّ َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ ْقم َٚم ُؿَ ،ىم َ٤ملَ « :وم٢مِ َّٟم ُف َهنْ ٌر َو َقمَدََ ٟمٞمف َرو َقم َّز َو َضم َّؾ ِذم ْ َ َ ْ
ٌْ
َطم ْق ٌض َشم َِر ُد َقم َٚم ْٞم ِف ُأ َُّمتِل َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ،آٟمِ َٞم ُت ُف َقمَدََ ُد ا ًْم َٙم ََقايمِ ِ
٥مش( ).
277

احلقض اًمذي ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م يٛمد ُمـ هنر اًمٙمقصمر وم٤معم٤مء اًمذي ي٠مشمٞمف ُمـ ُم٤مء اًمٙمقصمر ذم امٜم٦م ،هلنذا صن٤مر هبنذا
اًمقصػ ُمـ ذب ُمٜمف َل ئمٛم٠م وص٤مر أطمغم ُمـ اًمٕموؾ ،وأؿمد سمٞم٤مض ُمـ اًمٚمبـ ٕظمره.
أيْم٤م أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م قمرج سمف ،قمرض ًمف هنر طم٤مومت٤مه اًمٞم٤مىمقت اعمجنقف ،ومرضنب
وذيمر ً
اعمٚمؽ اًمذي ُمٕمف يده ،وم٤مؾمتخرج ،شمراسمف ُم٤م هق؟ ُموؽٟ ،مو٠مل اهلل اًمٙمريؿ ُمـ ومْمٚمف ،وم٘م٤مل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ًمٚمٛمٚمؽ اًمذي ُمٕمفُ ،م٤م هذا؟ ىم٤مل اًمٙمقصمر اًمذي أقمٓم٤مك اهلل.
 . .زي٤مد اًمٔم٤مَل اًمقازم أرؾمؾ ًمٚمّمح٤مو امٚمٞمؾ أو سمرزة ،ومٚمام أىمبؾ ىم٤مل :قمنـ حمٛمنديٙمؿ هنذا اًمدطمنداح،
ىم٤ملُ :م٤م يمٜم٧م اطمو٥م أين أسم٘مك ذم ىمقم يٕمػموين سمّمحبتل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يٕمٜمل أٟمتؿ أن شمٕمػموين
سم٠مين صح٤مو ،وم٠مطموـ امقاب قمغم هذا اًمٔم٤مَل ،يمٞمػ شم٘مقل هذا اًمٙمالم اخلبٞم٨م؟ إن حمٛمديٙمؿ هذا اًمدطمداح،
ومو٠مًمف وم٘م٤مل :إن صحب٦م حمٛمد ًمؽ زيـ ًمٞمو٧م ؿملم ،إٟمام سمٕمثٜم٤م إًمٞمؽ ًمٜمو٠مًمؽ قمـ احلقض ،هنق همْمن٥م ريض

( )276أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم احلقض ( ،)2524وأمحد ذم «ُموٜمدهش (.)150،151،147/2
( )277أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة – سم٤مب طمج٦م ُمـ ىم٤مل اًمبوٛمٚم٦م ذم أول يمؾ ؾمقرة ؾمقى سمراءة (.)701
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رشح السنة
اهلل قمٜمف ،ي٘مقل هؾ ؾمٛمٕم٧م ُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رء وم٘م٤مل سمرزة هم٤مض ًب٤مُ ٓ ،مرة ،يٕمٜمل ٟمٕمؿ ؾمٛمٕمتف،
ٓ ُمرة وٓ ُمرشملم وٓ صمالث وٓ أرسمع وٓ مخس ،ؾمٛمٕمتف قمدة ُمرات ومٛمـ يمذب سمف ومال ؾمن٘م٤مه اهلل ،صمنؿ ظمنرج
ُمٖمْمب٤م ٕن اسمـ زي٤مد يم٤من يٙمذب سمف ،ومتٕمريض هلذا اًمٔم٤مَل.
اعمو٠مًم٦م ذم اًم٘مؼم يٕمٜمل يو٠مل اًمٕمبد قمـ صمالث أطم٤مديثٝم٤م يمثػمة ضمدًً ا ،وٕن اًمٕمبد يون٠مل ذم ىمنؼمه ،وم٤معمثبن٧م
ٟمو٠مل اهلل اًمٙمريؿ ُمـ ومْمٚمف إذا ؾم٠مل ىم٤مل :أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وان حمٛمد رؾمنقل اهلل ،وهنذا اعمنراد سم٘مقًمنف:
ن٤مة اًمندكك ْٟمٞم٤م و ِذم ِ
احلٞم ِ
ِ
ِ
لم َو َي ْٗم َٕم ُ
أظم َنر ِة َو ُي ِْم ك
نؾ اهللَُّ َُمن٤م
نؾ اهللَُّ اًم َّٔمن٤معمِ َ
َ َ
﴿ ُي َثب ُ٧م اهللَُّ ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُُقا سمِن٤م ًْم َ٘م ْق ِل اًم َّث٤مسمِن٧م ِذم ْ َ َ
َي َِم٤م ُء﴾( ، )322اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم وطمِم٦م ورقم٥م وظمقف ،هٚمع ؿمديد ضمدًً ا ،ومٚمٞمس ُمـ اًموٝمؾ ،أن ذم اًمدٟمٞم٤م أؾمنٝمؾ
ُم٤م قمغم اعمٜم٤مومؼ إذا ىمٞمؾ ًمفُ :مـ رسمؽ؟ ي٘مقل رو اهللً ،مٙمـ ذم اًم٘مؼم اعم٘م٤مم قمٔمٞمؿُ ،مٚمٙم٤من ه٤م الن ،واعم٘من٤مم ُم٘من٤مم
اٟم٘مٓمع ومٞمف اًمٙمذ ب واًمٜمٗم٤مق واًمدضمؾُ ،م٤م هٜم٤مًمؽ إٓ اًمّمدقُ ،مـ صمبتف اهلل أضم٤مب ،وُمـ َل يثبتف َل جين٥م ٟمون٠مل
اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.
دظمؾ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمخؾ ًمبٜمل اًمٜمجن٤مر ُمنـ إٟمّمن٤مر ومونٛمع صنقت ومٗمنزع وم٘من٤ملَُ « :من ْـ
٤مهٚمِٞم ِ
قل اهللَِّ َٟمَ٤مس ُمن٤م ُشمُقا ِذم ْ ِ
٤مب َه ِذ ِه ا ًْم ُ٘م ُب ِ
قر؟ ش ظمٌم أن يٙمقٟمقا ُمـ اعموٚمٛملمَ ،ىم٤م ًُمقاَ :ي٤م َر ُؾم َ
ن٦م ،ؾمنٛمع
ام َّ
َأ ْص َح ُ
َ
ٌ َ
َّ٤مرَ ،و ُِم ْـ ومِ ْتٜمَ َِ٦م اًمدََّّ َّضم ِ
اب اًمٜمَّ ِ
شمٕمذي٥م ه١مٓء اعمقشمك ُمـ اعمنميملمَ ،وم َ٘م َ٤ملَ « :شم َٕم َّق ُذوا سمِ٤مهللَِّ ُِم ْـ َقم َذ ِ
٤ملش( ،)321صمنؿ ذيمنر
وضع اعم١مُمـ أٟمف ي٠مشمٞمف ُمٚمٙم٤من ومٞمو٠مٟٓمف ،قمـ رسمف وديٜمف قمغم آظمر احلدي٨م وم٤معم١مُمـ يثب٧م ي٘مقل :ىمرأت يمت٤مب اًمف
ومآُمٜم٧م سمف وصدىم٧م يمام ذم إطم٤مدي٨م قمٛمق ًُم٤م اًمتل ٟمتحدث قمٜمٝم٤م ،أُم٤م اًمٙم٤مومر اعمرشم٤مب ،وم٢مٟمف يردد هذه اًمٙمٚمٛمن٦م
اًمداًم٦م قمغم اًمؽمدد وقمدم اًمت٠ميمد ومٞم٘مقل ،ه٤م ،ه٤م ٓ ،أدري ؾمٛمٕم٧م اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن ً
ىمقٓ وم٘مٚم٧م ُمثٚمٝمؿ ،هذا يدل
قمغم أٟمف يم٤من ي٘مقًمف ذم اًمدٟمٞم٤مً ،مٙمـ ُم٤م يم٤من ي٘مقل ىمقل اعمقىمـ ،ومٚمٝمذا قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل يبدأ ذم شمٕمذيبف ،يرضنب ضسمن٦م
سمٛمٓمراق ُمـ طمديد ُمـ سملم أذٟمٞمف ،ومٞمّمٞمح صٞمح٦م يوٛمٕمٝم٤م اخلٚمنؼ ،همنػم اًمث٘مٚمنلم ويبندأ ذم شمٕمذيبنف ٟمون٠مل اهلل
اًموالُم٦م ،وُم٤م ورا ف ُمـ أظمرة ،أؿمد ،اًمٕمبد إذا وضع ذم ىمؼمه يوٛمع ىمرع ٟمٕم٤مهلؿ ،يٕمٜمل شمٕم٤مد ًمف روطمف ومٞم٠مشمٞمنف

( )322إسمراهٞمؿ.05 :
( )321أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب امٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وأهٚمٝم٤م -سم٤مب قمرض ُم٘مٕمد اعمٞم٧م ُمـ امٜم٦م أو اًمٜم٤مر قمٚمٞمف (.)0645
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اب ا ًْم َ٘م ْ ِؼمش َُم َّر َشم ْ ِ
ٞمذوا سمِ٤مهللَِّ ُِم ْـ َقم َذ ِ
اؾم َت َِٕم ُ
َلمَ ،أ ْو َصم َال ًصم٤م( ،)320صمؿ
اعمٚمٙم٤من ومٞمو٠مٟٓمف ،اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملْ « :
ذيمر أن اعمٚمٙم٤من ي٠مشمٞم٤من ومٞمو٠مٓن اًمٕمبد قمـ رسمف وقمـ ديٜمف وقمـ ٟمبٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ ،وم٤معمثبن٧م إذا أضمن٤مب
واٟمتبف ي٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ احلدي٨م هذا ًمف ؿم٠من يمبػم ،إذا ىم٤مل هق رؾمقل اهلل ي٘مقل ًمف اعمٚمٙم٤من ،وُم٤م يندريؽ؟ هنذا
ـمٚم٥م عم٤مذا؟ ًمٚمدًمٞمؾ ،أٟمف رؾمقل اهلل ،ومٞم٘مقل :ىمرأ ،احلدي٨م هذا ًمف ؿم٠من يمبػم يمت٤مب اهلل وم٠مُمٜم٧م سمنف وصندىم٧م،
أطمرص قمغم ىمراءة اًم٘مرآن شمٜمٗمٕمؽ سم٢مذن اهلل ذم اًمٙمروب.
ٓ طمظ هذا أن ٟمٗمٕمف اهلل سم٘مراءشمف ًمٚم٘مرآن واإليامن سمف ،إذا أضم٤مب امقاب احلؼ وىم٤مل إٟمف رؾمنقل اهللُ ،من٤م
يدريؽ وذم اًمٚمٗمظ إظمر ُم٤م قمٚمٛمؽ؟ ي٘مقل ىمرأت يمت٤مب اهلل وم٠مُمٜم٧م سمف وصدىم٧م ،أىمبؾ قمغم اًم٘منرآن ٓ دمٕمنؾ
اًم٘مرآن قمغم اًمٗمراغ ،أًمٞمو٧م قمٜمدك أؿمٖم٤مل ُمٝمٛم٦م يمؾ يقم ٓ شمؽميمٝم٤م ،اًم٘مرآن أضمٕمٚمف ضٛمـ إؿمٖم٤مل سمؾ وأقمٔمؿ
واهؿ إؿمٖم٤مل ،ومال شم٘مؾ قمـ ومرهم٧م ىمرأت هذا ذم إؿمٖم٤مل همػم اعمٝمٛم٦م ،أُم٤م إُمقر اعمٝمٛم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن
قمغم هذا احلد ،اضمٕمؾ اًم٘مرآن ؿمٖمؾ يٜمٗمٕمؽ سم٢مذن اهلل ،اطمرص قمغم ىمراءشمف وأىمبؾ قمٚمٞمف ،واطمنرص قمنغم شمٗمٝمنؿ
ُمٕم٤مٟمٞمف ،واطمرص قمغم أن يٙمقن قمٜمدك شمٗموػم خمتٍم يمتٗموػم اًموٕمدي واسمـ يمثػم.
طمتك شم٘مرأ وإذا أشمتؽ آي٦م شمتدسمره٤م وشمٕمل ُمٕمٜم٤مه٤م ،طمتك شم٘مرأ قمـ قمٚمؿ وقمـ دراين٦م ،اعمن١مُمـ ٟمون٠مل اهلل ُمنـ
ومْمٚمف إذا أضم٤مب هذا امقاب يٗمتح ًمف سم٤مب ًمٚمجٜم٦م ،يٗمتح ًمف ً
أوٓ سم٤مب همٚم٦م اًمٜم٤مر ومٞم٘م٤مل :أٟمٔمنر إمم ُمٜمزًمنؽ ُمنـ
اًمٜم٤مر ،أسمدًمؽ اهلل سمف ُمٜمزل ذم امٜم٦م ،ومٞمزداد ومرح قمغم ومرطمف ،أن اهلل أٟمج٤مه ُمـ اًمٜم٤مر وأدظمٚمف امٜم٦م.
قمٙموف ٟمو٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ،اهل٤مًمؽ اًمذي ٓ جيٞم٥م ً
أوٓ يٗمتح ًمف سم٤مب ًمٚمجٜمن٦م ،ومٞم٘من٤مل :اٟمٔمنر إمم ُمٜمزًمنؽ ذم
امٜم٦م أسمدًمؽ اهلل سمف ُمٜمزل ُمـ اًمٜم٤مر ،ومٞمٜمدم ُمـ ضمٝمتلم ضمٝم٦م ومقات امٜم٦م ،وضمٝم٦م دظمقل اًمٜم٤مر ،يْمٞمؼ قمٚمٞمف ىمنؼمه
ٟمو٠مل اهلل اًموالُم٦م ،طمتك ختتٚمػ ومٞمف أضالقمف ُمـ ؿمدة شمْمٞمٞمؼ اًم٘مؼم ،ي٘مٞمند ًمنف أقمٛمنك أسمٙمنؿ ،أقمٛمنك ٓ ينراه
وأسمٙمؿ ٓ يتٙمٚمؿُ ،مٕمف ُمٓمرىم٦م ُمـ طمديد يرضسمف هب٤م ضسم٤مُ ،مـ ؿمدم٤م ًمق ضب هب٤م ضمبؾ ًمّم٤مر شمراب ،يّمنٞمح
صٞمح٦م يوٛمٕمٝم٤م ُم٤م سملم اعمنمق واعمٖمرب إٓ اًمث٘مٚملم.
سمٕمد ذًمؽ ذيمر اعمٞمزان وان قم٤م ِم٦م ذيمرت ظمقومٝم٤م وان اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أظمؼم أن صمالصم٦م ُمقاضنع،
ٓ يذيمر اطمد أطمداُ ،مٜمٝم٤م اعمٞمزان طمتك يٕمٚمؿ أَيػ ُمٞمزاٟمف أم يث٘مؾ ،وطمتك يٕمٚمؿ أيٙمقن يمت٤مسمف ذم يٛمٞمٜمنف ومٞمٙمنقن
ِ
ِ
٤مب ِذم اعمَْ ْو َ٠م ًَم ِ٦م ِذم ا ًْم َ٘م ْ ِؼم َوقمََ َذ ِ
اب ا ًْم َ٘م ْ ِؼم (.)2531
اًموٜمََّّ٦م َ -سم ٌ
( )320أظمرضمف أسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
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ُمـ أهؾ اًمٞمٛملم ،أو ذم ؿمامًمف ومٞمٙمقن ُمـ أهؾ اًمِمامل ،ويمذا قمٜمد اًمٍماط قمٜمدُم٤م يرضب اًمٍمناط قمنغم ُمنتـ
ضمٝمٜمؿ.
احل٘مٞم٘م٦م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اعمٞمزان يمثػمة ،وأطم٤مدي٨م صحٞمح٦م صم٤مسمت٦م ذيمره٤م إضمقري -رمحف اهلل.-
وذيمر همػم واطمد ُمـ أطم٤مدي٨مُ ،مٜمف أن اعمٞمزان يمٗمت٤منً ،مق وضٕم٧م ذم اًمٙمٗمن٦م اًمقاطمندة اًمونامء وإرض
ًمقؾمٕمتٝم٤م ،اًمٙمٗم٦م إومم دمٕمؾ ومٞمٝم٤م احلوٜم٤مت ،واًمٙمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شمقضع ومٞمٝم٤م اًموٞمئ٤مت ،قمنـ رضمحن٧م احلونٜم٤مت
دظمؾ امٜم٦م سمرمح٦م اهلل شمٕم٤ممم ،وإن رضمح٧م اًموٞمئ٤مت هٚمؽ ص٤مر ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر إٓ أن يٕمٗمق اهلل قمٜمف ،وإن دظمنؾ
اًمٜم٤مر وهق ُمـ اعمقطمديـ ،وم٢مٟمف يٙمقن قمغم امٜم٦م سمٕمد أن يّمػم ذم اًمٜم٤مر ُم٤م ؿم٤مء اهلل صمؿ يِمٗمع سم٢مذن اهلل ومٞمخرج ُمـ
اًمٜم٤مر.
ِ ِ
ِ
ِ
نس َؿمن ْٞم ًئ٤م َوإِ ْن َيم َ
َن٤من
نؿ َٟم ْٗم ٌ
اعمٞمزان ذيمره اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمقًمفَ ﴿ :و َٟم ََْم ُع اعمَْ َق ِازي َـ ا ًْم٘م ْو َط ًم َٞم ْق ِم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َومال ُشم ْٔم َٚم ُ
ُِم ْث َ٘م َ٤مل طمب ٍ٦م ُِمـ َظمرد ٍل َأ َشمٞمٜمََ٤م ِهب٤م و َيم َٗمك سمِٜمََ٤م طم ِ
لم﴾( ، )321م اًمذي يقزن؟ اًمذي يقزن اًمٕم٤مُمؾ ٟمٗموف واًمٕمٛمؾ،
٤مؾمبِ َ
َ
َ َّ ْ ْ َ ْ َ َ
ويمذًمؽ اًمّمحػ اًمتل شمٙمت٥م ومٞمٝم٤م إقمامل ،يمؾ هذه شمقزن وإدًم٦م قمغم هذا يمثػمة ىمند يٓمنقل سمٜمن٤م اعم٘من٤مم ًمنق
شمتبٕمٜم٤مه٤م.
أيْم٤م وهق أقمٔمؿ ومتٜم٦م قمغم اإلـمالق ُمٜمذ أن ظمٚمؼ اهلل آدم قمغم
اًمب٤مب إظمػم ذم اًمدضم٤مل وأطم٤مديثف ُمتقاشمرة ً
أن شم٘مقم اًمو٤مقم٦م ٓ شمقضمد ومتٜم٦م اؿمد وأذ ُمـ ومتٜم٦م اًمدضم٤مل ،وُمـ ؿمدة ومتٜمتف اٟمٔمر مجٞمع إٟمبٞم٤مء أممٝمؿ اًمدضم٤مل،
طمتك إن ٟمقح وهق أول اًمرؾمؾ سمٕمد اًمنمك ىمد أٟمذر أُمتف اًمدضم٤مل ،اٟمتٝم٧م مجٞمع إُمؿ ىمبٚمٜم٤م وًمنٞمس سمٕمند هنذه
إُم٦م إٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م ،إذا ومٝمق ظم٤مرج ذم هذه إُم٦م ىمٓم ًٕم٤م ،وذيمر اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ اًمتٗم٤مصنٞمؾ ،شمٗم٤مصنٞمؾ
يمثػمة ُمـ أظمب٤مره دمده٤م ذم صحٞمح ُموٚمؿُ ،موٚمؿ -رمحف اهلل -شمقؾمع ضمندًً ا ذم إينراد أطم٤مدين٨م اًمندضم٤مل وُمن٤م
يٙمقن ُمـ اخلقارق اًمتل شمٙمقن ُمٕمف ويمثرة ُمـ يتبٕمف ،وُم٤م ي٘مع ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمـ اًمْمٜمؽ واًمِمدة واًمْمنٞمؼ طمتنك
يٜمزل قمٞموك قمٚمٞمف اًموالم ومٞم٘متؾ اًمدضم٤مل ،وأطم٤مدي٨م اًمدضم٤مل يمثػمة ضمدًً ا ،وهق مم٤م ٓ يِمؽ ومٞمف أهؾ احلؼ أسمدًً ا،

( )321إٟمبٞم٤مء.25 :
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وهلذا ُمـ ؿمدة ومتٜمتف أُمر اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠من يوتٕم٤مذ سم٤مهلل ُمـ ومتٜمتف ذم اًمّمالة «اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِين َأ ُقمق ُذ سمِ َ
نؽ
اب ا ًْم َ٘م ِؼم ،وومِ ْتٜمَ َِ٦م اعمَْحٞم٤م واعمَْام ِ
ٞمح اًمدََّّ َّضم ِ
ُِم َـ اًمٜمَّ ِ
تَ ،وومِ ْتٜمَ َِ٦م اعمَْ ِو ِ
٤ملش(.)322
َّ٤مرَ ،و َقم َذ ِ ْ َ
َْ َ َ
ًمٙمـ ضمٕمؾ اهلل وًمف احلٛمدٕ ،ن قمدو اهلل اؾمٛمف اًمدضم٤مل ُمـ ؿمدة دضمٚمف ،يدقمل اًمٜمبقة ذم اًمبداي٦م صمؿ يدقمل
أٟمف اًمرب ،ومجٕمؾ اهلل -قمز وضمؾ -ومٞمف قمالُم٦م سمٞمٜمف وهق أٟمف أقمقر واًمرب -قمنز وضمنؾً -منٞمس سمن٠مقمقر ،ومٝمنذا
اًمذي يدقمل أٟمف رب وهق اقمقر ،اًمذي قمقر قمٞمٜمؽ هٙمذا ُمـ هنقً ،منق أٟمنؽ رب صن٤مدق ،عمن٤م يم٤مٟمن٧م قمٞمٜمنؽ
قمقراء ،وهلذا ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :ؾم َ٠م ُىم ُ
قل ًَم ُٙم ُْؿ ومِ ِٞمف َىم ْق ًٓ ََل ْ َي ُ٘م ْٚم ُف َٟمَبِل ًمِ َ٘م ْق ُِم ِفش( ) «ؾم٠مىمقل ًمٙمؿ ومٞمف ىمنقل
َل ي٘مٚمف ٟمبل ًم٘مقُمفشٟٕ ،مف ظم٤مرج ذم هذه إُم٦م ىمٓم ًٕم٤مَ « ،شم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن َأ َّٟم ُف َأ ْقم َق ُرَ ،و َأ َّن اهللََّ ًَم ْٞم َس سمِ َ٠م ْقم َق َرش( ) ،وُمـ ومْمؾ
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اهلل -قمز وضمؾُ -مع ؿمدة ومتٜمتف أن اهلل -قمز وضمؾ -ضمٕمؾ ذم ضمبٝمتف صمالصم٦م أطمرف’ ك ف ر ،أٟمنف يمن٤مومر ،ي٘منقل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مرأه٤م يمؾ ُم١مُمـ يم٤مشم٥م وهمػم يم٤مشم٥م ،اًم٘مْمٞم٦م ًمٞمو٧م ىمراءة وقمدم ىمراءة ،اًم٘مْمٞم٦م ىمْمنٞم٦م
إيامن ،ومٞم٘مراه٤م اعم١مُمـ طمتك وإن َل يٙمـ يٕمرف ي٘مرأ ويٙمت٥م ،ويرى أٟمف اقمنقر ،ومن٤معم١مُمٜمقن يٕمٚمٛمنقن ويثبتنقن
ي٘مقًمقن :ردوا قمٚمٞمف ىمقًمف ،ويرومْمقن إشمب٤مقمف ،وإٟمام يتبٕمف أيمثر ُمـ اشمبٕمف ُمـ اًمٜمو٤مء ،يمام ذم احلدي٨م.
(اعمتـ)
اخل َق ِار ِج
٤مب ِذم َىم ْت ِْؾ ْ َ
َسم ٌ

٤مش ،وُمٜمْْدََ ٌلَ ،قمـ ُم َٓمر ٍ
فَ ،قم ْـ َأ ِو َضم ْٝم ٍؿَ ،قم ْـ َظم٤مًمِ ِد
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ْ َ
ْ ُ
محَدُُ ْسم ُـ ُيق ُٟم َُسَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُز َه ْ ٌػمَ ،و َأ ُسمق َسم ْٙم ِْر ْسم ُـ َقم َّٞم ٍ َ َ
ِ
ِ
٤منَ ،قم ْـ َأ ِو َذ ٍّرَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ْسم ِـ َو ْه َب َ
نع ِر ْسم َ٘من َ٦م
ؼما َوم َ٘م ْ
ندْ َظم َٚم َ
ام َام َقم َ٦م ؿم ْ ً
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَُ « :م ْـ َوم َ٤مر َق ْ َ
ِْ
اإل ْؾم َال ِم ُِم ْـ ُقمٜمُ ُِ٘م ِفش( ).
يػَ ،قمـ َأ ِو ا ْمٝم ِؿَ ،قمـ َظم٤مًمِ ِ
ف سمـ َـم ِر ٍ
ِ
ٍ
ند ْسم ِ
نـ
ْ
َْ
ْ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ اهللَِّ ْسم ُـ ُحم َ َّٛمد اًمٜمك َٗم ْٞم ككمَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُز َه ْ ٌػمَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َٓمر ُ ْ ُ
325

ون ِ َهب َ
ػ َأ ْٟم ُت ُْؿ َو َأ ِ َّٛم ٌ٦م ُِم ْـ َسم ْٕم ِدي َي ْون َت َْ٠مصمِ ُر َ
٤منَ ،قم ْـ َأ ِو َذ ٍّرَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َو ْه َب َ
نذا
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ « :يم ْٞم َ

( )322أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب امٜم٤م ز -سم٤مب اًمتٕمقذ ُمـ قمذاب اًم٘مؼم ( ،)1155وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اعمو٤مضمد -سم٤مب ُم٤م يوتٕم٤مذ سمف ذم اًمّمالة (.)366
( )323أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٗمتـ -سم٤مب ذيمر اًمدضم٤مل (.)5105
( )324أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٗمتـ -سم٤مب ذيمر اًمدضم٤مل (.)5105
( )325أظمرضمف اًمؽمُمذي ( )0641يمت٤مب إُمث٤مل -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ُمثؾ اًمّمالة واًمّمٞم٤مم واًمّمدىم٦م ،وصححف اًمِمٞمخ إًمب٤مين ذم «صحٞمح ام٤مُمعش (.)1502
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رشح السنة
ِ
ِ
٤محلؼ َأ َض ُع َؾم ْٞم ِٗمل َقم َغم َقم٤مشمِ ِ٘مل ُصم َّؿ َأ ْ ِ
ض ُب سمِ ِف َطم َّتَّك َأ ًْم َ٘م َ
حل َ٘م َؽَ ،ىم َ٤مل:
٤مكَ ،أ ْو َأ ْ َ
ا ًْم َٗم ْلء؟ ش ُىم ْٚم ُ٧م :إِ َذ ْن َوا ًَّمذي َسم َٕم َث َؽ سمِ ْ َ
« َأ َو َٓ َأ ُد كًم َؽ َقم َغم َظم ٍػم ُِم ْـ َذًمِ َؽ َشم َّْم ِؼم َطم َّتَّك َشم ْٚم َ٘م ِ
٤مينش(.)326
ُ
ْ
نـ ِزي ٍ
مح٤مد سمـ َزي ٍ
ن٤مدَ ،و ِه َِمن٤م ِم ْسم ِ
ندَ ،قم ِ
نـ اعمُْ َٕم َّ
نـ
نغم ْسم ِ َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َودََّّ ٌدَ ،و ُؾم َٚم ْٞم َام ُن ْسم ُـ َد ُاو َد اعمَْ ْٕمٜمََكَ ،ىم َ٤مَٓ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ َّ ُ ْ ُ ْ

احل َو ِـَ ،قم ْـ َض َّب َ٦م ْسم ِـ ِحم ْ َّم ٍـَ ،قم ْـ ُأم َؾم َٚم َٛم َ٦مَ ،ز ْو ِج اًمٜمََّّبِل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َىم٤م ًَم ْ٧مَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َطم َّو َ
نقل
٤منَ ،قم ِـ ْ َ
ن٤مل َأ ُسمنق َد ُاو َدَ :ىم َ
َنرش َىم َ
قن ُِمٜمْ ُْٝم ْؿ َو ُشمٜمْْٙمِ ُر َ
ُقن َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ َأ ِ َّٛم ٌ٦م َشم ْٕم ِر ُوم َ
اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ « :ؾم َت ُٙم ُ
ن٤مل
ونَ ،وم َٛمن ْـ َأ ْٟم َٙم َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نقل اهللََِِّ ،أ َوم َ
ٞمنؾَ :ين٤م َر ُؾم َ
يض َو َشمَن٤م َسم َعش َوم ِ٘م َ
نال
ه َِم٤م ٌم «سمِٚم َو٤مٟمف َوم َ٘مدْْ َسمر َئَ ،و َُم ْـ َيمَر َه سمِ َ٘م ْٚمبِف َوم َ٘مدْْ َؾمنٚم َؿَ ،و ًَمٙمن ْـ َُمن ْـ َر َ
َٟم ْ٘م ُت ُٚم ُٝم ْؿ؟ َىم َ٤مل ا ْسم ُـ َد ُاو َدَ :أ َوم َال ُٟم َ٘م٤مشمِ ُٚم ُٝم ْؿ؟ َىم َ٤ملَُ َٓ « :م٤م َص َّٚم ْقاش(.)327
ِ
ِ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ْسم ُـ َسم َِّم ٍ
احل َو ُـَ ،قم ْـ َض َّب َ٦م ْسم ِ
نـ
٤مرَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َٕم٤م ُذ ْسم ُـ ه َِم٤م ٍمَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمل َأ ِوَ ،قم ْـ َىم َتَ٤م َد َةََ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ْ َ

ِحم ْ َّم ٍـ ا ًْم َٕمٜمَ َِزيَ ،قم ْـ ُأم َؾم َٚم َٛم َ٦م َقم ِـ اًمٜمََّّبِل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ سمِ َٛم ْٕمٜمََ٤م ُه َىم َ٤ملَ « :وم َٛم ْـ َيم َِر َه َوم َ٘مدْْ َسم ِر َئَ ،و َُم ْـ َأ ْٟم َٙم ََر َوم َ٘مدْْ
َؾمٚمِ َؿش(َ )312ىم َ٤مل َىم َتَ٤م َد ُةَُ :ي ْٕمٜمِل َُم ْـ َأ ْٟم َٙم ََر سمِ َ٘م ْٚمبِ ِفَ ،و َُم ْـ َيم َِر َه سمِ َ٘م ْٚمبِ ِف.
طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُمودََّّ د ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َحيٞمكَ ،قمـ ُؿمٕمب َ٦مَ ،قمـ ِزي ِ
٤مد ْسم ِـ ِقم َال َىم َ٦مَ ،قم ْـ َقم ْر َوم َج َ٦مَ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َص َّ
نغم
ْ َ
ْ َْ
َْ
ُ َ ٌ َ
َ
قلَ « :ؾم َت ُٙم ُ
اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ ،ي ُ٘م ُ
نؿ
َ٤متَ ،و َهٜمَ ٌ
َ٤متَ ،و َهٜمَ ٌ
ُقن ِذم ُأ َُّمتِل َهٜمَ ٌ
َ٤متَ ،وم َٛم ْـ َأ َرا َد َأ ْن ُي َٗمر َق َأ ُْم َنر اعمُْ ْونٚمِ ِٛم َ
لم َو ُه ْ
٤مضسمقه سمِ٤مًموٞم ِ
ِ
ػ َيمَ٤م ِٜمًً٤م َُم ْـ َيم َ
َ٤منش( ).
ٞمع َوم ْ ِ ُ ُ َّ ْ
َمج ٌ
311

٤مب ِذم ِىم َت ِ
اخل َق ِار ِج
َ٤مل ْ َ
َسم ٌ
ِ
ٍ
قبَ ،قم ْـ ُحم َ َّٛم ٍدَ ،قم ْـ َقمبِٞمدََ َةََ ،أ َّن
ٞموك اعمَْ ْٕمٜمََكَ ،ىم َ٤مَٓ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ َّ
مح٤م ٌدَ ،قم ْـ َأ كي َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ُقم َب ْٞمدَ ،و ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ قم َ
ندَ ،أو ُم ْثندُُ ُ ِ
ٞمٝمؿ رضم ٌؾ ُمقد ُن ا ًْمٞم ِدَ ،أو ُخم ْْندََ ج ا ًْمٞم ِ
ِ
ِ
ِ
نق َٓ َأ ْن َشم ْب َٓم ُنروا
ون ا ًْم َٞمندًَ ،م ْ
ُ َ
َقمٚم ًّٞم٤م َذ َيم ََر َأ ْه َؾ اًمٜمَّ َّْٝم َر َوان َوم َ٘م َ٤مل « :وم ِ ْ َ ُ ُ َ َ ْ
ْ َ
ْن٧م ؾم ِ
ًَمٜمَب ْ٠م ُشم ُٙمُؿ ُم٤م و َقمَدََ اهللَُّ ا ًَّم ِذيـ ي ْ٘م ُت ُٚمقهنؿ َقم َغم ًمِو ِ
نٛم ْٕم َ٧م َه َ
نذا
٤من ُحم َ َّٛم ٍد َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿشَ ،ىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ
َ َ
َّ ْ َ َ
ن٧مَ :أ ْٟم َ َ
َ
َُْ
ُِمٜمْ ُف؟ َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل إِي َو َرب ا ًْم َٙم ْٕم َب ِ٦م(.)310
ِ
اًموٜمَّ َِّ٦م  -سم٤مب ذم اخلقارج (.)2537
( )326أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)221 /13وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
( )327أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة -سم٤مب وضمقب اإلٟمٙم٤مر قمغم إُمراء ومٞمام َي٤مًمػ اًمنمعُ ،)1632( ...مـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
( )312أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة -سم٤مب وضمقب اإلٟمٙم٤مر قمغم إُمراء ومٞمام َي٤مًمػ اًمنمعُ ،)1632( ...مـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
( )311أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة  -سم٤مب طمٙمؿ ُمـ ومرق أُمر اعموٚمٛملم وهق جمتٛمع (ُ ،)1630مـ طمدي٨م قمرومج٦م ريض اهلل قمٜمف.
( )310أظمرضمف أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم إذان -سم٤مب أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م ( ،)462وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة -سم٤مب اؾمتخالف اإلُم٤مم إذا قمنرض
ًمف قمذر ُمـ ُمرض وؾمٗمر وهمػممه٤م ُمـ يّمكم سم٤مًمٜم٤مس (.)217

-020-

رشح السنة
ِ ٍ
ِ
ِ
ؼم َٟمَ٤م ُؾم ْٗم َٞم ُ
اخلدْْ ِريَ ،ىم َ٤ملَ :سم َٕم َ٨م َقم ِكم
٤منَ ،قم ْـ َأسمِٞمفَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ َأ ِو ُٟم ْٕم ٍؿَ ،قم ْـ َأ ِو َؾمٕمٞمد ْ ُ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َيمَث ٍػمَ ،أ ْظم َ َ
نلم َأرسمٕم ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
نلم ْإَ ْىم َنر ِع ْسم ِ
نـ َطمن٤مسمِ ٍ
س
ن٦م َسم ْ َ
نٛم َٝم٤م َسم ْ َ ْ َ َ
اًمو َالم إِ َمم اًمٜمََّّبِل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ سمِ ُذ َه ْٞم َب٦م ِذم ُشم ُْر َسمت َٝمن٤م َوم َ٘م َّو َ
َقم َٚم ْٞمف َّ
لم ُقمٞمٞمٜمَ َ٦م سم ِـ سمدْْ ٍر ا ًْم َٗم َز ِاري وسم َ ِ
ِ ِ
ْ ِ
اخل ْٞم ِؾ اًم َّٓم٤م ِل ُصم َّؿ َأ َطم ِد َسمٜمِل َٟم ْب َٝم َ
لم َقم ْٚم َ٘م َٛمن َ٦م
٤من َو َسم ْ َ
لم َز ْيد ْ َ
احلٜمْ َٔمكمُ ،صم َّؿ اعمُْ َج٤مؿمٕملَ ،و َسم ْ َ َ ْ ْ َ
ََْ
َ

نؾ َٟمَج ٍ
ِ
ِ
ِ
ْسم ِـ ُقم َال َصم َ٦م ا ًْم َٕم ِ٤مُم ِري ُصم َّؿ َأ َطم ِد َسمٜمِل يمِ َال ٍ
ند
ب َىم َ٤ملَ :وم َٖمْم َب ْ٧م ُىم َر ْي ٌش َو ْإَ ْٟم َّْم ُ٤مر َو َىم٤م ًَم ْ٧مُ :ي ْٕمٓمنل َصنٜمََ٤مديدََ َأ ْه ِ ْ
َن٨م اًمٚمحٞم ِ
ف ا ًْمقضمٜمَ َت ِ ِ
امبِ ِ
َو َيدََ ُقمٜمََ٤مَ ،وم َ٘م َ٤مل« :إِ َّٟم ََّام َأ َشم ََ٠م ًَّم ُٗم ُٝم ْؿش َىم َ٤ملَ :وم َ٠م ْىم َب َؾ َر ُضم ٌؾ َهم٤م ِ ُر ا ًْم َٕم ْٞمٜمَ ْ ِ
َلمُُ ،م ْ ِ
لمَ ،يم ك
ن٦م،
َْ
َلمَٟ ،مَ٤مشم ُئ ْ َ
نم ُ َ ْ ْ
ِ
ض َو َٓ َشم َْ٠مُمٜمُ ِ
ٞمع اهللََّ إِ َذا َقم َّم ْٞم ُت ُفَ ،أ َي ْ٠م َُمٜمُُٜمِل اهللَُّ َقم َغم َأ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
َحم ْ ُٚم ٌ
ُقين؟ ش،
قق َىم َ٤مل :ا َّشم َِّؼ اهللََّ َي٤م ُحم َ َّٛمدُُ َ ،وم َ٘م َ٤ملَُ « :م ْـ ُيٓم ُ
َ
َىم َ٤ملَ :ومو َ٠م َل رضم ٌؾ َىم ْت َٚمف َأطم ِوبف َظم٤مًمِدََ سمـ ا ًْمقًمِ ِ
ٞمدَ ،ىم َ٤ملَ :وم َٛمٜمَ َٕم ُفَ ،ىم َ٤ملَ :وم َٚم َّام َو َّمم َىم َ٤مل« :إِ َّن ُِم ْـ ِض ْئ ِْم ِ
نئ َه َ
نذاَ ،أ ْو ِذم
ْ َ َ
ُ ْ ُُ
َ َ ُ
ِ
٤مو ُز َطمٜمَ ِ
جي ِ
قن ُِم َـ ْ ِ
َقم ِ٘م ِ
اًمر ُِم َّٞم ِ٦مَ ،ي ْ٘م ُت ُٚم َ
اإل ْؾم َال ِم ُُم ُر َ
َ٤مضم َر ُه ْؿَ ،ي ْٛم ُر ُىم َ
ون ا ًْم ُ٘م ْر َ
٥م َه َذاَ ،ىم ْق ًُم٤م َي ْ٘م َر ُء َ
قن
آن َٓ ُ َ
اًمو ْٝم ِؿ ُم َـ َّ
وق َّ
٤منًَ ،مئِـ َأ َٟمَ٤م َأدر ْيم ُتُٝمؿ َىم َت ْٚم ُتُٝمؿ َىم ْت َْؾ َقم ٍ
قن َأه َؾ ْإَو َصم ِ
َأ ْه َؾ ْ ِ
٤مدش( ).
اإل ْؾم َال ِم َو َيدََ ُقم َ ْ
ْ
ْ
ُ ْ
َْ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل َٚمبِ َّلَ ،قم ْـ َأ ِو َقم ْٛم ٍروَ ،ىم َ٤مل:
نم َي ْٕمٜمل ا ْسم َـ إِ ْؾم َامقم َٞمؾ ْ َ
ٍَم ْسم ُـ َقم٤مص ٍؿ ْإَ ْٟم َٓم٤ميم كلَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ًْم َقًمٞمدُُ َ ،و ُُم َب ٌ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َٟم ْ ُ
يٕمٜمِل ا ًْمقًمِٞمدََ طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمق َقمٛم ٍروَ ،ىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمِل َىم َتَ٤مد ُةَُ ،قمـ َأ ِو ؾم ِٕم ٍ
َس ْسم ِـ ُم٤مًمِ ٍؽَ ،قمن ْـ رؾم ِ
ٞمد ْ
نقل اهللَِّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َْ
َ ُ
اخلُدْْ ِريَ ،و َأ َٟم ِ َ
َ
ُ ْ
311

نؾَ ،ي ْ٘م َنر ُء َ
قن ا ًْم ِٗم ْٕم َ
ُقن ا ًْم ِ٘م َٞمؾ َو ُي ِوٞم ُئ َ
حي ِوٜمُ َ
َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َ٤ملَ « :ؾم َٞم ُٙم ُ
ُقن ِذم ُأ َُّمتِل ْ
ون
اظمتِ َال ٌ
ف َو ُوم ْر َىم ٌ٦مَ ،ىم ْق ٌم ُ ْ
ِِ
ِ
جي ِ
قن ُِم َـ اًمد ِ
اًمر ُِم َّٞم ِ٦مَ َٓ ،ي ْر ِضم ُٕم َ
يـ ُُم ُر َ
٤مو ُز َشم ََر ِاىم َٞم ُٝم ْؿَ ،ي ْٛم ُر ُىم َ
ا ًْم ُ٘م ْر َ
نؿ
آن َٓ ُ َ
قن َطم َّتَّك َي ْر َشمَدََّّ َقم َغم ُومقىمفُ ،ه ْ
اًمو ْٝم ِؿ ُم َـ َّ
وق َّ
ِ ِ
قن إِ َمم يمِ َت ِ
ر ٍءَُ ،م ْـ َىم٤م َشم َٚم ُٝم ْؿ َيم َ
اخلٚمِٞم َ٘م ِ٦مُ ،ـمق َسمك عمَِ ْـ َىم َت َٚم ُٝم ْؿ َو َىم َت ُٚمق ُهَ ،يدْْ ُقم َ
َ٤من َأ ْو َمم
اخل ْٚم ِؼ َو ْ َ
ذ َْ
َ٤مب اهللَِّ َو ًَم ْٞم ُوقا ُمٜمْ ُف ذم َ ْ
َ ك

سمِ٤مهللَِّ ُِمٜمْ ُْٝم ْؿش َىم٤م ًُمقاَ :ي٤م َر ُؾم َ
قل اهللََُِِّ ،م٤م ِؾم َٞمام ُه ْؿ؟ َىم َ٤مل« :اًم َّت َّْحٚمِ ُٞمؼش(.)312
ِ
ِ
ؼم َٟمَ٤م َُم ْٕم َٛم ٌرَ ،قم ْـ َىم َتَ٤م َد َةََ ،قم ْـ َأ َٟم ٍ
َسَ ،أ َّن َر ُؾم َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ْ
نقل اهللَِّ َص َّ
نغم اهللُ
اًمر َّزاقَ ،أ ْظم َ َ
احلَ َو ُـ ْسم ُـ َقم ٍّكمَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ َّ
َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿَٟ ،مَحقه َىم َ٤ملِ « :ؾمٞمامهؿ اًم َّتَّحٚمِ ُٞمؼ ،واًم َّتَّوبِٞمدُُ َ ،ومن٢مِ َذا ر َأي ُتُٛمنقهؿ َوم َ ِ
قه ْؿش(َ )313ىم َ
ن٤مل َأ ُسمنق َد ُاو َد" :
ٞمٛم ُ
َ ُ ُ ْ
ْ َ َ َ ْ َُ
ن٠مٟم ُ
َ ْ ُ ُ ْ
َ ْ
اؾمتِ ْئ َّم ُ٤مل َّ
اًمِم ْٕم ِر.
اًم َّت َّْوبِٞمدُُ ْ :

( )311أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي -سم٤مب سمٕم٨م قمكم سمـ أو ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًموالم ،وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ريض اهلل قمٜمف إمم اًمٞمٛمـ ىمبؾ طمج٦م اًمقداع (،)2131
وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤ممؿ (.)1242
( )312أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم ىمت٤مل اخلقارج (.)2543
( )313أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًموٜم٦م -سم٤مب ذم ىمت٤مل اخلقارج (.)2544

-021-

رشح السنة
ِ
ؼم َٟمَ٤م ُؾم ْٗم َٞم ُ
٤منَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م ْإَ ْقم َٛم ُشَ ،قم ْـ َظم ْٞم َث َٛم َ٦مَ ،قم ْـ ُؾم َق ْي ِد ْسم ِـ َهم َٗم َٚم َ٦مَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َقم ِنكم
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َيمَث ٍػمَ ،أ ْظم َ َ
ِ
قل اهللَِّ ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ طم ِدي ًث٤م َوم َ َ ِ ِ
َقم َٚم ْٞم ِف اًمو َالم إِ َذا َطمدََّّ ْصم ُت ُٙمُؿ َقم ْـ رؾم ِ
ن٥م إِ َ َّزم ُِمن ْـ َأ ْن
اًمو َامء َأ َطم ك
ْ َ َ َ َ
َ
أل ْن َأظم َّر ُم َـ َّ
َ ُ
ْ
َّ
قل اهللَِّ ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ ِ
ِ
ِ
احل ْر ُب َظمدْْ َقم ٌ٦مَ ،ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
نف َو َؾمن َّٚم َؿ
ْ
َ
َأ ْيمْذ َب َقم َٚم ْٞمفَ ،وإِ َذا َطمدََّّ ْصم ُت ُٙم ُْؿ وم َٞمام َسم ْٞمٜملَ ،و َسم ْٞمٜمَ ُٙم ُْؿ َوم٢مِ َّٟم ََّام ْ َ
٤من َىمقم طمدََ َصم٤مء ْإَؾمٜمَ ِ
آظم ِر َّ ِ
قل« :ي ْ٠م ِيت ِذم ِ
قن ُِم ْـ َىم ْق ِل َظم ْ ِػم ا ًْم َ ِؼم َّي ِ٦مَ ،ي ْٛم ُر ُىم َ
َ٤منُ ،ؾم َٗم َٝم٤م ُء ْإَ ْطم َال ِمَ ،ي ُ٘مق ًُم َ
قن ُِم َـ
َي ُ٘م ُ َ
اًمز َُم ْ ٌ ُ ُ ْ

ِ
اإلؾم َال ِم َيمَام يٛمر ُق اًموٝمؿ ُِمـ ِ ِ
٤مو ُز إِيامهنؿ َطمٜمَ ِ
قه ْؿَ ،وم٢مِ َّن َىم ْت َٚم ُٝم ْؿ َأ ْضم ٌر
قه ْؿ َوم٤م ْىم ُت ُٚم ُ
َ٤مضم َر ُه ْؿَ ،وم َ٠م ْيٜمَ ََام ًَم٘مٞم ُت ُُٛم ُ
اًمرُم َّٞم٦مَ ُ َٓ ،
جي ِ َ ُ ُ ْ
َّ ْ ُ َ َّ
َ َُْ
ِْْ
عمَِ ْـ َىم َت َٚم ُٝم ْؿ َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش(.)314
احلو ُـ ْسم ُـ َقم ِكمَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ اًمر َّز ِ
اقَ ،قم ْـ َقم ْب ِد اعمَْٚمِ ِؽ ْسم ِـ َأ ِو ُؾم َٚم ْٞم َام َنَ ،قم ْـ َؾم َٚم َٛم َ٦م ْسم ِ
نـ ُيم َُٝم ْٞمن ٍؾَ ،ىم َ
ن٤مل:
َّ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ْ َ َ
ٍّ
ِ
ِ
ِ
امٞم ِ ِ
ؼم ِين َز ْيدُُ ْسم ُـ َو ْه ٍ
ام َٝمٜمِ كلَ ،أ َّٟم ُف َيم َ
اخل َق ِار ِج،
اًمو َالم ا ًَّمذي َـ َؾم ُ٤مروا إِ َمم ْ َ
َ٤من ِذم ْ َ ْ
ش ا ًَّمذي َـ َيمَ٤م ُٟمُقا َُم َع َقم ٍّكم َقم َٚم ْٞمف َّ
٥م ْ ُ
َأ ْظم َ َ
ِ
ِ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َي ُ٘م ُ
َّ٤مس ،إِين َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
َي ُْر ُج َىم ْق ٌم ُِم ْـ ُأ َُّمتِنل
قلْ َ « :
اًمو َالمَ :أ ك َام٤م اًمٜمَّ ُ
َوم َ٘م َ٤مل َقمكم َقم َٚم ْٞمف َّ
ون ا ًْم ُ٘م ْر َ
َي ْ٘م َر ُء َ
آن ًَم ْٞم َو ْ٧م ِىم َرا َء ُشم ُٙم ُْؿ إِ َمم ِىم َرا َء ِمِ ْؿ َؿم ْٞم ًئ٤مَ ،و َٓ َص َال ُشم ُٙم ُْؿ إِ َمم َص َال ِمِ ْؿ َؿم ْٞم ًئ٤مَ ،و َٓ ِص َٞم٤م ُُم ُٙم ُْؿ إِ َمم ِص َٞم ِ٤مُم ِٝم ْؿ

دم ِ
نقن ُِمن َـ ْ ِ
اإل ْؾم َ
َنر ِاىم َٞم ُٝم ْؿَ ،ي ْٛم ُر ُىم َ
حي ِو ُب َ
ون ا ًْم ُ٘م ْر َ
َؿم ْٞم ًئ٤مَ ،ي ْ٘م َر ُء َ
َنام
قن َأ َّٟم ُف َهل ُ ْؿ َو ُه َق َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿَ ُ َٓ ،
آن َ ْ
نال ِم َيم َ
٤مو ُز َص َال ُ ُم ْؿ َشم َ
امٞم ُش ا ًَّم ِذيـ ي ِّمٞمبقهنؿ ُم٤م ُىم ِيض َهلؿ َقم َغم ًمِو ِ
يٛمر ُق اًموٝمؿ ُِمـ ِ ِ
٤من َٟمَبِٞم ِٝم ْؿ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ
اًمرُم َّٞم٦مًَ ،م ْق َي ْٕم َٚم ُؿ ْ َ ْ
َ
َ ُْ
َ ُ ُ َُْ َ
َّ ْ ُ َ َّ
َُْ
ٞمٝمؿ رضم ًال ًَمف َقم ُْمدٌٌ و ًَمٞمو ْ٧م ًَمف ِذراع َقم َغم َقم ُْم ِد ِه ُِم ْث ُؾ طم َٚمٛم ِ٦م اًم َّثندْْ ِيَ ،قم َٚمٞم ِ
ِ
ِ
نف
ْ
ُ َ ٌ
ًَمٜمَ َٙم ُٚمقا َقم ِـ ا ًْم َٕم َٛم ِؾَ ،وآ َي ُ٦م َذًم َؽ َأ َّن وم ِ ْ َ ُ ُ
َ َ
َ َْ
قن إِ َمم ُُم َٕم ِ
َؽم ُيم َ
ٞمضش(َ ،)315أ َوم َت َْذ َه ُب َ
٤مو َي َ٦م َو َأ ْه ِؾ َّ
َي ُٚم ُٗمق َٟم ُٙم ُْؿ ِذم َذ َر ِاري ُٙم ُْؿ َو َأ ُْم َقاًمِ ُٙم ُْؿ؟
ُقن َه ُ١م َٓ ِء َ ْ
َؿم َٕم َر ٌ
ات سمِ ٌ
اًمِم٤م ِم َو َشم ْ ُ
ِ
ِ
ِس ِح اًمٜمَّ ِ
َّ٤مسَ ،وم ِو ُػموا َقم َغم
َواهللَِّ إِين ََٕ ْر ُضمق َأ ْن َي ُٙمُق ُٟمُقا َه ُ١م َٓء ا ًْم َ٘م ْق َمَ ،وم٢مِ َّهنُ ْؿ َىمدْْ َؾم َٗم ُٙمُقا اًمدََّّ َم ْ َ
احل َرا َمَ ،و َأ َهم ُ٤مروا ذم َ ْ
اؾم ِؿ اهللَِّ " َىم َ٤مل َؾم َٚم َٛم ُ٦م ْسم ُـ ُيم َُٝم ْٞم ٍؾَ " :ومٜمَ ََّز ًَمٜمِل َز ْيدُُ ْسم ُـ َو ْه ٍ
٥م َُمٜمْ ِْز ًٓ َُمٜمْ ِْز ًٓ َطم َّتَّك َُم َّر سمِٜمََ٤م َقم َغم َىمٜمْ َٓم َر ٍةَ ،ىم َ٤ملَ :وم َٚم َّام ا ًْم َت َ٘م ْٞمٜمََن٤م
ْ
قف ُِمـ ضم ُٗم ِ
٥م ِ
ن٤مف
قهنَ٤مَ ،ومن٢مِين َأ َظم ُ
اًمو ُٞم َ ْ ُ
اًمراؾمبِ كل َوم َ٘م َ٤مل َهل ُ ْؿَ :أ ًْم ُ٘مقا اًمر َُم َ
َو َقم َغم ْ َ
٤مح َو ُؾم كٚمقا ك
اخل َق ِار ِج َقم ْبدُُ اهللَِّ ْسم ُـ َو ْه ٍ َّ
ِ
َأ ْن يٜمَ ِ
َ٤مؿمدُُ و ُيم ُْؿ َيم ََام َٟم َ
َّن٤مس
اًمون ُٞم َ
نج َر ُه ُؿ اًمٜمَّ ُ
قفَ ،و َؿم َ
ُ
اؾم َت كٚمقا ك
ورا َءَ ،ىم َ٤ملَ :وم َق َّطم ُِمقا سمِ ِر َُم٤مطم ِٝم ْؿَ ،و ْ
َ٤مؿمدُُ و ُيم ُْؿ َي ْق َم َطم ُر َ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞم٥م ُِم َـ اًمٜمَّ ِ ِ ٍ ِ
يض
سمِ ِر َُم٤مطم ِٝم ْؿَ ،ىم َ٤ملَ :و َىم َت ُٚمقا َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ َقم َغم َسم ْٕمْم ِٝم ْؿَ ،ىم َ٤ملَ :و َُم٤م ُأص َ
َّ٤مس َي ْق َُمئذ إ َّٓ َر ُضم َالنَ .وم َ٘م َ٤مل َقمكم َر َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اهللَُّ َقمٜمْ ُف :ا ًْم َت َِٛم ُوقا ومِ ِ
َ٤مؾمن٤م َىمندْْ ُىمتِ َ
نؾ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُف سمِٜمَ ْٗموفَ ،طم َّتَّنك َأ َشمَنك َٟم ً
ٞمٝم ُؿ اعمُْ ْخدََ َجَ ،وم َٚم ْؿ َجيدُُ واَ ،ىم َ٤ملَ :وم َ٘م٤م َم َقمكم َر َ
( )314أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب ومْم٤م ؾ اًم٘مرآن -سم٤مب إصمؿ ُمـ راءى سم٘مراءة اًم٘مرآن أو شم٠ميمؾ سمف ( ،)3235وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب اًمتحريض قمغم ىمتؾ
اخلقارج (.)1244
( )315أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب اًمتحريض قمغم ىمتؾ اخلقارج (.)1244
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ِ ِ
َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َقم َغم َسم ْٕم ٍ
َؼمَ ،و َىم َ٤ملَ :صدََ َق اهللََُُّ ،و َسم َّٚم َغ َر ُؾمق ًُم ُفَ ،وم َ٘م٤م َم
ضَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :أ ْظم ِر ُضم ُ
قه ْؿَ ،وم َق َضمدُُ و ُه مم َّ٤م َيكم ْإَ ْر َضَ ،وم َٙم َّ َ
ِ
لمَ ،واهللَِّ ا ًَّم ِذي َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ ُه َق ًَم َ٘مدْْ ؾم ِٛم ْٕم َ٧م َه َذا ُِم ْـ رؾم ِ
قل اهللَِّ َص َّ
نغم اهللُ
اًمو ْٚم َام ِ كين َوم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م َأ ُِم َػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
َ ُ
َ
إِ ًَم ْٞمف َقمبِٞمدََ ُة َّ
ِ
ِ
ػ.
حيٚمِ ُ
اؾم َت َْح َٚم َٗم ُف َصم َال ًصم٤مَ ،و ُه َق َ ْ
َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ؟ َوم َ٘م َ٤مل :إِي َواهللَِّ ا ًَّمذي َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ ُه َقَ ،طم َّتَّك ْ

مح٤م ُد ْسم ُـ َز ْي ٍدَ ،قم ْـ َمجِ ِ
ٞمؾ ْسم ِـ ُُم َّر َةََ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ا ًْم َق ِيض ِءَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َقم ِنكم،
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ُقم َب ْٞم ٍدَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ َّ
حت ِ
ِ
٧م ا ًْم َ٘م ْت َْغم ِذم ـمِ ٍ
ن٤مل َأ ُسمنق ا ًْمن َق ِيض ِءَ :وم َٙم َ
لم َىم َ
احل ِد َ
٤مؾم َت ْ
َن٠مين
َخ َر ُضمق ُه ُِم ْـ َ ْ
ي٨م َوم ْ
اًمو َالم ا ْـم ُٚم ُبقا اعمُْ ْخدََ َج َوم َذ َيم ََر ْ َ
َقم َٚم ْٞمف َّ
ات ُِم ْث ُؾ ُؿمٕمػم ِ
ات ا ًَّمتِل َشم ُٙم ُ
ُقن َقم َ
نغم
َأ ْٟم ُٔم ُر إِ ًَم ْٞم ِف َطم َب ٌِم َقم َٚم ْٞم ِف ُىم َر ْيٓمِ ٌؼ ًَم ُف إِ ْطمدََ ى َيدََ ْي ِـُِ ،م ْث ُؾ َصمدْْ ِي اعمَْ ْر َأ ِة َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ُؿم َٕم ْ َػم ٌ
ََْ
َذ َٟم ِ
َ٥م ا ًْم َ ْػم ُسمق ِعِ.
ن٤مل :إِ ْن َيم َ
نم ْسم ُـ َظم٤مًمِ ٍدَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َؿم َب٤م َسم ُ٦م ْسم ُـ َؾم َّق ٍارَ ،قم ْـ ُٟم َٕم ْٞم ِؿ ْسم ِـ َطمٙمِٞم ٍؿَ ،قم ْـ َأ ِو َُم ْنر َي َؿَ ،ىم َ
َن٤من َذًمِ َ
نؽ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م سمِ ْ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
َ٤من َوم ِ٘مػماَ ،و َر َأ ْي ُت ُف َُم َع اعمَْ َو٤ميمِ ِ
ِ
ٍِ ِ
نكم
لم َي ِْم َ
نٝم ُدُ َـم َٕمن٤م َم َقم ٍّ
اعمُْ ْخدََ ُج عمَ َٕمٜمََ٤م َي ْق َُمئذ ذم اعمَْ ْوجدُٟ ،م َُج٤مًم ُو ُف سمِ٤مًم َّٚم ْٞم ِؾ َواًمٜمَّ ََّٝم٤مرَ ،و َيم َ ً
َ٤من اعمُْ ْخدََ ج يوٛمك َٟمَ٤مومِٕم٤م َذا اًم كثدََ ي ِ
ِ
اًمو َالم َُم َع اًمٜمَّ ِ
ن٦مَ ،و َيم َ
َّ٤مس َو َىمدْْ َيم ََو ْق ُشم ُف ُسم ْر ُٟم ًُو٤م ِزمَ ،ىم َ٤مل َأ ُسمق َُم ْر َي َؿَ :و َيم َ
َن٤من ِذم
َّ
ً
ُ ُ َ َّ
َقم َٚم ْٞمف َّ

ات ُِم ْث ُؾ ِؾمن َب٤م ًَم ِ٦م اًمونٜمَّ َّْق ِرَ ،ىم َ
ن٤مل َأ ُسمنق َد ُاو َد:
َي ِد ِه ُِم ْث ُؾ َصمدْْ ِي اعمَْ ْر َأ ِةَ ،قم َغم َر ْأ ِؾم ِف َطم َٚم َٛم ٌ٦م ُِم ْث ُؾ َطم َٚم َٛم ِ٦م اًم َّثدْْ ِيَ ،قم َٚم ْٞم ِف ُؿم َٕم ْ َػم ٌ
َو ُه َق ِقمٜمْْدََ اًمٜمَّ ِ
قس.
اؾم ُٛم ُف َطم ْر ُىم ُ
َّ٤مس ْ
٤مب ِذم ِىم َت ِ
َ٤مل اًم كٚم ُّم ِ
قص
َسم ٌ
ِ
ِ
ِ
حي َٞمكَ ،قم ْـ ُؾم ْٗم َٞم َ
ٞمؿ ْسم ُـ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َودََّّ ٌدَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ ْ
٤منَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمل َقم ْبدُُ اهللَِّ ْسم ُـ َطم َو ٍـَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمل َقمٛمل إِ ْسم َراه ُ
ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َـم ْٚم َح َ٦مَ ،قم ْـ َقم ْب ِد اهللَِّ ْسم ِـ َقم ْٛم ٍروَ ،قم ِـ اًمٜمََّّبِل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َ٤ملَُ « :م ْـ ُأ ِريدََ َُم٤م ًُم ُف سمِ َٖم ْ ِػم َطم ٍّؼ َوم َ٘م٤م َشم َ
َنؾ
َوم ُ٘متِ َؾ َوم ُٝم َق َؿم ِٝمٞمدٌٌ ش( ).
316

٤مؿم ِ
ون سمـ َقمب ِد اهللَِِّ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمق داود اًم َّٓمٞم٤مًمِ ِز ،وؾم َٚمٞمام ُن سمـ داود يٕمٜمِل َأسم٤م َأيقب ْاهل ِ
نٛم َّلَ ،قمن ْـ
َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َه ُ٤مر ُ ْ ُ ْ
ُ َ ُ َ َ ك َ ُ َْ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ ك َ َ
٤مِسَ ،قمـ َـم ْٚمح َ٦م سم ِـ َقمب ِد اهللَِّ سم ِـ َقمنق ٍ
ِ
ٞمؿ ْسم ِـ َؾم ْٕم ٍدَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،قم ْـ َأ ِو ُقم َب ْٞمدََ َة ْسم ِـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َقم َّام ِر ْسم ِـ َي ِ ٍ
فَ ،قمن ْـ
ْ
ْ
ْ َ ْ ْ
إِ ْسم َراه َ

ون َأهٚمِ ِ
ؾم ِٕم ِ
ٞمدٌ َ ،و َُم ْـ ُىمتِ َ
ٞمد ْسم ِـ َز ْي ٍدَ ،قم ِـ اًمٜمََّّبِل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َ٤ملَُ « :م ْـ ُىمتِ َؾ ُد َ
نفَ ،أ ْو
ون َُم٤مًمِ ِف َوم ُٝم َق َؿم ِٝم ٌ
نؾ ُد َ ْ
َ
ون َد ُِم ِفَ ،أ ْو ُد َ
ُد َ
ون ِديٜمِ ِف َوم ُٝم َق َؿم ِٝمٞمدٌٌ ش( ).
317

( )316أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٔم٤مَل واًمٖمّم٥م -سم٤مب ُمـ ىم٤مشمؾ دون ُم٤مًمف ( ،)0262وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمـ ىمّمد أظمنذ ُمن٤مل
همػمه سمٖمػم طمؼ يم٤من اًم٘م٤مصد ُمٝمدر اًمدم (ُ ،)121مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )317أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٔم٤مَل واًمٖمّم٥م -سم٤مب ُمـ ىم٤مشمؾ دون ُم٤مًمف ( ،)0262وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمـ ىمّمد أظمنذ ُمن٤مل
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(اًمنمح)
هذه إسمقاب اًمثالصم٦م شمتٕمٚمؼ اصمٜم٤من ُمٜمٝم٤م سم٤مخلقارج ،وإظمػم سم٤مًمٚمّمقص ،أوٓ ٟمحت٤مج أن ٟمٕمرف ُم٤م اعمنراد
سم٤مخلقارج؟ وعم٤م ؾمٛمقا سم٤مخلقارج؟.
ؾمٛمقا سم٤مخلقارج ًمٜمٝمؿ َيرضمقن قمغم وٓة إُمر ُمـ اعموٚمٛملم ،وًمذا ضم٤مء ذم احلندي٨م« ََت ْ ُنر ُق َُم ِ
٤مر َىمن ٌ٦م ِقمٜمْْندََ
لمش( ،)302وم٤مًمذي َيرج قمغم وٓة إُمقر ُمـ اعموٚمٛملم ومٝمق ظم٤مرضمل ،وًمق َل يٙمـ قمٜمده ٟمٗمنس
ُوم ْر َىم ٍ٦م ُِم ْـ اعمُْ ْوٚمِ ِٛم َ
اقمت٘م٤مد اخلقارج إوا ؾ يمتٙمٗمػم ص٤مطم٥م اًمٙمبػمة ،وم٢مذا ظمرج ظمروج قمغم وٓة إُمر ومٖمٜمف ظم٤مرضمل.
أسمق داود -رمحف اهلل -وم٘مٞمف ٓطمظ سم٠مي طمدي٨م سمدأ ،سمدأ سم٠مطم٤مدي٨م ُمٗم٤مرىم٦م امامقم٦م ٕن اخلروج قمنغم وٓة
ؼما ،وذم اًمٚمٗمنظ أظمنر ُمنـ ظمنرج ُمنـ
إُمقر هق ظمروج قمغم امامقم٦م ،وُمٗم٤مرىم٦م هلؿُ ،مـ وم٤مرق امامقمن٦م ؿمن ً
اًموٚمٓم٤منٕ ،ن ُمٗم٤مرىم٦م امامقم٦م يمٞمػ شمٙمقن؟ سم٤مخلروج قمغم اًموٚمٓم٤منُ ،مـ وم٤مرق امامقم٦م ؿمؼما ،واًمِمنؼم ىمٚمٞمنؾ،
وم٘مد ظمٚمع رسمٓم٦م اإلؾمالم ُمـ قمٜم٘مف ،احلدي٨م ظمٓمػم ضمدًً ا ،اخلقارج سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقًمقا إهنؿ ُمرشمدون عم٤م ذم
إطم٤مدي٨م اًمتل ؾمٛمٕم٧م ُمـ يمقهنؿ يرُم٘مقن ُمـ اًمديـ ُمروق اًموٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦مَ ،يرضمقن ُمـ اإلؾمالم صمنؿ ٓ
ي ٕمقدون إًمٞمف ،ىمتٞمٚمٝمؿ ذ ىمتٞمؾ حت٧م أديؿ اًموامء وهذا ىمقل ؾمامطم٦م ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز -رمحف اهلل ،-ي٘مقًمف
سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل.
ًمٙمـ اًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ أهنؿ ًمٞموقا يمٗم٤مر ،وًمٙمٜمٝمؿ همٚمقا ،واًمٜمّمقص هذه ذيمنر ومٞمٝمن٤م
مجٚم٦م ُمـ إوص٤مف هلؿ ،إذا أردت أن شمٕمرف اخلقارج ـمب٘مٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ،أهؿ وصػ ًمٚمخقارج أن َيرضمقا قمنغم
وٓة إُمقر ُمـ اعموٚمٛملم ،هلذا دمد اخلقارج ُم٤مذا يٗمٕمٚمقن؟ يوٕمقن إمم شمٙمٗمػم اًمقازم وإن يم٤من ُموٚمؿ وإن يم٤من
ُمٓمبؼ ًمٚمنمع ،يٙمقن قمٜمده يمذا ويمذا طمتك يوقهمقا اخلروج ٕهنؿ يٕمٚمٛمنقن أٟمنف ٓ يّمنح اخلنروج قمنغم وزم
إُمر اعموٚمؿ.
وزم إُمر اعم وٚمؿ ٓ جيقز اخلروج قمٚمٞمف ،يٙمقن وزم إُمر اعموٚمؿُ ،موت٠مصمر سمن٠مُمقال ،سمن٠مرايض ٓ ،يقصنؾ
ًمٚمٜم٤مس طم٘مقىمٝمؿ ٓ حيؾ اخلروج قمٚمٞمف سمت٤م ًشمً٤مٟٕ ،مف ٓ َيرج قمٚمٞمف إٓ إذا يمٗمر ،هلذا اخل٤مرضمل ُمب٤مذة يونٕمك ٕن

همػمه سمٖمػم طمؼ يم٤من اًم٘م٤مصد ُمٝمدر اًمدم (ُ ،)121مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )302أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب قمالُم٦م اًمٜمبقة ذم اإلؾمالم ( ،)1412وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤ممؿ (.)1243
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رشح السنة
ي٘مقل إٟمف يم٤مومر طمتك يؼمر اخلروج ،وم٢مذا ظمرج قمٚمٞمف ظمرج قمغم وزم إُمر وقمغم امامقم٦م ،ومٞمٙمنقن ظمنروج قمنغم
امامقم٦م ُمـ اعموٚمٛملم.
ذيمر طمدي٨م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ؾمت٠ميت وٓة شموت٠مصمر سم٤مُٕمقر وٓ شمٕمٓمل اًمٜم٤مس طم٘مٝمن٤م ومن٠مسمق ذر
ىم٤مل :امحؾ ؾمٞمٗمل قمغم قم٤مشم٘مل وأضب ،ىم٤ملَ « :أ َو َٓ َأ ُد كًم َؽ َقم َغم َظم ٍػم ُِم ْـ َذًمِ َؽ َشم َّْم ِؼم َطم َّتَّك َشم ْٚم َ٘م ِ
٤مينش( ،)301أُمرٟمن٤م
ُ
ْ
سم٤مًمّمؼم قم غم فمٚمٛمٝمؿ وضمقرهؿ يمام ؾمبؼ وذطمٜم٤م ذًمؽ ،أظمؼم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمنـ وٓة وهنؿ اعم٘مّمنقد
إ ٛم٦م شمٕمرومقن ُمٜمٝمؿ وشمٜمٙمرون ،شمٕمرف أؿمٞم٤مء طموٜم٦م ُمٜمٝمؿ وشمٜمٙمر ُمٜمٝمؿ أؿمٞم٤مء أظمرى ؾمٞمئ٦م.
ُم٤م ُمقىمٗمؽ أٟم٧م؟ إي٤مك واعمداهٜم٦م سم٤من شمرىض وشمت٤مسمع ،هذا هق اخلٓمر ،صمؿ يب٘مك ُم٘م٤مُم٤من اصمٜم٤من ،اعم٘من٤مم إول
اإل ٟمٙم٤مر سم٤مًمٚمو٤من عمـ يتٛمٙمـ وجيد أن ذًمؽ ٓ ُمٗمودة ومٞمف ،ويٙمقن اإلٟمٙم٤مر سم٤مًمٚمو٤من قمغم اًمقازم ،ذم همػم جم٤مهرة
سمال ؿمؽ ،ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ« :مـ َأراد َأ ْن يٜمّْْمح ًمِو ْٚم َٓم ٍ
٤من سمِ َ٠م ُْم ٍرَ ،وم َال ُي ْب ِد ًَم ُف َقم َالٟمِ َٞم ً٦مَ ،و ًَمٙمِ ْـ ًمِ َٞم ْ٠م ُظم ْذ سمِ َٞم ِد ِه،
َ ْ َ َ َ َ َ ُ
َوم َٞم ْخ ُٚم َق سمِ ِفش( ، )300ومٚمٞمٙمـ ومٞمام سمٞمٜمف وسمٞمٜمف ،ومٖمـ ىمبؾ ومبٝم٤م ،وإٓ يم٤من ىمد أدى اًمنذي قمٚمٞمنف ،شمٙمنقن أدين٧م اًمنذي
قمٚمٞمؽ ويب٘مك ًمف فمٚمٛمف وشمب٘مك امامقم٦م ،وؾمبؼ ذطمٜم٤م هذا وشمقؾمٕمٜم٤م ومٞمف.
ذم إُمر إظمر ُمـ ٓ يوتٓمٞمٕمقن أن يٜمٙمروا سم٠مًموٜمتٝمؿ هؿ اًمذيـ يونتٓمٞمٕمقن أن يٜمٙمنروا سم٘مٚمنقهبؿٕ ،ن
ُمـ أٟمٙمر ؾمٚمؿٕ ،ن ُمـ أٟمٙمر سمٚمو٤مٟمف سمرئ ،وُمـ يمره سم٘مٚمبف ؾمٚمؿ ،اًمذي ي١ماظمذ ُمـ يرىض ويت٤مسمع ،ي٠ميت وينزيـ
هلؿ إُمقر يمام شم٘مدم ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف طملم ذطمٜم٤م ذم درس أظمر.
ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر :أن ىمقم ظمرضمقا ُمـ قمٜمد يزيد وموبقه ،وم٘م٤مل شم٘مقًمقن هنذا ذم وضمنقهٝمؿ ،ىمن٤مًمقا ٓ،
سمؾ ، . . .وذم سمٕمض اًمرواي٤مت أهنؿ ىم٤مًمقا :إهنؿ ي٘مْمقن سم٘مْم٤م ف ُمـ امقر ،يٕمٜمل اًمٔمٚمؿ ومٜم٘مقل :شم٘مبؾ اهلل ،هذا
اإلؿمٙم٤مل ،ه١مٓء هؿ اًمذيـ امٚمٙمقن ،ىمد صمب٧م قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن هنذا اًمّمنٜمػ ٓ ينرد قمٚمٞمنف
احلقض.

ِ
اًموٜمَّ َِّ٦م  -سم٤مب ذم اخلقارج (.)2537
( )301أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش ( ،)221 /13وأسمق داود ذم يمتََ٤مب ك
( )300أظمرضمف أمحد ذم «ُموٜمدهش (.)27 /02
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رشح السنة
أظمؼم أن وٓة ؾمٞم٠مشمقن ومٛمـ صدىمٝمؿ سمٙمذهبؿ وأقم٤مهنؿ قمغم فمٚمٛمٝمنؿ ومٚمنؿ ينرد قمنكم احلنقض ،أُمن٤م سم٘مٞمن٦م
اعموٚمٛملم ومٕمغم ٟمققملم :ىم٤مدرون قمغم اإلٟمٙم٤مر ُمع قمدم وضمقد ُمٗمودة ،أقمٔمؿ ومٞمٜمٙمرون سم٤مًمٚمو٤من ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وسملم
احلٙم٤مم ،وقمٛمقم اعموٚمٛملم يؼمؤون إذا يمرهقا سم٤مًم٘مٚم٥م ًمٙمـ ٓ يرىض سم٤مًمٗمٕمؾ وٓ يت٤مسمٕمقن قمغم سم٤مـمٚمٝمؿ.
ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :ؾم َت ُٙم ُ
لم
َ٤متَ ،و َهٜمَ ٌ
َ٤متَ ،و َهٜمَ ٌ
ُقن ِذم ُأ َُّمتِل َهٜمَ ٌ
َ٤متَ ،وم َٛم ْـ َأ َرا َد َأ ْن ُي َٗمر َق َأ ُْم َر اعمُْ ْوٚمِ ِٛم َ
ِ
ٞمعشٓ ،طمظ احلدي٨م ذم ذور وومو٤مدُ ،مـ ضم٤مءيمؿ ًمٞمٗمرق أُمريمؿ طمتك وإن يم٤مٟم٧م ومٞمنف هنذه اًمنمنور
َو ُه ْؿ َمج ٌ
٤مضسمقه سمِ٤مًموٞم ِ
ػ َيمَ٤م ِٜمًً٤م َُم ْـ َيم َ
َ٤منش( ) ٓ ،شم٘مؾ رضمؾ قم٤مسمد أو صن٤مًمح ،شمرضنسمقه
واًمٗمو٤مد ،وأُمر اعموٚمٛملم مجٞمع« َوم ْ ِ ُ ُ َّ ْ
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سم٤مًموٞمػ ،عم٤مذا؟ طمتك شمب٘مك امامقم٦م وإن يم٤من رأؾمٝم٤م فم٤مَلُ ،م٤م دام ُموٚمؿ.
اًمب٤مب اًمذي سمٕمده ذم ىمت٤مل اخلقارج ،هذا اًمب٤مب ذيمره -رمحف اهلل -سمٕمد سم٤مب ىمتؾ اخلقارج ،هٜم٤م طمٙمامن ذم
اخلقارج ،إول ىمتٚمٝمؿ ،واًمث٤مين ىمت٤مهلؿ ،يٕمٜمل إذا ىمبض قمٚمٞمٝمؿ ومٖمـ طم٘مٝمؿ أن ي٘متٚمنقا ،وم٘من٤مل صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ« ًَمئِـ َأ َٟمَ٤م َأدر ْيم ُتُٝمؿ َىم َت ْٚم ُتُٝمؿ َىم ْت َْؾ َقم ٍ
٤مدش( ) ،ىمت٤مهلؿ سم٠من حي٤مرسمقا طمرب شمٜمّم٥م هلؿ امٞمقش طمتنك شم٘من٤مشمٚمٝمؿ،
ْ
ُ ْ
َْ ُ ْ
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وىم٤مشمٚمٝمؿ قمكم ريض اهلل قمٜمف.
وأظمؼم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمالُم٦م ذم اخلقارج زُمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ،وهذا اًمرضمؾ اًمنذي ينده
ضمٕمٚمٝم٤م اهلل قمز وضمؾ يم٠مهن٤م صمدي اُمرأة ،قمالُم٦م ُمـ قمالُم٤ممؿ ،وُمـ قمالُم٤مت اخلنقارج . .وهنق طمٚمنؼ اًمِمنٕمر
واؾمتئّم٤مًمف ،هذه قمالُم٦م ُمـ قمالُم٤ممؿ ،وًمٞمس ُمٕمٜمك هذا أن اًمذي حيٚمؼ ؿمٕمره أن يٜمٝمنك قمنـ ذًمنؽً ،مٙمنـ
هذه قمالُم٦م يم٤مٟم٧م ذم وىمتٝمؿ ،وًمٞمس سم٤مًمرضورة أن شمٙمقن قمالُم٦م ُموتديٛم٦م ،ىمند يٙمنقن اخلن٤مرضمل ذا ؿمنٕمر، .
ًمٙمـ ذم ذاك اًمقىم٧م يم٤مٟم٧م شمؽ قمالُم٦م ،هؾ جيقز أن حيٚمؼ اًمِمٕمر ًمٖمػم ظم٤مرضمل؟ ٟمٕمؿً ،مٙمـ هذه قمالُم٦م يمام أن
ذاك اًمرضمؾ اًمذي يم٤من يده ُمثؾ صمدي اعمرأة يم٤مٟم٧م قمالُم٦م ُمـ قمالُم٤ممؿ ،يٕمٜمل أراد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ
أن يٕمٓمل قمالُم٤مت قمٜمٝمؿ.

( )301أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة  -سم٤مب طمٙمؿ ُمـ ومرق أُمر اعموٚمٛملم وهق جمتٛمع (ُ ،)1630مـ طمدي٨م قمرومج٦م ريض اهلل قمٜمف.
( )302أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي -سم٤مب سمٕم٨م قمكم سمـ أو ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًموالم ،وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ريض اهلل قمٜمف إمم اًمٞمٛمـ ىمبؾ طمج٦م اًمقداع (،)2131
وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤ممؿ (.)1242
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رشح السنة
ي٘مقلً :مقٓ أن شمبؽموا ،شمّم٤مسمقن سم٤مًمبؽم ،وشمٜمٙمٚمقن قمـ اًمٕمٛمؾ ،حلدصمتٙمؿ ُم٤مذا وقمد اهلل اًمذيـ ي٘متٚمقهنؿ قمغم
ًمو٤من حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٕ ،ن أومْمؾ اًم٘متغم ىمتٞمؾ اخلقارج ،إذا ىمتؾ اخلقارج ىمتٞمؾ ومٝمذا ظمنػم اًم٘منتغم،
ِ
اًمو َام ِءش( ) ،أذ اًم٘منتغم
ذ َىم ْت َْغم َ ْ
حت َ٧م َأدي ِؿ َّ
ظمػم ىمتٞمؾ ُمـ ىمتٚمقه ،أُم٤م ىمتٞمٚمٝمؿ ي٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ « :ه ْؿ َ ك
303

حت٧م اًموامء هؿ اخلقارج ،صمؿ ذيمر ىمّم٦م أول ُمـ أٟمٙمر قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اخلقارج ،عمن٤م ىمونؿ
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىموؿ وأراد أن يت٠مًمػ ىمٚمقب يمب٤مر اًمٕمرب ٕهنؿ طمديثق قمٝمد سم٤مإلؾمالم ،أشمك وىمن٤مل
ند ُل إ َذا ََل َأ ْقم ِ
ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :أقمدل ،وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ويٚمؽ َومٛمنـ يٕم ِ
ند ُل َىمندْْ ِظم ْبن٧م
َ ْ َْ
َْ
ْ
ِ
إن ََل َأ ُيم ْـ َأ ْقم ِد ُلش( )َ « ،أ َٓ َشم َْ٠مُمٜمُ ِ
اًمو َام ِءش( ،)305هذا أصؾ اخلقارج ،وم٠مظمؼم صنغم
ُقين َو َأ َٟمَ٤م َأ ُِم ُ
لم َُم ْـ ِذم َّ
َ
َو َظم ْ
رست ْ ْ
304

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ُمـ ضئده وُمـ أصٚمف ىمقم ي٘مرؤون اًم٘مرآن ٓ جي٤موز طمٜمن٤مضمرهؿ ،ىمنراءمؿ ًمٚم٘منرآن يمثنػمة،
حي٘م ُر َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ َص َال َشم ُف َُم َع َص َال ِمِ ْؿش( ) ،يٕمٜمل أهؾ قمبن٤مدة
وقمب٤مدمؿ ىم٤مل ومٞمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمّمح٤مسم٦مَ ُ « :
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ًمٙمـ ٟمو٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ٓ يٜمتٗمٕمقن سم٤مًم٘مرآن.
وُمـ قمالُم٤ممؿ ي٘متٚمقن أهؾ اإلؾمالم ويدقمقن أهؾ إزٓم ،دمد ؾمٞمٗمٝمؿ اؿمد ُم٤م يترض سمف اعموٚمٛملم طمتك
اًمّمبٞم٤من ،يم٤من ٟمجدة ي٘متؾ طمتك اًمّمبل ،وهذا سم٢ممج٤مع اعموٚمٛملم اًمّمبل ٓ ي٘متؾ سمت٤مشم٤م طمتك اسمـ اًمٙم٤مومر ٓ ،حينؾ
ىمتٚمف وان ُمـ صٗم٤مت اخلقارج اًم٘متؾ اعموت٠مصؾ ،ئمٜمقهن٤م ذف ويٙمٗمرون ُمـ أرادوا ،صمؿ ي٘مقًمقن ٟمحـ ٟم٘متنؾ
يمٗم٤مر ،دمد أيمثر ُمـ ي٘متؾ ُمٜمٝمؿ قمغم ُمدار اًمت٤مريخ ُمـ اعمونٚمٛملم ،وأهنؾ اًمٙمٗمنر ذم ؾمنالُم٦م ُمنٜمٝمؿ ،هلنذا دمند
سمالي٤مهؿ دا ًام داظمؾ إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
ويمؾ هذه قمالُم٤مت ودٓ ؾ قمغم ٟمبقشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهلذا أهنؾ اًمٙمٗمنر ٟمن٤م ٛمقن ُمونؽمطمقن ذم
سمالدهؿ ٓ َي٤مومقن ُمٜمٝمؿ ،اًم٘متؾ اًمزريع ذم أهؾ اإلؾمالم ،هذه ُمـ صٗم٤ممؿ ،وُمنـ ضنٛمـ اًمّمنٗم٤مت اخلٓمنرة
( )303أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم سم٤مب :وُمـ ؾمقرة آل قمٛمران ( ،)1222وطموٜمف إًمب٤مين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح (ُ )1332مـ طمدي٨م أو أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف.
قمكم سمـ أو ـم٤مًم٥م ،وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد إمم اًمٞمٛمـ ىمبؾ طمج٦م اًمقداع ( ،)2131وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزََّّ يم٤مة-
( )304أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي -سم٤مب سمٕم٨م ّ
سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤ممؿ (.)1242
( )305أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي -سم٤مب سمٕم٨م قمكم سمـ أو ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًموالم ،وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ريض اهلل قمٜمف إمم اًمٞمٛمـ ىمبؾ طمج٦م اًمقداع (،)2131
وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤ممؿ (ُ ،)1242مـ طمدي٨م أو ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف.
قمكم سمـ أو ـم٤مًم٥م ،وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد س إمم اًمٞمٛمـ ىمبؾ طمجن٦م اًمنقداع ( ،)2131وُمونٚمؿ ذم يمتن٤مب
( )306أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي -سم٤مب سمٕم٨م ّ
اًمزَّ يم٤مة -سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤ممؿ (.)1242
َّ
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وهل ومٞمٝمؿ ي٘م رءون اًم٘مرآن حيوبقٟمف هلؿ وهق قمٚمٞمٝمؿ ،شموٛمع يمالُمف وشم٘مريراشمف شمتٕمج٥م ،ي٘منرأ آين٤مت ئمنـ أن
أي٤مت شمدل قمغم ُم٤م ىم٤مل وهل قمٙمس ُم٤م ىم٤ملٕ ،هنؿ يٜمزًمقن أي٤مت قمغم همػم اعمقاضع اًمتل ٟمزًمن٧م ومٞمٝمن٤م ،هلنذا
ىم٤مل :هؿ ذ اخلٚمؼ واخلٚمٞم٘م٦م ،ـمقسمك عمـ ىمتٚمٝمؿ وىمتٚمقه.
أيْم٤م ومٞمٝمؿ أهنؿ ي٘مقًمقن ُمـ ىمنقل ظمنػم اًمؼمين٦م ،أهننؿ حيونٜمقن
ُمـ ضٛمـ ُم٤م ذيمر صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
اًم٘مقل ويوٞمئقن اًمٗمٕمؾ ،يمالُمٝمؿ طموـ وُمـ أطموـ اًمٙمالم ،طم٥م اإلؾمالم ويريدون رومٕم٦م اإلؾمالم ،يمؾ هذا
يمالم طموـ ًمٙمـ أومٕم٤مهلؿ ىمبٞمح٦م ،ي٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمٝمؿ ،ذم ؿم٠من امنٞمش اًمنذي ي٘منتٚمٝمؿ أهننؿ ًمنق
طمدصمقا سمام ضمٕمؾ اهلل عمـ ىمتؾ اخلقارج ُمـ اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ًمٜمٙمٚمقا قمـ اًمٕمٛمؾ ُمـ ؿمدة ُم٤م ضمٕمؾ اًمرب -ؾمبح٤مٟمف
وشمٕم٤مممُ -مـ اًمٗمْمؾ عمـ ىمتؾ اخلقارج.
وطمّمٚم٧م ُم٘متٚمتٝمؿ هذه ٕهنؿ سم٤ميٕمقا قمبد اهلل سمـ وه٥م اًمراؾمبل سم٤ميٕمقه أُمػم اعم١مُمٜملم ،وىم٤مًمقا سمٚمندٟم٤م هنق
سمٚمد اإلؾمالم ،وقمكم وُمـ ُمٕمف يمٗم٤مر سمٚمدهؿ سمٚمد يمٗمنر ،وم٘من٤مشمٚمٝمؿ قمنكم ريض اهلل قمٜمنف ،ومن٠مقمٛمك اهلل سمّمن٤م رهؿ،
وم٠مـم٤مقمقه ذم أن يٚم٘مقا اًمرُم٤مح ويوٚمقا اًموٞمقف ،ومّم٤مرت ومرص٦م ًمٚمٛموٚمٛملم ومرضسمقهؿ سم٤مًمرُمن٤محٕ ،ن اًمنرُمح
يّمٞم٥م ُمـ سمٕمد وأُم٤م اًموٞمػ ٓ سمد أن شم٘م٤مسمٚمف ،ومٝمٚمؽ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض وهلل احلٛمد.
اًمب٤مب إظمػم ذم ىمت٤مل اًمٚمّمقصٓ ،طمظ أسم٤م داوود ذيمر اخلقارج صمؿ ذيمر اًمٚمّمقص ،واحل٘مٞم٘م٦م أن ومٕمنؾ
اخلقارج ومٕمؾ ًمّمقص ،اًمٚمّمقص إذا أشمقا اإلٟمو٤من وم٢من إصؾ أن يدومٕمٝمؿ سم٤مٕطموـ ،ي٘مقل :اشم٘مقا اهلل أٟمنتؿ
ُموٚمٛمقن ،ومٕمٚمٙمؿ حمرم ،وم٢من زضمروا وم٢مٟمف ٓ ي٘م٤مشمٚمٝمؿ ،إن أسمقا وم٢مٟمف يدومٕمٝمؿ سم٤مًمذي سمٕمد اًمٙمنالم ،يمن٠من يرضنب
ُمثال سمٕمّم٤م ،وإن يم٤من قمٜمده ىمدرة سمٞمده وم٤مؾمتٓم٤مع رسمٓمٝمؿ ومٙمذًمؽ ،طمتك يٙمقن ذم إظمػم ىمنتٚمٝمؿ ،ومن٢مذا ىمنتٚمٝمؿ
ون َأهٚمِ ِ
ون َُم٤مًمِ ِف َوم ُٝم َق َؿم ِ
نفَ ،أ ْو ُد َ
ٞمدٌ َ ،و َُمن ْـ ُىمتِ َ
وم٘متٞمٚمٝمؿ ذم اًمٜم٤مر ،وإن ىمتٚمقه هق ومٝمق ؿمٝمٞمدَُ « ،م ْـ ُىمتِ َؾ ُد َ
ون
نٝم ٌ
نؾ ُد َ ْ
َد ُِم ِفَ ،أ ْو ُد َ
ون ِديٜمِ ِف َوم ُٝم َق َؿم ِٝمٞمدٌٌ ش( ،)307وذم ُموٚمؿ أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾم٤مل قمـ رضمؾ ،ىم٤مل ي٤م رؾمنقل
ن٤ملَ « :ىم٤مشمِ ْٚمن ُفشَ .ىم َ
اهلل اًمرضمؾ ي٠ميت يريد أن ي٠مظمذ ُم٤مزم ،ىم٤ملَ « :وم َال ُشم ْٕمٓمِ ِف َُم٤م ًَم َؽشَ .ىم َ٤ملَ :أ َر َأ ْي َ٧م إِ ْن َىمن٤م َشم َٚمٜمِل؟ َىم َ
ن٤مل:

( )307أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٔم٤مَل واًمٖمّم٥م -سم٤مب ُمـ ىم٤مشمؾ دون ُم٤مًمف ( ،)0262وُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمـ ىمّمد أظمنذ ُمن٤مل
همػمه سمٖمػم طمؼ يم٤من اًم٘م٤مصد ُمٝمدر اًمدم (ُ ،)121مـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام.
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ْ٧م َؿم ِٝمٞمدٌٌ شَ .ىم َ٤ملَ :أ َر َأ ْي َ٧م إِ ْن َىم َت ْٚم ُت ُف؟ َيِمك أن ي٘متؾ ُموٚمؿ َىم َ٤ملُ « :ه َق ِذم اًمٜمَّ ِ
َّن٤مرش( )،
َأ َر َأ ْي َ٧م إِ ْن َىم َت َٚمٜمِل؟ َىم َ٤ملَ « :وم َ٠م ْٟم َ
312

وم٢من دومٕمقا سم٤مٕطموـ ومبٝم٤م وٟمٕمٛم٦م ،وإن َل يدومٕمقا إٓ سم٤مًم٘متؾ وم٢مٟمف ي٘متؾ.
وًمٙمـ ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿً ،مق أٟمف يم٤من رسمام يٙمقن اًمٚمّمقص قمدد يمبػمً ،مق أٟمف ىم٤مل أٟم٤م أص٤محلٙمؿ قمغم سمٕمنض
اعم٤مل ،أٟمتؿ شمريدون اعم٤مل ،طمتك ٓ أىمتؾ ومٞمٙمؿ وٓ شم٘متٚمقا ،أٟم٤م أقمٓمٞمٙمؿ سمٕمض ُم٤مزم ُمنـ سمن٤مب يمٗمنل ذيمنؿ ،أو
أقمٓم٤مهؿ ُم٤مًمف ًمٞمٙمٗمٝمؿ قمـ قمرضف ورضقا وم٢مٟمف ٓ سم٠مس ،ىمد يٕمجز ذم سمٕمض إطمٞم٤من ،وصنكم اهلل وؾمنٚمؿ قمنغم
ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد.

( )312أظمرضمف ُموٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمـ ىمّمد أظمذ ُم٤مل همػمه سمٖمػم طمؼ يم٤من اًم٘م٤مصد ُمٝمدر اًمدم (.)122
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