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ْح ِـ ا٭مر ِٙم ِ
قؿ
ٕمِ ْس ِؿ اهللِ ا٭مر ْ َ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
أُم٤م سمٕمد ،ومٝمذا اًمٙمت٤مب -يمت٤مب «اٚمتصار ا٭مصارم اٛمسؾقلش  -يمت٤مب ٟم٤مومع ،وٓؾمٞمام ذم ُمثؾ هذه إزُمٜم٦م وهذذه
إوىم٤مت ،وهق اظمتّم٤مر ًمٚمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ «ا٭مصارم اٛمسؾقل ٤مٜم ١ماٖمؿ ا٭مر٠مقلش صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف .وٓ سمد
ُمـ ُم٘مدُم٦م ،وىمد شمٓمقل هذه اعم٘مدُم٦م ىمٌؾ اًمٌدء ذم ذح اًمٙمت٤مب.
اًمدِّ يـ أن ٟمحت٤مج ذم ُمثؾ هذه اًمٌالد إمم أن ٟمنمح هذا اًمٙمت٤مب ،اًمذي ًمق
أوًٓ ٓ :سمد ُمـ اًمتٜمقيف إمم أن ُِمـ ُهم ْر َسم٦م ِّ
اىمؽمح أطمد ذطمف ُمٜمذ ؾمٜمقات ىمريٌ٦مً ،م٘مٞمؾ ًمف :إن احل٤مضم٦م اًمداقمٞم٦م هلذا ذم ُمثؾ هذه اًمٌالد ىمٚمٞمٚم٦مً :مٕمدم شمٗمٙمذػم أطمذد
سم٠مدٟمك ضمرأة قمغم ُم٘م٤مم رؾمقل اهلل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،وم٤مٕومم أن ُينمح ًمٓمالب اًمٕمٚمؿ ُم٤م حيت٤مضمقن إًمٞمف قم٤مدة
ُمـ يمت٥م آقمت٘م٤مد ،ووم٘مف إطمٙم٤مم ،وٟمحقمه٤مً ،مٙمـ ذم أوٟم٦م إظمػمة فمٝمرت دقم٤موى أهؾ اإلضمرام إلؾم٘م٤مط َه ْٞم ٌَذ٦م
رب اًمٕم٤معملم ُمـ اًم٘مٚمقب ،وإؾم٘م٤مط ُم٘م٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وسم٠مؾمٚمقب خمُُ َّٓمط يتْمح ومٞمف ًمٙمؾ ذي ومٝمؿ
اًمتٜمًٞمؼ واإلقمداد اعمٌُٞم٧م ،سمام ََي ِزم ُمٕمف اًمٕم٤مىمؾ أٟمف ًمٞمس سم٤مُٕمر اًمٕم٤مرض اعم٘متٍم قمغم ََتذقر ٍ
ومذرد حي حيًذ٥م ًمألُمذقر
َ ر
َ َّ
طمً٤مهب٤م ،وًمٙمـ هٜم٤مك شمٜمًٞمؼ ُم١ميمد ،وهمرض أهٚمف ُمٜمف حمدد ،وهق َضم رس َٟم ٌْ ِ
ض هذا اعمجتٛمع اعمًٚمؿ اًمذذي أهمذ٤مفمٝمؿ
يمثػما ووٕمف ُمع ديـ اهلل ،و َيم َُؼم قمٚمٞمٝمؿ أن يًتٛمر قمغم ُم٤م هذق قمٚمٞمذف ذم هذذا اًمٕمذ٤محي اعمذتالـمؿ سمذ٤مًمٗمقى آقمت٘م٤مديذ٦م
ً
وإظمالىمٞم٦م ،وًمذا ضسمقا ذم هذا اعمجتٛمع اًمٙمريؿ َضسم٦م ذم ٟمِٞم ِ
٤مط اًم٘مٚمذ٥م ،سمتقضمٞمذف اهلجٛمذ٦م إمم ُم٘مذ٤مم رب اًمٕمذ٤معملم
َ
ْ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وُم٘م٤مم رؾمقًمف اًمٙمريؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،وم٢من ُمْم٧م هذذه اهلجٛمذ٦م قمذغم هذذيـ اعم٘مذ٤مُملم
ذ٥م
اًمٙمريٛملم اًمٕمٔمٞمٛملم دون طمً٤مب وم٢من همػممه٤م ؾمٞمٙمقن أؾمٝمؾ .وهلذا ًمقطمظ أٟمف يمام ُوٌِط ُمـ شمٚمٌَّ َس سمجريٛمذ٦م َؾم ِّ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مد ُوضمد ُمٕمف ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ُمـ ص٤مر ُُي ِّقن ُمـ اعمقوذقع سم٤مًمٙمٚمٞمذ٦م ويذرى قمذدم
آؿمتٖم٤مل سمف ويم٠مٟمف يتحدث قمـ ُمقوقع ًمٞمس ذا ؿم٠من يمٌػم ،وإٟمام اعمقوقع ُسمر َُّمتف ُمـ اًمتقاومف اًمتل ٓ يٜمٌٖمل اًمتِم٤مهمؾ
٤مب اًمِم٤مشمؿ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،سم٠مًمٗم٤مفمذف
هب٤م ،سمؾ ًم٘مد ُوضمد ُمـ شمٚم ٌَّ َس سمجريٛم٦م اًمدوم٤مع اًمقاوح قمـ اًم ًَّ ِّ
٤مب ،ويم٠من اخلٓمٞمئ٦م وىمٕم٧م ُمٜمٝمؿ هؿ ٓ ُمـ
اًمً ِّ
اًمِمٜمٞمٕم٦م سم٤مإلسمداع اًمٗمٜمل ،سمؾ َ
وو َّضمف اًمٜم٘مد واًم َّٚم ْقم عمـ محٚمقا قمغم اعمجرم َّ
شمقر َط ومٞمٝم٤م ؾمٗمٞمف أو ؾمذٗمٞمٝم٦م حي حيًذٌ٤م
اًم ًَّ ِّ
٤مب .وهذا ي١ميمد أن أُمقر يمٝمذه ُُمٌ َّٞمت٦م وٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن طمقادث ومردي٦م َّ
ًمٚمٛمقوقع طمً٤مسمف وحي حيًٌ٤م ًمٚمٌٚمد اًمذي مه٤م ومٞمف طمً٤مسمف.
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ٗماكقا :حيًـ -يمام ىمٞمؾ :اًمٌمء سم٤مًمٌمء ُيذيمر -أن ٟمًتٕمرض ُم٤م وىمع ذم شم٤مريخ إُم٦م ُمـ ؾمٕمل أقمداء اهلل إمم شمدُمػم
ُم٘م٤مم رب اًمٕم٤معملم ذم ىمٚمقب اعمًٚمٛملم ،وَتقيـ ؿم٠من رؾمقل اهلل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،وُم٤م ومٕمٚمف أهؾ اإلؾمذالم
سم٠موًمئؽ اعمجرُملم قمغم ُمدى اًم٘مرون.
ومٞم٘م٤مل سمٕمد آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل قمز وضمؾ :يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من أول ُمـ وىمػ هل١مٓء قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمذف،
ِ
طمذرىمٝمؿ سم٤مًمٜمذ٤مر،
اًمًٌَئٞمَّ٦م اًمذيـ ادقمقا ومٞمف اًمرسمقسمٞم٦م ،ومام يم٤من ُمٜمف ريض اهلل قمٜمذف إٓ أن َّ
طمٞم٨م ٟمٌغ ذم زُمٜمف ىمقل زٟم٤مدىم٦م َّ
وحتري٘مف ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ًمٚمزٟم٤مدىم٦م سم٤مًمٜم٤مر صم٤مسم٧م ذم «صحٞمح اًمٌخ٤مريش ،وذيمر اسمـ طمجر ذم «ومتح اًمٌ٤مريش أٟمف ضم٤مء
ِ
اًمراومِ َْم٦م .
اًمًٌِئٞمَّ٦م أوائؾ َّ
سمًٜمد طمًـ أن اًمذيـ َطم َّرىمٝمؿ هؿ اًمذيـ ادقمقا ومٞمف اًمرسمقسمٞم٦م وهؿ َّ
وذم زُمـ سمٜمل أُمٞم٦م ُىمتؾ قمدد ُمـ رؤوس اًمْمالل ،وُمـ سمٞمٜمٝمؿ أسمق ُمٜمّمقر اًمٕمجكم -زقمذٞمؿ ومرىمذ٦م اعمَٜمْ ُّْم ِ
ذقر َّي٦م-
( )1

ؾم٤مطمرا
اًمذي ا َّدقمك اًمٜمٌقة واًم٘م٤مئؾ سم٤مإلسم٤مطم َّٞم٦م ،ويمذا اعمُ ِٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد -زقمٞمؿ ومرىم٦م اعمُ ِٖمػم َّي٦م -طمٞم٨م ا َّدقمك اًمٜمٌقة ويم٤من
ً
أيْم٤م َسم َٞم٤من سمـ َؾم ْٛم َٕم٤من -زقمٞمؿ ومرىم٦م اًم ٌَ َٞم٤مٟمِ َّٞم٦م -اًم٘م٤مئؾ سم٢مهلٞم٦م قمكم
ممخر ًىم٤م ،وذًمؽ ذم زُمـ هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ ،وممـ ىمتؾ ً
اًمر َاو ْٟم ِْد َّي٦م و ُيدقمك إَ ْسم َٚمؼ اًم٘م٤مئؾ سم٤مًم ُٖم ُٚم ِّق ذم
ريض اهلل قمٜمف واًمذي ا َّدقمك ً
أيْم٤م اًمٜمٌقة ،ويمذا ُىمتؾ ذم زُمـ سمٜمل أُمٞم٦م زقمٞمؿ َّ
قمكم ريض اهلل قمٜمف.
ي

أُم٤م ذم زُمـ سمٜمل اًمٕم ٌَّ٤مس وم٘مد َشم َٗم٤م َىمؿ إُمر .ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمذالم ذم «اًمٗمتذ٤موىش ذم اعمجٚمذد اًمراسمذع ذم اًمّمذحٞمٗم٦م
اًمٕمنميـُ ،م٤م ُُم َّ
ٚمخّمف :أن اًمدوًم٦م اًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م عم٤م اٟمتنمت ويم٤من ذم أٟمّم٤مره٤م ُمـ أهؾ اعمنمق وإقم٤مضمؿ ـمقائذػ ُمذـ
ِ
اهـََاش وأؿم٤مر إمم اعمنمق ،فمٝمر طمٞمٜمئذ يمثػم ُمذـ أهذؾ
اًمذيـ َٟم َٕمتََٝمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمٞم٨م ىم٤مل« :ا٭مْػتْـَ ُة َه ُ
( )2

واًمّمذ٤مسمئلم اًمذروم ،واعمنمذيملم اهلٜمذد .وذم دوًمذ٦م
اًمٌدع ،و ُقم ِّرسم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمـ يمت٥م إقم٤مضمؿ ُمـ اعمجقس اًم ُٗم ْرسَّ ،
اعم٠مُمقن فمٝمر اخلُ َّر ُِمٞمَّ٦م وٟمحقهؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ،و ُقم ِّرب ُمـ يمت٥م إوائؾ اعمجٚمقسم٦م ُمـ سمالد اًمروم ُم٤م ُقم ِّرب ،وم٤مٟمتنمت
ور َ
اؾمؾ اعم٠مُمقن ُمٚمقك اعمنميملم اهلٜمد ،ومٚمام فمٝمر ُم٤م فمٝمر ُمـ اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق و َىم ِق َي ُم٤م
سمًٌ٥م ذًمؽ ُم٘م٤مٓت َّ
اًمّم٤مسمِئَ٦مَ ،
ىمقي ُمـ طم٤مل اعمنميملم وأهؾ اًمٙمت٤مب ،يم٤من ُمـ أصمر ذًمؽ ُم٤م فمٝمر ُمـ اؾمذتٞمالء اهٝمٛمٞمذ٦م واًمراومْمذ٦م وهمذػمهؿ ُمذـ
اًمْمالل ،وشم٘مٚمٞمد اًمّم٤مسمئ٦م واعمتٗمٚمًٗم٦م .اٟمتٝمك اعم٘مّمقد ُمـ يمالُمف سم٤مظمتّم٤مر.

( )1اٟمٔمر «ومتح اًمٌ٤مريش ٓسمـ طمجر (.)272/12
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٗمتـ -سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ا٭مػتـة مـ ٫مبؾ اٛم٨مقش (.)7292
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وىمد اؿمتٝمر قمدد ُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م زُمـ اًمٕمٌ٤مؾمٞملم ،يمٛمحٛمد سمـ ؾمٕمٞمد اعمّمٚمقب ،وقمٌد اًمٙمذريؿ سمذـ أيب اًم َٕم ْق َضمذ٤مء،
يم٤مًمر َاو ْٟم ِْد َّي٦م اًمذيـ ىمتٚمٝمؿ أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر ،ويمذا زقمٞمؿ اخلَ َّٓم٤مسمِ َّٞم٦م اًمزٟم٤مدىم٦م اعمدقمل
وأظمٓمر ُمٜمٝمام زٟم٤مدىم٦م شمزقمٛمقا ومر ًىم٤م َّ
ًمٚمٜمٌقة صمؿ اإلهلٞم٦م وهق أسمق اخلٓم٤مب إؾمدي ،ويم٤مٟمقا ُيّمٚمٌقن ُ
وحترق ضمثذثٝمؿ ،وشمٗمذ٤م َىمؿ إُمذر أيْمذ٤م ذم زُمذـ سمٜمذل
ٟمٔمرا
اًمٕمٌ٤مس ،طمتك ضمٕمؾ اخلٚمٞمٗم٦م اعمٝمدي رمحف اهلل -وهق ُمـ ظمٞم٤مر سمٜمل اًمٕمٌ٤مس -ضمٕمؾ ديقا ًٟمً٤م ًّ
ظم٤مص٤م ًمتتٌع اًمزٟم٤مدىم٦مً :
يمٌذػما ُمذٜمٝمؿُ ،مذٜمٝمؿ
أيْم٤م يمتٌٝمؿ وأشمٚمٗمٝم٤م ،وىمذد ىمتذؾ قمذد ًدا
ًمٙمثرة اٟمتِم٤مر اًمزٟمدىم٦م ذم زُمٜمف ،ومتتٌٕمٝمؿ رمحف اهلل وشمتٌع ً
ً
ؿمٕمراء ،وُمٜمٝمؿ سمٕمض رؤوس ِ
اًمٗم َرق اًم َٖمَ٤مًمِٞمَ٦م ،يم٤محلًلم سمـ أيب ُمٜمّمقر اًمٕمجكم اًمذي شمز َّقمؿ ومرىم٦م اعمٜمّمقري٦م سمٕمد أسمٞمف،
يمثػما ،وشمقمم سمٕمده اًمرؿمٞمد رمحف اهلل
وىمد أوص اعمٝمدي اسمٜمف اهل٤مدي أن يًتٛمر ذم اؾمتئّم٤مل اًمزٟم٤مدىم٦م ،وم٘متؾ ُمٜمٝمؿ ظمٚم ً٘م٤م ً
وهق أيْم٤م ُمـ ظمٞم٤مر سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ،وم٠م َُّمـ ُمـ يم٤من ه٤مر ًسم٤م ُمـ اًمدوًم٦م أو ُمًتخٗمٞمً٤م إٓ اًمزٟم٤مدىم٦م ،وم٢مٟمف شمتٌٕمٝمؿ وىمتؾ ُمٜمٝمؿ
ذؿ
ـم٤مئٗم٦م يمٌػمة ،طمتك إن اًمرؿمٞمد رمحف اهلل عم٤م روى ًمف أسمق ُمٕم٤موي٦م اًميير طمدي٨مْ « :
ق٠مىكش  ،وم٘مذ٤مل َقم ر
اٙمتََج آ َد ُم َو ُم َ
( )1

ًمٚمًٜمََّّ٦م ىمدره٤م اًمٞمقم ،ىم٤مل :ي٤م أسم٤م ُمٕم٤موي٦م أيـ اًمت٘مٞمذ٤م وهذذا أُمذر
اًمرؿمٞمد -أظمق أسمٞمف -يمٚمٛم٦م شمِمٌف يمٚمامت ُمـ ٓ َي ُٕمق َن ر
ضب إُمث٤مل ًمف سم٤مٓقمؽماض واإليراد اًمٌ٤مـمؾ ،ومٖمْم٥م اًمرؿمٞمد رمحذف اهلل همْمذ ًٌ٤م ؿمذديدًً ا ،وىمذ٤مل:
َهم ْٞمٌِل ٓ يّمح َ ْ
قمكم سم٤مًمٜمَّ ْٓمع -واًمٜمَّ ْٓمع سمً٤مط ُيدقمك سمف ُمع اًمًٞمػ ًم ُٞم٘متؾ قمٚمٞمف اًمرضمؾ ،-ومٚمام أطمي اًمٜمََّّٓمع ىم٤مم
أشمٕمؽمض قمغم احلدي٨مَّ ،
اًمٜم٤مس يِمٗمٕمقن ذم َقم ِّؿ اخلٚمٞمٗم٦م وم٘م٤مل اًمرؿمٞمد :هذه َز ْٟمْدََ ىم٦م ،صمؿ َؾم َجٜمََف وأىمًؿ أن ٓ خيرج طمتك خيؼمه سم٤مًمذي أًم٘مك إًمٞمف
هذا ،وم٠مىمًؿ َقم رٛمف إيامن اعمٖم َّٚمٔم٦م أٟمف حي يٚم٘مف ًمف أطمد ،وإٟمام يم٤مٟم٧م سم٤مدرة يًتٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م ،وم٠مـمٚم٘مف قمٜمد ذًمؽ.
ِ
َ٥م إمم إُمّم٤مر سمذ٤معمٜمع ُمذـ اًم٘مذقل
ٍَم اًمًٜم٦م وأـمٗم٠م ٟم٤مر اهَ ْٝمٛمٞمَّ٦م يمام هق ُمٕمٚمقم ،و َيمتَ َ
ذم زُمـ اعمتق ِّيمِّؾ رمحف اهلل َٟم َ َ
أيْمذ٤م
سم٤مقمت٘م٤مد اهَ ْٝم ِٛمٞمَّ٦م اًمٌ٤مـمؾ ذم اًم٘مرآن .وُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م اًمذيـ ىمتٚمٝمؿ رضمؾ ُيد َقمك حمٛمق ًدا اًمٜمٞمً٤مسمقري ،ا َّدقمك اًمٜمٌقة ً
وشمٌٕمف قمٚمٞمف *** وووع هلؿ ُمّمح ًٗم٤م زقمؿ أٟمف ُأ ِ
وطم َل إًمٞمف ،وم٠مُمر اعمتقيمؾ سمذف وميذب طمتذك ُمذ٤مت حتذ٧م اًميذب
اًمِمديد .صمؿ إن اًمدوًم٦م اًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م وٕمٗم٧م ًمْمٕمػ ضم٤مٟم٥م اخلٚمٗم٤مء اًمذيـ حي يٙمـ هلؿ ُمـ اهل َٞمٌْ٦م وإطمٙم٤مم إُمر ُم٤م يمذ٤من
ٕوائؾ ظمٚمٗم٤مء سمٜمل اًمٕمٌ٤مس .ومتً َّٚمط اًم ُ٘م َّقاد إشمراك قمغم أُمقر اًمدوًم٦م ،ووصؾ إُمر إمم طمد قمزل سمٕمض اخلٚمٗم٤مء ُمـ
ىمٌؾ ه١مٓء ،وؾمجٜمٝمؿ ،سمؾ وىمتٚمٝمؿ ،وهذا مم٤م مت٤مدى سم٤مًمدوًمذ٦م إمم أن اؿمذتد وذٕمٗمٝم٤م وؾمذ٘مٓم٧م قمذ٤مم ؾمذت٦م ومخًذلم

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء -سم٤مب ووم٤مة ُمقؾمك وذيمره سمٕمد ( ،)3429وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب طمج٤مج آدم وُمقؾمك
قمٚمٞمٝمام اًمًالم (.)2652
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وؾمتامئ٦م ،وإن يم٤من ذًمؽ ٓ يٜمٗمل وضمقد سمٕمض اخلٚمٗم٤مء اًمذيـ يم٤من هلؿ ىمقة وؾمٓمقةً ،مٙمـ ٓ ري٥م أن وٕمػ اًمدوًمذ٦م
يمثػما خلروج ومِ َرق اًمزٟم٤مدىم٦م واًم ُٖمُالة .ومخرضم٧م ومرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ،وُمـ أظمٌثٝمؿ اًم َ٘م َر ِاُم َٓمذ٦م،
قمغم اًمٜمحق اًمذي ذيمرٟم٤م َُم َّٝمد ً
حل َّج٤مج ،ورُمقا ضمثثٝمؿ ذم سمئر زُمزم ،وأظمذذوا احلجذر
اًمذيـ وصؾ هبؿ إُمر ًّ
طمدًّ ا دمهقا ومٞمف ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،وىمتٚمقا ا ُ
إؾمقد ُمٕمٝمؿ.
اًمز ْٟمْ٩م ،اًمتل اؾمتٛمرت أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م قمنم قم٤مُم٤م ،سمد ًءا ُمـ قم٤مم مخذس ومخًذلم وُمذ٤مئتلم،
أيْم٤م صمقرة ِّ
وفمٝمرت ً
طمرم اهلل ُمـ اًمدُم٤مء واًم ُٗم ُروج وإُمقالُ ،مع ُم٤م اقمت٘مدوه ُمـ اًمْمالل اعمٌلم ُمـ َد ْقم َقى
اؾمتٌ٤مطمقا ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مس ُم٤م َّ
قمكم ريض اهلل قمٜمف ،وحي يٙمـ ص٤مدىم٤م وم٢مٟمف ُمـ َقمٌْذد َىمذٞمْس -
اًمٜمٌقة ذم زقمٞمٛمٝمؿ قمكم سمـ حمٛمد اًمذي ا َّدقمك أٟمف ُمـ َٟم ًَْؾ ي
سمٓمـ ُمـ َرسمِٞمٕم٦م ،-إمم أن ُىمتؾ وـمٗم٠مت سمدقمتف.
حل َّالج اًمّمقذم -احلًلم سمـ ُمٜمّمقر *** -وىمتؾ أيْم٤م .واؾمتٛمر اخلٚمٗمذ٤مء ذم
ظمرج أيْم٤م قمدد ُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م يم٤م َ
ضمدًّ ا ،ويم٤من ُمـ ه١مٓء اًمزٟم٤مدىم٦م ُمـ
زُمـ سمٜمل اًمٕمٌ٤مس وسمٕمدهؿ ذم شمت رٌع اًمزٟم٤مدىم٦م ،طمتك ُىمتؾ قمغم اًمزٟمدىم٦م أقمداد يمثػمة ًّ
وؿمقيم٦م وي ِ
ٜمّم٥م اًم٘مت٤مل ،ويم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يٙمقن هبذا اًم٘مدر ُمـ اخلٓمقرةً ،مٙمـ ٓ ؿمؽ أهنؿ َظم َّٚمٗمقا
َ
يٙمقن ًمف أشمٌ٤مع َ ْ
ذم اًمٜم٤مس ِحم ْٜمََ٦م قمٔمٞمٛم٦م ،وصٜمََّّٗمقا يمتٌ٤م َأ ْهم َْق ْوا هب٤م يمثػما ُمـ إَ ْهم َْامر واًمًٗمٝم٤مء ،وهلذا َشم ْٚم َحظ ذم شمذ٤مريخ إُمذ٦م أن شمت رٌذع
اًمزٟم٤مدىم٦م يم٤من ُمّمحقسم٤م سمتت رٌع يمتٌٝمؿ ،سم٢مشمالومٝم٤م وإطمراىمٝم٤م وُمٜمع ٟمنمه٤م ،طمتك يم٤من سمٕمض ظمٚمٗم٤مء سمٜمل اًمٕمٌ٤مس يم٤مخلٚمٞمٗم٦م
اًمق َّراىملم أٓ يٌٞمٕمقا يمت٥م اًمْمالل ،ويم٤من يٜم٤مدى ذم اًمٌالد :أن ٓ َيتٛمع اًمٜمذ٤مس قمذغم أهذؾ اًمتٜمجذٞمؿ
اعمٕمتْمد ُحي ِّٚمػ َ
وأهؾ اهَدََ ل.
اؾمتٛمر اعمًٚمٛمقن قمغم ُمدى اًم٘مرون يتتٌٕمقن ه١مٓء اعمٗمًديـ سم٤مًم٘متؾ ،ويم٤من ُمـ ذًمذؽ ُمذ٤م طمذدث قمذ٤مم اصمٜمتذلم
وؾمتلم وصمالصمامئ٦م وأًمػ ذم هذه اًمٌالد ُمـ طم٤مدصم٦م راوميض محؾ ُمٕمف اًمٖم٤مئط اًم٘مذذر وأًم٘مذ٤مه ذم اعمَ َٓمذ٤مف طمذقل اًمٙمٕمٌذ٦م
وصدََ َر احلٙمؿ اًمنمذقمل سم٘متٚمذف ،وم٘متذؾ
سمج ْرُمف وصدق ذقم٤مَ ،
اًمنميٗم٦م إله٤مٟم٦م هذا اعمقوع ،وعم٤م ُىمٌِض قمٚمٞمف اقمؽمف ُ
ضمدًّ ا شمتٌٕمٝم٤م اًمديمتقر ؾمذٕمد سمذـ ومذالح
سم٠مُمر اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز رمحف اهلل سمٕمد يقُملم وم٘مط ُمـ ضمريٛمتف .وإُمثٚم٦م يمثػمة ًّ
اًمٕمريٗمل ذم يمت٤مسمف «قمـ اًمزٟم٤مدىم٦م قم٘م٤مئدهؿ وومرىمٝمؿش.
ِ
ص قمدد ُمـ أهؾ اًمْمالل قمغم اؾمتخراج ُمقروث أهؾ اًمزٟمدىم٦م اًمًذ٤مسمؼ وأهذؾ
ٚمحظ ذم أزُمٜمتٜم٤م هذه طم ْر ُ
ومم٤م ُي َ
اإلحل٤مد ،واًمًٕمل ذم ٟمنمه سمٕمد أن ٟمًٞمف اًمٜم٤مس ىمروٟم٤م قمديدةُ ،مع اًمثٜم٤مء قمغم أصح٤مسمف ،وآطمتٗم٤مء هبؿ وقم٘مد اًمٜمدوات
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حت ِٞمل شم٤مرخيٝمؿ اًم٘مٌٞمح ،وإُمر يمام ىمٞمؾً :مٙمؾ َىم ْقم وارث.
اًمتل ُ ْ
َنذ ُمٝم٤مسمذ٦م اًمذرب قمذز وضمذؾ ذم
وسمذًمؽ ٟمٕمٚمؿ أن ُمـ أيمؼم ُم٤م ير ِّيمِّز قمٚمٞمف أهؾ اإلحل٤مد واًمزٟمدىم٦م ىمديام وطمديث٤م َيم ْ َ
َّ
واحلط ُمـ ىمدر ٟمٌٞمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،وم٢من ُم٘م٤مم رب اًمٕمذ٤معملم إذا ُأؾمذ٘مط ُمذـ اًم٘مٚمذقب،
ىمٚمقب اعمًٚمٛملم،
و ُأؾم٘مط رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ُمٜمزًمتف اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ًمف ،أُمٙمـ سمٕمد ذًمؽ أن ُيٜمت َٝمؽ يمذؾ طمٙمذؿ ،وأن
تج٤موز يمؾ َطمديي  ،يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف .وهذا ُم٤م َيٕمؾ أهؾ اإلحل٤مد ير ِّيمِّزون قمغم هذا إُمر اخلٓمػم اهَ َٚمذؾٕ :ن ومٞمذف ومذتح
ُي َ
اًمٌ٤مب ٟٓمتٝم٤مك يمؾ ُم٤م قمداه.
ٗما٭مثا :ذم سمٞم٤من ِقم َٔمؿ ىمدر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمد أهؾ اإلؾمالم.
ومال خيٗمك أن ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد وضمٌ٧م حمٌتف وٟمٍمشمف قمغم إُم٦م إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ،طمتك ىم٤مل اًمٜمٌل
ِ ِ ِ
ِ ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَٗ « :م ٌ
ىقا ُ َ ا ...ش
الو َة ا ِإل َيَم ِنَ :أ ْن َي ُؽُق َن اهللُ َو َر ُ٠مق٭مُ ُف َأ َٙمىَّ إِ٭مَ ْقىف َّىا ٠م َ
الث َم ْـ ُ٬مُـ ٪مقف َو َ٘مدََ َٙم َ
اس َأ ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِ
٦مش ،
ْجع َ
احلدي٨م  ،وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ َٓ « :ي ْمم ُـ َأ َٙمدُُ ُ٬م ُْؿ َٙمتك َأ ُ٬مُق َن َأ َٙمَّ إِ٭مَ ْقف م ْـ َو٭مَده َو َوا٭مده َوا٭مـ ِ ْ َ
ْ٧م َأطم ِ ِ
سمؾ ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمٛمر ريض اهلل قمٜمف عم٤م ىم٤ملَ :ي٤م َر ُؾم َ
ر ٍء إِ َّٓ ُِم ْـ َٟم ْٗم ِزذ،
قل اهللَِِّْٟ ََٕ ،م َ َ ر
٥م إ َ َّزم ُم ْـ ُيم ُِّؾ َ ْ
()2

( )1

ؽ ِم ْـ َك ْػ ِس َ
َوم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌََِّّ رل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ ،َٓ« :وا٭م ِذي َك ْػ ِز ٕمِ َق ِد ِهَٙ ،متك َأ ُ٬مُق َن َأ َٙمَّ إِ٭مَ ْق َ
ذرَ :وم٢مِ َّٟمَّذ ُف
ؽش َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف ُقم َٛم ُ
٥م إِ َ َّزم ُِم ْـ َٟم ْٗم ِزَ ،وم َ٘م٤م َل اًمٜمٌََِّّ رل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ« :أ َن َيا ُ٤م َؿ ُرش  ،ومٛمحٌتف وُمٙم٤مٟمتف صغم اهلل
أ َنَ ،واهللَِِّْٟ ََٕ ،م َ
ْ٧م َأ َطم ر
( )3

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ىمٚم٥م اعمًٚمؿ سم٤معمٙم٤من اًمٙمٌػم اًمذي ٓ يٙمقن ُمثٚمف ٕطمد ُمـ اًمٌنم .وىمد ضمرى اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ
قمغم هذا احل٤مل اًمٙمريؿ ُمٕمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك قمرف ذًمؽ ُمٜمٝمؿ يمؾ أطمد ،طمتك اًمٙمٗمذ٤مر قمرومذقا ذًمذؽ قمذـ
أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ىم٤مل قمروة سمـ ُمًٕمقد ىمٌؾ أن يًٚمؿ عم٤م رأى قم٤مم احلديٌٞم٦م ُم٤م يّمٜمٕمف اًمّمذح٤مسم٦م
ريض اهلل قمٜمٝمؿ سم٤مًمٜمٌل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ُمـ اإليمرام ،ىم٤مل عم٤م رضمع ًمٙمٗم٤مر ىمريش طملم صدوا اًمٜمٌل صغم اهلل
ِ
ِ
ِ
٤مرَ ،واهللِ إِ ْن
نىَ ،واًمٜمَّ ََّج ِّ
ٍمَ ،ويم ْ َ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اًمٕمٛمرةَ « :أ ْي َىم ْق ِمَ ،واهللِ ًَم َ٘مدْْ َو َومدْْ ُت َقم َغم اعمُ ُٚمقكَ ،و َو َومدْْ ُت َقم َغم َىمٞمْ َ َ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب طمالوة اإليامن ( ،)16وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من ظمّم٤مل ُمـ اشمّمػ هب٤م وضمد طمالوة
اإليامن (ُ ،)43مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ .
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب طم٥م اًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اإليامن ( ،)15وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب وضمقب
حمٌ٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)44
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إيامن واًمٜمذور – سم٤مب يمٞمػ يم٤مٟم٧م يٛملم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)6632
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ر َأي ُ٧م ُم ِٚم ًٙمً٤م َىم رط يٕم ِّٔمٛمف َأصح٤مسمف ُم٤م يٕم ِّٔمؿ َأصح٤مب ُحم َٛم ٍد ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ذف َو َؾمذ َّٚم َؿ ُحم َ َّٛمذدًً اَ ،واهللِ إِ ْن َشمَذٜمَ ََّخ َؿ ُٟم َ
ُخ٤م َُمذ ً٦م إِ َّٓ
ْ
ُ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َّ َ
َ ْ َ
َػ َر ُضم ٍؾ ُِمٜمْ ُٝم ْؿَ ،ومدََ ًَم َؽ ِ َهب٤م َو ْضم َٝم ُف َو ِضم ْٚمدََ ُهَ ،وإِ َذا َأ َُم َر ُه ْؿ ا ْسم َتَدََ ُروا َأ ُْم َر ُهَ ،وإِ َذا َشم ََق َّوذ َ٠م َيمَذ٤م ُدوا َي ْ٘م َتَتِ ُٚمذق َن َقم َ
ذغم
َو َىم َٕم ْ٧م ِذم َيم ِّ
قئ ِف ،و ِإ َذا َشم َٙم َّٚمؿ َظم َٗم ُْمقا َأصق َاَتؿ ِقمٜمْْدََ ه ،وُم٤م ُ ِ
و ُو ِ
حيدرر و َن ِإ ًَم ْٞم ِف اًمٜمَّ َٔم َر َشم ْٕمٔمِ ًٞمام ًَمفش .
َ
َ
ُ َ َ
ْ َ ُْ
َ
( )1

ِ
يمٗم٤مر ىمريش وظمرضمقا سمف ًمٞم٘متٚمقه ،ىم٤مل ًمف أسمق ؾمٗمٞم٤من  -ىمٌذؾ أن يًذٚمؿ :-
ه َز ْيدََ سم َـ اًمدََّّ صمٜمََ٦م ريض اهلل قمٜمف ُ
وعم٤م َأ َ َ

حمٛمذدً ا ذم
أٟمِمدك اهلل ي٤م زيد ،أحت٥م أن حمٛمدًً ا ُمٙم٤مٟمؽ أن ُييب قمٜم٘مف وأٟمؽ ذم أهٚمؽ وم٘م٤مل :واهلل ُم٤م أطمذ٥م أن
ً
ِ
ُمٙم٤مٟمف اًمذي هق ومٞمف شمّمٞمٌف ؿمقيم٦م وأٟم٤م ضم٤مًمس ذم أهكم .ىم٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤منَُ « :م٤م َر َأ ْي ُ٧م ُِم ْـ اًمٜمَّ ِ
٥م
َح ِّ
٥م َأ َطمدًً ا َيم ُ
َّ٤مس َأ َطمدًً ا ُحي ر
َأ ْص َح ِ
٤مب ُحم َ َّٛم ٍد ُحم َ َّٛمدًً اش .
( )2

طمدًّ ا يقوحف ًمؽ هذا احلدي٨م قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف طمٞم٨م ىم٤ملَ :يم َ
َ٤من
وسمٚمغ طمٌٝمؿ ًمٜمٌٞمٝمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًّ
محٞمدٌٌ َ :أو َٓ َشم َٙمَ٤مد ُشمًٌُ ُؼ َ -ومج٤مء َأ ْقمر ِايب َقم َغم َىمٕم ٍ
ِ
ِ
ذقد
ُ
َ َ َ ٌّ
ُ ْ َ
ًمٚمٜمٌََِّّ ِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َٟمَ٤م َىم ٌ٦م ُشم ًَُ َّٛمك اًم َٕم ْْم ٌَ٤م َءُ َٓ ،شم ًُْ ٌَ ُؼ َ -ىم َ٤مل ُ َ ْ ْ
ِ
ر ٌء ِم َـ ا٭مىدنن ْك َقا إِٓ َو ََى َع ُفش  ،وذم
َوم ًَ ٌَ َ٘م َٝم٤مَ ،وم َِم َّؼ َذًمِ َؽ َقم َغم اعمُ ًْ ِٚم ِٛم َ
لم َطمتََّّك َقم َر َوم ُفَ ،وم َ٘م َ٤ملَٙ « :مؼ َ٤م َٜم اهللِ َأ ْن َٓ َي ْر َٖمَػ َع َ ْ
( )3

وم٤مؿمتدَّ قمٚمٞمٝمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ أن شمًٌؼ هذه اًمٜم٤مىم٦مٕ :هن٤م ٟم٤مىم٦م
ًمٗمظ :ومٚمام رأى ُم٤م ذم وضمقهٝمؿ وىم٤مًمقاُ :ؾمٌ٘م٧م اًم َٕم ْْم ٌَ٤مء
َّ
حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .وم٢مذا يم٤من هذا طم٤مهلؿ ُمع ٟم٤مىمتف ومام طم٤مهلؿ ُمٕمف هق صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ!!
ِ
وروى أسمق إؾمح٤مق اًمٗمزاري قمـ إوزاقمل قمـ طمً٤من سمـ قمٓمٞم٦م ىم٤ملَ :سم َٕم َ٨م َر ُؾم ُ
اًمً َال ُم َضم ْٞم ًِم٤م ومِ ِٞمٝم ْؿ
قل اهللِ َقم َٚم ْٞمف َّ
ِ
اطم َ٦مَ ،و َظم٤مًمِدُُ ْسم ُـ َز ْي ٍدَ ،وم َٚم َّام َص٤م رومقا اعمُ ْ ِ
ذ٤ملَ :ر ُضم ٌ
ذقل اهللََِِّ ،وم َ٘م َ
٥م َر ُؾم َ
ذؾ ُِمذ َـ
نم ِيم َ
لم َأ ْىمٌَ َؾ َر ُضم ٌؾ ُمذٜمْ ُٝم ْؿ َي ًُذ ر
َقمٌْدُُ اهللِ ْسم ُـ َر َو َ
ِ
ٍ
٥م رؾم ِ
قل اهللََِِّ ،حي ْ َي ِز ْد ُه َذًمِ َؽ إِ َّٓ
٥م ُأ ُِّملَ ،و ُيم َّ
اعمُ ًْ ِٚم ِٛم َ
٥م َأ ِيب َو ُؾم َّ
لمَ :أ َٟمَ٤م ُوم َال ُن ْسم ُـ ُوم َالنَ ،و َأ ِيب ُوم َال ٌن َوم ًٌَُّٜمل َو ُؾم َّ
ُػ َقم ْـ َؾم ِّ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ُضم ُؾ،
اًمر ُضم ُؾ ُمثْ َؾ َذًم َؽَ ،وم َ٘م َ٤ملًَ :مئ ْـ ُقمدْْ َت اًمثَّ٤مًمثَ َ٦م َُٕ َر ِّضم َٚمٜمَّ ََّؽ سمِ ًَٞمْٗملَ ،وم َٕم٤م َد َوم َح َٛم َؾ َقم َٚمٞمْف َّ
هم ًرا َوم َ٠م َقم٤م َد ُمثْ َؾ َذًم َؽَ ،وم َ٠م َقم٤م َد َّ

٤مط سمِ ِف اعمُْ ْ ِ
ػ اعمُْ ْ ِ
ي َسم ُف سمِ ًَٞمْ ِٗم ِفَ ،وم َ٠م َطم َ
نم ُيمُق َن َوم َ٘متَ ُٚمقه  .ومٝمذذا
اًمر ُضم ُؾ َطمتََّّك َظم َر َق َص َّ
نم ِيم َ
اًمر ُضم ُؾ ُُمدْْ سمِ ًراَ ،وم٤م َّشمٌَ َٕم ُف َّ
َوم َق َّمم َّ
لمَ ،وم َ َ
( )4

٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٠مراد ُمـ اًمٙم٤مومر أن يٙمػ وًمق سم٤مٓؿمذتٖم٤مل سمِ ًَذٌِّف هذق
اعمًٚمؿ حي يتحٛمؾ أن يًٛمع َؾم َّ
٥م أسمٞمف وأُمف ،ومٚمام اؾمتٛمر اًمٙم٤مومر ذم َؾم ٌِّف حي يٛمٚمؽ هذا اعمًٚمؿ ٟمٗمًف ،وم٤مدمف ٟمحقه ُمع أٟمف ذم وؾمط مجقع اعمنمذيملم
وؾم ِّ
َ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمنموط – سم٤مب اًمنموط ذم اهٝم٤مد واعمّم٤محل٦م (.)2731
(« )2ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش (.)172/2
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اهٝم٤مد واًمًػم – سم٤مب ٟم٤مىم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)2872
( )4أظمرضمف أسمق إؾمح٤مق اًمٗمزاري ذم «اًمًػمش (.)331
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وُمٕمٝمؿ أؾمٚمحتٝمؿَ ،
٤مب سمًٞمٗمف ،إمم أن اضمتٛمع اعمنميمقن قمغم هذا اًمّمح٤ميب اًمٙمذريؿ
اًمً َّ
ومخ َرق َص َّٗمٝمؿ طمتك أص٤مب َّ
وىمتٚمقه ريض اهلل قمٜمف .وم٠مصٕم٥م ُم٤م يٛمٙمـ أن يًٛمٕمف اعمًٚمؿ قمغم اإلـمالق أن يًٛمع َُم ًَ ٌَّ٦م اهلل و َُم ًَ ٌَّ٦م رؾمقًمف صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٤معمًٚمؿ ٓ ُيٓمٞم٘مٝم٤م وًمق يم٤من هذا اعمًٚمؿ ُمـ أيمثر اًمٜم٤مس شم٘مّمػما ذم اًمقاضمٌ٤مت وريمقسم٤م ًمٚمٛمحرُم٤متٕ :ن
ُم٘م٤مم ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٘م٤مم يمٌػم ذم ٟمٗمس يمؾ ُمًٚمؿ ،وًمٞمس ُمـ اًمٞمًػم قمٚمٞمف أسمدا أن َيًذٛمع ذم ٟمٌذل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٘م٤مًم٦م ؾمٞمئ٦م ،وم٢من حمٌ٦م هذا اًمٜمٌل اًمٙمريؿ رء ُمِمؽمك سملم مجٞمع اعمًٚمٛملم ُص َٚمح٤مئٝمؿ و ُقم َّم٤مَتؿ،
وٓ يٛمٙمـ أن شمٜمٕمدم ُمـ ىمٚم٥م أطمد ُمٝمام سمٚمغ ذم اًمت٘مّمػم ُم٤م دام ُمًٚمام ،وإن يم٤مٟم٧م اعمحٌ٦م يمٖمػمه٤م ُمـ أقمامل اًم٘مٚمذقب
شمتٗم٤موت سملم اعمًٚمٛملم ،يمام هق أصؾ أهؾ اًمًٜم٦م ذم ُمً٤مئؾ اإليامن ُمـ شمٗم٤موت اإليامن ذم اًم٘مٚمقب .ودًمٞمؾ ذًمذؽ ُمذـ
هذا احلدي٨م :قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أن رضمال يم٤من قمغم قمٝمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد ضمٚمده ذم اًمنماب ،وم٠ميت
سمف يقُم٤م ومجٚمد ،وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ اًم٘مقم :اًمٚمٝمؿ اًمٕمٜمفُ ،م٤م أيمثر ُم٤م ي١مشمك سمف ،وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَٖ َٓ « :م ْؾ َعـُُق ُه َ٪م َقاهللِ
ِ
َّ اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُفش  .وم٠مظمؼم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمثٌقت طمٌف ذم ىمٚم٥م هذذا اًمرضمذؾ ُمذع يمثذرة ذسمذف
َما َ٤مؾِ ْؿ ُ
ت إِك ُف ُُي ن
( )1

حلدِِّّ قمٚمٞمف.
ًمٚمخٛمر ويمثرة إىم٤مُم٦م ا َ
٥م ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ ذح هذا اًمٙمت٤مب.
رإمعا ٓ :سمد ُمـ اًمٙمالم قمغم أصٜم٤مف اًمقاىمٕملم ذم َؾم ِّ
شمٕمروقا ًمٕمٛمقم ُم٘م٤مم آقمت٘م٤مد ُمـ ـمقائػ اًمزٟم٤مدىم٦م وٟمحقهؿ ،وُم٤م ومٕمؾ هبؿ اعمًٚمٛمقن
شم٘مدََّّ َم َقم ْر ُض ـمقائػ ممـ َّ
ُمـ اًمٜمَ َٙمَ٤مل قمؼم اًم٘مرون ،ويٌ٘مك اًمٙمالم ذم حتديد أصٜم٤مف اًمقاىمٕملم ذم اًمتٕمرض عم٘م٤مُمف اًمٙمريؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمذٚمؿ
حتديدا ،ومٞم٘م٤مل هؿ أصٜم٤مف:
اًمّمٜمػ إول :أهؾ اًمٙمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمنميملم واعمالطمدة ُمـ أقمداء اإلؾمذالم ،ومٝمذ١مٓء ُمٕمٚمذقم
أهنؿ ٓ يؽميمقن ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وديٜمف سمًٌ٥م اًمٕمداوة اعمًتحٙمٛم٦م سمٞمٜمٝمؿ وسملم هذا اًمديـ.
يب اسمـ ؾم ُٚم ٍ
قل وطمزسمف ،وىمذد
اًمّمٜمػ اًمث٤مين :أهؾ اًمٜمٗم٤مق اعمتٔم٤مهرون سم٤مإلؾمالم ُمع إسمٓم٤مهنؿ اًمٙمٗمر ،يمٕمٌد اهلل سمـ ُأ َ ِّ
َ
ذيمروا ذم اًم٘مرآن ذم ُمقاوع ،وي٠ميت رء مم٤م يتٕمٚمؼ هبؿ ذم هذا اعمختٍم سمٕمقن اهلل.
اًمّمٜمػ اًمث٤مًم٨م :جمٛمققم٦م ُمـ رؤوس ِ
اًمٗم َرق اًمْم٤مًم٦م ،وي٠ميت ذم ُم٘مدُمتٝمؿ اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ،واًمٌ٤مـمٜمٞم٦م يمام يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ
ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ٟمققم٤من :سم٤مـمٜمٞم٦م اًمِمٞمٕم٦م وهؿ اعمِمٝمقرون هبذا ،ومٚمٝمؿ ُم٘م٤مٓت ؿمٜمٞمٕم٦م ُمٕمرووم٦م ذم طمؼ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب احلدود -سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ ًمٕمـ ؿم٤مرب اخلٛمر ،وإٟمف ًمٞمس سمخ٤مرج ُمـ اعمٚم٦م (.)6782
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وؾمٚمؿ ُمذيمقرة ذم شمرامجٝمؿ وشم٤مرخيٝمؿ اًمٕمٗمـ .اًمّمٜمػ اًمث٤مين :سم٤مـمٜمٞم٦م اًمّمقومٞم٦م طمٞم٨م ٟم٤مل ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
واحل َّالج
وؾمٚمؿ جمٛمققم٦م ُمٜمٝمؿ ،وأـمٚم٘مقا ذم طم٘مف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َؿمٜمِٞمع إًمٗم٤مظ ،يمام ومٕمٚمف اسمـ َؾم ٌْٕملم
َ
َ
ض ُاهبام ،وخيٗمك هذا قمغم يمثػم ُمـ قمقام اًمّمقومٞم٦م ،اًمذيـ ُي ِّ
ٕمٔمٛمقن ه١مٓء دون أن يٕمٚمٛمقا ُم٘م٤مَٓتؿ اًمِمٜمٞمٕم٦م ،وًمق
وأ ْ َ
ًمتٖمػم ُمقىمٗمٝمؿ ُمٜمٝمؿ ،يمام ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم َضم َٝمٚم٦م اًمّمقومٞم٦م
وىمٗمقا قمغم ُم٘م٤مَٓتؿ وقمرومقا ُمرادهؿ َّ
ِّ
اعمٕمٔمٛملم هلذا اًمّمٜمػ اعمجرم:
يبغقن مـفؿ د٤مقة ويؼبؾقن *** أياديا مـفؿ ر٘ما ا٭مغػران
و٭مق أهنؿ ٤مؾؿقا ٙمؼقؼة ٫مقهلؿ *** رْجقهؿ ٓ ١مؽ ٕما٭مصقان
واًمّمق ِ
ان :هل احلج٤مرة اًمتل ومٞمٝم٤م صالسم٦م ،وًمقٓ أين ٓ أريد ٟمنم ُم٘مقَٓتؿ ذم هذا اعم٘م٤مم اًمذي ٟمحـ ومٞمف أن،
ِّ َ
ًمٜم٘مٚم٧م ؿمٞمئ٤م ُمـ شمٚمؽ إًمٗم٤مظ .وـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ َيد هذه إًمٗم٤مظ اًمٕمٗمٜم٦م ذم يمت٥م اًمردود قمذغم اعمتّمذقوم٦م وذم اًمٙمتذ٥م
اًمتل ُصٜمِِّّٗم٧م ذم ُمً٤مئؾ ُمـ آقمت٘م٤مد أو اًمًٚمقك اًمتل قمرض ُمّمٜمٗمقه٤م ٟٓمحراف اًمّمقومٞم٦م ،وُمٜمٝم٤م يمت٤مب يّمؾ ىمريٌ٤م
سمحقل اهلل قمٜمقاٟمف «يمراُم٤مت إوًمٞم٤مءش ومٞمف سمٞم٤من هلذه احل٘مٞم٘م٦م قمٜمٝمؿ عمـ حي يٕمٚمٛمٝم٤م ،وومٞمف يمٚمٛم٦م وضمٝم٧م إمم ه١مٓء اًمذيـ
َيٝمٚمقن طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م قمٚمٞمف أوًمئؽ اًمْم٤مًمقن.
شمٕمرض ًمٜمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم هذه إزُمٜم٦م -اعمُٜمْ ًَْ ِٚمخقنُ -مـ اًمذذيـ
اًمّمٜمػ اًمراسمع :وهؿ أيمثر ُمـ َّ
ِ
َنمذوه٤م ذم إُمذ٦م،
َّ
وضمٝمقا و ْضم َٝمتٝمؿ ٟمحق أهؾ اإلحل٤مد ُمـ اًمٖمرسمٞملم أو اًمنمىمٞملم ،وشمٌٜمَّ َّْقا آرائٝمؿ اًمزائٖمذ٦م اعمٜمح َّٚمذ٦م و َٟم َ ُ
وص٤مروا واضمٝم٦م ٕوًمئؽ اعمالطمدة ُيز ِّيٜمقن أسم٤مـمٞمٚمٝمؿ ويؽممجقهن٤م ًمِمٌ٤مب إُم٦م ًمتٙمقن ؾمٝمٚم٦م اعمٜمذ٤مل ،وهذذا يمثذػم ذم
أصح٤مب اًمرواي٤مت واًم٘مّمص واًمِمٕمر إقمرج اعمًٛمك سمِمٕمر احلَدََ اصم٦م ،إو٤موم٦م إمم آظمريـ يمتٌذقا ذم قمٚمذؿ اًمًٞم٤مؾمذ٦م
وآضمتامع ،ويمذا يمت٤مب اعم٘م٤مٓت اًمّمح٤مومٞم٦م ُمـ طمث٤مٓت اًمٞمً٤مريلم اًم٘مداُمك ،ويمذا ذوو اًمٜمَّ َّْز َقمذ٦م اًمٕمٗمٜمذ٦م اًمٚمٞمؼماًمٞمذ٦م
اعمٜمٗمتح٦م سمال طمدود ،وًمٕمدد ُمٜمٝمؿ ُمقاىمع قمغم اًمِمٌٙم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمأله٤م سم٤مهل٤مسمط اًمٗم٤مؾمد ُمـ اعم٘مذ٤مٓت ،وذم وذٛمٜمٝم٤م
شمٕمرض عم٘م٤مم رب اًمٕم٤معملم وعم٘م٤مم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وٓ شمزال شمًٛمع سملم َوم ْٞمٜمََذ٦م وأظمذرى سم٤مىمٕمذ٦م وآسمذدة ُمذـ
ضب ُم٘مذ٤مم اًمذرب شمٕمذ٤ممم وُم٘مذ٤مم اًمٜمٌذل
إواسمد يٜمنمه٤م أوًمئؽ وومؼ َظم يط ُمٜم َّٔمؿ ُمرؾمقم يمام َٟم ٌَّ ُ
ٝم٧م ،همروٝمؿ ُمٜمذف َ ْ
صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ذم ىمٚمقب اعمًٚمٛملم.
محٚم٦م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ممـ أىمحٛمقا أٟمٗمًٝمؿ ذم ِهمذامر ومٝمذؿ اًمٜمّمذقص اًمنمذقمٞم٦م
اًمّمٜمػ اخل٤مُمس :أٟم٤مس ُمـ همػم َ َ
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واحلدي٨م قمـ ىمْم٤مي٤م إُم٦م وٓؾمٞمام قمؼم وؾم٤مئؾ اإلقمالم ،وفمٝمرت ذم فمرف ؿمذٝمقر ُمْمذ٧م مجٚمذ٦م ُمذـ اًمٕمٌذ٤مرات
وإًمٗم٤مظ اًمتل أـمٚم٘مٝم٤م ه١مٓء ،واوٓمرسم٧م هل٤م إُم٦م ًمِمٜمٞمع ُمدًمقل شمٚمؽ اًمٕمٌذ٤مرات اًمتذل أـمٚم٘مٝمذ٤م أوًمئذؽ اًمذذيـ حي
اًمر َيمَ٥م ًمتٕم رٚمٛمف ،وم٠مؾم٤مءوا ُمـ طمٞم٨م يزقمٛمقن أهنذؿ حيًذٜمقن ،ويمثذػما ُمذ٤م يٌذ٤مدرون إمم
َيثَ ْقا قمغم ر
ُي١م ِّدهبؿ اًمٕمٚمؿ ،وحي َ ْ
اإلىمرار سم٠مهنؿ أظمٓم٠موا ويٕمتذرون مم٤م ىم٤مًمقه ،وُم٤م ذاك إٓ هٝمٚمٝمؿ سمام ظم٤موقا ومٞمف ،ذًمؽ اهٝمؾ اًمذي ي٠مسمقن اإلىمرار سمف،
وسمخ٤مص٦م إذا محٚمقا ؿمٝم٤مدات قمٚمٞم٤م ذم اعمج٤مٓت احلديث٦مُ ،مـ ـم٥م أو قمٚمقم احل٤مؾم٥م أو اهلٜمدؾم٦م أو همػمه٤م ،ورأوا أن
هذه اعم١مهالت يمٗمٞمٚم٦م سمٛمٜمحٝمؿ احلؼ ذم اخلقض ذم جم٤مل اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ،اًمتل َأ ْو َح ْ٧م سمٙمؾ أؾمػ وسمٙمؾ ُمرارة يمألً
ُمٌ٤مطم٤م يتحدث ومٞمف يمثػم ممـ ٓ يٗم٘مٝمقن ،وص٤مرت ؿمٝم٤مدَتؿ يمام ىمٞمؾ همٓم٤مء يٖمٓمك سمف اهٝمؾ ،وم٢من سمٕمض ُمـ خيقوقن
ذم اعمً٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م ُمـ ه١مٓء ٓ حيًٜمقن جمرد ىمراءة أي٦م اًمتل يًتدًمقن هب٤م ،وٓ يًتٓمٞمٕمقن متٞمٞمز اًمّمذحٞمح ُمذـ
اعمٙمذوب ذم اًمرواي٤مت ،وٓ يدري سمٛمدًمقل اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل يٓمٚم٘مٝم٤م ذقم٤م ،وُم٤م اًمذي يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ طمٙمذؿ قمٔمذٞمؿ،
وىمد وىمػ اًمٜم٤مس قمغم أُمثٚم٦م قمجٞمٌ٦م قمغم ُم٤م ىمٚم٧م قمـ ه١مٓء ،واشمْمح ًمٚمجٛمٞمع يمٞمػ أهنؿ يم٤مٟمقا قمغم ضمٝمؾ ؿمديد ذم ُم٤م
ظم٤موقا ومٞمف ،وم٢من أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ حي َيدوا ضمقاسم٤م إٓ آقمتذار سم٠مهنؿ حي يٙمقٟمقا يًتِمٕمرون أن ذم ىمقهلؿ خم٤مًمٗم٦م،
ووصٚم٧م إمم طمد اعمً٤مس سمٛم٘م٤مم ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ومٝمال يم رٗمقا إذا وىمٍموا يمالُمٝمؿ قمغم ُم٤م حيًذٜمقن ممذ٤م
ختّمّمقا ومٞمف وشمريمقا اخلقض ذم ُم٤م ٓ قمٚمؿ هلؿ سمفً ،مٙمٜمٝم٤م سم٤مىمٕم٦م اإلقمالم اًمتل ىمرسم٧م اه٤مهؾ وٟمح٧م اًمٕم٤محي.
ٚمامسا :ذم وضمقب آطمتً٤مب قمغم ه١مٓء مجٞم ًٕم٤م وظمٓمر اًمًٙمقت قمٚمٞمٝمؿ.
ً
ٓ ري٥م أن ه١مٓء مجٞمٕم٤م ىمد وىمٕمقا ذم أيمؼم اعمٜمٙمرات اًمتل ُمٝمام قمددت ُمـ ُمٜمٙمرات اًمٕمّم٤مة وأهؾ اًمٙمٌ٤مئر وم٢مهن٤م
ٓ شمّمؾ إمم ُمٜمٙمرهؿ ،ومقضم٥م طمًؿ ُم٤مدة هذه اًمٗمتٜم٦م ُمـ ضم٤مٟمٌلم:
اه٤مٟم٥م إول :سمٌٞم٤من احلٙمؿ اًمنمقمل ومٞمٝمؿ ،وهق ُم٤م يٚمزم أهؾ اًمٕمٚمؿ ومحٚمتف ًمٙمػ ذ ه١مٓء ،وحتذير إُم٦م ُمـ
ذ ِيمٝمؿ ويمٞمدهؿ أو اإلصٖم٤مء إمم ُمـ ىمد يٙمقن ضم٤مهال ُمٜمٝمؿ.
اًمقىمقع ذم َ َ
اه٤مٟم٥م اًمث٤مين :سم٤مًمزاضمر اًمنمقمل اعمقىمػ هلؿ قمٜمد طمدهؿ ،وإىم٤مُم٦م طمٙمؿ اهلل ومٞمٝمؿ همْمٌ٤م هلل وًمرؾمذقًمف صذغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،و َيم ًّٗم٤م هلذا اًمنم اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي يٛمٙمـ أن ٟمذيمر أن ظمٓمره يتٛمثؾ ذم ضمقاٟم٥م قمديدةٟ ،مذيمر ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ
اعمث٤مل ٓ احلٍم:
ٟمٌذل اهلل
أوٓ :أن هذا اعمٜمٙمر اًمٕمٔمٞمؿ إذا ُشم ُِرك وم٢مٟمف ُمـ أهع أؾمٌ٤مب طمٚمقل ٟم٘مٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ،وآؾمتٕمالن سمِ ًَ ِّ
ذ٥م ِّ
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٤مب
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٗمر يمام ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف سم٠مدًمتف ذم هذا اعمختٍم سمٕمقن اهلل ،واًمٖم٤مًم٥م أن ٟم٘مٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًم ًَّ ِّ
ًمٜمٌ ِّٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ شمت٠مظمر ،وىمد ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم يمت٤مب «اهقاب اًمّمحٞمحش أن اعمًٚمٛملم إذا يم٤مٟمقا ذم
٥م اًمٙمٗم٤مر ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،قمٚمؿ اعمًٚمٛمقن أن اًمٜمٍم ىمد اىمؽمبٕ :ن مم٤م اقمت٤مدوه همػم
ومً ر
طمّم٤مر ًمٚمٙمٗم٤مرَ ،
٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ُيدْْ َطمر و ُيٖمٚم٥م ،اٟمتّم٤مرا ُمـ اهلل ًمٜمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف
ُمرة ذم اعمًتٕمٚمـ ُمـ اًمٙمٗم٤مر سمِ ًَ ِّ
وؾمٚمؿ ،وقم٘مقسم٦م ُمٜمف قمز وضمؾ عمـ اضمؽمءوا قمغم ُم٘م٤مم رؾمقل اهلل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف حت٘مٞم٘م٤م ًم٘مذقل اهلل شمٕمذ٤ممم:
َ
﴿إِن َ١ماك ِئَ َ
ذ٥م ذم سمذالد اعمًذٚمٛملم اًمذذيـ
سم٤مًمً ِّ
ٟم﴾  ،وم٢مذا يم٤من هذا ذم طمؼ اًمٙمٗمذ٤مر ،ومٙمٞمذػ إذا اؾمذتٕمٚمـ َّ
َؽ ُه َق إ ْٕم َ ُ
( )1

يِمٝمدون ًمٜمٌٞمٝمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ٓ ،ؿمؽ أن اًمٜم٘مٛم٦م ؾمتٙمقن أىمرب ،وأن اًمقسم٤مل إن ٟمزل وم٢مٟمف واًمٕمٞمذ٤مذ
سم٤مهلل يٜمزل قمغم اهٛمٞمع سمًٌ٥م طمٗمٜم٦م ظمٌٞمث٦م ًمـ ي٘متٍم أُمر اًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمٝم٤م إن ٟمزل ،سمؾ إذا ٟمزل َقم َّٛم٧م اًمّم٤مًمح واًمٓم٤مًمح،
يمام َد َّل قمغم هذا قمدة أطم٤مدي٨م قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم أن اًمٕم٘م٤مب إذا ٟمزل قمؿ اهٛمٞمع .
( )2

ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٗمتح سم٤مب ومتٜم٦م يمٌػمة ،إذ ىمد ي٘مقم أطمد سم٤مٟٓمت٘م٤مم ُمٜمذف سم٘متٚمذف أو
٤مب
اًمً َّ
ِّ
صم٤مٟم ًٞم٤م :أن هذا َّ
٤مب ُمـ ِىم ٌَؾ ىمري٥م أو همػمه ،صمؿ َيم ََّرة صم٤مًمث٦م ُيٜمت٘مؿ ُمـ اًمذي اٟمت٘مؿ ،وهٙمذا ىمذد يٜمتنمذ اًم٘متذؾ
ًمٚمً ِّ
سميسمف ،صمؿ ىمد ُيٜمت٘مؿ َّ
اًمً٤م ِّب اعمجرم اًمذي ومتح اًمٌ٤مب ًمٗمتٜم٦م ٓ يدرى سم٠مسمٕم٤مده٤م وقمٜمد أي طمد شم٘مػ.
واًم٘مت٤مل اعمتٌ٤مدل سمًٌ٥م هذا َّ
ّمذقر سمّمذقرة
ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ أن ُي َّ
يً ر
٥م ومٞمف َّ
صم٤مًمثً٤م :أن ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يٜمٕمٙمس قمغم اعمجتٛمع اًمذي ُ
اعمٜمحؾ همػم اعمُ َ ِ
ِّ
ٙمؽمث سمجٜم٤مب ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومٞمجد أقمداءه اعمؽم ِّسمّمقن ُمـ اًمرواومض وأقمقاهنؿ
اعمجتٛمع
سم ْٖمْٞمتٝمؿ سمتّمقير هذا اعمجتٛمع سم٤معمجتٛمع اعمُ ِ
ُقصؿ ضمٝمقد هذا اعمجتٛمع اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم اًمدقمقة إمم ديـ
ٜمًٚمخ ُمـ اًمديـ ،و ُشم َ
ُ
َ
ًمٚمر َُم٤مد،
اإلؾمالم وٟمنم اًمٕمٚمؿ وإهم٤مصم٦م اعمٜمٙمقسملم ُمـ اعمًٚمٛملمُ ،شم َ
ُقصؿ يمؾ هذه اهٝمقد سم٠مهن٤م جمرد ٟمٗم٤مق وشمْمٚمٞمؾ و َذ ير َّ
سمٛم ًٌََّ٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وذًمؽ سمال ري٥م يذ١مدي إمم َصذديي قمٔمذٞمؿ قمذـ احلذؼ
إذ ًمق َصدََ َق ه١مٓء عم٤م ضمٝمر َ
اعمتٛمثؾ ذم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ وـمريؼ أهؾ اًمًٜم٦م اًمذي َيديـ سمف هذا اعمجتٛمع ويٜمنمه ذم اًمٕم٤محي .وىمد يم٤من اًمٜمٌل صذغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يالطمظ ُمالطمٔم٦م شم٤مُم٦م اضمتٜم٤مب أي أُمر يٜمٕمٙمس قمغم جمتٛمع اعمًٚمٛملم ذم زُمٜمف سمّمقرة همػم ؾمٚمٞمٛم٦م ،طمتذك
( )1ؾمقرة اًمٙمقصمر.3 :
(ُ )2مٜمٝم٤م ُم٤م أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ذم يمت٤مب اًمٗمتـ – سم٤مب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ( )4229قمـ ُقمٌٞم ِد اهلل سمـ ضمرير ،قمـ َأسمِ ِ
ٞمفَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل
َْ
قفؿ ٕمِ َْاٛمع ِ
ِ
ِ
اهلل ص َّغم ُ ِ
اهلل ٕمِ ِع َؼ ٍ
َر ُؾم ُ
ابش وصححف إًمٌ٤مين ذم
ون ،إِٓ َ٤مؿ ُف ُؿ ُ
اِصُ ،ه ْؿ َأ َ٤م نز ِم ْـ ُف ْؿ َو َأ ْم َـ ُعُ َٓ ،ي َغ ُٝم َ
اهلل َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ « :ما م ْـ َ٫م ْق ٍم ُي ْع َؿ ُؾ ٪م ِ ْ َ
قل ِ َ
صحٞمح اه٤مُمع (.)5749
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يب ،وأول ؾمٚمػ ًمٚمخقارج ٟمٌغ ذم زُمٜمف ،شمرك ىمتٚمٝمام سم٘مقًمذف« :٭مَىئِال َي َت ََحىد ُ
ث
إٟمف شمرك ىمتؾ رأس اعمٜم٤موم٘ملم قمٌد اهلل سمـ ُأ َ ي
ِمقه سمتٍمف طمٗمٜمذ٤مت
اس َأن ُ َ
ِمؿدًً ا َي ْؼ ُت ُُؾ َأ ْص َحا َٕم ُفش  ،ومٛمراقم٤مة ؾمٛمٕم٦م اعمجتٛمع اعمًٚمؿ هم٤مي٦م ذم إمهٞم٦م ،طمتك ٓ ُي َّ
ا٭مـ ُ
( )1

ىمٚمٞمٚم٦م َيد اًمٕمدو ومٞمٝم٤م ٟمٛمقذضم٤م يٗمخؿ ُمـ أُمرهً ،مٞمٕمٙمس شمٍمومٝمؿ قمغم اهٛمٞمعُ ،مع أن اًمقاىمع اًمذي يٕمٚمٛمف اهٛمٞمع أهنؿ
ِ
٥م سم٤مـمٚمٝمؿ إمم اعمجتٛمع ،وٟمنمت سمٖمْم٤مء هذا اعمجتٛمع
طمٗمٜم٦م ٓ ي٘مر هلؿ أطمد سم٤مـمٚمٝمؿً ،مٙمـ إن حي ي١مظمذ قمغم أيدُيؿ ُٟمًُ َ
اًمًذٜمِِّّل وإضمٝمذ٤مض ضمٝمذقده ذم
ذم سمالد اإلؾمالم ،واؾمتٖمؾ ذم هذا اإلقمالم وهمػمه سمام يٙمقن ؾمٌٌ٤م ذم شمِمقيف اعمجتٛمذع ر
اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم.
٥م ،وسمٞم٤من اًمّمقر اًمتل شمدظمؾ ذم ُمًامه.
سم٤مًمً ِّ
٠ماد٠ما ٓ :سمد أن يٕمل ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ضمٞمدا اعمراد َّ
ً
٥م.
٥م ذم اًمٚمٖم٦م هق اًمِمتؿ ،وؾمٞم٠ميت ذم يمالم اًمِمٞمخ أن اًمً٥م يٙمقن شم٤مرة سم٤مًمتٍميح اًمذي ٓ يؽمدد ومٞمف أٟمف َؾم ٌّ
وم٤مًمً ر
َّ
٥م همػم واوح ووقطمف ذم اًمتٍميح ،وذًمؽ آت ذم ُمقوٕمف سمٕمقن اهلل.
اًمً ر
وشم٤مرة يٙمقن سم٤مًمتٕمريض اًمذي يٙمقن ومٞمف َّ
٥م صقرا ذم وىمتٜم٤م هذاُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:
ًمٚمً ِّ
وهلذا وم٢من َّ
٥م سم٤مٕىمقال ،ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ٟمثرا أو ؿمٕمرا .وُمٜمٝم٤م اًمً٥م سم٤مٕومٕم٤مل ،ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ُمٙمتقسم٦م أو ُمرؾمقُم٦م ُمّمقرة
اًمً ر
َّ
أو ذم ؿمٙمؾ متثٞمٚمٞم٤مت وُمنطمٞم٤مت ،ويمؾ هذه اًمّمقر وىمٕم٧م ُمـ أهؾ اإلضمرام ،و َشم َٗم٤م َىمؿ أُمرهؿ ذم وىمتٜم٤م هذا أيمثر ُمـ
٥م ومٕمال ،إذ ىمد ئمـ ذم سمٕمذض
اًمً َّ
همػمه ،وهٜم٤م ٓ سمد ُمـ اًمتٗم رٓمـ إمم أُمر سم٤مًمغ إمهٞم٦م وهق اًمت٠ميمد ُمـ أن اًمٚمٗمظ يٗمٞمد َّ
يب ْسم ُـ َيم ْٕم ٍ
٥م ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىمذ٤ملَ :يمَذ٤م َن
٥م وًمٞمً٧م يمذًمؽ ،وم٘مد روى ُمًٚمؿ ذم «صحٞمحفش قمـ ُأ َ ر
إىمقال أهن٤م َؾم ٌّ
ذغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
٧م ِذم اعمَْ ِديٜمَ َِ٦مَ ،وم َٙمَ٤م َن َٓ ُ ْ ِ
٤مر سمٞمتُف َأ ْىمَم سمٞم ٍ
ِ
اًمّم َال ُة ُم َع رؾم ِ
ذف َو َؾمذ َّٚم َؿَ ،ىم َ
ذقل اهللِ َص َّ
ذ٤مل:
ْ
ختْٓمئُ ُف َّ
َر ُضم ٌؾ ُم َـ ْإَ ْٟم َّْم ِ َ ْ ُ َ َ ْ
َ َ ُ
ٞمؽ ُِمـ اًمرُمْم ِ
ٞمؽ ُِم ْـ َه َقا ِّم ْإَ ْر ِ
ضَ ،ىم َ
٤مءَ ،و َي ِ٘م َ
َومتَ ََق َّضم ْٕمٜمََ٤م ًَم ُفَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م ًَم ُفَ :ي٤م ُوم َال ُن ًَم ْق َأ َّٟم َ
ذ٤ملَ :أ َم َواهللِ
مح ً٤مرا َي ِ٘م َ َ َّ ْ َ
ؽم ْي َ٧م ِ َ
َّؽ ْاؿم َ َ
( )2

مح ًال طمتََّّك َأ َشمٞم ُ٧م َٟمٌَِل اهللِ ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ذف
ْ
َ
ْ
َّ٥م سمٌَِٞمْ٧م ُحم َ َّٛمد َص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم َّٚم َؿَ ،ىم َ٤ملَ :وم َح َٛم ْٚم ُ٧م سمِف ْ َ
٥م َأ َّن َسمٞمْتل ُُم َٓمٜمَّ ٌ
َُم٤م ُأطم ر
َّ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ُم٤م يٜمٝمك ُمـ دقمقة اه٤مهٚمٞم٦م ( ،) 3518وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب -سم٤مب ٟمٍم إخ
ً
وُمٔمٚمقُم٤م (ُ ،)2584مـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام.
فم٤معم٤م
ً
( ) 2هق :اًمّمح٤ميب اهٚمٞمؾ أيب سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس سمـ قمٌٞمد سمـ زيد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر ،ؾمٞمد اًم٘مراء ،أسمق ُمٜمذر ،إٟمّم٤مري،
وقمرض قمغم
سمدرا ،ومجع اًم٘مرآن ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُ
اًمٜمج٤مري ،اعمدين ،اعم٘مرئ ،اًمٌدري ،ويٙمٜمك ً
أيْم٤م :أسم٤م اًمٓمٗمٞمؾ .ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م و ً
ً
رأؾم٤م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ -ريض اهلل قمٜمف .ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :٭مقفـؽ ا٭معؾؿ
قمٚمام
ُمٌ٤مريم٤م ،ويم٤من ً
اًمٜمٌل -قمٚمٞمف اًمًالم -وطمٗمظ قمٜمف ً
إٔما اٛمـذرشُ .م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 42 :شمرمج٦م  ،)2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 168/1شمرمج٦م .)34
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ذغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ
ِ
ِ
ذل َص َّ
ذف
ْ
ؼم ُشم ُفَ ،ىم َ٤ملَ :ومدََ َقم٤م ُهَ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف ُمثْ َؾ َذًم َؽَ ،و َذ َيم ََر ًَم ُف َأ َّٟم ُف َي ْر ُضمق ِذم َأ َصم ِره ْإَ ْضم َرَ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف اًمٜمٌََِّّ ر
َو َؾم َّٚم َؿَ ،وم َ٠م ْظم َ ْ
َو َؾم َّٚم َؿ« :إِن ٭مَ َ
تش  .وم٠ميب ريض اهلل قمٜمف طملم ؾمٛمع ىمقل إٟمّم٤مري هذا اؾمتٕمٔمٛمف واؾمتث٘مٚمف ،وهق ُمٕمٜمك
اٙم َت ََس ْب َ
ؽ َما ْ
( )1

ىمقًمف :ومحٛمٚم٧م سمف محالٕ :ن اًمٚمٗمظ ىمد ُيٗمٝمؿ ُمٜمف أن هذا اًمرضمؾ يريد اًمٜمٞمؾ ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ضمٝمذ٦م
أٟمف يٌٖمض أن يٙمقن ضم٤مرا ُمـ ضمػماٟمف ،وٓ ري٥م أن أطمدا ًمق أسمٖمض ضمقار ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمذٚمؿ ًمٙمذ٤من ُمذـ
أطمط اًمٜم٤مس وأؾمٗمٚمٝمؿ ،ويم٤من ىمقًمف ًّ
دآ قمغم سمٖمض ؿمديد وازدراء ًمٜمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وذًمذؽ ٓ يٙمذقن
ُمـ ُمًٚمؿ ىمط ،وعم٤م يم٤من اًمٚمٗمظ حمتٛمال هلذا اعمٕمٜمك وًمٖمػمه دقم٤مه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾم٠مًمف قمـ ُمراده ًمٞمتْمذح
اعم٘مّمقد هبذه اًمٙمٚمٛم٦م ،ومٚمام َسم َّلم ُمرادهَ ،سم َّنمه رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠من اهلل ىمد يمت٥م ًمف ذًمؽ يمٚمف ذه٤مسمذف إمم
اعمًجد ورضمققمف إمم أهٚمف .وطم٤مل هذا اًمّمح٤ميب اًمٙمريؿ داًم٦م قمغم ذًمؽ ذم ُمراقم٤مشمف ًمٚمّمالة واحلرص قمٚمٞمٝم٤م .واقمٚمؿ
أن هذا اًمٙمالم اًمذي ٟم٘مقًمف ذم أمهٞم٦م اًمتدىمٞمؼ ذم إًمٗم٤مظ اعمحتٛمٚم٦م ،إٟمام ٟم٘مّمد سمف ُم٤م يم٤من حمتٛمال عمٕمٜمذك صذحٞمح ،أُمذ٤م
٥م دون أن حتتٛمؾ ُمٕمٜمك ؾمٚمٞمام ومال َيذقز سمحذ٤مل أن
سم٤مًمً ِّ
إًمٗم٤مظ اًمٍمحي٦م ذم اًم ًَّ ِّ
٥م ،أو اًمتل ومٞمٝم٤م شمٕمريض وشمٚمٛمٞمح َّ
٥م داومٕمقا هبذ٤م
ذاطم٤م ًمٕمٌ٤مرات َضمٚم َّٞم٦م واوح٦م ذم اًم ًَّ ِّ
ُيدا َومع قمـ أهٚمٝم٤م ،يمام ومٕمؾ سمٕمض إراذل طملم َٟم ََّم ٌُقا أٟمٗمًٝمؿ ُ َّ
٥م ،ومٝمذا ُمـ ُمٔم٤مهرة اعمجرُملم اًمتل هنٞمٜم٤م قمٜمٝم٤م ،ووىمقف إمم ضم٤مٟمٌٝمؿ ،يٙمقن اعمداومع سمًٌٌف
اًمً ِّ
قمـ اعمجرُملم ُمـ أهؾ َّ
ُمداٟم٤م سمدوم٤مقمف ،وهلذا وم٢من إًمٗم٤مظ اعمحتٛمٚم٦م وم٘مط هل اًمتل ُيً٠مل أصح٤مهب٤م قمـ ُمرادهؿ ،أُم٤م ُم٤م ؾمقاه٤م ومذال .وشم٘مذدير
ذًمؽ قمغم يمؾ طم٤مل راضمع إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل واًم٘مْم٤مة اًمذيـ حيٙمٛمقن وومؼ اًمنمع ممـ شمٙمٚمٛمقا قمـ ُمذدًمقٓت
٥م وُم٤م اًمذي ٓ يدل مم٤م ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ يمثػم ُمٜمف سمٕمقن اهلل ذم هذا
اًمً ِّ
ُمثؾ هذه إًمٗم٤مظ و َسمٞمَّٜمقا ُم٤م اًمذي يدل ُمٜمٝم٤م قمغم َّ
اًمٙمت٤مب.
٥م ،وم٢من اًم ُٖم َُالة ُمثال ذم اًمٜمٌل صغم
اًمؽموي ذم احلٙمؿ سم٠من يمذا ويمذا ُمـ اًم ًَّ ِّ
واًمٖمرض ُمـ اًمتٜمٌٞمف قمغم هذه اعمً٠مًم٦م ِّ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا ؾمٛمٕمقا دقم٤مة اًمتقطمٞمد ي٘مقًمقن :إن ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م وٓ َيقز ٕطمذد
أن يدقمقه ُمـ دون اهللٟٕ :مف ٓ طمؼ ٕطمد ُمـ اًمٌنم ذم ُمثؾ هذا سمؾ هق ظم٤مص سم٤مًمرب وطمده ،إذا ؾمٛمع اًمٖمالة هذا
زقمٛمقا أن دقم٤مة اًمتقطمٞمد ىمد َؾم رٌقا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ و َٟم َ٘م ُّمقه قمـ درضمتف ،وهلذا ىمٚمٜم٤م :إن حتديد يمذقن هذذا
ٕملم وسم٤مًمّمقر اًمتل ذيمرٟم٤م ،ويؽمشم٥م قمٚمٞمف أطمٙم٤مم يمٌ٤مر ذم ديـ اهلل ،ذيمر
اًمً ر
٥م ًمف ُمدًمقل ُُم َّ
وخترص٤م سمؾ َّ
َؾم ًٌّ٤م ًمٞمس قمٌث٤م ر
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة – سم٤مب ومْمؾ يمثرة اخلٓمك إمم اعمً٤مضمد (.)663
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ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م يمثػما ذم هذا اًمٙمت٤مب اعمٌ٤مرك سمٕمقن اهلل قمز وضمؾ.
٠مإم ًعا :هذا «اعمختٍمش اًمذي يمتٌف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمكم اًم ٌَ ْٕم ِكم احلٜمٌكم رمحف اهلل ٓ ُيٖمٜمل أسمدًً ا قمـ اًمرضمقع ٕصؾ
اًمٙمت٤مب «اهقاب اًمّمحٞمحش ،وىمد أوضمز اًم ٌَ ْٕم ِكم رمحف اهلل سم٤مًمٕمٌ٤مرة ذم سمٕمض اعمقاوع اقمتام ًدا قمغم ووقح اعمً٠مًم٦م قمٜمده
ومٞمام ئمٝمرً ،مٙمـ ص٤مرت سمٕمض اعمقاوع سمًٌ٥م آظمتّم٤مر همػم واوح٦م ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ إٓ سم٤مًمرضمقع إمم إصؾ ،وهلذا
ؾمٜمرضمع ًمألصؾ إن ؿم٤مء اهلل ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ًمتَ َْج ِٚمٞمَ٦م ُم٤م ىمد خيٗمك سمًٌ٥م آظمتّم٤مر ،و ُقم ْذر اًمٌَ ْٕم ِكم رمحف اهلل شمٕمذ٤ممم
واوح ومٞمام ىمٚمٜم٤م ُمـ ووقح اعمً٠مًم٦م ذم ٟمٔمره وذم طمرصف قمغم آظمتّم٤مرٕ :ن ُمـ قم٤مدة اعمختٍم اإلضم٤مزة ذم اًمٕمٌ٤مرة
ىمدر ُم٤م يًتٓمٞمع ًمئال يٓمقل اًمٙمت٤مب وي٘مؽمب ُمـ إصؾ ومال يٙمقن ذم آظمتّم٤مر وم٤مئدة قمٜمد ذًمؽ.
وٟمٌدأ إن ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ سم٘مراءة هذا اًمٙمت٤مب وـمري٘م٦م اًم٘مراءة ومٞمف إن ؿمذ٤مء اهلل شمٕمذ٤ممم ؾمذتٙمقن -وٓؾمذٞمام ذم
ُمؽمؾم َٚم٦م ،وؾمٞمٙمقن ومٞمٝم٤م ذح ُُم ًْ ِٝم٥م ذم سمٕمض اعمقاوع ،طمتذك إذا أشمٞمٜمذ٤م إمم
اًمٌداي٦م -ؾمتٙمقن إن ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ ِّ
اعمقاوع ُمرة أظمرىٕ :هن٤م شمتٙمرر أطمٚمٜم٤م قمغم ُم٤م يم٤من ذم أول هذا اًمٙمت٤مب ُمـ اًمنمح وٟمٙمتٗمل سمف إن ؿمذ٤مء اهلل شمٕمذ٤ممم،
وهلذا ىمد ٟمٓمٞمؾ ذم اًمٌداي٦م ًمٙمـ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم قمٜمدُم٤م ي٠ميت اعمقوع ويتٙمذرر ؾمذٜمحٞمؾ قمذغم ُمذ٤م شمذؿ ذطمذف ذم أول
اًمدروس إن ؿم٤مء اهلل.
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ْح ِـ ا٭مر ِٙم ِ
قؿ
ٕمِ ْس ِؿ اهللِ ا٭مر ْ َ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ قمكم اًم ٌَ ْٕم ِكم رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
ْح ِـ ا٭مر ِٙم ِ
قؿ
ٕمِ ْس ِؿ اهللِ ا٭مر ْ َ
ِ
ِ
ؼمئ ىم٤مئٚمٝم٤م ُمـ
احلٛمد هلل اًمذي ُيدي ُمـ يِم٤مء إمم ساط ُمًت٘مٞمؿ ومٜم ْٕم َؿ اهل َ٤مد ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ؿمٝم٤مدة ُشم ِّ
اإلحل٤مد ،وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف أيمرم اًمٕمٌ٤مد ،أرؾمٚمف سم٤مهلدى وديـ احلؼ ًمٞمٔمٝمره قمغم اًمديـ يمٚمف وًمذق يمذره
مح٤مد ،صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف أومْمؾ
أهؾ اًمٕمٜم٤مد ،ومٚمف اًمٗمْمٞمٚم٦م واًمقؾمٞمٚم٦م واعم٘م٤مم اعمحٛمقد وًمقاء احلٛمد اًمذي حتتف يمؾ َ َّ
اًمّمٚمقات وأـمٞمٌٝم٤م وأطمًٜمٝم٤م وأزيم٤مه٤م ،صالة وؾمالُم٤م دائٛملم إمم يقم اًمتٜم٤مد.
وسمٕمد ،وم٢من اهلل أرؾمؾ ٟمٌ َّٞمف حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهداٟم٤م سمف ،وأظمرضمٜم٤م سمف ُمذـ اًمٔمٚمذامت إمم اًمٜمذقر ،وآشم٤مٟمذ٤م
هٜمََ٤مسمف اًمرومٞمع َي٥م سمٞم٤من طمٙمٛمف وُمذ٤م َيذ٥م قمٚمٞمذف ُمذـ
سمؼميم٦م رؾم٤مًمتف و ُي ْٛمـ ؾمٗم٤مرشمف ظمػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة،
واعمتٕمرض َ
ِّ
اًمٜمٙم٤مل.
سمدأ رمحف اهلل هبذه اعم٘مدُم٦م ذم ذيمر ومْمؾ ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمذي صمٌ٧م أٟمف ؾمٞمد وًمد آدم مجٞم ًٕم٤م  ،وهذا
( )1

سم٤معمًذ ٌَّ٦م ىمذد
اعمتٕمرض ًمف َ
اعمتٕمرض هٜم٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً ،مٞمٕمٚمؿ أن ِّ
ُمٗمٞمد ،أن يٌدأ سمف ذم سمٞم٤من طمٙمؿ ِّ
ذ٥م اهلل شمٕمذ٤ممم وم٢مٟمذف أقمٔمذؿ ضمذرم ذم
ومج ْر ُُمف أقمٔمؿ ُمـ يمؾ ُضم ْرم يتٕمٚمؼ سمًٌِّف إٓ َؾم َّ
شمٕمرض ًمًٞمد إوًملم وأظمريـ ُ
َّ
٥م.
اًم ًَّ ِّ
أووح رمحف اهلل ذم اًمٌداي٦م أن سمٞم٤من طمٙمؿ اعمتٕمرض ًمٜمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ سم٤معمًذٌ٦م واضمذ٥مٕ :ن صمٛمذ٦م
أطمٙم٤م ًُم٤م ِقمٔم٤م ًُم٤م شمؽمشم٥م قمٚمٞمف ذ ًقم٤م ،ومٌٞم٤مٟمف ُمـ طمٞم٨م هق طمٙمؿ ُمـ واضمٌ٤مت أهؾ اًمٕمٚمذؿ اًمتذل ًمذٞمس هلذؿ أن يؽميمذقا
ىمٍموا ذم اًمٌٞم٤من .وأووح أيْم٤م أن اًمقاضم٥م سمٞمذ٤من
سمٞم٤مهن٤م ،وهق ُمـ إُم٤مٟم٦م اًمتل ُ ِّ
محٚمقا إي٤مه٤م ،وؾمٞمً٠مهلؿ اهلل شمٕم٤ممم إن َّ
سمتقؾمذع ذم
٥م ،واًمٜمٙم٤مل هق اًمٕم٘م٤مب اًمقاضم٥م ذم طمذؼ ُمذـ َي ًُ ر
اًمٜمٙم٤مل اعمؽمشم٥م قمغم ُمـ َي ًُ ر
ذ٥م ،وىمذد أووذح ذًمذؽ ر
اًمٙمت٤مب ،وسمف شمٕمٚمؿ أن سمٞم٤من هذه اعمً٠مًم٦م ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من يمٌػمٕ :هن٤م داظمٚم٦م ذم طمٙمؿ اًمقاضمٌ٤مت اعمتحٙمٛم٦م اًمتذل ٓ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمٌقة ذم اإلؾمالم ( ،)3575وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ -سم٤مب ذم ُمٕمجزات اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)2279
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َيقز اًمًٙمقت قمـ سمٞم٤مهن٤م وٓ اًمتٝمقيـ ُمـ ؿم٠مهن٤م ،ويت٠ميمد هذا اًمقاضم٥م إذا ُوضمد طم٤مل ي٘متْمٞمف يمح٤مًمٜم٤م اًمٞمذقم ،طمذلم
ص٤مرت اهرأة قمغم ُم٘م٤مم ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًم٘مدر اعمٜمتنم ،وص٤مر أهؾ اإلضمرام يت٘م٤مؾمٛمقن ٟمّمٞمٌٝمؿ سمذلم
ومؽمة وأظمرىُ ،م٤م سملم ؿمٕمر وٟمثر وشمٍميح وشمٕمريض ،ومٙمؾ ذًمؽ يقضم٥م وحيتؿ قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمّمدع سم٤محلؼ ذم هذه
اعمً٠مًم٦م واهرأة ذم إفمٝم٤مر احلؼ اًمذي يٕمٚمٛمقٟمف ُمـ ديـ رهبؿ ،وأن ٓ يٙمقٟمقا أىمؾ ذم اًمّمدع سم٤محلؼ ُمـ أهؾ اًمٌ٤مـمؾ ذم
اهٝمر سم٤مـمٚمٝمؿ .وىمد ٟمٌَّف اعمّمٜمػ ذم إصؾ -أقمٜمل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهللٟ -مٌَّف إمم أن اهلل أهمٜمك رؾمقًمف قمذـ ٟمٍمذ
اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ ،وأن اهلل شمٕم٤ممم إٟمام َيٌْ ُٚمقا سمٕمض اًمٜم٤مس سمٌٕمض ًمٞمٕمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف ُمـ يٜمٍمه ورؾمٚمف سم٤مًمٖمٞم٥م ،وإُمر يمام ىم٤مل
َٯم ُه اهللُ إِ ْذ َأٚمْْ َر َ٘م ُف
ْٯمو ُه َ٪م َؼ ْدْ َك َ َ
رمحف اهلل :وم٢من ٟمٍمة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واىمٕم٦م ٓ حم٤مًم٦م ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِٓ َٖمـْ ُ ُ
ىذيـ آمـُُىقا ِْم َْ ِ
ِ
ِ
ىق َم َي ُؼىق ُم
اْل َقىاة ا٭مىدنن ْك َقا َو َي ْ
ا٭مذ َ
ْٯم ُر ُ٠مى َؾـََا َوا٭م َ َ
يـ َ٬م َػ ُروا َٗم ِ َ
اِن ا ْٗمـَ َْ٦م﴾ أي٦م  ،وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف﴿ :إِكا ٭مَـَـْ ُ ُ
َٯم ِمـْ ُْف ْؿ َو٭مَؽِ ْـ ٭مِ َق ْب ُؾ َق
ْإَ ْ١م َفاد﴾  ،وًمٙمـ يٌٚمقا اهلل قمز وضمؾ قمٌ٤مده وخيتؼمهؿ يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفَ :
﴿و٭مَ ْق َي َش ُ
اء اهللُ َٓ ْكتَ َ َ
َٕم ْع َض ُؽ ُْؿ ٕمِ َب ْع ٍ
ض﴾  ،وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمد اسمتالٟم٤م أهؾ اإلؾمالم سمٛمثؾ هذه اعمقاىمػً :متٔمٝمر ٟمتٞمج٦م هذذا آُمتحذ٤من ،هذؾ
( )1

( )2

( )3

ٟمٜمٍم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٜمًٕمد ،أم ٟمتخ٤مذل ومتٙمقن قم٤مىمٌتٜم٤م قم٤مىمٌ٦م ُمـ ظمذًمقا ديٜمٝمؿ وٟمٌذٞمٝمؿ صذغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
٘م٣م ،وَي٥م قمغم يمؾ أطمد اًم٘مٞم٤مم سمام أُمٙمذـ
ىم٤مل رمحف اهلل :واعم٘مّمقد هٜم٤م سمٞم٤من احلٙمؿ اًمنمقمل اًمذي ُيٗمتك سمف و ُي َ
ُمٜمف.
ذيمر أن ُم٘مّمقد اًمٙمت٤مب هق سمٞم٤من هذا احلٙمؿ اًمذي َي٥م ذم ضمٝم٦م اًمٗمتقى وذم ضمٝم٦م اًم٘مْمذ٤مء ،ومٞمٗمتذل اعمٗمتذل سمذف
وي٘ميض اًم٘م٤ميض سمف .وىمقًمف :وَي٥م قمغم يمؾ أطمد اًم٘مٞم٤مم ،ووحف ذم إصؾ ذم ىمقًمف :وَي٥م قمغم يمؾ واطمد ُمـ إئٛم٦م
وإُم٦م اًم٘مٞم٤مم سمام أُمٙمـ ُمٜمف ،وُمراده أن هذا إُمر اًمٕمٔمٞمؿ يتٕمٚمؼ سم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ إومتذ٤مء ،وأهذؾ اًم٘مْمذ٤مء ىمْمذ٤مء ،وأئٛمذ٦م
اعمًٚمٛملم إٟمٗم٤مذا حلٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم ،سمؾ ويتٕمٚمؼ آهتامم سمف واًم٘مٞم٤مم سم٤مًمقاضم٥م ومٞمف قمغم قمٛمقم إُم٦م ،وهذا يمام شمٕمٚمذؿ إٟمذام
يٙمقن ذم أُمقر اًمديـ اًمٕمٔم٤مم اًمتل يٜمتنم إَي٤مهب٤م طمتك يٌٚمغ هذا اعمٌٚمغ اًمٙمٌػم.
ىم٤مل رمحف اهلل :واهلل هق اهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ .وهق ُمرشم٥م قمغم أرسمع ُمً٤مئؾ:
( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.42 :
( )2ؾمقرة هم٤مومر.51 :
( )3ؾمقرة حمٛمد.4 :
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٤مب ُي٘متؾ ؾمقاء يم٤من ُمًٚمام أو يم٤مومرا.
اًمً َّ
اٛمسل٭مة إو٧م :ذم أن َّ
ا٭مثاكقة :أٟمف يٜمٌٖمل ىمتٚمف وإن يم٤من ِذ ُِّم ًّٞم٤م.
ا٭مثا٭مثة :ذم طمٙمٛمف إذا شم٤مب.
٥م ُم٤م هق.
اًمً ِّ
ا٭مرإمعة :ذم سمٞم٤من َّ
ر َّشمَّ٥م رمحف اهلل شمٕم٤ممم اًمٙمت٤مب قمغم هذه اعمً٤مئؾ إرسمع ،ويذ٠ميت شمٗمّمذٞمٚمٝم٤م سمٕمذقن اهلل وىمذد ي٘مذ٤مل :إن إضمذقد ذم
٥م أوٓ صمؿ سمٕمد ذًمؽ ينمذع ذم اًمٙمذالم
اًمً ِّ
اًمً ِّ
٥م ُم٤م هقٕ :ن ومٞمٝم٤م سمٞم٤من َّ
اًمؽمشمٞم٥م أن يٌدأ سم٤معمً٠مًم٦م اًمراسمٕم٦م وهل سمٞم٤من َّ
٤مبً ،مٙمـ اًمٔم٤مهر أٟمف رمحف اهلل طمرص قمغم اًمٌدء سم٤محلٙمؿٟٕ :مف أهؿ ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف وأهؿ ُمذ٤م حيتذ٤مج إمم
اًمً ِّ
قمغم طمٙمؿ َّ
٥م ُم٤م هق وُم٤م طم٘مٞم٘متف.
إسمرازه ،وسمٕمد ذًمؽ شمٙمٚمؿ قمـ اًم ًَّ ِّ
ىم٤مل رمحف اهلل:
اٛمسل٭مة إو٧م :أن ُمـ َؾم ٌَّف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ُمًٚمؿ ويم٤مومر وم٢مٟمف َي٥م ىمتٚمف.
َضم َزم رمحف اهلل سم٤محلٙمؿ ذم قمٜمقان اعمً٠مًم٦مً :مٞمٕمٓمل ُمٚمخّم٤م ًمٚمحٙمؿٟٕ :مف رمحف اهلل أـم٤مل ذم ذيمر إدًمذ٦م وقمذرض
إىمقال طمتك سمٚمٖم٧م ذم إصؾ ُم٤مئ٦م ومخًلم صٗمح٦م ،وم٠مقمٓم٤مك هٜم٤م ذم اًمٕمٜمقان شمٚمخٞمص ُم٤م هبذه اًمّمٗمح٤مت .اعمً٠مًم٦م
إومم :أن ُمـ َؾم ٌَّف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ُمًٚمؿ ويم٤مومر وم٢مٟمف َي٥م ىمتٚمف وهذا اًمتٚمخٞمص ًمٚمحٙمؿ حمّمقر ذم أُمريـ:
٥م ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف هق اًم٘متؾ ٓ جمرد اًمتٕمزير سم٤محلٌس واهٚمد وٟمحقمهذ٤م ُمذـ أي
إول :أن طمٙمؿ ُمـ َؾم َّ
شمٕمزير يم٤من.
اًمث٤مين :أن هذا احلٙمؿ يِمٛمؾ ُمـ يم٤من ُمًٚمام وُمـ يم٤من يم٤مومرا ،وُم٤مذا يٕمٜمل سم٤مًمٙم٤مومر هٜم٤م يٕمٜمل سمف حتديدا ُمـ هذق
ُمـ أهؾ ِّ
اعمٕم٤مهدون ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب وُمـ ضمرى جمراهؿ يم٤معمجقس إذا ُأ ْقم َٓمذقا اًمٕمٝمذد ،وًمذٞمس ُمذراده
اًمذ َُّم٦م وهؿ
َ
ِ
ٕم٤مهد اًمذي ُأقمٓمِل اًمٕمٝمد هؾ يٜمت٘مض قمٝمده
سم٤مًمٙم٤مومر هٜم٤م
٥م ،وم٤مًمٙمالم هٜم٤م ذم اعم َ
اعمح٤مربٕ :ن اعمح٤مرب ُي٘متؾ وًمق حي َي ًُ َّ
٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويٜمت٘مؾ ُمـ طمٙمؿ َطم ْ٘مـ دُمف إمم طمٙمؿ إهداره ،ي٠ميت إن ؿمذ٤مء اهلل شمٕمذ٤ممم شمٗمّمذٞمؾ
إذا َؾم َّ
اًمٙمالم ومٞمف.
ىم٤مل رمحف اهلل :هذا ُمذه٥م قم٤مُم٦م اًمٕمٚمامء ،ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر :أمجع قمقام اًمٕمٚمامء قمغم أن قمغم ُمذـ َؾمذ ٌَّف اًم٘متذؾ ،ىم٤مًمذف
وطم ِٙمل قمـ اًمٜمٕمامن ٓ :ي٘متؾ اًمذُمل .وطمٙمك أسمق سمٙمذر اًمٗمذ٤مرد ُ-مذـ
ُم٤مًمؽ واًمٚمٞم٨م وأمحد وإؾمح٤مق واًمِم٤مومٕملُ .
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ذ٥م همذػمه
٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يمام أن طمٙمذؿ ُمذـ َؾم َّ
أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل -إمج٤مع اعمًٚمٛملم قمغم ىمتؾ ُمـ َؾم َّ
اهٚمد .وهذا اإلمج٤مع حمٛمقل قمغم إمج٤مع اًمّمدر إول ُمـ اًمتذ٤مسمٕملم واًمّمذح٤مسم٦م ىم٤مًمذف ؿمذٞمخ اإلؾمذالم ،أو أٟمذف أراد
إمج٤مقمٝمؿ قمغم وضمقب ىمتٚمف إذا يم٤من ُمًٚمام ،ويمذًمؽ ىم َّٞمده اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض .وىم٤مل إؾمح٤مق سمـ راهقيف :أمجع اعمًٚمٛمقن
٘مرا سمٙمؾ ُم٤م أٟمزًمف اهلل .ىم٤مل
٥م اهلل أو َؾم َّ
أن ُمـ َؾم َّ
٥م رؾمقًمف ،أو َد َومع ؿمٞمئ٤م مم٤م أٟمزل اهلل ،أو ىمتؾ ٟمٌٞمًّ٤م أٟمف يم٤مومر ،وإن يم٤من ُُم ًّ
اخلٓم٤ميب ٓ :أقمٚمؿ أطمدا اظمتٚمػ ذم وضمقب ىمتٚمف .وىم٤مل حمٛمد سمـ َؾم ْحٜمُُقن :أمجع اًمٕمٚمامء أن ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل اعمتٜم ِّ٘مص ًمف
يم٤مومر ،وُمـ َّ
ؿمؽ ذم ُيمُٗمره َيم َٗمر.
اعمًٚمؿ ُي٘متؾ سمال ظمالف ،وهق ُمذه٥م إئٛم٦م إرسمٕم٦م وهمػمهؿ ،وإن يم٤من ِذ ُِّمٞمًّذ٤م ُىمتذؾ
٤مب
اًمً َّ
َ
وحترير اًم٘مقل :أن َّ
ٟمذص قمٚمٞمذف أمحذد ذم ُمقاوذع ُمتٕمذددة.
أيْم٤م قمٜمد ُم٤مًمؽ وأهذؾ اعمديٜمذ٦م ،وهذق ُمذذه٥م أمحذد ووم٘مٝمذ٤مء احلذدي٨مَّ ،
يم٤مومرا ،ىمٞمؾ ٕمحد :ومٞمف طمدي٨م ىم٤مل:
ُمًٚمام يم٤من أو ً
ٟم٘مٚمف طمٜمٌؾ وأسمق اًمّم٘مر واخلالل وقمٌد اهلل وأسمق ـم٤مًم٥م :أٟمف ُي٘متؾ ً
ٟمٕمؿ ،أطم٤مدي٨مُ ،مٜمٝمذ٤م طمذدي٨م إقمٛمذك اًمذذي ىمتذؾ اعمذرأة طمذلم ؾمذٛمٕمٝم٤م شمِمذتؿ اًمٜمٌذل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ ،
( )1

وطمدي٨م طمّملم  .ىم٤مل :وٓ يًتت٤مب ،رواه أسمق سمٙمر ذم «اًمِم٤مذمش ،ومال ظمالف قمٜمف أٟمف ُي٘متؾ ،وأٟمف يٜمت٘مض قمٝمده.
( )2

ًمٜمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
اًمً ِّ
٤مب ِّ
ذيمر رمحف اهلل شمٕم٤ممم أن احلٙمؿ سم٘متٚمف ُمذه٥م قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ،احلٙمؿ سم٘متؾ َّ
هق ُمذه٥م قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿٟ ،م٘مؾ ذم هذا إمج٤مع قمٛمقم أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٚمٞمف قمـ اسمـ اعمٜمذر ،وطمٙمك قمٚمٞمف أسمق سمٙمر اًمٗم٤مرد
٥م اهلل ورؾمقًمف صذغم اهلل قمٚمٞمذف
إمج٤مع اعمًٚمٛملم ،وٟم٘مؾ أيْم٤م قمـ إؾمح٤مق سمـ راهقيف إمج٤مع اعمًٚمٛملم قمغم يمٗمر َُمـ َؾم َّ
وؾمٚمؿ أو رد ؿمٞمئ٤م مم٤م أٟمزل اهلل أو ىمتؾ ٟمٌٞمًّ٤م وًمق زقمؿ أٟمف ُم٘مر سمجٛمٞمع ُم٤م أٟمزل اهلل ،وٟم٘مؾ قمـ اخلٓم٤ميب قمدم آظمذتالف
ذم وضمقب ىمتٚمف ومٞمام يٕمٚمؿ ،وٟم٘مؾ قمـ اسمـ َؾم ْحٜمُُقن ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م إمج٤مع اًمٕمٚمامء قمغم يمٗمر اًمِم٤مشمؿ اعمتٜم ِّ٘مص ًمٚمٜمٌل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،سمؾ ذيمر أن ُمـ ؿمؽ ذم يمٗمره وم٢مٟمف يٙمٗمر .هذا جمٛمقع ُمذ٤م ٟم٘مٚمذف ُمذـ إمجذ٤مع هٜمذ٤م .ومتذ٤مرة ُطم ِٙمذل إمج٤مقمذ٤م
ًمٚمٛمًٚمٛملم وشم٤مرة ُطم ِٙمل إمج٤مقم٤م ًمٕمقام أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وشم٤مرة ُطم ِٙمل قمغم أٟمف ٓ اظمتالف ومٞمف .واعمحٙمل قمٚمٞمف اإلمج٤مع شم٤مرة
٤مب وشم٤مرة اإلمج٤مع قمغم وضمقب ىمتٚمف.
اًمً ِّ
اإلمج٤مع قمغم يمٗمر َّ

( )1أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب احلدود – سم٤مب احلٙمؿ ومٞمٛمـ ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)4361وأظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم يمت٤مب حتريؿ اًمدم –
سم٤مب احلٙمؿ ومٞمٛمـ ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)4272وصححف إًمٌ٤مين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ (.)1251
( )2أظمرضمف اخلالل ذم «اه٤مُمعش رىمؿ .732
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٤مب ذيمذر أٟمذف حمٛمذقل قمذغم
اًمً ِّ
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم َو َّضمف ُم٤م ٟم٘مٚمف هٜم٤م ،وم٤مإلمج٤مع اعمٜم٘مقل قمـ اعمًٚمٛملم سم٘متؾ َّ
إمج٤مع اًمّمدر إول ُمـ اًمًٚمػً ،مّمح٦م ٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمٜمٝمؿ ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،أُم٤م ُمـ سمٕمدهؿ ومقضمد قمٜمدهؿ اخلالف،
٤مب إذا يم٤من ُمًٚمامٟٕ :مف سمً ٌِّف يٙمٗمر ومٞمج٥م ىمتٚمف ،سمٕمد ذًمؽ ذيمر أن حتريذر
اًمً ِّ
أو أن اعمراد سم٤مإلمج٤مع اإلمج٤مع قمغم ىمتؾ َّ
اًم٘مقل ذم اعمً٠مًم٦م يٙمقن قمغم اًمٜمحق أيت:
٤مب ُمًٚمام ىمتؾ سمال ظمالف ،وقمٚمٞمف اشمٗم٤مق أئٛم٦م اعمذاه٥م إرسمٕم٦م سمام ومٞمٝمؿ أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحٝمؿ اهلل وهمذػم
اًمً ر
إذا يم٤من َّ
٤مب ِذ ُِّمٞمًّ٤م ىمد أقمٓمك اًمٕمٝمد ومٗمٞمف اخلالف ،واًمّمحٞمح أٟمف ُي٘متؾ وهق اًمذذي قمٚمٞمذف
اًمً ر
إئٛم٦م إرسمٕم٦م أيْم٤م .أُم٤م إن يم٤من َّ
ُم٤مًمؽ وأهؾ اعمديٜم٦م وسمف ىم٤مل أمحد وأهؾ احلدي٨مً :مقضمقد قمدد ُمـ إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ ،شم٠ميت سمٕمقن اهلل .واًمِم٤مومٕمل
رمحف اهلل شمٕم٤ممم يرى ىمتٚمف وأن قمٝمده يٜمت٘مض سمذًمؽ وإن يم٤من قمٜمد أصح٤مسمف ظمالف .أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل يرى أن ِّ
اًمذ ُِّمل
٥م عم٤م ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ذيمر ُطم َّجتف ذم هذا .واًمّمحٞمح إن ؿم٤مء اهلل أن ِّ
اًمذ ُِّمل ُي٘متؾٕ :ن
سم٤مًمً ِّ
ٓ ُي٘متؾ َّ
إُمر يمام ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ًمٞمس قمغم هذذا أقمٓمذقا اًمٕمٝمذد واًمذُمذ٦م ،أي أن اعمًذٚمٛملم حي يٕمٓمذقا أهذؾ اًمذُمذ٦م اًمٕمٝمذد
ًمٞم ِ
ًٛمٕمقهؿ ذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمً ٌَّ٦م ،وم٠مي قمٝمد َيْمٛمـ هلؿ ذًمؽ ،و َُمـ اًمذي ىمذ٤مل :إن ُم٘مت٣مذ اًمٕمٝمذد
ُ
اًمذي يٚمزُمٝمؿ ومٞمف اًمّمٖم٤مر أن هلؿ أن َيً رٌقا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مي صٖم٤مر عمـ َي ًُ رٌؽ ذم أُمر ُمـ ِّ
أضمؾ أُمذقر
اقمت٘م٤مدك ،وهذا ؾمٞمذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُمًٌقـم٤م قمٜمد ذيمر إدًم٦م ،أُم٤م اؾمذتت٤مسم٦م اعمًذٚمؿ إذا وىمذع ذم
صدىم٧م ٟمٗمٕمتؽ ،أُم٤م
٥م ،أي هؾ ُي٘متؾ ُمٌ٤مذة وٓ يًتت٤مب وم٢من ىم٤مل :إين أشمقب ىمٞمؾ :شمقسمتؽ سمٞمٜمؽ وسملم اهلل ،إن
َ
اًم ًَّ ِّ
ذم اًمدٟمٞم٤م وم٘متٚمؽ َطمتْ ٌْؿ .هذا ىمقل .أو ي٘م٤مل :إن اعمًٚمؿ ُيًتت٤مب يمٖمػمه ُمـ أٟمقاع اًمردة ،يمؾ هذا سمِذ٢مِ ْذ ِن اهلل قمذز وضمذؾ
ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف وذيمر إدًم٦م قمٚمٞمف إن ؿم٤مء اهلل.
ىم٤مل رمحف اهلل :وذيمر اًم٘م٤ميض رواي٦م ذم اًم ِّذ ُِّمل :أٟمف ٓ يٜمت٘مض قمٝمده ،وشمٌٕمف مج٤مقم٦م ُمـ إصذح٤مب ،يم٤مًمنمذيػ
واسمـ قم٘مٞمؾ وأيب اخلٓم٤مب واحلٚمقاين ،ذيمروا ذم مجٞمع إقمامل اًمتل ومٞمٝم٤م همْم٤مو٦م قمغم اعمًٚمٛملم وآطم٤مدهؿ ذم ٟمٗمس أو
٥م اًمرؾمقل روايتلمُ ،مع اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم أن اعمذه٥م اٟمت٘م٤موف سمذًمؽ .روايتلم  .صمؿ هذ١مٓء يمٚمٝمذؿ
ُم٤مل أو ديـُ ،مثؾ َؾم ِّ
ؾم٤مب اًمرؾمقل ُي٘متؾ وإن يم٤من ِذ ُِّم ًّٞم٤م ،وأن قمٝمده يٜمت٘مض .ىمذ٤مل ؿمذٞمخ اإلؾمذالم :وهذذا أىمذرب ُمذـ شمٚمذؽ
ذيمروا أن َّ
( )1

اًمٓمري٘م٦م ،وقمغم اًمرواي٦م اًمتل شم٘مقل ٓ :يٜمت٘مض اًمٕمٝمد سمذًمؽ ،ومذ٢مٟمام ذًمذؽ إذا حي يٙمذـ ُمنمذوـم٤م قمٚمذٞمٝمؿ ،ومذ٢من يمذ٤من
( )1ىم٤مل اًمِم٤مرح -طمٗمٔمف اهلل :-حتذف يمٚمٛم٦م «روايتلمش اًمث٤مٟمٞم٦م ومام هل٤م وضمف ،وهل زائدة قمـ إصؾ.
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ُمنموـم٤م :ومٗمٞمف وضمٝم٤من:
اخلرىمل ،وصححف ِ
ِ
أُم ِدي.
أطمدمه٤م :يٜمت٘مض ،ىم٤مًمف َ
واًمث٤مين ٓ :يٜمتذ٘مض ،ىم٤مًمف اًم٘م٤ميض.
َص قمغم أن
واًمذي قمٚمٞمف قم٤مُم٦م اعمت٘مدُملم ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وُمـ شمٌٕمٝمؿ ُمـ اعمت٠مظمريـ إىمرار ٟمّمقصف قمغم طم٤مهل٤م ،وىمد َٟم َّ
ضمس قمغم اعمًذٚمٛملم ،أو زٟمذك سمٛمًذٚمٛم٦م ،أو ىمتذؾ ُمًذٚمام ،أو ىمٓمذع
ؾم٤مب اًمرؾمقل ُي٘متؾ ويٜمت٘مض قمٝمده ،ويمذا ُمـ َّ
َّ
وٟمص قمغم أن ىمذف اعمًٚمؿ أو َؾم َح َره ٓ يٙمقن ٟم٘مْم٤م ًمٚمٕمٝمد .ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :وهذا هق اًمقاضم٥م شم٘مرير
اًمٓمريؼَّ ،
ٟمّمقصف ،ومال خيرج ُمٜمٝم٤م رءً ،مٚمٗمرق سملم ٟمّمقصف.
أُم٤م أىمقال أمحد اعمٜمّمقص٦م ومجٛمٞمٕمٝم٤م شمقضم٥م ىمتؾ ِّ
ذ٥م ويتٌذلم هبذ٤م أن قمٝمذده يٜمذت٘مض وًمذٞمس قمٜمذف
اًمذ ُِّمل إذا َؾم َّ
اظمتالف ذم هذا ،وهٙمذا قم٤مُم٦م احلٜم٤مسمٚم٦م ُمت٘مدُمٝمؿ وُمت٠مظمرهؿ حي خيتٚمٗمقا ذم هذاً ،مٙمـ اًم٘م٤ميض ذيمر صمامٟمٞم٦م أؿمٞم٤مء يٚمذزم
ِّ
اًمذ ُِّمل اًمٙمػ قمٜمٝم٤م ،وم٢من ظم٤مًمػ اٟمت٘مض قمٝمده ؾمقاء ُذط قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ ذم قم٘مد اًمذُم٦م أو حي ينمط .يم٘مٓمذع اًمٓمريذؼ
ه ِّس قمغم اعمًذٚمٛملم ،ويمذذا ىمتذؾ اعمًذٚمؿ ...إمم آظمذر هذذه
قمغم اعمًٚمٛملم ،واًمزٟمك سمٛمًٚمٛم٦م ،وإيقاء اهقاؾمٞمس ،وا َ
ٟمص قمغم أن ِّ
اًمذ ُِّمل إذا ىمذف ُمًٚمام ٓ يٜمت٘مض قمٝمذده ،يٕمٜمذل ًمذق أٟمذف ىمذ٤مل
اعمً٤مئؾ اًمثامن .صمؿ ذيمر أن أمحد رمحف اهلل َّ
ٟمص أمحد رمحف اهلل قمغم أن جمرد ىمذومذف ًمٚمٛمًذٚمؿ ٓ يٜمذت٘مض سمذؾ ُحيذدرر َّ
طمذدَّ
عمًٚمؿ :ي٤م زان هؾ يٜمت٘مض قمٝمد اًمذُمل َّ
اًم٘م٤مذف ،ومٞمُجٚمد يمام َُيٚمد اًم٘م٤مذف ،ىم٤مل اًم٘م٤ميض :وذم ُمٕمٜمك هذه إؿمٞم٤مء اًمثامٟمٞم٦م اًمتل ذيمر :ذيمر اهلل ويمت٤مسمف ورؾمذقًمف
وديٜمف سمام ٓ يٜمٌٖمل ،ومٝمذه إرسمع ذيمر اهلل أو يمت٤مسمف أو رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو ديٜمف سمام ٓ يٜمٌٖمل ،احلٙمذؿ ومٞمٝمذ٤م
يم٤محلٙمؿ ذم اًمثامٟمٞم٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ،إن أشمقا واطمدة ُمٜمٝم٤م ٟم٘مْمقا إُم٤من ،صمؿ ىم٤مل اًم٘م٤ميض :وومٞمف رواي٦م أظمرى ،هذه اًمرواي٦م
ِ
ٓطمظ أهن٤م ًمٞمً٧م ُمٜمّمقص٦م قمـ أمحد وًمٙمٜمٝم٤م خمُُ َّرضم٦م خترَي٤م ٓ ،يٜمت٘مض اًمٕمٝمد إٓ سم٤مُٓمتٜم٤مع ُمـ سمذل اهزي٦م وضمري٤من
أطمٙم٤مُمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ،هذه اًمرواي٤مت َشمٌَِ َع اًم٘م٤ميض ومٞمٝم٤م مج٤مقم٦م ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م ،وذيمروا أن ُم٤م ومٞمف همْم٤مو٦م قمغم اعمًذٚمٛملم ذم
يمً٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٗمٞمف روايت٤من :اًمرواي٦م إومم :اٟمت٘م٤مض اًمٕمٝمذد ،واًمث٤مٟمٞمذ٦م :أٟمذف ٓ يٜمذت٘مض،
ديٜمٝمؿ
ِّ
واشمٗم٘مقا مجٞمٕم٤م قمغم أن اعمذه٥م اعمٕمتٛمد قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م أن اًمٕمٝمد يٜمت٘مض سمذًمؽ .صمؿ ٟم ٌَّف ؿمٞمخ اإلؾمالم وهذا ىمد ٓ يتْمح
ذم اعمختٍم ًمٙمٜمف واوح ذم إصؾٟ ،م ٌَّف أن ه١مٓء اعمذيمقريـ اًم٘م٤ميض ومجٞمع ُمـ شمٌٕمف يم٤مًمنميػ واسمـ قم٘مٞمؾ رطمذؿ
٤مب ُي٘متذؾ وإن
اهلل اهٛمٞمعٟ ،مٌف أن ه١مٓء مجٞمٕم٤م وؾم٤مئر احلٜم٤مسمٚم٦م ذيمروا ُمً٠مًم٦م
اًمً َّ
ِّ
اًمً٥م ذم ُمقوع آظمر ،وذيمروا أن َّ
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يم٤من ِذ ُِّم ًّٞم٤م وأن قمٝمده يٜمت٘مض ،وذيمروا ٟمّمقص أمحد ُمـ همػم ظمالف ذم اعمذه٥مً ،مٙمـ ذيمر احلٚمقاين أن اًمذُمل حيتٛمؾ
٥م وسمذًمؽ شمٕمرف أن اعمٜمّمقص قمـ أمحد اعمْمٌقط ُمـ يمالُمف اًمذي حي خيتٚمذػ قمٜمذف أن ِّ
اًمذذ ُِّم َّل ُي٘متذؾ
سم٤مًمً ِّ
أٓ ُي٘متؾ َّ
٥م ويٜمت٘مض قمٝمده وقمٚمٞمف قم٤مُم٦م أصح٤مسمف ،وسمٕمض أصح٤مسمف َظم َّرضمقا رواي٦م خترَي٤م شمٗمٞمد قمدم ىمتٚمف.
سم٤مًمً ِّ
َّ
سمجذالء قمذغم
ٟمذص َ
ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل ذيمر أن اًمقاضم٥م أن شمٌ٘مك ٟمّمقص اإلُم٤مم أمحذد قمذغم طم٤مهلذ٤م ،وىمذد َّ
٥م ،وأُم٤م ختري٩م رواي٦م سم٤مطمتامل قمدم اًم٘متؾ ِّ
٥م سمتخري٩م طمٙمٛمٝمذ٤م قمذغم
اًمً ِّ
سم٤مًمً ِّ
ًمٚمذ ُِّمل ذم ُمً٠مًم٦م َّ
اٟمت٘م٤مض قمٝمد اًمذُمل َّ
٥م ًمٜمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسملم ُمثؾ
اًمً ِّ
طمٙمؿ ىمذف اعمًٚمؿ وؾمحره ومٚمٞمس سمدىمٞمؼً :مقضمقد اًمٗمرق سملم ُمً٠مًم٦م َّ
هذه اعمً٠مًم٦م ،وهل ُمً٠مًم٦م اًم٘مذف ًمٖمػم اًمٜمٌل ىمٓمٕم٤م ،أي ىمذف اعمًٚمؿُ ،مـ ضمٝم٦م اًمٜمص اًمٍميح ُمـ أمحد .أمحد رمحذف
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُي٘متؾ ،وإذا ىمذف اعمًٚمؿ همػم اًمٜمٌل صغم اهلل
ٟمّم٤م سحي٤م قمغم أن اًمذُمل إذا َؾم َّ
ٟمص ًّ
اهلل َّ
٥م َّ
ٟمص واوح قمغم اًمتٗمريؼ سملم اعمً٠مًمتلم .وُمـ ضمٝم٦م آؾمتدٓل وم٤مًمٗمرق سملم اعمً٠مًمتلم واوذح،
حيدرر  ،هذا ٌّ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُ َ
ِ
٥م وسمذلم ىمذذف اعمًذٚمؿ
اًمً ِّ
وهذا ُم٤م أؿم٤مر ًمف اًم ٌَ ْٕمكم هٜم٤م ذم اعمختٍم سم٘مقًمفً :مٚمٗمرق سملم ٟمّمقصف ،وم٤مًمٗمرق سملم ُمً٠مًم٦م َّ
٥م قمغم اًمٜمحق اًمذي ذيمر ،واًمرضمقع ًمألصؾ -أقمٜمل يمت٤مب ؿمذٞمخ اإلؾمذالم
اًمً ِّ
فم٤مهر َسم ِّلم ،وٓ يّمٚمح ختري٩م رواي٦م َّ
ٟمٗمًف -يقوح اعمً٠مًم٦م هٜم٤م أيمثر ُمٜمٝم٤م ذم اعمختٍم.
ىم٤مل رمحف اهلل :وأُم٤م اًمِم٤مومٕمل وم٤معمٜمّمقص قمٜمف أٟمف يٜمت٘مض اًمٕمٝمد سمف ،وأٟمف ُي٘متؾ ،وأُم٤م أصح٤مسمف ومذذيمروا ومذٞمام إذا
ذيمر اهلل أو رؾمقًمف أو يمت٤مسمف سمًقء وضمٝملم ،وُمٜمٝمؿ َُمـ َوم َّرق سملم أن يٙمقن ُمنموـم٤م أو ٓ ،وُمذٜمٝمؿ َُمذـ َطم َٙمَذك هذذه
٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمذٚمؿ يذٜم٘مض اًمٕمٝمذد ،ويقضمذ٥م
اًمقضمقه أىمقآ ،واعمٜمّمقص ذم يمت٥م اخلالف قمٜمف :أن َؾم َّ
٥م ،وٓ ُي٘متؾ سمذًمؽ ًمٙمـ ُي َٕم َّزر قمغم إفمٝم٤مر اعمٜمٙمرات،
سم٤مًمً ِّ
اًم٘متؾ .وأُم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف وم٘م٤مًمقا ٓ :يٜمت٘مض اًمٕمٝمد َّ
وُمـ أصقهلؿ :أن ُم٤م ٓ ىمتؾ ومٞمف قمٜمدهؿُ ،مثؾ اًم٘متؾ سم٤معمث٘مؾ ،واهامع ذم همػم اًم ُ٘مٌُؾ إذا شمٙمرر ،ومٚمإلُم٤مم أن ي٘متؾ وم٤مقمٚمف،
اعم٘مدَّ ر إذا رأى اعمّمٚمح٦م ،وحيٛمٚمقن ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف ريض اهلل
وًمف أن يزيد قمغم احلد َّ
قمٜمٝمؿ ُمـ اًم٘متؾ ذم ُمثؾ هذه اهرائؿ ،قمغم أٟمف رأى اعمّمٚمح٦م ذم ذًمؽ ،ويًٛمقٟمف :اًم٘متؾ ؾمٞم٤مؾم ً٦م .وطم٤مصٚمف :أن ًمف أن
ِ
٥م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ُي ِّ
ٕمزر سم٤مًم٘متؾ ذم اهرائؿ اًمتل شمٖم َّٚمٔم٧م سم٤مًمتٙمرار ،وأومتك أيمثرهؿ سم٘متؾ َُمـ َأ ْيمثَ َر ُمـ َؾم ِّ
ُمـ أهؾ اًمذُم٦م ،وإن أؾمٚمؿ ،ىم٤مًمقاُ :ي٘متؾ ؾمٞم٤مؾم٦م.
٤مب ِّ
٥م ارشمدََّّ سمِ ًَ ٌِّف،
٤مب اعمًٚمؿ ،اعمًٚمؿ يمام شم٘مدم إذا َؾم َّ
اًمذ ُِّم ِّل ٓ ذم اًم ًَّ ِّ
ٓطمظ أن اًمٙمالم يمٚمف ٓ يزال أن ذم اًم ًَّ ِّ
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وي٠ميت اًمٙمالم هؾ ُيًتت٤مب أو ٓ ُيًتت٤مب ،أُم٤م ِّ
اًمذ ُِّمل ومٚمامذا ُوضمد ومٞمف هذا اخلالف ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ أن ممـ
ومّمٚمقا ذم أُمر ِّ
اًمذ ُِّمل ُمـ ىم٤مل :إن اًمذُمل َأ ْقمٓمك اًمٕمٝمد ُمع أٟم٤م ٟمٕمٚمؿ أن اًمذُمل ينمك سمذ٤مهلل شمٕمذ٤ممم ،وُمذـ ديٜمذف اًمذذي
َّ
أقمٓمٞمٜم٤مه قمٚمٞمف اًمٕمٝمد أٟمف همػم ُُمّمدِِّّ ق سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟمذف ُمٕمت٘مذد أن اًم٘مذرآن ًمذٞمس سمٜمذ٤مزل قمٚمٞمذف ،وأن
ٍ
ُمٜمٓمق قمٚمٞمف ُمـ اقمت٘مذ٤مد اًمتثٚمٞمذ٨م إن يمذ٤من ُمذـ
اعمًٚمٛملم قمغم والًم٦م ،ىم٤مًمقا :وم٠مقمٓمٞمٜم٤مه اًمٕمٝمد وٟمحـ ٟمٕمٚمٛمٝم٤م ،وُم٤م هق
ٍ
ُمٜمٓمذق قمٚمٞمذف يمٗمذر سيذح وُمذع ذًمذؽ
اًمٜمّم٤مرى ،أو اًمقصمٜمٞم٦م إذا يم٤من ُمـ اعمنميملم اعمجقس وٟمحقهؿ ىم٤مًمقاُ :م٤م هق
٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمق سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٜم٤م ُيمُٗمرً ،مٙمـ سم٤مًمٜمًذٌ٦م ًمذف هذق ذم ديٜمذف
أقمٓمٞمٜم٤مه قمٚمٞمف اًمٕمٝمد ،ىم٤مًمقا وم٢مذا َؾم َّ
يزقمؿ أٟمف حي خي٤مًمػ ديٜمف ،وأن ديٜمف ي٘متيض إسمٓم٤مل ديـ اعمًٚمٛملم ،وأهنؿ ًمٞمًقا قمغم صقاب وإٓ ًمٙم٤من ُمـ اعمًذٚمٛملم.
وهذه اعمً٠مًم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ؾمٞم٠ميت حتريره٤م وسمٞم٤من اًمٗمرق اًمٙمٌػم ضمدًًّّ ا سملم أن يٜمٓمقي قمغم اقمت٘م٤مد ويّمٛم٧م وخيرس
وٓ ئمٝمره وٓ يتحدث سمف هن٤مئ ًّٞم٤م ،وسملم أن ئمٝمره ،وم٢مفمٝم٤مره اًمٙمٗمر رء ،واٟمٓمقاؤه قمغم اًمٙمٗمر وؾمذٙمقشمف قمٜمذف رء
آظمر ،وهلذا ي٠مشمٞمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أن ُم٤م حيتٛمؾ ُمٜمٝمؿ اقمت٘م٤مدا ٓ حيتٛمؾ ُمٜمٝمؿ ىمقٓ ،ومٞمحتٛمؾ ُمٜمٝمؿ اقمت٘م٤مدا أن يٕمت٘مدوا
ُم٤م يٕمت٘مدوٟمف ُمـ شمثٚمٞم٨م وٟمحقه وهلذا شمؽمك قمٜمدهؿ ذرارُيؿ يم٤مًمٜمّمذ٤مرى وٓ شمٜمذزع ُمذٜمٝمؿ وٓ ي٘مذ٤ملُ ٓ :شمُٕم ِّٚمٛمذقهؿ
ضمدًّ ا سملم أن ئمٝمر وَيٝمذر ذم سمذالد اعمًذٚمٛملم سمٙمٗمذره وسمذلم أن
اًمٜمٍماٟمٞم٦مٕ :ن اًمذري٦م شمتٌع آسم٤مءه٤مً ،مٙمـ اًمٗمرق يمٌػم ًّ
يت٘مقىمع ذم يمٜمٞمًتف أو ذم وؾمط سمٞمتف وي٘مقل هذا اًمٙمالم ،اًمٗمرق واوح ضمدًًّّ ا وهلذا ي٠مشمٞمٜم٤م سمِ٢مِ ْذ ِن اهلل قمز وضمؾ.
أُم٤م اًمّمقاب اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف أن إفمٝم٤مرهؿ اًمٙمٗمر قمغم اًمٜمحق اًمذي خي٤مًمػ ُم٤م قمٚمٞمف أهؾ اإلؾمذالم ٓ َيذقز أن
ي٘مروا قمٚمٞمف ،وي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىمد أظمذ قمٚمٞمٝمؿ ذوـمذ٤م ذم اًمذُمذ٦م ىمقيذ٦م ًمٚمٖم٤ميذ٦م يْمذٛمـ
اعمًٚمٛمقن ُمٕمٝم٤م أن ٓ خيرج اًمٙمٗمر اًمذي اٟمٓمقوا قمٚمٞمف أدٟمك ظمروج ،وأن ٓ يّمؾ إمم اعمًٚمٛملم ،وأن ٓ يٙمقن ذم طم٤مل
٥م ًمٜمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو دقمقا ُمًٚمام سمتٜمّمػم أو همذػمهُ ،مذـ
سم٤مًمً ِّ
ُمـ اًمٔمٝمقر وآؾمتٕمالء ،وم٢مذا اؾمتٕمٚمٜمقا َّ
ومٕمؾ ذًمؽ ُمٜمٝمؿ اٟمت٘مض قمٝمده سمال أدٟمك ؿمؽٟٕ :مف ظمرج قمـ اًمًٙمقت واخلٛمقل اًمذي هق ومٞمف واًمذذي سمٜمذ٤مء قمٚمٞمذف
َأ ْقم َٓمك اًمٕمٝمد ،ظمرج قمٜمف إمم اعمج٤مهرة .وهلذا ىم٤مل أمحد رمحف اهلل ومٞمام ُم٣مُ :م٤م قمغم هذا أقمٓمقا اًمٕمٝمد .ومذ٢مذا ىمذ٤مل :يذ٤م
ُمٕمنم اعمًٚمٛملم يمٞمػ شم٘متٚمقٟمٜمل ،أٟمتؿ أُم٦م ووم٤مء وأقمٓمٞمتؿ اًمٕمٝمدٟ .م٘مذقلُ :مذ٤م قم٤مهذدٟم٤مك قمذغم أن شمِمذتؿ رؾمذقل اهلل،
قم٤مهدٟم٤مك قمغم اًمّمٖم٤مر ،وقمغم أن شمٚمزم اًمذًم٦م يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ ،وقمغم أٓ شمٔمٝمر ُمـ اقمت٘م٤مدك أدٟمك رء،
وم٢مذا أفمٝمرت وم٠مٟم٧م اًمذي ٟم٘مْم٧م اًمٕمٝمد قمغم ٟمٗمًؽ .وهلذا ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل ذم قمٌ٤مرات اًمِم٤مومٕمل أشمٞم٦م ُم٤م يٌلم هذذا
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٥م وٓ ُي٘متؾ ِّ
٥م ،ي٘م٤مل هذذا هذق
اًمذ ُِّمل إذا َؾم َّ
ويقوحفٕ :ن ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ىمد ي٘مقل :ؾمٌح٤من اهلل ُي٘متؾ اعمًٚمؿ إذا َؾم َّ
اًمًٌ٥م ذم اًمتٗمّمٞمؾ ذم اًم ِّذ ُِّملِّ ،
اًمذ ُِّمل ُأقمٓمِل اًمٕمٝمد واًمقاضم٥م قمغم إُم٦م أن شمرقمك هذا اًمٕمٝمد ،وضسم٧م إُم٦م ووم٤مء
قمٔمٞمام ذم أُمر طمٞم٤مـم٦م اًمٕمٝمد واعمًٚمٛمقن ُميب اعمثؾ ذم ذًمؽ وهلذا ٟمامذج ًمٕمٚمٜم٤م ٟمِمػم إمم سمٕمْمٝم٤م ُمـ سم٤مب اًمٗم٤مئدة.
أيْم٤م اسمـ ؾمٕمد :أن قم٤مُمر سمـ قمٌد ىمٞمس اًمٕمٜمؼمي رمحف اهلل شمٕمذ٤ممم رأى
روى أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «احلٚمٞم٦مش ُمًٌق ًـم٤م ورواه ً
رضمال ُمـ أهؾ ِّ
َيره أطمد اهٜمقد ،ومٚم٘مٞمف قم٤مُمر وىم٤مل ًمٚمذُمل :أدي٧م ِضم ْزيتؽ أديذ٧م اخلذراج ٟٕ -مذف َفمذ َّـ أن
اًمذ َُّم٦م ر
ذرك هذذا -أي
َيره طمتك شم١مظمذ ُمٜمف اهزي٦م -ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،ىمذ٤مل :قمذالم ََي ر
َيره ٕٟمف حي ي١مد اخلراج ومػميد أن َّ
اهٜمدي ر
اهٜمدي -ىم٤مل :إن اًمقازم يريدين أن أيمًح سمٞمتف -يريدين أن أٟمٔمػ اًمٌٞم٧م ،-ىم٤مل :وشمٓمٞم٥م ٟمٗمًؽ هبذا ىم٤مل ،ٓ :ىم٤مل
ًمٚمجٜمديَ :أ ْر ِؾم ْٚمف -أـمٚم٘مف ،-ىم٤مل ،ٓ :ىم٤مل :أـمٚم٘مف ،ىم٤مل ،ٓ :وم٠مظمذ قم٤مُمر قمامُمتذف وأًم٘م٤مهذ٤م قمذغم ِّ
ذره ُمذـ
اًمذذ ُِّمل َ
وضم َّ
ِ
ِ
َيذرك
اهٜمدي ،ىم٤مل :واهلل ٓ شمٜمتٝمؽ ذ َُّم٦م اهلل وذ َُّم٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟم٤م طمل- .طمتك وًمذق يمذ٤من اًمذذي ر
ومّم ِّٕمد إُمر
اهٜمدي .-وم٤معمًٚمٛمقن يرقمقن وحيٗمٔمقن اًمٕمٝمد ،وهذا ؾمٌ٥م اًمٜم٘م٤مش اًمٓمقيؾ سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًم ِّذ ُِّملُ ،
قمغم قم٤مُمر رمحف اهلل ،وأُمره اًمقازم سم٤مخلروج ُمـ اًمٌٚمد ،ويم٤من ُمـ ُقم ٌَّ٤مد أهؾ اًمٌٍمة رمحف اهلل ،وًمف أصح٤مب وشمالُمٞمذذ
ومخرج رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وعم٤م اىمؽمب ُمـ اخلروج ُمـ اًمٌٍمة ىم٤مل عمـ ُمٕمف :إين داع وم َ٠م ُِّمٜمقا ،ومٗمرطمقا وىم٤مًمقا :هذه اًمتذل
ٟمِمتٝمٞمٝم٤م ُمٜمؽ ٟ -مريدك أن شمدقمق قمغم هذا اًمقازم اًمذي فمٚمٛمؽ وأظمرضمؽ ذم أُمذر ُمثذؾ هذذا – وم٘مذ٤مل :اًمٚمٝمذؿ َُمذـ
وومرق سمٞمٜمل وسملم أظمقيت وم٠ميمثر ُم٤مًمف ووًمدهُ .م٤م َد َقم٤م قمٚمٞمف .ي٘مقل :أٟمذ٤م ىمٛمذ٧م هبذذا إُمذر هلل قمذز
أظمرضمٜمل ُمـ سمٚمدي َّ
وومرق سمٞمٜمل وسملم أظمقيت وـمردين يمذام ُيٓمذرد اعمجذرم،
وضمؾ ،واسمتٚمٞم٧م هذا آسمتالء وهذا اًمذي أظمرضمٜمل ُمـ سمٚمدي َّ
اًمٚمٝمؿ سمدًٓ ُمـ أن شمٜمت٘مؿ ُمٜمف يمثِّر ًمف اعم٤مل واًمقًمدُ .م٤م قمٜمدي ىمْمٞم٦م ،أٟم٤م ىمٚم٧م ذم ىمْمٞم٦م هلل قمز وضمؾ وهل طمٗمذظ قمٝمذد
يتٕمرض ُمًٚمؿ هلؿ
هذا اًمذُمل ،وهٙمذا طمٗمٔمٝمؿ اعمًٚمٛمقن ُمـ أي ي
شمٕمدي ٓ َيقز قمٚمٞمٝمؿ ،ومٌ٘مقا حمٗمقفمل إقمراضَّ ٓ ،
ذم أقمراوٝمؿ ،حمٗمقفمل اًمدُم٤مء ٓ ،يتٕمرض هلؿ ُمًٚمؿ ذم دُم٤مئٝمؿ ،حمٗمذقفمل إُمذقال ٓ ،يتٕمذرض هلذؿ ُمًذٚمؿ ذم
أُمقاهلؿ إذا يم٤مٟمقا ىم٤مئٛملم سمام ي٘متْمٞمف اًمٕمٝمد.
٥م
وص َّ
وهلذا روى ُمًٚمؿ أن أطمد اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ضم٤مء ورأى سمٕمض أهؾ اًمذُم٦م ىمد أىمٞمٛمقا ذم اًمِمٛمس ُ
قمغم رؤوؾمٝمؿ اًمزي٧م ومً٠مل قمٜمٝمؿ ،وم٘مٞمؾُ :ي َّ
ٕمذسمقن ذم اخلراج  -أي ُم٤م أدوا ضمزيتٝمؿ وم٠مُمر اًمقازم أن ُيق َىمٗمقا ذم اًمِمٛمس
ِ
اس
يـ ُي َعذ ُٕمق َن ا٭مـ َ
احل٤مرة وأن يٕم٤مىمٌقا -ومدظمؾ قمٚمٞمف وروى ًمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل« :إِن اهللَ ُي َعذ ُب ا٭مذ َ
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ِْم ا٭مدنن ْك َقاش  .ي١مظمذ ُمٜمٝمؿ اخلراج سمٖمػم هذا اًمِمٙمؾ ،وًمق سم٤مًمًجـ أو سمٖمػمه ،وًمٙمـ ٓ ي١مظمذ سم٢مىمذ٤مُمتٝمؿ ذم اًمِمذٛمس،
( )1

وم٠مُمر اًمقازم هبؿ َّ
ومخغم ؾمٌٞمٚمٝمؿ.
وهٙمذا طمتك ُمع همػم أهؾ ِّ
اًمذ َُّم٦م ممـ هؿ داظمؾ سمالد اعمًٚمٛملم ،إذا ضم٤مء أطمدهؿ سملم اعمًٚمٛملم وسملم أهؾ احلرب
َػ اًم٘مت٤مل ومؽمة ،وم٢مٟمف ًمٞمس ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يٜم٘مْمقا هذا اًمذي صمؿ آشمٗم٤مق قمٚمٞمف .وهلذا روى أمحد أن قمٛمذرو سمذـ
قمغم َيم ِّ
َقمٌْ ًَ٦م ريض اهلل قمٜمف سمٚمٖمف قمـ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف -ويم٤من سمٞمٜمف وسملم اًمروم قمٝمد يٜم٘ميض هذا اًمٕمٝمد ذم ُمدة ُمٕمٞمٜمذ٦م-
َ٧م اًمروم ،هذا ُمراده ،يٕمٜمل حي
وم٤مىمؽمب ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف سم٤مهٞمش ُمـ سمالد اًمروم طمتك إذا اٟمتٝمك اًمٕمٝمد ذم أوًمف َسم َٖم َ
َيٌْ َٖمَ٧م اًمروم ذم أصمٜم٤مء اعمدةً ،مٙمـ يريد إذا اٟمتٝمك اًمٕمٝمد أن َيٌْ َٖمَ٧م اًمروم ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمرون ،وهذذا قمٝمذد اهل ُدٟمذ٦م،
وهٜم٤مك ومرق سملم قمٝمد اهل ُدٟم٦م وقم٘مد ِّ
ومح َّرك ريض اهلل قمٜمف اهٞمش سمحٞم٨م يّمؾ
اًمذ َُّم٦م ،ومٞمٜمتٝمل ُمثال ذم هن٤مي٦م هذا اًمِمٝمرَ ،
ذم سمالد اًمروم إمم ٟم٘مٓم٦م إذا ىم٤مًمقا :إن اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م وسملم اعمًٚمٛملم ؾمٞمٜمتٝمل سمٜمٝم٤مي٦م هذا اًمِمذٝمر ،وإذا سمذ٤مهٞمش ىمذد
دظمؾ ُمٌ٤مذة .ومرأى ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف أٟمف ُم٤م ٟم٘مض اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ وًمٙمـ َطم َّرك اهٞمش ًم َٞم ٌْ َٖمَتٝمؿ ذم أول
ُمدة اٟم٘مْم٤مء اًمٕمٝمد واٟم٘مْم٤مء هذه اعمٕم٤مهدة ،ومج٤مء قمٛمرو سمـ َقم ٌْ ًَ٦م ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه قمغم داسم٦م ،ويم٤من ي٘مقل :اهلل
أيمؼم ووم٤مء ٓ همدر ،اهلل أيمؼم ووم٤مء ٓ همدر .ومًٛمٕمف ُمٕم٤موي٦م وم٠مُمر أن حيي ،ومروى ًمف قمٛمذرو ريض اهلل قمٜمذف أن اًمٜمٌذل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمر ُمـ يم٤من سمٞمٜمف وسملم ىمقم قمٝمد أن ٓ حيؾ اًمٕم٘مدة طمتك يٜم٘ميض إضمؾ .ومرضمع ُمٕم٤موي٦م سم٤مهٞمش.
وم٤معمًٚمٛمقن يرقمقن اًمٙمٚمٛم٦م إذا أقمٓمقه٤م ،ؾمقاء ُأقمٓمِٞمَ٧م ٕهؾ اًمذُم٦م ذم داظمؾ سمالد اإلؾمالم أو أقمٓمٞمذ٧م ًمٚمذذيـ
سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ طمرب وضمٕمؾ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ُمدة شمقوع ومٞمٝم٤م احلرب ،يمام ووع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ احلذرب سمٞمٜمذف
وسملم ىمريش ذم صٚمح احلديٌٞم٦م قمنم ؾمٜملم  ،وم٤معمًٚمٛمقن يرقمقن هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل أقمٓمقه٤م.
( )2

ومٝمذا ؾمٌ٥م ظمالف أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ومٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ىمد ي٘مقل :ؾمٌح٤من اهلل أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ خيتٚمٗمقن ذم اعمًٚمؿ ويقضمٌقن
حتدَّ ث ذم رؾمذقل اهلل
ىمتٚمف ،وخيتٚمٗمقن ذم اًم ِّذ ُِّمل ُمع أن اعمًٚمؿ أقمٔمؿ ُمٙم٤مٟم٦م ُمـ اًمذُملٟ ،م٘مقل :اًمًٌ٥م أن اعمًٚمؿ إذا َّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤معمًٌَّ٦م ارشمدََّّ وص٤مر طمٙمٛمف طمٙمؿ أهؾ اًمٙمٗمر اعمرشمديـ ،أُم٤م ِّ
اًمذ ُِّمل ومٜمحـ ٟمٕمٚمؿ أٟمف ىمد ُيٚم ِّ٘مـ أسمٜم٤مءه

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م  -سم٤مب اًمققمٞمد اًمِمديد عمـ قمذب اًمٜم٤مس سمٖمػم طمؼ ( ،)2613وأسمق داود ذم يمت٤مب اخلراج واإلُم٤مرة
واًمٗملء  -سم٤مب ذم اًمتِمديد ذم ضمٌ٤مي٦م اهزي٦م (.)3245
(ُ« )2مٖم٤مزي اًمقاىمديش (« ،)611/2ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش (.)317/2
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ذم سمٞمتف ُمً ٌَّ٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وٟمٕمٚمؿ أٟمف ىمد يٜمِمئ أسمٜم٤مءه قمغم اًمٙمٗمر وقمغم اًمنمكً ،مٙمذـ أقمٓمٞمٜمذ٤مه اًمٕمٝمذد
وهق قمغم هذا احل٤مل اًمذي هق قمٚمٞمف .وم٤مًمٗمرق أن أٟمف ضمٝمر سم٤مًمذي ٟمٕمٚمؿ أٟمذف يٕمت٘مذده ،وم٠مهذؾ اًمٕمٚمذؿ يٕمٚمٛمذقن أهنذؿ
يٕمت٘مدون اًمٙمٗمر يم٤مًمتثٚمٞم٨م ًمٚمٜمّم٤مرىً ،مٙمـ اًمِم٠من يمؾ اًمِم٠من ذم آؾمتٕمالن واعمج٤مهرة هذا هق حمذؾ اًمٜم٘مذ٤مش ،هذؾ
ًمٚمٛمٕم٤مهد ُمٙم٤مٟم٦مً ،ٓ ،مٙمـ
ٕم٤مهد .وًمٞمس اعم٘مّمقد أن
َ
يٜمت٘مض اًمٕمٝمد سمف أو ٓ ومٝمذا هق اًمًٌ٥م ذم اًمٙمالم اًمٓمقيؾ ذم اعم َ
ٕن اعمًٚمٛملم أقمٓمقه يمٚمٛم٦م وأقمٓمقه اًمٕمٝمد.
ذ٥م وأٟمذف ُي٘متذؾ،
سم٤مًمً ِّ
ذيمر هٜم٤م أن اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ذم اعمٜمّمقص قمٜمف ٟمٗمًف َّ
ٟمص قمغم أن اًمذُمل يٜمت٘مض قمٝمده َّ
طمٙمك ذًمؽ قمٜمف اسمـ اعمٜمذر واخلٓم٤ميب وٟمص رمحف اهلل ذم يمت٤مب «إمش قمغم أن اإلُم٤مم يٙمت٥م ذم يمتذ٤مب اًمّمذٚمح قمذغم
اهزي٦م :أن ُمـ ذيمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو يمت٤مب اهلل أو ديٜمف سمام ٓ يٜمٌٖمل وم٘مد سمرئ٧م ُمٜمف ِّ
اًمذ َُّم٦م ،وأٟمف ٟم٘مض ُم٤م
أقمٓمك ُمـ إُم٤من ،وطمؾ ُم٤مًمف ودُمف يم٠مهؾ احلرب .أُم٤م أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ومذيمروا ذم اعمً٠مًم٦م وضمٝملم إول :أن قمٝمد
اًمذُمل يٜمت٘مض ؾمقاء ُ ِ
٥م هذه
اًمً ِّ
نمط .اًمث٤مين :أن ُمً٠مًم٦م َّ
ذ َط قمٚمٞمف شمرك ر
اًمتٕمرض ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو حي ُي َ
ُمًٚمام ،أو زٟمك سمٛمًٚمٛم٦م هؾ يٜمت٘مض قمٝمذده
يم٤مٕومٕم٤مل اًمتل قمغم اعمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م ضر ،يم٘متؾ اعمًٚمؿً ،مق أن ذُم ًّٞم٤م ىمتؾ
ً
ُمًٚمام وم٢من َىمٌِ َؾ أوًمٞم٤مء اًمدم ُمذـ
وحتتََّّؿ ىمتٚمف ،وإذا ىمٞمؾ سمٕمدم اٟمت٘م٤مض قمٝمده إذا ىمتؾ
إذا ىمٞمؾ سم٤مٟمت٘م٤مض قمٝمده ُأظمذ ُم٤مًمف َ َ
ً
٥م -ؿم٠مهن٤م ؿم٠من إومٕم٤مل
اًمً ِّ
اعمًٚمٛملم اًمدي٦م ،دومع اًمدي٦م وأىمر ُمٙم٤مٟمف ،هذا هق اًمٗمرق .ومذيمروا أن هذه اعمً٠مًم٦م ُ-مً٠مًم٦م َّ
اًمتل ومٞمٝم٤م قمغم اعمًٚمٛملم ضر ،يم٘متؾ اعمًٚمؿ أو اًمزٟم٤م سمٛمًٚمٛم٦م ،هذه إُمقر قمٜمدهؿ ومٞمٝم٤م وضمٝم٤من :إول :إن حي ُينمط
قمٚمٞمٝمؿ شمريمٝم٤م ومٗمل اٟمت٘م٤مض اًمٕمٝمد سمٗمٕمٚمٝم٤م وضمٝم٤من ،يٕمٜمل يٜمٔمر هؾ ُ ِ
ذط قمٚمٞمٝمؿ ذم قم٘مد اًمذُم٦م أن ٓ يٗمٕمٚمقهذ٤م ،ومذ٢من
يم٤من ُ ِ
ذط قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ وومٕمٚمٝم٤م ِّ
اًمذ ُِّمل وم٤مٟمت٘م٤مض قمٝمده سمذًمؽ ومٞمف وضمٝم٤من ،وًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمذؽ أٟمذف ٓ ُيٕم٤م َىمذ٥م ،سمذؾ
ٍَمذه
ُيٕم٤م َىم٥م ،ذم ٟمٔمرهؿ ُيٕم٤م َىم٥مً ،مٙمـ يٙمقن هٜم٤مك وضمٝم٤من إول :يٜمت٘مض ،واًمث٤مين :سمٕمذدم آٟمت٘مذ٤مض ،واًمذذي َٟم َ َ
٥م يٜم٘مض يمام شم٘مدم ٟم٘مٚمف قمـ اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل.
اًمً َّ
اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم يمت٥م اخلالف أن َّ
يٕمذزر اًمذذُمل .وُمٕمٜمذك اًمتٕمزيذر
٥م ٓ يٜم٘مض اًمٕمٝمد اًمذي ُأقمٓمِذ َل ًمٚمذذُملً ،مٙمذـ َّ
اًمً َّ
أُم٤م احلٜمٗمٞم٦م وم٤مظمت٤مروا أن َّ
اًمت٠مدي٥م .وهذا آظمتٞم٤مر قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م راضمع إمم ُمً٠مًم٦م اظمت٤مروه٤م ذم قمدم اًم٘متؾ ذم طم٤مل وىمقع اًم٘متذؾ سمٌمذء ُمث٘مذؾ،
حمدَّ د يم٤مًمًٙملم واًمًٞمػ وٟمحقه٤م ىم٤مًمقا :هذه ومٞمٝم٤م اًم٘متؾ ،إذا َقَ َشمَؾ ُىمتؾ ،وًمٙمـ ًمق أٟمف َىمتََذؾ
وم٤مًم٘متؾ شم٤مرة يٙمقن سمٌمء َّ
سمٌمء ُمث٘مؾ ًمف ِضم ْرم صم٘مٞمؾ رُم٤مه قمغم اًمرضمؾ وم٘متٚمف سمف هؾ ُي٘متؾ سمف أو ٓ خيت٤مرون قمدم اًم٘متؾ سم٤معمث٘مؾ ،ىم٤مًمقا :ومال ي٘متؾ
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٤مذ اًم٘متؾ قمغم هذه اهلٞمئ٦م .ويمذا ىمْمٞم٦م اهامع ًمق أٟمف ضم٤مُمع ذم همػم اًم ُ٘م ٌُؾ ومٝمذه وأؿمٌ٤مهٝم٤م ي٘مقًمقن :إذا شمٙمذررت
ُمـ َسم َ َ
٥م ومٚمإلُم٤مم اًم٘متؾ هب٤م ،عم٤مذا ىم٤مًمقا هذا ٕهنؿ يرون أهن٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٕمزير ،وم٤مإلُم٤مم يٜمٔمر ذم اعمّمٚمح٦م وذم ٟمقع
اًمً ر
وُمٜمٝم٤م َّ
اًمٕم٘مقسم٦م اًمتل يقىمٕمٝم٤م ِّ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٚمإلُمذ٤مم
سم٤مًمذ ُِّمل ،ىم٤مًمقاً :مٙمـ إذا شمٙمررت ُمٜمف ُ
ووٌِط قمٚمٞمف أٟمف َؾم َّ
٥م َّ
ضمدًّ ا ي٠مشمٞمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل ذم اًمٜمّمقص ،وهق أن اًمٜمٌل
أن ي٘متٚمف إن رأى اعمّمٚمح٦م ذم ذًمؽَ .ي ِرد قمغم احلٜمٗمٞم٦م إؿمٙم٤مل يمٌػم ًّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمتؾ سمٜمٗمًف ذم ُمثؾ هذه اهرائؿ  ،واًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ خيت٤مرون ىمتؾ اًمذُمل ذم ُمثؾ هذه
( )1

شم٠موًمقا هذه اًمٜمّمقص قمغم أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٟمام ىمتؾ ومٞمٝم٤م
٥م ،وم٤محلٜمٗمٞم٦م َّ
اًمً ِّ
اهرائؿ ،وأمهٝم٤م ىمٓمٕم٤م ىمْمٞم٦م َّ
ُمـ سم٤مب اعمّمٚمح٦م وؾمٛمقا اًم٘متؾ هٜم٤م :اًم٘متؾ ؾمٞم٤مؾم٦م .وطم٤مصٚمف اًمتٕمزير سم٤مًم٘متؾ ومٞمام شمٙمرر ُمـ هذه اهرائؿ ،وًمذا ىم٤مًمقا:
ِ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ أهؾ اًمذُم٦م ُىمتؾ ُمـ سم٤مب اًمًٞم٤مؾم٦م.
ُمـ أيمثر ٓ-طمظ اًمٗمرقَُ -م ْـ َأ ْيمثَ َر ُمـ َؾم ِّ
٥م ِّ
٥م ،أُم٤م احلٜمٗمٞم٦م ومػمون
سم٤مًمً ِّ
اإلُم٤مم أمحد وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل ي٘مقًمقنَُ :مـ َؾم َّ
٥م وًمق ُمرة واطمدة ُمٜمٝمؿ ُأظمذ ُمٌ٤مذة َّ
٥م ومٚمإلُم٤مم أن ي٘متٚمف ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ أن هذا َطم ٌّدٌّ ُمـ احلدود يمام خيت٤مر إئٛم٦م اًمثالصمذ٦م ،وًمٙمذـ قمذغم
أٟمف إذا َأ ْيمثَ َر ُمـ اًم ًَّ ِّ
ؾمٌٞمؾ أن هذا ُمـ سم٤مب اعمّمٚمح٦م.
ذ٥م ،ووضمذقب
سم٤مًمً ِّ
وٓ ؿمؽ ذم وٕمػ اعمٜمحك اًمذي َٟم ََحتْْف احلٜمٗمٞم٦مً ،مألدًم٦م اًمٙمثػمة اًمداًم٦م قمغم اٟمت٘م٤مض اًمٕمٝمد َّ
ومح ُؾ ُم٤م ورد قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمـ أصذح٤مسمف ُمذـ ىمتذؾ
٤مب
ُمًٚمام أو ِذ ُِّم ًّٞم٤مْ َ ،
اًمً ر
ً
اًم٘متؾ سمف ،ؾمقاء أيم٤من َّ
٤مب قمغم ُم٤م ذيمره احلٜمٗمٞم٦م سمٕمٞمد ضمداٟٕ :مف ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ ،يٕمٜمل ًمٞمس صمٛم٦م دًمٞمؾ قمغم أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
اًمً ِّ
َّ
٥مُ ،مـ يًتٓمٞمع أن يٜم٘مؾ هذا قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أي
ىمتؾ
شمٕمزيرا وُمـ سم٤مب اعمّمٚمح٦م سمٕمد أن أيمثر ُمـ اًم ًَّ ِّ
ً
شمقضمٞمف اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم اًم٘متؾ سم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٕمزير وأهن٤م يم٤مٟم٧م ُمـ سم٤مب اًم٘متؾ ؾمٞم٤مؾم٦م ،وسمٕمد أن شمٙمرر
اًمً٥م ذم اعمٜم٘مقل قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمـ أصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم ُمثذؾ هذذه اعمًذ٠مًم٦م ٓؿمذؽ أٟمذف
حلدِِّّ أن يذيمر اًمدًمٞمؾ قمغم
يٕمقزهؿ اًمدًمٞمؾ ذم ُمثؾ هذا ،ومٕمغم ُمـ ا َّدقمك أن اًم٘متؾ ذم هذا ُمـ سم٤مب اًمًٞم٤مؾم٦م ٓ ُمـ سم٤مب ا َ
دقمقاه وٓ دًمٞمؾ ،وهلذا ومٝمذا اًم٘مقل ىمقل ومٞمف وٕمػ فم٤مهر.
٤مب.
اًمً ِّ
ىم٤مل رمحف اهلل :إدًم٦م قمغم وضمقب ىمتؾ َّ

٤مب هلل أو رؾمقًمف أو ديٜمف أو يمت٤مسمف ،وٟم٘مض قمٝمده سمذًمؽ إن يمذ٤من ِذ ُِّم ًّٞمذ٤م :اًمٙمتذ٤مب
اًمً ِّ
واًمدًمٞمؾ قمغم وضمقب ىمتؾ َّ

( )1حي أىمػ قمغم رء هبذا اعمٕمٜمك.
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واًمًٜم٦م وإمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وآقمتٌ٤مر.
ذ٤مب ،وحي ي٘مذؾ
اًمً ِّ
اًمً ِّ
٤مب ،إدًم٦م قمغم وضمقب ىمتذؾ َّ
ذيمر رمحف اهلل هٜم٤م ُمقوقع إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم وضمقب ىمتؾ َّ
ذ٤مب ٓ ،إؿمذٙم٤مل ًمٙمٜمٝمذ٤م قمذغم ؾمذٌٞمؾ
اًمً ِّ
اًمً ِّ
٤مبٕ :ن احلٜمٗمٞم٦م يمام ىمٚمٜم٤م ي٘مقًمقن :هذه أدًم٦م قمذغم ىمتذؾ َّ
إدًم٦م قمغم ىمتؾ َّ
٤مب ُمقضمذقدة
اًمً ِّ
اًمً ِّ
٤مب أي طمتام ،ذيمر أن إدًم٦م قمغم وضمقب ىمتؾ َّ
اًمتٕمزيرً ،مٙمـ هٜم٤م ي٘مقل إدًم٦م قمغم وضمقب ىمتؾ َّ
ذم اًم٘مرآن وذم اًمًٜم٦م وذم إمج٤مع اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ريض اهلل قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿَّ ،
ودل قمٚمٞمف أيْم٤م
آقمتٌ٤مر ،وُمراده رمحف اهلل أن ُمّم٤مدر اًمتٚم ِّ٘مل اًمٙمٌ٤مر وهل اًم٘مرآن واًمًٜم٦م واإلمج٤مع ىمد د ًَّم٧م مجٞمٕم٤م قمغم وضمقب ىمتذؾ
٤مب وإن يم٤من ُمـ أهؾ ِّ
اًمذ َُّم٦م ،وهذه إدًم٦م يمام ٓ خيٗمك هل إدًم٦م اًمتل َشمَثٌُ٧م هب٤م أُمقر آقمت٘م٤مد وأُمقر إطمٙم٤مم،
اًمً ِّ
َّ
ومد ًَّم٧م يمٚمٝم٤م قمغم ىمتؾ ِّ
ُمٗمّمٚم٦م سمٕمقن اهلل شمٕمذ٤ممم وهذل ُمذـ َأ ْٟمْٗمذس ُمذ٤م ذم
اًمذ ُِّمل وؾمت٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم هذه إدًم٦م َّ
حتدَّ ث قمـ وم٘مف هذه اًمٜمّمقص طمديث٤م ٟم٤مومٕم٤م ًمٚمٖم٤ميذ٦م
اًمٙمت٤مب ،وُمـ أمجٚمف وأطمًٜمفٕ :ن ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل شمٕم٤ممم َّ
ُٕمقده قمغم أُمذر
ووضمٝمٝم٤م شمقضمٞمٝم٤مت َّ
وشمٕمقده قمغم دىم٦م آؾمتٜمٌ٤مط ،و ُشم ِّ
وووح ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمدًمقٓت شمٗمٞمد ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ِّ
َّ
٤مب يم٤من شم٤مرة ُمـ أدًم٦م ي٘مقل ىم٤مرئٝم٤م :إن اًمدًمٞمؾ ومٞمٝم٤م سيح،
اًمً ِّ
شمد رسمر هذه اًمٜمّمقص ،وم٢من اؾمتخراضمف إدًم٦م قمغم ىمتؾ َّ
٤مب اًمذُمل وسملم هذه
اًمً ِّ
وشم٤مرة يًتخرج وضمٝم٤م دىمٞم٘م٤م ضمدًًّّ ا يًتٜمٌٓمف ُمٜمٝم٤م ًمق ىمرأه٤م اًم٘م٤مرئ وىمٞمؾ ًمف :ارسمط ُم٤م سملم ىمتؾ َّ
أي٦م ًم٘م٤مل ٓ :وضمف سملم هذه وهذهً ،مٙمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل اؾمتخرج ُمٜمٝمذ٤م جمٛمققمذ٦م ُمذـ وضمذقه آؾمذتٜمٌ٤مط
ٜمٛمل ُمٚمٙم٦م اًمٗمٝمؿ وآؾمتٜمٌ٤مط قمٜمد ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ،وهذه إدًم٦م هل ُمّم٤مدر اًمتٚم ِّ٘مذل اًمٙمٌذػمة
اًمدىمٞم٘م٦م ضمدا ،وهذا مم٤م ُي ِّ
سمذ٤مًمتقهؿ
اًم٘مرآن واًمًٜم٦م واإلمج٤مع .واعم٘مّمقد سم٤مإلمج٤مع :اإلمج٤مع اعمٕمتؼمٕ :ن ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ َحيٙمل اإلمجذ٤مع طمٙم٤ميذ٦م
ر
وسم٤مًمٔمـ وشمٙمقن اعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م أيمثر ُمـ ىمقل وٓ يّمح طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع ومٞمٝم٤م ،وهلذا اإلمج٤مع اعمٜمْمٌط إمجذ٤مع اًمّمذح٤مسم٦م
واًمت٤مسمٕملم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ هق ُمٜمْمٌط ًمًٝمقًم٦م وٌٓمف :وٕهنؿ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمذٜمٝمؿ وأروذ٤مهؿ حي
شمتِم َّٕم٥م هبؿ اعمذاه٥م يمام شمِم َّٕمٌ٧م سمٛمـ سمٕمدهؿ ،وٕن إمج٤مقمٝمؿ ُطم َّج٦م قمغم ُمـ سمٕمدهؿ ،وم٢مذا حت٘م٘مٜم٤م أن اًمّمح٤مسم٦م ريض
اهلل قمٜمٝمؿ ىمٓمٕم٤م أمجٕمقا قمغم ُمً٠مًم٦م ،ومٝمذا اإلمج٤مع ُطم َّج٦م وٓ يّمح أن ُخي٤م ًَمػ إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ إذا صمٌ٧م
اًمٌلم اًمٙمٌػمٕ :ن
ىمٓمٕم٤م أن اًمّمح٤مسم٦م أمجٕمقا قمغم اعمً٠مًم٦م ،سمؾ يٙمقن اؾمتحداث ىمقل سمخالف ىمقل اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اخلٓم٠م ِّ
اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ إذا أمجٕمقا قمغم أُمر ومال يٛمٙمـ أن َيٛمٕمقا قمغم والل –ٓ سمد أن َيٛمٕمقا قمغم طمؼ -ومٞمٙمقن
اًم٘مقل اًمذي ُأ ِ
طمدث سمٕمدهؿ هق اًمٌ٤مـمؾ.
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وهلذا ِ
ٓطمظ أن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ أمجٕمقا قمغم ُمً٤مئؾ اًمّمٗم٤مت وإصمٌ٤مَت٤م هلل قمز وضمذؾ،
وأصمٌتقا اًم َ٘مدََ ر سم٢ممج٤مقمٝمؿ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ ،ومٚمٝمذا إذا ظم٤مًمػ أطمد ذم اًمّمٗم٤مت ُقمذدََّّ ُمٌتذدقم٤م عمخ٤مًمٗمتذف
إدًم٦م ذم اًم٘مرآن وخم٤مًمٗمتف اًمٜمّمقص ذم اًمًٜم٦م وخم٤مًمٗمتف ُم٤م أمجع قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمذٜمٝمؿ وأروذ٤مهؿ ذم
هذه اًمٜمّمقص ُمـ ومٝمٛمٝم٤م وإًم٘م٤مئٝم٤م قمغم هذا اًمٜمحق ،وهٙمذا ُمقوقع اًم٘مدر وهٙمذا ؾم٤مئر أسمقاب آقمت٘مذ٤مد ،وم٢ممجذ٤مع
اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ،وإمج٤مع اًمت٤مسمٕملم دًمٞمؾُ ،ي َٕمدرر ُمـ إدًم٦مٕ :ن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕمذ٤ممم ُمذـ ومْمذٚمف وٟمٕمٛمتذف
اًمً٤مسم٘م٦م قمغم أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ٓ َيٛمع هذه إُم٦م قمغم والًم٦م ،يًتحٞمؾ أن دمتٛمع هذه إُمذ٦م قمذغم
والل ،هذا حم٤مل ،وم٢مذا صمٌ٧م اإلمج٤مع ذم اًمً٤مسم٘ملم ومال يّمذح اؾمذتحداث ىمذقل ٓ ذم أُمذقر آقمت٘مذ٤مد وٓ ذم أُمذقر
إطمٙم٤مم سمخالف ُم٤م أمجٕمقا قمٚمٞمف ،ويٙمقن هذا اًم٘مقل سم٤مـمال ُمردودا ،إذا صمٌ٧م ومٕمال أهنؿ أمجٕمقا.
٤مب ِّ
اًمذ ُِّمل ُمقضمقدة ذم ُمّم٤مدر اًمتٚم٘مل اًمٙمٌ٤مر هذه يمٚمٝم٤م ،ذم
اًمً ِّ
وهلذا سمدأ رمحف اهلل شمٕم٤ممم سمٌٞم٤من أن إدًم٦م قمغم ىمتؾ َّ
اًم٘مرآن وذم اًمًٜم٦م وومٞمام أمجع قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وؾمت٠ميت وىم٤مئع إن ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ يمثػمة اىمتٍم اًم ٌَ ْٕم ِكم
ُزود سمٌ٘مٞمتٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اإلَي٤مزً :مٞمجتٛمع قمٜمد
رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمغم ضمزء ُمٜمٝم٤م ،وًمٕمٚمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم أصمٜم٤مء اًمنمح ُٟم ِّ
ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أُمر إدًم٦مٕ :ن إدًم٦م أهؿ ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب ،إدًم٦م هل أهؿ ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب قمغم اإلـمالق ،إذا َو ٌَ ْٓم َ٧م أن
٤مب َي٥م ىمتٚمف ُمًٚمام يم٤من أو ِذ ُِّم ًّٞم٤م ُمـ ظمالل أدًم٦م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م واإلمج٤مع ،ومٝمذا ظمػم يمٌػم ،وهذق ي٘مٓمذع اًمٚمٖمذط
اًمً َّ
َّ
٤مب ممـ ظمٚمٓمقا.
اًمً ِّ
احل٤مصؾ ُمـ ٟم٘م٤مش سمٕمض ُمـ ٓ يٗم٘مٝمقن ذم أُمر َّ
ذر ٌق سمذلم ىمتذؾ ُمذـ
ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٙمت٤مب ،وهل ُمـ ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب أيْم٤م ،جمٛمققم٦م ُمـ اًمٗمروقَ ،وم ْ
٥م اًمٜمٌل صذغم اهلل
٥م اهلل أم َؾم ر
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وي٠مشمٞمٜم٤م ومرق آظمر أُيام أقمٔمؿ َؾم ر
٥م اهلل وسملم ُمـ َي ًُ ر
َي ًُ ر
٥م َّ
٥م وُم٤م سملم
٥م اهلل ٓ ؿمؽ أٟمف أقمٔمؿ ،هذا ُمـ اًمٗمروق ،ي٠مشمٞمٜم٤م أيْم٤م َوم ْر ٌق ُم٤م سملم ىمتؾ اعمًٚمؿ إذا َؾم َّ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٓمٕم٤م َؾم ر
ىمتؾ ِّ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمذٚمؿ ُىمتذؾ
اًمذ ُِّمل وهق اًمذي ٟمتحدث قمٜمف أن طم٘مٞم٘م٦مُ .م٤م اًمًٌ٥م ذم أن اعمًٚمؿ إذا َؾم َّ
٥م َّ
٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ همػم ُم ِ
ٚمجئ وٓ ُُم ِ
ٙمره
طمتام وٓ ُيًتت٤مب قمغم اًمّمحٞمح وٓ ُيٚمتٛمس ًمف أقمذار َؾم ر
ُ
ً
وذم قم٘مٚمف ًمٞمس خمٌقًٓ وٓ جمٜمق ًٟمً٤م يٜمتٝمل أُمره سمٕمدم آؾمتت٤مسم٦م قمغم اًمّمحٞمح ،سمخالف ُم٤م إذا ُأيمره يمام طمّمؾ ُمـ قمامر
ريض اهلل قمٜمف  ،وٟمزل ومٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :إِٓ َم ْـ ُأ ْ٬م ِْر َه َو َ٫م ْؾ ُب ُف ُمطْ َؿئِـ ٕمِ ْ ِ
ٙمره ووٕمف آظمر ،إذا ُأ ْيم ِْره قمٞم٤مذا
اإل َيَم ِن﴾  ،وم٤معمُ َ
( )1

( )1

( )1أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم «ُمًتدريمفش ( ) 3362وىم٤مل :طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم وحي خيرضم٤مه .وواوم٘مف اًمذهٌل.
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٥م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمذا ٓ اقمتٌ٤مر ًمً ٌِّفٟٕ :مف ذم طم٤مل ُمـ اإله٤مء إذا يمذ٤من
٥م اهلل أو قمغم َؾم ِّ
سم٤مهلل قمغم َؾم ِّ
ٚمجذ٠م َُمذـ
ٙمذره وٓ ُُم َ
ىمد اـمٛمئـ ىمٚمٌف سم٤مإليامنً ،مٙمـ ُمًٚمؿ قم٤مىمؾ َيرؤ قمغم َؾم ِّ
٥م ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ همػم ُُم َ
يٚمتٛمس هلذا اًمٕمذر وُمـ يٌح٨م ًمف قمـ خمرج ٓ ضمٕمؾ اهلل ًمف وٓ عمـ يٌحذ٨م ًمذف قمذـ خمذرج ٓ ذم اًمذدٟمٞم٤م وٓ ذم
مخمرضم٤م  ،عم٤م يٌح٨م هلذا اعمجرم قمـ خمرج ،أطمًـ ُم٤م يٙمقن أن ُي٘متؾ هذا وأىمراٟمف ،عم٤م يٚمتٛمس ٕهؾ اإلضمرام
أظمرة
ً
ؿم٤مب ِهم ٌّر يٌٚمغ ؾم٧م ؾمٜملم أو ؾمٌع ؾمذٜملم
وأهؾ اًمتٕمدِِّّ ي قمغم ُم٘م٤مم اهلل وُم٘م٤مم رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إقمذارٌّ .
ـمٗمؾ ٓ يٕمل ،أو سم٤مًمغ ىمد قم٘مؾ ُمٜمذ قمنم ؾمٜملم وضمرى قمٚمٞمف اًم٘مٚمؿ ُمـ يٚمتٛمس هلذا اعمجرم إقمذار هذا ٓ يٜمٌٖمل أن
ُشمُٚمتٛمس ًمف إقمذار.
همذدرا،
وهلذا ي٠مشمٞمٜم٤م أن حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ٓسمـ ي٤مُملم عم٤م ىم٤مل :إن ىمتؾ يمٕم٥م سمـ إذف يمذ٤من
ً
ىم٤مل :واهلل ٓ أًم٘م٤مك ذم ُمقوع إٓ ىمتٚمتؽ إن اؾمتٛمٙمٜم٧م ُمٜمؽ .طمتك يم٤من اسمـ ي٤مُملم إذا أراد أن يٜمزل يرؾمؾ هؾ حمٛمد
سمـ ُمًٚمٛم٦م ُمقضمقد أو همػم ُمقضمقد ،طمتك طمّمؾ ذم يقم ُمـ إي٤مم أن اًمت٘مٞم٤م ذم ُم٘مؼمة ،ومذ٤مٟمٓمٚمؼ ٟمحذقه حمٛمذد ويمذ٤من
ُمؼمطم٤م ؿمديدًً ا ضمدًًّّ ا وىم٤مل :واهلل ًمق
ريض اهلل قمٜمف ُمـ ؿمجٕم٤من اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،اٟمٓمٚمؼ ٟمحقه وضسمف ض ًسم٤م
ً
يم٤من ُمٕمل اًمًٞمػ ًم٘متٚمتؽ .
( )2

وم٤مٕصؾ أن ٓ ُيٕمتذر قمـ ه١مٓء وٓ ُشمُٚمتٛمس هلؿ اعمخ٤مرج وٓ ي٘م٤مل :إهنؿ وإهنؿُ ٓ ،يٚمتٛمس هلؿ ،ه١مٓء ظم٤مًمٗمقا
اًم٘مرآن يمام ُيًٛمع وظم٤مًمٗمقا اًمًٜم٦م وظم٤مًمٗمقا اإلمج٤مع .ومٞمٜمٌٖمل أن شمٙمقن إُمقر قمغم ووقح شم٤مم قمٜمد أهؾ اإلؾمالم ،وأن
شمٕمذرض ومذ٢من إُمذ٦م ًمذـ
َيٕمٚمؿ اعمجرُمقن أهنؿ إن شمٕمروقا ًمٜمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو عم٘م٤مم رب اًمٕم٤معملم سم٠مدٟمك ر
شمؽميمٝمؿ ،هٜم٤م ؾمٞمٙم رٗمقن ويت٘مقىمٕمقن وٓ خيرضمقن ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ اخلٌ٨م واًمٗمجقر ومٕمٜمد ذًمؽ ٓ شمتير إُم٦م هبؿٕ :ن
اعمٜمٙمر إذا اؾمتخٗمل سمف ٓ يي إٓ أهٚمف ،أ ًّي٤م يم٤من هذا اعمٜمٙمر ،أُم٤م إذا اؾمتٕمٚمـ ومال ؿمؽ أٟمف يي اهٛمٞمع.
ِ
ِ
هداب يتحدصمقن ذم أُمقر زٟمدىمتٝمؿ ،طمتك
وهلذا َر َوى اهل َ َروي رمحف اهلل أن جمٛمققم٦م ُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م يم٤مٟمقا خمتٗملم ذم ْ
ضم٤مء وىم٧م صالة اًمٗمجرَ ،وم َ٠م َّذ َن اعم١مذن ،ويم٤من اعم١مذن َّ
ُمتحذرىملم :هذذا
طمالضم٤م حيٚم٩م اًمّمقف وم٘م٤مل هذ١مٓء اًمزٟم٤مدىمذ٦م
ِّ

( )1ؾمقرة اًمٜمحؾ.126 :
( )2أظمرضمف اًمقاىمدي ذم «ُمٖم٤مزيفش (.)192/1
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حل َّالج َيٝمر سمديٜمفُ ،متك خيرج ديٜمٙمؿ هذا  .هٙمذذا يٜمٌٖمذل أن
اًمديـ اًمذي ٟمحـ ومٞمف ذم هداب ٟمًتخٗمل سمف وهذا ا َ
( )1

يٙمقن ،إذا يم٤مٟمقا قمغم طم٤مل اًمٙمٗمر واإلحل٤مد اًمذي ٓ ٟمٕمٚمٛمف وٓ ٟمدري سمف واؾمتخٗمقا سمف ومال ييون إٓ أٟمٗمًذٝمؿ وٓ
ييون اهلل شمٕم٤ممم ؿمٞمئ٤م وٓ ييون أهؾ اإلؾمالم واحلٛمد هللً ،مٙمـ إذا اؾمتٕمٚمٜمقا ومٛمـ يم٤من يًتحل ُمـ رسمذف شمٌذ٤مرك
وشمٕم٤ممم وخيجؾ ومال يٌح٨م هل١مٓء قمـ َطم يؾ ،وًمٞمٕمٚمؿ أٟمف إٟمام يي ٟمٗمًف ذم اًمدٟمٞم٤م وذم أظمرة ،أُم٤م ذم أظمرة وم٢مٟمف يي
ٟمٗمًف قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ،وأُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وم٢مٟمف يً٘مط ُمـ قملم أهؾ اإلؾمالمٕ :ن إصؾ أن هذه إُمذقر شمٕمٔمذؿ و ُيِمذدََّّ د
ِ
٥م ومجٚم٦م
اًمً ِّ
إُمر ومٞمٝم٤م ،وي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م شمٗم٤مصٞمؾ سمِ٢مِ ْذن اهلل قمز وضمؾ ذم إطمقال ،يتْمح ُمـ ظمالهل٤م أُمر َّ
مم٤م يتٕمٚمؼ سمف.
٤مب ِّ
اًمذذ ُِّمل ،أُمذ٤م اعمًذٚمؿ ومذال
اًمً ِّ
ومٌدأ رمحف اهلل شمٕم٤ممم سمٌٞم٤من أن اًم٘مرآن واًمًٜم٦م واإلمج٤مع ىمد د ًَّم٧م مجٞمٕم٤م قمغم ىمتؾ َّ
ٟم٘م٤مش ذم أٟمف ُي٘متؾ وأٟمف يٙمٗمر سمذًمؽ ،وأن اًمّمحٞمح أٟمف ُي٘متؾ إن ؿم٤مء اهلل يمام ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف سمٕمقن اهلل.
ىم٤مل رمحف اهلل :أُم٤م اًمٙمت٤مب ومٛمقاوع:
ِ
ِ
يـ َٓ ُي ْم ِمـُُق َن ٕمِاهللِ َو َٓ ٕمِا٭مْ َق ْق ِم ْأ ِٚمر﴾ أي٦م  ،وم٠مُمر سم٘مت٤مهلؿ إمم أن يٕمٓمقا اهزي٦م
أطمده٤م :ىمقًمف شمٕم٤ممم٫َ ﴿ :ماٖم ُؾقا ا٭مذ َ
( )2

وهؿ ص٤مهمرون ،ومال َيقز شمريمٝمؿ إٓ إذا يم٤مٟمقا ص٤مهمريـ طم٤مل إقمٓم٤مئٝمؿ اهزي٦م ،وُمٕمٚمقم أن إقمٓم٤مئٝمؿ اهزي٦م ُمـ طملم
٥م اهلل ورؾمقًمف ومٚمٞمس
اًمّم َٖمَ٤مر طم٤مٓ هلؿ ذم مجٞمع اعمدة ،ومٛمـ َؾم َّ
سمذهل٤م واًمتزاُمٝم٤م إمم طملم شمًٚمٞمٛمٝم٤م وإىمٌ٤موٝم٤م ،وإذا يم٤من َّ
ِ
واًمْمٞمْؿ.
اًمّم َٖمَ٤مر :اًمذل َّ
سمّم٤مهمرٕ :ن اًمّم٤مهمر :احل٘مػم ،وهذا ومٕمؾ ِّ
ُمتٕمزز ُُمراهمؿ .ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦مَّ :
٤مب إذا يم٤من ُمـ أهؾ ِّ
اًمذ َُّم٦م ،سمدأ رمحف اهلل ذم هذه أيذ٦م وأطمًذـ
اًمً ِّ
َذ َيم ََر أول أي٤مت اًمداًم٦م قمغم وضمقب ىمتؾ َّ
اًمٌدء قمٚمٞمف رمح٦م اهللٕ :ن هذه أي٦م ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب اًمذيـ يٕمٓمذقن اًمٕمٝمذد ،وُمذ٤م يتٕمٚمذؼ
وسملم شمٕم٤ممم احل٤مل اًمتل يٙمقٟمقن قمٚمٞمٝم٤م ذم إقمٓم٤مئٝمؿ اهزي٦م ،طملم يٕمٓمقن اهزي٦م ،ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ٫َ ﴿ :مىاٖمِ ُؾقا
سم٤مهزي٦م َّ
ِ
ا٭م ِذيـ َٓ ي ْم ِمـُُق َن ٕمِاهللِ و َٓ ٕمِا٭مْقق ِم ْأ ِٚم ِر و َٓ ُُيرمق َن ما ٙمرم اهللُ ور٠مق٭مُف و َٓ ي ِدي ُـُق َن ِديىـ َْ ِ
يـ ُأو ُٖمُىقا
ىـ ا٭مىذ َ
اْلىؼ م َ
َ
َْ
َ
ََ ُ ُ َ َ
َ َ ُ َ َ َ
َ ُ
اْل ْزي َة ٤مـ ي ٍد وهؿ ص ِ
ِ
ا٩م ُرو َن﴾  ،أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم ىمت٤مل أهؾ اًمٙمت٤مب إمم أن يتح٘مؼ إقمٓم٤مؤهؿ
َاب َٙمتك ُي ْعطُقا ِْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ا٭مْؽتَ َ
( )3

( )1حي أىمػ قمٚمٞمف.
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.29 :
( )3ؾمقرة اًمتقسم٦م.29 :
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ر
واًمْمذ ْٞمؿ،
اهزي٦م ًم َٞم ًْ َٚمٛمقا ُمـ اًم٘متؾ ،صمؿ َسم َّلم أن هذه اهزي٦م ي١م ردوهن٤م وهؿ قمغم طم٤مل ُمـ اًم َّّم َٖمَ٤مر اًمذي ُمٕمٜمذ٤مه
اًمذذل َّ
سم٤مًمْم ْٞمؿ ومٞم٘م٤مل ٕهؾ اًمٙمت٤مب :شمٕمٓمقن اًمٕمٝمد اًمذي ومٞمف اهزي٦م قمغم طم٤مل ُمذـ اًم َّْمذ ْٞمؿ واعمذ ًَّمذ٦م
واًمّم٤مهمر هق اًمرايض َّ
ِ
ِ
يـ َٓ ُي ْم ِم ُـُىق َن ٕمِىاهللِ َو َٓ ٕمِىا٭مْ َق ْق ِم
شمروقن احلٛمد هلل ٓ ،شمروقن ُم٤م أضمؼمٟم٤ميمؿ سم٤مًمٕمٝمد ،اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل٫َ ﴿ :ماٖم ُؾقا ا٭مىذ َ
ْأ ِٚم ِر﴾ أي٦م  ،وم٢من ىمٚمتؿ ٓ :شمريدون اًم٘مت٤مل وم٠مُم٤مُمٙمؿ ـمري٘م٦م وهل اإلؾمالم ؾمتٙمقٟمقن ُمثٚمٜم٤م إظمذقة ًمٜمذ٤م ،يمذام ىمذ٤مل
( )1

شمٕم٤ممم٪َ ﴿ :منِٚمْْ َقا ُك ُؽ ُْؿ ِْم ا٭مد ِ
يـ﴾  ،شم٘مقًمقنٟ ٓ ،ٓ :مريد أن ٟمًٚمؿ وٟمريد أن ٟمٌ٘مك قمغم ديٜمٜم٤م وٓ ٟمريد طمرسمٙمؿٟ ،م٘مقل:
( )2

ٓ إؿمٙم٤مل ٟمٕمٓمٞمٙمؿ اًمٕمٝمد قمغم أن شمٕمٓمقا اهزي٦م ويٙمقن أداؤيمؿ ًمٚمجزي٦م -اقمٚمٛمقا واومٝمٛمقا -قمـ يد وأٟمتؿ ص٤مهمرون
أشمروقن ٟمٕمٓمٞمٙمؿ اًمٕمٝمد ٓ ،شمروقن وشم٘مقًمقنٟ ٓ :م٘مٌؾ اًمّمٖم٤مر ُم٤م أًمزُمٜم٤ميمؿ ،هذه أي٦م سحي٦م ذم أهنؿ إذا أقمٓمقا
اهزي٦م وم٢مهنؿ يٕمٓمقهن٤م قمـ يد وهؿ ص٤مهمرون.
واًمّم َٖمَ٤مر ٓزم هلؿ ذم مجٞمع اعمدة ،واًمنمذوط اًمتذل أظمذذه٤م قمٚمذٞمٝمؿ قمٛمذر ريض اهلل قمٜمذف
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالمَّ :
شمقوح ًمؽ طم٘مٞم٘م٦م اًمّمٖم٤مر اًمذي يٚمزم أن يتّمٗمقا سمف سمام يٙمقٟمقن سمف وم٘مط حم٘م٘ملم ًمٚمٕمٝمد اًمذي ُأ ِظمذ قمٚمٞمٝمؿ ،طمتذك إن
مم٤م َأ َظم َذ قمٚمٞمٝمؿ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أن ُيق ِّىمروا اعمًٚمٛملم وأن ٓ يتِمٌٝمقا سم٤معمًٚمٛملم ذم ًمٌ٤مس وٓ ُمريمذ٥م وأًمزُمذقا ذم
ظمّمقص ًمٌ٤مؾمٝمؿ وؿمٕمقرهؿ سم٠من يتٛمٞمزوا ومٞمٝم٤م قمـ اعمًٚمٛملم ،سمؾ ورد أن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ أن يتحدصمقا
سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿً ،مٖم٦م اًم٘مرآن ُشمُّم٤م ُن ُمـ أن شمتحدصمقا أٟمتؿ هب٤م ومٞمام سمٞمٜمٙمؿ إذا يمٜمتؿ همػم ُمًٚمٛملمً ،مٙمـ ُمـ أؾمٚمؿ
ُمٜمٝمؿ ٓ ؿمؽ أٟمف ُمـ أهؾ اإلؾمالمً ،مٙمـ ي٘مّمد ومذٞمام سمٞمذٜمٝمؿ ،وإذا َيم َّٚمٛمقٟمذ٤م أو يم َّٚمٛمٜمذ٤مهؿ ومذال ؿمذؽ أهنذؿ ُيٙم ِّٚمٛمقٟمذ٤م
اًمّم َٖمَ٤مر.
سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ،وًمٙمـ ومٞمام سمٞمٜمٙمؿ شمراـمٜمقا سمٚمٖمتٙمؿ وٓ شمتحدصمقا سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ،اٟمٔمر َّ
ِّ
اًمز َّٟم٤مر،
وم٤مًمذذ ُِّمل يِمذدرر
أيْم٤م أن ر
يِمدر وا قمغم أوؾم٤مـمٝمؿ ر
ومم٤م َأ َظم َذ قمٚمٞمٝمؿ يمام ىمٚمٜم٤م شمقىمػم اعمًٚمٛملم ،ويم٤مٟمقا ُي َٚمزُمقن ً
َّ٤مرا يتٛمٞمز سمف قمـ اعمًٚمؿ ،يمؾ هذا مم٤م يٚمزُمٝمؿ ومم٤م ي٘مٌٚمقٟمف ُمع أهنؿ يٙمرهقٟمف ويٌٖمْمذقٟمف ويًتِمذٕمرون
قمغم وؾمٓمف ُز َّٟم ً
ذ٥م
اعمذ ًَّم٦م سمفً ،مٙمـ ىمٌٚمقا ،ومٌٜم٤مء قمٚمٞمف أقمٓمقا اًمٕمٝمد .إذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ومٛمـ اعمٕمٚمقم أهنؿ إذا اؾمتٕمٚمٜمقا وأفمٝمذروا َؾم َّ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ
رب اًمٕم٤معملم -قمٞم٤مذا سم٤مهلل -قمغم رؤوس اعمأل -يمام ىم٤مل ؿمذٞمخ اإلؾمذالم-
وؿمتْْٛمف أو َؿمتْْؿ ِّ
ِّ
ُمتٕمزز ُُمٜم٤مومِح قمـ سم٤مـمٚمف جم٤مهر سمٛمٜمٙمره ُُم ِذ يل
اًمّم َٖمَ٤مر ،سمؾ ومِ ْٕم ُٚمٝمؿ هذا ومِ ْٕمؾ ِّ
وـمٕمٜمقا ذم ديٜمٜم٤م ذم جم٤مُمٕمٜم٤م وم٢مهنؿ حي يٚمتزُمقا َّ
( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.29 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.11 :
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ًمٜم٤م هم٤مي٦م اإلذٓل.
وؾم٥م
أيْم٤م :وٓ خيٗمك قمٚمٞمٝمؿ هؿ أٟم٤م ٓ ٟمرى أن يٙمقٟمقا حت٧م أيديٜم٤م ُمع إفمٝم٤مرهؿ ؿمتٛمٝمؿ ديٜمٜم٤م
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ً
َّ
ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومٚمق أهنؿ ومٕمٚمقا ذًمؽ صمؿ زقمٛمقا أهنؿ فمٜمقا أهنؿ طملم قم٤مهدوٟم٤م ،قم٤مهدوٟم٤م قمذغم أن هلذؿ أن
َيٝمروا سمٛمثؾ هذا ،ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم :حي ُيٚمتٗم٧م إمم ىمقهلؿ وم٢مٟمام أًمزم سم٤معمذ ًَّم٦م وىمٌٚمٝم٤م إمم احلد اًمذي شم٘مدم ،ومال يٛمٙمـ
أن ُئمـ وٓ جمرد فمـ أن ًمف أن ََيٝمر ذم طمؼ ديٜمٜم٤م هبذا ،وٟمحـ حي ٟمٙمتً٥م ذف اًمدٟمٞم٤م وٓ ذف أظمذرة إٓ هبذذا
قٓ ِمـ َأ ْك ُػ ِس ِفؿ يتْ ُؾق ٤م َؾق ِفؿ آياٖمِ ِ
ِِ
ىف َو ُيى َز٬م ِ
ث ٪مِ ِ
٦م إِ ْذ َٕم َع َ
قف ْؿ
اًمديـ ،ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ﴿ :٭مَ َؼدْْ َمـ اهللُ َ٤م َٜم اٛمُْ ْممـ َ
قف ْؿ َر ُ٠م ً ْ
ْ َ َ ْ ْ َ
ويعؾؿفؿ ا٭مْؽِتََاب و ِْ
أذل طم٤مل ِّ
اْل ْؽ َْؿ َة َوإِ ْن َ٬مَا ُكُقا ِم ْـ َ٫مبْ ُؾ ٭مَ ِػل ََ َال ٍل ُمبِ٦م﴾  ،ومٙمٜم٤م ذم ِّ
وأىمؾ طم٤مل وحي َيٕمؾ اهلل قمز
َ َ
ََُ ُُ ُ
( )1

وضمؾ ًمٜم٤م اًمٕمزة واًمنمف ذم اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ٟمرضمقه ذم أظمرة إٓ سمديٜمٜم٤م ،وإٓ ومٙم٤من أضمدادٟم٤م ذم اه٤مهٚمٞمذ٦م قمذغم أرذل ُمذ٤م
يٙمقنُ ،م٤م اًمذي أظمرضمٜم٤م ُمـ شمٚمؽ اه٤مهٚمٞم٦م إٓ ومْمؾ اهلل قمز وضمؾ هبذذا اإلؾمذالم ،ومٝمذؿ يٕمٚمٛمذقن أن ذف اًمذدٟمٞم٤م
ِ
مهتُُٝم٤م ذم مجع إُمقال ُمٜمٝمؿ ذم اهزي٦م ُمذع اًمروذ٤م
وأظمرة ًمـ شمٜم٤مًمف إُم٦م إٓ سمديٜمٝم٤م ،وأن إُم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن َّ
سمً٥م اهلل ورؾمقًمف .ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم :هؿ يٕمٚمٛمقن هذا ومٚمق ادقمقا أهنؿ ئمٜمقن أٟمف َيقز هلؿ ذًمؽ ،ىم٤مل :حي ُيٚمتٗم٧م
ِّ
ذ٥م ُمذـ أهذؾ
إمم ىمقهلؿٕ :هنؿ يٕمٚمٛمقن ذًمؽ قمٜمََّّ٤م قمٚمام شم٤م ًُّم٤م .ومٝمذا هق اًمدًمٞمؾ إول ُمـ أدًم٦م اًم٘مرآن قمغم ىمتؾ َُمذـ َؾم َّ
ُمتٕمزز ُُمٜم٤مومِح قمـ سم٤مـمٚمف ُمٙم٤مسمر ُمٕم٤مٟمد.
اًمّم َٖمَ٤مر وأٟمف ِّ
اًمذُم٦م وأٟمف حي َيٚمزم َّ
ىم٤مل رمحف اهلل :اعمقوع اًمث٤مين :ىمقًمف شمٕم٤ممم٬َ ﴿ :مقػََ ي ُؽُق ُن ٭مِ ْؾؿ ْ ِ ِ
٦م َ٤م ْفدٌٌ ِ٤مـْْدََ اهللِ َو ِ٤مـْْىدََ َر ُ٠مىق٭مِ ِف﴾ ،إمم ىمقًمذف:
٨م٬م َ
ُ
ْ َ
﴿وإِ ْن َك َؽثُقا َأ ْي ََم َهن ُ ْؿ ِم ْـ َٕم ْع ِد َ٤م ْف ِد ِه ْؿ َو َ٢م َعـُُقا ِْم ِديـ ِ ُؽ ُْؿ َ٪م َؼاٖمِ ُؾقا َأئِؿ َة ا٭مْ ُؽ ْػ ِر﴾ أي٦م ٟ .مٗمك ؾمٌح٤مٟمف أن يٙمقن هلؿ قمٝمد
َ
( )2

إٓ ُم٤م داُمقا ُمًت٘مٞمٛملم ًمٜم٤م ،ومٕمٚمؿ أن اًمٕمٝمد ٓ يٌ٘مك ًمٚمٛمنمك إٓ ُم٤م دام ُمًت٘مٞمام ،وُمٕمٚمقم أن جم٤مهرشمٜم٤م سم٤مًمقىمٞمٕم٦م ذم رسمٜم٤م
وٟمٌٞمٜم٤م ويمت٤مسمٜم٤م وديٜمٜم٤م ي٘مدح ذم آؾمت٘م٤مُم٦م ،يمام ًمق طم٤مرسمقٟم٤م ،سمؾ ذًمؽ أؿمد قمٚمٞمٜم٤م إن يمٜم٤م ُم١مُمٜملم ،وم٢مٟمذف َيذ٥م قمٚمٞمٜمذ٤م أن
ٟمٌذل دُم٤مءٟم٤م وأُمقاًمٜم٤م طمتك شمٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م ،وٓ َيٝمر ذم دي٤مرٟم٤م سمٌمء ُمـ أذى اهلل ورؾمقًمف ،يقوحف ىمقًمف:
﴿ َ٬م ْق َ
ػَ َوإِ ْن َيظْ َف ُروا َ٤م َؾ ْق ُؽ ُْؿ َٓ َي ْر ُ٫مبُقا ٪مِق ُؽ ُْؿ إِ آ َو َٓ ِذمة﴾  ،أي يمٞمػ يٙمقن هلؿ قمٝمد وًمق فمٝمروا قمٚمٞمٙمؿ حي َير ُىمٌذقا
( )3

( )1ؾمقرة آل قمٛمران.164 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.12 - 7 :
( )3ؾمقرة اًمتقسم٦م.8 :
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اًمرطمؿ وٓ اًمٕمٝمد ،وم ُٕم ِٚمؿ أن ُمـ يم٤مٟم٧م طم٤مًمف أٟمف إذا فمٝمر حي َي ْر ُىم٥م ُم٤م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ُمـ اًمٕمٝمد ،حي يٙمذـ ًمذف قمٝمذد ،و َُمذـ
٤مه َرٟم٤م سم٤مًمٓمٕمـ ذم ديٜمٜم٤م يم٤من ذًمؽ دًمٞمال قمغم أٟمف ًمق فمٝمر حي َي ْر ُىم٥م اًمٕمٝمد ،وم٢مٟمف ُمع وضمقد اًمذًم٦م يٗمٕمذؾ هذذا ،ومٙمٞمذػ
َضم َ
يٙمقن ُمع اًمٕمزة ،وهذا سمخالف ُمـ حي ئمٝمر ًمٜم٤م ُمثؾ هذا اًمٙمالم.
هذا اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين ذيمر هذه أي٦م وووحٝم٤م سم٤مٔي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وُم٤م ذيمرشمف ُمـ وضمقد آؾمتٜمٌ٤مط اًمدىمٞمؼ قمٜمذد ؿمذٞمخ
اإلؾمالم رمحف اهلل شمٕم٤ممم وهق ُم٤م يٙمتِمٗمف ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ رمحف اهلل وٓؾمٞمام ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م٬َ ﴿ :مقْػََ َوإِ ْن َيظْ َف ُروا َ٤م َؾقْ ُؽ ُْؿ
َٓ َي ْر ُ٫مبُقا ٪مِق ُؽ ُْؿ إِ آ َو َٓ ِذمة﴾  ،يمٞمػ اؾمتخرج ُمٜمٝم٤م اًمدًٓم٦م قمغم أن ِّ
٥م وم٢مٟمف يٜمت٘مض قمٝمده.
اًمذ ُِّمل إذا َؾم َّ
ِِ
ِ
ِ
ي٘مقل اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين :ىمقًمف شمٕم٤ممم٬َ ﴿ :مقػََ ي ُؽُق ُن ٭مِ ْؾؿ ْ ِ ِ
﴿وإِ ْن َك َؽثُقا
٨م٬م َ
٦م َ٤م ْفدٌٌ ٤مـْْدََ اهللِ َو٤مـْْدََ َر ُ٠مق٭مف﴾ ،إمم ىمقًمفَ :
ُ
ْ َ
( )1

َأ ْي ََم َهن ُ ْؿ ِم ْـ َٕم ْع ِد َ٤م ْف ِد ِه ْؿ َو َ٢م َعـُُقا ِْم ِديـ ِ ُؽ ُْؿ َ٪م َؼاٖمِ ُؾقا َأئِؿ َة ا٭مْ ُؽ ْػ ِر﴾ أي٦م  .اًمٕمٝمد اًمذي يٙمذقن ًمٚمٛمنمذيملم إذا ٟمٙمثذقه
( )2

وذًمؽ يٙمقن سم٠ميمثر ُمـ وضمف ،ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمثؾ اعمً٤مئؾ اًمثامين اًمتل شم٘مذدُم٧م ،واعمًذ٤مئؾ إرسمذع اًمتذل ذيمذرت،
﴿وإِ ْن َك َؽثُقا َأ ْي ََم َهن ُ ْؿ ِم ْـ َٕم ْع ِد َ٤م ْف ِد ِه ْؿ َو َ٢م َعـُُقا ِْم ِديـ ِ ُؽ ُْؿ َ٪م َؼاٖمِ ُؾقا َأئِؿ َة ا٭مْ ُؽ ْػ ِر﴾  .وم٤مهلل
ومٜمٙمثٝمؿ ًمٚمٕمٝمد يٙمقن ًمف صقرَ ،
( )3

شمٕم٤ممم ضمٕمؾ هلؿ اًمٕمٝمد ُم٤مداُمقا ُمًت٘مٞمٛملم ًمٜم٤م ،وُمـ أفمٝمر اًمِمتؿ ًمٜمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٚمٞمس سمٛمًت٘مٞمؿ ًمٜم٤م ،يمام أٟمف
٤مه َرٟم٤م سم٤معمح٤مرسم٦م وسمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف قمٝمد صمؿ حي َي ْٗم َج٠م إٓ وظمٞمقًمف وأؾمٚمحتف وىمد أقمٓمك اًمٕمٝمد ومذسمح ذم اعمًذٚمٛملم ،هذؾ
ًمق َضم َ
يٌ٘مك ًمف قمٝمد ٓ يٌ٘مك ًمف قمٝمدٟٕ :مف طم٤مرب .ومٞم٘مقل رمحف اهلل شمٕم٤ممم :إن اًمٕمٝمد إٟمام يثٌ٧م هلؿ إذا يم٤مٟمقا ُمًت٘مٞمٛملم ،وم٢مذا
ومٕمٚمقا ومٕمال ظمرضمقا سمف قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م ًمٜم٤م وم٢مٟم٤م ٓ ٟمٕمٓمٞمٝمؿ اًمٕمٝمذد إٓ ذم طمذ٤مل آؾمذت٘م٤مُم٦م ،ومٙمذام أهنذؿ ًمذق ضم٤مهروٟمذ٤م
سم٤معمح٤مرسم٦م يٙمقٟمقن ٟم٤مىمْملم ًمٚمٕمٝمد ومٙمذًمؽ إذا ضم٤مهروٟم٤م سمحرسمٜم٤م ذم ديٜمٜم٤م سمؾ ذًمؽ واهلل أؿمد قمغم اعم١مُمـ ومذ٢من طمذرهبؿ
ًمٚمديـ أقمٔمؿ ُمـ طمرهبؿ ًمٜم٤م سم٠من ٟم٘متؾ وٟمٙمقن ؿمٝمداء ومحرهبؿ ًمٜم٤م ذم ديٜمٜم٤م وإؾمامقمٝمؿ ًمٜم٤م ذم رسمٜمذ٤م وذم ٟمٌٞمٜمذ٤م صذغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذم يمت٤مسمٜم٤م وذم أطمٙم٤مم ديٜمٜم٤م ،إؾمامقمٝمؿ ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م اعمٙمروه أؿمد سمٙمثػم ُمـ أن يٙمقن سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ىمتذ٤مل ،ومذ٢من
اعم١مُمـ إذا يم٤من ص٤مدىم٤م وم٢مٟمف يٌذل دُمف وُم٤مًمف إلقمالء يمٚمٛم٦م اهلل قمز وضمؾ ،وٓ َيٝمر ذم سمالد اإلؾمذالم سمذام ومٞمذف أذى اهلل
وو َح ذًمؽ رمحف اهلل شمٕم٤ممم سم٤مؾمتدًٓمف سم٤مٔي٦م إظمرى طمٞم٨م ىم٤مل :إن هذه أي٦م اعمذيمقرة ذم ؾمقرة اًمتقسمذ٦م
ورؾمقًمفَّ ،
( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.8 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.12 - 7 :
( )3ؾمقرة اًمتقسم٦م.12 :
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شمقوحٝم٤م أي٦م إظمرى سمٕمده٤م سمٛمجٛمققم٦م ُمـ أي٤متً ،مٞمً٧م شم٤مسمٕم٦م هل٤م ُمٌ٤مذةً ،مٙمـ أظمذ ُمـ هذه دًمٞمال صمؿ سم َّٞمٜمف ُمـ
وو َح اؾمتدًٓمف يمام ىمٚمٜم٤م سمذيمر هذه أي٦م وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم٬َ ﴿ :م ْق َ
ىروا َ٤م َؾى ْق ُؽ ُْؿ َٓ
ظمالل أي٦م إظمرىَّ ،
ىػَ َوإِ ْن َيظْ َف ُ
مح٤م وهل ِ
اإل رل وٓ ِذ َُّم٦م،
َي ْر ُ٫م ُبقا ٪مِق ُؽ ُْؿ إِ آ َو َٓ ِذمة﴾  ،خيؼم شمٕم٤ممم أهنؿ ًمق فمٝمروا ومتٙمٜمقا ُمـ اعمًٚمٛملم حي َي ْر ُىم ٌُقا ومٞمٝمؿ َر ِ ً
( )1

حي َي ْر ُىمٌُقا اًمٕمٝمد ،ي٘مقل رمحف اهلل :ومد ًَّم٧م أي٦م قمغم أن ُمـ يم٤مٟم٧م طم٤مًمف أٟمف ًمق شمٖم َّٚم٥م قمٚمٞمٜم٤م حي يرىم٥م اًمذرطمؿ اًمتذل سمٞمٜمٜمذ٤م
وسمٞمٜمف وٓ اًمٕمٝمد اًمذي قم٤مهدٟم٤م وم٢مٟمف ًمٞمس ًمف قمٝمد سمٜمص أي٦م ،وهذا اًمذي ـمٕمـ ذم ديٜمٜم٤م وهق ذًمٞمؾ ص٤مهمر حت٧م أيديٜم٤م
ىمد دًمؾ سمٗمٕمٚمف هذا قمغم أٟمف ًمق فمٝمر قمٚمٞمٜم٤م حي َي ْر ُىم٥م ُم٤م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ُمـ قمٝمدٟٕ :مف إذا ومٕمؾ هذا واضمؽمأ قمٚمٞمف ُمذع وضمذقد
اًمذًم٦م واًمّمٖم٤مر اًمذي يٚمزُمف سمٞمٜمٜم٤م ومٙمٞمػ ؾمٞمّمٜمع إذا ًمق أٟمف متٙمـ ُمٜم٤م وىمدر .أُم٤م ُمـ حي ئمٝمر ُمٜمف ذم طم٤مل ذُمتف ُم٤م يدل
شمٕمزز و َىم ِدر وم٢مٟم٤م ٟمٗمل ًمف سمٕمٝمده وٓ ٟمدري سم٤مًمٖمٞم٥م ُم٤م اًمذي ؾمٞم٘مع ُمٜمف ًمق أٟمف متٙمـ ،و َٟم َِٗمل ًمف سمٕمٝمدهٟٕ :مف
قمغم طم٤مًمف ًمق َّ
شمٕمزز ومت َّٙمَّـ حي ي ِ
ػ ًمٜم٤م سم٤مًمٕمٝمد .ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل - :وهذا اًمتٜمٌٞمف حي يذذيمره
حي ئمٝمر ُمٜمف ُم٤م يدل قمغم أٟمف ًمق َّ
َ
اًم ٌَ ْٕم ِكم رمحٝمؿ اهلل مجٞمٕم٤م -أي٦م وإن يم٤مٟم٧م ذم أهؾ اهلدٟم٦م اعم٘مٞمٛملم ذم دي٤مرهؿ ومٛمٕمٜم٤مه٤م صم٤مسم٧م ذم اًم ِّذ ُِّمل اعم٘مٞمؿ ذم دي٤مرٟم٤م
ُمـ سم٤مب أومم.
***
إ٠مئؾة
و٠مَّ ا٭مر٠مقل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ٠مباا واَحا وذ٭مؽ ٤مالكقة هىؾ كسىتطقع أن كؼتؾىف
ا٭مسمال :مـ َ٠مَّ اهلل َ
ٕمدون ا٠متئذان ا٭معؾَمء وا٭مقٓة ٩مٝمة هلل ور٠مق٭مف؟
اْلقابٟ :محـ ٟمٕمٚمؿ أن طمٙمٛمف اًم٘متؾ يمام شم٘مدمً ،مٙمـ أن يًذتٕمٛمؾ هذذا ذم اًمٜمذ٤مس ٓؿمذؽ أن هذذا يذ١مدي إمم
اًمٗمقى.
٥م وىمد ُيٌتغم أطمد
٥مٟٕ :مف إذا ذه٥م سمف إمم اًم٘م٤ميض ـمٚم٥م اًم٘م٤ميض اًمِمٝمقد قمغم أٟمف َؾم َّ
أوٓ ٓ :سمد أن يثٌ٧م أٟمف َؾم َّ
٥م ىمد
اًمً َّ
ومٞم٘م٤مل :إٟمف َؾم َّ
٥م طمتك ُي٘متؾ ومال شمٙمقن إُمقر هٙمذا ،سمؾ ٓ سمد أن ُشمُْم ٌَط وشمثٌ٧م اًمِمٝم٤مدة طمتك يت٠ميمد ُمـ أن َّ
ذ٥م اعمُ ِ
قضمذ٥م
َو َىمع .صمؿ ُمً٠مًم٦م أظمرى ٟم ٌَّ ُ
اًمً َّ
ٝم٧م قمٚمٞمٝم٤م ذم أول اًمٙمالم ٓ سمد ُمـ اًمت٠ميمد ُمـ أن اًمٚمٗمٔم٦م ومٕمال شمدل قمذغم َّ

( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.8 :
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يب سمـ يمٕم٥م ريض اهلل
٥م وم ُٞم٘متؾ صمؿ يتْمح أهن٤م ًمٞمً٧م َؾم ًٌّ٤م ،وإذا يم٤من ُأ َ ر
ًمٚم٘متؾ ،وم٘مد َيًٛمع أطمد يمٚمٛم٦م ومٞم٘مقل :هذا ىمد َؾم َّ
قمٜمف يمام شم٘مدم ذم طمديثف ذم «صحٞمح ُمًٚمؿش ىمد َوم ِٝمؿ ُمـ إٟمّم٤مري طملم ىم٤مل ٓ :أطم٥م أن سمٞمتل ُُم َٓمٜمَّ ًٌذ٤م سمٌٞمذ٧م اًمٜمٌذل
ذر َض
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ىمد َوم ِٝمؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م يدل قمغم اعمٕمٜمك اًمًٞمئ طمتك ذه٥م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ و َقم َ
قمٚمٞمف إُمر واؾمتدقم٤مه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾم٠مًمف قمـ اًمٙمٚمٛم٦م واعمراد ُمٜمٝم٤م ،هذا يمٚمف ُي ِ
قضم٥م اًمؽم ري٨مٟٕ :مف ىمذد
٥م.
ُيٌتغم أطمد .يريد أطمد أن ي٘متؾ أطمدًً ا ومٞم٘مقل ؾمٛمٕمتف َي ًُ ر
٥م ومٞمُ٘متؾ وٓ يّمح َؾمٌرف .ذم هذه احل٤مًم٦م يٙمقن اًم٘م٤مشمؾ ىمذد ىمتذؾ إٟمًذ٤مٟم٤م ٓ
اًمً ِّ
صم٤مٟمٞم٤م :ىمد ي٘مقل يمٚمٛم٦م ٓ شمدل قمغم َّ
َيقز ىمتٚمف ومٞمًتقضم٥م هق اًم٘متؾ .ومال سمد ُمـ أن ُشم َُر َّد إُمقر إمم اًم٘مْم٤مة ًمٞمحٙمٛمقا ومٞمٝم٤م سمام ي٘متْمٞمف احلٙمؿ اًمنمقمل.
ا٭مسمال :هؾ ا٭مؼقل ا٭مشا نذ ُيؾغل إْجاع أهؾ ا٭معؾؿ أو ٤مؾَمء ا٭معٯم؟
اْلقاب :إذا حت٘م٘مٜم٤م وضمقد اإلمج٤مع وأٟمف صم٤مسم٧م ومال اقمتٌ٤مر سمام َخي ِرق اإلمج٤مع ،سمؾ ىمذ٤مل إصذقًمٞمقنً :مذق أن أهذؾ
اًمٕمٚمؿ اشمٗم٘مقا قمغم ىمقًملم اصمٜملم ،أي أمجع أهؾ اًمٕمٚمذؿ ذم ُمًذ٠مًم٦م ُمذـ اعمًذ٤مئؾ قمذغم أهنذ٤م دائذرة ُمذثال سمذلم اًمقضمذقب
وآؾمتحٌ٤مب ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل :أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أهن٤م ُمنموقم٦م ،صمؿ ُمٜمٝمؿ ُمـ أوضمٌٝم٤م وُمٜمٝمؿ ُمـ اؾمتحٌٝم٤م ،ومٚمق
ذ٧م
ضم٤مء أطمد سمٕمدهؿ واؾمتحدث ىمقٓ صم٤مًمث٤م ،ىم٤مل :إهنذ٤م ٓ شمّمذؾ إمم طمذد اًمقضمذقب وٓ آؾمذتحٌ٤مب ًم٘مٞمذؾَ :ظم َر ْىم َ
اإلمج٤مع ،ىم٤مل :ذم اعمً٠مًم٦م ىمقٓنٟ ،م٘مقل :اًم٘مقٓن اضمتٛمع أهٚمٝمام ذم أُمر واطمد وهق أن اعمًذ٠مًم٦م ُمنمذوقم٦م شمذدور سمذلم
وم٠مشمٞم٧م سم٘مقل
خي ِْر ُق اإلمج٤معٕ :ن اهٛمٞمع ُجم ْ ِٛم ٌع قمغم أهن٤م ُمنموقم٦م
آؾمتحٌ٤مب وسملم اًمقضمقب ،أٟم٧م أن أشمٞم٧م سم٘مقل َ ْ
َ
ظم٤مًمٗم٧م ومٞمف اإلمج٤مع حي شم٘مؾ :إهن٤م واضمٌ٦م وٓ إهن٤م ُمًتحٌ٦م ،ومامذا يٙمقن ىمقًمؽ يٙمقن ظم٤مر ًىم٤م ًمإلمج٤معَ ،
ومخ ْر ُق اإلمج٤مع
َ
اعمت٠م َّيمَّد ُمٜمف اًمث٤مسم٧م إذا حت٘م٘مٜم٤م أٟمف إمج٤مع ٓ ؿمؽ أٟمف ُمردود قمغم ىم٤مئٚمف ،وأٟمف َي٥م أن ُيق َىمػ قمٜمد َطمدِِّّ هً .مٙمـ اٟمتٌف ذم أُمر
اإلمج٤مع إمم أُمر وهق أن يمثػما ُمـ دقم٤موى اإلمج٤مع ٓ شمثٌ٧م ويٙمقن ذم اعمً٠مًم٦م أيمثر ُمـ ىمقل خيٗمك هذا قمغم ُمـ َحي ِٙمل
اإلمج٤مع صمؿ ي٘مقل :اعمً٠مًم٦م حمؾ إمج٤مع ،وهذا اًم٘مقل خم٤مًمػ ًمإلمج٤مع ،وًمٞمس إُمر يمذًمؽ.
ا٭مسمال :أر٘مقا ٖمذ٬مٝم اْلارضيـ واٛمستؿع٦م ٕمعدم ا٭مـسقان ا٭مصالة وا٭مسالم ٤مىٜم ر٠مىقل اهلل صىٜم اهلل ٤مؾقىف
و٠مؾؿ ٤مـد ذ٬مره.
اْلقاب :ضمزاك اهلل ظمػما ،هذا مم٤م يٜمٌٖمل وأٓ يٛم َّؾ اإلٟمً٤من ،وم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل« :ا٭مْب ِ
خ ُ
ىـ
قىؾ َم ْ
َ
ََ
ً
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ِ
ِ
ٜمّمح ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ،سمٙمت٤مسمذ٦م اًمّمذالة
ُذ٬م ْر ُت ٤مـْْدََ ُه ُٗمؿ ََل ْ َي َصؾ َ٤م َ٥مش  ،صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،وهٙمذا ذم اًمٙمت٤مسم٦م ُي َ
( )1

قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وإذا يم٤من ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ يٙمت٥م سمنقم٦م ويريد أن يًتدرك اًمٙمالم وم٢مذا ضم٤مء ذيمر اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٙمت٥م :اًمٜمٌل ويؽمك ومراهم٤م ،ويقاصؾ اًمٙمت٤مسم٦م طمتك ٓ يٗمقشمف رء صمؿ يٕمذقد إمم هذذه اعمقاوذع
اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٗمراغ ويٙمت٥م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .هذا أُمر ؾمٝمؾ وٓ يٗمقت وًمٞمس ُمـ اًمّمٕم٥م قمغم اإلٟمً٤من أن يٙمثر
ُمـ اًم َّٚم َٝم ِ٩م سم٤مًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف.
ا٭مسمال :٭مق أردت أن إٔمحث ٖمػصقؾ ٫مقل اْلـػقة ٕما٭متعزير أو ا٭مؼتؾ ٠مقا٠مة ٤مـد ا٭متؽرار٪ ،مػل أي ا٭مؽتَّ؟
اْلقاب :ذم يمت٥م احلٜمٗمٞم٦م ،يمت٥م اعمٓمقٓت «اًمنظمزش وهمػمه ،دمد هذا ذم يمتٌٝمؿ.
ا٭مسمال :مـ ا٭مـصارى ْم ٕمعض ا٭مبالد ا٭معرٕمقة مـ يقاصؾ ا٭مسَّ ٭مقؾ هنار٪ :مَم ٙمؽؿفؿ ا٭م٨م٤مل؟
اْلقاب :قمغم يمؾ طم٤مل ُمـ َصم ٌَ َ٧م َؾم رٌف ذم سمالد قمرسمٞم٦م أو سمالد أقمجٛمٞم٦مُ ،م٤مداُم٧م حت٧م طمٙمؿ اعمًٚمٛملم اًمقاضم٥م أن
ُحي َ٤مل سمٞمٜمٝمؿ وأن يرومٕمقا ٕوزم إُمر ،ويٚمزم اًم٘م٤ميض وي٘مقل هذه اًم٘مْمٞم٦م أن وصٚمتؽ وومٞمٝم٤م طمٙمذؿ واوذح ُمٌذلم
واًمِمٝمقد طم٤مضون ،وم٢مذا ؿمٕمروا سم٠مهنؿ ؾمٞمالطم٘مقن قمٜمد اًم٘مْم٤مء وقمٜمد همػمه ٓ ؿمؽ أهنؿ ي ِ
ذذ رًمقنً ،مٙمذـ إذا ُشم ُِر ُيمُذقا
َ
ُ َ
ِ
شمٙمرر هذا ،واًمٕم٤مدة وهلل احلٛمد أهنؿ ُي٤مسمقن ذم اًمٕمٛمقم إهمٚم٥م ،وهلل احلٛمد أهنؿ ُي٤مسمقن ،وٓؾمٞمام ُمـ
ُ
وصٛم َ٧م قمٚمٞمٝمؿ َّ
اًمٜمّم٤مرى وٟمحقهؿ خي٤مومقن ظمقوم٤م ؿمديدا ،وإن يم٤من ووع اعمًٚمٛملم قمغم هذا احل٤ملٕ :ن ُم٘م٤مم اًمٜمٌل صذغم اهلل قمٚمٞمذف
وؾمٚمؿ ُم٘م٤مم قمٔمٞمؿ ،طمتك ًمق يم٤من اعمًٚمؿ ي٘مٓمع اًمٓمريؼ ،طمتك ًمق يم٤من وم٤مضمرا زاٟمٞم٤م ،إذا ِذ ْيمْر اًمرؾمذقل صذغم اهلل قمٚمٞمذف
وؾمٚمؿ سمٛمًٌَّ٦م دارت مح٤مًمٞمؼ قمٞمٜمٞم٦م ويِمتد هذا قمٚمٞمف ضمدا :وًمذًمؽ ىمٚمٜم٤م :إن اًمٕمّم٤مة واعمٓمٞمٕملم يِمؽميمقن ذم أصؾ طم٥م
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
) (1أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)221/1واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب اًمدقمقات -سم٤مب ىمقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رهمؿ أٟمػ رضمؾ
( ،)3546واًمٜمً٤مئل ذم «ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى ش ( ،)9883( ،)8122وذم «قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦مش ( ،)56( ،)55واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم «أطم٤مد واعمث٤مينش
( ،)432وأسمق يٕمغم ذم «ُمًٜمدهش ( ،)6776واًمٌزار ذم «ُمًٜمدهش ( ،)1342واسمـ طمٌ٤من ذم «صحٞمحفش ( ،)929واًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمش
( ،)2885/127/3واحل٤ميمؿ ذم «اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلمش ( ،)734/1واًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؿمٕم٥م اإليامنش ( ،)213/2وإؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق
اًم٘م٤ميض ذم «ومْمؾ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿش ( ،)36( ،)35( ،)32واسمـ قمً٤ميمر ذم «شم٤مريخ دُمِمؼش (ُ )326/49مـ ـمريؼ:
ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل سمف .وم٘مد ظم٤مًمػ قمٛمرو سمـ احل٤مرث ،وقمٌد اًمٕم زيز سمـ حمٛمد .وم٘مد أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم «ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمىش (ُ ،)9885مـ ـمريؼ:
ً
ُمرؾمال ،صمؿ ىم٤مل اًمٜمً٤مئل (« :)19/6ظم٤مًمٗمف قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد ،رواه
قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد ،قمـ قمامرة سمـ همزي٦م ،قمـ قمٌد اهلل سمـ طمًلم قمـ قمكم
ً
ُمرؾمالش.
قمـ قمامرة سمـ همزي٦م ،قمـ قمٌد اهلل سمـ قمكم سمـ احلًلم ،قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
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ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ :أصؾ طم٥م اهلل ورؾمقًمف ٓ يٛمٙمـ أن يٜمٕمدم ُمـ ىمٚم٥م اعمًٚمؿ ،وإذا شمّمقرٟم٤م أطمدا ًمٞمس ذم ىمٚمٌف
ُمـ طم٥م اهلل وٓ رؾمقًمف ذم أصؾ اعمحٌ٦م ٓ يٙمقن ُمًٚمام أصالٕ :ن حمٌ٦م اهلل ورؾمقًمف أصؾ ُمـ طمٞم٨م أصؾ وضمقده٤م
قمٜمد اهٛمٞمعً ،مٙمـ اًمٙمالم ذم شمٗم٤موَتؿ ومٞمٝم٤م يمام ذم ُمً٤مئؾ اإليامن زي٤مدَت٤م وٟم٘مّمٝم٤م ،وم٠مصٚمٝم٤م ُمقضمقد ًمق يم٤من اإلٟمًذ٤من
قمغم ُم٤م يم٤من ُمـ اعمٕم٤مي ،وذم هذا أظمٌ٤مر وطمٙم٤مي٤مت قمجٞمٌ٦م ضمدًًّّ ا ُمـ ٟمٗمس اًمٕمّم٤مة ،يمٞمػ أهنؿ يِمتد أُمر ٟم٘مٛمتٝمؿ قمغم
شمٕمرض ًمإلؾمالم وهمػمه وئمـ سمٕمض اًمٜم٤مس إذا رآهؿ أهنؿ يتً٤مهٚمقن ذم ُمثؾ هذا ،ومٞمٙمقن هذا اًمٕم٤مي ُمـ أؿمد
ُمـ َّ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهلل احلٛمد مم٤م ُي٤مسمقٟمف ذم اًمٕمٛمقم إهمٚم٥م.
اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝمؿ .وم٠مُمر َؾم ِّ
٥م ِّ
ا٭مسمال :ما ا٭مسبَّ ْم ٤مدم ٫متؾ ا٭مذي َ٠مَّ ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ و٩مٝمه؟
شمٕمرض ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا صمٌ٧م ذًمؽ قمٚمٞمف.
اْلقاب :هذا هق طمٙمؿ اهلل اًمقاضم٥م ومٞمف ،أن ُي٘متؾ َُمـ َّ
ا٭مسمال :هؾ ُيصٜم ٤مٜم ا٭مساب اٛمسؾؿ و ُيد٪مـ ْم مؼٞمة اٛمسؾؿ٦م؟
٥م ارشمدََّّ و ُىمتؾ ،ومال يرصمذف
٥م وصمٌ٧م أٟمف َؾم َّ
ؾم٥م ارشمدََّّ  ،إذا َؾم َّ
ؾم٤مب ُمًٚمؿ!! إذا َّ
اْلقاب :هذا شمٜم٤مىمض ذم اًمً١مالٌّ ،
ِ
ِ
٤مب اعمًٚمؿ إذا ىمٞمذؾ:
اًمً ِّ
ىمراسمتف ،ويٙمقن ُم٤مًمف َوم ْٞمئً٤م ،وٓ ُيد َومـ ُمع اعمًٚمٛملم إذا ُطمٙمؿ سمً ٌِّف و ُىمتؾ .ومال ٟم٘مقلُ :م٤م طمٙمؿ َّ
ِ
ًمًذ٥م
٤مب وحي ُي٘متؾ ،وحت٘م٘مٜم٤م أٟمف صمٌذ٧م قمٜمذف ا
ر
٤مب إذا حي ي٘متؾ يٕمٜمل ًمق شمّمقر أٟمف ُوضمد َؾم ٌّ
إٟمف ُىمتؾً .مٕمٚمف يً٠مل قمـ اًم ًَّ ِّ
و ُقم ِرف ،وًمٞمس قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٔمٜمقنً ،مٙمـ حي يٓمٌؼ ومٞمف احلد ومال َيذقز ٕهٚمذف أن يذدظمٚمقه ذم اعمًذجد ًمٞمّمذكم قمٚمٞمذف
اعمًٚمٛمقن أصالٕ :هنؿ ر
٥م ،ومحٙمٛمف طمٙمؿ اًمٙمٗم٤مر.
يٖمِمقن اعمًٚمٛملم هبذا وٓ دمقز اًمّمالة قمٚمٞمف إذا حت٘م٘مٜم٤م أٟمف َؾم َّ
ا٭مسمال٫ :مق٭مف ٖمعا٧م٫َ ﴿ :مدْْ َ٬م َػ ْر ُٖم ُْؿ َٕم ْعدََ إِ َيَمك ِ ُؽ ُْؿ﴾  ،ما ٠مبَّ ا٭مؽػر ْم أية؟
( )1

اْلقاب :آؾمتٝمزاء سم٤مًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وسم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٕ :هنؿ ي٘مقًمقنُ :م٤م رأيٜم٤م ُمثؾ
ُىم َّر ِائٜم٤م َ ،ي ْٕمٜمُُقن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف.
( )2

َّ يشٟمط ٭مف آ٠متحالل؟
ا٭مسمال :هؾ ا٭مس ن
اًمٜمٌل صذغم
اْلقاب :هذه ُمً٤مئؾ اإلرضم٤مء اًمٗم٤مرهم٦م ،هذا يمالم وم٤مرغ ،ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م أن ؿمٞمخ اإلؾمالم ي٘مقل :إذا َؾم َّ
٥م َّ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٚمً٤مٟمف وم٢ممج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م أٟمف يٙمٗمر ،وٓ ُيٜمٔمر ذم أُمر آؾمتحالل ،يمٞمػ يٕمٜمل أُمر آؾمتحالل!! هذا

( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.66 :
( )2أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه ( )16912وىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر :وهق صحٞمح اإلؾمٜم٤مد.
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اًمنميم َّٞم٤مت ،وأن ُمـ ؾمجد ًمّمٜمؿ ٓ يٙمٗمر طمتك يًتحؾ ؾمٞمٗمتح سم٤م ًسم٤م ًمٞمس سمذ٤مهل َ ِّلم ،وأول ُمذـ
اًمٙمالم اًمٗم٤مرغ ًمتٝمقيـ ِّ ْ
ه ْٝم ُؿ سمـ َص ْٗمقان ،يٜمٌٖمل أن ُيٕم َٚمؿ هذا ،أول ُمـ ىم٤مل هذه اعم٘م٤مًم٦م سم٤مًمتٗمريؼ وأن اًمً٤مضمد ًمٚمِمٛمس
ىم٤مل هذه اعم٘م٤مًم٦م هق ا َ
َّ
ه ْٝم َؿ سمـ َص ْٗم َقان َر َّيمَّ٥م هذا اًم٘مقل ذم
واًمً٤مضمد ًمٚمّمٜمؿ ٓ يٙمٗمر إٓ إذا
ه ْٝم ُؿ سمـ َص ْٗمقان عم٤مذا ىم٤ملٕ :ن ا َ
اؾمتحؾ هق ا َ
اًمٙمٗمر قمغم ىمقًمف ذم اإليامنٕ :ن ىمقل اهَ ْٝم ِؿ سمـ َص ْٗم َقان ذم اإليامن هق ىمذقل ُهمذالة اعمرضمئذ٦م وهذق أن اإليذامن جمذرد
اعمٕمروم٦م ،ومّم٤مر اًمٙمٗمر ٓ يٙمقن سم٤مًمٚمً٤من قمٜمدهؿ ،وٓ يٙمقن اًمٙمٗمر سم٤مًمٗمٕمؾ وإٟمام يٙمقن اًمٙمٗمر سم٤مًم٘مٚم٥مِ ،حي َ ىم٤ملٟٕ :مذف
طملم يم٤من اإليامن ؿمٞمئ٤م واطمدا يرشمٗمع يمٚمف أو يٌ٘مك يمٚمف وُمقوٕمف اًم٘مٚم٥م وم٘مط ص٤مر اًمٙمٗمر ذم اًم٘مٚم٥م وم٘مط ،ور َّشمَّ٥م قمغم
٤مب هلل وًمرؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يٙمٗمر إٓ إذا اؾمتحؾُ ،مً٠مًم٦م إِ ْر َضم ِ٤مئٞمَّ٦م
واًمً َّ
هذا أن اًمً٤مضمد ًمٚمِمٛمس وًمٚم٘مٛمر َّ
ه ْٝمؿ سمـ َص ْٗم َقان ،أظمذه٤م اعمت٠مظمرون
َحم ْ َْم٦م ،يٜمٌٖمل أن ُيٕم َٚمؿ هذا ،وارضمع إمم يمت٥م اعم٘م٤مٓت دمد أن أصؾ اعم٘م٤مًم٦م ُمـ ا َ
ِ
ِ
ه ْٝمؿ .يمام شمالطمظ ؿمٞمخ اإلؾمالم دائام قمٜمد اًمٙمالم قمـ ىمذقل
ُمـ إَ َؿم٤مقم َرةٕ :ن ُم٘مقًم٦م إَ َؿم٤مقم َرة ُُمر َّيمٌَّ٦م ُمـ ُم٘مقًم٦م ا َ
ِ
ه ْٝمؿَ ،شمٌَِ َٕمذف
إَ َؿم٤مقم َرة ذم اإلرضم٤مء ي٘مقل :شم٤مسمٕمقا َضم ْٝم ًام ذم أصٚمفٕ :ن أول ُمـ ىم٤مل سم٠من اإليامن ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م وم٘مط هق ا َ
ِ
ذ٥م اهلل
يمً ِّ
قمٚمٞمف إَ َؿم٤مقم َرة وم٘م٤مًمقا :إن اإليامن هق اًمتّمديؼ وم٘مط .ضم٤مءت ُمً٠مًم٦م اًم ُٙمُٗمر َّي٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م يم٤مًمٙمٗمر سم٤مًمٚمً٤من َ
قمٞم٤مذا سم٤مهلل ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،واًمٙمٗمر سم٤مًمٗمٕمؾ يمام ًمق -قمٞم٤مذا سم٤مهللَ -وـمِئ اعمّمذحػ سم٘مدُمٞمذف أو رُمذ٤مه ذم

ُمقوع اًم٘مذارة واًمٜمج٤مؾم٦م أو ؾمجد ًمٚمّمٜمؿ أو ًمٚمِمٛمس ،إن ىم٤مًمقا :إهن٤م يمٗمر ٟم٘مْمقا ىمقهلؿ :إن اإليامن هق اًمتّمديؼ،
يمٞمػ يٜم٘مْمقٟمف ٕهنؿ ي٘مقًمقن ٓ :خيرج ُمـ اإلؾمالم إٓ سم٤مًمٓمريؼ اًمذي دظمؾ سمف وهق اًم٘مٚم٥م ،ىم٤مًمقا وم٢من ىمٚمٜمذ٤م :إٟمذف
ومتقرـمقا هب٤م ورـم٦م يمٌػمة ضمدا ،وأىمر
يٙمٗمر سم٤مًمٗمٕمؾ ومالسمد أن ٟم٘مقل :إن اإليامن ىمقل وومٕمؾ وقمٛمؾ .ضم٤مءت هذه اعمً٠مًم٦م َّ
ِ
ذ٥م اهلل
أىمر أن ىمقهلؿ ذم اإليامن يٕمد ورـم٦م وُمِمٙمٚم٦م عم٤مذا ىم٤ملٟٕ :م٤م إذا ىمٚمٜمذ٤م :إ َّن َؾم َّ
اًم َٙم َِْمٛمػمي -وهذه ُمـ ُمزاي٤مهَّ -
يمٗمرا ٓ-طمظ قمٌ٤مرشمف -ظم٤مًمٗمٜم٤م إمج٤مع إُم٦م يٕمٜمل ممـ
ورؾمقًمف وإن إًم٘م٤مء اعمّمحػ -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -ذم اًم٘مذارات ًمٞمس ً
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمس يمٗمرا ُم٤مذا يٙمقن -قمٞم٤مذا سم٤مهلل -هذذا
ىمٌٚمٜم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦مٟٕ :مف ًمق ىم٤مل أطمد :إ َّن َؾم َّ
٥م ِّ
اًمً٥م إن ىمٚم٧مً :مٞمس سمٙمٗمر يم٠مٟمؽ شم٘مقل :إن هذا اًمٕمٛمؾ ذم أصٚمف ٓ ُ ِ
خي رؾ سم٤مإليامن ،ىم٤مل :إن ىمٚمٜمذ٤م :إهنذ٤م يمٗمذر ظم٤مًمٗمٜمذ٤م
َّ ر
أصٚمٜم٤م ،وهق أن اإليامن آقمت٘م٤مد وم٘مط ،وإن ىمٚمٜم٤م إهن٤م يمٗمر ًمزُمٜم٤م ذم اإليامن اإلىمرار سم٠مٟمف قمٛمؾ .هٙمذا ىم٤مل وهذا شم٘مريذر
أىمر سمقرـم٦م.
دىمٞمؼ ضمدًًّّ ا ًمٚمٛمً٠مًم٦م وهق يمالم ُمـ َوم ِٝمؿ اعمً٠مًم٦م وهلذا َّ
وم٤مًم٘مقل سم٠مٟمف ٓ يٙمٗمر طمتك يًتَ َِح َّؾُ ،م٤م ُمٕمٜم٤مه ُمٕمٜم٤مه ُم٤م ىم٤مًمتف إَ َؿم ِ
٤مقم َرة ،ىم٤مًمقا :إن اإليامن عم٤م يم٤من هذق آقمت٘مذ٤مد
َ ْ
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اس اعمّمحػ سم٘مدُمٞمف ىم٤مًمقا- :وٓطمظ اًمٕمٌ٤مرةٟ -م٘متٚمف ذم
٥م اهلل إذا َد َ
يم٤من اًمٙمٗمر هق اهحقد واًمتٙمذي٥م ،ىمٞمؾ :وم٢مذا َؾم َّ
احلٙمؿ اًمنمقملٕ :ن ومٕمٚمف َد ًَّمٜم٤م قمغم أن ىمٚمٌف ىمد زال ُمٜمف اًمتّمديؼ .ىم٤مل أهؾ اًمًٜم٦م :اشمريمقٟم٤م ُمذـ هذذا اًمٙمذالم ومٕمٚمذف
ٟمٗمًف يمٗمر أو ٓ ،ىم٤مًمقاً ،ٓ :مٞمس سمٙمٗمر وٟمحـ ٟم٘متٚمف ذم اًمدٟمٞم٤م ويٛمٙمـ أن يٙمقن ذم أظمرة قمٜمد اهلل ُمـ أهؾ اإليذامن،
شمٕمرف عم٤مذا ظمذه٤م ىم٤مقمدة ي٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿُ :مـ َظم َٚمط ذم ُمٕمٜمك اإليامن َظم َٚم َط ذم ُمٕمٜمك اًمٙمٗمذرَُ ،مذ ْـ َظم َٚمذط ذم ُمٕمٜمذك
اًمتقطمٞمد َظم َٚمط ذم ُمٕمٜمك اًمنمك ،إذا ىمٚم٧م اإليامن ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾ وم٤مًمٙمٗمر ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾ ،إذا ىمٚم٧م اإليامن
اقمت٘م٤مد وم٘مط وم٤مًمٙمٗمر اقمت٘م٤مد ،وٓ يٙمقن اًم٘مقل يمٗمرا وٓ يٙمقن اًمٗمٕمؾ يمٗمراٟٕ :مؽ ضمٕمٚم٧م ُمٜمذ٤مط اعمًذ٠مًم٦م ذم اًم٘مٚمذ٥م
ومٞمٚمزُمؽ ذم هذه احل٤مًم٦م أن شم٘مقل :إن هذه إومٕم٤مل ًمٞمً٧م يمٗمرا ذم ذاَت٤م وهٙمذا ىم٤مًمقا ،ىم٤مًمقا :إن هذه إومٕم٤مل ذم ذاَت٤م
ًمٞمً٧م يمٗمراِ ،حي َ شم٘متٚمقٟمف إذا يم٤من طمٙمٛمؽ قمٚمٞمف سم٠مٟمف يم٤مومر ٕٟمف َوم َٕم َؾ ومِ ْٕمال وأٟم٧م شم٘مقل :يٛمٙمـ أن يٙمقن قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم
يم٤مُمؾ اإليامن عم٤مذا شم٘متٚمف إصؾ أن ُشمُدْْ َرأ احلدود سم٤مًمِمٌٝم٤مت  ،وم٢مذا يمٜم٧م شم٘مقل :إٟمف يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمـ همػم اًمٙمٗم٤مر
ومال َيقز ىمتٚمفٟٕ :مؽ شم٘متٚمف قمغم اًمردة ومال شم٘متٚمف ٕٟمف ٍ
ر
شمًتحؾ َد َُمف
زان ُحم ْ َّمـ ،وٓ شم٘متٚمف ٕٟمف ىم٤مشمؾُ ،م٤م اًمذي ضمٕمٚمؽ
( )1

٥م اهلل ،هؾ هذه اعم٘م٤مًم٦م يمٗمر ىم٤مل ،ٓ :يمٞمػ شم٘متٚمف ٓ َيذقز أن شم٘متٚمذف سمٜمذ٤مء قمذغم
ىم٤ملٟٕ :مف ىمد ىم٤مل هذه اعم٘م٤مًم٦م ُمـ َؾم ِّ
أصٚمؽ ٓ شم٘متٚمف إٓ إذا ىمٚم٧م :إن اعم٘م٤مًم٦م يمٗمر ،ىم٤مًمقاٟ :م٘متٚمف ٕن ُم٘م٤مًمتف د ًَّم٧م قمغم أن اًمتّمديؼ اٟمٕمدم ُمذـ ىمٚمٌذف ،طمتذك
يثٌتقا ُم٘مقًمتٝمؿ ومتٜم٤مىمْمقا وم٘متٚمقا ُمـ ىمد حيٙمٛمقن سم٠مٟمف ُمًٚمؿ.
٥م اهلل ،ويٙمذقن قمٛمذال
يمً ِّ
أُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م وم٘م٤مًمقا :يمام يٙمقن اإليامن ىمقٓ واقمت٘م٤مدا وقمٛمال ،وم٤مًمٙمٗمر يٙمقن ىمقٓ َ
يم٤مًمًجقد ًمٚمّمٜمؿ ،ويٙمقن اقمت٘م٤مدا سم٠مٟمقاع آقمت٘م٤مدات اًمٙمٗمري٦م ،أُم٤م أن شم٠ميت سمٛمذه٥م ُُم َر َّيمَّ٥م سملم ىمذقل أهذؾ اًمًذٜم٦م
ومت٘مقل :اإليامن ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾ واًمٙمٗمر اقمت٘م٤مد ،هذا حي ي٘مٚمف ٓ اعمرضمئذ٦م اًم٘مذداُمك وٓ أهذؾ اًمًذٜم٦م ،وهذق ُمذـ
إىمقال اًمتل حي يْمٌٓمٝم٤م ُمـ ىم٤مهل٤م ،حي يْمٌٓمقا ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م ويًت٘مٞمٛمقا قمٚمٞمف وحي يْمٌٓمقا ُم٘مقًم٦م اعمرضمئ٦م ويًت٘مٞمٛمقا
قمٚمٞمٝم٤م ،هذا اًمذي طمّمؾ سم٤مًمْمٌط وٓسمد ُمـ اًمقوقح ذم هذه اعمً٤مئؾ ُ-مً٤مئؾ آقمت٘م٤مد ٓ -يقضمد ومٞمٝم٤م جم٤مُمٚم٦م ،هذه
شمقرط هب٤م ،واًمًٌ٥م ُم٤م ىمٚمتف ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أهنؿ حي يٕمرومقا أن أصؾ اعمً٠مًم٦م
اعمً٠مًم٦م ٓ سمد أن ُشم َّ
ُقوحٕ :ن سمٕمض ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ َّ
ِ
ه ْٝم ِؿ
ه ْٝم َؿ ذم أصٚمفُ ،م٤م هق أصؾ ا َ
ه ْٝمؿ سمـ َص ْٗمقان ،وٓطمظ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم :دائام إؿمٕمري َشمٌَِ َع ا َ
ُمـ ُم٘مقًم٦م ا َ

( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش :يمت٤مب احلدود -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم درء احلدود ( ،)1424ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم «وٕمٞمػ اه٤مُمعش ( ،)259وىم٤مل:
«وٕمٞمػش.
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أن اإليامن اقمت٘م٤مد وأن اًمٙمٗمر اقمت٘م٤مد ،وم٠من شم٠ميت وشم٘مقل :ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾ هق اإليامن ،واًمٙمٗمر اقمت٘م٤مد ،هذا شمٜم٤مىمض،
﴿ُيؾِ ُػق َن ٕمِاهللِ َما َ٫ما٭مُقا َو٭مَ َؼدْْ
إذا ىمٚم٧م :إٟمف ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾ وم٤مًمٙمٗمر يٙمقن ىمقٓ واقمت٘م٤مدا وقمٛمال وهلذا ىم٤مل شمٕم٤مممْ َ :
َ٫ما٭مُقا َ٬مَؾِؿ َة ا٭مْ ُؽ ْػ ِر﴾  ،وم٤مًمٙمٗمر يٙمقن سمٙمٚمٛم٦م ،ومٛمـ ؾم٥م اهلل أو ؾم ِ
خ َر ُمـ ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ يمذام ذم هذ١مٓء
َ َّ
َ
َ
( )1

ِ
ِ
اًمذيـ ؾمخروا وم٘م٤مًمقاُ :م٤م رأيٜم٤م ُمثؾ ُىم َّرائٜم٤م ،سمٜمص اًم٘مرآنَ :
ومٛمـ اؾمتٝمزأ سم٤مهلل
﴿ٓ َٖم ْعتََذ ُروا َ٫مدْْ َ٬م َػ ْر ُٖم ُْؿ َٕم ْعدََ إِ َيَمك ُؽُؿ﴾ َ ،
( )2

ٙمره ًمٞمس ًمذف
٥م اهلل أو رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمقٓ ،أو ومٕمؾ ومٕمال ُمـ هذه إومٕم٤مل همػم ُُم َ
أو سمديٜمف أو َؾم َّ
ٚمجئ ُُم َ
شمقرـمقا هبذا
طمٞمٚم٦م ومال ؿمؽ أٟمف يٙمقن يم٤مومرا .وأُمقر آقمت٘م٤مد ًمٞمً٧م قمٌث٤م وٓ جم٤مُمٚم٦م وٓ ًمٕمًٌ٤م َي٥م اهٝمر هب٤م ،واًمذيـ َّ
حي ُحي ِٙمٛمقا اًم٘مقل ،وًمق رضمٕمقا ًمٙمت٥م اعم٘م٤مٓت ًمقضمدوا أن أصؾ اعم٘م٤مًم٦م ُمـ اهٝمؿ ،وأن اًمذذي َقمٛم َ٘مٝمذ٤م إَ َؿم ِ
ذ٤مقم َرة،
َْ
َّ
وسمٕمْمٝمؿ ًمألؾمػ َقم َّٛم َ٘مٝم٤م ُمـ ظمالل ذوح احلدي٨م ودظمٚم٧م قمغم سمٕمض ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ وُمذـ ظمذالل شمٗمًذػم سمٕمذض
أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ومدظمٚم٧م قمغم سمٕمض ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ وحي يتٗم َّٓمٜمقا هل٤م .وىمد ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم رمحذف اهلل شمٕمذ٤ممم،
وٟم ٌَّف ،واًمٗمتقى ُمٜمِمقرة ذم يمت٤مسمف اعم٤مشمع «ومت٤موى أريم٤من اإلؾمذالمشٟ ،م ٌَّذف إمم أن سمٕمذض ـمٚمٌذ٦م اًمٕمٚمذؿ ُيتٛمذقن سم٤مًمٗم٘مذف
وُيتٛمقن سم٤معمّمٓمٚمح وي٘مؾ اهتامُمٝمؿ سم٤مًمٕم٘مٞمدة ومٞم٘مٕمقن ذم ورـم٤مت ُمثؾ هذهُ ،مثؾ اعم٘مقًم٦م هذه اًمتل صذ٤مرت ذم أُمذر
اإليامن وذم أُمر اًمٙمٗمر وهل قمغم ظمالف أهؾ اًمًٜم٦م سمال ؿمؽ.
اب :أكا ٩مٝم مستحؾ؟
ا٭مسمال :ماذا ٭مق ٫مال ا٭مس ن
ٙمره ،ومٛمـ اعم١ميمد أٟمف زٟمديؼ يمذ٤مومر ،ومذال ي٘مذقل :أٟمذ٤م
يمً ِّ
٥م اهلل قمز وضمؾ وهق همػم ُُم َ
اْلقاب :إذا فمٝمر ُمٜمف ىمقل َ
ِ
أؾمتح رؾ ،هذا يمالم وم٤مرغ ٓ ي٘مقًمف إٟمً٤من قم٤مىمؾ ،وُم٤م اًمذي ومتح ُمقوقع آؾمتحالل ،ىمذ٤مل اهلل
٥م اهلل وٓ
أشمٙمٚمؿ سمِ ًَ ِّ
﴿و٭مَ َؼدْْ َ٫ما٭مُقا َ٬مؾِ َؿ َة ا٭مْ ُؽ ْػ ِر﴾  ،وم٢مذا ىم٤مًمقا يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر ي١مظمذون هب٤م ،هذا هدي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
شمٕم٤مممَ :
( )3

وهدي اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وهٜم٤مك أُمثٚم٦م يمثػمة ُمـ هذا ،وىمقل :اومتح زم ىمٚمٌف ،ىمٚمٌف إمم اهلل قمز وضمؾ ،إذا ىمذ٤مل
ف ُم٤م ذم ىمٚمٌف ،يمالم اًمٚمً٤من هذا سمٛمث٤مسم٦م اعمِ ْٖم َر َوم٦م اًمتل َشم ْٖم ِْرف هب٤م ُمـ اإلٟم٤مء ،ىمد سمٞمَّٜم٧م ُم٤م ذم ىمٚمٌؽ ،ومذ٢مذا
اًمٙمٚمٛم٦م وم٘مد َهم ِر َ
ذت هب٤م ،وحي شم٘مؾ يمٚمٛمذ٦م اًمٙمٗمذر
ىمٚم٧م :هذا اًمٙمالم ُِمٜمِِّّل ًمٞمس ُمالزُم٤م ًم٘مٚمٌلٟ ،م٘مقل :شمٙمذب ،إذا ىمٚم٧م يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر ُأ ِظم َ
( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.74 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.66 :
( )3ؾمقرة اًمتقسم٦م.74 :
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ٌّ
ُمًتحؾ ،ومٝمذا ُمـ اًمتٜم٤مىمض اًمذذي ٓ
ىمٓمٕم٤م إٓ إذا شمْمٛمـ ذًمؽ اًمٙمٗمر اًم٘مٚمٌل ،أُم٤م أٟمؽ شم٘مقل :أٟم٤م أىمقهل٤م وىمٚمٌل همػم
ه ْٝمؿ سمـ َص ْٗم َقان.
َيري ٓ قمغم أصقل أهؾ اًمًٜم٦م وٓ قمغم أصقل ا َ
َّ اهلل ور٠مىق٭مف
ا٭مسمالْ :م ٕمعض ا٭مبالد اإل٠مالمقة ٓ يق٘مد ٙما٬مؿ مسؾؿ ُيؽؿ ٕم٨مع اهلل٪ ،مؾق ُو ِ٘مدََ أٙمد َي ُس ن
هؾ يستطقع أٙمد مـ اٛمسؾؿ٦م أن يلمر ٕمؼتؾف؟
اْلقابُ :يْم٤مف هذا إمم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمدً .مٙمـ طمٙمؿ اهلل ىمٓم ًٕم٤م ومٞمف اًم٘متؾ ٓ ؿمؽ ذم ذًمؽً ،مٙمـ أن ي٘م٤مل :إٟمف
ُي٘متؾ ،صمؿ ُي٘متؾ هذا اًمِمخص اًمذي ىمتٚمف ويؽمشم٥م قمٚمٞمف أن ُيٕمت٘مؾ ُمٕمف أٟم٤مس و ُي َز َّج هبؿ ذم اًمًجقن ٓ ،ؿمؽ أن هذا
ُيٜمٔمر ومٞمف.
ا٭مسمال٫ :مال( :أْجع ٤مقام ا٭معؾَمء)٬ .مقػ يؼقل٤ :مقام؟
اْلقابً :مٞمس اعم٘مّمقد سم٤مًمٕمقام اًمٕم٤م َُّم٦م ،إٟمام أمجع قمٛمقم ،وإمج٤مع أهؾ اًمٕمٚمذؿ ،أي أمجٕمذقا قمذغم ذًمذؽ ،وًمذٞمس
اعم٘مّمقد أن اًمٕمٚمامء قمقام ،وهذا اًمٙمالم يٙمثر قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ،قمقام أهؾ اًمٕمٚمؿ يٕمٜمل قمٛمقم أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمذ٤مًمقا هبذذه
اعم٘م٤مًم٦م.
ا٭مسمالٕ :معض ا٭مؽػار ْم هذا ا٭مزمـ يتعاهدون مع ٕمالد اإل٠مالم وُيارٕمقن ٕمعضفؿ ٪منن ٩مؾبقا ٖمؾؽ ا٭مبالد ختطقا
إ٧م ٕمؾد أٚمرى٪ ،مفؾ هلمٓء ٤مفد؟
اْلقاب :اًمٕمٝمد شم٤مرة يٙمقن َقمٝمد ُهدْْ ٟم٦م ،وشم٤مرة يٙمقن قمٝمد ِذ َُّم ٍ٦م ،وسمٞمٜمٝمام َوم ْر ٌق ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ ،وم٤مًمذذيـ
دظمٚمقا ذم رء ُمـ هذه اعمٕم٤مهدات يٚمتزُمقن هب٤م سمال ؿمؽ ،وإذا أراد اعمًٚمٛمقن َٟمٌْ َذ اًمٕمٝمد وم٢مهنؿ يٜمٌذوٟمف إذا أرادوا َٟمٌْذ
اًمٕمٝمد إمم اًمٙمٗم٤مر ،وم٢مهنؿ خيؼموهنؿ سمٜمٌَْذ اًمٕمٝمد هلؿ ُم٤مداُمقا ذم ُمدة اًمٕمٝمد.
ا٭مسمالْ :
عامؾ اٛمسؾؿ ٕما٭مؼتؾ إذا َ٠مَّ ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ٕملي صقغة ٙمتك ٭مق ٬ماكت
أ١م َؽ ََؾ ٤م٥م ٬مقػ ُي َ
ا٭مؾقم؟
٤مٜم ٠مبقؾ ْ
٥م ً
ومٕمال وم٢مٟمف ُي١مظمذ هب٤م.
اًمً ِّ
اًمً ِّ
اْلقابِّ :
٥م ،إذا يم٤مٟم٧م داًم٦م قمغم َّ
اًمّم َٞم ُغ ُيٜمٔمر ومٞمٝم٤م ويت٠ميمد ُمـ أهن٤م شمدل قمغم َّ
تساهؾ مع ا٭مؽا٪مر ٪مقتٯمف ٕمَم يشاء ،مىا
ا٭مسمال :هؾ ُيؼاس ٤مٜم هذا أن ْجقع ا٭معؼقٕمات مغؾظة ٤مٜم اٛمسؾؿ و ُي َ
هق ا٭مضإمط ٭مذ٭مؽ؟
اْلقاب :ىمد ٟم ٌَّٝم٧م إمم اًمٗمرق اًمٙمٌػم سملم هذا وهذا ،ىمٚمٜم٤م :اًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ وهق اعمٜمّمقص
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٤مب ي٘متؾ ُمٓمٚم٘م٤م ُمًٚمام يم٤من أو ِذ ُِّم ًّٞم٤م ،هذا اًمّمحٞمح واًمذيـ َوم َّرىمذقا ُمذـ أهذؾ اًمٕمٚمذؿ
اًمً َّ
ذم اًمٜمّمقص اًمتل ذيمر ،أن َّ
رمحٝمؿ اهلل ًمٞمس شمٗمري٘مٝمؿ سمًٌ٥م أهنؿ ي ِ
اًمذ ُِّم َّلً ،مٙمٜمٝمؿ ي٘مقًمقنُ :يٜمٔمر ذم أُمر اًمٕمٝمد وأن ِّ
داهٜمقن ِّ
اًمذذ ُِّم َّل ٟمٕمٚمذؿ طمذلم
ُ
أقمٓمٞمٜم٤مه اًمٕمٝمد أٟمف ُمِمتٛمؾ قمغم اًمٙمٗمر ،وأٟمف ُيٕم ِّٚمؿ أوٓده ذم اًمٌٞم٧م اًمٜمٍماٟمٞم٦م ُمثال ،وأٟم٤م أىمررٟم٤مه قمغم هذا ،ىم٤مًمقا :وم٢مذا
٥م ذم داظمؾ سمٞمتف وأقمٓمٞمٜم٤مه اًمٕمٝمذد
اًمً َّ
َؾم َّ
٥م ومٝمق حي َيًتحدث ؿمٞمئ٤م إٓ أٟمف ضمٝمر ،وإٓ ومٜمحـ ٟمٕمٚمؿ أٟمف ىمد ُيٚم ِّ٘مـ أسمٜم٤مءه َّ
ُمع هذاٟ .م٤مزقمٝمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ أظمرون يمام ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهللُ :م٤م قمغم هذا أقمٓمٞمٜم٤مهؿ اًمٕمٝمدَ ،وم ْر ٌق سمذلم إُمذر
وحتدَّ ث قمٜمفُ ،مـ أقمٓم٤مهؿ اًمٕمٝمد قمغم أن َيٝمروا هذا هق اًمٗمرق .وأُم٤م اًم٘مقل
طملم يٙمقن اقمت٘م٤مدا وسملم ُم٤م إذا َضم َٝمر سمف َّ
ُمًٚمام.
ذم اًمٕم٘مقسم٤مت اعمٖم َّٚمٔم٦م وم٤معمًٚمؿ أىمرب إمم أن ُيٕم َٗمك قمٜمف وأىمرب إمم أن ُيتج٤م َوز قمٜمف سمال ؿمؽ إذا يم٤من
ً
َّ ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ٤مٜم هقئة ا٭مػعؾ أو ا٭مؼقل؟
ا٭مسمال٬ :مقػ يؽقن َ٠م ن
اْلقاب :ؾمت٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم جمٛمققم٦م ُمـ إًمٗم٤مظ وي٠ميت أٟمف يٙمقن شمٍمحي٤م قمٞم٤مذا سم٤مهلل ويٙمقن شمٕمريْم٤م.
ا٭مسمال٬ :مقػ ُيػعؾ ٕما٭مساب ا٭مذي يعقش ْم ٕمالد ٓ ٖمؼقؿ ذع اهلل؟
ذر قمذغم اعمًذٚمٛملم رء ُمذـ اًمتْمذٞمٞمؼ
َي َّ
اْلقاب :يمذام شم٘مذدم ،ومذ٤مُٕمر يرضمذع ًمٚمٛمّمذ٤مًمح واعمٗم٤مؾمذد طمتذك ٓ ُ َ
واإلؿمٙم٤مٓت.
ٟمً٤مل اهلل سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف أن يٜمٍم ديٜمف ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .واهلل أقمٚمؿ وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم رؾمقًمف
حمٛمد.
***
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ْح ِـ ا٭مر ِٙم ِ
قؿ
ٕمِ ْس ِؿ اهللِ ا٭مر ْ َ
رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
احلٛمد هلل ِّ
ِ
ْح َـَا اهللُ َوإِيا ُه:
َ٫م َال اٛمُ َم٭مػُُ َر َ
اٛمَ ْق َِ ُع ا٭مثا٭مِ ُ
ث:
ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْن ك َؽثُق ْا َأ ْي ََم َهن ُؿ ِم ْـ َٕم ْع ِد َ٤م ْف ِد ِه ْؿ َو َ٢م َعـُق ْا ِْم ِديـ ِ ُؽ ُْؿ َ٪م َؼاٖمِ ُؾق ْا َأئِؿ َة ا٭م ُؽ ْػ ِر﴾ .
وهذه أي٦م شمدل ُِم ْـ وضمقه:
( )1

َأ َٙمدُُ َها:

َض ًمٚمٛم٘م٤م َشمٚم٦مِ ،
أ َّن جمرد َٟم ْٙم ِ
وذ ْيمْر ُه اًمٓمٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ ختّمٞمّم٤م ًمف سم٠مٟمف ُِم ْـ أىمقى إؾمذٌ٤مب اعمُ ِ
ْ٨م إيامن ُُم ْ٘متَ ٍ
قضمٌَذ٦م
ُ
َّ
ًمٚم٘مت٤مل ،أو َذ َيم ََره قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتقوٞمح وسمٞم٤من ؾمٌ٥م اًم٘مت٤مل :أو ٕٟمف أوضم٥م اًم٘مت٤مل ذم هذه أي٦م سم٘مقًمف٪َ ﴿ :م َؼاٖمِ ُؾق ْا َأئِؿ َة
ا٭م ُؽ ْػ ِر﴾ ،وسم٘مقًمفَ ﴿ :أَٓ ُٖم َؼاٖمِ ُؾق َن َ٫م ْقما ك َؽثُق ْا َأيَم َهنؿ َو َ ق ْا ٕمِنِٚمْْ راجِِ ا٭مر٠م ِ
قل﴾  ،ومٞمٗمٞمد ذًمؽ أ َّن َُم ْـ َحي ْ َي ّْمدر ُمٜمف ّإٓ
ُ
َ
َْ ُ ْ ن
ً
ِ
يتٕملم ىمت٤مًمف ،وهذه يم٤مٟم٧م ُؾمٜمََّّ٦م رؾمقل اهلل صغم
جمرد َٟم ْٙمْ٨م اًمٞمٛملم ضم٤مز أ ْن ُي َ١م َُّم َـ و ُي َٕم َ
٤مهدََ  ،وم٠م َُّم٤م َُم ْـ َـم َٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ وم٢مٟمف َّ
َّ
( )2

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يم٤من َيٜمْْدُُ ُر دُم٤مء َُم ْـ آذى اهلل ورؾمقًمف و َـم َٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ.
وم٢م ْن ىمٞمؾ :هذا ُي ِٗمٞمدُُ أ َّن َُم ْـ َـم َٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ و َٟم َٙم َ
َ٨م قمٝمده َي٥م ىمت٤مًمف ،أ َُّم٤م َُم ْـ َـم َٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ وم٘مط ،ومٛمٗمٝمقم أي٦م
أٟمف وطمده ٓ يقضم٥م هذا احلُ ْٙمْؿٟٕ :مف قم َّٚمؼ احلُ ْٙم َْؿ قمغم صٗمتلم ،ومال َي٥م وضمقده قمٜمد وضمقد إطمدامه٤م.
شم٠مصمػم ذم احلُ ْٙمْؿ :إذ ٓ َيقز شمٕمٚمٞم٘مف سمّمٗم٦م قمديٛم٦م اًمت٠مصمػمُ ،صم َّؿ ىمد شمٙمقن
ىمٚمٜم٤م ٓ :ري٥م أٟمف ٓ ُسمدََّّ أ ْن يٙمقن ًم ُٙم ُِّؾ صٗم٦م ٌ
ُمرشمدي ٍ
زان ،وىمد يٙمقن جمٛمقع اهزاء ُمر َّشمًٌ٤م قمغم اعمجٛمقع ،وًم ُٙم ُِّؾ
ُيم رُؾ صٗم٦م ُمًت٘مٚم٦م سم٤مًمت٠مصمػم ،يمام ي٘م٤ملُ :ي ْ٘متَ َُؾ َز ْيدٌٌ ٟٕ ،مف ي
ِ
يـ َٓ َيدْْ ُ٤مق َن َم َع اهللِ إِ٭مَى ًفا آٚمََ َر﴾ أي٦م ،وىمد شمٙمقن شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت ُمتالزُم٦م
وصػ شم٠مصمػم ذم اًمٌٕمض ،يم٘مقًمفَ ﴿ :وا٭مذ َ
ِ
ً
ْم٤مطم٤م وسمٞم٤م ًٟمً٤م ًمٚمٛمقضم٥م ،يمام ي٘مذ٤مل :يمٗمذروا سمذ٤مهللِ
ُمًت٘مال أو
ُم١مصمرا
ُيم ٌُّؾ ُمٜمٝم٤م ًمق ُوم ِر َض َ َ
ُمِمؽم ًيمً٤م ،ومٞمذيمر إي ً
دم ُر ُده ًمٙم٤من ً
( )3

ِ
ِ
يـ
وسمرؾمقًمف ،وقمَم اهلل ورؾمقًمف ،وىمد يٙمقن سمٕمْمٝم٤م ُُم ًْت ْٚم ِز ًُم٤م ًمٚمٌٕمض ُم ْـ همػم قمٙمس ،يمذام ىمذ٤مل شمٕمذ٤ممم﴿ :إِن ا٭مىذ َ

( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.12 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.13 :
( )3ؾمقرة اًمٗمرىم٤من.68 :
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ِ
٦م ٕمِ َغ ْ ِ
َٝم َٙم ٍّؼ  ﴾ ...أي٦م .
َي ْؽ ُػ ُرو َن ٕمِآ َيات اهللِ َو َي ْؼتُ ُؾق َن ا٭مـبِق َ
ِ
أي إىمً٤مم ُوم ِر َو ْ٧م يم٤من ومٞمٝم٤م دًٓم٦مَّ ٕ :ن أىمَم ُم٤م ي٘م٤مل إ َّن َٟم ْ٘م َض اًمٕمٝمذد هذق اعمٌُِذٞمح ًمٚم٘متذ٤مل،
وهذه أي٦م ُم ْـ ِّ
( )1

وُمقضم٥م ًمف ،ومٜم٘مقل :إذا يم٤من اًمٓمٕمـ ُي َٖم ِّٚم ُظ ىمت٤مل َُم ْـ ًمٞمس سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف َقم ْٝمدٌٌ ويقضمٌف ،ومذ٠م ْن
واًمٓمٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ ُم١م ِّيمدٌٌ ًمف
ٌ
ًمٚمّم َٖمَ٤مر ْأومم.
يقضم٥م َىمتْ َْؾ َُم ْـ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ذ َُّم ٌ٦م وهق ُمٚمتزم َ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
َذ َيمَر هذا اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م ُِم َـ اًم٘مرآن ويمثػم مم َّ٤م ُيقر ُده رمحف اهلل شمٕم٤ممم ئمٝمر ومٞمف مجٚمذ٦م ُِمذ َـ اًمٕمٌذ٤مرات إصذقًمٞمَّ٦م،
أيْم٤م اًمؽميمٞمز قمغم ىمٞم٤مس إومم ،ومٓم٤مًم٥م ِ
اًمٕم ْٚمؿ يًتٗمٞمد ُِم ْـ ـمري٘م٦م ؿمٞمخ
وئمٝمر ُمٜمف ـمرائؼ ُِم َـ آؾمتٜمٌ٤مط ،وئمٝمر ومٞمف ً
ُ
ْ
حل ْٙمْؿ ُِم َـ اًمٜمّمقص ،وإ ْن يم٤من ُِمثْ ُؾ هذا ٓ
اإلؾمالم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،هذه يًتٗمٞمد وم٤مئدة واؾمٕم٦م ذم يمٞمٗمٞمَّ٦م اؾمتخالص ا ُ
يٖمٜمل يمام ٓ خيٗمك ٓ سمدََّّ ُِمـ اًمقىمقف قمغم ـمرائؼ أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ذم آؾمتٜمٌ٤مط وهمػمه٤مً ،مٙم َّـ هذا سمٛمث٤مسم٦م اًمتٓمٌٞمؼ.
ُ َ
ىد ٤مف ِ
ِ
ِ
ىد ِه ْؿ َو َ٢م َعـُُىق ْا ِْم
وضم َّؾَ ﴿ :وإِ ْن ك َؽثُق ْا َأ ْي ََم َهن ُؿ م ْـ َٕم ْع َ ْ
أورد هذه أي٦م ،يمام شمالطمظ هذه أي٦م هل ىمقًمف َقم َّز َ
ِ
ِ
ِ ِ
وضم َّؾ ذم أي٦م أيام ًٟمً٤م ،و َذ َيمَر ٟم ْٙمثً٤م هلذه إيامن و َـم ْٕمٜمًً٤م ذم اًم ِّدِّ يـ ،ر َّشمَّ٥م قمٚمٞمف
ديـ ُؽ ُْؿ َ٪م َؼاٖم ُؾق ْا َأئؿ َة ا٭م ُؽ ْػ ِر﴾ َ ،ذ َيمَر اهلل َقم َّز َ
ِ
ِ
ذ٤مب ُِمذ ْـ أهذؾ
ًمً ِّ
أئٛم٦م اًمٙمٗمر .وم٤مٟمٔمر أن يمٞمػ أظمذ اسمـ َشم ْٞمٛم َٞم َ٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُم ْـ هذه أي٦م اًمدًمٞمؾ قمغم َىمتْْؾ ا َّ
ىمت٤مل َّ
( )2

ِّ
اًمذ َُّم٦م مم َّ ْـ هق داظمؾ سمالد اعمًٚمٛملمُ ،مع أ َّن أي٦م ذم أصٚمٝم٤م ًمٞمً٧م ُمتٕم ِّٚم٘م٦م سمف ،وإ َّٟمَّام ُمتٕم ِّٚم٘م٦م سمٖمػمه يمام ؾمذٞم٠ميت إ ْن ؿمذ٤مء
اهلل.
َذ َيمَر اسمـ َيمَثِ ٍػم رمحف اهلل أ َّن أي٦م ٟمزًم٧م ذم ُُم ْ ِ
نميمل ىمريش ،ىم٤مل رمحف اهلل :وهل قم٤م َُّم٦م هلؿ وًمٖمػمهؿ ،وُمٕمٜم٤مه٤م :إ ْن
َٟم َٙمَ٨م اعمنميمقن اًمذيـ قم٤مهدمتقهؿ قمغم ُمدة ُمٕمٞمَّٜم٦م أيامهنؿُ ،م٤م اعم٘مّمقد سم٤مٕيامن هٜم٤م اعم٘مّمقد :اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ ،إذا
أي :قم٤مسمقه واٟمت٘مّمقه.
ومٕمٚمقا ذًمؽ وـمٕمٜمقا ذم ديٜمٙمؿْ ،
ِ
ِ
ِ
٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أو ـم َٕمـ ذم اإلؾمالم أو
ىم٤مل اسمـ َيمَث ٍػم رمحف اهلل :وُم ْـ ه٤م هٜم٤م ُأظم َذ َىمتْ ُْؾ َُم ْـ َؾم َّ
ِ
٠مظم َذ ُمـ َأوضم٥م َىمتْ َْؾ اًمً ِ ِ
ِ
اًمً َال ُم
٤مب ًمٚمٜمٌََِّّ ِّل َقم َٚم ْٞمف َّ
َذ َيم ََره سمتٜم ر٘مص .وم٤مسمـ َيمَث ٍػم رمحف اهلل ذم اًمتٗمًػم ي٘مقل« :إ َّن َُم َ َ ْ ْ َ َ
اًمّم َال ُة َو َّ
َّ
ِ
ص ًمِٚمدِِّّ ِ
ِذم َه ِذ ِه أ َي ِ٦مَ ،ؾم َقا ٌء َيمَ٤م َن سمِتَٜمَ ُ٘م ٍ
حت َّّم َ
ذؾ ُِمذ ْـ َه َ
ذذا
قصذ٤مَ َ .
٥م اًمٜمٌََِّّ ِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾمذ َّٚم َؿ ُظم ُّم ً
يـ ُقم ُٛمق ًُم٤م َأ ْو سمِ ًَ ِّ

( )1ؾمقرة آل قمٛمران.21 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.12 :
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ِ
٥م اًمدِِّّ ِ ِ ِ ِ ِ
اًم َٙم ََال ِم َأ َّن ْأي َ٦م َشمٕمؿ َمجِٞمع ُمـ َيمَ٤م َن ه َذا طم٤م ًَمف سمِٜمَ ْٙم ِ
ْ٨م اًم َٕم ْٝم ِد َأ ْو َقم ْٞم ِ
ذل
يـ َوا ْٟمْت َ٘م٤مصف ،وُم ْـ َأ ْقم َٔم ِؿ َذًم َؽ َؾم ِّ
َ َ ُ
َ َ ْ
ذ٥م اًمٜمٌََِّّ ّ
َ ُ ر
ِ ِ ِ
َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ قمٞم٤م ًذا ِسم٤مهللَِ ،أو اًم َّٓم ْٕم ِـ ِذم ِ
ٌم ٍء ُِم َـ اًم َّتٜمَ ُ٘م ِ
صش .هذا يمالُمف رمحف اهلل .أو اًمذي
اإل ْؾم َال ِمَ ،أ ْو ذ ْيمْره ِسم َ ْ

حتّمؾ ُِم ْـ يمالُمف.
َّ
اؾمتدل قمغم َىمتْ ِْؾ ِّ ِ
َّ
٤مه ِد ُِم ْـ هذه أي٦م سم٢ميراد ؾمت٦م وضمقه شمدل قمغم ىمتٚمف ،وهذه اًمقضمقه
اسمـ َشمٞمْ ِٛمٞمَ َ٦م يمام هٜم٤م،
اًمذُم ِّل اعمُ َٕم َ
ُُم َٓم َّق ًَم ٌ٦م ،وأـم٤مل ومٞمٝم٤م اًمٜمَّ َٗمس رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،واؾمتخدم ومٞمٝم٤م يمام ىمٚمٜم٤م مجٚم٦م ُِم ْـ أٟمقاع آؾمتٜمٌ٤مط واحلٍم ،شمالطمذظ أ َّن
ِّ
يمثػما ُِم ْـ يمالُمف حيٍمه ،حيٍم آؾمتدٓل ،إ ْن ُمحِ َؾ قمغم يمذا ِّ
وم٤مًمذذ ُِّم رل
٤مب يدظمؾ ،وإ ْن ُمحِ َؾ قمذغم يمذذا
اًمً ر
وم٤مًمذ ُِّم رل َّ
ً
٤مب يدظمؾ ،سمٛمٕمٜمك :أ َّن أي٦م شمتٜم٤مول ِّ
٤مب يدظمؾ ،وإ ْن ُمحِ َؾ قمغم يمذا َوم ِّ
٥م اًمٜمٌذل صذغم اهلل
اًمذ ُِّم رل إذا َؾم َّ
اًمً ر
اًمً ر
٤مًمذ ُِّم رل َّ
َّ
أي اقمتٌ٤مر ُمحِ َٚم ْ٧م قمٚمٞمف أي٦م ِّ
٤مب يدظمؾ ومٞمٝم٤م.
اًمً ر
سم٠مي اقمتٌ٤مر ،ر
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ِّ
وم٤مًمذ ُِّم رل َّ
َأول ه ِذ ِه ا٭مق٘مقه :اًمتل ذ َيمَره٤م رمحف اهلل أ َّن جمرد َٟم ْٙم ِ
ذز
ْ٨م اًمٞمٛملم ي٘متيض ُُم َ٘م٤م َشم َٚم٦م َُم ْـ وم َٕمؾ ذًمؽ ،وإ َّٟمَّام َذ َيمَذر اهلل َقم َّ
َ ْ
َ
َّ
َ
وضم َّؾ اًمٓمٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ وأومرده ِّ
وظمّمف وطمدهٟٕ ،مف ُِمذ ْـ أىمذقى إؾمذٌ٤مب
سم٤مًمذ ْيمْر ذم ىمقًمفَ ﴿ :و َ٢م َعـُُق ْا ِْم ِديـ ِ ُؽ ُْؿ﴾،
َّ
َ

اعمقضمٌ٦م ًمٚم٘مت٤مل ،هذا ٌ
طم٤مل ي٘م٤مل ذم أي٦م.
وضم َّؾ اًمٓمٕمـ ذم اًمذ ِّدِّ يـ ُم٘مرو ًٟمًذ٤م ُمذع
أو أ ْن ي٘م٤مل :إ َّٟمَّام َذ َيمَر اًمٓمٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ ًمٌٞم٤من ؾمٌ٥م ىمت٤مهلؿ .عم٤مذا َذ َيمَر اهلل َقم َّز َ

َٟم ْٙم ِ
ْ٨م اًمٞمٛملم واًمٕمٝمد

َ
اْل ُال ْإَو ُلَ :شم َ٘مدََّّ َُم ْ٧م.
َ
ًمٞمٌلم ؾمٌ٥م اًم٘مت٤مل ،وم٢م َّن اًمٓمٕمذـ ذم اًمذ ِّدِّ يـ هذق اًمذذي َيذ٥م أ ْن يٙمذقن داقمٞمًذ٤م
اْل ُال ا٭مث ِاِن :أ َّن يٙمقن إ َّٟمَّام ذ َيم ََره ِّ
ًمٚمٛمًٚمٛملم ًم٘مت٤مهلؿ ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًم ُٕم ْٚمٞمَ٤م.
ِ
ٓطم ُٔمقا ُم٤مذا ىم٤مل ،ي٘مقل :إ َّن جمرد َٟم ْٙم ِ
ُصمؿ ِ
ْ٨م اًمٞمٛملم وم٘مد ُي ِ
ٕضمٚمذف ُِ -مذ ْـ
قضمد َُم ْـ ي٘م٤مشمٚمٝمؿ  -يٕمٜمل ُم َـ اعمًٚمٛملم ْ
َّ
َّ
ِ
ٕضمؾ اًمِمج٤مقم٦م اعمقضمقدة ومٞمف
قضمدُُ ُم َـ اعمًٚمٛملم َُم ْـ ي٘م٤مشمٚمٝمؿ ْ
سم٤مب اًمِمج٤مقم٦م واحلٛمٞمَّ٦م ،ي٘مقل :إذا ٟمٙمثقا أيامهنؿ وم٘مد ُي َ
وضم َّؾ.
ٕضمؾ اهلل َقم َّز َ
واحلٛم َّٞم٦م ًمٙم ْـ إذا ىمقشمٚمقا سمًٌ٥م اًمٓمٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ ،هذا ٓ ؿمؽ أٟمف يٙمقن ْ
َأ ْم ٌر َٗم ٌ
ا٭مث ُي َؼ ُال ِْم أ َي ِة :أو ي٘م٤مل َذ َيمَر اًمٓمٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ هٜم٤مَّ ٕ :ن اهلل أوضم٥م ىمت٤مهلؿ ذم أي٦م سم٘مقًمف٪َ ﴿ :م َؼاٖمِ ُؾق ْا َأئِؿ َة
ا٭مْ ُؽ ْػ ِر﴾ وسم٘مقًمفَ ﴿ :أَٓ ُٖم َؼاٖمِ ُؾق َن َ٫م ْقما ك َؽثُق ْا َأيَم َهنؿ َو َ ق ْا ٕمِنِٚمْْ راجِِ ا٭مر٠م ِ
قل﴾  .ي٘مقل :أوم٤مدٟم٤م ذًمؽ ؿمٞمئ٤من:
ُ
َ
َْ ُ ْ ن
ً
( )1
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٤مهدََ يمام َطم َّم َؾ ُِمذ ْـ سمٜمذل
٤مه ُدُ َيقز أ ْن ُي َ١م َُّم َـ و ُي َٕم َ
أ َّن َُم ْـ َحي ْ َي ّْمدُُ ُر ُمٜمف إٓ َٟم ْٙم ُ٨م اًمٞمٛملم ومٝمؾ َيقز أ ْن ُي َ١م َُّم َـ و ُي َٕم َ
ومٛم َّـ قمٚمٞمٝمؿ وقمٗم٤م قمذٜمٝمؿ،
ُىم َر ْي َٔم َ٦م أقمداء اهلل ،وم٢م َّن سمٜمل ُىم َر ْي َٔم َ٦م ٟمٙمثقا ُم٤م يم٤مٟمقا قم٤مهدوا قمٚمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ
ُمرة أظمرى :وهلذا أسم٤مدهؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ و ُىمتِ َؾ ذم يقم واطمد ُمٜمٝمؿ ٟمحقا
ًمذام ضم٤مءت ُمقىمٕم٦م إطمزاب ٟمٙمثقا َّ
ُصم َّؿ َّ
ُِم ْـ ؾمٌٕمامئ٦م إٟمً٤من ُِم َـ اًمذيمقرٕ :هنؿ ٟمٙمثقا اًمٕمٝمد ُمرشملم ،وٟمٙمثٝمؿ اًمث٤مين يم٤من ذم ُمقىمػ ُِم ْـ أظمٓمذر اعمقاىمذػ اًمتذل
ُمرت سم٤معمًٚمٛملم ذم همزوة إطمزاب .ومح٤مصؾ هذا أ َّن َُم ْـ َصدََ ر ُمٜمف َٟم ْٙم ُ
ْ٨م اًمٞمٛملم هؾ َيقز أ ْن يٕمٗمقا قمٜمف اعمًٚمٛمقن،
وأ ْن ُي ِٕمٞمدُُ وا ًمف اًمٕمٝمد ي٘مقلَٟ :م َٕم ْؿ َيقز هذاً ،مٙم ْـ إ ْن َـم َٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ ومٞمج٥م ىمت٤مًمف وٓ قمٗمق قمٜمف.
ي٘مقل :هذا هق اعمٕمروف ُِم ْـ طم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢مٟمف يم٤من ُ ُْي ِد ُر دم َُم ْـ ُي ْ١م ِذي اهلل ورؾمقًمف ويٓمٕمـ
ذم اًم ِّدِّ يـ يمام ؾمت٠ميت أد ًَّمت٦م إ ْن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُُم َٗم َّّم َٚم٦م ذم إطم٤مدي٨م ،وُمع ذًمؽ وم٢مٟمف ىمد ُي ْٛم ًِ ُؽ قمـ همػمهؿ مم َّ ْـ َحي ْ يٓمٕمٜمقا
ذم اًم ِّدِّ يـ.
َأ ْو َر َد َأ ْم ًرا َرإمِ ًعا :طم٤مصٚمف أ َّن هذا يٗمٞمد أ َّن إَي٤مب اًم٘مت٤مل إ َّٟمَّام يٙمقن إذا ُو ِضمدََ إُمرانَٟ ،م ْٙم ُ
ْ٨م اًمٕمٝمذد واًمٓمٕمذـ ذم
اًم ِّدِّ يـ :أ َُّم٤م َُم ْـ َـم َٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ دون أ ْن يٜمٙم٨م اًمٕمٝمد وم َٚم ْؿ شمتٕمرض ًمف أي٦م .سمؾ ُمٗمٝمقم أي٦م أٟمف إ ْن َـم َٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ وم٘مط
يْمؿ إًمٞمف اًمٜمَّ ْٙم ُ
قضمدْْ ّإٓ واطمدة ومٙمٞمػ َي٥م ىمت٤مًمف هذا
ْ٨م ،إذ اًم٘مت٤مل ُقم ِّٚم َؼ قمغم صٗمتلم اصمٜملم ،وم٢مذا َحي ْ ُي َ
َحي ْ ي٘م٤مشمؾ ،طمتك َّ
حل ْٙمْؿ قمغم
إيراد ذيمره رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمغم ؾمٌٞمؾ اإلؿمٙم٤مل قمغم ُم٤م َشم َ٘مدََّّ َم ،يم٠مٟمف ي٘مقل ًم٘م٤مئؾ أ ْن ي٘مقل :إ َّن اهلل شمٕم٤ممم َقم َّٚم َؼ ا ُ
إُمريـَٟ :م ْٙم ِ
ْ٨م اًمٕمٝمد ،واًمٓمٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ .وم٢مذا َطم َّم َؾ َٟم ْٙم ُ
ْ٨م اًمٕمٝمد وم٘مط ،ومٙمٞمػ ُي َ٘م٤م َشم ُٚمق َن وهؿ َحي ْ يٓمٕمٜمقا ذم اًمذ ِّدِّ يـ!
وإذا َطم َّم َؾ اًمٓمٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ وم٘مط ومٙمٞمػ ُي َ٘م٤م َشم ُٚمق َن وهؿ َحي ْ يٜمٙمثقا اًمٕمٝمد ،ومال ي٘م٤مشمِ ُٚمق َن إ ّٓ إذا ٟمٙمثقا وـمٕمٜمقا ذم اًم ِّدِّ يـ
ُم ًٕم٤مَّ ٕ :ن اهلل َقم َّٚم َؼ احلُ ْٙمْؿ سم٘مت٤مهلؿ قمغم إُمريـ
هذا إيراد قمغم ؾمٌٞمؾ اإلؿمٙم٤مل أورده قمغم يمالُمف.
أضم٤مب قمٜمف :سم٠مٟمف ٓ سمد أ ْن يٙمقن ًم ُٙم ُِّؾ صٗم٦م شم٠ميت ذم احل ْٙمْؿ صٗم٦م َٟم ْٙم ِ
ْ٨م اًمٕمٝمذد وصذٗم٦م اًمٓمٕمذـ ذم اًمذ ِّدِّ يـ ،وهذق
ُ
أوضم ٌَ َتَ٤م اًم٘مت٤مل َٟم ْٙم ُ
ْ٨م اًمٕمٝمد واًمٓمٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ.
حل ْٙمؿ هق :وضمقب اًم٘مت٤مل ،واًمّمٗمت٤من اًمٚمت٤من َ
وضمقب اًم٘مت٤مل ،ا ُ
ِ
يّمح
ي٘مقل« :اًمقصػ اًمٕمديؿ اًمت٠مصمػم ٓ
حل ْٙم ُْؿً ،مقٓ أ َّن اًمٓمٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ ًمف قمالىم٦م سم٘مت٤مهلؿ َحي ْ ر
ر
يّمح أ ْن ُي ْٕم َّٚم َؼ سمف ا ُ
ِذ ْيم َْر ُهش.
ِ
حل ْٙمْؿ وهق إَي٤مب اًم٘متذ٤ملً ،مذق
ُصم َّؿ أووح ؿمٞمخ اإلؾمالم أ َّن يم َال إُمريـ :اًمٜمَّ ْٙمْ٨م واًمٓمٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ ،يًت٘مؾ سم٤م ُ
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اٟمٗمرد قمـ اًمقصػ أظمر.
حل ْٙم ُْؿ ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ ٕهنؿ ٟمٙمثقا اًمٕمٝمد ،ىم٤مل :ومٙمذًمؽ ًمذق ـمٕمٜمذقا
ي٘مقلً :مق أهنؿ ٟمٙمثقا وم٘مط اًمٕمٝمد أٓ ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿُ ،م٤م ا ُ
ذم اًم ِّدِّ يـ وىم٤مًمقاٟ :محـ سم٤مىمقن قمغم قمٝمدٟم٤م ُِم ْـ َقمدََ ِم ىمت٤مًمٙمؿً ،مٙم ْـ ؾمٜمٓمٕمـ ذم ديٜمٙمؿ.
َّ
يًت٘مؾ سم٢مَي٤مب احلُ ْٙم ِؿ وهق اًم٘مت٤مل طمتك ًمق اٟمٗمرد قمـ اًمقصػ
ي٘مقلُ :ي َ٘م٤م َشم ُٚمقن أي ًْم٤مَّ ٕ :ن ُيم َُّؾ َو ْصػ يّمح أ ْن
أظمر.
أقمٓم٤مك ً
ارشمدَّ َو َز َٟمَ٤مَ ،و َىم ّْمدُُ ُه هٜم٤م سمِ َز ْي ٍد ْار َشمَدََّّ و َز َٟمَ٤م ،إذا يم٤من ُحم ْ َّمٜمًً٤م ىمٓم ًٕمذ٤مٟٕ :مذف إذا يمذ٤من
ُمث٤مٓ ىم٤ملُ :ىمتِ َؾ َز ْيدٌٌ ٕٟمف َّ
ِ
اًمر َّدة وم٘مط .ومٛمراده هٜم٤م سم٘مقًمف ذم ز ْي ٍدُ :ىمتِ َؾ َز ْيدٌٌ ٕٟمف َّ
ارشمدَّ
سمِ ْٙم ًْرا َحي ْ يّمح اعمث٤ملٟٕ :مف ًمق ْار َشمَدََّّ َو َز َٟمَ٤م اًمٌِ ْٙم ُْر و ُىم َتؾ ًَم ُ٘مت َؾ قمغم ِّ
و َز َٟمَ٤م يٕمٜمل وهق ُحم ْ َّم ٌـّ ،
حيّمؾ ُِم ْـ َز ْي ٍد ّإٓ
وإٓ ُم٤م يٜمٓمٌؼ اعمث٤مل .هذا هق اعمراد ،ومتُ َُق ِّوحف قمٜمدك ذم اًمٙمت٤مب .ومٚمق َحي ْ ُ
يْم٤م .وم٢مذا ْار َشمَدََّّ و َز َٟمَذ٤م وهذق ُحم ْ َّمذـ يٙمذقن َىمتْ ٌ
ْذؾ
اًمر َّد ُة ًَم ُ٘متِ َؾ هب٤م ،وًمق أٟمف َحي ْ يرشمدََّّ ُ ،مًٚمؿ ًمٙمٜمََّّف َز َٟمَ٤م وهق ُحم ْ َّم ٌـ ًَم ُ٘متِ َؾ أ ً
ِّ

وًمٚمز َٟمَ٤م وهق قمغم ٍ
طم٤مل ُِم َـ اإلطمً٤من.
ًمألُمريـً :مٚمر َّدة ِّ

ي٘مقل :ومٙمذًمؽ ي٘م٤مل ذم هذيـ إُمريـ ذم أي٦م :اًمٓمٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ ًمق اٟمٗمرد ،واًمٓمٕمـ ذم اًمٕمٝمد ًمق اٟمٗمرد ،يمالمه٤م
يقضم٥م اًم٘مت٤مل.
ً
أيْم٤م وهق :أ ْن يٙمقن اًم٘مت٤مل ُمر َّشم ًٌ٤م قمغم إُمريـ ُم ًٕم٤م ،ومه٤م :اًمٜمَّ ْٙم ُ
ْ٨م واًمٓمٕمذـ ،وُمذع ذًمذؽ
أووح
اطمتامٓ آظمر ً
ِ
يـ َٓ َيدْْ ُ٤مق َن َم َع اهللِ إِ٭مَى ًفا آٚمََ َر َوٓ َي ْؼتُ ُؾق َن ا٭مـ ْػ َس ا٭متِل َٙمر َم اهللُ
يٙمقن ًم ُٙم ُّؾ واطمد ُمٜمٝمام شم٠مصمػم ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وا٭مذ َ
َ
وضم َّؾَ ﴿ :و َمـ َي ْػ َع ْؾ َذ٭مِ َ
ؽ َي ْؾ َؼ َأ َٗم ًامىا ()68
إِٓ ٕمِا٭مْى َحؼ َوٓ َي ْز ُكُق َن﴾
ومذ َيمَر صمالصم٦م أؿمٞم٤مء ُصم َّؿ َّسملم احلُ ْٙمْؿ ذم ىمقًمف َقم َّز َ
( .)1

اب  ﴾ ...أي٦م .
ُي َضا َ٤مػْْ ٭مَ ُف ا٭مْ َع َذ ُ
( )2

حل ْٙمْؿ أو سم٤مٓؿمذؽماك،
ذ َيمَر أ َّن شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت ىمد شمٙمقن ُمتالزُم٦م .ومٚمق ُوم ِر َض َ َ
دم رر ُد صٗم٦م ُمٜمٝم٤م ٕ َّصمرت وطمده٤م ذم ا ُ

ومٛمذ ْـ قمَمذ اهلل ومالسمذد أ ْن يٙمذقن قم٤مصذٞمً٤م
َوم ُذ ِيم َر ْت
شمقوٞمح٤م ًمٌٞم٤من اعمقضم٥م ًم ُ
ً
ٚمح ْٙمْؿ ،يم٘مقًمؽ :قمَمذ اهلل ورؾمذقًمف َ
وضم َّؾ ذم أ ُْمر اًمٓم٤مقم٦م:
ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،و َُم ْـ قمَم اًمرؾمقل ٓ سمد أ ْن يٙمقن قم٤مص ًٞم٤م هلل ،يمام ىم٤مل اهلل َقم َّز َ
﴿ َم ْـ ُيطِ ِع ا٭مر ُ٠م َ
يّمح أ ْن ي٘مقل قم٤مىمؾ :هؾ يٛمٙمـ أ ْن أـمٞمع اهلل دون أ ْن أـمٞمذع اًمرؾمذقل
قل َ٪م َؼدْْ َأ َ٢ما َع اهللَ﴾  .ومال
ر
( )3

( )1ؾمقرة اًمٗمرىم٤من.68 :
( )2ؾمقرة اًمٗمرىم٤من.69 ، 68 :
( )3ؾمقرة اًمٜمً٤مء.82 :
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ُمًتحٞمؾ هذا إُمر ،إذا أـمٕم٧م اهلل أـمٕم٧م اًمرؾمقل .أو ي٘مقل :هؾ يٛمٙمـ أ ْن أـمٞمع اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ
دون أ ْن أيمقن ُمٓمٞم ًٕم٤م هلل ي٘م٤مل هذا ُمًتحٞمؾَّ ٕ :ن ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُِم ْـ ـم٤مقم٦م اهلل ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:
﴿م ْـ ُيطِ ِع ا٭مر ُ٠م َ
قل َ٪م َؼدْْ َأ َ٢ما َع اهللَ﴾ .ومٙمذًمؽ َُم ْـ قمَم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومالسمذد أ ْن يٙمذقن قم٤مصذ ًٞم٤م هلل،
وإذا قمَم اهلل ٓ سمد أ ْن يٙمقن قم٤مصٞمً٤م ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

احل٤مصؾ أ َّن ُمراد ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل :أٟمف قمغم مجٞمع اًمت٘مديرات اًمتل ُذ ِيم َر ْت ،وم٢م َّن أي٦م شمدل قمغم َىمتْ ِْؾ ِّ
اًمذ ُِّم ِّل
ٞمح ًمٚم٘مت٤مل وطمده ،وإ َّٟمَّام ُذ ِيم َر اًمٓمٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـُِ ،م ْـ سم٤مب
٥م اهلل أو اًمرؾمقلٟٕ :مف إ ْن ىمٞمؾ :إ َّن َٟم ْ٘م َض اًمٕمٝمد هق اعمٌُِ ُ
إذا َؾم َّ

ُم٤مذا ُِم ْـ سم٤مب اًمت٠ميمٞمد ،ي٘مقل :هذا اعمٓمٚمقب ،إذا يم٤من اًمٓمٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ ُي َٖم ِّٚم ُظ وي١م ِّيمِّد قمغم ىمت٤مل َُم ْـ ًمٞمس سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ
َقم ْٝمد يمام هق ُمقوقع أي٦م ،وم٢م َّن إَي٤مب َىمتْ ِْؾ َُم ْـ يٙمقن ذم سمالد اعمًٚمٛملم ُِم ْـ أهؾ ِّ
ًمٚمّم َٖمَ٤مر وىمذد يمٗمٗمٜمذ٤م
اًمذ َُّم٦م ُمٚمتز ًُم٤م َّ
قمٜمف سمًٌ٥م اًمٕمٝمد يٙمقن ىمتْ ُٚم ُف ُِم ْـ سم٤مب َأ ْومم.
ِ
ً
وم٤مٔي٦م شمتٜم٤مول أوًمئؽ ،ومٞمٙمقن ِّ
ٟم٤مؾم٤م
اًمذ ُِّم رل
داظمال ومٞمٝم٤م ُم ْـ سم٤مب ْأومم ،وذًمؽ أ َّن اعمُ َٕم َ
٤مهدََ سمدار اًمٙمٗمر ،إذا قم٤مهدٟم٤م ُأ ً
سمدار اًمٙمٗمر -دارهؿ دار ُيم ْٗم ٍر ًمٞمس دار إؾمالم -هؾ هلؿ أ ْن ُي ْٔمٝمروا يمٗمرهؿ ،ىمٓم ًٕم٤مَّ ٕ :ن دارهؿ دار ُيم ْٗم ٍر هؾ هلؿ أ ْن
ِ
٥م اإلؾمذالم ي٘مذقلً ،ٓ :مذٞمس هلذؿ أ ْن
ُي ْٕمٚمٜمُُقا اًمٙمٗمر ،ىمٓم ًٕم٤مَّ ٕ :ن اًمدار دار ُيم ْٗم ٍر وًمٙم ْـ هؾ هلؿ أ ْن يًذتٕمٚمٜمقا سمًذ ِّ
اًمذ ُِّم ّل ِّ
٥م اإلؾمالم .إذن ُم٤م طم٤مل ِّ
اًمذ ُِّم رل ذم دار اإلؾمالم ،وٟمحـ ٟمٛمٜمذع أهذؾ اًمٕمٝمذد ذم دار اًمٙمٗمذر أ ْن
يًتٕمٚمٜمقا سمً ِّ

يًٌرقا اإلؾمالمِّ ،
٥م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل :ومٞمٙمذقن
٥م اإلؾمالم وىمد َؾم َّ
واًمذ ُِّم رل ذم سمالد اإلؾمالم ىمد َؾم َّ
ُ
ُمٜمْٕمف وقم٘مقسمتف َأ ْومم ُِم ْـ قم٘مقسم٦م َُم ْـ يم٤مٟمقا ذم دار ُيم ْٗم ٍر ُي ْٔمٝمرون اًمٙمٗمر و ُي ْٛمٜمَ ُٕمق َن ُِم ْـ َُم ًٌََّ ِ٦م اإلؾمالم .وقمغم هذا ،ومٚمٞمس
ِ
وم٤مقمال ُم٤م يم٤من ،طمتك ًمق َحي ْ ُي ْ١م ِذ َٟمَ٤م سمف ،ومٙمٞمػ إذا أ َذا َٟمَ٤م سمف ومح٤مل ِّ
أي رء ً
ِّ
اًمذ ُِّم ِّل أؿمد ُِم ْـ طم٤مل
ًمٚمذ ُِّم ِّل أ ْن ُي ْٔم ِٝمر ُم ْـ ديٜمف َّ
٤مه ِد اًمذي هق ُمقوقع أي٦م.
ا ُعم َٕم َ
٤مه ِدي َـ ٓ أهؾ ذ َُّم٦م يمام هق ُمٕمٚمقم.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل :أهؾ ُم َّٙمَّ٦م اًمذيـ َٟم َز ًَم ْ٧م ومٞمٝمؿ هذه أي٦م يم٤مٟمقا ُُم َٕم َ

ومرو٤م آظمر .ي٘مقلً :مق َوم َر ْوٜم٤م -وهذا همػم ُمقضمقد قمٜمدك ذم اعمُ ْختَ َ ِ
جمذرد
ُصم َّؿ وم َرض ً
ٍَم -ي٘مذقلً :مذق َوم َر ْوذٜمََ٤م أ َّن َّ
ٟم٤مىمْم٤م ًمٚمٕمٝمد -يٕمٜمل ذم ُم َّٙمَّ٦م َىم ٌْؾ أ ْن ُشم ْٗمتَ ََحَ -حي ْ يٙم ْـ ِّ
اًمذ ُِّم رل يمذذًمؽً ،مٚم َٗمذ ْرق سمذلم ُمذ٤مذا سمذلم
ـم ْٕمٜمٝمؿ ذم اًم ِّدِّ يـ ًمٞمس ً

اًمداريـ ،هذه دار إؾمالم ،وهذه دار ُيم ْٗم ٍر ،ومٚمق َومر ْوٜمََ٤م أٟمف ُي ًَ َّقغ ٕهؾ اًمٙمٗمر أ ْن ُي ْٔمٝمروا اًمٓمٕمـ ذم اإلؾمالم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

حل ْٙمْؿُ ،طم ْٙم ُْؿ دار اإلؾمالم همػم دار اًمٙمٗمر.
ذم دار اًمٙمٗمر ،ي٘مقل :خيتٚمػ ا ُ
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إول اًمذي أظمذ ُمٜمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم اًمدًٓم٦م قمغم َىمتْ ِْؾ ِّ
اًمذ ُِّم ِّل.
ُيم رؾ هذه اًمتٗم٤مصٞمؾ ٓطمظ أهن٤م ٓ شمزال ذم اًمقضمف َّ
ِ
وُم َـ اعمٗمٞمد ذم ُِمثْ ِؾ هذا اعمقىمػ أ ْن ٟمذيمر ُم٤م يتٕم َّٚمؼ سمدار اًمٙمٗمر ودار اإلؾمالم .دار اًمٙمٗمرُ ،م٤م اعمراد هب٤م دار اًمٙمٗمر
قمغم ٟمققملم اصمٜملم:
أي وىم٧م ،ويٛمٙمذـ أ ْن
إول :إ َُّم٤م أ ْن شمٙمقن دار طمرب ،هل دار يمٗم٤مر سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ طمرب يٛمٙمـ أ ْن ٟمٖمزوهؿ ذم ِّ
أي وىم٧مَّ ٕ :ن احل٤مل سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ طم٤مل حم٤مرسم٦م.
يٖمزوٟم٤م ذم ِّ
ا٭مـق ُع ا٭مث ِاِن ِم ْـ َأ ْك َْقا ِع ُد ِ
ُذؾ طمذ٤مل دار ُيم ْٗم ٍ
ور ا٭م ُؽ ْػ ِر :دار ُيم ْٗم ٍر سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ قم ْٝمد .وم٤مًمدار قمذغم ُيم ِّ
ذر يٕمٌذدون ومٞمٝمذ٤م
إصٜم٤مم ،ينمسمقن اخلٛمقر ،يزٟمقن ،و ُي ْٔمٝمرون هذاً ،مٙم ْـ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ َقم ْٝمدٌٌ ٓ ي٘م٤مشمٚمقٟم٤م وٓ ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ.
أُم٤م دار اإلؾمالم :ومٝمل اًمدار اًمتل شمٙمقن ومٞمٝم٤م أطمٙم٤مم اإلؾمالم فم٤مهرة .وي٘مقل سمٕمض أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ :هل اًمتل شمٖمٚم٥م
َّ
ومٞمٝم٤م أطمٙم٤مم اإلؾمالم ،ي٘مقل :هذه هل دار اإلؾمالم ،وشمٚمؽ دار اًمٙمٗمر ،وسمف شمٕمرف أ َّن دار اًمٙمٗمر شم٤مر ًة شمٙمقن دار َقم ْٝمد
ًمذام ه٤مضمر اًمٜمٌل صذغم
وهل دار ُيم ْٗم ٍر ،وشم٤مرة شمٙمقن دار طمرب وهل دار ُيم ْٗم ٍرُ ،م٤م اًمذي يْمٌط قمٜمدك اعمً٠مًم٦م اعمث٤ملَّ :
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُِم ْـ ُم َّٙمَّ٦م إمم اعمديٜم٦م ُم٤مذا يم٤مٟم٧م ُم َّٙمَّ٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم دار ُيم ْٗم ٍر قمغم ُيم ُِّؾ طم٤مل ٓ إؿمٙم٤ملً ،مٙمٜمََّّٝم٤م دار
اًمًٜمََ٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م واخل٤مُمً٦م ،دار ُيم ْٗم ٍر ٓ إؿمٙم٤مل .ذم اًم ًَّٜمََ٦م اًمً٤مدؾمذ٦م ،اًمٜمٌذل
ُيم ْٗم ٍر حم٤مرسم٦م ،ومٗمل َّ
ِ
ِ
ومٚمام
حلدََ ْيٌِ َٞم٦مُ ،م َّٙمَّ٦م دار ُيم ْٗم ٍر ،آٟمذاك َّ
اًمًٜمََ٦م ُص ْٚم ُح ا ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذه٥م ًمٞمٕمتٛمر ،ومّمدََّّ ه اعمنميمقن ،و ُقم٘مدََ ذم شمٚمؽ َّ
ِ ٍ
ٓطمظ ،اٟم٘مٚمٌ٧م ُِمـ دار ُيم ْٗم ٍر حم ِ ٍ
ُقم ِ٘مدََ اًمّم ْٚمحِ ،
شمٖمػم اًمٙمٗمر هذق هذق ،هذؾ شمريمذقا
ْ
ر ُ
٤مر َسم٦م إمم دار ُيم ْٗم ٍر ُُم َٕم٤مهدََ ةُ ،م٤م اًمذي َّ
ِ
طمقل اًمٙمٕمٌ٦م
ًمذام اقمتٛمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم َـ اًمٕم٤مم اًم٘م٤مدم يم٤مٟم٧م إصٜم٤مم ْ
قمٌ٤مدة إصٜم٤مم ُم٤م شمريمقه٤م ،سمؾ َّ

ومٙمن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إصٜم٤مم
ذم اًمٕم٤مم اًمً٤مسمع ،طمتك ومتحٝم٤م اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ قمغم اعمًٚمٛملم ذم اًمٕم٤مم اًمث٤مُمـ َّ
سمٞمده اًمٙمريٛم٦م ،وم٤مٟم٘مٚمٌ٧م ُم َّٙمَّ٦م ُِم ْـ دار ُيم ْٗم ٍر إمم دار إؾمالم.
ُمرت سمثالث ُمراطمؾ زُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:
وسمف شمٕمرف أ َّن ُم َّٙمَّ٦م َّ
دار ُيم ْٗم ٍر حم ِ
٤مر َسم ٌ٦م :وهل اًمًٜمقات إومم ُِم ْـ هجرشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.
وأؿمٝم ٍر ُِمـ اًمث٤مُمٜم٦م ص٤مرت دار ُيم ْٗم ٍر ُمٕم ِ
٤مهدََ ًةً.
َُ
سمٕمد أ ْن قم٤مهدوا ذم اًم ًَّٜمََ٦م اًمً٤مدؾم٦م واًمً٤مسمٕم٦م ْ ُ َ
وًمذ َّام ومتحٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٕم٤مم اًمث٤مُمـ ص٤مرت دار إؾمالم ،وهلذا ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَٓ « :
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ِه ْج َر َة َٕم ْعدََ ا٭م َػتْْحِِ ش  .يم٤من اًمقاضم٥م قمغم أهؾ ُم َّٙمَّ٦م أ ْن ُي٤مضمروا ُِم ْـ ُم َّٙمَّ٦م إمم اعمديٜم٦م إذا أؾمٚمٛمقاَّ ٕ :ن اعمديٜمذ٦م هذل دار
ِ
ومٚمام ُومتِ َح ْ٧م ُم ّٙمّذ٦م ىمٞمذؾ ٕهذؾ
اإلؾمالم  ،وُم َّٙمَّ٦م هل دار اًمٙمٗمر ،واًمقاضم٥م أ ْن ُ َُي َ
٤مضمر ُم ْـ دار اًمٙمٗمر إمم دار اإلؾمالمَّ ،
( )1

٥م ُمٜمٙمؿ ذم اًمًٜمقات اعم٤موٞم٦م أ ْن َت٤مضمروإ :هنذ٤م يم٤مٟمذ٧م دار
ُم َّٙمَّ٦م :اسم٘مقا ُمٙم٤مٟمٙمؿ أٟمتؿ أن ذم دار إؾمالم ،يم٤من ُي ْٓم َٚم ُ
ًمذام أشمك َُم ْـ أراد أ ْن يٌ٤ميع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمذد َومذتْ ِْح
ُيم ْٗم ٍر ،أٓ وىمد أوح٧م دار إؾمالم ومال هجرة ،وهلذا َّ
ت ِ
ُم َّٙمَّ٦م ىم٤مل« :ذهب ِ
اهل ْج َر ُة ٕمِلَ ْهؾِ َفاش  ،هذا ذم اًمً٤مسمؼ اهلجرة ُِم ْـ ُم َّٙمَّ٦مً ،مٙم ْـ إذا ُومتِ َح ْ٧م ص٤مرت دار إؾمالم.
َ
( )2

وقمغم هذا شمٕمرف اًم َٗم ْرق ذم اًمٙمالم أن ،ذم يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم هذا اًمٓمقيؾ ،ي٘مذقل« :إذا يمٜمََّّذ٤م ٟم٘مذقل :إٟمذ٤م إذا
إفمٝم٤مرا اًمٓمٕمـ ذم اإلؾمالم ،ومٙمٞمػ ٟم٠مذن أو ٟمؽمك ِّ
اًمذ ُِّم َّل ُي ْٔم ِٝمر
قم٤مهدٟم٤م اًمٙمٗم٤مر أًمزُمٜم٤مهؿ ذم دار ُيم ْٗمرهؿ ،أ ْن ٓ ُي ْٔم ِٝم ُروا
ً
اًمٓمٕمـ ذم اإلؾمالم ذم دارٟم٤م ٟمحـ دار اإلؾمالمش.
ُصم َّؿ ىم٤مل« :اومؽمض وم ْر ًو٤م آظمر ،وهق أ َّن اًمٙمٗم٤مر ـمٕمٜمقا ذم اإلؾمالم وىم٤مًمقا :اًمدار دار ُيم ْٗم ٍر شمروٟمٜم٤م ٟمٕمٌد إصذٜم٤مم،
ُػ قمـ اًمٓمٕمذـ ذم
ُػ قمـ اًمٓمٕمـ ذم ديٜمٙمؿً ،مـ َٟم ُٙم َّ
اًمزٟم٤م ،وشمٓمٚمٌقا ُمٜمََّّ٤م أ ْن َٟم ُٙم َّ
وٟم٠ميمؾ اعمٞمت٤مت ،وٟمنمب اخلٛمقر ،وٟم٠ميت ِّ
ديٜمٙمؿ׃َ .ي ُ٘م ُ
قلً« :مق اومؽموٜم٤م هذا وأسم٘مٞمٜم٤مهؿ قمغم اًمٕمٝمدش .ي٘مقل :خيتٚمػ ووع ِّ
اًمذذ ُِّم ِّل اًمذذي ذم دار اإلؾمذالم قمذـ
خي ِ
ْذر َج ذم دار
اًمٙم٤مومر اًمذي ذم دار اًمٕمٝمد اًمٙم٤مومرة ،ومتٚمؽ اًمدار دار ُيم ْٗم ٍر ،وهذه اًمدار دار إؾمالم ،وٓ ُي ْ١م َذ ُن ٕطمد أ ْن ُ ْ
اإلؾمالم طمتك اعمُٜمْ ِْٙمر اًمٕم ِ
٤مد ري ،يم٠م ْن ينمب اخلٛمر أو أ ْن يزين وًمق يم٤من يًتح رٚمفً ،مذق أٟمذف يمذ٤من ُِمذ َـ اعمجذقس ويمذ٤من
ُ َ
ِ
ر
ٟمتٕمرض ًمفً ،مٙم ْـ إ ْن أفمٝمره٤م أظمذٟم٤مه هب٤م ،وم٢م ْن
ذ َب اخلٛمقر ،أو ُم َـ اًمٜمّم٤مرى ويّمٜمٕمٝم٤م ذم سمٞمتف وينمهب٤م ٓ َّ
يًتحؾ ُ ْ
ِ
أي رء وإ ْن اؾمتحٚمٚم٧م ُم٤م
ىم٤مل َيقز ذم ديٜمل ،هق طمرا ٌم قمٜمديمؿ ًمٙم ْـ قمٜمدي ًمٞمس سمحرا ٍمٟ .م٘مقل ٓ ُشم ْٔم ِٝم ُر ُم ْـ ديٜمؽ َّ
فمٝمرت ؿمٞمئً٤م يٓمٕمـ ذم ديٜمٜم٤م ىمتٚمٜم٤مك ً
ذ َب اخلٛمذر قم٤مىمٌٜمذ٤مك قم٘مقسمذ٦مً ،مٙمذ ْـ إ ْن
ىمتال ،ومذ٢مذا
اؾمتحٚمٚم٧م ،وم٢م ْن أ
َ
َ
أفمٝمذرت ُ ْ
ِ
ذ ِ
ب اخلٛمذر ٟم٘مذقل
َ
أفمٝمرت اًمٓمٕمـ ذم ديٜمٜم٤م ُم٤م ٟم٘متٍم قمغم قم٘مقسمتؽ ٓ ،يٙم ْـ َّ
ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمثْ َؾ ُ ْ
ِ
يمٜم٧م شمًتح رٚمٝم٤مِ ،
ذ ِ
ًمٙمـ اًمٌمء اًمذي يتٕمٚمؼ سم٤مًمٓمٕمـ ذم ديٜمٜم٤م ٓ
ب اخلٛمر ؾمٜمٕم٤مىمٌؽ قمٚمٞمٝم٤م وإ ْن َ
شمٚمؽ اًمتل ومٕمٚمتٝم٤م ُم ْـ ُ ْ
ِ
ذ َب اخلٛمر ،أو ِز َٟم َ
َ٤مك سمِ ِذ ُِّم ِّٞم ٍ٦م ُِمثْ ِٚمؽ ٓ ،سمد أ ْن يٙمقن ًمٓمٕمٜمؽ ذم اًم ِّدِّ يـ ُطم ْٙم ًْام ُُم َٖم َّٚم ًٔم٤م أؿمد سمٙمثػم ُِم ْـ
يٛمٙمـ أ ْن ُي ًَ٤موي ُ ْ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب هجرة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف ( ،)3922وُمًٚمؿ ( )1864يمت٤مب اإلُم٤مرة -سم٤مب
اعمٌ٤ميٕم٦م سمٕمد ومتح ُمٙم٦م قمغم اإلؾمالم واهٝم٤مدُ ،مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اهٝم٤مد واًمًػم -سم٤مب اًمٌٞمٕم٦م ذم اًمٕمرب أن ٓ يٗمروا ( ،)2963وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة -سم٤مب اعمٌ٤ميٕم٦م سمٕمد ومتح
ُمٙم٦م قمغم اإلؾمالم واهٝم٤مد واخلػم ،وسمٞم٤من ُمٕمٜمك ٓ هجرة سمٕمد اًمٗمتح ( ،)1863واًمٚمٗمظ ًمف.
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جمرد اًمٕم٘مقسم٦م أو اًمتٕمزيز .وهلذا اًمّمحٞمح يمام ٓ خيٗمك أٟمف إذا أفمٝمر اًمٓمٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ وم٢مٟمف يٜمت٘مض قمٝمده يمذام
أ ْن يٙمقن َّ
َشم َ٘مدََّّ َم ُِمـ ىمقل اإلُم٤مم أمحد :أ َّٟمَّ٤م ُم٤م قم٤مهدٟم٤مهؿ قمغم هذا ،ويمام َشم َ٘مدََّّ َم ذم اًمنموط أهنؿ ُأ ِظم َذ قمٚمٞمٝمؿ أهنؿ إذ ومٕمٚمقا ُِمثْ َؾ هذا
ِ
وطم َّؾ ُمٜمٝمؿ اًمدُم٤مء وإُمقال إذا هؿ ومٕمٚمقا ؿمٞم ًئ٤م ُِم َـ اًمٓمٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ .
وم٘مد َسم ِر َأ ْت ُمٜمٝمؿ ذ َُّم ُ٦م أُمػم اعم١مُمٜملم َ
إول ُِم َـ اًمقضمقه اًمتل أورده٤م ذم هذه أي٦مَّ ٕ :ن هذه أي٦م
ُيم رُؾ هذا اًمٙمالم َذ َيم ََره رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ذم اًمقضمف َّ
إول ،يمام شمالطمظ يذيمر ِقمذ َّدَّ ة هذذه
أـم٤مل اًمٜمَّ َٗمس ومٞمٝم٤م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وشمٙم َّٚمؿ قمٜمٝم٤م ذم هذه اًمقضمقه ،وداظمؾ اًمقضمف َّ
ِ
إول أو اًمث٤مين أو اًمث٤مًم٨م أو اًمراسمع أو اخل٤مُمس وم٤مٔي٦م قمذغم
اإليرادات ُصم َّؿ حيٍم اًمٙمالم وي٘مقل :ؾمقاء ىم َٞمؾ سم٤مإليراد َّ
ُيم ُِّؾ ٍ
طم٤مل دا ًَّم٦م قمغم َىمتْ ِْؾ ِّ
٤مب.
اًمً ِّ
اًمذ ُِّم ِّل َّ
ِ
٥م اهلل أو قم٤مب اإلؾمالم قمالٟمٞم٦م ،وم٘مد َٟم َٙم َ
ا٭مق ْ٘م ُف ا٭مث ِاِن « :أ َّن ِّ
َ٨م يٛمٞمٜمف
٥م اًمرؾمقل أو َؾم َّ
اًمذ ُِّم َّل إذا َؾم َّ
ْح ُف اهللَُُ :
َ٫م َال َر َ
٤مهدْْ قمٚمٞمذف ،ومٞمجذ٥م ىمتْْٚمذف
٥م قمغم ذًمؽ و ُي َ١م َّد ُب ،وم ُٕم ِٚم َؿ أٟمف َحي ْ ُي َٕم َ
وـم َٕمـ ذم ديٜمٜم٤مٟٕ :مف ٓ ظمالف سملم اعمًٚمٛملم أٟمف ُي َٕم٤م َىم ُ

ْ٨م يٛمٞمٜمف وـم ْٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ ،واًم٘مرآن يقضم٥م َىمتْ َْؾ َُم ْـ َٟم َٙم َ
سمٜمص أي٦م ،وهذه دًٓم٦م ىمقي٦م طمًٜم٦م ،وم٢مٟمف ىمد ُو َضم َدَ ُمٜمف َٟم ْٙم ُ
َ٨م
ِّ
و َـم َٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـش.

ه َذا ا٭مق٘مف ا٭مث ِاِن ٚمُُ َالصتُف :أ َّن ُِمـ إُمقر اًمتل ٓ خيتٚمػ ومٞمٝم٤م أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ؾمقاء َُم ْـ ي٘مقًمذقن سم٘متذؾ ِّ
اًمذذ ُِّم ِّل إذا
َ
َ ُ
َ ْ ُ
َ

٥م ،يدل
٥م ،وهذا اًمٙمالم سم٤م ِّشم َٗم٤مق اهٛمٞمع قمغم أٟمف َي٥م أ ْن ُي َٕم٤م َىم َ
٥م أو سمتٕمذيره .اهٛمٞمع ُُم َّت َٗم ٌؼ قمغم أٟمف َي٥م أ ْن ُي َٕم٤م َىم َ
َؾم َّ
قمغم ُم٤مذا يدل قمغم أ َّٟمَّ٤م َحي ُٟمٕم ِ
٤مه ِد ِّ
٥مَّٟ ٕ :مَّ٤م ًمق َّ
أي
رظمّمٜم٤م ًمف سمذًمؽَ ،حي ْ َيز أ ْن ٟمٕم٤مىمٌف ،ر
اًمذ ُِّم َّل قمغم اًمؽمظمٞمص ًمف سم٠م ْن َي ًُ َّ
ْ َ
ص ِّ
ٚمذ ُِّم ِّلَ ٓ -يقز أ ْن ٟمٕم٤مىمٌف قمٚمٞمفً .
ٟمرظمص ًمف سمف –ًمِ ِّ
رء ِّ
ًمٚمذ ُِّم ِّل أ ْن ُي َر ِّيب أسمٜمذ٤مءه قمذغم اًمٜمٍمذاٟمٞم٦م
ومٛمثال هؾ ُي َر َّظم ُ
إسمٜم٤مء شم٤مسمٕمقن ًممسم٤مء وإُمٝم٤مت ،ومٚمق أ َّٟمَّ٤م وضمدٟم٤م اسمٜمف اًمّمٖمػم ىمد ُر ِّسم َك قمغم اًمٜمٍماٟمٞم٦م هؾ ٟمٕم٤مىم٥م أسم٤مه ٓ ٟمٕم٤مىم٥م أسم٤مه:
ٕ َّٟمَّ٤م قم٤مهدٟم٤مه قمغم أؾم٤مس إسم٘م٤مء إسمٜم٤مء قمٜمده ،وإذا سم٘مل أسمٜم٤مءه قمٜمده ومال ؿمؽ أٟمف ؾمٞمٕم ِّٚمٛمٝمؿ اًمٜمٍماٟمٞم٦م ،وم ُٙم رُؾ رء َأ ِذ َّٟمَّ٤م
أيْم٤م.
ًمف ومٞمف ٓ َيقز أ ْن ٟمٕم٤مىمٌفَّ ٕ :ن ُُم ْ٘متَ ََ٣م اًمٕمٝمد يٚمزُمٜم٤م ويٚمزُمف ً
أسمذدً ا ذم أ ْن ُي ْٔم ِٝمذر
٥م
وضمٌ٧م قم٘مقسمتف ،يدل قمغم أٟمف ٓ يرظمص ًمذف أطمذد ً
ْ
ي٘مقل« :وم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم قمغم أٟمف إذا َؾم َّ
٥م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو أ ْن يٓمٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ .سمٜم٤م ًء قمٚمٞمف وم٢مذا ُيمٜمََّّ٤م ىمد قم٤مهذدٟم٤م قمذغم أ ْن ٓ يٓمٕمذـ ذم ديٜمٜمذ٤م
اًمً َّ
َّ
ومٓم َٕمـ ذم ديٜمٜم٤م وم٘مد َٟم َٙم َ
سمٜمص أي٦م « ،وم٤مٔي٦م ومٞمٝم٤م اًمتٜمّمٞمص قمغم ىمت٤مل اًمٜمََّّ٤ميمثلم ،وم٤مهلل َقم َّز
َ٨م اًمٕمٝمد ومٞمج٥م َىمتْ ُٚم ُفش .ي٘مقلِّ :
وضم َّؾ أوضم٥م ىمت٤مل َُم ْـ َٟم َٙم٨م َقم ْٝمده و َـم َٕمـ ذم ديٜمٜم٤مش.
َ
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ِ
ِ
٥م َه َذا اًمدِِّّ ِ
ذروا
ي٘مقلُُ « :م ْ٘متَ ََ٣م اًم َٕم ْٝمد َأ ْن َٓ ُي ْٔم ِٝمروا َقم ْٞم َ
يـَ ،أ ِو اًم َّٓم ْٕم ِـ ِذم اًمٜمٌََِّّ ِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ ،وم َٛمتََك َأ ْفم َٝم ُ
ِ ِ
يح ِذم أ َي ِ٦م سمِ ِ٘م َت ِ
٤مب َّ ِ
َص َّح َأ َّهن ُؿ َىمدْْ َٟم َٙمثُقا َو َـم َٕمٜمُُقا ِذم اًمدِِّّ ِ
َذ٤مل َُمذ ْـ َـم َٕمذ َـ
اًمٍم ُ
َي ُ
يـ َوم َٞمدْْ ُظم ُٚمق َن ِذم ُقم ُٛمق ِم ْأ َي٦مَ ،وه َل ْاإل َ
٥م َوم َ٘مدْْ َص َّح َأ َّٟم ُف َـم َٕم َـ ِذم اًم ِّدِّ يـ َو َٟم َٙم َ
َ٨مَ ،وسمِٜمََ٤م ًء َقم َٚم ْٞم ِف َوم ِ٢م َّن ِّ
َو َٟم َٙم َ
َ٨م اًم َٕم ْٝمدََ ش.
اًمً َ
اًمذ ِّمَ ََّي ِإ َذا َأ ْفم َٝم َر َّ

ِ
َّصَّ َِٕ :ن اهللَ َشم َٕم َ٤ممم َقمٛمؿ ؾمٌْ َح٤م َٟم ُف َو َشم َٕم َ٤ممم ِذم أ َي ِ٦م ِسم٘متَ ِ
َ٤مل
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالمَ « :ه َذا اًم ُٕم ُٛمق ُم ِذم ْأ َي٦م َيٌْ ُٚم ُغ َد َر َضم َ٦م اًمٜمَّ ِّ
َّ َ ُ
َ٨م اًم َٕم ْٝمدََ ش .ي٘مقلَ « :ومٞمَدْْ ُظم ُؾ ِّ
َُم ْـ َـم َٕم َـ ِذم ِديٜمِٜمََ٤م َأ ْو َٟم َٙم َ
اًمذ ُِّم رلش.
ٟمص أي٦م ،سيح ذم
ٟمّم٤م .ي٘مقل :ر
وسم٤مًمت٤مزم يرى ؿمٞمخ اإلؾمالم أ َّن اعمً٠مًم٦م هٜم٤م ًمٞمً٧م اؾمتٜمٌ٤م ًـم٤م ،وإ َّٟمَّام ُمٜمّمقص٦م ًّ

أٟمف َي٥م ىمتٚمف ،ومتتٜم٤مول أي٦م ِّ
اًمذ ُِّم َّل وإ ْن يم٤مٟم٧م ًمٞمً٧م ٟم٤مزًم٦م ومٞمف.
يمثػم مم َّ٤م يقرد ؿمٞمخ اإلؾمالم أي٤مت ًمٞمس ُمقوققمٝم٤م ِّ
اًمذُمل إذا ـمٕمـ ،وإ َّٟمَّام ذم أهؾ اًمٕمٝمد ،يمثػم ُمٜمٝمذ٤م ذم أهذؾ
ِ
اًمذ ُِّم َّل ُِم ْـ َسم ِ
َ٤مو ُل ِّ
َ٤مو ُل ِّ
٤مب
اًمذ ُِّم َّلش ،وذم يمثػم ُم َـ إطمٞم٤من ي٘مقلَ « :شمتَٜمَ َ
اًمٕمٝمد إذا ٟمٙمثقا أو اًمٙمٗم٤مر قمٛمق ًُم٤م ،ي٘مقلَ « :ومتَتَٜمَ َ
ذرَ ،وم٤م ًَّم ِ
ِ
ِ
ِ
ذؿ ِذم َد ِار ُيم ْٗم ٍ
ذذي ِذم َد ِار ِ
اإل ْؾم َ
ذال ٍم َي ْٚم َز ُُمذ ُف
َأ ْو َممَّ َٕ :هن َ٤م إِ َذا َشمٜمَ َ
َ٤مو ًَم ْ٧م ُأو ًَمئ َؽ ا ًَّمذي َـ ًَم ْٞم َس َسم ْٞمٜمٜمََ٤م َو َسم ْٞمٜمَ ُٝم ْؿ إِ َّٓ َقم ْٝمدٌٌ َو ُه ْ
َ٤مر ُِم ْـ َسم ِ
٤مب َأ ْو َممش.
ِّ
اًمّم َٖم ُ
ِ
ا٭مق ْ٘م ُف ا٭مثا٭مِ ُ
أئٛم٦م اًمٙمٗمرً :مٓمٕمٜمٝمؿ ذم اًم ِّدِّ يـ ،وصم٤مٟم ًٞم٤مَ :قم َّٚم َؾ ذًمؽ سم٠مهنؿ ٓ أيامن هلذؿ،
ْح ُف اهللَُُ « :
َ٫م َال َر َ
ؾمامهؿ َّ
ث :أٟمف َّ
ومٝمق يِمٛمؾ مجٞمع اًمٜمََّّ٤ميمثلم اًمٓم٤مقمٜملم .وإُم٤مم اًمٙمٗمر هق اًمداقمل إًمٞمف ،وإ َّٟمَّام ص٤مر إُم٤م ًُمذ٤م ذم اًمٙمٗمذر ٕضمذؾ اًمٓمٕمذـ ومٞمذف،
ٍ
ـم٤مقمـ ذم اًم ِّدِّ يـ ومٝمق إُم٤مم ذم اًمٙمٗمر ،ومٞمج٥م ىمت٤مًمف ًم٘مقًمف٪َ ﴿ :م َؼاٖمِ ُؾقا َأئِؿ َة
ودقمقشمف إمم ظمالومف ،وهذا ؿم٠من اإلُم٤مم ،وم ُٙم رُؾ
ا٭م ُؽ ْػ ِر﴾ .
( )1

أظمذ ُِم ْـ هذا اعمقوع ُِم َـ أي٦م أ َّن َُم ْـ ـم َٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ ُِم ْـ أهؾ ِّ
اًمذ َُّم٦م ومٞمّمدق قمٚمٞمف إٟمف إُم٤مم ًمٙم ْـ ذم اًمٙمٗمر ،ىم٤مل
َاه ْؿ َأئِؿ ًة َيدْْ ُ٤مق َن إِ َ٧م ا٭مـ ِ
ار﴾  .وم٤مإلُم٤مُم٦م شمٙمقن شم٤مرة إُم٤مُم٦م ذم اًم ِّدِّ يـ ،وشم٤مرة شمٙمذقن إُم٤مُمذ٦م ذم
اهلل َقم َّز و َضم َّؾَ ﴿ :و َ٘م َع ْؾـَ ُ
ِ
ِ
َاه ْؿ َأئِؿى ًة َيىدْْ ُ٤مق َن إِ َ٧م
وضم َّؾَ ﴿ :و َ٘م َع ْؾـََا مـْ ُْف ْؿ َأئؿ ًة َ َْيدُُ و َن ٕمِلَ ْم ِر َكَا﴾  .وىم٤مل ذم أوًمئؽَ ﴿ :و َ٘م َع ْؾـَ ُ
اًمٙمٗمر ،ىم٤مل اهلل َقم َّز َ
( )2

( )3

ا٭مـ ِ
ار﴾  ،ومٝمذا إُم٤مم ذم اًمٙمٗمر ،اعمراد سم٘مقًمف شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم٪َ ﴿ :م َؼاٖمِ ُؾق ْا َأئِؿ َة ا٭م ُؽ ْػ ِر إِهن ُ ْؿ َٓ َأ ْي ََم َن َُهل ْؿ﴾ ُ .م٤م اعمراد سم٤مٕيامن
( )1

()4

( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.12 :
( )2ؾمقرة اًم٘مّمص.41 :
( )3ؾمقرة اًمًجدة.24 :
( )4ؾمقرة اًم٘مّمص.41 :
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ومن اًمِمٞمخ إيامن رمحف اهلل سم٠مهن٤م اًمٕمٝمقد ،وًمٞمس اعم٘مّمقد هب٤م اًم َ٘م ًَ ُؿ سم٤مهلل ذم هذا اعمقـمـ ،ي٘مقل :اًمٜمٌل صغم اهلل
هٜم٤م َّ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َحي ي٘م٤مؾمٛمٝمؿَ ،حي ي٘مؾ ذم ص ْٚم ِح احلدََ يٌِٞم ِ٦مُ « :أ ْىم ًِؿ سمِ٤مهللِشُ ،م٤م ذ َيمَر اًم َ٘مًؿ ،وصٞمٖم٦م ص ْٚم ِح احلدََ يٌِٞم ِ
ذ٦م ُمٕمروومذ٦م،
ُ ْ َ
ُ
ُ ْ َ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ذرا ُد ِسم ْ
ذ٤مَٕ ْي َام ِن
ُمِمٝمقرةً ،مٞمس ومٞمٝم٤م أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أىمًؿ وأىمًؿ .إذنُ ،م٤م اعمراد سمذ٤مٕيامن ي٘مذقلُ « :عم َ
أيٟ :م ْ٘مض اًمٕمٝمد.
اًم َٕم ْٝمدُُ ش .هذا ومٞمام يتٕم َّٚمؼ سمٜمٙم٨م اًمٞمٛملمْ ،

ن أئٛم٦م اًمٙمٗمر ذم أي٦م سم٠مؿمخ٤مص يم٠ميب َضم ْٝم ٍؾ يمام ذيمر اسمـ َيمَثِ ٍػم رمحذف اهلل ،يمذ٠ميب َضم ْٝم ٍ
ذؾ
ُم٤م اعمراد سم٠مئٛم٦م اًمٙمٗمر ُوم ِّ َ
ٍ ِ
ذر َؾمذ ْٕمدُُ ْسمذ ُـ َأ ِيب َو َّىم ٍ
ذ٤مص ريض اهلل قمٜمذف سم٠مطمذد
ًمذام َُم َّ
َو ُقمتٌَْ َ٦م َو َؿمٞمٌَْ َ٦م َو ُأ َُمٞمَّ َ٦م ْسم ِـ َظمٚمػ ُم ْـ رؤوس يمٗم٤مر ىمريش .وهلذا َّ
ًمً ْٕم ٍد ريض اهلل قمٜمف ،هذا ُِم ْـ أئٛم٦م اًمٙمٗمر ،وم٘م٤مل َؾم ْٕمدُُ  :يمذذسم٧م سمذؾ أٟمذ٤م
اخلقارج اًمًٗمٝم٤مء ىم٤مل :هذا
اًمِم٘مل اًمًٗمٞمفَ ،
ر
ىم٤مشمٚم٧م أئٛم٦م اًمٙمٗمر .وذًمؽ يدل قمغم أ َّن أئٛم٦م اًمٙمٗمر يم٤مٟم٧م ذم شمٚمؽ ِ
احل ْ٘مٌَ٦م ،يم٤مٟم٧م ذم يمٗم٤مر ىمريش مم َّ ْـ شمز َّقمٛمذقا اًمٙمٗمذر
ُ
ِ
وضمٝمٝمؿ
يم٠ميب َضم ْٝم ٍؾ َو ُأ َُم َّٞم َ٦م وٟمحقهؿ .وىم٤مل أسمق َسم ْٙم ٍر ريض اهلل قمٜمف وهذا ً
أيْم٤م مم َّ٤م َذ َيم ََر ُه اسمـ َيمَث ٍػم ذم قمٝمده ًمٚمٜم٤مس طملم َّ
٤من ُِمٜمْٝمؿ سمِ٤مًمًٞم ِ
اًمِمٞم َٓم ِ
ِ
ًمٚمِم٤مم« :إِ َّٟم ُٙمُؿ ؾمتَ َِجدُُ و َن َىمقُم٤م ُمذحق َىم ً٦م ر ُؤ ِ
وؾم ِٝم ْؿَ ،وم ْ ِ
قفَ ،وم َقاهللِ ًَم ِئ ْـ َأ ْىمتُ َُؾ َر ُضمذال
ُ ْ ر ُ
٤مض ُسمقا َُم َٕم٤مىمدََ َّ ْ
ْ ً ُ َ َّ ُ
ْ َ
َػم ِهؿش .وذًمؽ ٕ َّن اهلل ي٘مقل٪َ ﴿ :م َؼاٖمِ ُؾق ْا َأئِؿ َة ا٭م ُؽ ْػ ِر﴾  .وُمراده سم٤معمُحق َىم ِ
ُِمٜمْٝمؿ َأطم٥م إِ َزم ُِمـ َأ ْن َأ ْىمتُ َُؾ ؾمٌ ِٕم َ ِ
ذ٦م
َ َّ
َ ْ
ُ ْ َ ر َّ ْ
لم ُم ْـ َهم ْ ِ ْ
( )2

رؤوؾمٝمؿ هٜم٤م أهنؿ طمٚم٘مقا وؾمط اًمرؤوس.
وهذا يدل قمغم أ َّن هذا اًمّمٜمٞمع اًمذي ًمألؾمػ يٜمتنم طمتك ذم سمٕمض ؿمٌ٤مسمٜم٤م ُِم ْـ ضمٝم٦م َؿم ِ
ٕمر اًمرأس ،يدل قمغم أٟمذف
صٜمٞمع ىمديؿ ذم أهؾ اًمٙمٗمر ،واهلل اعمًتٕم٤من.
ِ
ومٛم ْـ َـم َٕمـ
احل٤مصؾ أ َّن اسمـ َشمٞمْٛمٞمَ َ٦م رمحف اهلل أراد أ َّن شمًٛمٞم٦م ه١مٓء سم٠مئٛم٦م اًمٙمٗمر راضمع إمم يمقهنؿ ـمٕمٜمقا ذم اًم ِّدِّ يـَ ،
أيْم٤م ذم أي٦م أهنؿ ٓ أيامن هلؿ ،وىمٚمٜم٤م أ َّن إيامن اعمراد هب٤م
ذم اًم ِّدِّ يـ وم٘مد شمز َّقمؿ إُم٤مُم٦م ،وهل إُم٤مُم٦م اًمٙمٗمر ،وقم َّٚمؾ ذًمؽ ً
اًمٕمٝمقد.
َ٨م و َـمٕمـ ِذم ِديٜمِٜمََذ٤م صذدََ َق َأ َّٟمَّذف ُِمذـ َأ ِئٛم ِ
ذ٦م
َ
سمٜم٤م ًء قمٚمٞمف ،وم ُٙم رُؾ َُم ْـ ٟم َٙمَ٨م و َـم َٕمـ ،ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالمُ « :يم رُؾ َُم ْـ َٟم َٙم َ َ َ َ
ُ ْ َّ
اًم ُٙم ْٗم ِرش ،وشمًٛمٞمتف سم٢مُم٤مم اًمٙمٗمر سمًٌ٥م ُم٤مذا سمًٌ٥م ـمٕمٜمف وشمز رقمٛمف اًمدقمقة إمم ظمالف ديٜمٜم٤م.
ي٘مقلَ « :أُم٤م ُجم َرد اًمٜمَّ ْٙم ِ
ْ٨مًَ ،م ْق َأ َّن إِ ْٟم ًَْ٤مٟمٍ٤م َٟم َٙم َ
َ٨م اًم َٕم ْٝمدََ َوم َال ُي ًَ َّٛمك إِ َُم٤م ًُم٤م ذم ا ًْم ُٙم ْٗم ِرش.
َّ َّ ُ

( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.12 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.12 :
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وقمغم هذا ِّ
سمذٜمص
صح أ ْن ُي ًَ َّٛمك سم٢مُم٤مم اًمٙمٗمر ،ومٞمج٥م ذم هذه احل٤مًمذ٦م ىمت٤مًمذف ي٘مذقلِّ :
وم٤مًمذ َُّمل إذا َـم َٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ َّ
٤موًم٦م ِّ
ًمٚمذ ُِّمل سمٓمريؼ اًمٜمََّّصَّ ٕ :ن أي٦م أو اًمدًمٞمؾ قمٛمق ًُم٤م ،شم٤مرة يتٜم٤مول اعمً٠مًم٦م سمٓمريؼ
أي٦م .هق يريد أ ْن َيٕمؾ أي٦م ُمتٜم َ
حل ْٙمْؿ ُِم َـ اًمدًمٞمؾ .ي٘مقل ذم هذا اعمقوذع« :إِ َذا ُىم ْٚمٜمََذ٤م
اًمٜمََّّص ،ومٞمٙمقن ضمٚم ًٞم٤م
حي َت ُ
ً
َ٤مج إمم آؾمتٜمٌ٤مط ًمٌٞم٤من ا ُ
واوح٤م ،وشم٤مرة ُ ْ
سمِ َ٠م َّن َُم ْـ َـم َٕم َـ ِذم ِديٜمِٜمََ٤م َشم ََز َّقم َؿ َو َص َ٤مر إِ َُم٤م ًُم٤م ِذم اًم ُٙم ْٗم ِرَ ،وم َ٘مدْْ َىم َ٤مل اهللُُ٪َ ﴿ :م َؼاٖمِ ُؾق ْا َأئِؿ َة ا٭م ُؽ ْػ ِر﴾ َ ،ومٞمَ ِّم رح َأ َّن َُمذ ْـ َـم َٕمذ َـ ِذم
( )1

اًمذُم ِ٦م َىمدْْ ُقمدََّّ إُِم٤مُم٤م ِذم اًم ُٙم ْٗم ِر ووضم ِ
ِ ِ ِ
َص ْأ َي ِ٦مَّٟ َِٕ :م ُف َـم َٕم َـ َو َٟم َٙم َ
َ٨م َقم ْٝمدََ ُهش ،وهذا ُمراد اًمِمذٞمخ
٥م ىمت َ٤م ًُم ُف سمِٜمَ ِّ
َ َ َ َ
َ ً
ديٜمٜمََ٤م ُم ْـ َأ ْه ِؾ ِّ َّ
ُِم ْـ هذا اًمقضمف.
ِ
ا٭مق ْ٘م ُف ا٭مرإمِى ُع :أٟمف ىم٤ملَ ﴿ :أ ََٓ ُٖم َؼاٖمِ ُؾق َن َ٫م ْقما ك َؽثُق ْا َأيَم َهنؿ َو َ ق ْا ٕمِنِٚمْْ راجِِ ا٭مر٠م ِ
قل َو ُه ْؿ َٕمىدََ ؤُُ و ُ٬م ُْؿ
ْح ُف اهللَُُ :
َ٫م َال َر َ
ُ
َ
َْ ُ ْ ن
ً
حْمْم٤مت قمغم ىمت٤مهلؿ ،وذًمؽ َعمِ٤م ومٞمف ُِم َـ إذى ًمف ،وؾمٌرف أهمٚمذظ
َأو َل َمر ٍة﴾  .ومجٕمؾ مهٝمؿ سم٢مظمراج اًمرؾمقل ُِم َـ اعم ِّ
( )2

ِ
مهقا سم٢مظمراضمفَ ،
قمٛم ْـ ؾم ٌَّف.
وحي ْ ُ
يٕمػ َّ
ُم َـ اهلؿ سم٢مظمراضمفٟٕ ،مف قمٗم٤م قم٤مم اًمٗمتح قمـ اًمذيـ ر
ذم هذا اًمقضمف اؾمتٗم٤مد ُِم ْـ ىمقًمف شمٕم٤ممم َ
َّ
وطمذ٨م ًمٚمٛمًذٚمٛملم قمذغم ىمتذ٤مل
طمذض
﴿أ َٓ﴾ هذه اؾمتٗمت٤مطم َّٞم٦م ،وذم أي٦م َّ
ِ
ذرم آظمذر وهذقَ ﴿ :و َ ن ىق ْا
ىؿ﴾ ،وقمٜمذدهؿ ُضم َ
ه١مٓءُ ،م٤مذا ومٕمٚمقا ىمقم ٟمٙمثقا أيامهنؿ ﴿ َأ ََٓ ُٖم َؼاٖم ُؾق َن َ٫م ْق ًما ك َؽثُق ْا َأ ْي ََم َهن ُ ْ
ٕمِنِٚمْْ راجِِ ا٭مر٠م ِ
قل﴾ ،صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ﴿ َو ُه ْؿ َٕمدََ ؤُُ و ُ٬م ُْؿ َأو َل َمر ٍة﴾ ،ومجٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف َه َّؿ يمٗم٤مر ىمريش سم٢مظمراج
ُ
َ
حيض قمغم ىمت٤مهلؿٕ :هنؿ ِ َهب ِّٛم ِٝم ْؿ هذا ىمد آذوا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مم َّ٤م ر
٥م اًمٜمٌل َص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َوؾم َّٚمؿ َأ ْهم َٚم ُظ ُِم َـ اهل ِؿ سمِ٢مِ ْظمر ِ
اضم ِفش .واؾمتدل قمغم ذًمؽ
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهللَ « :ؾم ر
َ
َ َ
ِّ
َ
سم٠م َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم ومتح ُم َّٙمَّ٦م يم٤من اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م قمغم ىمًٛملم اصمٜملم ُِمـ اًمٙمٗم٤مر:

ِ
مهقا سم٢مظمراضمف ،ىمد قمٗم٤م قمٜمٝمؿ مجٞم ًٕم٤م.
مهقا سم٢مظمراضمف ،هؾ ىمتٚمٝمؿ قمٗم٤م قمٜمٝمؿ ُمع أهنؿ ىمد ر
ْإَولَُ :م ْـ ر
ِ
ذ٥م
ا٭مؼ ْس ُؿ ا٭مث ِاِن :اًمذيـ ؾمٌرقه ،وه١مٓء َحي ْ ُ
يٕمػ قمٜمٝمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،سمؾ ىمتٚمٝمؿُ ،م٤مذا يريد يريذد أ َّن َؾم َّ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أهمٚمظ وأؿمدرر ُِم َـ اهل َ ِؿ سم٢مظمراضمف ،وؾمت٠ميت إد ًَّم ُ٦م إ ْن ؿم٤مء اهلل ُِم َـ اًم رًٜمََّّ٦م قمغم وم ْٕم َؾ اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع َُم ْـ ؾم رٌقه.
اًمذ ُِّمل هٜم٤م ذم ؾم ٌِّف ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم هذه اعمً٠مًم٦م هبذه اًمٓمري٘م٦م ،هٙمذاِّ :
٥م اًمِمٞمخ ُمً٠مًم٦م َّ
اًمذ ُِّمل
َر َّشم َ

( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.12 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.13 :
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أؿمدر ُِم َـ اهل َ ِّؿ سم٢مظمراج اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسمدأٟم٤م سمذ٤مٕذي،
٥م وم٘مد ٟمٙم٨م اًمٕمٝمد ،و َوم َٕمؾ ُم٤مهق ر
اًمً َّ
إذا أفمٝمر َّ
مهذقا
ومام اًمقاضم٥م اًمقاضم٥م ىمتٚمف ،يم٠مٟمف ي٠مظمذ هذا ُِم َـ أي٦م ،إذا يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ىمد َّ
طمْمٜم٤م قمغم ىمتذ٤مل اًمٙمٗمذ٤مرٕ :هنذؿ ر
مهذقا سم٢مظمراضمذف،
سم٢مظمراج اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم وم َتَح ُم َّٙمَّ٦م قمٗم٤م قمـ اًمذذيـ ر
٥م َىمتْ ُٚم ُف ُِمذ ْـ َسم ِ
٥م اًمٜمٌََِّّ َّل َص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ َو َٟم َٙم َ
وقم٤مىم٥م اًمذيـ ؾمٌرقه ،ىم٤ملَ « :وم ِّ
ذ٤مب
َ٨م َقم ْٝمدََ ُهَ ،ومٞمَ ِج ُ
٤مًمذ ُِّم رل َسمدََ َأ َٟمَ٤مَ ،و َؾم َّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
مهقا سمِ٢مِ ْظم َر ِ
اج اًمٜمٌََِّّ ِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿش.
َأ ْو َممَّ َٕ :ن وم ْٕم َٚم ُف َأ َؿمدرر ُم ْـ وم ْٕم ِؾ ا ًَّمذي َـ َ ر

ِ
اخلاَ ِمس :ىمقًمف٫َ ﴿ :ماٖمِ ُؾقهؿ يعذْبؿ اهللُ ٕمِلَي ِدي ُؽُؿ و ُ ْ ِ
ِ
ىق ٍم
ور َ٫م ْ
ْ َ
ْح ُف اهللُُُ َ :
َ٫م َال َر َ
ْٯم ُ٬م ُْؿ َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ َو َي ْشػ ُصدُُ َ
ْ
ُ ْ ُ َ ُْ ُ
ُي ِزه ْؿ َو َيـْ ُ ْ
ِِ
٦م  ﴾...أي٦م  .وم٠مُمر ؾمٌح٤مٟمف سم٘مت٤مل اًمٜم٤ميمثلم اًمٓم٤مقمٜملم ذم اًمذ ِّدِّ يـ ،ومْمذٛمـ أ َّٟمَّذ٤م إذا ومٕمٚمٜمذ٤مه َّ
قمذذهبؿ وأظمذزاهؿ
نم ْممـ َ
وٟمٍمٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ ،وؿمٗمك صدور اعم١مُمٜملم اًمذيـ شم٠م َّذوا ُِم ْـ ٟم٘مْمٝمؿ ،وأذهذ٥م همذٞمظ ىمٚمذقهبؿَّ ،
ومذدل قمذغم أ َّن اًمٜم٤ميمذ٨م
ِ
تحؼ اًم٘متؾ.
٤مب ًمٚمرؾمقل ٟم٤ميم٨م ـم٤مقمـ ومٞمً ر
واًمً ر
اًمٓم٤مقمـ ُُم ًْتََح ٌّؼ ًمذًمؽ ُيم ِّٚمفَّ ،
ِ
س :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم٫َ ﴿ :ماٖمِ ُؾقهؿ يعذْبؿ اهللُ ٕمِلَي ِدي ُؽُؿ و ُ ْ ِ
اخل ِام ِ
ا٭مق ْ٘م ُف َ
ور
ْ َ
َه َذا َ
ـٯم ُ٬م ُْؿ َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ َو َي ْشػ ُصدُُ َ
ْ
ُ ْ ُ َ ُْ ُ
ُي ِزه ْؿ َو َي ُ ْ
ِ
ِِ
َّ َ٩م ْق َظ ُ٫م ُؾ ِ
وضم َّؾ سم٘مت٤مل ه١مٓء اًمذيـ ٟمٙمثقا وـمٕمٜمقا ذم اًم ِّدِّ يـ ،وذٛمـ
َ٫م ْق ٍم نم ْممـ َ
قْبِ ْؿ﴾  .٭مىَم أ َُمر اهلل َقم َّز َ
٦م * َو ُي ْذه ْ
عمَِ ْـ ي٘م٤مشمٚمٝمؿ هذه إُمقر يمٚمٝم٤م ،وهل أُمقر ُُم ْٗم ِر َطم ٌ٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم ويرضمق ُِم َـ اهلل شمٕم٤ممم أ ْن يروه٤م ذم أهذؾ اًمٙمٗمذر ،ر َّشمٌَّٝمذ٤م
ٓطم ْظ هٜم٤م ر َّشمٌٝم٤م شمرشمٞم٥م اهزاء قمغم اًمنمط ،شم٘مدير أي٦م٫َ ﴿ :مىاٖمِ ُؾقهؿ يعىذْبؿ اهللُ ٕمِلَي ِ
شمٕم٤ممم ِ
ىدي ُؽ ُْؿ﴾ ،إ ْن شم٘مذ٤مشمٚمقهؿ
َ
ْ
ُ ْ ُ َ ُْ ُ
( )1

( )2

َّ
يٕمذهبؿ اهلل سم٠ميديٙمؿ وخيزهؿ ...إمم آظمر أي٦م .وم٤معمذيمقر ذم أي٦م هٜم٤م شمٕمذيٌٝمؿ سم٠ميديٜم٤مُ ،م٤م اعمراد سمتٕمذذيٌٝمؿ سم٠ميذديٜم٤م
ىمتٚمٝمؿ قمغم أيديٜم٤م ،هذا هق اعمراد ،هذا مم َّ٤م وٛمٜمف اهلل شمٕم٤ممم ،ووذٛمـ أ ْن خيذزُيؿ ،وأ ْن يِمذٗمل اًمّمذدور ُمذٜمٝمؿ ،وأ ْن
يٜمٍمٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ ،ويذه٥م همٞمظ ىمٚمقسمٜم٤م.
َّ٤ميم َ٨م اًم َّٓم ِ
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل سمٕمد أ ْن َذ َيمَر أي٦م« :د َّل َقم َغم َأ َّن اًمٜمَّ ِ
٤مقم َـ ِذم اًمدِِّّ ِ
يـ َي ًْتَ َِح رؼ اًم َ٘متْ َْؾ ا ًَّم ِذي َذ َيم ََر ُه
َ
اهلل ُ َشم َٕم َ٤ممم ِذم َىم ْقًمِ ِفُ ﴿ :ي َعذ ُ ُْب ُؿ اهللُ ٕمِلَ ْي ِدي ُؽ ُْؿ﴾.
٤مب ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اًم ِّذ َُّم ِ٦م َىمدْْ َٟم َٙم َ
٤مطم ُفَ -وم َٞم ًْتَ َِح رؼ اًم َ٘متْ َْؾش.
َ٨م َقم ْٝمدََ ُهَ ،و َـم َٕم َـ ِذم ِد ِيٜمِٜمََ٤م َ -يم ََام َشم َ٘مدََّّ َم إِ َ
يْم ُ
اًمً ر
ىم٤ملَ « :و َّ

ٟم ٌَّف اًمِمٞمخ رمحف اهلل إمم أ َّن اهلل شمٕم٤ممم ذ َيمَر اًمٜمٍم قمٚمٞمٝمؿ هذا ذم إصؾ ًمٞمس قمٜمدك ذم اًمٙمت٤مب هٜم٤م -اهلل شمٕم٤ممم ذم

( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.14 :
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ِ
أي :أ َّن ُمذٜمٝمؿ َُمذ ْـ
ىاء﴾ ْ .
ُقب اهللُ َ٤م َٜم َم ْ
ًمذام ذ َيمَر إظمزاءهؿ واًمٜمٍم َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿَ ،ىم َ٤مل ِذم آظم ِر َه٤مَ ﴿ :و َيتُ ُ
سم٘م َّٞم٦م أي٦م َّ
ىـ َي َش ُ
( )1

وضم َّؾ قمٚمٞمف ،وهذا واوح أ َّن اًمٙمٗم٤مر ُمذٜمٝمؿ َُمذ ْـ
حيّمؾ ًمف هذا وهق أ ْن ُي َٕم ِّذ َب سم٠ميديٜم٤م ،وُمٜمٝمؿ َُم ْـ ىمد يتقب اهلل َقم ّز َ
وضم َّؾ اًمّمدر ُمٜمف ،و ُىمتِ َؾ قمغم ُيم ْٗمره ،وُمٜمٝمؿ َُم ْـ هداه اهلل شمٕم٤ممم وشم٤مب ُِم ْـ ُيم ْٗمره ،وقمٗم٤م اهلل قمٜمذف .ومّمذ٤مر
ؿمٗمك اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ُمٜمف اًمّمدر و ُىمتِ َؾ ،وُمٜمٝمؿ َُمـ هداه اهلل شمٕم٤ممم وأؾمذٚمؿ.
اًمٙمٗم٤مر سمٕمد أ ْن هزُمٜم٤مهؿ ىمًٛملمُ :مٜمٝمؿ َُم ْـ ؿمٗم٤م اهلل َّ
قمز َ
يّمح ،عم٤مذا
٤مبٟ ،م٘مقل ٓ :ر
اًمً ِّ
هؾ يٛمٙمـ أ ْن َّ
يّمح هذا ذم اًم ِّذ ُِّمل َّ
ي٘مقلَّ ٕ :ن أي٦م وردت ذم ىمت٤مل اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٛمتٜمٕم٦م ،واًمٓم٤مئٗم٦م :جمٛمققم٦م أؿمخ٤مص ،ومٛمٜمٝمؿ َُم ْـ ُي ْ٘متَ َُؾ ،وُمذٜمٝمؿ َُمذ ْـ
يٕمذسمف اهلل ،ويتقب قمٚمٞمف ،يٕمٜمل :أ َّن ِّ
يتقب ،أ َُّم٤م اًمقاطمد اعمُ ًْتَ َِح رؼ ًمٚم٘متؾ ،ومال يٜم٘مًؿ طمتك ي٘م٤ملِّ :
٥م وضم٥م
اًمذ ُِّمل إذا َؾم َّ
ىمتٚمف قمغم ُيم ُِّؾ طم٤مل ،وًمٞمس ُِمثْ ُؾ اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٛمتٜمٕم٦م ،اًمذيـ ىم٤مشمٚمٜم٤مهؿ ،ومٜمٍم اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،وىمتٚمٜم٤م َُم ْـ ىمتٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿُ ،صم َّؿ هدى
ذقر ومٞمذف
٥مش .ومال ٟمًتٓمٞمع أ ْن ٟم٘مقل :إ َّٟمَّ٤م ٟم٘متٚمف ويتقب اهلل قمٚمٞمذفٟٕ :مذف ٓ ُشمتَ َّم َ
اهلل سمٕمْمٝمؿ ًمإلؾمالم ،ي٘مقلَ « :ه َذا َؾم َّ
اًم٘مًٛم٦م سمٞمٜمام اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل اُمتٜمٕم٧م وىم٤مشمٚمٜم٤مه٤م وهم٤مًمٌٜم٤مه٤م ُو ِضمدََ ُمٜمٝمؿ َُم ْـ ؿمٗمك اهلل ُمٜمف اًمّمدر ،و ُىمتِ َؾ قمغم ُيم ْٗمره ،وُمٜمٝمؿ
٤مب ومال ُيتَ ََّم َّق ُر ومٞمف هذا ّإٓ ُطم ْٙمْؿ واطمد ،وهق وضمقب ىمتٚمف.
اًمً ر
َُم ْـ شم٤مب وهداه اهلل ،أ َُّم٤م اًمقاطمد َّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ٩مى ْق َظ ُ٫م ُؾ ِ
ىقْبِ ْؿ﴾  ،دًمٞمذؾ قمذغم أ َّن
ور َ٫م ْق ٍم نم ْممـ َ
٦م * َو ُي ْذه ْ
َ٫م َال َر َ
ْح ُف اهللُُ :ا٭مساد َس :أ َّن ىمقًمفَ ﴿ :و َي ْشػ ُصدُُ َ
ِ
٥م اًمرؾمقل وم٢مٟمف يٖمٞمظ
ومٛم ْـ َؾم َّ
ؿمٗم٤مء اًمّمدور ُم ْـ َأ َحيِ اًمٜمَّ ْٙمْ٨م واًمٓم ْٕمـ ،وذه٤مب اًمٖمٞمظ احل٤مصؾ أ ُْمر ُم٘مّمقد ًمٚمِم٤مرعَ ،
اعم١مُمٜملم وي١معمٝمؿ أيمثر ُِم ْـ َؾم ْٗم ِؽ دُم٤مئٝمؿ ْ
وأظمذ ُم٤مهلؿ ،وم٢م َّن هذا ُيثِػم اًمٖمْم٥م هلل ورؾمقًمف.
ِ
ِ
قمٔمٞمام ضمدًًّّ ا ُِم َـ شمً رٚمٓمٝمؿ قمغم أهؾ اإلؾمالم ،ويمثرة ُم٤م
هذه إومٕم٤مل ُم َـ اًمٙمٗم٤مر ٓؿمؽ أهن٤م ُشم ْقضمد ذم اعمًٚمٛملم أعمًَ٤م ً
( )2

ىمتٚمقا ومٞمٝمؿ ،ويمثرة ُم٤م ـمٕمٜمقا ذم ديٜمٝمؿ ،وؾمخروا سمٜمٌٞمِّٝمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسم٠مطمٙم٤مُمٝمؿ ،ويمثذرة ُمذ٤م طمذ٤ميمقا هلذؿ
لم َأ ْن ي ِْم ِٗمل صدُُ ور َأه ِؾ ْ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
قه ْؿَ ،وم ِٛم ْـ
اإل َيامن ُمٜمْ ُٝم ْؿ إِ َذا َىم٤م َشم ُٚم ُ
ُ َ ْ
سم٤معمٙم٤مئد ،ي٘مقلَ « :وم َٙمَ٤م َن ُم َـ اعمَ َ٘م٤مصد ا ًَّمتل َأ َرا َد َه٤م َر رب اًم َٕم٤معمَ َ َ
ُم َ٘م ِ
٤مص ِد اًمر ِّب ؾمٌْ َح٤م َٟم ُف َو َشم َٕم َ٤م َمم ِذم ِىمتَ ِ
َ٤مل اًم ُٙم َّٗم ِ
ورشٟ ،مً٠مل اهلل أ ْن يريٜم٤م ؿمٗم٤مء صذدور هذذه إ َُّمذ٦م ذم
٤مر َأ ْن ُشم ُِْم َٗمك ر
اًمّمدُُ ُ
َّ ُ
َ
ٜمٍم ومٞمف ديٜمف و ُي َذ رل ومٞمف أهؾ اًمٙمٗمر ذم ؾم٤مئر إرض.
أقمدائٝم٤م أمجٕملم ،وأ ْن يريٜم٤م اًمٞمقم اًمذي ُي َ
ي٘مقل ؿمٗم٤مء اًمّمدر ُم٘مّمد سمٜمص أي٦مُ ،م٘مّمد ُِمـ ُم٤مذا ُِمـ ه١مٓء اًمذيـ ـمٕمٜمقا ذم ديٜمٜمذ٤م ،ومذ٠م َُمر اهلل ؾمذٌح٤مٟمف

( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.15 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.15 ،14 :
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ِِ
ِ
٦م﴾ ،دًمٞمؾ قمغم أ َّن ؿمٗم٤مء اًمّمدر ُِمـ ضمرأة ه١مٓء اًمذيـ
ور َ٫م ْق ٍم نم ْممـ َ
وشمٕم٤ممم سم٘مت٤مهلؿ قمغم هذا اًمٜمحقَ ﴿ ،و َي ْشػ ُصدُُ َ
ٟمٙمثقا وـمٕمٜمقا ُم٘مّمد يمام ىمٚمٜم٤م ُِمـ اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م.
اًمً٥م ُِمـ أهؾ ِّ
اًمذ َُّم٦م أًمٞمس يّمٞم٥م اعم١مُمٜملم سم٤مًمٖمٞمظ اًمٕمٔمٞمؿ وي١معمٝمؿ
ُمرة أظمرى إمم اعمً٠مًم٦م ،ىم٤ملَُ :مـ أفمٝمر
َّ
قم٤مد َّ
إحي اعمقضمع اًمذي يزيد سم٠موٕم٤مف ُمْم٤مقمٗم٦م قمغم إيالُمف ًمٜم٤م ًمق ؾمٗمؽ ُِمـ دُم٤مئٜم٤م أو أظمذ ُِمـ أُمقاًمٜم٤م ،سمغم واهلل.
ىمّمد ؿمٗم٤مء صدْْ ر أهؾ اإليامن مم َّذـ ـم َٕمذـ ذم اًمذ ِّدِّ يـ ،وهذذا ِّ
اًمذذُمل
ي٘مقل :وه٤م هل أي٦م شمدل قمغم أ َّن اًمِم٤مرع َ
قمٔمٞمام ذم ديٜمٝمؿ ،وُم٤م اًمذي يزيؾ هذا إحي ُِمـ ذ ُِّمل صذ٤مهمر حتذ٧م أيذديٜم٤م ذم
اًمً٤مب ىمد َآحي اعم١مُمٜملم ،وأهم٤مفمٝمؿ همٞم ًٔم٤م
ر
ً
سمالدٟم٤م -سمالد اإلؾمالم -أفمٝمر اًمتٕمزز قمٚمٞمٜم٤م وأفمٝمر آؾمتٕمالء قمٚمٞمٜم٤م وضسمٜم٤م ذم ُم٤م هق أؿمد قمٚمٞمٜم٤م ُِمـ أُمقاًمٜم٤م ودُم٤مئٜم٤م.
ي٘مقل ٓ يزيؾ هذا إحي ّإٓ اًم٘متؾ ،اًمذي ورد ذم أي٦م ،واًمذي ضمٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم ُم٘مّمدًً ا سمِمٗم٤مء اًمّمدر مم َّـ اضمؽمأ قمغم
وضم َّؾ ُِمـ أهؾ اًمٙمٗمر ،ومٙمٞمػ هبذا ِّ
اًمذ ُِّمل اًمّم٤مهمر.
ديـ اهلل َقم َّز َ
مم َّ٤م أورده اًمِمٞمخ ذم إصؾ َ
وحي ُيذيمر هٜم٤م ذم اعمختٍم ،أورد احل٘مٞم٘م٦م ِقمدََّّ ة وضمقه ـمقيٚم٦م ًمٌٞم٤من هذه اعمً٠مًم٦مٟ ،م٘متٍم
ُمٜمٝم٤م قمغم واطمدة:
أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عمَّ٤م ومتح ُم َّٙمَّ٦م ويم٤مٟم٧م سمٜمق َسم ْٙمْر ىمد ىمتٚمقا ذم ُظم َزا َقم٦م وهذا هذق ؾمذٌ٥م ٟم٘مذض ُصذ ْٚمح
حلدََ ْيٌِ َٞم٦م يم٤مٟم٧م ُظم َزا َقم٦م شمٌ ًٕم٤م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويم٤مٟمذ٧م سمٜمذق َسم ْٙمْذر شمٌ ًٕمذ٤م ًم٘مذريشَّ ٕ :ن
حلدََ ْيٌِ َٞم٦م ،ومٗمل ُص ْٚمح ا ُ
ا ُ
ِ
ٟمّم٧م قمٚمٞمف اًمنموط ذم ُص ْٚمح احلُدََ ْيٌِٞمَذ٦م أ َّن َُمذـ
اًمٕمرب سمٕمد ُص ْٚمح احلُدََ ْيٌِٞمَ٦م اٟم٘مًٛم٧م ىمٌ٤مئٚمٝمؿ إمم ىمًٛملم ،وهذا مم َّ٤م َّ
أراد أ ْن يدظمؾ ذم قم٘مد حمٛمد دظمؾ ،و َُمـ أراد أ ْن يدظمؾ ذم قم٘مد ىمريش دظمؾ .ومدظمٚم٧م ُظم َزا َقم٦م ذم قم٘مد اًمٜمٌل صذغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ودظمٚم٧م سمٜمق َسم ْٙمْر ذم قم٘مد ىمريش وقمدد ُِمـ اًم٘مٌ٤مئؾ ُمٜمٝمؿ َُمـ ذه٥م شم٤مسم ًٕم٤م ًم٘مريش ودظمؾ ذم طمٚمٗمٝمذ٤م،
حلدََ ْيٌِٞمَذ٦م أ َّن سمٜمذل َسم ْٙمْذر ىمتٚمذقا
وُمٜمٝمؿ َُمـ يم٤من داظمال ذم طمٚمػ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ .م٤م اًمذي ٟم٘مض ُصذ ْٚمح ا ُ
ُظم َزا َقم٦م وأقم٤مٟمتٝمؿ ىمريش سم٤مًمًالح وسم٤مًمرضم٤ملّ ،
حلدََ ْيٌِٞمَ٦م ،وم٤مٟمت٘مض اًمٕم٘مد سمٜم٤مء قمغم
وإٓ وم٘مريش َحي ُ
شمٖمز اعمديٜم٦م سمٕمد ُص ْٚمح ا ُ
أٟمف ُشم ُٕمدِِّّ َي قمغم ُظم َزا َقم٦م ،وهلذا ِ
اًمّمٚمح إمم ُم٤م يم٤من
ومجئَٝمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع أ َّن أسم٤م ُؾم ْٗم َٞم٤من طم٤مول أ ْن يٕمٞمد ُ
و َىم ِدم اعمديٜم٦م وـمٚم٥م ُِمـ ُقم َٛمر أ ْن يِمٗمع ًمف قمٜمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٘م٤مل ُقم َٛمر :أٟم٤م أؿمٗمع ًمٙمؿ قمٜمد اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك ٓ ي٘م٤مشمٚمٙمؿ ! واهلل ًمق َحي أضمد إٓ اًمذر -وهل اًمٜمٛمٚم٦م اًمّمٖمػمةً -م٘م٤مشمٚمتٙمؿ هب٤مُِ ،مـ ؿمدة ُسم ْٖميضذ
ًمٙمؿ ،أمتٜمك اًمقىم٧م اًمذي أىم٤مشمٚمٙمؿ ومٞمف ،شمريدين أ ْن أؿمٗمع طمتك ٓ ي٘م٤مشمٚمٙمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمذق َحي أضمذد ّإٓ
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قمٗمقا قم٤م ًُم٤م قمـ اًمٜم٤مسّ ،إٓ أٟمف
ومٚمام ىمتٚم٧م سمٜمق َسم ْٙمْر ُظم َزا َقم٦م وومتح اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم َّٙمَّ٦م قمٗم٤م ً
اًمذر ًم٘م٤مشمٚمتٙمؿ سمفَّ .
ِ
ٕضمؾ أ ْن ُشمُِمٗمك صدورهؿ ،وهق اعمذيمقر
ٕضمؾ ُم٤مذا ىم٤مل ْ
أذن خلُ َزا َقم٦م أ ْن ي٘متٚمقا سمٜمل َسم ْٙمْر ُُمدََّّ ة ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر أو أيمثر ْ
ِِ
ِ
٦م﴾ .ىم٤مل :واًم٘مقم اعم١مُمٜمقن هٜم٤م اعمراد هبؿ ُظم َزا َقم٦م .ىم٤مل وًمذق يمذ٤من هٜمذ٤مك رء
ور َ٫م ْق ٍم نم ْممـ َ
ذم أي٦مَ ﴿ ،و َي ْشػ ُصدُُ َ
ظم٤مص٦م ُمع قمٗمقه اًمٕم٤مم قمـ ؾم٤مئر اًمٜم٤مس ،وم٢مذٟمذف ِخلُ َزا َقمذ٦م
يِمٗمل اًمّمدور همػم اًم٘متؾ ًمٗمٕمٚمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َّ
سم٘متؾ سمٜمل َسم ْٙمْر يدل قمغم أ َّن أعم ً٤م ُم٤م طمدث ٓ يزيٚمف ّإٓ اًم٘متؾ ،وأهن٤م ٓ ُشمُِمٗمك اًمّمدور ّإٓ سم٘متٚمٝمؿ وم٘متٚمقهؿ اعمذدة اًمتذل
َّ
رظمص اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمٝم٤م ُصم َّؿ شمقىمٗمقا قمـ ىمتٚمٝمؿُ .يم ُّؾ هذا اًمٙمالم ًمٞمُثٌ٧م سمف أ َّن ؿمٗم٤مء اًمّمدر مم َّـ ـمٕمـ ذم
اًم ِّدِّ يـ ٓ يٙمقن ّإٓ سم٘متٚمف.
ِ
ْح ُف اهللُُ :اٛمَ ْق َِع ا٭مرإمِىع :
َ٫م َال َر َ
ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :أ ََل يع َؾؿق ْا َأكف مـ ُُي ِ
اد ِد اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُف  ﴾ ...أي٦م  ،وم٢مٟمف يدل قمغم أ َّن أذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف
ُ َ َ
َْ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
يـ ُي ْم ُذو َن ا٭مـبِل﴾  .وؾمذٌ٥م ٟمذزول أيذ٦م
وؾمٚمؿ حم٤م ّدة هلل وًمرؾمقًمفٟٕ :مف ىم٤مل هذه أي٦م َقم٘م٥م ىمقًمفَ ﴿ :ومـْ ُْف ُؿ ا٭مذ َ
قمت٤مسمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عمَِ ْـ يم٤من يً رٌف ُِمـ اعمنميملم اعمٜم٤موم٘ملم.
( )1

( )2

( )3

هذا اعمقوع أمجؾ ومٞمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم آظمتّم٤مر ويتْمح ًمؽ إذا رضمٕم٧م إمم إ ِ
صؾ.
ا٭مد٭مِقؾ ا٭مرإمِع ٤م َٜم ٫متؾ ا٭مذمل إِ َذا ٠مَّ :هق ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :أ ََل يع َؾؿق ْا َأكف مـ ُ ِ ِ
َار َ٘م َفـ َؿ
َ
ُ َ َ
ُيادد اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُف َ٪ملَن ٭مَ ُف َك َ
َْ ْ ُ
ِ
ؽ ِْ
ٚمََ ا٭مِدًً ا ٪مِ َقفا َذ٭مِ َ
قؿ﴾  .ىم٤مل :ومدل قمغم أ َّن أذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمذ٤مذا ُي َٕمذد ُي َٕمذد حمذ٤مداة هلل
اخل ْز ُ
ْي ا٭مْ َعظ ُ
()4

ِ
ِ
يـ ُي ْم ُذو َن ا٭مـبِل﴾  .وًمق َحي يٙمقٟمقا هبذا إذى حم٤مديـ هلل
وًمرؾمقًمفَّ ٕ :ن اهلل ذ َيمر هذه أي٦م سمٕمد ىمقًمفَ ﴿ :ومـْ ُْف ُؿ ا٭مذ َ
وًمرؾمقًمف َحي ُ ِ
ًمٚمٛم َح٤م ِّد ٟم٤مر ضمٝمٜمؿٟ ،م٘مقلُ :م٤م قمالىمتف اهلل شمٕم٤ممم ذ َيمر ذم أي٦م أ َّن اعمُ َحذ٤م ّد ًمذف ٟمذ٤مر
حيًـ أ ْن يتققمدهؿ سم٠م َّن ُ
ْ
ضمٝمٜمؿ سمٕمد أ ْن ذ َيمر أذ َّي٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ي٘مقل :ومٚمقٓ اعم١مذي ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤معمَ ًٌََّ٦م ُحم َ٤مد هلل َعمِ٤م
( )5

ِ
اًمراسمِذعَ ،و َه َذا َظم َٓم٠م َاعم ْق ِوع َي ْٕمٜم ِل ُمـ َآي٤مت ُ
اًم٘م ْرآنٟٕ :مف َُم َْم ْ٧م
اًمذٛم ُ
( )1ىم٤مل اًمِمٞمخ -طمٗمٔمف اهللَ :-
قوقع َّ
(قم ِّد ْل قمٜمْدك ،ذم اًمٜمًخ٦م ُمٙمتقبَ :
اوع طم َّتك أن َومٝم َذا ُهق َاعمق ِوع اًمراسمِذع ُمـ أي ِ
َصم َالث ُمق ِ
٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م).
َ
َ ْ
َ
َ
ََ
َّ
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.63 :
( )3ؾمقرة اًمتقسم٦م.61 :
( )4ؾمقرة اًمتقسم٦م.63 :
( )5ؾمقرة اًمتقسم٦م.61 :
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ُذ ِيمر هذا ذم أي٦مٟٕ :مف يٛمٙمـ أ ْن ي٘م٤مل طمٞمٜمئذ :هؿ ىمد قمٚمٛمقا أ َّن اعمُ َح٤مد ًمف ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ًمٙمٜمََّّٝمؿ َحي حي٤م ردوا وإٟمام آذوا ومٙمٞمػ
يتققمدون سمققمٞمد اعمح٤مديـ ي٘مقل :ومال يٙمقن ذم أي٦م ذم هذه احل٤مًم٦م وقمٞمد هلؿ ،وم ُٕمٚمؿ أ َّن هذا اًمٗمٕمؾ وهق أذ َّي٦م اًمٜمٌل
ُمٜمدرضم٤م ذم قمٛمقم اعمُ َح٤مدة طمتك يّمح أ ْن ُيتققمدوا وقمٞمد اعمُ َح٤م ِّديـ هلل وًمرؾمقًمف،
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ سمد أ ْن يٙمقن
ً
ي٘مقل :وسمذًمؽ يٚمتئؿ اًمٙمالم.
أي٦م ومٞمٝم٤م ِذ ْيمر إذى ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،صم َّؿ َذ َيمَر اهلل اعمُ َح٤مدة وقم٘مقسم٦م اعمُ َح٤م ِّد ،ي٘مقلُ :م٤م يٚمتئؿ اًمٙمالم ّإٓ
إذا يم٤من اعم١مذي ُحم َ٤م ًدا هللّ ،
وإٓ وم٘مد ي٘مقل ىم٤مئؾٟ :مٕمؿ هق آذى ًمٙم ْـ ُم٤م َد ْظمٚمف ذم قم٘مقسم٦م اعمُ َح٤مد ،ي٘م٤مل إذى ُحم َ٤مدة ومٚمٝمذا
وضم َّؾ.
شمققمد اهلل اًمذيـ آذوا سمققمٞمد اعمُح٤م ِّديـَّ ٕ :ن إذى ُحم َ٤مدة هلل َقم َّز َ
اؾمتدل اًمِمٞمخ وهق اًمذي أؿم٤مر قمٜمدك هٜم٤م سم٠م َّن أي٦م ٟمزًم٧م ذم اعمٜم٤موم٘ملم ،اؾمتدل اًمِمٞمخ سمام رواه احلذ٤ميمؿ ،وىمذ٤مل
اًمِمٞمخ :إ َّن ؾمٜمده صحٞمح ،أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ذم ّ
فمؾ ؿمجرة وم٘م٤مل ٕصح٤مسمف« :إِك ُف َ٠م َقلْٖمِق ُؽ ُْؿ إِ ْك َْسىا ٌن
٦م َ١م ْقطَ ٍ
َيـْظُ ُر ٕمِ َع ْ ِ
ْت
ان َ٪منِ َذا َأ َٖمَا ُ٬م ُْؿ َ٪م َال ُٖم َؽَؾ ُؿق ُهش ،ومج٤مء رضمؾ أزرق ومدقم٤مه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل٤َ « :م َال َم َٖم َْشتُ ُُؿـ ِل َأ ْك َ
َو ُ٪م َال ُن ا ْٕم ُـ ُ٪م َال ٍنش ،جمٛمققم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يِمتٛمقن اًمٜمٌل قمٞم٤م ًذا سمِ٤مهللِ َص َّغم اهلل َقم َغم ُحم َ َّٛمد وآًمف وصحٌفَ .وم٤م ْٟم َٓم َٚمؼ اًمرضمؾ
ِ
ِ ِ
ِ
دائام،
ىمديام وطمديثً٤م إِ َذا وىمٕمقا ِذم اًم٘مذارة واًم٘مٌ٤مطم٦م اقمتذرواَ ،هذه ـمري٘م٦م َأ ْهؾ اًمٜمِّ َٗم٤مق ً
َومدََ َقم٤م َه ُ١م َٓء ،ويمٕم٤مدة اعمٜم٤موم٘ملم ً
﴿ َي ْع َت َِذ ُرو َن إِ٭مَ ْق ُؽ ُْؿ إِ َذا َر َ٘م ْع ُت ُْؿ إِ٭مَ ْق ِف ْؿ﴾  ،يٗمٕمٚمقن اًمٗمٕمٚم٦م اًم٘مذرة ُُمٜمْ ُْذ زُمـ اًمٜمٌََِّّ ّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ إِ َمم َي ْقُمٜم٤م َه َذا،
لم اقمتذروا سمِ َ٠من َأ َطمدهؿ ِقمٜمْْده ُمِمٙمٚم٦م ٟمٗمًٞم٦م ،وأطمدهؿ ُمًٙملم َُم٤م ومٝمؿ اًمٜمََّّ٤مس َيم ََالُمفَ ،و َٓ
ُصم َّؿ إِ َذا رأوا همْمٌ٦م اعمُ ًْ ِٚم ِٛم َ
( )1

ي٘مّمد اإلؾم٤مءةُ ،ه َق ِقمٜمْْده إِ َيامن ُي َّم ّكم ِذم اًم ِ
ٚمٞمؾ ،و َيٌْدََ أ يذيمر ِذم َٟم ْٗمًف َو َأ َّٟم ُف َو َأ َّٟم ُفَ .ه َذا ـمٌع ِذم اعمٜم٤موم٘ملمَ ،و ُه َق ي١ميمد َأ َّٟم ُف
ُُمٜمََ٤مومِؼَّ َِٕ :ن اعمُٜمََ٤مومِؼ َي ْٗم َٕمؾ اًمٗمٕمٚم٦م اًم٘مٌٞمح٦م ُصم َّؿ يٕمتذر َقمٜمْْٝم٤مَ ،ه ِذ ِه ـمٌٞمٕم٦م اعمٜم٤موم٘ملمَ .و ِهل َ َذا ذيمر اهلل اقمتذار اعمٜم٤موم٘ملم َيمَثِ ًػما.
ْت َو ُ٪م َال ُن ا ْٕم ُـ ُ٪م َال ٍنش ،وجمٛمققم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملمُ ،م٤مذا ومٕمذؾ
اًمٜمٌََِّّ ّل َص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ أن يقاضمٝمف٤َ « :م َال َم َٖم َْشتُ ُُؿـ ِل َأ ْك َ
ِ
ِ
ِ
ىق َم
٥م و َّ
مجع اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مًمٕم٤مدة ومدقم٤مهؿ ومحٚمٗمقا سمِ٤مهللِ واقمتذروا إِ ًَمٞمْف َص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْذف َو َؾمذ َّٚم َؿ ومذ٠مٟمزل اهللَ ﴿ :ي ْ
اعمُٜمََ٤مومؼ َذ َه َ
ِ
ِ
ُيؾِ ُػق َن ٭مَ ُؽ ُْؿ﴾ َ .ىم َ٤مل َّ
اًمِم ْٞمخ :سمٕمده٤م َىم َ٤مل اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ سمٕمد َه َذا اعمَ ْق ِوذع﴿ :إِن
َي ْب َعثُ ُف ُؿ اهللُ َْجق ًعا َ٪م َق ْحؾ ُػق َن ٭مَ ُف َ٬م َََم َ ْ
( )3 ()2

( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.94 :
( )2ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.18 :
( )3أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)267/1وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط« :إؾمٜم٤مده طمًـش.
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ح٤مدة ﴿ َأ ََل يع َؾؿق ْا َأكف مـ ُُي ِ
ا٭م ِذيـ ُُيادو َن اهللَ ور٠مق٭مَف ﴾  ،ومٕمٚمؿ َأن ه َذا داظمؾ ِذم اعم ِ
اد ِد اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُف﴾  ،وم ُٕمٚمذؿ َأن
َ
ُ
ََ ُ ُ
َ َ ن
ُ َ َ
َْ ْ ُ
ح٤مدة ،ومثٌ٧م َأن اًمِم٤مشمؿ حم٤مد هللِ وًمرؾمقًمف .وإِ َذا َيمَ٤م َن إذى ُمـ اعم ِ
ه َذا داظمؾ ِذم اعم ِ
ح٤مدة هللِ وًمرؾمذقًمف َوم٘مذد َىم َ
ذ٤مل اهلل:
َ
َ َ ُ ُ
( )2

( )1

ِ
ُيا ندو َن اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُف ُأ ْو٭مَئِ َ
٦مِ﴾  ،ي٘مقل وإ َذ رل سمّمٞمٖم٦م أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ هذه أسمٚمغ ُِمذـ اًمذذًمٞمؾ،
ؽ ِْم إَ َذ٭م َ
﴿إِن ا٭مذ َ
يـ ُ َ
( )3

وٓ يٙمقن أ َذ ّل ّإٓ إذا ظم٤مف قمغم ٟمٗمًف وقمغم ُم٤مًمف ،إ ْن هق أفمٝمر اعمُ َح٤مدة ،أ َُّم٤م إذا يم٤من ي ْٔمٝمر اعمُ َح٤مدة وهق همػم ظمذ٤مئػ
ومٚمٞمس سم٤مٕ َذ ّل ،واهلل أوضم٥م أ ْن يٙمقن اعمُ َح٤مد أذل ،يمال سمد أ ْن يِمٕمر سم٤معمَ َذ ًَّم٦م ،وُمذًمتف هل ظمقومف قمغم دُمف وقمغم ُم٤مًمف ،أ َُّم٤م
إذا يم٤من ٓ يِمٕمر سم٤مخلقف قمغم ُم٤مًمف وٓ دُمف ومٚمٞمس سم٠م َذ ّل .ومثٌ٧م أ َّن اعمُ َح٤مد هلل وًمرؾمقًمف ًمٞمس ًمف قمٝمد يٕمّمٛمف وأٟمف َي٥م
أ ْن يٙمقن ذم طم٤مل ُِمـ اعمَ َذ ًَّم٦م واخلقف ،وم٢مذا أفمٝمر وضم٥م ىمتْٚمف واعم١مذي ًمٚمٜمٌذل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ ُحم َذ٤مد .وقمٚمٞمذف
وم٤معم١مذي ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يٜمٌٖمل أ ْن يٙمقن ًمف قمٝمد يٕمّمؿ دُمف.
ي٘مقل اًمِمٞمخ :وهذا هق اعم٘مّمقد إذا وصٚمٜم٤م إمم هذه اًمٜم٘مٓم٦م ُِمـ شمرشمٞم٥م إذى قمغم اعمُ َح٤مدة وأ َّن اًمققمٞمد اًمقارد ذم
دائام قمغم ٟمٗمًف ،وم٢مذا أ ْفم َٝمر ٓ سمد أ ْن يٜمت٘مض قمٝمده،
اعمُ َح٤مد يِمٛمؾ اعم١مذي وأ َّن اعمُ َح٤مد َي٥م أ ْن يٙمقن هق إ َذ ّل اخل٤مئػ ً
ّ
يّمح أ ْن ُي ْٓم َٚمؼ قمٚمٞمف أٟمف أ َذ ّل.
وإٓ ٓ ر

ُيم ُّؾ هذا ذيمره اًمِمٞمخ ذم إصؾ ،ويتٌلم سمف اعمراد أيمثر مم َّ٤م قمٜمدك ذم اعمختٍم ،اعمختٍم هٜم٤م ذيمر ومٞمف اًم ٌَ ْٕم ِكم رمحذف
اهلل شمٕم٤ممم هذا اعمقـمـ سمٌمء ُِمـ آظمتّم٤مر ًمٙم ْـ ذم إصؾ يتْمح هذا.
َ٫م َال ر ِْحف اهللُُ :اٛمَق َِع اخلامس :ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف﴿ :إِن ا٭م ِذيـ ي ْم ُذو َن اهللَ ور٠مق٭مَف ٭مَعـََفؿ اهللُ ِْم ا٭مدنن ْكقاِ و ِ
أٚم َر ِة﴾ .
َ َ
ْ
َ َُ
ََ ُ ُ َ ُ ُ
َ ُ
()4

وهذه شمقضم٥م ىمتْؾ َُمـ آذى اهلل ورؾمقًمف ،وٟمحـ َحي ٟمٕم٤مهدهؿ قمغم أ ْن ي١مذوا اهلل ورؾمقًمف .يقوح ذًمؽ ىمقًمف صغم اهلل
َّ ٕم ِـ إَ ْذ ِ
ِ
ف؟ َ٪منِك ُف َ٫مدْْ آ َذى اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُفش .
قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :م ْـ ٭م َؽ ْع ِ ْ
َ
()5

شمالطمظ ذم ُمٜمٝم٩م ؿمٞمخ اإلؾمالم أٟمف يقوح أي٦م سم٤مٔي٦م ،وشم٤مرة يقوح أي٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم ؾمٌ٥م اًمٜمزول ،يمام ذم أي٦م

( )1ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.22 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.63 :
( )3ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.22 :
( )4ؾمقرة إطمزاب.57 :
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي -سم٤مب ىمتؾ يمٕم٥م سمـ إذف ( ،)4237وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اهٝم٤مد واًمًػم -سم٤مب ىمتؾ يمٕم٥م سمـ إذف
ـم٤موت اًمٞمٝمقد (.)1821
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ِ
يـ ُي ْم ُذو َن اهللَ َو َر ُ٠مق َ٭م ُف
اًمً٤مسم٘م٦م ،وشم٤مرة يقوح أي٦م سمحدي٨م يمام ذم هذا اعمقـمـ ،هذا اعمقـمـ هق ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :إِن ا٭مذ َ
٭مَع َـَفؿ اهللُ ِْم ا٭مدنن ْكقاِ و ِ
أٚم َر ِة﴾  ،ي٘مقل اًمِمٞمخ هذه أي٦م شمقضم٥م ىم ْتؾ َُمـ آذى اهلل ورؾمقًمف يمٞمػ ذًمؽ أي٦م ومٞمٝمذ٤م
َ َ
َ ُ ُ
( )1

وضم َّؾ .ي٘مقل إ َّن هذه أي٦م شمقضم٥م ىم ْتؾ َُمـ آذى اهلل ورؾمذقًمف يمذام ؾمذٞم٠ميت شم٘مريذره
ًمٕمٜمٝمؿ وـمردهؿ قمـ رمح٦م اهلل َقم َّز َ
ٓطم ً٘م٤م إ ْن ؿم٤مء اهلل .وم٤مًمٕمٝمد اًمذي ُأ ْقمٓمِك ا ِّ
ًمذُمل سمٛمقضمٌف إُم٤من َحي يٙمـ قمغم أ ْن ي١مذي اهلل ورؾمقًمف .ىم٤مل :يقوح هذا
َّ ٕم ِـ إَ ْ ِ
ِ
ذف هذذا
ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ ( :م ْـ ٭م َؽ ْع ِ ْ
ذف؟ َ٪منِك ُف َ٫مدْْ آ َذى اهللَ َو َر ُ٠مىق٭مَ ُف)َ .يم ْٕمذ٥م ْسمذـ إَ ْ َ
َ
ِ
يـ ُي ْم ُذو َن اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُف﴾ ،هذذا ٟمذص أيذ٦م،
ُيقديٓ .طمظ يمٞمػ ر ْسمط اًمٚمٗمظ ذم أي٦م سم٤مًمٚمٗمظ ذم احلدي٨م﴿ ،إِن ا٭مذ َ
َّ ٕم ِـ إَ ْذ ِ
ِ
ف؟ َ٪منِك ُف َ٫مدْْ آ َذى اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُف) ،ومر َسمط سمذلم إذى هٜمذ٤م وإذى هٜمذ٤مكَ .يم ْٕمذ٥م ْسمذـ
احلدي٨مَ ( :م ْـ ٭م َؽ ْع ِ ْ
َ
ِ
ُمٕم٤مهدًً ا يم٤من ِ
حم٤مرسم٤م أو ُم٘م٤مشمِ ًال أو ِ
ُمٕم٤مهدًً اً ،مٙم َّـ هذا اًمِم٘مل هج٤م اًمٜمٌل صذغم اهلل
ذف هذا ُمـ اًمٞمٝمقد ،هؾ يم٤من ِ ً
إ َ ْ َ
ً
ُمٗمّمال إ ْن ؿم٤مء اهلل ذم اًم ِ٘م ًْؿ اعمتٕم ّٚمؼ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتل ذم اًمًٜم٦مَٟ .م َدَ ب اًمٜمٌل صغم
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمِمٕمر يمام ؾمٞم٠ميت ظمؼمه
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًم٘متٚمف ،وم٤مٟمتدب حمٛمد سمـ َُم ًْٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمف ،عم٤مذا َٟم َدَ ب اًمٜمٌل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ ًم٘متذؾ هذذا
اعمٕم٤مهد سمًٌ٥م أٟمف آذى اهلل ورؾمقًمف سمٜمص احلدي٨م .ىمذ٤مل اًمِمذٞمخ رمحذف اهلل ٓ :يقصذػ يمذؾ ذ ُِّمذل سم٠مٟمذف آذى اهلل
ورؾمقًمفِّ ،
اًمذُمل إذا يم٤من سم٤مىم ًٞم٤م قمغم ٟمٍماٟمٞمتف هؾ ٟم٘مقل إٟمف آذى اهلل ورؾمقًمف ٟم٘مقلٟٕ :ٓ :مف قمغم قمٝمده ىم٤مسمع ذم سمٞمتذف
يم٤مومرا ،ي٘مقلّ :
وإٓ إذا ىمٚمٜم٤م :إ َّن ِّ
اًمذُمل
وذم يمٜمٞمًتف ٓ ُي ْٔمٝمر يمٗمره .ي٘مقلٟ ٓ :م٘مقل :إٟمف ىمد أذى اهلل ورؾمقًمف وإ ْن يم٤من ً
ىمد أذى اهلل ورؾمقًمف ،ي٘مقل ٓ :يٙمقن هٜم٤مك ْومرق سملم َيم ْٕم٥م هذا اًمذي أذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمِمٕمره وسمذلم
ظم٤مص٦م« :إِك ُف َ٫مدْْ آ َذى اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُفشُ ،مع أ َّن اًمٞمٝمقد ُِمـ َر ْهط
أي ذ ُِّمل .ومٚمامذا ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم َيم ْٕم٥م َّ
َيم ْٕم٥م ُمقضمقدون ويديٜمقن سمديـ َيم ْٕم٥مَّ ٕ :ن َيم ْٕمًٌ٤م ىمد زاد قمغم اًمٙمٗمر أ ْن أفمٝمر ذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمِمٕمر،
ٕم٤مهديـ ٕ ُْمر زاد قمغم ُجم َ َّرد َيمقْٟمف ُِمـ اًمٞمٝمقد ،وهذق إذي وىمذع
ومٜمدب صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًم َ٘متْٚمف ُمع َيم ْقٟمف ُْمـ اعم َ
ِ
يـ ُي ْم ُذو َن اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُف﴾ ،سم٘مقل اًمٜمٌل صذغم
سمح٘مف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .إذن َّ
وضم َّؾ﴿ :إِن ا٭مذ َ
ووح اًمِمٞمخ ىمقًمف َقم َّز َ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم َيم ْٕم٥م هذا٫َ « :مدْْ آ َذى اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُفش.
ِ
ْح ُف اهللُُ٪ :مصؾ.
َ٫م َال َر َ
ُمٔمٝمرا ًمإلؾمالم ومٙمثػمةُ ،مذع أٟمذف جمٛمذع
ُمٕم٤مهدا وإ ْن يم٤من
وأ َُّم٤م أي٤مت اًمدا ًَّم٦م قمغم ُيم ْٗمر اًمِم٤مشمؿ وىمتْٚمف إذا َحي يٙمـ َ
ً
( )1ؾمقرة إطمزاب.57 :
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قمٚمٞمف.
ٓطمظ هذا اًمٗمّمؾ ذ َيم َره سمٕمد أ ْن ومرغ ُِمـ ِذ ْيمر إدًم٦م قمغم ىم ْتؾ ِّ
٥م ،وأ َّن قمٝمده يٜمت٘مض سمذًمؽ .سمٕمذد
اًمذُمل إذا َؾم َّ
ذع ذم ُمً٠مًم٦م أظمرى ،اقمرف ُمقوقع اًمٗمّمؾ هذا .هذه اعمً٠مًم٦م ذم إدًم٦م ُِمـ اًم٘مرآن قمذغم أ َّن َُمذـ َؿمذ َتؿ
أ ْن اٟمتٝمك ْ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مم َّـ فم٤مهره اإلؾمالم أٟمف يرشمد ويٙمٗمر ،وٟمٌَّف إمم أ َّن ُيم ْٗمره حمؾ إمج٤مع يمام َشم َ٘مدََّّ َم.
ِ
ِ
ِ
ىم ُذو َن
يـ ُي ْ
يـ ُي ْم ُذو َن ا٭مـبِل َو َي ُؼق٭مُق َن ُه َق ُأ ُذ ٌن﴾ إمم ىمقًمفَ ﴿ :وا٭مىذ َ
ىم٤مل رمحف اهللُ :مٜمٝم٤م :ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :ومـْ ُْف ُؿ ا٭مذ َ
قل اهللِ َُهلؿ ٤م َذاب َأ٭مِقؿ﴾ إمم ىمقًمفَ ﴿ :أ ََل يع َؾؿقا َأكف مـ ُُي ِ
َر ُ٠م َ
اد ِد اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُف﴾  ،وم ُٕمٚمؿ أ َّن إيذاء رؾمقل اهلل ُحم َ٤م َّدة هلل
ُ َ َ
َْ ْ ُ
ْ َ ٌ ٌ
ً
داظمال ومٞمف ،ومٞمدل قمغم أ َّن اإليذاء واعمُ َح٤مدة
وًمرؾمقًمفَّ ٕ :ن ِذ ْيمر اإليذاء هق اًمذي اىمت٣م ِذ ْيمر اعمُ َح٤مدة ،ومٞمج٥م أ ْن يٙمقن
( )1

ُيم ْٗمرٟٕ :مف أظمؼم أ َّن ًمف ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ظم٤مًمدا ومٞمٝم٤م ،سمؾ اعمُ َح٤م َّدة هل اعمٕم٤مداة وذًمؽ ُيم ْٗمر وحم٤مرسم٦م ،ومٞمٙمقن اعم١مذي ًمرؾمقل اهلل
قمدوا هلل ورؾمقًمف حم٤مر ًسم٤م هلل ورؾمقًمف .وذم احلدي٨م :أ َّن ً
يً٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤ملَ « :م ْـ
رضمال يم٤من ر
يم٤مومرا ً
ً
َتدُُ َ٫مقما ي ْم ِمـُُق َن ٕمِاهللِ وا٭مْقق ِم ِ
أٚم ِر ُي َقا ندو َن َم ْـ َٙماد اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُف﴾  ،وم٢مذا يم٤من
َي ْؽ ِْػقـ ِل َ٤مدُُ ويش ً .
َ َْ
وأيْم٤م ىمقًمفُ ً ْ ِ َ َٓ﴿ :
( )2

( )3

َُمـ يقادد اعمُ َح٤م َّد ًمٞمس سمٛم١مُمـ ،ومٙمٞمػ سم٤معمُ َح٤مد ٟمٗمًف! وىمٞمؾ :إ َّن ؾمٌ٥م ٟمزوهل٤م أ َّن أسم٤م ُىم َح٤م َوم٦م َؿمتَؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف
وؾمٚمؿ ،وم٠مراد أسمق َسم ْٙم ٍْر ىمتْٚمف  ،ومثٌ٧م أ َّن اعمُ َح٤م َّد يم٤مومر طمالل اًمدم.
( )4

شمٕمرض ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤معمَ ًَ ٌَّ٦م قمٞمذ٤م ًذا سمذ٤مهلل
ذيمر اًمدًمٞمؾ إ َّول قمغم ُيم ْٗمر َُمـ يم٤من فم٤مهره اإلؾمالم إذا َّ
ِ
ِ
وومرق سملم هذا اعمقوع واعمقوع اعمت٘مدم .ذم اعمقوع اعمت٘مدم ر َسمط إذ َّي٦م
وسم٤مًمِمتؿٓ ،طمظ أي٤مت وٓطمظ يمٞمػ رسمطِّ ،
سم٤معمُ َح٤مدة ًمٞمًتخرج ُمٜمٝم٤م وضمقب ىمتْؾ ِّ
ؾم٥م.
ؾم٥م ،هٜم٤م رسمط إذ َّي٦م سم٤معمُ َح٤م َّدة ًمٞمًتخرج ُمٜمٝم٤م ُيم ْٗمر اعمًٚمؿ إذا َّ
اًمذُمل إذا َّ
ِ
ِ
ىق ُأ ُذ ٌن﴾ إمم ىمقًمذف شمٕمذ٤ممم:
يـ ُي ْ
ىم ُذو َن ا٭مـبِىل َو َي ُؼق٭مُىق َن ُه َ
َّأول دًمٞمؾ ذم هذه اعمً٠مًم٦م هق ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :ومـْ ُْف ُؿ ا٭مذ َ
قل اهللِ َُهلؿ ٤م َذاب َأ٭مِقؿ﴾ُ ،صمؿ ىم٤مل سمٕمده٤مَ ﴿ :أ ََل يع َؾؿقا َأكف مـ ُ ِ ِ
ِ
يـ ُي ْم ُذو َن َر ُ٠م َ
َىار
ْ َ ٌ
﴿ َوا٭مذ َ
ُ َ َ
ُيادد اهللَ َو َر ُ٠مىق٭مَ ُف َ٪مىلَن ٭مَى ُف َك َ
َْ ْ ُ
َّ
ٌ
َ٘م َفـ َؿ﴾ ُ ،أظمذ ُِمـ جمٛمقع هذه أي٤مت أ َّن إيذاء اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُحم َ٤مدة هلل ورؾمقًمف ،واًمًٌ٥م أ َّن ِذ ْيمر
( )5

( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.63 - 61 :
( )2أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم «اعمّمٜمػش ( ،)327 ،237/5وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «احلٚمٞم٦مش (.)45/8
( )3ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.22 :
( )4ذيمره اًمقاطمدي ذم «أؾمٌ٤مب اًمٜمزولش.
( )5ؾمقرة اًمتقسم٦م.63-61 :
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اإليذاء هق اًمذي اىمت٣م ِذ ْيمر اعمُ َح٤م َّدة ٟمٗمًف ،وسم٤مًمت٤مزم وم٤مإليذاء داظمؾ ذم اعمُ َح٤م َّد ِةّ ،
وإٓ َحي يٙمـ اًمٙمالم ُم١مشمٚم ًٗم٤م ،إذا ىمٞمؾ
سمٛم َح٤م يد ي٘مقل ٓ :شم٠مشمٚمػ اًمٜمّمقص هذه ،ومذيمر اعمُ َح٤م َّدة ُمع ِذ ْيمر اإليذاء ٕ َّن اإليذاء داظمؾ ذم اعمُ َح٤م َّد ِة،
إ َّن اعم١مذي ًمٞمس ُ
ّ
وإٓ ًمق ىمٞمؾ :إ َّن اإليذاء ٓ يدظمؾ ذم اعمُ َح٤م َّدة عمَِ٤م ائتٚمٗم٧م هذه اًمٜمّمقص اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم ؾمقرة اًمتقسم٦م.
ُم٤م ُمٕمٜمك اعمح٤مدة اعمُ َح٤م َّدة هل اعمٕم٤مداة واعمِم٤مىم٦م ،وهذا ذم ذاشمف ُيم ْٗمر وحم٤مرسم٦م قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل .ي٘مقل :وهذق أهمٚمذظ ُِمذـ
يمٗمرا وٓ حي٤مرب قمٚمٞمف ،ي٘مقلً :مٙم َّـ اعمُ َح٤م َّدة شمتْمٛمـ ؿمٞمئلم :اًمٙمٗمذر واعمُ َح٤مرسمذ٦م .ىمذ٤مل:
جمرد اًمٙمٗمر ،اًمٙم٤مومر ىمد يٙمٗمر ً
َّ
ُمرشمذدّ ،
جمرد يم٤مومر
ّ
وقمٚمٞمف وم٤معم١مذي ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤مومر قمدو هلل ورؾمقًمف وحم٤مرب ً
أيْم٤مً ،مٞمس وم٘مط َّ
اًمردة اًمٕم٤مدي٦م اًمتل ًمق أٟمف ً
قمذام أٟمٙمذره.
ُمثال أٟمٙمر ؿمٞمئً٤م ُِمـ أُمقر ِّ
ُمرة أظمرى إمم رضمع ّ
اًمدِّ يـ وارشمد سمف َومٞمُ ًْتَتََ٤مب ويٕم٤مد َّ
ِّ
جمرد اًمٙمٗمر إمم دظمقًمف ذم َطمدّّ اعمح٤مرب ،قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل ،وذًمؽ أ َّن اعمُ َح٤م َّدة ُمِمت٘م٦م ُِمـ اعمٌ٤ميٜمذ٦م سمذ٠م ْن
ي٘مقل:
ّ
اًمً٤مب دم٤موز َّ
ٍ
وضم َّؾ
واطمد ُِمـ اعمتح٤م َّديـ ذم َطمدّّ  ،ومٝمذا ا
يّمػم ُيم ُّؾ
ًمً٤مب هلل وًمرؾمقًمف قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل ىمد ص٤مر ذم َطمدّّ ي٘م٤مسمؾ سمف اًمرب َقم َّز َ
ّ
ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
أورد احلدي٨م اًمذي قمٜمدك ومٞمف أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ذم رضمؾ ؾمٌف« :مـ ي ْؽ ِْػقـ ِل ٤مىدُُ ويشِ ،
وذ ْيمْذر
َ
ْ
َّ َ ْ َ
قمداء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هلذا اًمرضمؾ ًمٞمس سم٤مُٕمر اهللم ،فم٤مهر ومٞمام َشم َ٘مدََّّ َم شم٘مريره ذم أ ُْمر أذ َّي٦م اًمٜمٌذل صذغم اهلل
وضم َّ
ذؾ﴿ :إِن
يم٤مومرا ىمد طمؾ دُمفً ،م٘مقل اهلل َقم َّز َ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٤معم١مذي ٌّ
قمدو سمٜمص هذا احلدي٨م ،وطمٞمٜمئذ يٙمقن اعم١مذي ً
ِ
ُيا ندو َن اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُف ُأ ْو٭مَئِ َ
٦مِ﴾  ،وًمق يم٤من ُم١مُمٜمًً٤م ُمٕمّمقم اًمدم َحي يٙمذـ أ َذ ّلَّ ٕ :ن اهلل ي٘مذقلَ ﴿ :وهللِ
ؽ ِْم إَ َذ٭م َ
ا٭مذ َ
يـ ُ َ
ِ
ِ
ِِ ِ ِِ
ِ ِ
جمرد ذًمٞمؾُ .يم ُّؾ
ا٭مْعز ُة َو٭م َر ُ٠مق٭مف َو٭م ْؾ ُؿ ْممـ َ
٦م﴾  ،وم٤معم١مُمـ ًمف اًمٕم َّزة ،اهلل ضمٕمؾ اعمُ َح٤م َّدة ذم إذًملم ،ويمٚمٛم٦م أ َذ َّل أؿمد ُمـ َّ
ِ
وضم َّؾِ َ َٓ ﴿ :
هذا ٌّ
دال قمغم أ َّن اًمِم٤مشمؿ ًمٞمس ُِمـ أهؾ ِّ
ىق ِم
َتدُُ َ٫م ْق ًما ُي ْممـُُق َن ٕمِاهللِ َوا٭مْقَ ْ
اًمذ َُّم٦م ،أورد سمٕمد ذًمؽ ىمقل اهلل َقم َّز َ
( )1

( )2

ِ
إوممُِ ،م ْـ ضمٝم٦م أ َّن اًمذي ُي َقا ّد َُمـ طم٤م ّد
أٚم ِر ُي َقا ندو َن َم ْـ َٙماد اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُف﴾  ،اؾمتخدم اًمِمٞمخ هٜم٤م ذم سمٞم٤مهن٤م ىمٞم٤مس ْ
( )3

اهلل ورؾمقًمف ًمٞمس سمٛم١مُمـٟٕ :مف وا ّد هذا اعمُ َح٤م ّد ،إذن ومام سم٤مًمؽ سم٤معمُ َح٤م ّد ٟمٗمًف ،إذا يم٤من هذا اًمتٖمٚمٞمظ اًمِمديد قمذغم َُمذـ
وأطم ٌَّ ُف وُم٤مل إًمٞمف ،ي٘مقل إذا يم٤من هذا
ُي َقا ّد اعمُ َح٤م ّد ،واًمذي ُي َقا َّد اعمُ َح٤م ّد ُم٤م طم٤م ّد اهلل ٟمٗمًف ،وإ َّٟمَّام ضم٤مء إمم هذا اعمُ َح٤م ّد ومق َّد ُه َ
اًمتٖمٚمٞمظ اًمِمديد قمغم اًمذي َي٥م اعمُ َح٤م ّد ويٛمٞمؾ إًمٞمف ،ومام سم٤مًمؽ سم٤معمُ َح٤م ّد ٟمٗمًف ،وىمد صمٌ٧م أ َّن اعم١مذي ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
( )1ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.22 :
( )2ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن. 8 :
( )3ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.22 :
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وؾمٚمؿ ُحم َ٤م ّد ،وم َٞمثْ ٌُ ْ٧م أٟمف يم٤مومر.
ُذ ِيمر ذم ؾمٌ٥م ٟمزول أي٦م يمام أورد اسمـ َيمَثِ ٍػم رمحف اهلل أ َّن َُمـ اعمٗمنيـ َُمـ ىم٤مل :إ َّن أي٦م ٟمزًم٧م ذم أيب قمٌٞمدة ريض
ِ
ِ
اهلل قمٜمفَّ ٕ ،ن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤ملِ َ َٓ ﴿ :
اءه ْؿ
َتدُُ َ٫م ْق ًما ُي ْمم ُـُق َن ٕمِاهللِ َوا٭مْ َق ْق ِم أٚم ِر ُي َقا ندو َن َم ْـ َٙماد اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُف َو٭مَ ْق َ٬مَا ُكُقا آ َٕم ُ
َاءه ْؿ َأ ْو إِٚمْْ َق َاهن ُ ْؿ َأ ْو َ٤م ِش َٝم َ َُت ْؿ﴾ ،ىم٤مًمقا طمّمٚم٧م هذه ذم اًمّمح٤مسم٦م ،وم٠مسمق ُقمٌَٞمْ َدَ ة ريض اهلل قمٜمف َىمتََؾ أسم٤مه يقم سمدر،
َأ ْو َأ ْٕمـَ ُ
اءه ْؿ﴾ .واًمّمديؼ أسمق َسم ْٙم ٍْر ريض اهلل قمٜمف َه َّؿ سم٘متؾ اسمٜمذف قمٌذد اًمذرمحـ يذقم سمذدر ،وهذق ىمقًمذفَ ﴿ :أ ْو
﴿ َو٭مَ ْق َ٬مَا ُكُقا آ َٕم ُ
َاءه ْؿ﴾ .و ُُم ّْم َٕم٥م ْسمـ ُقم َٛم ْ ٍػم ريض اهلل قمٜمف ىمتَؾ أظم٤مه ُقمٌُٞمدًً ا يقم سمدرَّ ٕ :ن ُقمٌُٞمدًً ا يم٤من ُمع اًمٙمٗم٤مرَ .و ُقم َٛمر ىمتَؾ ىمريٌ٤م
َأ ْٕمـَ ُ
وقمكم و ُقمٌَٞمْدة ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىمتٚمقا ُقمتٌَْ٦م َو َؿمٞمٌَْ َ٦م واًمقًمٞمد سمـ ُقمتٌَْذ٦م وهذؿ ُِمذـ
ًمف يقُمئذ ﴿ َأ ْو َ٤م ِش َٝم َ َُت ْؿ﴾ .ويمذا محزة
ّ
قمِمػمَتؿ.
اًمِمٞمخ هٜم٤م ذ َيمر ذم إصؾ أ َّن أي٦م ٟمزًم٧م ذم اًم ِّّم ِّدِّ يؼ ريض اهلل قمٜمف ،أراد ىمتْؾ أسمٞمف أيب ُىم َح٤م َوم٦م ىم ٌْؾ أ ْن ُيًذٚمؿ عمَّذ٤م
َؿمتَؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .وىمٞمؾ :إ َّن أي٦م ٟمزًم٧م ذم َقم ٌْد اهلل سمـ ُأ ِيب سمـ َؾم ُٚمقل ر ْأس اعمٜم٤موم٘ملم ،اؾمت٠مذن اسمـ َقم ٌْد
همػم اًمٜمٌذل صذغم اهلل
حلٌ٤مب سمـ َقم ٌْد اهلل ْسمـ ُأ ِيبَّ ،
حلٌ٤مب ،ا ُ
اهلل هذاَ ،قم ٌْد اهلل سمـ ُأ ِيب هذا ر ْأس اعمٜم٤موم٘ملم ًمف اسمـ ُي ًَ َّٛمك ا ُ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اؾمٛمف وىم٤مل« :إِك ََم ُ
اب ا٭مش ْق َ
طانش  ،ومّم٤مر اؾمؿ هذا اًمّمح٤ميب اهٚمٞمؾ اؾمٛمف َقم ٌْد اهلل سمـ َقم ٌْد اهلل سمذـ
اْل َب ُ
ُأ ِيبَ ،قم ٌْد اهلل سمـ ُأ ِيب هق ر ْأس اعمٜم٤موم٘ملم ،واسمٜمف َقم ٌْد اهلل ُِمـ ِظمٞم٤مر اعمًٚمٛملم ،وهق اًمذي و َىمػ قمغم سم٤مب اعمديٜم٦م عمَّ٤م ىمذ٤مل
ِ
ِ ِ
ِ
ومٚمذام أشمذك أسمذقه يذدظمؾ ،وإذا
أسمقه﴿ :٭مَئ ْـ َر َ٘م ْعـََا إِ َ٧م اٛمَْديـََة ٭مَقُخْْ ِر َ٘مـ ْإَ َ٤م نز مـْ َْفا ْإَ َذل﴾  ،ومق َىمػ قمٜمد سم٤مب اعمديٜم٦م َّ
( )1

( )2

سم٤مٓسمـ ؿم٤مهر اًمًٞمػ ذم وضمٝمف ىم٤مل :واهلل ٓ شمدظمؾ طمتك ي٠مذن ًمؽ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمذٚمؿ ومذتَ ْٕم َٚمؿ أٟمذؽ أٟمذ٧م
إ َذ ّل وهق إ َقم ّز ،اعمديٜم٦م ٓ شمًتٓمٞمع أ ْن شمدظمٚمٝم٤م إ ْن ِ
أذ َن ًمؽ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أدظمٚمٜم٤مك ّ
وإٓ واهلل ٓ شمدظمؾ
طمتك أرؾمؾ إًمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ي٠مذن ًمف ومدظمؾ ً
ص٤مهمرا .
ذًمٞمال
ً
( )3

عم٤م يمثرت إؿمٙم٤مٓت أسمٞمف قمغم اعمًٚمٛملم َشم َق َّىمع أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمذٞم٘متؾ أسمذ٤مه ،وم٘مذ٤مل يذ٤م رؾمذقل اهلل
سم َٚم َٖمٜمَل أٟمؽ ؾمت٘متؾ أيب ،وم٢م ْن يمٜم٧م ً ِ
أطمدً ا
حل ِٛمٞمَّ٦م اه٤مهٚمٞم٦م وم٢مذا أ َُم ْر َت ً
وم٤مقمال وم٠مذ َن زم أٟم٤م أ ْن أىمتٚمفٕ :ين أظمِمك أ ْن شمٖمٚمٌٜمل ا َ

( )1حي أىمػ قمٚمٞمف.
( )2ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن. 8 :
( )3أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن -سم٤مب وُمـ ؾمقرة اعمٜم٤موم٘ملم (.)3315
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وم َ٘متَؾ أيب أ ْن شم٠مظمذين احل ِٛمٞم٦م وم٠مىمتٚمفِ ،
وص َؼم .
وم٠مذ َن زم أٟم٤م وم٠مىمتٚمف .وم٠مسمك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمتْٚمف
ومتحٛمؾ َ
َ َّ
َّ
ِ
ذر َوى ذم هذذا ،ويٛمٙمذـ أ ْن
قمغم ُيمُؾ طم٤مل ىمٞمؾ :إ َّن أي٦م ٟمزًم٧م ذم هذا أو ذم هذا أو ذم هذا ،اًمٕم ْؼمة سمثٌقت ُمذ٤م ُي ْ
( )1

قمٔمٞمام ذم أي٦م قمغم َُمـ حي رٌقن اعمُ َح٤م ِّديـ هلل ورؾمقًمف .إذن
شمتٜم٤مول أي٦م ه١مٓء مجٞم ًٕم٤م .وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هم َّٚمظ شمٖمٚمٞم ًٔم٤م ً
يم٤مومرا إذا يم٤من اإلٟمً٤من ىمد يذه٥م ديٜمفٟٕ :مف وا ّد َُمـ طم٤م ّد اهلل ورؾمقًمف ومام سم٤مًمؽ
ومام طم٤مل اعمُ َح٤م ّد ٟمٗمًف ٓ سمد أ ْن يٙمقن ً
سم٤معمُ َح٤م ّد ٟمٗمًف ،وىمد صمٌ٧م أ َّن اعم١مذي ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُحم٤م ّد .ومٞمٜمت٩م ُِمـ هذا أ َّن اعم١مذي يم٤مومرَّ ٕ :ن اعمُ َح٤م ّد يم٤مومر.
وهذه يمام ُىم ْٚم َ٧م ي٤م أظمل ومٞمٝم٤م ومقائد قمٔمٞمٛم٦م ًمٓم٤مًم٥م ِ
اًمٕم ْٚمؿ ذم ُـم ُر ِق آؾمتٜمٌ٤مط وذم اًمرسمط سمذلم أيذ٤مت ،وـمري٘مذ٦م
اًمِمٞمخ رمحف اهلل اًمقاؾمٕم٦م ذم اؾمتخالص إد ًَّم٦م ،وٓ ؿمؽ أ َّن أي٤مت اًمتل يقرده٤م رمحف اهلل شمٕمذ٤ممم اًمذدٓٓت ومٞمٝمذ٤م
خمتٚمٗم٦م ،يٕمٜمل ىمد ي٠ميت َُمـ يٜم٤مزع ؿمٞمخ اإلؾمالم ومٞم٘مقلٟ ٓ :مٜم٤مزقمؽ ذم أصؾ ىمتْؾ اعم١مذي ،وأ َّن آي٦م يمذا شمدل قمٚمٞمذف وأ َّن
آي٦م يمذا شمدل قمٚمٞمف وأ َّن آي٦م يمذا شمدل قمٚمٞمف يمام ىمٚم٧مً ،مٙم ْـ شمٌ٘مك آي٦م يمذا اًمدًٓم٦م ومٞمٝم٤م همذػم فمذ٤مهرة ،أو ومٞمٝمذ٤م ٟمذقع ُِمذـ
اخل َٗم ِ
٤مء ،أو ًمٞمً٧م َضم ِٚم ِّٞم٦م .ومٕمغم ُيمُؾ اقمتٌ٤مر إد ًَّم٦م قمغم ُيم ْٗمر َُمـ آذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمثػمة ُمٜمٝمذ٤م ُمذ٤م هذق ذم
َ
فم٤مهرا ضم٤مًم ًٞم٤م ُِمـ يمالم اًمِمٞمخ هٜم٤م يمام ذم رسمٓمف سملم إذ َّي٦م واعمُ َح٤م ّدة،
اًم رًٜمَّ٦م ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ذم اًم٘مرآن ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م ىمد يٙمقن
ً
وأيْم٤م شمتٗم٤موت اًم ُٗم ُٝمقم واعمٗم٤مهٞمؿ ذم اؾمتٞمٕم٤مب أ َّن هذه أي٦م شمدل ،وؿمٞمخ اإلؾمالم
ومتتٗم٤موت ٓ ؿمؽ وضمقه اًمدًٓم٦مً ،
ِ
ٍم اًمٗمٝمؿ سمٕمض إطمٞم٤من قمـ وضمف اًمدًٓم٦م اًمتل َذ َيم َر ،وم٢مٟمف
رمحف اهلل ُمـ َذوي اًم ُٗم ُٝمقم اًمراؾمخ٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،ومٚمق َىم ُ َ
رمحف اهلل ُِمـ أئٛم٦م آضمتٝم٤مد وهق يرى أ َّن اًمٜمّمقص هذه مجٞم ًٕم٤م دا ًَّم٦م سمٓمريؼ اًمٜمص اًمٍميح أو سمٓمريؼ آؾمتٜمٌ٤مط.
ِ
ِ
ِ
قر ٌة ُٖمـََبئُ ُُفؿ ٕمِ ََم ِْم ُ٫م ُؾ ِ
قْبِ ْؿ ُ٫م ِؾ ْا٠متَ َْف ِز ُءوا﴾
َ٫م َال َر َ
ْح ُف اهللُُ :ا٭مد٭مقؾ ا٭مث ِاِن :ىمقًمفْ َ ﴿ :
ُي َذ ُر اٛمُـََا٪م ُؼق َن َأن ُٖمـََز َل َ٤م َؾقْ ِف ْؿ ُ٠م َ
إمم ىمقًمف٫ُ ﴿ :م ْؾ َإٔمِاهللِ َوآ َياٖمِ ِف َو َر ُ٠مق٭مِ ِف ُ٬مُـتُ ُْؿ َٖم َْستَ َْف ِز ُءو َن (َٖ َٓ )65م ْعتَ َِذ ُروا َ٫مدْْ َ٬م َػ ْر ُٖم ُْؿ﴾  ،وهذا ٟمص أ َّن آؾمذتٝمزاء
( )3

( )2

سم٤مهلل وآي٤مشمف ورؾمقًمف ُيم ْٗمر سيح ،ومد ًَّم٧م أي٦م أ َّن ُيمُؾ ُُمتَٜمَ ِّ٘مص رؾمقل اهلل ضم٤م ًّدا أو ً
ه٤مزٓ وم٘مد َيم َٗمر.
ِ
ِ
قر ٌة ُٖمـََبئُ ُُف ْؿ ٕمِ ََم ِْم ُ٫م ُؾ ِ
قْبِؿ ُ٫م ِؾ ْا٠متَ َْف ِزؤُُ و ْا
َه َذا ا٭مد٭مقؾ ا٭مث ِاِن :ذم ىمقًمف َقم َّز َ
وضم َّؾْ َ ﴿ :
ُي َذ ُر اٛمُْـََا٪م ُؼق َن َأن ُٖمـََز َل َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ ُ٠م َ
ىؾ َإٔمِىاهللِ وآياٖمِ ِ
ىَّ ُ٫م ْ
إِن اهللَ ُ ْ
ّم ِر ٌج ما َ َْت َذ ُرو َن (َ )64و٭مَئِـ َ٠ملَ٭مْتَ َُف ْؿ ٭مَ َق ُؼق٭مُـ إِك ََم ُ٬مُـىا َكخُُ ُ
ىف َو َر ُ٠مىق٭مِ ِف ُ٬مُـىتُ ُْؿ
ىقض َو َك ْؾ َع ُ
َ َ

( )1أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم «ُمًتدريمفش (.)679/3
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.64 :
( )3ؾمقرة اًمتقسم٦م.66 ،65 :
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َٖم َْستَ َْف ِزؤُُ و َن (َٖ َٓ )65م ْعتَ َِذ ُرو ْا َ٫مدْْ َ٬م َػ ْر ُٖمُؿ َٕم ْعدََ إِ َيَمك ِ ُؽ ُْؿ﴾ أي٦م  ،أي٤متُ ،يمُؾ أي٤مت هذه ذم ؾمذٞم٤مق اعمٜمذ٤موم٘ملمُِ ،مذـ
ِ
ِ
ُي َذ ُر اٛمُْ َـَا٪مِ ُؼق َن﴾ إمم ىمقًمذف:
ذوي اًمٜمٗم٤مق إيمؼم اعم٘مّمقد هٜم٤م َذوو اًمٜمٗم٤مق إيمؼمٓ .طمظ أي٦م ُمـ ىمقًمف َقم َّز َ
وضم َّؾْ َ ﴿ :
﴿ ُ٫م ْؾ َإٔمِاهللِ َوآ َياٖمِ ِف َو َر ُ٠مق٭مِ ِف ُ٬مُـ ُت ُْؿ َٖم َْس َت َْف ِزؤُُ و َن (َٖ َٓ )65م ْع َت َِذ ُرو ْا َ٫مدْْ َ٬م َػ ْر ُٖمُؿ﴾َٟ ،م َّّم٧م أيذ٦م قمذغم أ َّن آؾمذتٝمزاء سمذ٤مهلل
ورؾمقًمف وآي٤مشمف ُيم ْٗمر سيح ،وه١مٓء عمَّ٤م َشمٜمَ َّ٘مّمقا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمٞمٌف وقمٞم٥م أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمذؿ ُِمذـ أصذح٤مسمف
ٌ
( )1

وضم َّؾ ،وسملم أ َّن هذا اًمٙمٗمر هق احل٤مل اًمذي ص٤مروا إًمٞمف سمٕمد إيامهنؿُ ،مع أهنؿ ىم٤مًمقا ُم٤م
ريض اهلل قمٜمٝمؿ يم َّٗمرهؿ اهلل َقم َّز َ
ىم٤مًمقا ُمًتٝمزئلم ٓقمٌلم قم٤مسمثلم ،واقمتذروا ِ َهب َذا اًمٕمذر َأ َّهنُؿ ُم٤م َىم٤م ًُمقا َه َذا اًم َٙم ََالم إِ َّٓ ًمٙمقهنؿ ٓقمٌلم ٓ ضم٤م ِّديـ همذػم
ُمت٘مّمديـ عمَِ٤م ىم٤مًمقه ،وإ َّٟمَّام ىم٤مًمقه قمغم ؾمٌٞمؾ اعمزاح.
ِّ
ِ
جمرد ُم٤م وىمع ومٞمف ه١مٓء ،ومٝمق ْأومم سم٠م ْن ُي َٙم َّٗم َر ُِمـ اًمذي
اعمت٘مّمد
اًمً٥م
ي٘مقل اًمِمٞمخُ :مٕمٚمقم أ َّن
َّ
َّ
اعمتٕمٛمد أهمٚمظ ُمـ َّ
َّ
ومٛمـ َشمٜمَ َّ٘مص اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضم٤م ًّدا أو ً
وشمٕمٛمذده
ه٤مزٓ وم٘مد َيم َٗمر ،و َُمـ َشم َ٘م َّّمذد ؾمذ ٌَّف
َّ
وىمع ومٞمف إذا اؾمتٝمزئَ ،
جمذرد
شمٕمٛمدًً ا وم ُٙم ْٗم ُره أفمٝمر وأووحَّ ٕ :ن ذاك اخل٤مؾمئ اخل٤مه اًمذي اؾمتٝمزئ ي٘مقل :واهلل ُم٤م يمٜم٧م أىمّمد إ َّٟمَّام يم٤مٟمذ٧م َّ
ر
ُمزطم٦م ُِمـ هذه اعمزاح ،أردت أ ْن ُأ ْو ِحؽ اًمٜم٤مس ،إ َّٟمَّام أٟم٤م ٓ أريد وٓ أىمّمد و ُيمٜمََّّ٤م ٓقمٌلم ،ومٚمـ ُيًذٛمع هلذؿ ،ومامًمذؽ
هٜمَ٤مب ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،هذا ْأومم أ ْن ُيٙم َّٗمر
سم٤معمُتَ َ٘م ِّّمد اًمذي اٟمت٘مك يمٚمامت ور َّسمام ص٤مهمٝم٤م ذم َؿم ْٕمر ووضمٝمٝم٤م ِ َ
ُِمـ ذاك اهل٤مزل اًمذي أراد أ ْن ُي ْْم ِحؽ اًمٜم٤مس.

ُمٕمٚمقم أ َّن أي٦م ٟمزًم٧م ذم همزوة شمٌقك ،طملم ىم٤مل َُمـ ىم٤مل ُِمـ اعمٜم٤موم٘ملمُ :م٤م رأيٜم٤م ُِمثْؾ ُىم َّرائٜم٤م ه١مٓءْ ،أر َهم٥م سمٓمق ًٟمً٤م،
أضمٌَـ قمٜمد اًمٚم٘م٤مء .ي٘مّمدون اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف اًمٙمذرام اًم ُ٘مذ َّراء ُِمذ ْـ أهذؾ
أًمًٜمًً٤م ،وٓ ْ
وٓ أ ْيم َذب ُ
ِ ِ
ُمرة أظمرى يٕمتذر يمٕم٤مدة اعمٜم٤موم٘ملم ،ي٘مقل :ي٤م
اًمٕم ْٚمؿ ُمـ أصح٤مسمف .عمَّ٤م ٟمزل اًمقطمل سمتٙمٗمػم ه١مٓء ضم٤مء ىم٤مئؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م َّ
اًمريم٥م ٟم٘مٓمع سمف قمٜم٤مء اًمٓمريؼ ،اًمٓمريؼ ُِمـ اعمديٜم٦م إمم شمٌقك َؿم ْٝمر يم٤مُمذؾ،
رؾمقل اهلل إٟمٜم٤م ُيمٜمََّّ٤م ٟمٚمٕم٥م وٟمتحدث طمدي٨م َّ
ويم٤من اهق ُِمثْؾ ضمق اًمٞمقم ؿمديد احلرارة ،وىم٧م إىمٌ٤مل اًمثٛمرة ،يمذام ذم طمذدي٨م َيمٕمذ٥م سمذـ ُم٤مًمِ ٍ
ذؽ ريض اهلل قمٜمذف ،
ْ
َ
ًمػم ِّوح قمـ اعمًذ٤مومريـَّ ٕ :ن ُِمذـ َـم ٌْذع
وم٤معمً٤موم٦م سمٕمٞمدة وا َ
حل َّر ؿمديد ودوهن٤م اعمٗم٤موز ،ومٞمزقمؿ هق أٟمف ي٘مقل هذا اًمٙمالم ُ َ
اعمً٤مومر أٟمف حي٥م أ ْن يًؽميح ،حي٥م أ ْن ُي ًَ ِّكم ٟمٗمًف ُِمـ قمٜم٤مء اًمٓمريؼ ،ي٘مقل هذا ىمّمديَ ،
همرض ذم اًمٜمَ ْٞم ِؾ
وحي يٙمـ ًمٜم٤م َ
( )2

( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.66 - 64 :
( )2اٟمٔمر «اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآنش (ً )62/1مٚمًٞمقـمل.
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ُِمـ ُم٘م٤مُمؽ اًمٙمريؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمؽ ،ومٌامذا يم٤من َيٞمٌٝمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،م٤م يم٤من يذر رد قمٚمذٞمٝمؿ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ُىؿ﴾ ،
ىر ُٖمُؿ َٕم ْعىدََ إِ َيَمك ُؽ ْ
وٓ يزيد قمـ أ ْن ي٘مقلَ ﴿ :إٔمِاهللِ َوآ َياٖمف َو َر ُ٠مق٭مف ُ٬مُـ ُت ُْؿ َٖم َْس َت َْف ِزؤُُ و َن (َٖ َٓ )65م ْع َتَىذ ُرو ْا َ٫مىدْْ َ٬م َػ ْ
( )1

اًمريم٥م ٟم٘مٓمع سمف قمٜم٤م قمٜم٤مء اًمٓمريؼ ،ي٘مقل َقم ٌْد اهللِ ْسمـ ُقم َٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام :يم٤من
ومٞم٘مقل :ي٤م رؾمقل اهلل إ َّٟمَّام يم٤من طمدي٨م َّ
هذا اعمٜم٤مومؼ ُمتٛمًؽ سمِٜمِ ًْ َٕم ِ٦م ٟم٤مىم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ورضماله َشمٜمْ ُٙمٌُ َٝم٤م احلج٤مرة ُِمـ ؿمدة اؾمتٛمً٤ميمف ذم ٟم٤مىم٦م اًمٜمٌل
وحي يٚمتٗم٧م إمم هذذاُ ،يم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٛمٌم سمٜم٤مىمتف واحلج٤مرة شميب رضمٚمٞمف َ
ُذؾ
هذا ًمٞمٕمتذر ،وُمع ذًمؽ َيم َٗمر ،و ُي َٙم َّٗمر ُيمُؾ َُمـ اؾمتٝمزئ سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ؿمٙمؾ رؾمذؿ ،أو ذم ؿمذٙمؾ ُمذ٤م
يًٛمٞمف يمثػم ُِمـ اًمِمٌ٤مب سم٤مًمٜمر ْٙمتَ َِ٦م وٟمحقه٤م ،وهق رء ًمألؾمػ ظمٓمػم وُمٜمتنم ،سمٕمذض اًمٜمذ٤مس حيذ٥م أ ْن ُي َِمذ٤مر إًمٞمذف
سم٤مًمٌٜم٤من ،ومالن ظمٗمٞمػ اًمدم ،ومالن ي٤م أظمل جمٚمًف ُمريح ،ومال َيد َّإٓ اهلل واًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأطمٙمذ٤مم اهلل
يْمحؽ هب٤م ،ومٛمٝمام يم٤من إذا وىمع ذم هذا ومٝمق يم٤مومر سم٤مًمٜمص ،وآؾمتٝمزاء سم٤مهلل أو سمآي٤مشمف أو سمرؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ُيم ْٗم ٌر سيح ٓ ؿمؽ ومٞمف.
ٟمٓم٘مذ٧م هبذ٤مَ ،
وحي
يدَّ قمل دقمقة ي٘مقل :واهلل إهن٤م يم٤مٟم٧م َز ًَّمذ٦م
ي٘مقل اًمِمٞمخ :إذا يم٤من هذا اًمتِمديد سم٤معمًتٝمزئ اًمذي َّ
ُ
أوٌٓمٝم٤م وقمٜمدي هدف ظمٗمٞمػ أظمٓم٠مت ومٞمف ،أردت أ ْن ُأ ْو َحؽ اهامقم٦م ،ي٘م٤ملُ :شم َٙم َّٗمذر و ُيذر َهمؿ أٟمٗمذؽ سم٤مؾمذتٝمزائؽ
ًمٚمً٥م اه٤مُمع ًمٕمٌ٤مرات اًمراضمع ًمٚم٘مقاُمٞمس ًمٞمقضمد ُمٜمٝم٤م أظمٌذ٨م
سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ي٘مقل :ومٙمٞمػ اعمُ َت َ٘م ِّّمد
ِّ
اًمٕمٌ٤مرات ويقضمٝمٝم٤م هَٜمَ٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يمٞمػ ٓ ُي َٙم َّٗمر ! سمؾ يمٗمره أؿمد وأووح ُِمـ اعمًتٝمزئ اًمذي
ومرـم٧م ُمٜمف هذه اًمٙمٚمٛم٦م.
سم٤مًمً٥م أ َّن هذا اعمقوع ٓ سمد ُِمـ حتريره .ىم٤ملَ :ي٥م أ ْن ُيٕم َٚمؿ أ َّن اًم٘مقل سم٠م َّن ُيم ْٗمر
ذ َيمر اًمِمٞمخ ذم اًمٙمالم قمغم اعمراد
ِّ
اًمً٥م َز ًَّم٦م ُُمٜمْ َٙم ََرة وهٗمقة قمٔمٞمٛم٦م .ىم٤مل رمحف اهلل :وإ َّٟمَّام و َىمع َُمـ و َىمع ذم هذه
اًمً٤مب ذم ٟمٗمس إُمر إ َّٟمَّام هق ٓؾمتحالًمف
َّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ه ْٝم ِٛمٞمَّ٦م إومم ذم
اعمَ ْٝم َقاة سمام شم َٚم َّ٘مقه ُمـ يمالم ـم٤مئٗم٦م ُمـ ُمت٠مظمري اعمتٙمٚمٛملم وهؿ َضم ْٝمٛمٞمَّ٦م اإلٟم٤مث اًمذيـ ذهٌقا ُمذه٥م ا َ
وحي ي٘متيض ً
اًمً٤مب َ
قمٛمال ذم اًم٘مٚم٥م وٓ اهقارح.
جمرد اًمتّمديؼ اًمذي ذم اًم٘مٚم٥م ،وإ ْن َحي ي٘مؽمن سمف ىمقل
ِّ
أ َّن اإليامن هق َّ
ُمًتحال َيم َٗمر ّ
ً
وإٓ ومال ،ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمذالم:
ُصم َّؿ ذ َيمر اًمِمٞمخ رمحف اهلل :أ َّن ُم٤م ٟم٘مٚمف اًم٘م٤ميض أسمق َي ْٕم َغم أ َّن َُمـ يم٤من
ًمٞمس ًمف أصؾ سمؾ ٟم٘مٚمٝم٤م اًم٘م٤ميض ُِمـ ُيمتُ٥م سمٕمض اعمتٙمٚمٛملم ،ومال َي ُٔمٜمَّ َّـ فم٤من أ َّن ذم اعمً٠مًم٦م ظمال ًوم٤مَ ،يٕمذؾ اعمًذ٠مًم٦م ُِمذـ
( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.66 ،65 :
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حي ِٙمل قمـ واطمد ُِمذـ اًمٗم٘مٝمذ٤مء -
ُمً٤مئؾ اخلالف وآضمتٝم٤مدُ .صم َّؿ ىم٤مل رمحف اهلل :وإ َّٟمَّام ذًمؽ َهم َٚم ٌط ٓ يًتٓمٞمع أطمد أ ْن َ ْ
اًمً٥م َيم َٗمر ،وإ ْن َحي يًتحٚمف َحي ُي َٙم َّٗمر،
اًمً٤مب إ ْن اؾمتحؾ
أئٛم٦م اًمٗمتقى -هذا اًمتٗمّمٞمؾ اًم ٌَ َّت٦م .يٕمٜمل اًمتٗمّمٞمؾ سملم ُطم ْٙم ِؿ
َّ
ِّ
ي٘مقل :هذا ٓ يٛمٙمـ أ ْن ُيٜم٘مؾ قمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملمُِ .مـ أيـ أشمك هذا يمام ىمٚم٧م سم٤مُٕمس أصؾ اعمًذ٠مًم٦م ُمذ٠مظمقذة قمذـ
اًمً٤مب ٓ ُي َٙم َّٗمر ّإٓ إ َّن اؾمتحؾ ٓ يتامؿمك ّإٓ ُمع
اهَ ْٝم ِؿ ْسمـ َص ْٗم َقان ،وإ َّٟمَّام َضم َزم رمحف اهلل شمٕم٤ممم هبذاَّ ٕ :ن اًم٘مقل سم٠م َّن
َّ
ِ
ِ
ٞمٞمذزا هلذؿ قمذـ اًمٍمذطم٤مء ذم
ؾمامهؿ هٜم٤م سم٤مإلٟم٤مث ،سم٤مإلٟم٤مث مت ً
ىمقل اهَ ْٝمٛمٞمَّ٦م اعمت٠مظمريـ ُمـ إؿم٤مقمرة وٟمحقهؿ اًمذيـ َّ
اًمتََّّجٝم ِؿ ُِمـ أوائؾ ا ِ
ه ْٝم ِٛمٞمَّذ٦م اًمذذيمقر ،اًمذذيـ ىمذ٤مًمقا هبذذا
َ ر
ه ْٝمٛمٞمَّ٦م اًم٘مداُمك مم َّـ يًٛمٞمٝمؿ اًمِمٞمخ ذم سمٕمض اعمقاوذع ا َ
َ
جمرد اعمٕمروم٦م ،ومٜمٌَّف اًمِمٞمخ قمغم أصؾ هذا اًم٘مقل ُِمـ أيـ اٟمٌٕم٨م،
اًمتٗمّمٞمؾَّ ٕ :ن هذا هق اعمتامر ُمع ىمقهلؿ سم٠م َّن اإليامن َّ
وُم٤م أصٚمف ِ
وُمـ َّأول َُمـ ىم٤مل سمف ،وهق ُم٤م َٟمٌَّ ْٝم ُ٧م قمٚمٞمف سم٤مُٕمس أ َّن اًمتٗمّمٞمؾ ذم ُِمثْؾ هذه اعمً٤مئؾ َظم َٓم ٌر ًمٚمٖم٤مي٦م ،وُمٕمٜم٤مه
أ َّٟم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م سمف ًَمً٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُِمـ ِىمٌؾ اعمٜم٤موم٘ملم ُمًٌ٦م قم٤مرُم٦م ،شمقاضمٝمؽ ُِمـ اًم ِ
ٖمذد سمًذٌٕملم أو ُم٤مئذ٦م
َّ
َ
ُ َّ
ؿمخص يً رٌقن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُصم َّؿ إذا ؾم رٌقا ىم٤مًمقا ٟمحـ ُم٤م اؾمتحٚمٚمٜم٤مهٟ ،محـ ٟم٘مقل َظم َٓم٠م وٓ َيذقز ًمٙمذ ْـ
ه ْٝم ِٛم َّٞم٦م اًمذيـ
اًمًٜمََّّ٦م ،يتٗمؼ ُمع ِّ
أي أصقل ُمع أصقل ا َ
ؾمٜمً رٌف ،هذا يًتحٞمؾ اؾمتح٤مًم٦م شم٤مُم٦م أ ْن يتٗمؼ ُمع أصقل أهؾ ر
ظم٤مرضم٤م قمـ أ ْن يدظمؾ ذم اًمٙمٗمر سم٤مًمٜمٔمر
اًمً٥م
أصؾ ىمقهلؿ أ َّن اإليامن هق اعمٕمروم٦م واًمٙمٗمر هق اهحقد ،وسم٤مًمت٤مزم يٙمقن
ً
ر
إمم أٟمف ٓ يٙمقن ؾم٤م ًّسم٤م ّإٓ إذا ـم٤مسمؼ أ ُْمر اهحقد قمٜمدهؿ واًمتٙمذي٥م .ومٝمذا اًم٘مقل ٟم ٌَّف قمٚمٞمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمّمحٞمٗم٦م
اًمًذ٥م ُمذ٤م
يٛمٙمـ ( )515ذم همػم هذا اعمقوع ،ومٜم٘مٚمتف أ َٟمَ٤م هٜم٤م ُمع أٟمف ؾمٞم٠ميت إ ْن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد اًمٙمالم قمغم طم٘مٞم٘م٦م
ِّ
سم٤مًمً٥م.
هق ٕمهٞم٦م ِذ ْيم ِره قمٜمد أي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مؾمتٝمزاء اعمٜم٤موم٘ملم اعمرسمقـم٦م
ِّ
ُك ِْم ا٭مصدََ َ٫م ِ
ِ
ْح ُف اهللُُ :ا٭مد٭مِقؾ ا٭مثا٭مث :ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :و ِمـْ ُْفؿ مـ َي ْؾ ِؿ ُز َ
اتِِ﴾  ،واًم َّٚم ْٛمز :اًمٕمٞم٥م واًمٓمٕمذـ.
َ٫م َال َر َ
( )1

ِ
ِ
ومٚمام أظمؼم أ َّن اًمذيـ يٚمٛمزون
وىم٤ملَ ﴿ :ومـْ ُْف ُؿ ا٭مذ َ
يـ ُي ْم ُذو َن ا٭مـبِل﴾ أي٦م ،ومدل قمغم أ َّن ُيمُؾ َُمـ عمَزه وآذاه يم٤من ُمٜمٝمؿَّ ،
اًمٜمٌل وي١مذوٟمف ُِمـ اعمٜم٤موم٘ملم صمٌ٧م أٟمف دًمٞمؾ قمغم اًمٜمٗم٤مق.
( )2

اؾمتدل سم٤مٔي٦م هذه وهل اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨مَ ﴿ :و ِمىـْ ُْفؿ مىـ َي ْؾ ِؿى ُز َ
َّ
ُك ِْم
ىمّمده دًمٞمؾ قمغم اًمٜمٗم٤مق إيمؼم ،هذا اعمراد،
ِ
ِ
ِ
أي يٕمٞمذ٥م قمٚمٞمذؽ ذم َىم ًْذؿ اًمّمذدىم٤مت،
أي اعمٜمذ٤موم٘ملمَُ ،مذـ َي ْٚمٛمذ ُزكْ :
ا٭مصدََ َ٫ماتِِ﴾ .ىم٤مل اسمـ َيمَث ٍػم رمحف اهلل وُمٜمٝمؿْ :

( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.59 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.61 :
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ويتٝمٛمؽ سمذًمؽ ُصم َّؿ أورد ظمؼم اقمؽماض َّأول ؾمٚمػ ًمٚمخقارج قمغم َىم ًْؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ همٜم٤مئؿ ُطمٜمَلم وىمقل
هذا اًمِم٘مل قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :اقمدل وم٢مٟمؽ َحي شمٕمتدل ،هذا عمْ ُز ُه وقمٞمٌف ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ ُي ْم ُذو َن ا٭مـبِل﴾ ،ىم٤مل:
ذم اًمّمدىم٤مت ذم َىم ًْٛم َٝم٤م .أورد ا ْسمـ َشم ْٞمٛم َٞم َ٦م رمحف اهلل سمٕمد هذه أي٦م ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم ْـ ُْف ُؿ ا٭مذ َ
وهذا يدل قمغم أ َّن ُيمُؾ ُمـ عمَز اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو آذاه يم٤من ُمٜمٝمؿَّ ٕ :ن آؾمؿ اعمقصقل ذم أيتلمِ .
ٓطمظ
َ
ِ
ِ
يـ﴾( ،ا ًَّم ِذي َـ) اؾمؿ ُمقصذقل ،وذم أيذ٦م اًمًذ٤مسم٘م٦مَ ﴿ :و ِمىـْ ُْفؿ مىـ َي ْؾ ِؿى ُز َ
ُك ِْم
قمٜمدك ذم أي٦م إوممَ ﴿ :ومـْ ُْف ُؿ ا٭مذ َ
ا٭مصدََ َ٫م ِ
اؾم َٛمل اعمقصقل ذم أي٦م إومم ( َُمـ) وذم اًمث٤مٟمٞم٦م (ا ًَّم ِذي َـ) ُِمـ ِصٞمَ ِغ
اتِِ﴾َُ ( ،مـ) ً
أيْم٤م اؾمؿ ُمقصقل ،ي٘مقل ْ
اًمٕمٛمقم ،وأي٦م وإ ْن ٟمزًم٧م سمًٌ٥م عمْز ىمقم ُمٕمٞمٜمذلم وإيذذاء آظمذريـ ومحٙمٛمٝمذ٤م قمذ٤ممَّ ٕ :ن ِ
اًمٕمذ ْؼمة سمٕمٛمذقم اًمٚمٗمذظ ٓ
سمخّمقص اًمًٌ٥م ،وهذا ذم مجع أي٤مت ،أ َّن ِ
اًمٕم ْؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًمقاىمٕم٦م اًمتل ٟمزًم٧م ؾمًٌٌ٤م هل٤م.
وضم َّؾ أظمؼم أ َّن اًمذيـ يٚمٛمزون اًمٜمٌل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ واًمذذيـ ي١مذوٟمذف مجٞم ًٕمذ٤م ُِمذـ اعمٜمذ٤موم٘ملم،
اًمرب َقم َّز َ
واعم٘مّمقد اًمٜمٗم٤مق إيمؼم يمام ىمٚمٜم٤م ،ومثٌ٧م أ َّن ذًمؽ دًمٞمؾ قمغم اًمٜمٗم٤مق.
ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل :وعمْ ُز اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأذاه ٓ يٗمٕمٚمف َُمـ يٕمت٘مذد أٟمذف رؾمذقل اهلل ،وأٟمذف َيذ٥م
شمقىمػمه وشمٕمذيره قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،وإذا َصمٌ٧م أ َّن ُيمُؾ َُمـ آذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو عمَ َز ُه ومٝمق ُِمـ اعمٜم٤موم٘ملم
وم٤مًمْمٛمػم قم٤مئد قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤م ،قمغم اعمٜمذ٤موم٘ملم واًمٙمذ٤مومريـً ،م٘مقًمذف شمٕمذ٤ممم﴿ :٭مَىق َ٬مَىا َن ٤مر ًَىا َ٫م ِريبىا و٠مى َػرا َ٫م ِ
اصىدًً ا
ْ
ً
ً َ َ ً
ََ
ٖٓمبَ ُع َ
قك﴾  ،واًمْمٛمػم قم٤مئد إمم اًمذيـ طمٚمٗمقا﴿ ،٭مَ ِق ْا٠متَطَ ْعـَا َخل َر ْ٘مـََا َم َع ُؽ ُْؿ﴾  ،وهؿ اعمٜم٤موم٘مقن سمال ري٥مُ ،صم َّؿ أقم٤مد
ِ ِ
ِ
ِ
٦م (َ )53و َما َمـَ َع ُف ْؿ َأن ُٖم ْؼبَ َؾ ِمىـْ ُْف ْؿ
إًمٞمٝمؿ سم٘مقًمف٫ُ ﴿ :م ْؾ َأكػ ُؼق ْا َ٢م ْق ً٤ما َأ ْو َ٬م َْر ًها ٭مـ ُيتَ َؼب َؾ مـ ُؽ ُْؿ إِك ُؽ ُْؿ ُ٬مُـتُ ُْؿ َ٫م ْق ًما َ٪ما٠مؼ َ
اَت ْؿ إِٓ َأهن ُ ْؿ َ٬م َػ ُرو ْا ٕمِاهللِ َوٕمِ َر ُ٠مق٭مِ ِف﴾  ،ومتح٘م٘مٜم٤م سمجٛمع هذه أي٤مت .وهذه ُِمـ ـمري٘م٦م اًمِمٞمخ رمحذف اهلل ،ـمري٘مذ٦م
َك َػ َؼ ُ ُ
ممٞمزة ضمدًًّّ ا مجع أي٤مت ،ذم ُِمثْؾ هذا اعمقـمـ حت٘م٘مٜمًً٤م أ َّن ه١مٓء اًمذيـ أوٛمروا ىمد يمٗمروا ،وىمذد ضمٕمذؾ اهلل ُمذٜمٝمؿ ُِمذـ
( )2

( )1

( )3

ه١مٓء اًمذيـ يمٗمروا ضمٕمؾ ُمٜمٝمؿ اًمّمٜمٗملم :اًمذيـ يٚمٛمزون واًمذيـ ي١مذون.
ويمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َما ُه ْؿ ِمـْ ُؽ ُْؿ﴾ ٕ :هنؿ طمٚمٗمقا أهنؿ ُِمٜمَّ٤م ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َما ُه ْؿ ِمـْ ُؽ ُْؿ﴾ ،ومٞمٙمقٟمذقن ُِمذـ
( )4

( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.42 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.42 :
( )3ؾمقرة اًمتقسم٦م.54 ،53 :
( )4ؾمقرة اًمتقسم٦م.56 :
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اعمٜم٤موم٘ملمٟ .مٓمؼ اًم٘مرآن سم٠م َّن اعمٜم٤موم٘ملم يمٗمرة ،وضمٕمٚمٝمؿ َقم َّز و َضم َّؾ أؾمقأ ً
طم٤مٓ ُِمـ اًمٙمٗم٤مر ،إذ َّسملم أهنؿ قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل ذم اًمدرك
ِ
ِِ
ِ
ِ
يـ ِْم َ٘م َفـ َؿ َْجِق ًعىا﴾ ،
إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر ،وأظمؼم شمٕم٤ممم أٟمف ؾمٞمجٛمٕمٝمؿ ُمع اًمٙمٗم٤مر﴿ ،إِن اهللَ َ٘مام ُع اٛمُْ َـَا٪مؼ َ
٦م َوا٭مْ َؽَا٪م ِر َ
( )1

وأظمؼم أٟمف ًمـ يٖمٗمر هلؿ وذم آظمر إُمر أ َُمر اهلل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َّأٓ ُي َّم ّكم قمغم أطمد ُمٜمٝمؿ.
ِ
ٓطمظ يمٞمػ أـم٤مل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم هذه اإلـم٤مًم٦م ًمػمسمط أي٤مت اًمقاردة ذم اعمٜم٤موم٘ملم هذا اًمذرسمط اًمٕمجٞمذ٥م
وضم َّؾ ورؾمقًمف ،وهذا يمام ىمٚم٧م ُِمـ دٓئؾ ُم٤م وهٌف اهلل َقم َّز
ًمٞمًتخٚمص ُِمـ هذه اًمٜمٕمؿ *** أ َّن
اًمً٤مب يم٤مومر سم٤مهلل َقم َّز َ
َّ
و َضم َّؾ ُِمـ اًم ِٕم ْٚم ِؿ سمٛمٕم٤مين اًم٘مرآن.
ِ
ِ
ُيؽ ُؿ َ
ْح ُف اهللُُ :ا٭مد٭مِقؾ ا٭مرإمِع :ىمقًمف٪َ ﴿ :مالَ َو َرٕم َ
قك ٪مِ َقَم َ١م َج َر َٕم ْقـَ َُف ْؿ  ﴾...أي٦م  ،أىمًؿ
َ٫م َال َر َ
ؽ َٓ ُي ْممـُُق َن َٙمتك ُ َ
ؾمٌح٤مٟمف سمٜمٗمًف أهنؿ ٓ ي١مُمٜمقن طمتك حيٙمٛمقه ذم اخلّمقُم٤مت اًمتل سمٞمٜمٝمؿُ ،صم َّؿ ٓ َيدوا ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ وٞم ً٘م٤م ُِمـ ُطم ْٙم ِٛمف،
ِ
يـِ َي ْز ُ٤م ُؿق َن َأهن ُ ْؿ َآمـُُقا ٕمِ ََم ُأ ِكز َل إِ٭مَ ْق َ
ىؽ َو َمىا
حل ْٙم ِٛمف
سمؾ ُي ًَ ِّٚمٛمقا
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمًً٤م .وىم٤مل ىم ٌْؾ ذًمؽَ ﴿ :أ ََل ْ َٖم ََر إِ َ٧م ا٭مذ َ
ً
شمًٚمٞمام ُ
ً
ِ
ِ
قؾ َُهلؿ َٖم َعا٭مَ ْقا إِ َ٧م ما َأك َز ََل اهللُ َوإِ َ٧م ا٭مر٠م ِ
ُأ ِكز َل ِمـ َ٫م ْبؾِ َ
قل
ُ
َ
ؽ ُي ِريدُُ و َن َأن َيتَ ََحا َ٬م َُؿقا إِ َ٧م ا٭مطا ُ٩مُقتِِ﴾  ،إمم ىمقًمفَ ﴿ :وإِ َذا ٫م َ ْ
( )2

( )3

ِِ
٦م َي ُصدنن و َن َ٤م َ
ومٌلم أ َّن َُمـ ُد ِقم َل إمم اًمتحذ٤ميمؿ إمم يمتذ٤مب اهلل وإمم رؾمذقًمفَ ،وم َّمذدََّّ قمذـ
َر َأ ْي َ
ت ا ُٛمـََا٪مؼ َ
ـؽ ُصدُُ و ًدا﴾ َّ ،
رؾمقًمف ،يم٤من ُمٜم٤موم٘م٤مُ ،مع ىمقًمف﴿ :إِكَم َ٬مَا َن َ٫مق َل اٛمُ ْم ِمـ ِ٦م إِ َذا د٤مقا إِ َ٧م اهللِ ور٠مق٭مِ ِف ٭مِىقح ُؽُؿ ٕمقىـََفؿ َأن ي ُؼق٭مُىقا ٠م ِ
ىؿ ْعـََا
َ
ُُ
ْ
َ
َ ْ َ َْ ُ ْ َ
ََ ُ
َ
ومٛمـ شمقمم قمـ ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل وأقمرض قمـ طمٙمٛمف ،ومٝمق ُمٜم٤مومؼ وًمٞمس سمٛم١مُمـ ،سمؾ اعمذ١مُمـ َُمذـ ي٘مذقل:
َو َأ َ٢م ْع َـَا﴾ َ ،
( )4

( )5

واًمً٥م وٟمحقه !
سمٛمجرد اإلقمراض قمـ ُطم ْٙمؿ اًمرؾمقل ،ومٙمٞمػ سم٤مًمتَٜمَ ر٘مص
ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م .وإذا صمٌ٧م اًمٜمٗم٤مق
ِّ
َّ
َّ
اؾمتدل اًمِمٞمخ رمحف اهلل هبذه أي٤مت ذم ؾمقرة اًمٜمً٤مء اعمقضمٌ٦م ًمٚمتح٤ميمؿ ًمٜمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ ،وُمٜمٝمذ٤م
ِ
قك ٪مِقَم َ١م َج َر َٕمقْىـَ َُف ْؿ ُٗمىؿ َٓ َِِىدُُ و ْا ِْم َأك ُػ ِس ِ
ىمقًمف شمٕم٤ممم٪َ ﴿ :مالَ َو َرٕم َ
ت
ىف ْؿ َٙم َر ً٘مىا َّىا َ٫م َضىقْ َ
ؽ َٓ ُي ْممـُُق َن َٙمت َك ُ َ
ُيؽ ُؿ َ َ
َو ُي َسؾ ُؿق ْا َٖم َْسؾِ ًقَم﴾  ،أىمًؿ اًمرب سمٜمٗمًف اًمٕمٔمٞمٛم٦م أهنؿ ٓ ي١مُمٜمقن ّإٓ إذا طم٘م٘مقا ُم٤م ذ َيمره ؾمٌح٤مٟمف ذم هذه أيذ٦م ُِمذـ
( )6

( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء.142 :
( )2ؾمقرة اًمٜمً٤مء.65 :
( )3ؾمقرة اًمٜمً٤مء.62 :
( )4ؾمقرة اًمٜمً٤مء.61 :
( )5ؾمقرة اًمٜمقر.51 :
( )6ؾمقرة اًمٜمً٤مء.65 :
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اخل ِ
ٛم٦م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞمٜمٝمؿ ،وهؾ يٙمٗمل أ ْن ُحي ِّٙمٛمقه ذم ِ
اخلّم ِ
ِ
ّمٛم٦م ٓ يٙمٗمل ،طمتذك ٓ َيذدوا ذم
حتٙمٞمٛمف ذم ْ
َ
شمًٚمٞمام يمٚم ًٞم٤م ُِمـ همػم مم٤مٟمٕم٦م وٓ ُمداومٕم٦م ،ويٜم٘م٤مدون ًمٚمحٙمؿ ذم
ٟمٗمقؾمٝمؿ وٞم ً٘م٤م ذم اًمٌ٤مـمـ ُِمـ هذا احلٙمؿ سمؾ ُي ًَ ِّٚمٛمقن ًمف
ً
اًم ّٔم٤مهر واًمٌ٤مـمـ ،يمام ذ َيمر اسمـ َيمَثِ ٍػم رمحف اهلل ،ومٝمذا طم٤مل اعم١مُمٜملم ُمع ُطم ْٙمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .وهلذا دمد أ َّن
اعم١مُمـ يٙمقن قمٜمده ىمٜم٤مقم٦م ُمًٌ٘م٦م ،ومٞم٠مشمٞمف طمدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ خم٤مًم ًٗم٤م ىمٜم٤مقمتف ،ومٞمؽمك اعم١مُمـ ىمٜم٤مقمتف ورأيف
وييب سمف ُقمرض احل٤مئط ،ويًتٌدل هذه اًم٘مٜم٤مقم٦م سم٤مًمٜمص اًمٜمٌقي.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مين رمحذف اهلل شمٕمذ٤ممم ذم
وهذا سم٤مب ذيػ ضمدًًّّ ا ُمـ اًمٕم ْٚم ِؿ اقمتٜمك سمف أهؾ اًمٕم ْٚمؿ َّ
وسمقب قمٚمٞمف ىم َقام ر
اًمًٜمَّ٦م إَ ْصذٌَ َٝم ّ
حل َّج٦مش ،واقمتٜمك سمف ا ْسمـ اًم َ٘مٞمِّؿ رمحف اهلل ذم «إِقمالم اعمقىمٕملمش سمذيمر جمٛمققم٦م ُِمـ اًمِمقاهد قمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض
يمت٤مب «ا ُ
حي َّدَّ ث قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل
اهلل قمٜمٝمؿ ،وقمـ اًمت٤مسمٕملم ،أ َّن اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ي٘مقل سم٤مًم٘مقل ،ور َّسمام يم٤مٟم٧م ومتقى ُيٗمتل هب٤م طمتك ُ َ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمحدي٨م ،ومٞمؽمك ىمقًمف ويٗمتل سم٤محلدي٨م .وهٙمذا َُمـ سمٕمدهؿ ُِمـ أئٛم٦م اإلؾمالم يمٚمٝمؿ قمغم هذا .أ َّن اًمقاطمد
ُمٜمٝمؿ إذا أشم٤مه قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمديث٤م صم٤مسمت٤م شمرك ُم٤م يم٤من يٗمتل سمف ،أو ُم٤م يم٤من ُم٘متٜم ًٕم٤م سمف ،أو ُم٤م يم٤من ُمتٕمززا
ِ
جمرد اهلذقى واهقاٟمذ٥م اًم َ٘م ٌَ ِٚم َّٞمذ٦م أو
سمف ُمـ َشم َٕم رزز أهؾ اه٤مهٚمٞم٦م سم٤مًمث٤مرات اًمٗم٤مرهم٦م ويمراهٞم٦م اًمٜم٤مس أو حمٌتٝمؿ سمٜم٤مء قمغم َّ
اًمقـمٜمٞم٦م وٟمحقه٤مُ ،ي ٌْ ِٖم ُض اًمٜم٤مس قمغم هذه إؾمس أو ي٘مرهبؿ قمغم هذه إؾمس ،ومٞمؽميمقا هذه اًم٘مٜم٤مقم٤مت وَيٕمؾ إُمر
ِ
ً
َات َٕم ْع ُض ُف ْؿ
وضم َّؾَ ﴿ :واٛمُْ ْم ِم ُـُق َن َواٛمُْ ْم ِم َـ ُ
ُمقيمقٓ إمم ىمقًمف شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم﴿ :إِن َأ ْ٬م َْر َم ُؽ ُْؿ ٤مـدََ اهللِ َأ ْٖم َؼا ُ٬م ُْؿ﴾  ،ىمقًمف َقم َّز َ
ِ
ِ
ِ
ض﴾  .ويالطمظ ىمقًمف شمٕم٤مممِ َ َٓ ﴿ :
اء َٕم ْع ٍ
ىق
َتدُُ َ٫م ْق ًما ُي ْممـُُق َن ٕمِاهللِ َوا٭مْقَ ْق ِم أٚم ِر ُي َقا ندو َن َم ْـ َٙماد اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُف َو٭مَ ْ
َأ ْو٭مقَ ُ
( )1

( )2

رو٤م سمحٙمؿ اهلل
اءه ْؿ  ﴾...أي٦م  .ومتتٖمػم هذه اًم٘مٜم٤مقم٦مُ ،م٤م اًمذي يٖمػمه٤م هٙمذا أهؾ اإليامن ،شمتٖمػم ىمٜم٤مقم٤مَتؿ ً
َ٬مَا ُكُقا آ َٕم ُ
وضم َّؾ وطمٙمؿ رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٔم٤مهر وذم اًمٌ٤مـمـ ،طمتك ذم اًمٌ٤مـمـ قمغم هم٤مي٦م يمٌػمة ُِمـ آرشمٞم٤مح،
َقم َّز َ
( )3

ومٞم٘مقل اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ :احلٛمد هلل أ َّن احلدي٨م سمٚمٖمٜمل طمتك أشمرك هذا اخلٓم٠م وهذه اًمْمالًم٦م اًمتل يمٜم٧م قمٚمٞمٝم٤م أٟم٤م ُم٤م يمٜم٧م
أقمرف أ َّن ذم اًمٌ٤مب طمديثً٤م .وهذا دمده طمتك ذم َقمقام اعمًٚمٛملم ،طمتك اًمٕمقام اًمذيـ ًمٞمًقا ُِمـ ـمالب ِ
اًمٕم ْٚمؿ ،دمد أهنؿ
َ ِّ
ي٘مقًمقن هؾ ً
ومٕمال هٜم٤مك طمدي٨م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم يمذا ويمذا ،ومت٘مقلٟ :مٕمؿ ،صحٞمح صم٤مسم٧م ،ي٘مقل آُمٜمَّ٤م
سم٤مهلل ورؾمقًمفٟ ،مًتٖمٗمر اهلل مم َّ٤م ُيمٜمََّّ٤م ٟم٘مقل ،طمتك اًمٕم٤م ُِّمل ،وهذه ُمً٠مًم٦م ٓ حتت٤مج ِقم ْٚمؿ ،حتت٤مج شم٘مقى ،هٙمذا أهؾ اإليامن،
( )1ؾمقرة احلجرات.13 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.71 :
( )3ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.22 :
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وهل إمم أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ٓ ؿمؽ ْأومم وأذفً ،مٙم َّـ اًمٖمرض أٟمف طمتك اًمذي يٙمذقن قمٜمذده ىمّمذقر ذم اًم ِٕم ْٚمذؿ دمذده أٟمذف
ُمتح٘م٘م٤م هبذا ،يؽمك اًم٘مٜم٤مقم٦م ،هذا طم٤مل اعم١مُمٜملم .ومام طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم وهذا وضمف اًمرسمط ذم أي٦م ،طم٤مهلؿ ُُم ٌَ َّٞمٜمََذ٦م ذم أيذ٦م
ِِ
ِ
قؾ َُهلؿ َٖم َعا٭مَ ْقا إِ َ٧م ما َأك َز ََل اهللُ َوإِ َ٧م ا٭مر٠م ِ
٦م َي ُصدنن و َن َ٤م َ
ومٛمذـ ُدقمذل
قل َر َأ ْي َ
ت اٛمُ َـَا٪مؼ َ
ـىؽ ُصىدُُ و ًدا﴾ َ ،
ُ
َ
ىمٌٚمٝم٤مَ ﴿ ،وإِ َذا ٫م َ ْ
( )1

ومّمدَّ قمـ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمق ُمٜم٤مومؼ.
ًمٚمتح٤ميمؿ ًمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وًمٜمٌٞمِّف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َّ
اًمً٥م يٕمٜمل ُيم ُّؾ هذا اًمٙمالم اًمذي ىمٚمٜم٤مه ذم طم٤مل اعم١مُمٜملم وطم٤مل اعمٜمذ٤موم٘ملم
ُم٤م قمالىم٦م هذا اًمٙمالم ُيم ّٚمف سمٛمقوقع
ِّ
اًمً٥م -يمام َّسملم اًمِمٞمخ ،إذا يم٤من
ُمع احلٙمؿ اًمٜمٌقي ،عم٤مذا أورده ؿمٞمخ اإلؾمالم هٜم٤م قمالىمتف هبذا اعمقوقع ُ-مقوقع
ِّ
سمٛمجرد اإلقمراض قمـ احلٙمؿ اًمٜمٌقي ،وسم٢مرادة اًمتح٤ميمؿ إمم همػمه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
اًمٜمٗم٤مق يثٌ٧م ،ويزول اإليامن
َّ
واًمً٥م اعمتٕمٛمد
واًمً٥م ،واًمتَٜمَ ر٘مص
ُمٕملم ،ومٙمٞمػ سم٤مًمٜم٘مص
ِّ
ِّ
ُمع أٟمف ْشمرك حمض ،وىمد يٙمقن ؾمٌٌف ىمقة اًمِمٝمقة إمم أ ُْمر َّ
قص َؿ ص٤مطمٌف سم٤مًمٜمٗم٤مق ،هذا جمٛمؾ يمالُمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
اعم٘مّمقد هذا ْأومم سم٠م ْن ُي َ
ِ
وضم َّؾَّ ٕ :ن صٗمح٤مشمف ـمقيٚم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م ،وٟم٠مظمذذ اًمذدًمٞمؾ اًمًذ٤مدس
ا٭مد٭مقؾ اخلامسٟ :مرضمئف إمم اًمٖمد إ ْن ؿم٤مء اهلل َقم َّز َ
ً
ـمقيال ،واًمدًمٞمؾ اًمً٤مدس واًمً٤مسمع إُمر ومٞمٝمام أين
واًمً٤مسمع أنٟٕ :مف ًمق سمدأٟم٤م ذم اًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس ومًٞمًتٖمرق وىمتًً٤م
وأىمٍم ،ومًٜم٠مظمذ اًمدًمٞمؾ اًمً٤مدس واًمً٤مسمع إ ْن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أن ،وٟمٕمقد همدًً ا إ ْن ؿم٤مء اهلل شمٕمذ٤ممم ًمٚمذدًمٞمؾ اخلذ٤مُمس
طمتك يٙمقن ذم َّأول اًمدرس ويٙمقن ومٞمف اًمتٗمّمٞمؾ إ ْن ؿم٤مء اهلل.
َ٫م َال ر ِْحف اهللُُ :ا٭مد٭مِقؾ ا٭مسادس :ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمفَٖ َٓ﴿ :مَر َ٪معقا َأصقا َٖم ُؽُؿ َ٪مق َق صق ِ
ت ا٭مـبِل  ﴾...أيذ٦م  .ومقضمذف
ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ
َ َُ
( )2

اًمدًٓم٦م :أٟمف ؾمٌح٤مٟمف هن٤مهؿ قمـ رومع أصقاَتؿ ومقق صقشمف ،وقمـ اهٝمر ًمف يمجٝمر سمٕمْمذٝمؿ ًمذٌٕمضَّ ٕ :ن ذًمذؽ ىمذد
ُيٗميض إمم طمٌقط اًمٕمٛمؾ وص٤مطمٌف ٓ يِمٕمر ،وُم٤م يٗميض إمم طمٌقط اًمٕمٛمؾ َي٥م ْشمريمف هم٤مي٦م اًمقضمقب ،واًمٕمٛمؾ حيذٌط
حتٌَط إقمامل سمٖمػم اًمٙمٗمرَّ ٕ ،ن َُمـ ُم٤مت ُم١مُمٜمًً٤م ٓ سمد ًمف
سم٤مًمٙمٗمر ًم٘مقًمفَ ﴿ :و َمـ َي ْؽ ُػ ْر ٕمِا ِإل َيَم ِن َ٪م َؼدْْ َٙمبِ َط َ٤م َؿ ُؾ ُف﴾  ،وٓ ُ ْ
ُِمـ دظمقل اهٜمََّّ٦م ،وًمق َطمٌِط َقم َٛم ُٚمف ُيم ّٚمف َحي يدظمٚمٝم٤مٟ ،مٕمؿ ،ىمد يٌٓمؾ سمٕمْمٝم٤م سمقضمقد ُم٤م يٗمًده ،يم٤معمَ َّـ وإذى .وإذا صمٌ٧م
( )3

أ ْن ر ْومع اًمّمقت واهٝمر سمف ُخي٤مف ُمٜمف أ ْن َي ْٙم ُٗمر ص٤مطمٌف وهق ٓ يِمٕمرَّ ٕ :ن ومٞمف ؾمقء أدب واؾمتخٗم٤مف وهق ٓ يِمٕمر
إومم.
ويًتخػ سمف وي١مذيف ُمع َىم ّْم ِده ًمف
سمٛمـ يً رٌف
ر
وشمٕمٛمده ًمذًمؽ ! ومٝمق يم٤مومر سمٓمريؼ ْ
ر
سمف ،ومٙمٞمػ َ
( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء.61 :
( )2ؾمقرة احلجرات.2 :
( )3ؾمقرة اعم٤مئدة.5 :
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إومم ،أي٦م ومٞمٝم٤م اًمٜمٝمل قمـ أ ْن ُيرومع اًمّمقت ومقق صقت
ً
أيْم٤م هذه أي٦م اؾمتخدم ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ يمام شمرى ىمٞم٤مس ْ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَٖ َٓ ﴿ ،مَر َ٪معقا َأصقا َٖم ُؽُؿ َ٪مىق َق ص ِ
ىروا ٭مَى ُف ٕمِىا٭مْ َؼ ْق ِل َ٬م ََج ْف ِ
ىر َٕم ْع ِضى ُؽ ُْؿ
ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ
ىقت ا٭مـبِىل َوٓ َ َْت َف ُ
٭مِ َب ْع ٍ
﴿و َأ ْك ُت ُْؿ َٓ َٖم َْش ُع ُرو َن﴾َ ،ومر ْوم ُع اًمّمقت
أي يمراه٦م أو َظم ِْم َٞم٦م أ ْن ُ ْ
حت ٌَط أقمامًمٙمؿُ ،صم َّؿ ٟمص قمغم إُمر َ
ض﴾َ ﴿ ،أن﴾ْ ،
حيٌَط سمًٌٌف اًمٕمٛمؾ ُمع أ َّن راومع اًمّمقت َحي يِمٕمر َ
وحي يتٕمٛمد ،وهلذا أوضم٥م
قمغم صقت حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد ُ ْ
َػ قمـ ر ْومع اًمّمقت .ويم٤من ُقم َٛمر ريض اهلل سمٕمد هذه أي٦م ٓ ُي َٙم ِّٚمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك
اهلل شمٕم٤ممم أ ْن ُي َٙم َّ
ِ
ِ
ن،
يًتٗمٝمٛمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ؿمدة ظمٗمْمف ًمّمقشمف .يم٠م ْن ي٘مقل :ارومع صقشمؽ ٓ أؾمٛمٕمؽ ،حيدده َيم َ٠مظم ِّ َ
ِ
ن إًمٞمف طمتك ٓ يرشمٗمع صقشمف ومقق صقت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .وم٢مذا يم٤من ر ْومع اًمّمقت قمغم صقت
يٕمٜمل يم٠مٟمف ُي ر
حيٌَط اًمٕمٛمؾ ،ويتًٌ٥م قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل ذم ظمروج اإلٟمً٤من ُِمـ اعمِ َّٚم ِ٦م وهق ٓ يِمٕمر ،ومٙمٞمذػ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد ُ ْ
شم٘مّمدً آ ،ؿمؽ أٟمف ْأومم سم٠م ْن ي٘مذ٤مل ومٞمذف هذذا وأؿمذدَّ ٕ :ن
وشم٘مّمد ذًمؽ
ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ً
َّ
شمٕمٛمد َّ
سمٛمـ َّ
َ
اًمً٥م همػم ر ْومع اًمّمقت ،وىمد يرومع صقشمف يً٠مل ،وم٘مد ي٘مقل ي٤م رؾمقل اهلل ،يً٠مل قمـ أ ُْمرُ ،هنل قمـ هذذا .ومذ٤مًمراومع
َّ
اًمً٥م وومٔم٤مقمتف يِمٕمر
واًمً٤مب يٕمٚمؿ ظمٓمقرة
حي ٌَط قمٛمٚمف وهق َحي يِمٕمر،
ًمٚمّمقت همػم
ِّ
ر
ِّ
اًمً٤مب ،واًمراومع ًمٚمّمقت ىمد ُ ْ
ِ
حيذ ٌَط
إومم،
ر
سمذًمؽ ويدري سمف .وم٤مؾمتخدم هٜم٤م ىمٞم٤مس ْ
وم٤مًمً٥م أهمٚمظ سمٙمثػم ُمـ ر ْومع اًمّمقت ،وراومذع اًمّمذقت ىمذد ُ ْ
قمٛمٚمف ُٕمر َحي يتٗمٓمـ ًمف َ
أؾم٥م وأٟم٤م ٓ أشمٕمٛمد
وحي يِمٕمر سمف،
ؾم٥م ُمت٘مّمدًً ا ُمتٕمٛمدًً اُ ،م٤م يقضمد قم٤مىمؾ ي٘مقل ر
واًمً٤مب إ َّٟمَّام َّ
ر
ً٤مب اعمتٕمٛمد اعمت٘مّمد
يً٥م
ً
ُمتٕمٛمدً ا .ي٘مقل إذا يم٤من هذا ىمٞمؾ ذم راومع اًمّمقت اًمذي َحي يِمٕمر ،وم٠م ْن ي٘م٤مل ذم اًم ِّ
اًمً٥م ،ر
َّ
ُِمـ سم٤مب ْأومم.
قل ٕمقـَ ُؽُؿ َ٬مَىدُُ ٤م ِ
ِ
ِ
ِ
اء َٕم ْع ِضى ُؽُؿ َٕم ْع ًضىا﴾ ،إمم
َ
َ٫م َال َر َ
اء ا٭مر ُ٠م َ ْ ْ
ْح ُف اهللُُ :ا٭مد٭مقؾ ا٭مسإمع :ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمفَْ َ َٓ﴿ :ت َع ُؾقا ُد َ٤م َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ىمقًمف٪َ ﴿ :م ْؾقح َذ ِر ا٭م ِذيـ ُ َ ِ
قؿ﴾  .وم٠م َُمر َُمـ ُخي٤مًمػ أ ُْمره أ ْن حيذر
ُيا٭م ُػق َن َ٤م ْـ َأ ْم ِره َأن ُٖمُصقبَ ُف ْؿ ٪متْـَ ٌة َأ ْو ُيصقبَ ُف ْؿ َ٤م َذ ٌ
َ
َ ْ
اب َأ٭م ٌ
( )1

اًمر َّدة واًمٙمٗمرً ،م٘مقًمفَ ﴿ :و َ٫ماٖمِ ُؾ َق ُه ْؿ َٙمتك َٓ َٖم ُؽُق َن ٪مِتْـَ ٌة﴾ .
اًمٗمتٜم٦م ،وهل ِّ
( )2

ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل :اًمٗمتٜم٦م اًمنمكً ،م َٕم ّٚمف إذا ر َّد سمٕمض ىمقًمف أ ْن ي٘مع ذم ىمٚمٌف رء ُِمـ اًمزيغ ومٞمٝمٚمٙمف ،وضمٕمؾ
ِ
ُيؽ ُؿ َ
يتٚمق هذه أي٦م٪َ ﴿ :مالَ َو َرٕم َ
قك ٪مِ َقَم َ١م َج َر َٕم ْقـَ َُف ْؿ﴾ أي٦م  .ىم٤مل :وم٠مشمٕمج٥م ُِمذـ ىمذقم قمرومذقا
ؽ َٓ ُي ْممـُُق َن َٙمتك ُ َ
( )3

( )1ؾمقرة اًمٜمقر.63 :
( )2ؾمقرة إٟمٗم٤مل.42 :
( )3ؾمقرة اًمٜمً٤مء.65 :
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ِ
يـ ُ َ
ُيا٭مِ ُػق َن َ٤م ْـ َأ ْم ِر ِه َأن ُٖم ُِصق َب ُف ْؿ ٪مِتْـَ ٌة﴾
اإلؾمٜم٤مد وصحتف ويذهٌقن إمم رأي ومالن أو ومالن .ىم٤مل :وم٘م٤مل٪َ ﴿ :م ْؾ َق ْح َذ ِر ا٭مذ َ
شمدري ُم٤م اًمٗمتٜم٦م اًمٙمٗمر ،وم َٞمدََ ُقمقن احلدي٨م وشمٖمٚمٌٝمؿ أهقاؤهؿ إمم اًمرأي .وإذا يم٤من اعمخ٤مًمػ ُٕمذره ىمذد ُطمذ ِّذر ُِمذـ
اًمٙمٗمر أو اًمٕمذاب إًمٞمؿ ،وإومْم٤مؤه إمم اًمٙمٗمر إ َّٟمَّام هق َعمِ٤م ىمد ي٘مؽمن سمف ُِمـ اؾمتخٗم٤مف سمح٘مف ،يمام َوم َٕم َؾ إسمٚمٞمس ،ومٙمٞمذػ
ِ
ِ
ِ
ً٥م وآٟمت٘م٤مص وٟمحقه ! وهذا سم٤مب واؾمع ُمع أٟمف سمحٛمد اهلل ُجم ْ َٛمع قمٚمٞمف.
سمٛمـ َقمٛمؾ ُم٤م هق أقمٔمؿ ُم ْـ ذًمؽ ُمـ اًم ِّ
َ
قل ٕمقـَ ُؽُؿ َ٬مَدُُ ٤م ِ
اء َٕم ْع ِض ُؽُؿ َٕم ْع ًضا﴾ إمم أ ْن ىم٤مل:
اء ا٭مر ُ٠م ِ َ ْ ْ َ
هذه أي٦م ذم ؾمقرة اًمٜمقر ي٘مقل َقم َّز َ
وضم َّؾَْ َ َٓ﴿ :ت َع ُؾقا ُد َ٤م َ
ِ
ِ
ُيا٭مِ ُػق َن ٤مـ َأم ِر ِه﴾  ،أي قمـ أُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ ِ
ِ
يـ ُ َ
اب
﴿أن ُٖمُصقبَ ُف ْؿ ٪متْـَ ٌة َأ ْو ُيصقبَ ُف ْؿ َ٤م َذ ٌ
ْ
﴿ َ٪م ْؾ َق ْح َذ ِر ا٭مذ َ
ْ
َ ْ ْ
( )1

ِ
قؿ﴾َ ،شمق َّقمد اهلل اًمذيـ خي٤مًمٗمقن أ ُْمر حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،اًمذي هق ُِمـ أ ُْمر اهلل ٓ يٜمٓمؼ قمـ اهلقى صغم اهلل
َأ٭م ٌ

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مُمريـ يٛمٙمـ أ ْن يّمٞمٌٝمؿ:
إَول :اًمٗمتٜم٦م ،واعمراد هب٤م اًمٙمٗمر قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل وآرشمداد قمغم اًم َٕم ِ٘م ِ
٥م ،واؾمتدل سم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و َ٫مىاٖمِ ُؾ َق ُه ْؿ َٙمتىك َٓ

َٖم ُؽُق َن ٪مِتْـَ ٌة﴾ ،اعمراد سم٤مًمٗمتٜم٦م هٜم٤م اًمنمك ،يمام ومنه٤م صمامٟمٞم٦م ُِمـ اًم ًَّ َٚمػ ريض اهلل قمٜمٝمؿ .إذا ظم٤مًمٗمقا أ ُْمر اًمٜمٌل صذغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمٞمػ قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمٗمر.
ا٭مثاِن :أو أ ْن ُي َّم٤مسمقا سم٤مًمٕمذاب إًمٞمؿ ،وأورد يمالم أمحد رمحف اهلل ،وهق يمالم ذم هم٤مي٦م آؾمت٘م٤مُم٦م ،ي٘مقل :أشمدري
ُم٤م اًمٗمتٜم٦م اًمٗمتٜم٦م :اًمٙمٗمرًَ ،م َٕم ّٚمف إذا ر َّد سمٕمض ىمقًمف ،أ ْن ي٘مع ذم ىمٚمٌف رء ُِمـ اًمزيغ ومٞمٝمٚمؽ ،و َشم َٕم َّج٥م رمحف اهلل ُِمـ ىمقم
وي٘مذدِّ ُمقن
قمرومقا اإلؾمٜم٤مد وصحتف ،يٕمٜمل أهنؿ يٕمرومقن أ َّن هذا احلدي٨م صحٞمح صم٤مسم٧مُ ،صم َّؿ يذذهٌقن إمم رأي ومذالن
ِّ
واعمر ِؾمؾ هلؿ هق حمٛمد سمـ قمٌد اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ ومالن
رأي ومالن قمغم طمدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿْ ،
ُِمـ اًمٕمٚمامء أو همػمهؿ .ومال ُي َ٘مدََّّ ُم قمغم ىمقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمقل أطمد يم٤مئٜمً٤م َُمـ يمذ٤من ،وإذا يمذ٤من ُِمذـ
ِ
ِ
ِ
ذل قمٚمٞمذف ومٞمٝمذ٤م
اًمّمح٤مسم٦م أو اًمت٤مسمٕملم أو ُم ْـ أهؾ اًمٕم ْٚمؿ رمحٝمؿ اهلل ،وم َٚمؿ يتٕمٛمد اعمخ٤مًمٗم٦م ىمٓم ًٕم٤م وإ َّٟمَّذام أومتذك سمٗمتذقة َظمٗم َ
احلدي٨م .يمام ىمٚمٜم٤م ًمق ُقم ِٚمؿ أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل هبذا احلدي٨م وصمٌ٧م هذا قمٜمده عم٤م ظم٤مًمٗمف أسمدًً اً ،مٙمـ خيٗمك
قمٚمٞمف ومٞم٠ميت اعمُ٘م ِّٚمدََ ُة ويتٌٕمقٟمف قمغم ُم٤م أظمٓم٠م ومٞمف ُمع أ َّن إئٛم٦م مجٞم ًٕم٤م ىمد َّ
طمذروا ُِم ْـ هذا ،وىم٤مًمقا :اضسمقا سم٘مقًمٜم٤م ُقمذرض
احل٤مئط إذا وضمدشمؿ طمديثً٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ خي٤مًمٗمف.
ىم٤مل اًمِم٤مومٕملُ :م٤م هٜم٤مك ُِمـ أطمد يًتٓمٞمع أ ْن ي ِٚمؿ سم٤مًمًٜمَّ٦م يمٚمٝم٤مً ،مٙمـ شمقضمد اًمًٜمَّ٦م قمٜمذد أهذؾ ِ
اًمٕم ْٚمذؿ ومذٞمٛمٙمـ أ ْن
ْ
ر
ُ َّ ر
( )1ؾمقرة اًمٜمقر.63 :
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َي ْٕم ُزب قمـ هذا طمدي٨م ويٗمقت ،ومٞمٗمتل سمخالومف ومال ُي ًْتَ َْٛم ًَؽ سم٘مقل أطمد .وهلذا عمَّ٤م ؾم٠مل رضمؾ اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل قمـ
ُمً٠مًم٦م أومت٤مه سم٤محلدي٨م ومٞمٝم٤م ،وم٘م٤مل ًمف شم٠مظمذ سم٤محلدي٨م هذا ومٖمْم٥م اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل وىم٤مل :أشمذراين ذم يمٜمٞمًذ٦م ! أو
َّ٤مرا ! شمراين أٟم٤م ُِمـ اًمٜمّم٤مرى طمتك شمً٠مًمٜمل هذا اًمً١مال ! أىمقل :ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وشم٘مقل
قمكم ُز َّٟم ً
شمرى ّ
زم شم٠مظمذ سم٤محلدي٨م ! شمرى أُم٤مُمؽ ُمًٚمام أم يم٤مومرا ! أىمقل ًمؽ ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشم٘مذقل شم٠مظمذذ سم٘مذقل
ِ
َّ٤مرا ! وهق اًمذي
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو ٓ شم٠مظمذ ! أشمراين ظمرضم٧م ُمـ يمٜمٞمً٦م ! أشمراين ؿمددت قمغم وؾمٓمل ُز َّٟم ً
ىمٚمٜم٤م :إهنؿ ُيٚمزُمقن سمف ،أىمقل :ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وشم٘مقل شم٠مظمذ سمف ! إذا ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمذٚمؿ
ً
قمذكم أين إ ْن سم َٚم َٖمٜمِذل
ىمقٓ ىمٚمٜم٤م سمف َّ
وىمق ًْمٜمََ٤م ُه إ َّي٤م ُه .وىم٤مل ٔظمر عمَّ٤م ؾم٠مًمف هذا اًمً١مال ،ىم٤مل ٕصح٤مسمف اًمذيـ ُمٕمف :اؿمذٝمدوا ّ
طمدي٨م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ
قمكم سم٤مهٜمقنِّ ،أين َحي أ ُقم ْدْ قمذ٤مىمال ،أ ْن
وحي آظمذ سمف وم٢م َّن قم٘مكم ىمد ذه٥م ،اؿمٝمدوا ّ
ي ٌْ ُٚم ُٖمٜمِل طمدي٨م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُصم َّؿ ٓ أقمٛمؾ سمف ،إذا رأيتٛمقين قمغم هذا احل٤مل وم٠مٟم٤م ىمد ُأ ِص ٌْ ُ٧م سم٤مهٜمقن،
هذا أُمر ُمٗمروغ ُمٜمف أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا صمٌ٧م قمٜمف احلدي٨م وسمٚمٖمؽ ومٚمٞمس ًمؽ أ ْن ُشم َ٘مدِِّّ م يمالم ٍ
أطمد يم٤مئٜمً٤م
َ
ْ
َُمـ يم٤من.

ي٘مقل اًمِمٞمخ هٜم٤م :إذا يم٤من َُمـ ظم٤مًمػ أ ُْمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد ُطم ِّذر ُِمـ اًمٙمٗمر أو اًمٕمذاب إًمٞمؿ ُمذع
أٟمف ذم اًمٖم٤مًم٥م يٕمتذر سم٠مقمذار ُُم َٕم َّٞمٜمََ٦م ،أ َّن َُمـ َىم ٌْ َٚمٜمََ٤م أقمٚمؿ ُِمٜمَّ٤م ،وأٟمف يًتحٞمؾ أ ْن ٓ يٙمقن هذا احلدي٨م َُمذ َّر قمذغم اإلُمذ٤مم
ومالن ،أٟمف أدرى سمف ُِمٜمِّل .ي٘مقل إذا ُطم ِّذر سمٜمص أي٦م ُِمـ اًمٙمٗمر أو اًمٕمذاب إًمٞمؿ وومِ ْٕم ُٚمذف هذذا ُمتْمذٛمـ ًمٌمذء ُِمذـ
اًمً٥م اًمٍميح واًمتَّٜمَ ر٘مص ٟمتٞمج٦م ذًمذؽ أٟمذف
وشمٕمٛمد
سمٛمـ َقم َٛمدََ عمَِ٤م هق أقمٔمؿ ُِم ْـ ذًمؽ
َّ
َّ
آؾمتخٗم٤مف سم٤محلدي٨م ،ومٙمٞمػ َ
ْأومم سم٠م ْن ُي َٙم َّٗمر.
ِ
ِ
ْح ُف اهللُُ :ا٭مد٭مِقؾ ا٭مثامـ :أٟمف ؾمٌح٤مٟمف ىم٤ملَ ﴿ :و َما َ٬مَا َن ٭مَ ُؽ ُْؿ َأن ُٖم ُْم ُذوا َر ُ٠م َ
ا٘م ُف ِم ْـ
قل اهللِ َوَٓ َأن َٖمَـؽ ُحقا َأ ْز َو َ
َ٫م َال َر َ
ِِ
ذؿ إ َّن َُمذـ َٟم َٙمَذح
ومحرم قمغم إ َُّم٦م أ ْن شمٜمٙمح أزواضمف ُِمـ سمٕمدهٟٕ :مف ي١مذيف ،وضمٕمٚمف
قمٔمذٞمام قمٜمذد اهللُ ،صم َّ
ً
َٕم ْعده َأ َٕمدًً ا﴾ َّ .
ه ِار َي ُف قم٘مقسمتف اًم٘متؾ  ،ضمزا ًء ًمف سمام اٟمتٝمؽ ُِمـ ُطم ْر َُمتف ،وم٤مًمِم٤مشمؿ ًمف أومم .واًمدًمٞمؾ قمذغم ذًمذؽ ُمذ٤م رواه
أزواضمف أو َ َ
( )1

( )2

( )3

( )1ؾمقرة إطمزاب.54 :
ه ِار َي ُف ،سمدون شمِمديد.
( )2ىم٤مل اًمِمٞمخ -طمٗمٔمف اهللَ َ :-
َ
إومم :إن ُمـ ٟمٙمح أزواضمف ،شم٠ميت مجٚمف ُأ ْظم َرى َه َذا ُمٌتدأه٤م:
مج َٚم٦م ُأ ْظم َرىَ ،ي ْٕمٜم ِل شمٙمقن اهٛمٚم٦م
( )3ىم٤مل اًمِمٞمخ -طمٗمٔمف اهلل :-قم٘مق ُسمتف اًم٘متؾَ ،ه ِذ ِه ُ ْ
قم٘مقسمتف اًم٘متؾ.
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ُمًٚمؿ ذم «ص ِح ِ
ٞمحفش قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أ َّن ً
رضمال يم٤من ُيتََٝمؿ سم ُ٠م ِّم وًمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٠م َُمر قمٚم ًٞمذ٤م أ ْن
َ
قمكم وم٢مذا هق ذم َر ِيم يل يتؼمد ،وم٘م٤مل ًمف :اظمرج ،ومتٜم٤مول يده وم٠مظمرضمف ،وم٢مذا هق جمٌقب ًمٞمس ًمف َذ َيم ٌَر،
ييب قمٜم٘مف ،وم٠مشم٤مه ّ
قمكمُ ،صم َّؿ أشمك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل ًمف :إٟمف جمٌقب ُم٤م ًمف َذ َيم ٌَر .
َّ
ومٙمػ ّ
( )1

ويمذًمؽ عمَّ٤م شمزوج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َىمٞمْ َٚم َ٦م سمٜم٧م َىمٞمْس أظم٧م إؿمٕم٨م ،وُم٤مت ىمٌْذؾ أ ْن يذدظمؾ هبذ٤م
ظمػمه٤م سملم أ ْن ييب قمٚمٞمٝم٤م احلج٤مب وشمٙمقن ُِمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ،وسملم أ ْن ُي َٓم ِّٚم َ٘مٝم٤م
وىمٌْؾ أ ْن َشمَ٘مدُُ َم قمٚمٞمف ،وىمٞمؾ :إٟمف َّ
ومتٜمٙمح َُمـ ؿم٤مءت ،وم٤مظمت٤مرت اًمٜمٙم٤مح ،ومتزوضمٝم٤م ِقم ْٙم ِْر َُم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل ،ومٌٚمغ َأ َسم٤م َسم ْٙم ٍْر َوم َٝم َّؿ سم٘متٚمٝمام طمتك ىم٤مل ًمف ُقم َٛمر:
ُم٤م هل ُِمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ،ومؽميمٝم٤م .
( )2

وضم َّؾ ومٞمٝم٤م أٟمف ًمٞمس ٕطمد أ ْن ي١مذي ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ أ ْن يٜمٙمح ويتذزوج
هذه أي٦م َذ َيمر اهلل َقم َّز َ
أيْم٤م ،إذ ه َّـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ومٙمٞمػ يٜمٙمح آسمـ أ ُّمف ،وهلذا سم٘ملم
زوضم٤مشمف ُِمـ سمٕمده ،وم٢مهن َّـ ُ َم َّطم َرُم٤مت وهل َّـ اعمَ ْح َر ُِم َّٞم٦م ً
قمٚمٞمٝم َّـ روقان اهلل َحي ُيٜمْ َٙم ْح َـ سمٕمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع أ َّن ُمٜمٝم َّـ سمٕمض َّ
اب يمٕم٤مئِمذ٦م ريض اهلل قمٜمٝمذ٤م
اًمِم َق ّ
يم٤مٟم٧م ؿم٤م َّسم٦م عمَّ٤م ُشمُقذم قمٜمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من قمٛمره٤م صمامين قمنمة ؾمٜم٦م وُمٙمث٧م إمم قم٤مم صمامين ومخًذلم أو ؾمذٌع
حي ُرم أ ْن شمتزوج.
ومخًلم َحي شمتزوجٟٕ :مف َ ْ

وضم َّؾ أذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أو أ ْن ُشمُٜم َٙمح وشمتزوج أزواضمف ُِمـ سمٕمده ،وهٙمذذا هاريذف،
َطم َّرم اهلل َقم َّز َ
ِ
ِ
قمٔمٞمامٟٕ :مف ي١مذي اًمٜمٌل صغم
وه َّـ إُم٤م ُءه ٓ ر
َن ْي َـ ُمـ سمٕمده ،وٓ أ ْن يتزوضم َّـ ُمـ سمٕمده ،وضمٕمؾ اهلل ذًمؽ ً
يّمح أ ْن َيتَ َ َّ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ِ
هار َيف ،هذا ُم٤م َطم َّم َؾ ً
أصالً ،مٙمٜمََّّف ي٘مقًمف قمذغم
أطمدً ا ،وىمقًمف هٜم٤م :إٟمف َُمـ َٟم َٙم َح أزواضمف أو
ي٘مقل اًمِمٞمخً :مق أ َّن ً
ِ
هار َيف ًمٙم٤مٟمذ٧م
أطمدً ا ،اعم٘مّمقد ًمق أ َّن أطمدًً ا َٟم َٙم َح أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو
ؾمٌٞمؾ اًمت٘مدير ،ي٘مقلً :مق أ َّن ً
قم٘مقسمتف اًم٘متؾ ،سمًٌ٥م ُم٤مذا سمًٌ٥م أٟمف آذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،واٟمتٝمؽ ُطم ْر َُمتف سمٗمٕمٚمف هذا .ي٘مذقل :اًمِمذ٤مشمؿ
اًمً٤مب أوممٟٕ :مف ًمق ُشم ُُّم ِّقر أ َّن أطمدا ٟمٙمح إطمدى هاري اًمٜمٌل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ
ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ّ
وشمزوضمٝم٤م ُِمـ سمٕمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ي٘مقل :ؿمتؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤معمَ ًَذ ٌَّ٦م واًمٕمٞمذ٥م واًمٙمٚمذامت

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمتقسم٦م -سم٤مب سمراءة طمرم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)2771
( )2اٟمٔمر «اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش (ٓ )654/7سمـ طمجر.
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ِ
جمرد أ ْن ُشمُٜمٙمح إطمدى هاريف أو ٟمً٤مئفُ .مع أ َّن هذا وهلل احلٛمد ُم٤م َطم َّم َؾ ،يمام ىمٚمٜم٤م:
اًم٘مذرة واًم٘مٌٞمح٦م ،ي٘مقل :أؿمد ُمـ َّ
َحي حيّمؾً ،مٙمـ ي٘مقًمف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٘مدير.
ذيمر هذا احلدي٨م ذم « َص ِحٞمح ُُم ًْ ِٚمؿش أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٚمٖمف أ َّن ً
رضمال يم٤من ُيتٝمؿ سم ُ٠م ِّم وًمد اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ .أ ّم اًمقًمد هل اه٤مري٦م اًمتل وًمدت ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمذٚمؿ وًمذدا ،ومتُ ًَذ َّٛمك اه٤مريذ٦م إذا وًمذدت
ُشم ًَ َّٛمك ُأ رم اًمقًمدُ ،شمُٕمتََؼ إذا ُم٤مت قمٜمٝم٤م ؾمٞمده٤م .اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أ َُمر قمٚمٞمّ٤م أ ْن يذذه٥م إًمٞمذف وييذب قمٜم٘مذف
ِ
اًمر ِيم ّل ،وم٘م٤مل ًمف أظمرج ،يريد أ ْن ي٘متٚمف ،ظمرج اًمرضمؾ َ
وحي يٙمـ قمٚمٞمف
قمكم ًمف وإذا هق ذم ُم٤مء ،يتؼمد ذم هذا َّ
ُمٌ٤مذة ،ضم٤مء ّ
ُمالسمسٟٕ :مف يم٤من يتؼمد ،وم٤مشمْمح أ َّن ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف همػم صحٞمح اًمٌت٦م ،عمَِ٤م ٕٟمف جمٌقب ً
أصالً ،مٞمس ًمف ِذ ْيمر ،ومٙمٞمػ ُيتٝمؿ
ومٙمػ َقم ِ ّكم ،وضم٤مء ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأظمذؼمه،
سم٠مٟمف ومٕمؾ ُم٤م ٓ يٜمٌٖمل ُمع ُأ ِّم وًمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
َّ
ِ
ِ
ذكم ريض اهلل
ىم٤مل :إٟمف جمٌقبُ ،م٤م ًمف ذ ْيمر ،يمٞمػ يتٝمؿ إذن هؾ أرؾمٚمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق يٕمٚمؿ ًمػمى َقم ّ
ومحدر ه هق اًم٘متؾ ،أو أٟمف أرؾمٚمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕٟمف ىم٤مم قمٜمده ُم٤م ىمد ُيٗمٝمؿ
قمٜمف وًمٞمٌلم احلٙمؿ ،أٟمف ًمق َطم َّم َؾ هذا ر
ُمٜمف أ َّن اًمرضمؾ صمٌ٧م قمٚمٞمف هذا .قمغم آقمتٌ٤مريـَ ،طمدّّ ه اًم٘متؾ.

ً٤مب ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أقمٔمؿ مم َّـ يتزوج ٟمً٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُِمـ سمٕمده ،يٕمٜمذل
ي٘مقل :واًم ر

أورد احلدي٨م هٜم٤م عم٤مذا ًمٞمٌلم أٟمف ًمق أ َّن أطمدا شمزوج إطمدى هارى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٙم٤من طم ّدّ ه اًم٘متؾ ،أو
زوضم٤مشمف.
ِ
جمرد اًمزواج ُِمـ
ي٘مقل:
ر
واًمً٥م واًمت٘مٌٞمح ًمٜمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وًمديٜمف واًمّمدرر قمٜمف وقمـ ديٜمف أؿمد ُمـ َّ
وم٤مًمً٤مب ُِمـ سم٤مب أومم َي٥م ىمتْٚمف.
إطمدى ٟمً٤مئف ،وإذا يم٤من اًمزواج ُِمـ إطمدى ٟمً٤مئف يقضم٥م اًم٘متؾ
ر
ُذ ِيم َر أ َّن َىمٞمْ َٚم٦م سمٜم٧م َىمٞمْس وهل أظم٧م إؿمٕم٨م سمـ َىمٞمْس َظم َٓمٌَٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُم٤مت ىمٌْذؾ أ ْن َشمَ٘مذدُُ َم
قمٚمٞمف ،ىمٌْؾ أ ْن شمّمؾ ،ىمٌْؾ أ ْن ُيتَ َق َّرم سمِمٝمريـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أ َّن اًمٜمٌل صذغم اهلل قمٚمٞمذف
يب قمٚمٞمٝم٤م احلج٤مب وشمٙمقن ُِمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملمُ ،م٤مذا يؽمشم٥م قمغم هذا أ ْن ٓ شمتزوج ،وسملم
وؾمٚمؿ َّ
ظمػمه٤م سملم أ ْن ُي ْ َ
أ ْن ُي َٓم ِّٚم٘مٝم٤م طمتك شمٜمٙمح إ ْن َر ِهم ٌَ٧م اًمٜمٙم٤مح ُِمـ سمٕمده ،وم٤مظمت٤مرت اًمٜمٙم٤مح ،وظمنت ىمٓم ًٕمذ٤م ظمًذ٤مرة قمٔمٞمٛمذ٦م أ ْن شمٙمذقن
إطمدى أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم وشمٙمقن زوضمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اهٜمََّّ٦مِ ،قم ْٙم ِْر َُم٦م ريض اهلل قمٜمف شمزوضمٝم٤م ،أسمق َسم ْٙم ٍْر ريض
اهلل قمٜمف وأرو٤مه عمَّ٤م سمٚمٖمف أ َّن ِقم ْٙم ِْر َُم٦م شمزوج َىم ْٞم َٚم٦م َقم َزم أ ْن ي٘متٚمٝمام سم٤مًمتحريؼ سم٤مًمٜم٤مر أ ْن يرؾمؾ إًمٞمٝمام ذم اًمٌٞم٧م َُمذـ حيذرق
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اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمام سم٤مًمٜم٤مر ،ىم٤مل ُقم َٛمر :ي٤م ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل إهن٤م ًمٞمً٧م ُِمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ،أسمق َسم ْٙم ٍْر ريض اهلل قمٜمف َحي يٌٚمٖمف أ َّن
ظمػمه٤م وم٤مظمت٤مرت اًمٜمٙم٤مح وـم َّٚم٘مٝم٤م ،وفمـ أ ْن ِقم ْٙم ِْر َُم٦م ريض اهلل قمٜمف َسم َٚم َٖم ْ٧م سمف اهذرأة طمذدًً ا
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َّ
شمزوج إطمدى أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ،وم٘مرر أ ْن ي٘متٚمٝمام طمر ًىم٤م ُِمـ ؿمدة ُم٤م ىم٤مم سمٜمٗمًف ،طمتك ىم٤مل ًمذف ُقم َٛمذر :إهنذ٤م ًمٞمًذ٧م ُِمذـ
أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ً
ظمػمهذ٤م وم٤مظمتذ٤مرت
أصال وإ َّن ٟمٙم٤مطمف هل٤م صحٞمح وٓ إؿمٙم٤مل ومٞمفَّ ٕ :ن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمذٚمؿ َّ َ
اًمٓمالق ومٓم َّٚم َ٘مٝم٤م ومٚمٝم٤م أ ْن شمٜمٙمح ُِمـ ؿم٤مءت.
ُيم ُّؾ هذا أورده ًمٞمٌلم أ َّن ٟمٙم٤مح إطمدى أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ًمق شمّمقرٟم٤م أٟمف و َىمع ٕوضم٥م اًم٘متؾ ومٙمذًمؽ إذى اًمذي
ِ
جمرد اًمٜمٙم٤مح يقضم٥م اًم٘متؾ ،هذا جمٛمؾ ُم٤م ىم٤مًمف رمحف اهلل.
هق أؿمد ُمـ َّ
***
إ٠مئؾة
ا٭مسمال :يسلل َ٤مـ مـ يد٤مق ٩مٝم اهلل ويذٕمح ٭مِ َغ ْ ِ
ا٭مسحر؟
َٝم اهلل ويتعامؾ ٕمِ ّ
ِ
ذك ،هذه إؿمٞم٤مء ُِمـ اًمنمك اًمقاوح.
اْلقاب :هذا ْ
ا٭مسمالٖ :مق٘مد َٕم ْعض ا٭متؿثقؾقات ٖمتشبف ٕمِا٭مر٠م ِ
قل٪ ،مَم اْلؽؿ؟
ُ

اْلقابَ ٓ :يقز ،وَي٥م أ ْن يٕم٤م َىم٥م ُمـ ومٕمؾ ُِمثْؾ هذا أؿمد اًمٕم٘مقسم٦م ،وٓ َ ِ
حيؾ طمتك اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ،
َُ
َ
أصال َحم َ ّؾ ظمالف سملم أهؾ ِ
واًمتٛمثٞمؾ ذم ذاشمف ً
اًمٕم ْٚمؿ هؾ يّمح وًمق َحي يٙمـ ومٞمف إؿمٙم٤مل أو ٓ ،ومم َّـ ٓ يذراه اًمِمذٞمخ
قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز رمحف اهلل ،واًمِمٞمخ َسم ْٙمْر َأ ُسمق زيد رمحف اهلل ًمف يمت٤مب اؾمٛمف« :إي٘م٤مف اًمٜمٌٞمؾ َقم َغم طمٙمؿ اًمتَّ َّْٛمثِٞمؾش وصؾ
ومٞمف إمم أٟمف ٓ يّمح وٓ يٜمٌٖمل .وم ِٛمـ أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ َُمـ َضم َّق َزه سمْمقاسمط وسمحدود ُُم َٕمٞمَّٜمََ٦م وأٟمٌٚمٝمؿ وأمهٝمؿ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ
ْ
ر
اًم ُٕمثَٞمْ ِٛملم ،ووع هلف ذو ًـم٤م وٟمحق ذًمؽً ،مٙم ْـ ٓ ؿمؽ وإ ْن يم٤من اًمذي يٜمٌٖمل اًمٌٕمد قمٜمف ،وهل ومتذقى اًمِمذٞمخ قمٌذد
اًمٕمزيز رمحف اهللً ،مٙم ْـ قمغم ُيمُؾ طم٤مل ًمق ا َّدقمك أطمد أٟمف آظمذ سمٗمتقى اًمِمٞمخ حمٛمد رمحف اهلل وم٤مًمِمٞمخ حمٛمذد َحي يٗمتذل سمذف
ُمٓمٚم ً٘م٤م ىمٓم ًٕم٤م اؿمؽمط ومٞمف قمدم اًمٙمذب ،واؿمؽمط ومٞمف وقاسمطُ ،مٜمٝم٤م أ ْن ٓ ُيٛمثؾ اًمّمح٤مسم٦م ،وٓ اًمٜمٌذل صذغم اهلل قمٚمٞمذف
وؾمٚمؿ ىمٓم ًٕم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٞم٘ملم واهزم ،ومٝمذا إذا يم٤من وىمع و ُُمثِّؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمذا ُِمـ اًمٕمٔمذ٤مئؿ ،هلذذا
أٟمٙمر أهؾ ا ِ
ًمٕم ْٚمؿ عمَّ٤م ظمرج اًمٗمٞمٚمؿ اًمذي اؾمٛمف حمٛمذد رؾمذقل اهلل ُمٜمذذ ؾمذٜمقات ،ويمتٌذقا ذم هذذا يمت٤مسمذ٤م واؾمذتٕمٔمٛمقا
واؾمتٜمٙمروا أ ْن ُيٛمثؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
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ِ
ِ
ا٭مسمال١ :مخص َ٬مَا َن َٖم ِ
رء ٕمعد ا٭مت ْق َٕمة؟
َار٬ما ٭مؾصالة ٠مإما هللِ ٤مز و٘مؾ َوا٭مع َقا ُذ ٕمِاهللُِِٗ ،مؿ َٖم َ
َاب َهؾ َ٤م َؾ ْقف َ ْ
اْلقابَ :حي ٟمٕمرف َ
وضم َّؾ هذا َحي يّمؾ إمم طمد أٟمذف
وحي ٟمدري وحي يٌٚمٖمٜم٤م هذا إ ُْمرُ ،صم َّؿ شم٤مب ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل َقم َّز َ
يّمؾ إمم اًم٘مْم٤مء وشم٘مقم اًمِمٝمقد قمٚمٞمف طمتك ي٘م٤مم ومٞمف ُطم ْٙمؿ اهلل ،إذا يم٤من قمغم هذا احل٤مل ُصم َّؿ شم٤مب ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل َقم َّز
وضم َّؾ َ
أؾم٥م ،هذا رء
وحي يّمؾ إمم اًم٘مْم٤مء وإمم طمٞم٨م َي٥م أ ْن ُيٜمَ َّٗمذ ومٞمف احلٙمؿ ٓ ،ي٘م٤مل ؾم ِّٚمؿ ٟمٗمًؽ وىمؾ ِّإين يمٜم٧م ر
َ
وضم َّؾ .وًمق شمّمقرٟم٤م سمٕمض اًمٙمٗم٤مر أن وهؿ يًٌرقن اًمٜمٌل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ ُِمذـ اًمٞمٝمذقد أو
سمٞمٜمف وسملم اهلل َقم َّز َ
اًمٜمّم٤مري أو همػمهؿ ُصم َّؿ شم٤مسمقا ،ومٝم١مٓء ُشمُ٘مٌؾ شمقسمتٝمؿ .هذا اًمِمخص أن إذا يم٤من ُِم َـ اعمًٚمٛملم َ
وحي يٌٚمغ اًم٘م٤ميض ُِمثْؾ
هذا إُمر َ
وحي شم٘مؿ اًمِمٝمقد قمٚمٞمف ُصم َّؿ شم٤مب ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل .أواًمً٤مطمر أي ًْم٤م ،اًمً٤مطمر إذا وصؾ إمم دائرة اًم٘مْم٤مء َي٥م
٤مب ًمق ىم٤مل :أٟم٤م ًمـ
ىمتْٚمفً ،مق ىم٤مل أشمقب ٓ َيقز متٙمٞمٜمفَ ،ي٥م ىمتْٚمف ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وي٘م٤مل :شمقسمتؽ سمٞمٜمؽ وسملم اهلل ،ويمذًمؽ اًمً ر
أظمن اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،أن ؾمت٘متٚمقٟمٜمل ،هؾ ُيٜمّْْمح َٟم َٕمؿ .وهلذا ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحذف اهلل عمَّذ٤م ُأظمذذ أطمذد اًمزٟم٤مدىمذ٦م
وضملء سمف ًم ُٞم ْ٘متَؾ ،ضم٤مء اًمِمٞمخ رمحف اهلل وقمٜمََّّٗمف وهم َّٚمظ قمٚمٞمف اًمٙمالمُ ،صم َّؿ ٟمّمحف أ ْن يتِمٝمد اًمِمذٝم٤مدشملم طمتذك ٓ خينذ
ومحدر ه اًم٘متؾ يمام ىمٚمٜم٤م.
اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،أصٚمح ُم٤م سمٞمٜمؽ وسملم اهلل ًَم َٕم َّؾ اهلل أ ْن يتقب قمٚمٞمؽ ذم أظمرة ،أ َُّم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ر
ا٭مسمالَ :هؾ ُٖم ُْ٨مع اهلجرة مـ َٕم ْعض ا٭مدول ا٭متِل يظْفر ٪مِ َقفا صقر ا٭م٨مك واْلؽىؿ ٕمِ َغ ْ ِ
َىٝم َمىا أكىزل اهللَ ،و َهىؾ
ْ
اٛمظاهرات ٖمؼقم مؼام اهلجرة وٖمغـل َ٤م ْـْفا؟
ضمدًّ ا ُمذيمقر ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إذا اؾمتقضم٥م اًمقوع أ ْن َت٤مضمر ًَم ِز َُمؽ هذا ًمزو ًُم٤م ٓ
اْلقاب :اهلجرة رء قمٔمٞمؿ ًّ

ِ
وضم َّؾ
َحمٞمدََ قمٜمف ٓ ،شم٘مقم سمدًمف ُمٔم٤مهرات وٓ همػم ُمٔم٤مهرات ،وم٢مذا ُوضمد ذم اًمٌٚمد قمدم اًم٘مدرة قمغم اًم٘مٞم٤مم سمديـ اهلل َقم َّز َ
ووٞمِّؼ قمغم اعمًٚمؿ وص٤مر ٓ يًتٓمٞمع أ ْن ي٘مقم سمديٜمف ٓ يّمٚمح أ ْن يٌ٘مك ذم هذا اًمٌٚمد سمؾ يٗم٤مرق سمٚمده إمم سمٚمد يًذتٓمٞمع
ُ
أ ْن ي٘مقم ومٞمٝم٤م سمديٜمف.
ضمدًّ ا يٛمٙمـ أ ْن يّمؾ إمم َطمدّّ ْ
أن
وؾم١ماًمف :هؾ اعمٔم٤مهرة شم٘مقم ُم٘م٤مم اهلجرة يم٠مٟمف يِمٕمر أ َّن اعمٔم٤مهرات رء قمٔمٞمؿ ًّ
ؼمأ ِّ
اًمذ َُّم٦م سمف ُِمـ ظمالل أٟمف ىمد أدى سمٕمض ُم٤م قمٚمٞمف .ومٞم٘م٤ملَّ :أو ًٓ أصمٌ٧م أ َّن اعمٔم٤مهرات ُمنمذوقم٦م ،واًمّمذحٞمح اًمذذي
َشم ْ َ
قمٚمٞمف اعمح٘م٘مقن ُِمـ أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ أ َّن أًمقان اًمتِم رٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر ذم ُمٔم٤مهرات ،ذم اقمتّم٤مُم٤مت ،ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مإلضاب قمذـ
ْ
ِ
ض ٌب ُِمـ ضوب اًمتِمذ ٌَّف اًمٍمذيح هبذؿ ،وهلذذا َحي
اًمٓمٕم٤مم أو ٟمحقه ،أٟمف ًمٞمس ُمـ ديـ اهلل ذم ىمٚمٞمؾ وٓ يمثػم ،وأٟمف َ ْ
اًمً َٚمػ .واٟمتٌف إمم أ ُْمر ُمٝمؿ ضمدًًّّ ا ،سمٕمض اًمذيـ شمٙمٚمٛمقا ذم اعمٔم٤مهرات ىم٤مًمقاً :
ُمثال ذم
ُيٕمرف ذم شم٤مريخ اعمًٚمٛملم زُمـ َّ
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سمٖمداد ظمرج اًمٜم٤مس عمَّ٤م َهم َٚم٧م إؾمٕم٤مر وهنٌقا اعمحالت ،هذا ذم زُمـ َأ ِيب َسم ْٙم ٍْر أو ُقم َٛمر ،أشمك سمف أ َّن سمٕمض هذا اًمذي ي٘مع
ِ
ِ
اًمًذ َٚمػ اًمّمذ٤مًمح
ذم اًمت٤مريخ أٟمف يٙمقن ُمـ اًمراومْم٦م ،وم٤مًمٕمج٥م ُمـ آؾمتدٓل سم٤مًمت٤مريخ ،اًمت٤مريخ ٓ يدل ّإٓ شم٤مريخ َّ
ويمقٟمف ُمت٘مدُم٤م ذم إزُمٜم٦م ،ومٜم٘مقل إذن َّأول ُمٔم٤مهرة
جمرد وضمقد اًمٌمء ذم اًمت٤مريخ ْ
ريض اهلل قمٜمٝمؿ إذا ومٕمٚمقا هؿ ،أ َُّم٤م َّ
وىمٕم٧م سم٤مًمقوع اًمذي يتامؿمك ُمع اعمٔم٤مهرات ،هل ومٕمؾ اًمثقار سم ُٕمثْ َامن ريض اهلل قمٜمف ،وم٢مٟمف اضمتٛمع جمٛمققم٦م ُِمـ اًم ُٙمُق َوم ِ٦م
واًمٌٍمة ِ
وُم ٍْم ودامهقا اعمديٜم٦م طمتك ؾمٞمٓمروا قمٚمٞمٝم٤م ؾمٞمٓمرة شم٤مُم٦م ،ويمام ذم « َص ِحٞمح اًمٌُ َخ ِ
٤مر ّيش أهنؿ يم٤مٟمقا هؿ اًمذيـ
َ ْ َ
يّمٚمقن سم٤معمًجد اًمٜمٌقي ،يٕمٜمل سمٚمٖم٧م هبؿ اًمقىم٤مطم٦م أ ْن ص ّٚمقا سم٤مًمّمح٤مسم٦م وص٤مروا هذؿ اًمذذيـ ُي َّمذ رٚمقنَّ ٕ :ن ُقمذثْ َامن
ِ
ٍم ،هؾ يًتٓمٞمع أطمد أ ْن يًتدل هبذا قمغم اعمٔم٤مهرات ،وم٤محل٤مصؾ أ َّن اعمٔم٤مهرات ُِم ْـ طمٞم٨م هذل
ريض اهلل قمٜمف ىمد ُطم َ
ض ٌب ُِمـ ضوب اًمتِمٌرف سم٤مًمٙمٗم٤مر.
َ ْ
ي٘مقل اًم٘م٤مئؾُ :م٤مذا ٟمٗمٕمؾ إذا َهم َٚم٧م إؾمٕم٤مر ،أو إذا أظمٓم٠م احل٤ميمؿ ،أو إذا دم٤موز إُمراء أو همػمهؿ ي٘مذ٤ملَُ :مذـ
ىم٤مل ًمؽ إٟمف ٓ ُيٜمْ َٙمر قمٚمٞمٝمؿ َُمـ ىم٤مل إٟمف ُيًٙم٧م ٓ ُيً َٙم٧م قمغم اًمٌ٤مـمؾ ٓ ُِمـ طمذ٤ميمؿ وٓ ُِمذـ حمٙمذقم ،وذم هذذا
ٟم٘م٤مش ،وآطمتً٤مب ،يمام أٟمؽ شمٜمّمح أسم٤مك وشمٜمّمح أُمؽ وأٟم٧م اسمـ يٗمؽمض أ ْن شمٙمقن ُمٕمٝمؿ قمغم هم٤مي٦م ُِمذـ إدب،
ومٙمذًمؽ ُيٜمّمح احل٤ميمؿَُ ،مـ ىم٤مل إ َّن احل٤ميمؿ ٓ ُيٜمْ َّمح ! ًمٙم ْـ ُيٜمتٝم٩م اًمٜمٝم٩م اًمنمقمل ،وم٤مإلؿمٙم٤مل قمٜمد سمٕمض اإلظمقة،
وٓؾمٞمام قمٜمد سمٕمض اًمِمٌ٤مب اعمتحٛمًلم ،إذا ؾمٛمع ُِمثْؾ هذا اًمٙمالم ىم٤ملُ :مٕمٜم٤مه أٟمٙمؿ شمٕمٓمذقن احلٙمذ٤مم (ؿمذٞمؽ َقم َ
ذغم
سمٞم٤مض) أ ْن يٗمٕمٚمقا ُم٤م ؿم٤مءوا ،وأهنؿ ذم هذه احل٤مًم٦م يٚمٕمٌقن سم٤مٕؾمٕم٤مر أو يتًٚمٓمقن قمغم اًمٜم٤مس أو يًجٜمقهنؿَُ ،مـ ىم٤مل
اًمٕم ْٚمؿ ي٘مقًمقن هذا هذا َشم ََزيد قمغم أهؾ ِ
أ َّن أهؾ ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ ،وشم٘مقيؾ هلؿ سمام َحي ي٘مقًمقاَ ،ي٥م أ ْن ُيٜمْْٙمر اعمٜمٙمر قمذغم احلذ٤ميمؿ
ر
وقمغم همػم احل٤ميمؿً ،مٙم ْـ يًتخدم إؾمٚمقب اًمّمحٞمح ،إؾمٚمقب اًمذي يٙمقن ُِمـ آصم٤مره شمٖمذػم اعمٜمٙمذر ،أ َُّمذ٤م أ ْن شمذ٠ميت
ًمت٘مقل ُم٤م ذم ظم٤مـمرك و ُشم ْٗم ِرغ ُم٤م ذم وٛمػمك ،وشمتٙمٚمؿ ُصم َّؿ يٌ٘مك اعمٜمٙمر يمام هق أو َي ِزيد ،هذا ًمٞمس مم َّ٤م يزيؾ اعمٜمٙمر ،سمؾ هذا
مم٤م ىمد َيٕمٚمف يتٗم٤مىمؿ .ومٌٕمض اًمِمٌ٤مب عمُجرد أ ْن ي٘م٤مل ُِمثْؾ هذا إُمر ئمٜمقن أ َّن أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ي٘مقًمذقن :اشمريمذقا احلٙمذ٤مم
َّ
َ َّ
واشمريمقا آطمتً٤مب قمٚمٞمٝمؿ طم٤مؿم٤م هلل ،أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ يمام ىمٚمٜمذ٤م اًمٕمذ٤مم اعمذ٤ميض ٓ َيذ٤مُمٚمقن ٓ احلذ٤ميمؿ وٓ اعمحٙمذقمٓ ،
طم٤ميمام قم٤م ًُم٤م ،أو يمذ٤من واًم ًٞمذ٤م ذم إُمذ٤مرة أو همػمهذ٤م،
احلؼ ،ؾمقاء يم٤من
لم ًمف ّ
َي٤مُمٚمقن احل٤ميمؿ ومٞمزيٜمقن ًمف اًمٌ٤مـمؾ أسمدًً اُ ،ي ٌَ َّ ُ
ً
وضم َّؾ ،وًمٙم ْـ ًمٞمس سم٤مًميورة أ ْن ي٠مشمقا وي٘مقًمقا ىمٚمٜم٤م وىمٚمٜم٤م وطمذدََّّ ْصمٜمََ٤مه وطمذدََّّ ْصمٜمََ٤مهً ،مذٞمس سم٤مًميذورة أ ْن
يت٘مقن اهلل َقم َّز َ
ي٘مقًمقا ًمؽ هذاّ ،
وإٓ ومٝمؿ يذهٌقن ويٜمٙمرون و ُي ٌَ ِّٞمٜمُُقن إُمقر ،وىمد شمّمؾ إُمقر إمم طمدود ر ْومع اًمّمقتً ،مٙمذ ْـ ٓ
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ي٘مقًمقن ًمؽ.
ِ
ِ
وُمـ ـمريػ ُم٤م طمّمؾ أٟمف ذم زُمـ سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ،أ َّن ً
ومٛمر اخلٚمٞمٗم٦م ويم٤من قمٜمده جمٚمذس
رضمال يم٤من ُمـ اعمحتًٌلمَّ ،
همٜم٤مء ًمف ،وم ُ٠ميت سمج٤مري٦م ُشم َٖمٜمِّل ومٚم َّام ُأيت هبذه اه٤مري٦م َحي حتًـ اًمٖمٜم٤مء ،ىم٤مًم٧م :اًمٕمقد اًمذي ُمٕمذل َحي أقمتذد قمٚمٞمذف ،أٟمذ٤م أريذد
ومٛمر سمرضمؾ ُِمـ اعمحتًذٌلم ومذرأى اًمٕمذقد وم٠مظمذذه وضب سمذف
قمقدي اًمذي اقمتدشمف ،وم٠مرؾمٚمقا أطمدهؿ ي٠ميت سمٕمقده٤مَّ ،
إرض وىم َّٓمٕمف ،وم٠مُمًؽ سمف وذه٥م سمف ًمٚمخٚمٞمٗم٦م وذه٥م سم٤مًمٕمقد قمٜمد اخلٚمٞمٗم٦م ،يم٤من هذا اًمرضمؾ ؿمديد اهقع ًمٙمٜمََّّف يم٤من
ويً رٗمف ُِمـ ؿمدة طم٤مضمتف ،وم٠مراد أ ْن يدظمؾ إمم اخلٚمٞمٗم٦م
َيٛمع اًمٜمقى اًمذي يًٛمٞمف اًمٜم٤مس اًمٗمّمؿ هذا اًمٕمٌس اًمتٛمر ،يدىمف ُ
وم٠مسمك واؾمتحك أ ْن يدظمؾ قمغم اخلٚمٞمٗم٦م سم٤مًمٙمٞمس هذا وومٞمف اًمٜمقى ،ومّم٤مر َيره وي٠مسمك ،وم٘مذ٤مل اخلٚمٞمٗمذ٦م :اشمريمذف ،ويمذ٤من
ػ،
داهٞم٦م ،اخلٚمٞمٗم٦م ُِمـ اًم ردر ه٤مة ،ىم٤مل اشمريمفُ ،م٤م هذا اًمٙمٞمس اًمذي ُمٕمؽ ىم٤مل هذا ٟمقى ومٞمٝم٤م قمِم٤مئل اًمٚمٞمٚم٦م ،يدىمف و َي ًِ ر
ِ
أُمرا سم٤معمٕمروف وهن ًٞم٤م قمـ اعمٜمٙمر ،ىم٤مل :و َُمـ َّ
وٓك احلًذٌ٦م ،ىمذ٤مل:
ىم٤مل قمالم ،عم٤مذا يمنت اًمٕمقد ىم٤مل طم ًٌْ٦م ،يٕمٜمل ً
اًمذي َّ
ؿمخّم٤م
وٓك اخلالوم٦م ،اخلٚمٞمٗم٦م داهٞم٦م ،ىم٤مل :اشمريمقه خيرج ،رضمع اًمرضمؾ ُِمـ ضمديد َيٛمع اًمٜمقى ،أرؾمؾ اخلٚمٞمٗم٦م
ً
ضمرا ،وإ ْن ؾمٙم٧م ومٝمذا رضمؾ يريد اهلل
وم٘م٤مل :اؾم٠مًمفُ ،م٤مذا ىمٚم٧م ًمٚمخٚمٞمٗم٦م ،وُم٤مذا ىم٤مل ًمؽ اخلٚمٞمٗم٦م وم٢م ْن أظمؼمك شم٠ميت سمف ً
َي ِّٛمع اًمٜم٤مس ،وَيده٤م ومرص٦م ًمؽمشمٗمع أؾمٝمٛمف وًمٞم٘مقل ىمٚم٧م وىمٚم٧م ،وم٠مرؾمؾ اخلٚمٞمٗمذ٦م إًمٞمذفُ ،مذ٤مذا
َقم َّز َ
وضم َّؾُ ،يٜمْْٙمر وٓ ُ َ
صٜمٕم٧م ُمع اخلٚمٞمٗم٦م وم٘م٤مل اًمرضمؾ أىمٌؾ قمغم ؿم٠مٟمؽ ،يٕمٜمل ذم يمٚمٛمتٜم٤م اًمٞمقمُ :م٤م ًمؽ دظمؾُ ،م٤م دظمٚمؽ رء سمٞمٜمل وسملم
اخلٚمٞمٗم٦م ٓ ؿم٠من ًمؽ ،ومرضمع وىم٤مل إٟمف ي٘مقل :أىمٌؾ قمغم ؿم٠مٟمؽ ،وم٘م٤مل اخلٚمٞمٗم٦م :هذا وأُمث٤مًمف اشمريمذقهؿ حيتًذٌقا ،هذذا
وضم َّؾ ،يٕمٜمل َحي يذه٥م ًمٞم٘مقل ًمٚمٜم٤مس :ىمٚمٜم٤م وومٕمٚمٜم٤م وشمٙمٚمٛم٧م وىم٤مل زمَُ :مـ َّ
وٓك احلًٌ٦م ،ىمٚم٧م :اًمذي
حيتً٥م هلل َقم َّز َ
٘مّمد سم٢مٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر أ ْن يزولُ ٓ ،ي ْ٘م َّمذد سم٢مٟمٙمذ٤مر
و َّٓك اخلالوم٦مُ ،م٤م ىم٤مل هذا ً
أسمدً اَّ ٕ :ن اًمقاضم٥م أ ْن ُيٜمْْٙمر اعمٜمٙمر هلل ،و ُي َ
أؾم ُٝم ِٛمل وأ ْن َي ْٙمثُر اًمرايمْمقن َظم ْٚمٗمل ،وأ ْن يٜمتنم اؾمٛمل ذم (اًم ِ
تقيؽم) وذم همػمه ،ٓ ،هذه ٟمٞمَّ٦م سم٤مـمٚم٦م،
اعمٜمٙمر أ ْن شمرشمٗمع ْ
وضم َّؾ ضمٝمقدهً ،مٙم َّـ َُمـ ُيٜمْْٙمر ُِمثْؾ هذه إُمقر سم٤مٕؾمٚمقب اًمنمقمل يقوم٘مف اهلل ذم
و َُمـ يم٤من هبذا احل٤مل ٓ ُي َق ِّومؼ اهلل َقم َّز َ
اإلزاًم٦م أو ذم اًمتخٗمٞمػ ،وهق د ْأب اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ واًمت٤مسمٕملم ،وهق د ْأب أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ وهلل احلٛمدً ،مٙم َّـ أهؾ
َ
َ
ِ
حي ِّرصقن قمغم دمٛمٞمع اًمٜم٤مس وشمٙمثػمهؿ واًم٘مقل سم٠م َّٟم٤م ومٕمٚمٜم٤م وومٕمٚمٜم٤م وومٕمٚمٜم٤مّ ،
وإٓ ومٚمٚمف احلٛمد يزول قمغم أيدُيؿ
اًمٕم ْٚمؿ َٓ ُ َ
ِ
ظمػ أو َّ
ىمؾ.
حل َّج٦م سم٢مٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر وًمق َّ
سمٗمْمؾ اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ يمثػم ُمـ اعمٜمٙمرات وٓ يدري هب٤م اًمٜم٤مس ،وًمق َحي َشم َُزل شم٘مقم ا ُ
وم٤مًم٘مقل سم٠م َّن هذه اعمٔم٤مهرات أو أ َّن ُِمثْؾ هذه إؾم٤مًمٞم٥م شمٜمٗمع ،همػم صحٞمحٕ :هن٤م شمِمٌف سيح سمٖمذػم اعمًذٚمٛملم،
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وم٘مٚمٜم٤م :اًمٌديؾ هق اًمذي يم٤من يٗمٕمٚمف اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن ًمٚمٞمقم ،هق اًمٌديؾ اًمنمقمل ،وًمٞمس اًمٌديؾ اًمنمقمل أ ْن يٙمقن
ومٞمف ٟمقع ُِمـ اًمتجٛمٞمع ًمٚمِمخص ،وهلذا ىم٤مل أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ذم ىمقًمذف شمٕمذ٤ممم﴿ :ا ْد ُع إِ ِ٧م َ٠مىبِ ِ
قؾ َرٕم َ
ىؽ﴾  ،ىمذ٤مل :ذم أيذ٦م
ِ
َي ِّٛمذع
اًمدًٓم٦م قمغم أٟمؽ شمدقمق إمم اهلل ٓ إمم ٟمٗمًؽ .سمٕمض اًمٜم٤مس ىمد يدقمقا إمم ٟمٗمًف ُم ْـ طمٞم٨م ٓ يِمذٕمر ،يريذد أ ْن ُ َ
( )1

ضمرين إمم هذا اًمٙمالم اًمً١مال
اًمٜم٤مس ،وأ ْن ُيذيمر و ُيثٜمك قمٚمٞمف ،ويٖمٗمؾ قمـ أ ُْمر اًمدقمقة وقمـ أ ُْمر إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر ،واًمذي َّ
اًمٕمجٞم٥م ،هؾ اعمٔم٤مهرات شم٘مقم ُم٘م٤مم اهلجرة اهلجرة أ ُْمر ذقمل قمٔمٞمؿ يّمؾ ِحلَدّّ اًمقضمذقب ذم سمٕمذض إطمذقال،
حلدّّ اًمذي يٛمٙمـ أ ْن ي٘مقم ُم٘م٤مم اهلجرة.
واعمٔم٤مهرات هذا إ ُْمر ا ُعمتَ ََِمٌَّف ومٞمف سم٤مًمٙمٗم٤مر ص٤مر ذم ٟمٗمقس اًمٜم٤مس إمم هذا ا َ
ا٭مسمالَ :هؾ يؿؽـ َأن ُي َؼ ُال ِْم ٖمرك ا٭مـبِ ّل َصٜم اهللُ َ٤م َؾ ْق ِف َو َ٠مؾ َؿ ٭مؼتؾ ْٕمـ ُأ ِِب وٖمعؾقؾ َذ٭مِ َ
ؽ َأك ُف ٓ يتحدث ا٭مـاس
ِِ
ٕمِلَن ا٭مـبِ ّل يؼتؾ َأ ْص َحإمفٕ ،مٟمك ا٭مساب و٤مدم َ٫متؾف َٙمتك َٓ ِر َذ٭مِ َ
٦م أذي؟
ؽ َ٤م َٜم اٛمُ ْسؾؿ َ

ُمثال ذم طم٤مدصم٦م ْ
اْلقاب :اسمـ ُأ ِيب يم٤من ُِمـ أظمٌ٨م اًمٜم٤مس ،وومٞمف َد َه٤مءً .
ىمذف قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م يم٤من َي ًْذتَ َْق ِر
احلدي٨م  -ي ِِمٞمٕمف ُ -مع أ َّن اهلل ىم٤مل﴿ :وا٭م ِذي َٖمَق٧م ٬مِٞمه ِمـْْفؿ ٭مَف ٤م َذاب ٤مظِقؿ﴾ ِ ،
ومٛمـ ـمري٘م٦م اعمٜم٤موم٘ملم أ ْن يٙمذقن
َ
َ
ُ ُ
َُْ ُ ْ ُ َ ٌ َ ٌ
ومٞمٝمؿ رء ُِمـ اًمده٤مء ،واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مف أ ْن يٜمٕمٙمس هذا قمغم أطمٞم٤مء اًمٕمذرب ،ومٞم٘مذقل ىم٤مئذؾ :أيذـ
( )2

شمريد ي٘مقل ُأ ِريدُُ أ ْن أذه٥م إمم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أشمذه٥م إمم رضمؾ ي٘متؾ أصح٤مسمف! أ َُم٤م قمٚمٛم٧م أٟمف ىمتؾ ا ْسمـ
ؽمك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذا
ُأ ِيب ،ويم٤من اسمـ ُأ ِيب ىم٤م َشمٚمف اهلل ُمِمٝمقرا ذم اًمٕمرب ،رضمؾ ىم َتؾ اسمـ ُأ ِيب شمذه٥م إًمٞمف! وم َ
ٕضمؾ اعمّمٚمح٦م.
ْ
اًمً١مالَُ :مـ ضم٤م َُمع زوضمتف ذم هن٤مر رُمْم٤من هؾ دم٥م اًمٙمٗم٤مرة قمٚمٞمٝمام أ ْم قمغم اًمرضمؾ وم٘مط قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل.
ـم٤مو َقم ْ٧م ُمٕمف ًمزُمتٝمام مجٞم ًٕم٤م اًمٙمٗم٤مرة.
اْلقاب :إذا أضمؼمه٤م ًَم ِزُمف هق وم٘مط ،وإذا َ
ذمل ا٭م ِذي يـؽث ا٭معفد ويطعـ ِْم ا٭مديـ ٖمق٘مَّ ٫متا٭مىف
ا٭مسمالَ :ه َذا ِمثْؾ ٠ممال إمس .أ َيات ا٭مقاردة ِْم ا٭م ِ
َو َٓ ٖمق٘مَّ َ٫متؾف٪َ ،م َف ْؾ يق٘مد ٪مرق َٕم٦م ا٭مؾػظ٦م؟
ِ
واعمح٤مرب ي٘م٤مشمؾ ً
اًمذُمل ي٘متؾ ً
اْلقابِّ :
ذرا و ُي٘متذؾ،
ىمتال،
َيذر َضم ًّ
ىمت٤مَٓ ،وم ْرق ْسملم اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل ،اًم٘متؾ ؿمخص ُ َ
واًم٘مت٤مل أُم٤مم اهٞمش ،أُم٤مم اًمٓم٤مئٗم٦م .شمٜمّم٥م اًم٘مت٤مل ُمٕمف .وم٠مظمذ اًمِمٞمخ ُِمـ ىمت٤مل شمٚمؽ اًمٓم٤مئٗم٦م ىمتْْذؾ ِّ
اًمذذُمل ُِمذـ سمذ٤مب

( )1ؾمقرة اًمٜمحؾ.125 :
( )2ؾمقرة اًمٜمقر.11 :
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ْأوممَّ ٕ :ن ِّ
ؾم٥م َي ًْ ُٝمؾ ىمتْٚمف ،ي٘مقل :وم٢مذا أ َُم َرٟم٤م اهلل سمِ َ٠من ٟم٘م٤مشمؾ ذوي اًمٕمٝمذد إِ َذا ٟمٙمثذقا قمٝمذدهؿ
اًمذُمل َي ًْ ُٝمؾ ىمتْٚمف ،إذا َّ
وطم٤مرسمقا وـمٕمٜمقا ِذم اًم ِّدِّ يـَ ،أ َُم َر سم٤مًم٘مت٤مل ،وم٘م ْتؾ ِّ
اًمذُمل ُي َ
١مظمذ ُِمـ هذا.
ا٭مسمالَ :هؾ ا٭مـبِ ّل َصٜم اهللُ َ٤م َؾ ْق ِف َو َ٠مؾ َؿ ٫متؾ مـ ا٠م َتَفزئ ٕمِ ِف وٕما٭مؼراء مـ َص َحا َٕمتف ا٭مؽرام؟

اْلقاب :أضمٌٜم٤م قمٜمف ذم اًمٙمالم اًمً٤مسمؼ ،ىمد يؽميمٝمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُِمـ سم٤مب ُمراقم٤مة اعمّمٚمح٦م طمتك ٓ ُئمـ
أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يؽمك اًمٜم٤مس طمتك ُي٤مضمروا إًمٞمف وم٢مذا أؾمٚمٛمقا ىمتٚمٝمؿ ،وهذذه ُمٗمًذدة يمٌذػمة أيمذؼم ُِمذـ
ُمٗمًدة شمريمٝمؿ.

ا٭مسمال :مـ هؿ اْلفؿقة اإلكاث ومـ هؿ اْلفؿقة ا٭مذ٬مقر؟
اْلقاب :هذا ًمٗمظ يًتخدُمف اًمٜم٤مس ذم اًم ِٗم َر ِق ،ومتًتخدُمف ً
ُمثال اعمُ ْٕمتَ َزًم٦م ،شمًذتخدُمف إؿمذ٤مقمرة ُمذع اعمُ ْٕمتَ َزًمذ٦م،
ومت٘مقل :اعمُ ْٕمتَ َزًم٦م هؿ سمٛمث٤مسم٦م اإلٟم٤مث يٕمٜمل أُم٤مم اًمٗمالؾمٗم٦مٕ :هنؿ أظمذوا ضمز ًءا ُِمـ ُمذه٥م اًمٗمالؾمٗم٦م َ
وحي ي٠مظمذوه ُيم ّٚمذف.
ِ
وقم ْٙم ِرُم٦م سمـ قمامر رمحف اهلل يم٤من يًٛمك إؿمٕمري٦م سم٤م ِ
ِ
ه ْٝم ِٛم َّٞم٦م َ
وحي
ه ْٝمٛم َّٞم٦م اإلٟم٤مث ،ي٘مقلٕ :هنؿ أظمذوا ضمز ًءا ُمـ يمالم ا َ
َ
ُ َ ِّ
َّ
َ
يتج٤مهوا قمغم أ ْن ي٘مقًمقا سم٘مقل ا ِ
ه ْٝم ِٛم َّٞم٦م اًمذيمقر ومٝمؿ اًمٍمطم٤مء اًمذيـ أٟمٙمروا إؾمذامء واًمّمذٗم٤مت
ه ْٝمٛم َّٞم٦م ُيم ّٚمف .أ َُّم٤م ا َ
َ
ِ
اًمً َٚمػ ،ي٘مقل :ه١مٓء َحي يتج٤مهوا قمغم أ ْن يٗمٕمٚمقا هذا ،ومّمذ٤مروا سمذلم سمذلم ،ومّمذ٤مر ي٘مذ٤مل ذم
سمِمٙمؾ َضمكم ومٙم َّٗم َرهؿ َّ
اًمٍمطم٤مء اًمذيـ َيٝمرون سم٘مقهلؿ اًمذيمقر ،وي٘م٤مل ذم اًمذيـ هؿ دون ذًمؽ يًٛمقن اإلٟم٤مث .وهذه اًمٙمٚمٛم٦م شم٘م٤مل وًمٞمس
أي أهنؿ ٟمً٤مء ،ٓ ،وًمٞمس اعم٘مّمقد هب٤م قمٞمٌٝمؿ ذم رضمقًمتٝمؿً ،مٙم َّـ اعم٘مّمقد هب٤م أهنؿ سملم سملمٓ ،
اعم٘مّمقد هب٤م أهنؿ إٟم٤مث ْ
هؿ سم٤معمج٤مهريـ جم٤مهرة َُم ْـ َىمٌٚمٝمؿ ،وٓ هؿ سم٤مًمذيـ صمٌتقا قمغم احلَ ّؼ.

ِقز َأن كؼقل َأن َ٫م ْق٭مف َٖم َع َا٧مَ ﴿ :أن َ َْتبَ َط َأ ْ٤م ََم٭مُ ُؽ ُْؿ َو َأكتُ ُْؿ َٓ َٖم ْش ُع ُرو َن﴾ َ ،د٭مِقىؾ َ٤م َ
ىٜم َأن ا ِإل ْك َْسىان
ا٭مسمالَ :هؾ َ ُ
( )1

يؽػر َوإِن َل يستحؾ؟
اْلقاب :يمام ىمٚم٧م ،اًم٘مقل سم٠م َّن اًمٙمٗمر حيت٤مج ٓؾمتحالل ،ذ َيم َْر َٟمَ٤م ًمؽ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم وأٟمف ذم أصذٚمٝمؿ يمذالم
ضمدًّ ا أ َّن أ َُمر اًم٘مقل سم٠مٟمف ٓ سمد أ ْن يًتحؾً ،مٞمس ُِمذـ ىمذقل
اهٝمٛمٞم٦م ،ومٝمذا ىمد ُيًت٠مٟمس سمفً ،مٙم َّـ إد ًَّم٦م قمغم هذا يمثػمة ًّ
اًمًٜمَّ َِّ٦م ذم ىمٚمٞمؾ وٓ ذم يمثػم.
أهؾ ر
ِقز ٛمَ ِ ْـ ُي ِريد إ٬مثار ا٭مذ٬مر َأو ا٭مص َالة َ٤م َٜم ا٭مـبِ ّل َصٜم اهللُ َ٤م َؾ ْق ِف َو َ٠مؾ َؿ َأن يؼصد ا٭مذ٬مر َأو ا٭مص َالة ِْم
ا٭مسمالَ :هؾ َ ُ
( )1ؾمقرة احلجرات.2 :
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َخ ِ
ْسَم َئَةٚ ،مشقة َأن ُيدد؟
ا٭م َق ْق ِم َأ ْ٬مثَر مـ َأ٭مْػ َأو َأ ْ٬مثَر مـ َ ْ
اْلقابّ :
صؾ قمغم رؾمقل اهلل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م ،واؾمتٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م ،واذيمر
حت ِّدِّ د ًمٜمٗمًؽ طمدًً ا ،يٕمٜمل ذم سمٕمض اعمذرات ىمذد يٜمِمذط اإلٟمًذ٤من
اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م ،اذيمر هذه إؿمٞم٤مء دون أ ْن ُ َ
ِ
يمثػما ُم٤م شمٙمقن ؾمًٌٌ٤م ذم أ ْن يّمغم قمغم اًمٜمٌل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف،
ويٙمثر وهذا ُمـ َسم َر َيم٦م اًمدروس وشمٕمٚمٛمٝم٤م ،أهن٤م ً
أيْمذ٤م ىمذد َي ْ
ذذ ُيمُر اإلٟمًذ٤من ذم
ومٞمُ َّم ِّكم اًم٘م٤مئؾ ،ويّمكم اعمًتٛمع ،ومٞمٙمثر أ ُْمر اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿً .
اهٛمٕم٦م ٕهن٤م خمّمقص٦م سم٤مإليمث٤مر ُِمـ اًمّمالة قمٚمٞمف ،صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،ويمذا ِّ
طمذدِّ د
اًمذيمر ،اعمٝمؿ أ ْن ٓ ي٘م٤مل ِّ
طمذدَّ د اًمٜمٌذل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ
طمدً ا ُمٕمٞمٜم٤م ٓ شمتج٤موزهَّ ٕ :ن اًمتحديد إصؾ أٟمف يٙمقن ُِمـ ظمالل اًمنمع ،يمام َّ
ً
اًمتًٌٞمح٤مت اًمثالث واًمثالصملم ،واًمتحٛمٞمدات اًمثالث واًمثالصملم ،واًمتٙمٌػمات اًمذثالث واًمثالصمذلم ،ومتذ٤مم اعم٤مئذ٦م أ ْن
ي٘مقل ٓ :إًمف إٓ اهلل ،هذه حتديدات ذقمٞم٦م .ومٛمثؾ هذه إُمقر حتت٤مج إمم أ ْن ُحتدََّّ د ذ ًقم٤م .وأ َُّم٤م ِّ
اًمذيمر اعمٓمٚمؼ هذا ٓ
شم٘مػ قمٜمد َطمدّّ ُ ،م٤م اؾمتٓمٕم٧م أ ْن َشم ْذيمر وم٤م ْذ ُيمر.
ا٭مسمال :ما ا٭مػرق ٕم٦م ا٭مساب وا٭مشاٖمؿ؟
اًمً٥م يدظمؾ ومٞمف اًمِمتؿ.
اْلقابُِ :مثْؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤م
ّ
ا٭مسمال٤ :مػق ا٭مـبِ ّل َصٜم اهللُ َ٤م َؾ ْق ِف َو َ٠مؾ َؿ َ٤مـ اٛمُ َـَا٪مِ ِؼ ا٭م ِذي ٬مان يشتؿفَ ،هؾ َيدُُ نل َ٤م َٜم َ٘م َقاز إ٠مؼاط اْلؽؿ؟
وشمرك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عمَِ٤م هق أؿمد ُِمـ هذامم َّ٤م ومٕمٚمذقه يمذ٤من ظمِمذٞم٦م أ ْن
اْلقاب :ىمٚمٜم٤م :إ َّن أ ُْمر اعمٜم٤موم٘ملم ْ
ي٘م٤مل :إ َّن حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘متؾ أصح٤مسمف.
َاب اٛمعاهد َأو ا٭مذمل ا٭مساب ٭مِ َر ُ٠مقل اهلل َصٜم اهللُ َ٤م َؾقْ ِف َو َ٠مؾ َؿ ٫مبؾ ا٭متؿؽـ ِمـْ ُف َ٪م َف ْؾ يسىؼط َ٤مـْْى ُف
ا٭مسمال :٭مَق َٖم َ
ا٭مؼتؾ؟
اًمً٤مب زُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمذي ىمد يٕمٗمق اًمٜمٌل
اْلقاب :ؾمٞم٠ميت إ ْن ؿم٤مء اهللٟٕ :مف ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م اًم َٗم ْرق ْسملم
ِّ
اًمً٤مب سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَُ ،مـ يًتٓمٞمع أ ْن يٙمقن ٟم٤مئٌ٤م
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمف َوم ُٞم ًْ ِ٘م ُط طم٘مف ،وسملم
ِّ
قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞم٘مقل :أٟمقب قمـ حمٛمد سمـ َقم ٌْد اهلل وأشمٜم٤مزل ،ي٘مقل :هذا ٓ يٛمٙمـ يمام ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤مَ .طم ّؼ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يًتٓمٞمع أطمد طمتك ُِمـ أهؾ سمٞمتف أ ْن ي٘مقل :شمٜم٤مزًم٧م قمـ ىمتْؾ ومالنً ،مٞمس ٕطمد َطم ّؼ ذم
حل ّؼ هق صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
أ ْن يتٜم٤مزل قمٜمف ،أ َُّم٤م ذم طمٞم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢مذا قمٗم٤م وم٘مد أؾم٘مط ا َ
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ِِ
ِ
ا٭مق ِ
٦م؟
ا٘مَّ َ٤م َٜم اٛمُ ْسؾؿ َ
ا٭مسمال :اكت٨مت مسبة ا٭مـبِ ّل َصٜم اهللُ َ٤م َؾ ْقف َو َ٠مؾ َؿ ٤مقا ًذا ٕمِاهللِ ٪مَم َ
اْلقابَ :شم َٙم َّٚم ْٛمٜمَ٤م قمـ اًمقاضم٥م ذم اعم٘مدُم٦م اًمتل سم٤مُٕمس.

ِ ِ
ِ
ِ
يض اهللُ َ٤م ْـ ُف :إٚمقاكـا؟
ا٭مسمالَ :ي ُؼقل َهؾ َ٬مَػر ا٭مص َحا َٕمة ريض اهللِ َ٤مـفؿ اخلقارج أم َٓ؟ َو َما صحة َ٫م ْقل َ٤م ّ٥م َر َ
ِ
يمٗم٤مرا ،هذا اًمّمحٞمح إ ْن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،وإ ْن يمذ٤من ُِمذ ْـ
اْلقاب :اًمذي قمٚمٞمف أيمثر أهؾ اًمٕم ْٚمؿ أ َّن اخلقارج ًمٞمًقا ً
أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ َُمـ رأى ُيم ْٗمرهؿ ًمٌٕمض اًمٜمّمقص اًمدا ًَّم٦م قمغم أهنؿ يٙمٗمرونً ،مٙم َّـ اًمّمحٞمح إ ْن ؿمذ٤مء اهلل شمٕمذ٤ممم أهنذؿ ٓ
حل ُر ِ
يم٤مومرا ُم٤م َص َّغم ظمٚمٗمف .اًمٔم٤مهر ُِمـ
ور ّي وأُمث٤مًمف ،وًمق يم٤من ً
يٙمٗمرون ،هلذا صغم اسمـ ُقم َٛمر ريض اهلل قمٜمف وراء َٟم َجدة ا َ
ؿم٠من اخلقارج أهنؿ ٓ يّمٚمقن إمم َطمدّّ اًم ُٙم ْٗمر.
ا٭مسمال :هؾ ٩مالة ا٭مصق٪مقة ا٭م ِذيـ يعتؼدون ٙمضقر ا٭مر٠مىقل صىٜم اهللُ ٤م َؾق ِ
ىف َو َ٠مىؾ َؿ ٘مىا٭مس *** وا٭مىذيـ
َ
َ
َ
َ ْ
ُ
ِ ِ
يض اهللُ َ٤مـْ ُف َ٤م َٜم ا٭مر ُ٠مقل َصٜم اهللُ َ٤م َؾ ْق ِف َو َ٠مؾ َؿ هؾ َه ُم َٓ ِء ومـ ١ما٬مؾفؿ ُم ْر َٖمَدنن و َن ٭مؽقهنؿ يـتؼصىقن
يؼدمقن َ٤مؾ ّقا َر َ
ا٭مر ُ٠مقل َصٜم اهللُ َ٤م َؾ ْق ِف َو َ٠مؾ َؿ؟
سم٤مًمٖمٚمق سم٠م َّن هذا ُِمـ اًم ُٖمالة ،ومٚمٝمذا ُُم ًَ َّٛمك ُحم َ َّدَّ د ،ؾمقاء يم٤من ُِمـ ُهمذالة اًمّمذقومٞم٦م أو ُِمذـ ُهمذالة
اْلقاب :إذا ىمٞمؾ
ِّ
ذز
سف اًمٕمٌذ٤مدة ًمٖمذػم اهلل َقم َّ
اًمِمٞمٕم٦م ،و ْومؼ قم٘م٤مئد ُُم َٕم َّٞمٜمََ٦مَُ ،مـ ىم٤مل هبذه اًمٕم٘م٤مئد ٓ ؿمؽ أٟمف يٙمٗمرَ ،
ومٛمـ اقمت٘مد ضمقاز ْ
ِ
ص ُمٜمف قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل أو زيد ومٞمف أو ُأظمٗمل ُمٜمف
ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف أو ًمٖمػمه وم٢مٟمف يٙمٗمر ىمٓم ًٕم٤مَُ ،مـ اقمت٘مد أ َّن اًم٘مرآن ُٟمُ٘م َ
َ
وضم َّؾ ّ
ٟمٗمرا ً
ىمٚمٞمال يمام ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م ذم آظمر اًمٙمت٤مب وم٢مٟمذف
رء وم٢مٟمف ىمٓم ًٕم٤م يٙمٗمرَُ ،مـ رأى ُيم ْٗمر اًمّمح٤مسم٦م أمجٕملم ريض اهلل قمٜمٝمؿ ّإٓ ً
يٙمٗمر ،ومٞمٙمقن اًمٙمالم هبذا اًمتٗمّمٞمؾَّ ٕ :ن إخ طملم ي٘مقلُ :همالة اًمّمقومٞم٦م ،ىمد ٓ يدري سم٤مًمْمٌط ُم٤م اعم٘مّمقد سم ُٖمُذالة
اًمّمقومٞم٦م ،وُم٤م اعمرادٟٕ ،مف ٓ يًتٓمٞمع أطمد أسمدًً ا أ ْن ي٘مقل :إ َّن اًمّمقومٞم٦م يمٗم٤مر ،هذذا ظمٓمذ٠مُ ،مذ٤م ي٘مذ٤مل هذذاَّ ٕ :ن ُِمذـ
ِ
ِ
ذك قمٜمده ،وم٢مذا أٟمذ٧م أردت أ ْن شم٘مذقل إٟمذف
مهتف ُمقارد وُمً٤مسمح َ
اعمتّمقوم٦م َُمـ َّ
وه ّز رؤوس وأذيم٤مر وسمِدََ عً ،مٙم ْـ ٓ ْ
يم٤مومر ٓ ،سمد أ ْن يٙمقن هٜم٤مك حتديد ُحم َ َّدَّ د ،إذا يم٤من يذسمح ًمٖمػم اهلل ،إذا يم٤من يدقمق همػم اهلل ،إذا يم٤من يامرس ؿمٞمئً٤م ذيمٞمً٤م
ِ
ؽمقم٦م سمنمذط
اؾمتٓمٕم٧م أ ْن شم٘مقل :إٟمف ُمنمك ،أ َُّم٤م أ ُْمر اًمٌدقم٦م ومقاؾمع ،ي٘م٤مل :هذه اعمقاًمد ُمـ اًمٌِدََ ع ،هذه إذيم٤مر اعمُ ْخ َ َ
وُيزون قمٚمٞمٝم٤م اًمرؤوس وَيٕمٚمقهن٤م ذم جم٤مًمس اًمًامع
أيْم٤م اؾمتٖم٤مصم٦م سمٖمػم اهلل ،وًمٙم ْـ أذيم٤مر خيؽمقمقهن٤م ر
أ ْن ٓ يٙمقن ومٞمٝم٤م ً
ِ
يمٗمذرا ىمٓمٕمذ٤م ،وٓ
اًمّمقذم وٟمحقه ،وُمٕمٝمؿ حتديد سمٕمض إطمٞم٤من ًمٜمقع ُمـ إذيم٤مر *** ،واعمقاًمدُ ،يم ُّؾ هذا ًمذٞمس ً
يٛمٙمـ أ ْن يٗمتل ِ
قم٤محي سم٠مهن٤م شمدل قمغم اًمٙمٗمرٟٕ :مؽ إذا أردت أ ْن شم٘مقل :إ َّن هذا ُيم ْٗمر َو ِر َّدة ،طمدِِّّ ْد ،طمذدِِّّ ْد ومت٘مذقل :هذذا
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ِ
ذك ،أو ْ
أن
اعمقوع سمف يمٗمروا ،يم٠م ْن شم٘مقل قمٌ٤مدَتؿ وذسمحٝمؿ ًمٖمػم اهلل ودقمقَتؿ ًمٖمػم اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ُيم ْٗمر ،صحٞمح هذا ْ
ِ
يمٗمذرا،
شم٘مقل :إ َّن ىمقل َُمـ ي٘مقل ُمـ اًمراومْم٦م :إ َّن اًم٘مرآن ىمد زيد ومٞمف و ُٟمُ٘مص ،أو َأ ْظم َٗمك اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمف ؿمذٞم ًئ٤م ،يٙمذقن ً
ٟمٕمؿ ،إذا ىم٤مل :إٟمف دمقز قمٌ٤مدة أهؾ اًمٌٞم٧م واًمذسمح هلؿ واًمٜمَّ َّْذر هلؿ وٟمحق ذًمؽٟ ،مٕمذؿ يٙمٗمذر َُمذـ ىمذ٤مل هذذا .ومتٙمذقن
اًمٕمٌ٤مرات ُحم َ َّدَّ دة طمتك ٓ يِمٛمؾ اًمٙمالم َُمـ ٓ يدظمؾ ومٞمف.
وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.
***
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ْح ِـ ا٭مر ِٙم ِ
قؿ
ٕمِ ْس ِؿ اهللِ ا٭مر ْ َ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم.
ىم٤مل اعم١مًمػ رمحٜم٤م اهلل وإي٤مه:
ا٭مد٭مقؾ اخلامس :ىمقًمف ﴿إِن ا٭م ِذيـ ي ْم ُذو َن اهللَ ور٠مق٭مَف ٭مَعـََفؿ اهللُ ِْم ا٭مدنن ْكقاِ و ِ
أٚم َر ِة﴾ أي٦م ،وم َ٘م َر َن أذاه سمذ٠مذاه،
َ َ
َ ُ ُ
ََ ُ
َ ُ
( )1

يمام َىم َر َن ـم٤مقمتف سمٓم٤مقمتف ،ومٛمـ آ َذاه وم٘مد آ َذى اهلل ،وىمد ضم٤مء ذًمؽ ُمٜمّمقص٤م قمٜمف ،وُمـ آذى اهلل ومٝمق يم٤مومر طمالل اًمذدم،
يقوحف أٟمف ضمٕمؾ حمٌ٦م اهلل ورؾمقًمف ،وإرو٤مء اهلل ورؾمقًمف ،وـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف ؿمذٞمئً٤م واطمذدًً ا ،وضمٕمذؾ ِؿمذ َ٘م َ
٤مق اهلل
حل َّ٘م ْ ِ
لم،
ورؾمقًمف ُ
وحم َ٤م َّدة اهلل ورؾمقًمف ،وأذى اهلل ورؾمقًمف ،وُمٕمّمٞم٦م اهلل ورؾمقًمف ؿمٞمئً٤م واطمدًً ا ،ومٗمل ذًمؽ سمٞم٤من ًمتالزم ا َ

وأن ِضم َٝم٦م اهلل ورؾمقًمف ِضم َٝم ٌ٦م واطمدة :ومٛمـ آذى اًمرؾمقل وم٘مد آذى اهلل ،وُمـ أـم٤مع اًمرؾمقل وم٘مد أـم٤مع اهللٟٕ :مف واؾمٓم٦م
سملم اهلل وسملم اخلٚمؼً ،مٞمس ٕطمد ُمٜمٝمؿ ـمريؼ همػمه ،وىمد أىم٤مُمف ُم٘م٤مم ٟمٗمًف ذم أُمره وهنٞمف ،وإظمٌ٤مره وسمٞم٤مٟمف ،ومال َيقز أن
ٗمرق سملم اهلل ورؾمٚمف ذم رء ُمـ هذه إُمقر.
ُٟم ِّ
** احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
قضمز ،أُم٤م هذا
ذيمر اًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس ُمـ إدًم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ويم٤من ُم٣م سم٤مُٕمس دًمٞمالن ىمدََّّ ُمٜم٤ممه٤مٕ :ن اًمٙمالم ومٞمٝمام ُُم َ
ُمٓمقل يمام ؾمٞم٠ميت -إن ؿم٤مء اهلل.
اًمدًمٞمؾ وم٤مًمٙمالم ومٞمف َّ

ِ
ىم ُذو َن اهللَ َو َر ُ٠مىق٭مَ ُف
يـ ُي ْ
٤مب ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِن ا٭مىذ َ
اًمً ِّ
اًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس قمغم يمٗمر َّ
ِ ِ
ِ
٤مب ُمـ قمدة وضمقه ،اًمقضمف
اًمً ِّ
٭مَ َعـَ َُف ُؿ اهللُ ِْم ا٭مدنن ْكقَا َوأٚم َرة﴾ ذيمر اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم أن هذه أي٦م دا ًَّم٦م قمغم يمٗمر َّ
إول أن اهلل َىم َر َن أذاه شمٕم٤ممم سم٠مذى رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٛمـ آذي اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مذد آذى اهلل،
وىمد ورد هذا اعمٕمٜمك ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُُم َٖم َّٗم ٍؾ ريض اهلل قمٜمٝمام ذم «اعمًٜمدش أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمذٚمؿ ىمذ٤مل
ِ
ِ
ىف ْؿ َ٪مبِبُ ْغ ِ ى
ىـ َأ ْٕم َغ ََض ُ
وه ْؿ َ٩م َر ًَا َٕم ْعدي٪َ ،م َؿ ْـ َأ َٙمب ُف ْؿ َ٪مبِ ُحبل َأ َٙمىب ُف ْؿَ ،و َم ْ
قمـ أصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿَٖ َٓ « :مَتخ ُذ ُ
( )2

( )1ؾمقرة إطمزاب.57 :
( )2هق :قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ سمـ قم ٌد همٜمؿ وىمٞمؾ قمٌد هنؿ سمـ قمٗمٞمػ سمـ أؾمحؿ سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمدي وىمٞمؾ قمدي سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ ذؤي٥م وىمٞمؾ دويد سمـ
ؾمٕمد سمـ قمداء سمـ قمثامن سمـ قمٛمرو سمـ أد سمـ ـم٤مسمخ٦م اعمزين أسمق ؾمٕمٞمد وأسمق زي٤مد ،وقمـ سمٕمض وًمده أٟمف يم٤من يٙمٜمك هبامً ،مف صحٌ٦م ؾمٙمـ اًمٌٍمة وهق
أطمد اًمٌٙم٤مئلم ذم همزوة شمٌقك وؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمِم جرة صمٌ٧م ذًمؽ ذم اًمّمحٞمح ،وهق أطمد اًمٕمنمة اًمذيـ سمٕمثٝمؿ قمٛمر ًمٞمٗم٘مٝمقا اًمٜم٤مس سم٤مًمٌٍمة ،وهق أول
ُمـ دظمؾ ُمـ سم٤مب ُمديٜم٦م شمًؽم وُم٤مت سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م شمًع ومخًلم .اٟمٔمر اإلص٤مسم٦م (/242/4شمرمج٦م ُ ،)4975
وأ ْؾمد اًمٖم٤مسم٦م (.)429/3
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َإٔم َغ ََضفؿ ،ومـ آ َذاهؿ َ٪م َؼدْْ آ َذ ِاِن ،ومـ آ َذ ِاِن َ٪م َؼدْْ آ َذى اهللََ ،ومـ آ َذى اهللَ َ٪مق ِ
ق١م ُ
ؽ َأ ْن َيلْٚمُُ َذهش ومٝمذا أُمذر ُمٜمّمذقص
ََ ْ
ََ ْ
ُ
ْ ُ ْ ََ ْ ُ ْ
( )1

ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمٚمقات واًمًالم ،يالطمظ اًم٘م٤مرئ ًمٙمت٤مب اهلل قمز وضمؾ أن اًمٜمّمقص ضمٕمٚم٧م ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وحمٌتف وإرو٤مءه ُم٘مروٟم٦م سمٓم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم وحمٌتف وإرو٤مئف ،ويالطمظ أيْم٤م أن ُُم َِم٤م َّىم٦م اًمرؾمذقل
ِ
وحم َ٤م َّدشمِف وُمٕمّمٞمتف وأذيتف شمٕم٤ممم :وذًمؽ أن اهلل
سمٛم َِم٤م َّىم٦م اهلل ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُ
٘مر ُن أيْم٤م ُ
وحم٤م َّد َشم ُف وُمٕمّمٞمتف وأذ َّيتَف ُشم َ
قمز وضمؾ ضمٕمؾ هذا اًمٜمٌل اًمٙمريؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واؾمٓم٦م سمٞمٜمف وسملم اخلٚمؼُ ،مـ أي ٟم٤مطمٞم٦م هق واؾمٓم٦م ُمـ ضمٝم٦م
اًمدًٓم٦م واإلرؿم٤مد إمم اًمٓمريؼ اعمقصقًم٦م إمم رب اًمٕم٤معملم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم واعمٜمجٞم٦م ًمٚمٕمٌ٤مد ،وهلذذا ىمذ٤مل اًمِمذٞمخ هٜمذ٤م:
ومّم٤مرت ضمٝم٦م اهلل وضمٝم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم هذه إُمقر يمٚمٝم٤م واطمدة ،هذا هق اعم٘مّمقد سمٙمقٟمذف صذغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واؾمٓم٦م سملم اهلل وسملم ظمٚم٘مف ،وهذا واوح وم٢من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ ي٠مُمر إٓ سمام أُمر اهلل قمذز
ِ
ىل
ىق ِى ( )3إِ ْن ُه َ
﴿و َما َيـط ُؼ َ٤م ِـ َْاهل َ
وضمؾ سمف وٓ يٜمٝمك إٓ قمام هنك اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ،يمام ىم٤مل اهلل قمز وضمؾَ :
ىق إِٓ َو ْٙم ٌ
قٙمك﴾ وصمٌ٧م قمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أٟمف ىمد ُيً٠مل اعمً٠مًم٦م ٓ يٙمقن قمٜمده ومٞمٝم٤م قمٚمذؿ ومذال َيٞمذ٥م طمتذك ي٠مشمٞمذف
ُي َ
اًمقطمل ،وٓ يٌ٤مدر قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ٕٟمف ٓ يتٙمٚمؿ ُمـ ِىم ٌَؾ ٟمٗمًف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،ومّم٤مر ُمـ إُمقر
( )2

٥م اًمِمٞمخ رمحف
اعم١م َّيمدة أن ـم٤مقم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـم٤مقم٦م هلل قمز وضمؾ وأن ُمٕمّمٞمتف ُمٕمّمٞم٦م هللُ ،م٤م اًمذي َر َّشم َ
٥م قمغم هذا أن أذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٗمر ،وىمد صمٌ٧م أن ُمـ آذى اًمٜمٌذل صذغم اهلل
اهلل شمٕم٤ممم قمغم ذًمؽ َر َّشم َ
٥م أن َأ ِذ َّي٦م اهلل يمٗمر ،وىمد صمٌ٧م أن َأ ِذ َّي٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َأ ِذ َّي٦م هلل ،يٜمذت٩م
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مد آذى اهلل ،وقمٚمٞمف َر َّشم َ
قمـ هذا أن أذي٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – وٓ سمد – شمٙمقن يمٗمرا.
ىم٤مل رمحف اهلل :وأيْم٤م :وم٢مٟمف ومرق سملم أذى اهلل ورؾمقًمف ،وسملم أذى اعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت ،ومجٕمؾ هذا ىمذد اطمتٛمذؾ
هبت٤مٟم٤م وإصمام ُمٌٞمٜم٤م ،وضمٕمؾ قمغم ذًمؽ ًمٕمٜمتف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وأقمدََّّ ًمف اًمٕمذاب اعمٝملم ،وُمٕمٚمقم أن أذى اعمذ١مُمٜملم ىمذد
ه ْٚمدُُ ومٞمٙمقن ُمـ يمٌ٤مئر اإلصمؿ ،وًمٞمس ومقىمف إٓ اًمٙمٗمر واًم٘متؾ.
يٙمقن ومٞمف ا َ
وأيْم٤م :وم٢مهنؿ ًمٕمٜمٝمؿً( ،مٕمٚمٝم٤م (وم٢مٟمف) ٕهن٤م قم٤مئدة قمغم اهلل قمز وضمؾ) واًمٚمٕمـ :اإلسمٕم٤مد قمـ اًمرمح٦م ،وٓ يٓمرد ُمـ
رمحتف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة إٓ اًمٙم٤مومر ،ومال يٙمقن َحم ْ ُ٘مق َن اًمدم ،سمذؾ ُُمٌ٤مطمذفٕ :ن َطم ْ٘مٜمََذ ُف رمحذ٦م قمٔمٞمٛمذ٦مُ ،ي١م ِّيذده ىمقًمذف:
ؾم٥م أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)3862ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم «وٕمٞمػ اه٤مُمعش (ُ )1162مـ
( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم سم٤مب ومٞمٛمـ ّ
طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ ريض اهلل قمٜمف.
( )2ؾمقرة اًمٜمجؿ.4 ،3 :
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ِ
٦م َأ ْيـَ َََم ُٗم ِؼ ُػقا ُأ ِٚم ُذوا َو ُ٫مت ُؾقا َٖم ْؼتِ ًقال﴾ .
﴿ َم ْؾ ُعقك َ
( )1

ُي َ١م ِّيده :أن ؾم٤مئر ُمـ ًمٕمٜمف اهلل ذم يمت٤مسمف :إُم٤م يم٤مومر أو ُمٌ٤مح اًمدم.
أيْم٤م – إن ؿم٤مء اهلل – هذا اًمقضمف ومٞمف أن إذى ُحم َّرم ؾمقاء أيم٤من إيذا ًء
** ذيمر هٜم٤م اًمقضمف اًمث٤مين وؾمٞمٗمرع قمٚمٞمف ً
ًمٚمٛم١مُمٜملم أو إيذا ًء ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤مإليذاء ممٜمقع ُمٜمفً ،مٙمـ ٓطمظ ُم٤م اًمذي ر َّشم٥م اهلل ذم أي٦م قمغم إيذذاء
اعم١مُمٜملم ُمـ اًمققمٞمد ،وُم٤م اًمذي رشم٥م قمغم إيذاء اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمققمٞمذد ،ي٘مذقل اهلل قمذز
ِ
اٙمتَ ََؿ َؾقا ُ ْْبتََا ًكًا َوإِ ْٗم ًَم نمبِقـًًا﴾ أُم٤م أذى اهلل ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل
وضمؾ ذم اًمذيـ ي١مذون اعم١مُمٜملم٪َ ﴿ :م َؼد ْ
شمٕم٤ممم ومٞمف﴿ :إِن ا٭م ِذيـ ي ْم ُذو َن اهللَ ور٠مق٭مَف ٭مَعـََفؿ اهللُ ِْم ا٭مدنن ْكقاِ و ِ
ً
ُمٓمذقٓ إن ؿمذ٤مء اهلل
أٚم َر ِة﴾ هذا ُمقوع ؾمذٞم٠مشمٞمٜم٤م
َ َ
ََ ُ ُ َ ُ ُ
َ ُ
( )2

( )3

﴿٭مَعـََفؿ اهلل ِْم ا٭مدنن ْكقاِ و ِ
أيْم٤م ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل هذذا اعمقوذع ،ضمٕمذؾ اهلل قم٘مقسمذ٦م
أٚم َرة َو َأ َ٤مد ٭مَى ُفؿ َ٤م َذا ًٕما ُم ِفقـًًا﴾ ً
َ َ
َ ُ ُ

ه١مٓء اًمٚمٕمٜم٦م وٓطمظ أن اًمٚمٕمٜم٦م هٜم٤م قمٞم٤مذا سم٤مهلل شمٙمقن ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،ىم٤مرن اًمِمٞمخ هٜم٤م سملم اًمٜمققملم ُمـ إذى قمغم
ِ
اٙمتَ ََؿؾىقا ُ ْْبتََا ًكًىا
ه ْٚمد ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف٪َ ﴿ :م َؼىد ْ
اًمٜمحق أيت ،ي٘مقل :أذى اعم١مُمٜملم ىمد يٙمقن ُمـ يمٌ٤مئر اإلصمؿ ،وومٞمف ا َ
َوإِ ْٗم ًَم نمبِقـًًا﴾ أذى اهلل ورؾمقًمف أقمٔمؿ ،ومام اًمذي يٙمقن سمٕمد اًمٙمٌ٤مئر إذا يم٤من أذى اعم١مُمٜملم ومٞمف صقر ُمـ اًمٙمٌذ٤مئر ،ىمذ٤مل

ِ
اٙمتَ ََؿؾقا ُ ْْبتََا ًكًا َوإِ ْٗم ًَم نمبِقـًًا﴾ أذى اهلل ورؾمقًمف ٓسمد أن يٙمقن أيمؼم ُمـ هذه اًمٙمٌ٤مئر ،واًمذي هق أيمؼم ُمـ
اهلل ومٞمف٪َ ﴿ :م َؼد ْ
مجٞمع اًمٙمٌ٤مئر وهق أيمؼم اًمٙمٌ٤مئر هق اًمٙمٗمر ،وسم٤مًمت٤مزم يٙمقن َطم ردر هذا اًمٜمقع وهق أذى اهلل ورؾمقًمف يٙمذقن َطمذ ردر ه ًمذٞمس

يمح ِّدِّ أذي٦م اعم١مُمٜملم ،وم٢من أذي٦م اعم١مُمٜملم هٜم٤مك أٟمقاع ُمٜمٝم٤م يٙمقن َطم َّدَّ ه٤م اهَ ْٚم ُدُ  ،وىمد قم َّٔمؿ اهلل ُمـ أذيتذف وأذيذ٦م رؾمذقًمف
َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمام يدل ذم أي٦م قمغم أن أذي٦م اهلل ورؾمقًمف أقمٔمؿ ُمـ أذي٦م اعم١مُمٜملم ،ومال يٙمقن ومٞمٝمذ٤م اهَ ْٚمذد ،ومذال
ىمرره هٜم٤م رمحف اهللٟ ،مٕمؿ.
يٙمقن ذم أذي٦م اهلل ورؾمقًمف اهٚمد ،سمؾ يٙمقن ومٞمف اًم٘متؾ ،هذا ُم٤م َّ
َىات ٭مُ ِعـُُىقا ِْم ا٭مىدنن ْكقاِ
الت اٛمُ ْم ِم َـ ِ
َات ا٭م َغَىا٪مِ ِ
ىم٤مل رمحف اهلل :وم٢من ىمٞمؾ :ي ِرد قمٚمٞمؽ ىمقًمف﴿ :إِن ا٭م ِذيـ يرمق َن اٛمُحصـَ ِ
ْ َ
َ ُ
َ
َ َْ ُ
و ِ
أٚم َر ِة﴾ ُمع أن جمرد اًم٘مذف ًمٞمس سمٙمٗمر.
َ
( )4

٪مجقإمف مـ و٘مقه:
( )1ؾمقرة إطمزاب.61 :
( )2ؾمقرة إطمزاب.58 :
( )3ؾمقرة إطمزاب.57 :
( )4ؾمقرة اًمٜمقر.23 :
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أٙمدها :أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم قم٤مئِم٦م –ريض اهلل قمٜمٝم٤م– ىم٤مًمف اسمـ قمٌ٤مس

( )3 ()2

( )1

وهمػمه ،ومٗمل ىمذومٝم٤م َـم ْٕم ٌـ وأذى

ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٢من زٟمك اُمرأة اًمرضمؾ ي١مذيف .وهلذا ذه٥م أمحد – ذم رواي٦م قمٜمف – إمم أن ُمـ ىمذف اُمرأة
همػم حمّمٜم٦م يم٤مُٕم٦م وا ِّ
حّمٜمَ ْلم،
ًمذ ُِّم َّٞم٦م ،وهل٤م زوج أو وًمد ُحم ْ َّمـ طمد ًم٘مذومٝم٤م ،عم٤م يٚمح٘مف ُمـ اًمٕم٤مر سمقًمده٤م وزوضمٝم٤م اعمُ َ
٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
ومتٙمقن هذه أي٦م ظم٤مص٦م سمٛمـ ىمذف أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٢من ُمـ ي٘مّمد َقم ْٞم َ
وؾمٚمؿ سمٕمٞم٥م أزواضمف ومٝمق ُمٜم٤مومؼ ،وم٠مُم٤م ُمـ َر َُمك اُمرأة ُمـ اعمًٚمٛملم ومٝمق وم٤مؾمؼ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،أو يتقب ،ويٙمقن
الت اٛمُ ْم ِمـَ ِ
٭مغا٪م ِ ِ
قن اٛمُحصـَ ِ
ات ا َ
ات﴾ قمٝمدي٦م راضمٕم٦م إمم ُمٕمٝمقد وهؿ أزواج اًمرؾمقل
إًمػ واًمالم ذم ىمقًمفَ ﴿ :ي ْر ُم َ ْ َ
٘مٍم اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم قمغم ؾمٌٌف ًمٚمدًمٞمؾ اًمذي يقضم٥م ذًمؽٕ :ن
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٕ :ن اًمٙمالم ذم ىمّم٦م اإلومؽ ،أو ُي َ
أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمِمٝمقد هلـ سم٤مإليامن ،وهـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ،وهـ أزواضمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
ِ
ِ
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وا٭م ِذي َٖمَق٧م ٬مِ ِ
ِ
ٞم٥م سمذذًمؽ
قؿ﴾ وم ُٕمٚم َؿ أن اًمذي يرُمل أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم َيٕم ُ
ٞم ُه مـْ ُْف ْؿ ٭مَ ُف َ٤م َذ ٌ
َ
َ
اب َ٤مظ ٌ
َْ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿِ َّ ،
يب .ومرُمٞمٝمـ ٟمٗم٤مق ُمٌٞمح ًمٚمدم إذا ىمّمد سمف
ؼم اإلومؽ ،وهذه صٗم٦م اعمٜم٤مومؼ اسمـ ُأ َ ي
وشمقمم يم ْ َ
ِ
ٟمٌل ىمط.
أذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أو أوذيـ سمٕمد اًمٕمٚمؿ سم٠مهنـ أزواضمف ذم أظمرة ،وم٢مٟمف ُم٤م َسم َٖم٧م اُمرأة ي
هلل
وهلذا ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمام صمٌ٧م قمٜمف ذم «اًمّمحٞمحلمشَ « :م ْـ َي ْع ُذ ُر ِِن ِم ْـ َر ُ٘م ٍؾ َٕم َؾ َغَـ ِل َأ َذا ُه ِْم َأ ْه ِ٥م٪َ ،م َقا ِ
( )4

( )1هل :قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمدي٘م٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ أم اعم١مُمٜملم ،زوج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأؿمٝمر ٟمً٤مئف ،شمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م ىمٌؾ اهلجرة سمًٜمتلم ،وهل سمٜم٧م ؾمٌع ،واسمتٜمل هب٤م سم٤معمديٜم٦م وهل اسمٜم٦م شمًع ،ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد أري قم٤مئِم٦م
سمٙمرا
ذم اعمٜم٤مم ذم هىم٦م ُمـ طمرير وم٘م٤مل« :إن يٙمـ هذا ُمـ قمٜمد اهلل يٛمْمفش ومتزوضمٝم٤م سمٕمد ُمقت ظمدَي٦م سمثالث ؾمٜملم ،وحي يٜمٙمح صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
همػمه٤م ،وشمقذم قمٜمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهل سمٜم٧م صمامن قمنمة ؾمٜم٦م ويم٤من ُمٙمثٝم٤م ُمٕمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمًع ؾمٜملم .ىم٤مل اًمزهريً :مق مجع قمٚمؿ
قم٤مئِم٦م إمم قمٚمؿ مجٞمع أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمٚمؿ مجٞمع اًمٜمً٤مء ًمٙم٤من قمٚمؿ قم٤مئِم٦م أومْمؾ .شمقومٞم٧م ؾمٜم٦م صمامن ومخًلم ،ودومٜم٧م سم٤مًمٌ٘مٞمع.
اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب ( )112–128/2أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( )385-383/3اإلص٤مسم٦م (.)22-16/8
( )2هق :قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس اًمٌحر أسمق اًمٕمٌ٤مس اهل٤مؿمٛمل طمؼم إُم٦م ،ووم٘مٞمف اًمٕمٍم ،وإُم٤مم اًمتٗمًػم ،أسمق اًمٕمٌ٤مس قمٌد اهلل ،اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ؿمٞمٌ٦م سمـ ه٤مؿمؿ ،واؾمٛمف قمٛمرو سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م سمـ
ومٝمر اًم٘مرر ،اهل٤مؿمٛمل ،اعمٙمل ،إُمػم  -ريض اهلل قمٜمفُ .مقًمده :سمِمٕم٥م سمٜمل ه٤مؿمؿ ،ىمٌؾ قم٤مم اهلجرة سمثالث ؾمٜملم .صح٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾم ٚمؿ ٟمحقا ُمـ صمالصملم ؿمٝمرا ،وطمدث قمٜمف سمجٛمٚم٦م ص٤محل٦م .شمقذم ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم ،وًمف إطمدى وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء -332/5
.)353
( )3أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ( ،)124/18وذيمره اًمًٞمقـمل ذم «اًمدر اعمٜمثقرش (.)64/5
( )4ؾمقرة اًمٜمقر.11 :
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ت َ٤م َٜم َأ ْه ِ٥م إِٓ ٚمََ ْ ًٝماش احلدي٨م.
َما َ٤مؾِ ْؿ ُ
( )1

وومٞمف :وم٘م٤مل ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ« :أٟم٤م أقمذرك ُمٜمف ،إن يم٤من ُمـ إوس ضسمٜم٤م قمٜم٘مفش وحي يٜمٙمذر اًمٜمٌذل صذغم اهلل قمٚمٞمذف
وؾمٚمؿ قمغم ؾمٕمد اؾمتئامره ذم ضب أقمٜم٤مىمٝمؿ.
ومحٜمَ٦م ،وإن يم٤مٟمقا ذم أهؾ اإلومؽ ،وم٢مهنؿ حي ُي ْر َُم ْقا سمٜمٗم٤مق ،وحي َي٘متؾ اًمٜمٌل أطمدا
وٓ يرد قمغم ذًمؽ ُِم ًْ َٓمح
وطمً٤من َ ْ
َّ
ذم ذًمؽ اًمًٌ٥م ،سمؾ اظمتٚمػ ذم َضم ْٚمدهؿ ،وم٢مهنؿ حي ي٘مّمدوا أذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وٓ فمٝمذر ُمذٜمٝمؿ دًمٞمذؾ
يب اًمذي إٟمام يم٤من ىمّمده أذاه.
أذاه ،سمخالف اسمـ ُأ َ ي
وأيْم٤م :حي يٙمـ ىمد صمٌ٧م قمٜمدهؿ أن أزواضمف ذم اًمدٟمٞم٤م هـ أزواضمف ذم أظمرة ،ويم٤من وىمذقع ذًمذؽ ُمذٜمٝمـ ممٙمٜمًًذ٤م
قم٘مال ،وًمذًمؽ شمق َّىمػ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًم٘مّم٦م.
ا٭مق٘مف ا٭مثاِن :أن أي٦م قم٤م َُّم٦م ،وىمد ُر ِو َي ُمـ همػم َو ْضم ٍف أن ىمذف اعمحّمٜم٤مت ُمـ اًمٙمٌ٤مئر ،صمذؿ ىمذد ي٘مذ٤مل :هذل ذم
ُمنميمل اًمٕمرب ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ،ومٙم٤مٟم٧م اعمرأة إذا ظمرضم٧م إمم رؾمقل اهلل ُمٝم٤مضمرة ىمذومٝم٤م اعمنمذيمقن ُمذـ أهذؾ ُمٙمذ٦م،
ف اعم١مُمٜم٤مت َىم ْذوم٤م يّمدهـ سمف قمـ اإليامن ،وي٘مّمد ذم اعم١مُمٜملم ًم ُٞمٜم ِّٗمر اًمٜم٤مس قمـ اإلؾمالم ،يمام
ومٞمٙمقن ذًمؽ ومٞمٛمـ َىم َذ َ
ومٕمؾ يمٕم٥م سمـ إذف.
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
وقمغم هذا :ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ ومٝمق يم٤مومر ،وهق سمٛمٜمزًم٦م َُمـ َؾم َّ
٥م َّ
ِ ِ
ِ
ُمٌٜمل ًمٚمٛمٗمٕمقل ،ومٚمؿ ُي ًَ َّؿ اًمالقمذـ
وىمد ي٘م٤مل :هل قم٤م َُّم٦م ُمٓمٚم٘م٤م :وًمٙمـ ىمقًمف﴿ :٭مُعـُُقا ِْم ا٭مدنن ْكقَا َوأٚم َرة﴾ هق ٌّ
( )2

َُمـ هق ،ومٞمجقز أن يٙمقن اًمالقمـ همػم اهلل ُمـ اعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس ،وضم٤مز أن يٚمٕمٜمٝمؿ اهلل ذم وىم٧م ،أو يٚمٕمـ سمٕمْمٝمؿ دون
سمٕمض ،ويٚمٕمٜمٝمؿ سمٕمض ظمٚم٘مف ذم وىم٧م .واهلل إٟمام َيٚمٕمـ ُمـ يم٤من َىم ْذ ُومف ـمٕمٜم٤م ذم اًمديـ ،وأُم٤م ًَم ْٕم ُـ ظمٚم٘مف سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض
ف
وم٘مد شمٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمدقم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ،وىمد يٙمقن سمٛمٕمٜمك أهنؿ يٌٕمدوهنؿ قمذـ رمحذ٦م اهلل ،و ُي١م ِّيذ ُدُ ه أن اًمرضمذؾ إذا َىمذ َذ َ
ِ
َي َٚمذد و ُشمُذ َر َّد ؿمذٝم٤مدشمف
زوضمتف َشمال َقمٜمَ٤م ،ويمذًمؽ ىمقًمف٪َ ﴿ :مـَ َْج َعؾ ٭م ْعـَ َة اهللِ َ٤م َٜم ا٭م َؽَاذٕمِ َ
٦م﴾ ومٛمام ُيٚم َٕمـ سمذف اًم٘مذ٤مذف أن ُ ْ
( )3

و ُي َٗم ًَّؼ ،وم٢مٟمف قم٘مقسم٦م ًمف ،وإىمّم٤مء قمـ ُمقاـمـ إُمـ واًم٘مٌقل ،وهل ُمـ رمح٦م اهلل ،وهذا سمخالف ُمذـ أظمذؼم اهلل أٟمذف
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات – سم٤مب شمٕمديؾ اًمٜمً٤مء سمٕمْمٝمـ سمٕمْم٤م ( ،)2661وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمتقسم٦م – سم٤مب ذم طمدي٨م اإلومؽ
(.)2772
( )2ؾمقرة اًمٜمقر.23 :
( )3ؾمقرة آل قمٛمران.61 :
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ًمٕمٜمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وم٢من ًمٕمٜم٦م اهلل شمقضم٥م زوال اًمٜمٍم قمٜمف ُمـ يمؾ وضمف ،وسمٕمده قمـ أؾمٌ٤مب اًمرمح٦م.
ُي١م ِّيده أٟمف ىم٤مل هٜم٤مَ ﴿ :و َأ َ٤مد ٭مَى ُف ْؿ َ٤م َذا ًٕما نم ِفق ًـًا﴾  ،وحي َيئ اًمٕمذذاب اعمٝمذلم ذم اًم٘مذرآن إٓ ًمٚمٙمذ٤مومريـ ،يم٘مقًمذف:
ِ ِ
٦م﴾ .
اب نم ِف ٌ
يـ َ٤م َذ ٌ
﴿ َو٭م ْؾ َؽَا٪م ِر َ
ِ ِ
ِ
وأُم٤م ىمقًمفَ ﴿ :و َمـ َي ْع ِ
٦م﴾  :ومٝمذل ومذٞمٛمـ
اب نم ِف ٌ
َارا ٚمََ ا٭مدًً ا ٪م َقفا َو٭مَ ُف َ٤م َذ ٌ
ص اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُف َو َيتَ َعد ُٙمدُُ و َد ُه ُيدْْ ٚم ْؾ ُف َك ً
واؾمتخػ هب٤م ،قمغم أٟمف حي يذيمر أٟمف أقمده ًمف .واًمٕمذاب إٟمام أقمد ًمٚمٙم٤مومريـ ،وم٢من ضمٝمٜمؿ هلذؿ ُظم ِٚم َ٘مذ ْ٧م:
ضمحد اًمٗمرائض
َّ
( )1

( )2

( )3

خرضملم.
سمٛم َ
ٕهنؿ ٓسمد هلؿ ُمـ دظمقهل٤م وُم٤م هؿ ُمٜمٝم٤م ُ

وأُم٤م أهؾ اًمٙمٌ٤مئر ُمـ اعم١مُمٜملم ومٞمجقز أٓ يدظمٚمقه٤م إذا ُهم ِٗم َر هلؿ ،وإذا دظمٚمقه٤م وم٢مهنؿ خيرضمقن ُمٜمٝمذ٤م وًمذق سمٕمذد

طملم.
اعمٓمقل وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م ؾمٞمًتٖمرق – إن ؿم٤مء اهلل – وىمتً٤م ٕن اًمِمٞمخ رمحف اهلل
** ذيمر رمحف اهلل شمٕم٤ممم هذا اًمٙمالم َّ
٤مب وشمتٌع مجٚم٦م ُمـ اًمٜمّمقص وأورد إيرادات وأظمذ ُمذـ سمٕمذض
اًمً ِّ
أراد أن يًتدل سم٤مٔي٦م قمغم ُم٤م ىمرره هٜم٤م ذم ؿم٠من َّ
اًمّمٞمغ ذم أي٦م ُم٤م يدل قمغم اًمٙمٗمر ،ومًٜمتٙمٚمؿ ذم هذا سمِ٢مِ ْذ ِن اهلل قمز وضمؾ سمِمٙمؾ جمٛمؾ قمغم ُم٤م ذيمر ،ذيمر اهلل قمز وضمؾ
أن اعمُ ِ
١مذي َـ ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد ًمٕمٜمٝمؿ اًمرب قمز وضمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،ي٘مرر اًمِمٞمخ هٜم٤م أن ُمـ َـم َر َده
اهلل ُمـ رمحتف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ٓسمد أن يٙمقن يم٤مومرا ،واًمًٌ٥م أن اعم١مُمـ ي٘مرب إمم اًمرمح٦م ذم سمٕمض إوىم٤مت ،ومذال
ي٘م٤مل ومٞمف :إٟمف ًمٕمـ ذم اًمدٟمٞم٤م وذم أظمرة ،أُم٤م ُمـ ًمٕمـ قمغم هذه اًمّمٞمٖم٦م – قمٞم٤مذا سم٤مهلل – وأسمٕمد قمذـ اًمرمحذ٦م ذم اًمذدٟمٞم٤م
وأظمرة ي٘مقل :وم٢مٟمف يٙمقن ممـ يمٗمر و ُأسمٞمح دُمفٕ :ن َطم ْ٘م َـ دُمف رمح٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمـ اهلل قمز وضمذؾ ،ومذال يثٌذ٧م هذذا ذم
ٍ
ًمٕم٤مص سم٤مًمٚمٕمـ ذم اًمذدٟمٞم٤م وأظمذرة
ٟمص ومٞمف وقمٞمد
قرد ٌّ
طم٘مف ،ىمٓمٕم٤م ذم هذه احل٤مًم٦م حيت٤مج اًمِمٞمخ طمتك يثٌ٧م هذا أٓ ُي َ
طمتك يٓمرد اًمٙمالمٟٕ :مف يريد أن ي٠مظمذ ُمـ ىمقًمف﴿ :٭مُ ِعـُُقا ِْم ا٭مدنن ْكقاِ و ِ
أٚم َر ِة﴾ أن هذا وقمٞمد ًمٚمٙمٗم٤مر واعمرشمديـ ،ومالسمد
َ َ
ٟمص ذم أطمد اًمٕمّم٤مة ُمـ أهؾ اإلؾمالم ذيمر أٟمف ًمٕمـ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وهذا اًمذذي ضمٕمذؾ اًمِمذٞمخ
أٓ يٙمقن هٜم٤مك ٌّ
ِ
٦م َأ ْيىـَ َََم ُٗم ِؼ ُػىقا ُأ ِٚم ُ
ىذوا َو ُ٫مت ُؾىقا
﴿م ْؾ ُعقك َ
يٓمٞمؾ هٜم٤م ،أيد ُم٤م ذيمره هٜم٤م سمآي٦م أظمرى وهل ىمقل اهلل قمز وضمؾ ذم اعمٜم٤موم٘ملمَ :

( )1ؾمقرة إطمزاب.57 :
( )2ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.5 :
( )3ؾمقرة اًمٜمً٤مء.14 :

91

ّمتٯم ا٭مصارم اٛمسؾقل ٤مٜم ١ماٖمؿ ا٭مر٠مقل

٭مؾشقخ ٤مبد اهلل ا٭معـؼري

َٖم ْؼتِ ًقال﴾ أيٜمام ُصم ِ٘م ُٗمقا :أي أيٜمام ُو ِضم ُدُ وا ،ىم٤مل اًمِمٞمخ هٜم٤م :أظمذهؿ وشم٘متٞمٚمٝمؿ سمٞم٤من ًمّمٗم٦م ًَم ْٕمٜمِٝمؿ ،يٕمٜمل ضمٕمذؾ أظمذذهؿ
وشم٘متٞمٚمٝمؿ شمٌٞم٤مٟم٤م ًمٚمٕم ِـ اًمذي َ ِ
حي رؾ هبؿٕ :ن اعمٜم٤موم٘ملم طملم ضم٤موروا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أحي يٙمقٟمذقا ُمٚمٕمذقٟملم !
ْ
( )1

قمغم يمؾ طم٤مل –قمٞم٤مذا سم٤مهلل– هؿ ُمٚمٕمقٟمقن ،ي٘مقل :حي ئمٝمر أصمر ًمٕمٜمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ،وحي يٙمـ هلؿ ذم ذًمؽ وقمٞمد يمٖمػمهؿ،
سمؾ شمٚمؽ اًمٚمٕمٜم٦م صم٤مسمت٦م ىمٌؾ هذا اًمققمٞمد وسمٕمدهُ ،م٤مذا يريد أن ير ِّشم٥م قمغم هذا يريذد أن ُير ِّشمِّذ٥م قمذغم هذذا أن أظمذذهؿ
وشم٘متٞمٚمٝمؿ ٟم٤مؿمئ قمـ ًمٕمٜمتٝمؿ ،ومالسمد أن يٙمقن هذا إظمذ واًمت٘متٞمؾ ُمـ آصم٤مر اًمٚمٕمٜم٦م اًمتل وقمدوه٤م – قمٞم٤مذا سمذ٤مهلل – صمذؿ
ووحف رمحف اهلل سمآي٦م ،وهذا ُمـ ُمٜمٝمجف يمام شمرى ذم اًمٙمت٤مب ،وهذا ُمٜمٝم٩م ٕهؾ اًمًٜم٦م قمٛمقُمذ٤م أن شمقوذح أيذ٤مت
سم٤مٔي٤مت ،وهل ُمـ أرومع وأىمقى أٟمقاع اًمتٗمًػم ،ىم٤مل :يقوحف أن هذه أي٦م أن مم٤م ٟمزل ذم يمٕم٥م سمـ إذف – قمدو
ىت وا٭مطىا ُ٩م ِ
اْلب ِ
﴿أَل َٖمَر إِ َ٧م ا٭م ِذيـِ ُأو ُٖمُق ْا َك َِصقبا مـ ا٭مْؽِتَ ِ ِ
ُقت﴾ إمم
َ
َاب ُي ْمم ُـُىق َن ٕمِ ِْ ْ
ً َ
َ
اهلل اًمذي ؾمت٠مشمٞمٜم٤م ىمّمتف – ىمقل اهللَ ْ َ :
ىمقًمفُ ﴿ :أو٭مَئِ َ ِ
يـ ٭معـفؿ اهلل َو َمـ َي ْؾ َع ِـ اهللُ َ٪م َؾـ َ ِ
َتدََ ٭مَ ُف َك َِص ًٝما﴾ ي٘مقل :يم٤من ُمـ ًمٕمٜمتف أن ىمتؾ يمام ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م ظمذؼم
ؽ ا٭مذ َ
ْ
( )2

﴿و َمىـ
يمٕم٥م سمـ إذف اًمٞمٝمقدي ،ىمتؾ ٕٟمف ي١مذي اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٠مراد أن يرسمط سملم ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
َي ْؾ َع ِـ اهللُ َ٪م َؾـ َ ِ
َتدََ ٭مَ ُف َك َِص ًٝما﴾ وسملم شمٌٞم٤من أن اًمٚمٕمٜم٦م اًمتل طمٚم٧م سم٤معمٜم٤موم٘ملم شمرشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ىمتٚمٝمؿ ُ
﴿أ ِٚم ُذوا َو ُ٫مت ُؾقا َٖم ْؼتِ ًقال﴾
أورد قمغم ُم٤م شم٘مدم ُمـ اًمٙمالم ُمـ اًمٚمٕمـ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة أن اعمٚمٕمقن ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ٓسمد أن يٙمقن يم٤مومرا ،أورد
هٜم٤م إؿمٙم٤مٓ :وذًمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمذيـ يرُمقن اعمحّمٜم٤مت أظمؼم أهنؿ ًمٕمٜمقا ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:
َات ٭مُ ِعـُُقا ِْم ا٭مدنن ْكقاِ و ِ
الت اٛمُ ْم ِمـَ ِ
َات ا٭م َغَا٪مِ ِ
﴿إِن ا٭م ِذيـ يرمق َن اٛمُحصـَ ِ
أٚم َر ِة﴾ واًم٘مذف ُمـ طمٞمذ٨م هذق ٓؿمذؽ أٟمذف
َ َ
ْ َ
َ َْ ُ
وَيٚمد احلَ َّدَّ اعمٕمروف و ُي َٗم ًَّؼ و ُشم َر رد ؿمٝم٤مدشمف ،وُمع ذًمؽ
ُمٕمّمٞم٦م ،وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن يمٗمرا ،سمؾ يمٌػمة شم٘مع ُمـ اعمًٚمؿ ُ ْ
ومٝمق ُمًٚمؿ ،اإلؿمٙم٤مل اًمذي يرد قمغم يمالم اًمِمٞمخ أن اهلل ذيمر ذم اًم٘م٤مذف اًمٕم٤مي ُمـ أهؾ اإلؾمالم ذيمر أٟمف ًمٕمذـ ذم
اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،ىمٌؾ أن يذيمر اًمِمٞمخ اهقاب ُٟمٜمٌِّف إمم أٟمف رمحف اهلل ذم إصؾ ذيمر أن ؾم٤مئر اعمٚمٕمقٟملم – قمٞم٤مذا سم٤مهلل –
وردت صٞمٖم٦م ًمٕمٜمٝمؿ هٙمذاً :مٕمٜمف اهلل ،قمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل ،سمخالف ُمـ آذى اهلل ورؾمقًمف وم٘مد ىمٞمؾ ومٞمفً :مٕمٜمذف اهلل ذم اًمذدٟمٞم٤م
وأظمرة ،هذا اًمتٜمٌٞمف إول ،اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مين أن مجٞمع اًمذيـ ًمٕمٜمٝمؿ اهلل ذم اًم٘مرآن ،ومٝمق يتحذدث قمذـ اًمذذيـ ًمٕمٜمذقا ذم
اًم٘مرآن ،ومال شمقرد قمٚمٞمف أٟم٧م أن ؿمٞمئ٤م مم٤م ىمد يٙمقن ورد ذم اًمًٜم٦م ،هق يتحدث قمـ هذه اًمّمٞمٖم٦م ذم اًم٘مرآن ُمثؾ ُم٤مذا

( )1ؾمقرة إطمزاب.61 :
( )2ؾمقرة اًمٜمً٤مء.51 :
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ِِ
يـ ٪مِ َقفا َأ َٕمدًً ا﴾ ذم ُمقاوع وٓ يرد ذم ُمقاوذع ،وىمذد يقضمذد ذم اًمًذٜم٦م ،وم٤مًمققمٞمذد
يرد ُمثال ذم اًم٘مرآن اًمت٠مسمٞمد ﴿ٚمََ ا٭مد َ
ِِ
ِ
يـ ٪مِ َقفا﴾ ًمٙمـ حي َي ِرد ذم اًم٘مذرآن ذم
ًمٚمٕم٤مي سم٠من يدظمؾ اًمٜم٤مر ُمـ أهؾ اعم َّٚم٦م حي يرد ومٞمف اًمت٠مسمٞمد ،ورد ومٞمف اخلٚمقد ﴿ٚمََ ا٭مد َ
ِِ
يم٤مًمزٟم٤مة وأهؾ اًمرسم٤م ﴿ٚمََ ا٭مِ ِد ِ
يـ ٪مِ َقفا َأ َٕمدًً ا﴾ ُم٤م وردت إٓ ذم
أطمد ُمـ أهؾ اًمققمٞمد ر
يـ ٪م َقفا َأ َٕمدًً ا﴾ هذه اًمّمٞمٖم٦م ﴿ٚمََ ا٭مد َ
َ
ِّ
اًمٙمٗم٤مر ،وىمد شمٙمقن وردت ذم اًمًٜم٦مً ،مٙمـ اًمٙمالم قمغم صٞمٖم٦م اخلٚمقد اًمت٠مسمٞمدي ذم اًم٘مرآن ،ويمذًمؽ احل٤مل هق يتحدث
قمـ اًمٚمٕمٜم٦م اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ي٘مقل :هذه ٕهؾ اًمٙمٗمر ،صمؿ أورد ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ُمـ أهن٤م وردت ذم أصح٤مب
اًم٘مذف قمٞم٤مذا سم٤مهلل ،وهق ؾمٞمجٞم٥م قمٚمٞمٜم٤م.
مم٤م ٟمٌَّف قمٚمٞمف يمام ىمٚمٜم٤م أن اًمذيـ ًمٕمٜمٝمؿ اهلل ذم اًم٘مرآن إُم٤م يمٗم٤مر أو ممـ َطم َّؾ دُمف ذم اًم٘مرآن ،ي٘مذقل :سم٤مؾمذت٘مراء أيذ٦م
اًم٘مرآٟمٞم٦م دمد أن اًمذيـ ًمٕمٜمقا ذم اًم٘مرآن إُم٤م يمٗم٤مر وإُم٤م ُمـ اعمًٚمٛملمً ،مٙمـ َي٥م ىمتٚمٝمؿ ىمد طمؾ دُمٝمؿ ،وم٤مًمٙمٗم٤مر يم٤مًمذيـ
ّمدر ون قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ه١مٓء يمٗم٤مر وورد ومٞمٝمؿ اًمٚمٕمـ ،أُم٤م
يٙمتٛمقن ُم٤م أٟمزل اهلل ورد ومٞمٝمؿ اًمٚمٕمـ ،وُمـ اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ َي ر
طمالل اًمدم ممـ هق ُمًٚمؿ وًمٞمس سمٙم٤مومر وهق يمٛمـ ي٘متؾ أظم٤مه اعم١مُمـ ُمتٕمٛمدا ،ومج٤مء ومٞمف اًمٚمٕمـ ،ي٘مقل اًمِمٞمخ :هذان
اًمٜمققم٤من ُمذيمقران سم٤مًمٚمٕمـ ذم اًم٘مرآن سمخالف ُمـ ًُم ِٕمٜمُقا ذم اًم رًٜمَّ٦م :وم٤مًمقوع ذم اًمًٜم٦م ىمد خيتٚمػً ،مٙمذـ هذق يمذام ىمٚمٜمذ٤م
يتحدث قمـ اًمّمٞمٖم٦م اًمقاردة ذم اًم٘مرآن ،ومٚمٕمـ ُمـ ًمٞمس سمٙم٤مومر وٓ طمالل اًمدم ُمقضمقد ،يم َٛمذ ْـ َهمذ َّ َػم َُمٜمََذ َ٤مر إرض،
اًمًٜمَّ٦مً ،مٙمـ يتحدث اًمِمٞمخ قمـ ورود اًمٚمٕمـ ذم اًم٘مرآن – قمٞم٤مذا سم٤مهلل – ،ي٘مذقل :إُمذ٤م أن
ويم٤مًمً٤مرق ،هذا ُمقضمقد ذم ر
يٙمقن اعمٚمٕمقن يم٤مومرا وإُم٤م أن يٙمقن ُمـ اعمًٚمٛملم ٟمٕمؿً ،مٙمـ ٓ سمد أن يٙمقن طمالل اًمدم ممـ َي٥م ىمتٚمف.
سمخّمقص أي٦م اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م ذيمر اًمٚمٕمـ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ذم طمؼ ُمـ رُمقا اعمحّمٜم٤متُ ،مع أن اًم٘مذف ًمٞمس
سمٙمٗمر قمٜمد اهٛمٞمع :أضم٤مب قمٜمٝم٤م اًمِمٞمخ ُمـ قمدة وضمقه يمام ؾمٛمٕم٧م ،أول هذه اًمقضمقه أن ي٘م٤مل :إن أي٦م ٟمزًم٧م أصال
ذم طمؼ قم٤مئِم٦م ،ويمذا ذم طمؼ أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أوػ هذه قمغم اعمختٍم قمٜمدكٕ :ن اعمقضمقد هٜمذ٤م
أهن٤م ٟمزًم٧م ذم طمؼ قم٤مئِم٦م وذم إصؾ أهن٤م ٟمزًم٧م ذم طمؼ قم٤مئِم٦م وذم طمؼ زوضم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أيْمذ٤م،
وإن يم٤من ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م أن هٜم٤مك ُمـ ىم٤مل :إهن٤م ٟمزًم٧م ذم طمؼ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وطمده٤مٟ ،م٘مؾ أن اسمذـ قمٌذ٤مس ريض اهلل
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ىر ِة﴾
قمٜمٝمام ىم٤مل ذًمؽ ،ىم٤مل :إن هذه أي٦م ﴿إِن ا٭مذ َ
يـ َي ْر ُمق َن اٛمُ ْح َصـََات ا٭م َغَا٪مالت اٛمُ ْممـََات ٭مُع ُـُىقا ِْم ا٭مىدنن ْك َقا َوأٚم َ
ىم٤مل :هل ُمٌٝمٛم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م شمقسم٦م ،هذا اعمالطمظ ،اًم٘مذف ذم هذه أي٦م حي يذيمر ًمٚم٘م٤مذف شمقسم٦م ،وُمـ ىمذف ُم١مُمٜم٦م يٕمٜمذل
ِ
ِ
ِ
يـ
يـ َي ْر ُمق َن اٛمُْ ْح َصـََات﴾ إمم ىمقًمذف﴿ :إِٓ ا٭مىذ َ
﴿وا٭مذ َ
ُمـ همػم أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ضمٕمؾ اهلل ًمف شمقسم٦م صمؿ ىمرأ اعمقوٕملمَ :
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َٖمَا ُٕمقا﴾ ذم قمٛمقم اعمحّمٜم٤مت اعم١مُمٜم٤مت ،أُم٤م ذم هذه أي٦م ومالطمظ أٟمف حي ُيًتَثْ َـ أطمدٌٌ سم٤مًمتقسم٦م ،ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل
قمٜمٝمام :ومجٕمؾ هل١مٓء شمقسم٦م :يٕمٜمل اًمذيـ يرُمقن اعم١مُمٜم٤مت ،وحي َيٕمؾ ٕوًمئؽ شمقسم٦م :يٕمٜمل اًمذيـ يرُمذقن اعمحّمذٜم٤مت
اعم١مُمٜم٤مت اًمٖم٤مومالت اعمراد هبـ زوضم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ ،وم َٗم َّر َق سملم اعمقوققملم سمذيمر اًمتقسم٦م هٜمذ٤م ،وقمذدم
ذيمر اًمتقسم٦م هٜم٤مَ ،ومٝمؿ رضمؾ أن ي٘مقم ومٞم٘مٌؾ رأس اسمـ قمٌ٤مس ُمـ طمً ِـ ُم٤م َومن :يٕمٜمل ِ
ًمد َّىم٦م ُم٤م اؾمتٜمٌط ذم اًمٗمذرق سمذلم
ِّ
ُ ْ
َ َّ
َّ َ
هذيـ اعمقوٕملم.
ِ
ذذام
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالمَ :سم َّ َ
لم اسمـ قمٌ٤مس أن أي٦م ٟمزًم٧م ومٞمٛمـ ىمذف قم٤مئِم٦م وأُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ريض اهلل قمٜمٝمـً :م َ
ذم ىمذومٝمـ ُمـ اًمٓمٕمـ ذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأذيتف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،ي٘مقل رمحف اهللً :مٕمؾ ُم٤م َيٚمحؼ اًمرضمؾ ُمـ َىم ْذف
أهٚمف أقمٔمؿ مم٤م يٚمح٘مف ًمق أن أطمدا َىم َذ َومف هق ،إذى اًمذي يّمؾ اإلٟمً٤من إذا ىمٞمؾ – واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل – :إن زوضمتؽ ًَّمق َصم ْ٧م
ومِ َ
راؿمؽ .ي٘مقلً :مٕمٚمف أؿمد مم٤م ًمق ىمٞمؾ :إٟمؽ أٟم٧م ُمـ اًمزٟم٤مة.
ف همػم ُحم َّمٜم٦م ُمثؾ َُمـ ُمثؾ إَ َُم٦م وُمثؾ ِّ
اًمذ ُِّم َّٞم٦مٕ :ن اهلل ي٘مقل﴿ :إِن
ذم هذا ٟم٘مؾ قمـ أمحد ذم رواي٦م أن َُم ْـ َىم َذ َ
ِ
ِ
أطمدٌ ِذ ُِّم َّٞم ً٦م ُمذ٤م ٟم٘مذقلَ :يذقز
يـ يرمقن اٛمممـات) ٓ ،أي اُمرأة ،ومٚمق ىمذف ٌ
يـ َي ْر ُمق َن﴾ ًمٞمس أي اُمرأة ،وإٟمام (ا٭مذ َ
ا٭مذ َ
رُمل ِّ
اًمذ ُِّم َٞم٤متُ ،م٤م يّمٚمحٟٕ :مؽ أن شمرُمل اُمرأة ىمد شمٙمقن وإن يم٤مٟم٧م يم٤مومرة ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمرى سم٤مًمزٟم٤مً ،مٙمـ هؾ يٚمزم
احلد َُم ْـ َر َُمك ِذ ُِّم َّٞم٦م ٓ ٓ ،يٚمزُمف احلدً ،مٙمـ ضم٤مء قمـ أمحد ذم رواي٦م أن َُمـ َىمذف همػم ُحم َّمٜم٦م يم٤مٕ َُم٦م ِّ
واًمذ ُِّم َّٞم٦م وم٢مٟمذف
ف ِذ ُِّمٞمَّ٦م زوضمٝم٤م ُمًٚمؿ :عم٤مذا ٕن هذا اًم٘مذف َقمذ ُ٤مر ُه يٚمحذؼ اًمذزوج،
حي ردر إذا يم٤من هل٤م زوج أو وًمد حمّمـ ،يمٛمـ َىم َذ َ
َُ
ف هذه ِّ
اًمذ ُِّمٞمَّ٦م ُمع أهن٤م همػم ُحم َّمٜم٦م ٕضمؾ ُم٤م يٚمحؼ زوضمٝم٤م اعمًٚمؿ ُمـ إذى ،هذه روايذ٦م قمذـ
حي َّدَّ َُمـ َىم َذ َ
ومرأى أن ُ َ
حي ردر ً ،مٙمـ ىمرب اعمً٠مًم٦م هذه ُمـ هذه.
أمحد ،وإن يم٤من قمٜمده رواي٦م أظمرى سم٠مٟمف ٓ ُ َ
واًمْمح٤مك قمغم أن ىمذقل
ه ْق َزاء،
َّ
اؾمتِمٝمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم هذا اعمقوع سم٘مقل ؾمٕمٞمد سمـ ُضم ٌْػم ،وأيب ا َ
َات ٭مُ ِعـُُقا ِْم ا٭مدنن ْكقاِ و ِ
الت اٛمُ ْم ِمـَ ِ
َات ا٭م َغَا٪مِ ِ
اهلل﴿ :إِن ا٭م ِذيـ يرمق َن اٛمُحصـَ ِ
أٚم َر ِة﴾ ظم٤مص سم٠مُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم أو سمٕم٤مئِم٦م
َ َ
ْ َ
َ َْ ُ
ريض اهلل قمـ اهٛمٞمع ،ىم٤مل اًمِمٞمخ :سمٜم٤م ًء قمغم هذا ُم٤مذا شمٙمذقن إًمذػ واًمذالم ُمذ٤مذا شمٙمذقن اًمذالم ذم ىمقًمذف شمٕمذ٤ممم:
﴿اٛمُحصـَ ِ
َات﴾ ،هؾ شمٙمقن هٛمٞمع ضمٜمس اعمحّمٜم٤مت ٓ شمٙمقن ٓم اًمٕمٝمد ،سمحٞم٨م شمرضمع إمم ُمٕمٝمذقد ُمٕمذلم حمذدد،
ْ َ
وهـ زوضم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :وذًمؽ أهنـ ريض اهلل قمٜمٝمـ ُمِمٝمقد هلـ سم٤مإليامن ،وهـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم
سمٜمص اًم٘مرآن ،وزوضم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةُ ،مـ أيـ قمرومٜم٤م أهنـ زوضم٤مشمف ذم أظمرة ٕن
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طمرم قمغم اعم١مُمٜملم أن يٜمٙمحقهـ سمٕمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٕ :ن ُمـ اعمٕمٚمقم اعمٗمروغ ُمٜمف أن قم٤مئِم٦م وطمٗمّم٦م
اهلل َّ
وومالٟم٦م وومالٟم٦م زوضم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اهٜم٦مُ ،م٤م َيقز ذم هذه احل٤مًم٦م أن يٜمٙمحٝم٤م أطمد ،سمخالف زوضم٤مت
اًمٜم٤مس ،ومٛمـ ُم٤مت قمـ زوضمتف يٛمٙمـ أن شمدظمؾ هل اهٜم٦م ويدظمؾ هق اًمٜم٤مر ،يٛمٙمـ أن يدظمؾ هق اهٜم٦م وشمدظمؾ هل
ظمػمهـ اهلل قمذز
اًمٜم٤مرً ،مٙمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ىمٓمٕم٤م جمزوم هلـ سم٤مهٜم٦مٕ :هنـ ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :وهلذا عم٤م َّ
وضمؾ وم٤مظمؽمن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمرم اهلل قمغم اًمٜمٌل أن يٜمٙمح ؾمقاهـَ :
﴿ٓ َُيِ نؾ ٭مَ َ
اء ِمـ َٕم ْعدُُ َوٓ َأن
ؽ ا٭مـ َس ُ
َٖمبَد َل ِْبِـ ِم ْـ َأ ْز َواجٍٍ َو٭مَ ْق َأ ْ٤م َجبَ َ
ؽ ُٙم ْسـُ ُُفـ﴾ ومٛمٜمٕمف ُمـ أن يتزوج قمٚمٞمٝمـ وُمٜمٕمٝمـ وُمٜمع إُمذ٦م ُمذـ أن يتزوضمذقا
( )1

أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم سمٕمده قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،ىم٤مل :هذا ي٘مرر ًمؽ أن اًمالم هٜم٤م قمٝمدي٦م( :إِن ا٭م ِذيـ يرمق َن اٛمُْحصـَ ِ
َات)
ْ َ
َ َْ ُ

اعمٕمٞمٜم٤مت ه١مٓءً :مذا ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مسً :مٞمس ومٞمٝم٤م شمقسم٦مٕ :ن ُم١مذي اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ ٓ شم٘مٌذؾ شمقسمتذف ُمذـ
اًم٘مذف إذا شم٤مب طمتك يًٚمؿ إؾمالُم٤م ضمديدا ،وقمغم هذا ومرُمٞمٝمـ – يٕمٜمل رُمل أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م – ٟمٗم٤مق ُمٌٞمح
ًمٚمدم إذا أراد سمف أذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أو آذاهـ سمٕمد اًمٕمٚمؿ سم٠مهنـ زوضم٤مشمف ذم أظمذرة ،واًمذدًمٞمؾ قمذغم أن
ىمذومٝمـ أذى ًمٚمٜمٌل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ُم٤م صمٌ٧م قمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم ىمّم٦م اإلومؽ ىم٤ملَ « :م ْـ َي ْع ُ
ىذ ُر ِِن
َّ
ومدل قمغم أن ىمذومٝمـ وٓ ؿمؽ وٓ ري٥م أٟمف ي١مذي اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،وهلذا
ِم ْـ َر ُ٘م ٍؾ َٕم َؾ َغَـ ِل َأ َذا ُه ِْم َأ ْه ِ٥مش
( )2

عم٤م ىم٤مل اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُم٤م ىم٤مل ذم اًمرواي٦م أٟمف ؾمٕمد ،وأورد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن هٜم٤مك إؿمٙم٤مٕٓ :ن ؾمٕمدا
اًمٔم٤مهر أٟمف ريض اهلل قمٜمف ُشم ِّ
قذم ىمٌؾ ذًمؽ :وهلذا ىمد يٙمقن واهلل أقمٚمؿ هق ُأ َؾمٞمْد سمـ ُطم َْم ْػم أو ٟمحقه ُمـ إ ْوس ،قمذغم
ِ
يب وهق ُمـ اخلزرج.
يمؾ طم٤مل هق رضمؾ َأ ْود ٕن اًم٘م٤مذف قمدو اهلل اسمـ ُأ َ ي
عم٤م ىم٤مل اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمَ ( :م ْـ َي ْع ُذ ُر ِِن ِم ْـ َر ُ٘م ٍؾ َٕم َؾ َغَـ ِل َأ َذا ُه ِْم َأ ْه ِ٥م) ىم٤مل :أٟم٤م أقمذرك ي٤م رؾمقل اهلل إن
يم٤من ُمٜم٤م ُمٕمنم إوس ضسمٜم٤م قمٜم٘مف وإن يم٤من ُمـ إظمقاٟمٜم٤م ُمـ اخلزرج أُمرشمٜم٤م سم٠مُمركُ :مرٟم٤م سم٠مي أُمر طمتك ًمق يم٤من ىمذتال
ًمف ،ي٘مقل :هؾ أٟمٙمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف أن ـمٚم٥م ىمتؾ هذا اًم٘م٤مذف حي يٜمٙمر قمٚمٞمف.
ًمٙمـ يٌ٘مك إؿمٙم٤مل أيْم٤م :اًمِمٞمخ شمتٌع اًمقضمقه يمام ؾمٛمٕم٧م ُمـ مجٞمع اهٝم٤مت اًمتل ىمد شمرد قمٚمٞمف ،إذا وضمٝم٧م أي٦م
هذا اًمتقضمٞمف اًمذي يتٕمٚمؼ سمٛمـ ظم٤مض ذم اإلومؽ ُم٤مذا ي٘م٤مل قمٛمـ ظم٤موذقا ذم اإلومذؽ ممذـ هذؿ ُمذـ اعمذ١مُمٜملم ىمٓمٕمذ٤م

( )1ؾمقرة إطمزاب.52 :
( )2شم٘مدم خترَيف.
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ِ
ومحٜمَ٦م ريض اهلل قمٜمٝمام وم٢من اًمثالصم٦م ه١مٓء ظم٤موقا ريض اهلل قمٜمٝمؿ
يمٛم ًْ َٓمح وهق ُمـ أهؾ سمدر ريض اهلل قمٜمف،
وطمً٤من َ ْ
َّ
ذم ُمقوقع اإلومؽ سمام ٓ يٜمٌٖمل وهؿ ُم١مُمٜمقن ومام اهقاب إذا ىمٞمؾ :إن ُمـ ىمذف أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم آذى اًمٜمٌذل قمٚمٞمذف
اًمّمالة واًمًالم ،وُمـ آذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومحٙمٛمف اًمٙمٗمر واؾمتقضم٥م سمذًمؽ اًم٘متؾ ٟم٘مقلَ :ي ِر ُد إؿمٙم٤مل
هٜم٤م قمٚمٞمف ،أضم٤مب اًمِمٞمخ سم٠من ه١مٓء ريض اهلل قمٜمٝمؿ حي يٙمـ ذًمؽ – أي اًمٙمالم ومٞمام وىمع مم٤م ذيمر قمـ طم٤مدصم٦م اإلومؽ – حي
يٙمـ ذًمؽ ُمٜمٝمؿ سمٕمد صمٌقت أن زوضم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ زوضم٤مت ًمف ذم أظمرة ،ي٘مقل :ظم٤موذقا سم٤مقمتٌذ٤مر
أهنـ ٟمً٤مء ُمـ زوضم٤مشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،يرد ُمـ طمٞم٨م اًمقرود اًمٕم٘مكم يرد أن شم٘مع اًمقاطمدة ُمٜمٝمـ ذم رء مم٤م ٓ
يٜمٌٖمل ،ومٞمٓمٚم٘مٝم٤م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ومال شمٙمقن أُم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم ،ومٛمـ طمٞم٨م اًمقرود اًمٕم٘مكم ي٘مذقل :يذرد هذذا،
ي٘مقل :واًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف يرد قم٘مال أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م وىمع ُم٤م وىمع وظم٤موقا ذم اإلومؽ شمق َّىمػ واؾمتِم٤مر
قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف ذم إُمً٤مك قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م – واؾمتِم٤مر زيدًً ا – أو شمٓمٚمٞم٘مٝمذ٤م ،يمذؾ هذذا إُمذر ُمذـ طمٞمذ٨م
اإلُمٙم٤منً ،مقٓ أٟمف وارد ُم٤م ومٕمؾ ذًمؽ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.
إ ًذا وم٤مًمذيـ ظم٤موقا – ه١مٓء اًمثالصم٦م ُمـ أهٚمٞمٜم٤م اًمذيـ ظم٤موقا – حي يٙمـ هذا اخلقض ُمذٜمٝمؿ إٓ سمٕمذد صمٌذقت أن
زوضم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ زوضم٤مت ًمف ذم أظمرة ،وىمٚمٜم٤م :إٟمف ًمق شمّمقر أطمد أن ي٘مع – قمٞمذ٤مذا سمذ٤مهلل – ُمذـ
إطمداهـ رء ُمـ هذا ومٌ٤مإلُمٙم٤من أن شمٓمٚمؼ ُمـ ىمٌؾ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ومال شمٙمقن أُم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم ،هذذا ُمذـ
طمٞم٨م اإلُمٙم٤من اًمٕم٘مكم ،وًمٙمـ ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ اًمنمقمل اشمْمح أن هذا ُمـ اعمح٤مل :وهلذا ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿُ :م٤م َسم َٖمَذ ْ٧م
يٕمٜمل ُم٤م زٟم٧م اُمرأة ٟمٌل ىمط طمتك ًمق يم٤مٟم٧م يم٤مومرة عم٤مذا إيمرا ًُم٤م هلل هٜم٤مب ٟمٌٞمِّف أن ُيد َّٟمس ومراؿمف ومٞم٘م٤مل  -قمٞمذ٤مذا سمذ٤مهلل
وأضمؾ اهلل أٟمٌٞم٤مءه  :-هذا اًمٜمٌل اُمرأشمف زاٟمٞم٦م .هذا ُمًتحٞمؾ أن ي٘مع ،طمتك ًمق يم٤مٟم٧م يم٤مومرة يم٤مُمرأة ًمقط ويم٤مُمرأة ٟمقح،
اخلٞم٤مٟم٦م اعمذيمقرة ذم أي٦م ي٘مٞمٜمذ٤م وضمزُمذ٤م ًمٞمًذ٧م ظمٞم٤مٟمذ٦م اًمٗمذراش ًمٙمذـ ظمٞم٤مٟمذ٦م اًمٙمٗمذر ،واًمٙمٗمذر أقمٔمذؿ اخلٞم٤مٟمذ٤مت،
﴿ َ٪مخََ ا َكتََا ُ َ ا﴾ ًمٞمس اعم٘مّمقد ظم٤مٟمت٤ممه٤م اخلٞم٤مٟم٦م اًمتل يؽم َّشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمزٟم٤مً ٓ ،مٙمذقهنام ُمٕمّمذقُمتلمً ،ٓ ،مٙمذـ ٕن اهلل
( )1

شمٕم٤ممم َـم َّٝم َر ُوم َر َش أٟمٌٞم٤مئف صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿ ُمـ أن ُشم َدَ َّٟم َس سم٠من ي٘م٤مل :زوضم٦م هذا اًمٜمٌل زاٟمٞم٦م ،هذا ٓ يٙمقن ،وهذا
ِ
ٟمٌل ىمط .يٕمٜمل طمتك ًمق يم٤مٟم٧م
أُمر َىم َدَ ِر ٌّي ُمـ اهلل قمز وضمؾ َىم َّدَّ ره ،يمام ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمامُ :م٤م َز َٟم٧م اُمرأة ي
يم٤مومرة.

( )1ؾمقرة اًمتحريؿ.12 :
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محٜمََذ٦م ِ
وُم ًْذ َٓمح
ُم٤مذا يريد اًمِمٞمخ ُمـ اًمٙمالم اًمذي َّ
ىمدَّ ُمٜم٤مه ذم ه١مٓء اًمثالصم٦م يريد أن ه١مٓء اًمذيـ ظم٤موذقا – َ ْ
وطمً٤من ريض اهلل قمٜمٝمؿ – همٚمٓمقا ىمٓمٕم٤م سم٠من دظمٚمقا ذم هذا اعمقوقع دون َر ِو َّي ٍ٦م ،يمام ي٘مع ُمـ يمثػم ُمـ اًمٜمذ٤مس طمذلم
َّ
ؼم ُمـ هذه إظمٌ٤مر أن يدظمٚمقا ومٞمف همػم ُمت٠ميمديـ ُمٜمف ،حي يٙمـ ُمـ ىمّمذد هذ١مٓء ريض اهلل قمذٜمٝمؿ ضمزُمذ٤م أن
َيِمٞمع ظم ٌ
ي١مذوا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هبذا اخلقضً ،مٙمـ هذا اعمقوقع يِمد إذه٤من قم٤مدة ،وخيقض ومٞمف اًمٜم٤مس ،ورسمذام
ظم٤مض ومٞمف سمٕمض اًمّم٤محللم ًمألؾمػ دون سمّمػمة ،جمرد ُم٤م ي٘م٤مل :هٜم٤مك اُمرأة ُمـ ؿم٠مهن٤م يمذذا :دمذد أذان ًمألؾمذػ
شمتجف ودمد اخلؼم يٜمتنم سمنقم٦م ،هذا ظمٓم٠م يمٌػم ،وٓ حيؾ ،وإصؾ أن يمؾ ُمًٚمٛم٦م ـمذ٤مهرة ،طمتذك يثٌذ٧م اًمٕمٙمذس:
َات ٕمِلَك ُػ ِس ِف ْؿ ٚمََ ْ ًٝما﴾ يٕمٜمل سمٌٕمْمٝمؿ ،طملم شمًذٛمع قمذـ
وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :٭مَ ْقٓ إِ ْذ َ٠م ِؿ ْعتُ ُُؿق ُه َ٣مـ اٛمُْ ْم ِمـُُق َن َواٛمُْ ْم ِمـَ ُ
أظمٞمؽ أو قمـ أظمتؽ أُمرا يتٕمٚمؼ سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م أو سم٤مًمًقء ٓ ُشم ِِم ْٕمفَ ٓ ،يقز هذا ،وإصؾ أن هذا همػم صحٞمح ،هذا هق
( )1

وسملم أٟمف َي٥م قمٚمٞمٝمؿ إذا ؾمٛمٕمقا ُمثؾ
إصؾ طمتك يثٌ٧م اًمٕمٙمس ،وهلذا أ َّدب اهلل اعم١مُمٜملم أد ًسم٤م سم٤مًم ًٖم٤م ذم هذه اًم٘مّم٦مَّ ،
هذا أن ئمٜمقا سم٠مٟمٗمًٝمؿ يٕمٜمل سمٌٕمْمٝمؿ ماخلػم  ،هذا اعم٘مّمقد ،إٟم ُٗمس هٜم٤م ذم هذا اعمقوع أن ئمـ سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض،
وم٠مـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ؿمدة إُ ُظم َّقة ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ أـمٚمؼ قمغم أظمٞمؽ ٟمٗمًؽ يم٠مٟمف أٟم٧م ،وم٤مٕٟم ُٗمس ذم هذا اعمقوع هذا هق اعمراد
وو َقم َٔمٝمؿ أن يٕمقدوا عمثٚمف أسمدا،
هب٤م ،وإن يم٤مٟم٧م شم٠ميت ذم ُمقاوع أظمرى يراد هب٤م اًمِمخص ٟمٗمًف ،وم٠م َّدهبؿ اهلل قمز وضمؾ َ
وسملم ؾمٌح٤مٟمف أن اعم١مُمـ إذا َؾم ِٛمع ُمثؾ هذا أن قمٚمٞمف أن ي٘مقل :ؾمٌح٤مٟمؽ هذا هبت٤من قمٔمٞمؿ.
َّ
ي٘مقل اًمِمٞمخ هٜم٤م :هذا ُمـ اًمٗمرق سملم طم٤مل اًمثالصم٦م ُمـ اعم١مُمٜملم – طمً٤من ِ
ومحٜمَ٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ – وسملم
وُم ًْ َٓمح َ ْ
َّ
ظمّمف اهلل
يب َّ
يب ،قمٌد اهلل سمـ ُأ َ ي
طم٤مل ُمـ أرادوا أذي٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام هق طم٤مل رأس اعمٜم٤موم٘ملم قمٌد اهلل سمـ ُأ َ ي
ِ
قمز وضمؾ سم٘مقًمف ﴿ :وا٭م ِذي َٖمَق٧م ٬مِ ِ
وطمً٤من
محٜمَ٦م
ظمّمف ؾمٌح٤مٟمف سمٞمٜمام وقمظ اعم١مُمٜملم وُمٜمٝمؿ َ ْ
قؿ﴾ َّ
ٞم ُه مـْ ُْف ْؿ ٭مَ ُف َ٤م َذ ٌ
َ
َ
َّ
اب َ٤مظ ٌ
َْ
ِ
وُم ًْ َٓمح َو َقم َٔمٝمؿ سم٠من هذا ٓ يٜمٌٖمل ُمٜمٝمؿ وأٟمف يم٤من يٜمٌٖمل أن يت٠مدسمقا سم٤مٕدب اًمنمقمل وأن ئمٜمذقا سم٠مٟمٗمًذٝمؿ ظمذػما،

ومحٜمَ٦م ِ
وُم ًْ َٓمح وم٘م٤مل اهلل قمز وضمؾ ُمٌٞمٜم٤م ومْمٚمف قمٚمٞمٝمؿ:
طمً٤من َ ْ
ص اسمـ ُأ َ ي
ًمٙمـ َظم َّ
يب سم٠مٟمف حتديدا ًمف اًمٕمذاب اًمٕمٔمٞمؿ ،أُم٤م َّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
قؿ﴾ ٓطمظ اًمٗمرق ،ىم٤مل ذم
ْحتُ ُف ِْم ا٭مدنن ْك َقا َوأٚم َرة ٛمَس ُؽ ُْؿ ِْم َما َأ َ٪م ْضتُ ُْؿ ٪مقف َ٤م َذ ٌ
﴿و٭مَ ْقٓ َ٪م ْض ُؾ اهللِ َ٤م َؾ ْق ُؽ ُْؿ َو َر ْ َ
َ
اب َ٤مظ ٌ
يب ُم٤مذا ىم٤مل ومٞمف ﴿ َوا٭م ِذي َٖم ََق٧م
اًمثالصم٦مً :مقٓ اًمٗمْمؾ ُمـ اهلل قمز وضمؾ واًمرمح٦م ٕص٤مسمٙمؿ اًمٕمذاب اًمٕمٔمٞمؿً ،مٙمـ اسمـ ُأ َ ي
( )2

( )1ؾمقرة اًمٜمقر.12 :
( )2ؾمقرة اًمٜمقر.14:
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ِ
٬مِ ِ
يب.
قؿ ﴾ ومٝمذا َي ُدُ رًمؽ قمغم اًمٗمرق سملم اًمثالصم٦م وسملم اسمـ ُأ َ ي
ٞم ُه مـْ ُْف ْؿ ٭مَ ُف َ٤م َذ ٌ
اب َ٤مظ ٌ
َْ
ي٘مقل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ُم٤م ُمٚمخّمف :إٟمف ًمقٓ ومْمؾ اهلل ورمحتف قمٚمٞمٙمؿ أُي٤م اخل٤مئْمقن ذم ؿم٠من قم٤مئِم٦م ريض اهلل
ِ
ِ ِ
قؿ﴾ ومذ َّ
دل قمذغم أهنذؿ
قمٜمٝم٤م وهؿ اًمثالصم٦م سم٠من َىمٌِ َؾ شمقسمتٙمؿ وقمٗم٤م قمٜمٙمؿ إليامٟمٙمؿ ﴿ٛمَس ُؽ ُْؿ ِْم َما َأ َ٪م ْض ُت ُْؿ ٪مقف َ٤م َذ ٌ
اب َ٤مظ ٌ
يب وم٢مٟمف ؾمٞمٜم٤مًمف هذا اًمٕمذاب اًمٕمٔمٞمؿ ،إ ًذا َوم َّر َق شمٕم٤ممم سملم طم٤مل اًمثالصم٦م وطمذ٤مل
َٟم َج ْقا ُمـ هذا اًمٕمذاب اًمٕمٔمٞمؿ ،أُم٤م اسمـ ُأ َ ي
يب ًمف اًمٕمذاب اًمٕمٔمٞمؿ ،وأُم٤م ه١مٓء ومٚمٗمْمؾ اهلل ورمحتف َو َىم٤مهؿ ُمذـ هذذا اًمٕمذذاب اًمٕمٔمذٞمؿ ،وم٤مشمْمذح
يب ،وم٤مسمـ ُأ َ ي
اسمـ ُأ َ ي
اًمٗمرق ،اشمْمح اًمٗمرق سملم اًمثالصم٦م ه١مٓء وسملم اسمـ ُأيب اًمذي َّ ِ
ؼمه.
َي
شمقمم يم ْ َ
ِ
ِ
ىقؿ﴾ ُمذ٤م رأيذ٧م
َصم َّٛم َ٦م ُمقوع آظمر ُُم ِٝم ٌّؿ ذم اًم٘مّم٦م وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمثالصم٦مَ :
﴿و َ َْت َسبُق َك ُف َهقـًًا َو ُه َق ٤مـدََ اهللِ َ٤مظ ٌ
ضمدًّ ا
اًمِمٞمخ أؿم٤مر إًمٞمف رمحف اهلل ،وإن يم٤من ىمد يِمػم إًمٞمف هٜم٤م وًمٙمٜمف حي يتٗم َّٓمـ ًمفً ،مٙمـ حي أره ٟمٌَّف قمٚمٞمف ،هذا ُمقوع ُُم ِٝم ٌّؿ ًّ
محٜمَ٦م وطمً٤من ِ
وُم ًْ َٓمح ريض اهلل قمٜمٝمؿ فمٜمقا أن هذا إُمر يًػمً ،مٙمـ اًمقاىمع أٟمف همػم يًذػم ،قمذغم أي رء
يٌلم أن َ ْ
َّ
يدل هذا يدل قمغم ُمً٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًًّّ ا أهنؿ حي يٙمقٟمقا يريدون أذي٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٓمٕم٤مٕ :ن أذي٦م اًمٜمٌذل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ خيٗمك أهن٤م – ٓ ئمـ ومٞمٝم٤م – أهن٤م رء يًػم ،سمؾ يٕمٚمؿ يمؾ ُمًٚمؿ أن أذي٦م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمذالة
واًمًالم أُمره٤م يمٌػم ،ومٙمقهنؿ فمٜمقا ريض اهلل قمٜمٝمؿ أٟمف يًػم يدل قمغم أهنذؿ حي يٙمقٟمذقا ىم٤مصذديـ أذيذ٦م اًمٜمٌذل قمٚمٞمذف
اًمّمالة واًمًالمٕ :ن إرادَتؿ هلذا أُمر قمٔمٞمؿ ٓ ،ي٘مقل قم٤مىمؾ :إن أُمره يمٜم٧م أفمـ أٟمف يًػم ،يٕمٜمل أُمذر أذيذ٦م اًمٜمٌذل
يب ،وقمذغم
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،هذا ُحم َ ٌ٤مل ،يمؾ هذا يدل قمغم اًمٗمرق سملم ُم٤م وىمع ُمـ اًمثالصم٦م وسملم ُم٤م وىمع ُمـ اسمذـ ُأ َ ي
هذا ٓ يرد ٓ ،ي٘مقل ىم٤مئؾ :إن طمً٤م َن ِ
ومحٜمَ٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىمد وىمع ُمٜمٝمؿ ُم٤م وىمع وىمد ىم٤مل اهلل﴿ :٭مُعـقا ِْم
وُم ًْ َٓم ًح٤م َ ْ
َّ
ا٭مدنن ْكقاِ و ِ
أٚم َرة﴾ ،ٓ ،اًمًٞم٤مق خيتٚمػ مت٤مم آظمتالفَّ ،ومرق اهلل قمز وضمؾ ذم ظمٓم٤مب أي٦م ٟمٗمًٝم٤م سملم ه١مٓء وسملم اسمـ
َ َ
يب اًمٕمدو اعمٌلم.
ُأ َ ي
ذيمر سمٕمد ذًمؽ اًمقضمف اًمث٤مين سمٕمد أن َوم َر َغ ُمـ سمٞم٤من هذا اًمقضمف اًمذي ومٞمف أن أي٦م ظم٤مص٦م سمزوضم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل
الت اٛمُْ ْم ِمـَ ِ
َات ا٭مْ َغَا٪مِ ِ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ذيمر وضمٝم٤م صم٤مٟمٞم٤م وهق ًمق ىمٞمؾ :إن أي٦م﴿ :إِن ا٭م ِذيـ يرمق َن اٛمُْحصـَ ِ
َات﴾ قم٤م َُّم٦م ،وإن
ْ َ
َ ْ
َ َْ ُ
إًمػ واًمالم ٓ دًمٞمؾ قمغم أهن٤م اًمٕمٝمدي٦م سمحٞم٨م َ ُ
ص قم٤مئِم٦م ،سمؾ أي٦م ظمرضم٧م خمََ ْ َرج أي٤مت اًمٕم٤مُمذ٦م ،واهٛمذع إذا
خت ر
دظمٚمتف إًمػ واًمالم ﴿اٛمُحصـَ ِ
َات﴾ إصؾ أٟمف ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم ومال ي٘م٤مل :إن اعم٘مّمقد سمف قم٤مئِم٦م أو زوضم٤مت اًمٜمٌل
ْ َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حتديدا إٓ سمدًمٞمؾ ،ي٘مقلً :مق ىمٞمؾ :إن أي٦م قم٤م َُّم٦م هؾ ي٘مدح هذا ومٞمام ذيمره رمحف اهلل ُمـ أن اًمٚمٕمٜم٦م

98

ّمتٯم ا٭مصارم اٛمسؾقل ٤مٜم ١ماٖمؿ ا٭مر٠مقل

٭مؾشقخ ٤مبد اهلل ا٭معـؼري

ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ٓ شمٙمقن إٓ عمـ هق ُمـ اًمٙمٗم٤مر وم٢مذا يم٤مٟم٧م أي٦م قم٤مُم٦م ىمد ي٘م٤مل :إٟمف َي ْ٘م َدَ حٟٕ :مذف اشمْمذح أن أن
اعمً٠مًم٦م ُمً٠مًم٦م َىم ْدْ ٌح ُمٕمت٤مد ،ومٙمٞمػ ي٘م٤مل :إن ه١مٓء ًمٕمٜمقا ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ومٞمٙمقٟمقن يمٗمذ٤مراُ ،مذع أن اًم٘مذذف ًمذٞمس
سمٙمٗمر اًمِمٞمخ رمحف اهلل أـم٤مل هٜم٤م ضمدا ،وأراد أن يقضمف ُم٤م ذيمره ُمـ أن اًمٚمٕمٜم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة خيتص سم٤مًمٙمٗم٤مر قمغم
حي َ٘مـ دُمف طمتك ًمق ىمٞمؾ :إن أي٦م قم٤مُم٦م ،أضم٤مب سمام ىم٤مل سمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أن أيذ٦م ٟمزًمذ٧م
يمؾ طم٤مل أو سمٛمـ ٓ ُ ْ
أصال ذم ُمنميمل أهؾ ُمٙم٦م طملم يم٤من سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٝمد ،ومٙم٤مٟم٧م اعمرأة ُمذـ أهذؾ ُمٙمذ٦م إذا
ظمرضم٧م ُمٝم٤مضمرة إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مذومٝم٤م اعمنميمقن وي٘مقًمقن :إٟمام ظمرضم٧م ًمتَ ْٗم ُجذرُ ،مذ٤مذا ي٘مّمذدون
سمذًمؽ ي٘مّمدون سمذًمؽ َذ َّم اعم١مُمٜملم ًمٞمُٜم ِّٗمروا اًمٜم٤مس قمـ اإلؾمالم ُمـ ضمٝم٦م وٕضمؾ َص ِّدِّ ُمـ أرادت أن َت٤مضمرٕ :هن٤م
إٟمؽ إ ْن َظمرضم ِ
إذا ىمٞمؾِ :
٧م إمم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُر ُِم َل ِقم ْر ُو ِؽ وؿم٤مع ومٞمؽ اخلؼم ورسمام ذيمروا ومٞمؽ إؿمٕم٤مر
َ ْ
وهمػمه٤م أٟمؽ وم٤مضمرة ىمد َيٕمٚمٝم٤م هذا شمتقىمػ ومال َت٤مضمر إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ّمدَّ ه٤م قمـ اهلجذرة
ي٘مقل اًمِمٞمخ :ذم هذه احل٤مًم٦م يثٌ٧م أن ُمـ َوم َٕم َؾ هذا يم٤مومر قمغم يمؾ طم٤مل ،ومٛمـ ىمذف ُم١مُمٜم٦م ًم ُٞم َّ
إمم سمالد اإلؾمالم ومال ؿمؽ أن ومٕمٚمف يمٗمر ،ي٘مقل :ومحتك ًمق ىمٞمؾ :إن أي٦م قم٤م َُّم٦م يثٌ٧م ذم هذه احل٤مل أن اًمٚمٕمٜم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م
وأظمرة واىمع قمغم يمٗم٤مر ،ي٘مقل أيْم٤م :إذا أضمريٜم٤م أي٦م قمغم فم٤مهره٤م ،وىمٚمٜم٤م :إهن٤م قم٤م َُّم٦مٕ :ن ذم اًمذيـ ىمذذومقا قم٤مئِمذ٦م
ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُم١مُمـ ويم٤مومر ،وهق قمٌد اهلل سمـ ُأيب ُمٜم٤مومؼ ذم اًمٔم٤مهر وهق يم٤مومر ذم احل٘مٞم٘م٦م ،ومال ي ِ
ِمٙمؾ قمذغم هذذا ُمذ٤م
ُ
َي
ىمررٟم٤م أيْم٤م ُمـ اًمٚمٕمـ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،واًمًٌ٥م قمٜمده راضمع هذه اعمرة إمم اًمّمٞمٖم٦م اًمتل ورد هب٤م اًمٚمٕمذـ ،ي٘مذقل ذم
َّ
ِ
ٕمؼم قمٜمف سمٕمض أهؾ اًمٚمٖم٦م سم٠مٟمف اعمٌَٜمِ ٌّل ًمٚمٛمجٝمقل،
هذا اعمقوع :ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :٭مُعـُُقا﴾ سمّمٞمٖم٦م ُم٤م حي ُي ًَ َّؿ وم٤مقمٚمف اًمذي ىمد ُي ِّ
ي٘مقل :ذم اعمقوع أظمر اًمٚمٕمـ ُمـ اهلل ،ي٘مقل﴿ :٭مَ َعـَ َُفؿ اهلل﴾ و َوم َّرق سملم ىمقًمف﴿ :٭مُ ِعـُُقا﴾ وسملم ىمقًمف﴿ :٭مَ َعـََفؿ اهلل﴾،
ُم٤م اًمٗمرق ي٘مقل :اًمٗمرق أن اًمٚمٕمـ سم٤مًمّمٞمٖم٦م إومم سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمجٝمقل اًمذي حي ُي ًَ َّؿ وم٤مقمٚمف يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمالقمـ ومٞمف
همػم اهللُ :مثؾ ُمـ ُمثؾ اعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس ،يمام ذيمر اهلل ًمٕمٜم٦م اعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس ،وَيقز أن يٚمٕمٜمٝمؿ اهلل ذم وىم٧م ويٚمٕمٜمٝمؿ
ظمٚم٘مف أيْم٤م ذم وىم٧م ،وَيقز أن َّ
يتقمم اهلل قمز وضمؾ ًمٕمٜم٦م سمٕمْمٝمؿ حتديدا وهؿ ُمـ هؿ اًمذيـ ىمذومقه٤م ـمٕمٜم٤م ذم اًمديـ
ومٞمٙمقن اًمٚمٕمـ ُمـ اهلل ٕهنؿ ىمد ىمذومقا ِ
لم ذم اًمديـ ،ويٚمٕمـ ظمٚم٘مف أظمريـ اًمذيـ ىمذومقا سمٖمػم هذا اًم٘مّمد ،ي٘مقل:
ـم٤مقمٜمِ َ
شمٕمروقا ًمٚمٛم١مُمٜم٤مت سم٘مّمد َص ِّدِّ هـ قمـ اهلجرة واًمتٜمٗمذػم ُمذـ
وم٤مًمّمٞمٖم٦م أن َّومرىم٧مُ ،مـ اًمالقمـ اًمالقمـ ذم اًمذيـ َّ
اإلؾمالم ًمٕمٜمٝمؿ اهلل ،أُم٤م اًمّمٞمٖم٦م إظمرى ومٗمٞمٝم٤م اًمٚمٕمـ سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمجٝمقل ،ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن اًمالقمـ همػم اهلل قمز وضمؾ
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يم٤معمالئٙم٦م واًمٜم٤مس ،ويٛمٙمـ أن َيٚمٕمـ اهلل قمز وضمؾ سمٕمْمٝمؿ ممـ ىمّمد اًمّمد قمـ اًمديـ و َيٚمٕمـ ظمٚم ُ٘مف اًمّمٜمػ اًمث٤مين،
وٓ ؿمؽ أن ًمٕمٜم٦م اهلل أقمٔمؿ ،يٕمٜمل ًمٕمٜم٦م اهلل ىمٓمٕم٤م هل أقمٔمؿ ُمـ ًمٕمٜم٦م اًمٜم٤مس ،أو طمتك ًمٕمٜم٦م اعمالئٙم٦م ،وم٢مذا ًمٕمذـ اهلل –
قمٞم٤مذا سم٤مهلل – وم٤مًمٚمٕمـ ُمـ اهلل أؿمد ،ي٘مقل أيْم٤مً :مٕمٜم٦م اخلٚمؼ ىمد شمٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمدقم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ،أو سمٛمٕمٜمك أن ُيٌٕمدهؿ اهلل
قمز وضمؾ قمـ اًمرمح٦مَ ،ىم َّر َب ًمؽ اعمً٠مًم٦م ذم ُمقوقع اًمٚمٕم٤من اًمذي يٙمقن سملم اًمرضمؾ واُمرأشمف :إذا ىمذف اًمرضمؾ زوضمتف
َشمال َقمٜمَ٤مُ :م٤مذا ي٘مقل ذم اخل٤مُمً٦م يدقمق اًمزوج قمغم ٟمٗمًف سم٠من يٚمٕمٜمف اهلل إن يم٤من ُمـ اًمٙم٤مذسملم.
٤مه َؾ ُمًٚمؿ ُمع يم٤مومر ،أو طمتك ًمق
٤مه ُؾ اصمٜم٤من قمغم ُمً٠مًم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ :يم٠من َيتٌََ َ
٤مه َٚم٦م :طملم َيتٌََ َ
ي٘مقل :ويمذًمؽ أُمر اعمٌَُ َ
اًمًٜمِّ رل قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم اؾمتقى قمغم قمرؿمذف ،ي٘مذقل:
٤مه َؾ ُؾمٜمِّ ٌّل ُمثال ُمع ُمٌتدع ذم ُمً٠مًم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ ،يم٠من َيتٌََ َ
َشمٌَ َ
٤مه َؾ ر
ِ
ِ
اًمًٜمِّ رل ُمـ ؿمدة ي٘مٞمٜمف :أٟم٤م أسم٤مهٚمؽ وم٠مىمقلً :مٕمٜم٦م اهلل قمغم
ُأ َسم٤مه ُؾ قمغم هذا ،و ُيٌَ٤مه ُؾ اعمٌتدع قمغم شم٠مويؾ آؾمتقاء ،ومٞم٘مقل ر
٤مه َؾ اًمٖم٤مًم٥م أٟمف ُيٕم٤م َىم٥م ر
وحتؾ سمف اًمٜم٘مٛمذ٦م ،وإن
٤مه َٚم ُ٦م يؽم َّشم٥م قمٚمٞمٝم٤م قم٘مقسم٦م ،اًمٖم٤مًم٥م أٟمف ُيٕم٤م َىم٥مُ ،مـ َسم َ
اًمٙم٤مذب ُمٜم٤م ،وم٤معمُ ٌَ َ
يم٤من ىمد ُي َ
٤مهٚم٦م يالطمظ أُمر هق أن اخلقض ذم اعمٌ٤مهٚم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م يٙمقن ُمـ ِىم ٌَؾ
ٛمغم ًمف  -قمٞم٤مذا سم٤مهلل  -وذم ُمقوقع اعمُ ٌَ َ
٤مه ُؾ وُم٤م اًمّمٞمٖم٦م ُشمٌ ِ
٤مه ُؾ وُمـ اًمذي يٌ ِ
أهؾ اًمٕمٚمؿُ :متك يٌ ِ
٤مهٚم٦م
٤مه ُؾ
اًمراوميضُ :م٤م َيٗمرض قمٚمٞمؽ اًمراوميض صٞمٖم٦م اعمُ ٌَ َ
َ
َُ
َُ
َ
َّ
شم٘مقلُ :م٤م أسم٤مهؾ أٟم٤م هبذا اًمِمٙمؾ ،أسم٤مهؾ سمّمٞمٖمتؽ أٟم٧م ٓ ،أٟم٤م أسم٤مهؾ سمّمٞمٖمتل ،سمّمٞمٖم٦م أهؾ اًمًٜم٦م وأومروٝم٤م قمٚمٞمذؽ
وأرهمؿ هب٤م أٟمٗمؽ ،أُم٤م أن أسم٤مهؾ سمٓمري٘متؽ أٟم٧م ُٓ ،م٤م أسم٤مهؾ ،ومٚمٚمٛمٌ٤مهٚم٦م صٞمٖم٦مُ ،م٤م ي٘مقل :سم ِ
٤مهذ ْؾ سمٓمري٘متذلٓ ،ٓ ،
َ
أسم٤مهؾ سمٓمري٘متؽ ،أٟم٤م أومرض قمٚمٞمؽ اًمًٜم٦م وٓ شمٗمرض َقم َ َّكم اًمرومض ،وم٤محل٤مصؾ أن أُمر اعمٌ٤مهٚم٦م ىمد يٓمقل اًمٙمالم ومٞمذف،
ًمٙمـ اًمقاىمع أن أُمر اعمٌ٤مهٚم٦م يؽم َّشم٥م قمٚمٞمف سمال ؿمؽ ًمٕمـ  -قمٞم٤مذا سمذ٤مهلل  -وومٞمذف يٚمٕمذـ اعمُ ِ
ٌ٤مهذ ُؾ ٟمٗمًذف إن يمذ٤من يم٤مذسمذ٤م:
َ َ
ِ
٦م﴾ ،ومٞم٘مقل :اعمٌ٤مهٚم٦م أن يتٌ٤مهؾ اًمٓمروم٤من سمجٕمؾ اًمٚمٕمٜم٦م قمغم اًمٙم٤مذب ُمٜمٝمام.
﴿ َ٪مـَ َْج َعؾ ٭مَ ْعـَ َة اهلل َ٤م َٜم ا٭م َؽَاذٕمِ َ
ىم٤مل :مم٤م ُيٚمٕمـ سمف اًم٘م٤مذف أن َُي َٚمد يٕمٜمل يم٠مٟمف ي٘مقل :إن اهٚمد ومٞمذف شمٌٞمذ٤من ُٕمذر اًمٚمٕمذـ ،و ُشمُذ َر رد ؿمذٝم٤مدة اًم٘مذ٤مذف
ِ
ور َّد ؿمٝم٤مدشمف وشمٗمًٞم َ٘مف هذه ًمٞمً٧م
حل َّدَّ شمٓمٝمػمَ ،
و ُي َٗم ًَّ ُؼٓ ،طم ْظ ُم٤مذا ىم٤مل اًمِمٞمخ سمٕمده٤م ىم٤مل :وذم ذًمؽ رمح٦م ًمفٕ :ن ا َ
ؾمٝمٚم٦م قمٚمٞمف ،طمتك ًمق رأى اهلالل وهق ص٤مدق ذم رُمْم٤من وأشم٤مٟم٤م ًم٘مٚمٜم٤مُ :مذردود اًمِمذٝم٤مدةُ ٓ ،شم٘مٌذؾ ؿمذٝم٤مدشمؽ ،وًمذق
وطم َدَ ْد َٟم َ
وضم َٚم ْدْ ٟم٤مك ،إٓ أن يتقب ىمٓمٕمذ٤م،
أىمًٛم٧م إيامن اعمٖم َّٚمٔم٦م ،أٟم٧م وم٤مؾمؼ ،أٟم٧م ُمردود اًمِمٝم٤مدة ،أٟم٧م
َ
٤مك َ
ىمذوم٧م َ
ِ
يـ َٖمَا ُٕمقا﴾ ي٘مقل :هذا اًمذي ي٘مع ًمٚم٘م٤مذف ٓ ؿمؽ أٟمف رمح٦م ُمذـ اهللٟٕ :مذف ُخي ِّٗمذػ
إذا شم٤مب وم٘مد اؾمتثٜم٤مه اهلل﴿ :إِٓ ا٭مذ َ
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قمٚمٞمف ،وضم٤مء قمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أن اهلل قمز وضمؾ ضمٕمؾ هذه احلدود يم َّٗم٤مرات ٕهٚمٝم٤م .
ي٘مقل :سمخالف ُمـ ًَمٕمٜمَف اهلل سمٜمٗمًف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة :وم٢من ذًمؽ ُم ِ
ٌٕم ٌدٌ قمـ اًمرمح٦م – قمٞم٤مذا سم٤مهلل – أ َّيد اًمِمٞمخ ُمذ٤م
َ
ُ
( )1

٤مب يم٤مومر ،طمٞم٨م ىم٤مل :إن ىمقل اهلل قمز وضمؾ﴿ :إِن
اًمً َّ
ىم٤مل ُمرة أظمرى سمّمٞمٖم٦م أظمرى ذم أي٦مً :مٞم٠مظمذ ُمـ يمؾ هذا أن َّ
ا٭م ِذيـ ي ْم ُذو َن اهللَ ور٠مق٭مَف ٭مَعـََفؿ اهللُ ِْم ا٭مدنن ْكقاِ و ِ
أٚم َر ِة﴾ سمِ َؿ َظمتَ َؿ اهلل أي٦م َ ﴿ :و َأ َ٤مد َُهل ْؿ َ٤م َذا ًٕما نم ِفقـًًا﴾ ىم٤مل :وحي َيئ
َ َ
ََ ُ ُ َ ُ ُ
َ ُ
اًمٕمذاب اعمٝملم ذم اًم٘مرآن إٓ ًمٚمٙمٗم٤مر ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممِ ِ :
٦م﴾ ويم٠مٟمف رمحف اهلل اؾمذت٘مرأ أيذ٤مت،
اب نم ِف ٌ
يـ َ٤م َذ ٌ
﴿و٭م ْؾ َؽَا٪م ِر َ
َ
وأورده٤م رمحف اهلل ذم إصؾ ،اؾمت٘مرأ أي٤مت اًمقاردة ذم اًمٕمذاب ومقضمده٤م يمذًمؽ :اًمٕمذاب اعمٝملم ي٘مذقلً :مٚمٙمٗمذ٤مر،
ِ
يـ
﴿وا٭مىذ َ
سمخالف اًمٕمذاب اًمٕمٔمٞمؿً ،مٙمـ اًمٕمذاب اعمٝملم اؾمت٘مرأ أي٤مت رمحف اهلل ذم اًم٘مذرآن ومقضمذده٤م ذم اًمٙمٗمذ٤مرَ :
ىؿ َ٤م َ
اخت َ
َىذ َها ُهى ُز ًوا ُأ ْو٭مَئِ َ
﴿وإِ َذا َ٤مؾِ َؿ ِم ْـ آ َياٖمِـََا َ١م ْقئًًا َ
َ٬م َػ ُروا َو َ٬مَذ ُٕمقا ٕمِآ َياٖمِـََا َ٪ملُ ْو٭مَئِ َ
اب
اب نم ِف ٌ
ىذ ٌ
٦م﴾ َ ،
ؽ َُهل ْؿ َ٤م َذ ٌ
ىؽ َُهل ْ
( )2

﴿اخت َُذوا َأ ْي ََم َهن ُ ْؿ ُ٘مـ ًة َ٪م َصدنن وا َ٤مـ َ٠مبِ ِ
٦م﴾  ،وىم٤مل ذم اعمٜم٤موم٘ملمَ :
٦م﴾ وؾمذ٤مق قمذد ًدا ُمذـ
اب نم ِف ٌ
نم ِف ٌ
قؾ اهللِ َ٪م َؾ ُف ْؿ َ٤م َذ ٌ
( )4

( )3

أي٤مت ،ىم٤مل :حي َيئ اًمٕمذاب اعمٝملم ذم اًم٘مرآن إٓ ذم طمؼ اًمٙمٗم٤مر ،ىمد دملء آي٦م ذيمذر ومٞمٝمذ٤م اًمٕمذذاب اعمٝمذلم ذم طمذؼ
ِ ِ
ِ
﴿و َمـ َي ْع ِ
٦م﴾ ذيمر
اب نم ِف ٌ
َارا ٚمََ ا٭مدًً ا ٪م َقفا َو٭مَ ُف َ٤م َذ ٌ
اًمٕمّم٤مة وهل ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
ص اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُف َو َيتَ َعد ُٙمدُُ و َد ُه ُيدْْ ٚم ْؾ ُف َك ً
ِ
٦م﴾ اًمّمذٞمٖم٦م اًمتذل وردت ذم أيذ٦م أقمذد هلذؿ
اب نم ِف ٌ
﴿و٭مَ ُف َ٤م َذ ٌ
هٜم٤م أن اًمّمٞمٖم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م أن اًمٕمذاب ُأقم َّدَّ هلؿ ىم٤ملَ :
( )5

اًمٕمذاب اعمٝملم ،وأيْم٤م ىم٤مل :هل – واهلل أقمٚمؿ – حمٛمقًم٦م قمغم َُمـ ضمحدوا اًمٗمرائض ،ومٚمٞمس اعم٘مّمقد سم٤مًمٕمّمٞم٤من هٜمذ٤م
َ
جمردا :وهلذا
اًمٕمّمٞم٤من اعمجرد وإٟمام قمّمٞم٤من اًمٙمٗم٤مر ،ومٝمؿ اًمذيـ
اؾمتخ رٗمقا سم٤مًمٗمرائض وضمحدوه٤م ٓ ُمـ َقم ََم قمّمٞم٤مٟم٤م َّ
محؾ اًمٕمّمٞم٤من هٜم٤م قمغم قمّمٞم٤من اًمٙم٤مومر ،ىم٤مل :وسمٜم٤مء قمٚمٞمف ٓ ي ِ
ىمدَّ ُمٜم٤مهٕ :ن اًمٕمذاب اعمٝمذلم ُمذرة أظمذرى
ِمٙمؾ قمغم ُم٤م َّ
ُ
ً
خمتص سم٤مًمٙمٗم٤مر طمتك ذم هذه أي٦م ،إذ اًمٕمّمٞم٤من هٜم٤م هق اًمٕمّمٞم٤من إيمؼم ،وُمٕمٚمذقم أن اًمٕمّمذٞم٤من واًمٗمًذؼ واًمٔمٚمذؿ
واًمنمك واًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق أيمؼم وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق أصٖمر :وم٤مًمٗمًؼ يٓمٚمؼ قمغم أومًؼ اًمٗم٤مؾم٘ملم وأيمثر اًمٙمذ٤مومريـ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن – سم٤مب قمالُم٦م اإليامن طم٥م إٟمّم٤مر ( ،)18وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احلدود – سم٤مب احلدود يمٗم٤مرات ٕهٚمٝم٤م
(.)1729
( )2ؾمقرة احل٩م.57 :
( )3ؾمقرة اه٤مصمٞم٦م.9 :
( )4ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.16 :
( )5ؾمقرة اًمٜمً٤مء.14 :
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وهق إسمٚمٞمس٪َ ﴿ :م َػ َس َؼ َ٤م ْـ َأ ْم ِر َرٕمف﴾ هؾ ي٘م٤مل :إٟمف ومًؼ يمٗمًؼ اًمذيـ أُمر اهلل سم٤مًمت٠ميمد ُمذـ ظمذؼمهؿ﴿ :إِن َ٘مىاء ُ٬م ْؿ
َ٪م ِ
ا٠م ٌؼ ٕمِ َـ َبلٍ َ٪م َت َبق ُـُقا﴾ ٓ ،إن ضم٤مءيمؿ وم٤مؾمؼ ُمـ قمّم٤مة اعمًٚمٛملم ،أُم٤م ومِ ًْ ُؼ إسمٚمٞمس ومٝمق أيمؼم ىمٓمٕم٤م ،وهٙمذا اًمٔمٚمؿ ىم٤مل
( )1

ِ
ِ
ِ
قؿ﴾ ويرد اًمٔمٚمذؿ اًمذذي
شمٕم٤مممَ :
ا٭م٨م َك ٭مَظُ ْؾ ٌؿ َ٤مظ ٌ
﴿وا٭مْ َؽَا٪م ُرو َن ُه ُؿ ا٭مظاٛمُق َن﴾ اًمٔمٚمؿ هٜم٤م هق اًمٔمٚمؿ إيمؼم﴿ ،إِن ْ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
وٟمّم٧م
اصطَ َػقْـََا م ْـ ٤مبَاد َكَا َ٪مؿـْ ُْف ْؿ َ٣م ِاَل ٌ ٭مـَ ْػسف﴾ ُمـ قمّم٤مة اعمًٚمٛملمَّ ،
يـ ْ
َاب ا٭مذ َ
ي٘مع ُمـ اعمًٚمؿُٗ ﴿ :مؿ َأ ْو َر ْٗمـََا ا٭مْؽتَ َ
( )3

( )2

( )4

أي٦م قمغم أٟمف هق واًمً٤مسمؼ سم٤مخلػمات واعم٘متّمد ذم اهٜم٦م ،وم٤مًمٔمٚمؿ واًمٗمًؼ واًمٙمٗمر واًمنمك واًمٕمّمٞم٤من قمذغم ٟمذققملم:
ٟمّم٤م ُمـ اًمٜمّمقص قمغم أن اعمراد سمف اًمٙمٗمذر
ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق أيمؼم وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق أصٖمر ،وُمـ اخلٓمر اًمٙمٌػم أن َحيٛمؾ إٟمً٤من ًّ
إيمؼم وهق وارد ذم اًمٙمٗمر إصٖمر ،هذا ظمٓمػم ضمدإ :ن ُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمؽ ُشمٙم ِّٗمر ُمـ ٓ َيٙم ُٗمر ،وهٙمذذا اًمنمذك إذا
ورد ذم اًمنمك إصٖمر وفمٜمٜمتف ذم إيمؼم َيم َّٗم ْر َت اعمًٚمؿٕ :ن اعمنمك ذيم٤م أصٖمر ٓ ؿمؽ أٟمف ُمـ اعمًذٚمٛملم ،وُمذـ
قمجٞم٥م ُم٤م وىمع أن اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل خيت٤مر ذم اهديد ُمـ ىمقًم ْٞمف أن إُم٤مم اًمّمالة إذا َؾم ِٛمع وهق رايمع َُمـ َد َظمؾ وم٢مٟمف ٓ
يٜمتٔمره ،ي٘مقل رمحف اهلل :واٟمتٔم٤مره ذك ،اٟمتٔم٤مره ذك أيمؼم أم أصٖمر أصٖمر ىمٓم ًٕم٤م ،ي٘مٞمٜمً٤م أصٖمرٟٕ :مف ي٘مقل :يٜمٌٖمل
وصمٛمذ٦م
أن يٙمقن اًم٘مّمد ذم اًمّمالة أٓ شمٜمٔمر إمم أن يدرك اعمّمكم أو ٓ يدرك ،ىمٓمٕم٤م هذا ىمقل ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمذؿَّ ،
ىمقل آظمر ًمٕمٚمف أىمقى أٟمف يٜمتٔمر ًمٚمٛمّمٚمح٦مٟٕ :مف إذا أدرك اًمريمقع أدرك اًمريمٕم٦م.
٤مو ْر ِد ري عم٤م رأى اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ي٘مقل :إن هذا ذك ،ىم٤مل :إن إُم٤مم اًمّمالة إذا ومٕمؾ
سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م يمام ٟم٘مؾ اعمَ َ
يرشمدر وحيؾ دُمف! ُمـ أيـ وىمع هذا اخلٓم٠م ُمـ قمدم اًمتٗمريؼ سملم َٟم ْق َقم ِل اًمنمكَ ،
٤مو ْر ِد ري وىم٤مل :إٟمف
هذا ر
وظم َّٓم٠مه ىمٓمٕم٤م اعمَ َ
﴿و َمىـ َي ْع ِ
َّ
ىص اهللَ َو َر ُ٠مىق٭مَ ُف َو َيتَ َعىد
اؾمتحؾ دُمف سم٤مًم َّٔم ِّـ واخلَ ْرصُ :م٤م اعم٘مّمقد أن هٜم٤م اعم٘مّمقد أن ىمقًمف شمٕمذ٤مممَ :
ِ ِ
ِ
٦م﴾ ي٘مقلُ ٓ :ي ِْم ِٙمؾٕ :ن أي٦م ذم اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ قمّمذٞم٤مهنؿ قمّمذٞم٤من
اب نم ِف ٌ
َارا ٚمََ ا٭مدًً ا ٪م َقفا َو٭مَ ُف َ٤م َذ ٌ
ُٙمدُُ و َد ُه ُيدْْ ٚم ْؾ ُف َك ً
٦م﴾ حي يذيمر أن اًمٕمذاب
اب نم ِف ٌ
﴿و٭مَ ُف َ٤م َذ ٌ
أيمؼم ممـ ضمحدوا اًمٗمرائض ،صمؿ إُمر اًمث٤مين أن اًمّمٞمٖم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م إٓ ذيمر َ
ِ ِ
ُأ ِقم َّدَّ ًمفُ ،م٤م اًمٗمرق ي٘مقل :اًمٕمذاب يٕم ردر ٕهؾ اًمٙمٗمر يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اًمٜم٤مر ُ ِ
يـ﴾ واًمٜم٤مر ىمذد ُظم ِٚم َ٘مذ٧م
﴿أ٤مد ْت ٭م ْؾ َؽَا٪م ِر َ
َُ
قطمديـ وم٢مهنؿ إذا دظمٚمقا اًمٜم٤مر خيرضمذقن ُمٜمٝمذ٤م
هلؿ –قمٞم٤مذا سم٤مهلل – ٕهنؿ ٓ خيرضمقن ُمٜمٝم٤م أسمدا ،أُم٤م أهؾ اًمٙمٌ٤مئر ُمـ اعم ِّ
( )1ؾمقرة احلجرات.6 :
( )2ؾمقرة اًمٌ٘مرة.254 :
( )3ؾمقرة ًم٘مامن.13 :
( )4ؾمقرة وم٤مـمر.32 :
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وًمق سمٕمد طملم ،ىم٤مل :اًمًٌ٥م أن اًمٌمء ُي َٕم ردر عمـ اؾمتقضمٌف واؾمتح َّ٘مف و َُمـ هق َأ ْو َمم اًمٜم٤مس سمف ،صمؿ ىمد يدظمؾ ُمٕمف همذػمه
سمٓمريؼ اًم َّت ٌَع أو ًمًٌ٥م آظمر ،احل٤مصؾ أن اًمِمٞمخ ُمـ هذه اعمٜم٤مىمِم٦م اًمتل اؾمتٖمرىم٧م ذم اًمٙمت٤مب – إصؾ – صٗمح٤مت
ُمٓمقًم٦م ًم ُٞمٔمٝمر اًمٗمرق سملم َُمـ ُي١مذي اًمرؾمقل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ ومٞمٙمٗمذر سمذذًمؽ
ـمقيٚم٦م ًّ
ضمدًّ ا ٟم٤مىمش هذه اعمٜم٤مىمِم٦م َّ
شم٘مدَّ م ذم أول اًمٗمّمؾ احلٙمؿ
وُمر قمغم يمؾ هذه أي٤مت إلصمٌ٤مت هذا احلٙمؿُ ،مع أٟمف يمام َّ
ويًتقضم٥م اًم٘متؾ وسملم همػمهَّ ،
اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وم٢مٟمف يًتقضم٥م اًم٘متؾ ويٙمقن يم٤مومراُ ،م٤م
جمٛمع قمٚمٞمف ،هذا إُمر جمٛمع قمٚمٞمف :أن َُمـ َؾم َّ
٥م َّ
ذم هذا ٟم٘م٤مشً ،مٙمـ أشمك سمٙمؾ هذه أي٤مت وسمٙمؾ هذه اًمٜمّمقص مم٤م ىمد يٙمقن اًمقضمف ومٞمف ىمق ًّي٤م ضمٚمٞمًّ٤م واوح٤م ومم٤م ىمذد
يٙمقن ذم اًمقضمف رء ُمـ اخلٗم٤مء ،وىمد يٜم٤مزقمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمف.
قرد أيْم٤م أن سمٕمض أي٤مت ٓ ُشم ِ
و ُي ِ
ِمٙمؾ يٕمٜمل ٓ يتقضمف قمغم يمالُمف يمذا ويمذا ُمـ اًمٜمّمقص ،وهذا ذم احل٘مٞم٘مذ٦م
ومٞمف ِد ْر َسم ٌ٦م ىمقي٦م ويمٌػمة ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّمقص ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتٜمٌ٤مط ُمٜمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ إُم٤مم أشم٤مه اهلل قمز وضمؾ
ُم٤م أشم٤مه ُمـ اًمٗمٝمؿ واًمٌّمػمة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،و ُيِمٌِف ُم٤م ومٕمٚمف ذم هذا اًمٙمت٤مب ُم٤م طمّمؾ ُمٜمف ذم يمت٤مب (ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م)
اًمًذ ِّؿ
ذم اًمرد قمغم اًمراومْم٦م وم٢من اًمِمٞمخ رمحف اهلل ذم هذا اًمٙمت٤مب ،احل٘مٞم٘م٦م هذا اًمٙمت٤مب ُي َٕم ردر سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمراومْم٦م سمٛمث٤مسمذ٦م ر
اًمز َقم ِ
٤مف ،ؿمديد ضمدًًّّ ا قمٚمٞمٝمؿ :وهلذا يٌٖمْمقن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمٖمْم٤مء ؿمديدةٕ :ن احل٘مٞم٘م٦م أن اًمِمٞمخ شمت ٌَّع اًمراومْم٦م شمت رٌ ًٕم٤م ُِمـ
ر
أقمج٥م ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمتت رٌع طمتك أهن٤م أظمذت سمٕمض اًمرؾم٤مئؾ اعمًت٘مٚم٦مُ ،مثال رؾم٤مًم٦م ُمًت٘مٚم٦م ذم اهقاٟمذ٥م اًمٕم٘مٚمٞمذ٦م ذم
ٟم٘م٤مش اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمٚمراومْم٦م ،وم٘مط ذم اهقاٟم٥م اًمٕم٘مٚمٞم٦مٟٕ :مف اؾمتخدم ُمٕمٝمذؿ يمذؾ رء رمحذف اهلل ،اؾمذتخدم اًم٘مذرآن،
واًمًٜم٦م ،وإمج٤مع إُم٦م ،واًمت٤مريخ ،واًمٚمٖم٦م ،واًمٕم٘مؾ ،سمحٞم٨م ص٤مر هذ١مٓء يمذام ىمٞمذؾ :ذم أىمذامع ( )  ٓ ،يًذتٓمٞمٕمقن
( )1

اخلروج ُمـ ؿمدة ُم٤م شمتٌَّٕمٝمؿ ،ومٙمثػم ُمـ اًمقضمقه اًمتل ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م هم٤مي٦م ذم اًم٘مقة ،وسمٕمض ُمـ اًمقضمقه يٙمقن أُمره٤م
دون ذًمؽ ذم اًم٘مقة ،هذه ـمري٘م٦م اًمِمٞمخ أن يقرد ُم٤م اؾمتٓم٤مع ُمـ إدًم٦م ذم اعمً٠مًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م ،وعم٤م يم٤من اًمٙمت٤مب ُمّمٜمَّٗم٤م
ذم ص٤مرم ُمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ اؾمذتققم٥م رمحذف اهلل ُمذ٤م اؾمذتٓم٤مع اؾمذتٞمٕم٤مسمف ُمذـ هذذه
اًمٜمّمقص.
ِّ
ؾمٜم١مظمر هذا اًمقضمف ٕين أقمٚمؿ أٟمف َي ُٓمقل ضمدا ،وىمدُمٜم٤م اًمقضمٝملم أو إدًم٦م إظمرى يمٚمٝم٤م،
ًمذًمؽ ىمٚم٧م سم٤مُٕمس:
هلذا اًمٖمرض ،أن ٟمنمع – إن ؿم٤مء اهلل – ذم أدًم٦م اًمًٜم٦مٟٕ :مٜم٤م ذطمٜم٤م سم٤مُٕمس سم٘مٞم٦م أي٤مت ،ومًٜمٌدأ إن ؿم٤مء اهلل أن

( )1قمٌ٤مرة همػم واوح٦م.
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٤مبٟ ،مٕمؿ.
اًمً ِّ
ذم اًمٗمّمؾ اعمتٕمٚمؼ سم٠مطم٤مدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمداًم٦م قمغم ىمتؾ َّ
ىم٤مل رمحف اهلل٪َ :م ْص ٌؾ
وأما ا٭مسـة ٪ملٙماديث:
** ذيمر هٜم٤م ً
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .اقمتٜمك اعمّمٜمِّٗمقن سم٤معمً٠مًم٦م
ومّمال ذم إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ىمتؾ َُمـ َؾم َّ
٥م َّ
اًمٜمٌل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ،
ومٌقب أسمق داود رمحف اهلل ذم يمت٤مب احلدود ُمـ يمت٤مب اًمًٜمـ سم٤مسم٤م ذم احلٙمؿ ومٞمٛمـ َؾم َّ
َّ
٥م َّ
َر َوى ومٞمف طمديثلم ي٠مشمٞم٤من – إن ؿم٤مء اهلل – و َأ َصم ًرا قمـ أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ي٠ميت – إن ؿم٤مء اهلل – أيْم٤م ،أُم٤م اًمٜمً٤مئل ذم
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ذيمذر ومٞمذف أيْمذ٤م أطمذد
«اًمًٜمـش ومجٕمؾ ذم يمت٤مسمف حتريؿ اًمذم شمرمج٦م ذم احلٙمؿ ومٞمٛمـ َؾم َّ
٥م َّ
إطم٤مدي٨م اًمقاردة هٜم٤م ،ويمذًمؽ ظمؼم اًمّمدِِّّ يؼ ،وؾمٞم٠ميت – إن ؿم٤مء اهلل – وم٤مقمتٜمك أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤معمً٠مًم٦م وسمٞم٤من احلٙمؿ ذم
٤مب ًمٚمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.
اًمً ِّ
قمدو اهلل اخلٌٞم٨م َّ
وأورد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م مجٚم٦م يمثػمة ُمـ اًمٜمّمقص رمحذف اهلل ُمٜمٝمذ٤م ُمذ٤م هذق صم٤مسمذ٧م قمٜمذده صذحٞمح ،وُمٜمٝمذ٤م ُمذ٤م هذق ذم
«اًمّمحٞمحلمش ٓ إؿمٙم٤مل ذم صمٌقشمف ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م َىم َّقاه سم٤مٕؾمٚمقب اًمذي ؾمٜمذيمره إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ٓطم٘م٤م ،ومٕمٛمؾ ذم إدًم٦م
٤مب
اًمًذ َّ
هٜم٤م ذم اًمًٜم٦م يمام قمٛمؾ ذم أدًم٦م اًم٘مرآن ،يٕمٜمل اؾمتققم٥م ُم٤م اؾمتٓم٤مع أن يًتققم٥م ُمـ إدًمذ٦م اًمدا ًَّمذ٦م قمذغم أن َّ
ُي٘متؾٟ ،مٕمؿ.

ىم٤مل رمحف اهلل :احلدي٨م إولُ :م٤م رواه اًمِمٕمٌل قمـ َقم ِ يكم أن ُيقدي٦م يم٤مٟم٧م شمِمتؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ
( )1

وشم٘مع ومٞمف :ومخٜم٘مٝم٤م رضمؾ طمتك ُم٤مشم٧م ،وم٠مسمٓمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َد َُمٝم٤م .
( )2

َّ
وروي أن اًمرضمؾ يم٤من أقمٛمك وهق طمذدي٨م ضمٞمذد ،وهذق ُمتّمذؾ:
رواه أسمق داود واسمـ َسم َّٓم٦م،
واؾمتدل سمف أمحدُ ،
رؾمال ومٝمق طمج٦م ووم٤مىم٤مٕ :ن اًمِمٕمٌل صحٞمح اعمراؾمٞمؾ قمٜمدهؿً ،مٞمس ًمف ُمرؾمؾ إٓ
ٕن اًمِمٕمٌل رأى قمٚمٞمًّ٤م ،وًمق يم٤من ُُم َ
صحٞمح.
( )1هق :قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م اهل٤مؿمٛمل اًم٘مرر ،أسمق احلًـ :أُمػم اعم١مُمٜملم ،راسمع اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ،وأطمد اًمٕمنمة اعمٌنميـ ،واسمـ
قمؿ اًمٜمٌل وصٝمره ،وأطمد اًمِمجٕم٤من إسمٓم٤مل ،وُمـ أيم٤مسمر اخلٓمٌ٤مء واًمٕمٚمامء سم٤مًم٘مْم٤مء ،وأول اًمٜم٤مس إؾمالُم٤م سمٕمد ظمدَي٦م ،وًمد سمٛمٙم٦م ،وريب ذم طمجر
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وحي يٗم٤مرىمف .ويم٤من اًمٚمقاء سمٞمده ذم أيمثر اعمِم٤مهد .وأىم٤مم قمكم سم٤مًمٙمقوم٦م إمم أن ىمتٚمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ همٞمٚم٦م ذم ُم١ماُمرة 17
رُمْم٤من ؾمٜم٦م 42هذ( .أؾمد اًمٖم٤مسم٦م.)789/1 :
( )2أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب احلدود – سم٤مب احلٙمؿ ومٞمٛمـ ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)4362
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وهذا سيح ذم ضمقاز ىمتٚمٝم٤مٕ :ضمؾ ؿمتؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهذق دًمٞمذؾ قمذغم ىمتذؾ اًمذذُمل واعمًذٚمؿ
واعمًٚمٛم٦م إذا َؾم ٌَّ٤م سمٓمريؼ إَ ْو َمم.

** ذيمر هذا احلدي٨م إول :يرويف اًمِمٕمٌل رمحف اهلل قم٤مُمر سمـ َذ ِ
اطمٞمؾ ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم اعمِم٤مهػم قمذـ قمذكم
َ

شمً٥م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،وم٘متٚمٝم٤م أطمد اعمًذٚمٛملم سمذ٤مخلٜمْؼ
ريض اهلل قمٜمف ذم ؿم٠من هذه اًمٞمٝمقدي٦م ،يمام ؾمٛمٕم٧م ر
طمتك ُم٤مشم٧مُ ،م٤مذا يم٤مٟم٧م شمٗمٕمؾ يم٤مٟم٧م – ىمٌَّحٝم٤م اهلل – شمِمتؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٠مسمٓمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف
ٝمدَ رة اًمدم ،احلدي٨م اؾمتدل سمف أمحد يمام ذيمر اًمِمٞمخ رمحف اهلل ،وشم٘مدم ُمٕمٜم٤م أن أمحد رمحف
وؾمٚمؿ َد َُمٝم٤م ،يٕمٜمل ص٤مرت ُُم َ
ضمقد َؾمٜمَدََ احلدي٨م سم٤مًمٜمٔمر إمم أن اًمِمذٕمٌل رمحذف اهلل رأى
ضمقد اًمِمٞمخ يمام قمٜمدك هٜم٤م َّ
اهلل اؾمتدل سمف قمغم اعمً٠مًم٦م ،وىمد َّ
قمٚمٞمًّ٤مْ ،ومر ٌق سملم اًمرؤي٦م واًمرواي٦م ،ىمد يراه وٓ َيروي قمٜمف ،يٕمٜمل يراه خيٓم٥م مجٕم٦م ُمثال أو يراه ُمرة ،يٕمٜمل أدريمف ،أُمذ٤م
اًمرواي٦م قمٜمف وم٠مُمر آظمر ،ذيمر اسمـ طمجر ذم «َتذي٥م اًمتٝمذي٥مش أن اًمِمٕمٌل رمحف اهلل أدرك همػم واطمذد ُمذـ أصذح٤مب
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وٟم٘مؾ قمذـ احلذ٤ميمؿ اًمٜمٞمًذ٤مسمقري أٟمذف رأى قمٚم ًّٞمذ٤م ريض اهلل قمٜمذفً ،مٙمذـ حي يًذٛمع ُمٜمذف،
واطمدً ا ،ي٘مقل اسمـ طمجر :يم٠مٟمف َقمٜمََذك
أيْم٤م اسمـ طمجر ىم٤مل :حي يًٛمع ُمـ َقم ِ يكم طمر ًوم٤م إٓ
ً
اًمدارىمٓمٜمل ذم «اًمٕمٚمؾش يمام ٟم٘مؾ ً
ُم٤م أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ذم رضمؿ اعمرأة اًمتل َضم َٚمده٤م صمؿ رمجٝم٤م.
ُمقضمٝم٤م ذم اًمًٜمد هٜم٤م :إن يم٤من اعمَ ْر ِو ري ذم ىمتؾ اًمٞمٝمقدي٦م ُمرؾمال ومٝمذق طمجذ٦م :عمذ٤مذا يٙمذقن طمجذ٦م
ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ِّ
واعمرؾمؾ قمٜمد يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وٕمٞمػ ي٘مقلٕ :ن اًمِمٕمٌل صحٞمح اعمراؾمٞمؾً ،مٞمس ًمف ُمرؾمؾ إٓ صحٞمح ،صمذؿ
ذيمر أن طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس أيت ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م – إن ؿم٤مء اهلل – طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ُي َٕم ردر ؿم٤مهدا ًمٚم٘مّم٦م ،وم٢من اخلؼميـ ىمّمذ٦م
ور ِو َي ْ٧م قمـ اسمـ قمٌذ٤مس ريض اهلل قمذٜمٝمام ُمذـ ـمريذؼ ِقم ْٙم ِر َُمذ٦م،
واطمدة :روي٧م قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف هبذا اًمًٜمدُ ،
ومٞمَ ْٕم ُْمد هذا اًمًٜمد هذا اًمًٜمد ،أو أن شمٙمقن ِىم َّّمتَ ْلم :ومٞمِمٝمد هبذه اًم٘مّم٦م ُمـ ىمٌؾ شمٚمؽ اًم٘مّم٦م ذم قمٛمقم احلٙمؿ.
صمؿ ذيمر اًمِمٞمخ أن قمقا َّم أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مٌٚمقن ُمثؾ هذا ،أيْم٤م ضم٤مء ُم٤م يقاومؼ هذه اًمرواي٦م قمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ىم٤مل :وُمثؾ هذا اعمرؾمؾ ٓ يؽمدد اًمٗم٘مٝم٤مء ذم آطمتج٤مج سمف ،يٕمٜمل َطم َّٗمف مجٚم٦م ُمـ إُمقر اًمتل شمدل قمغم
صحتف ُمـ ضمٝم٦م أن ُمراؾمٞمؾ اًمِمٕمٌل ي٘مقل اًمِمٞمخ :إهن٤م شمٙمقن صحٞمح٦مُ ،مـ ضمٝم٦م أن اخلؼم يِمٝمد ًمف ظمؼم اسمـ قمٌ٤مس
ريض اهلل قمٜمٝمام أيتُ ،مـ ضمٝم٦م أن قمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ قمغم ٟمٗمس ُم٤م دل قمٚمٞمف اخلؼم هٜمذ٤م
يت٘مقى سمف ؾمٜمد احلدي٨م.
ي٘مقل :ومٝمذا يمٚمف مم٤م َّ
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ٟمص ذم ضمقاز ىمتٚمٝم٤م ٕضمؾ ؿمتؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف
أُم٤م سمخّمقص اعمتـ ُم٤م وضمف اًمدًٓم٦م ذم اعمتـ ي٘مقل :هذا ٌّ
٥م سمٓمريؼ إومم عم٤مذا عم٤مذا ي٘مقل :هذا دًمٞمؾ قمغم ىمتذؾ اًمذذُمل
وؾمٚمؿ ،ومٝمق دًمٞمؾ قمغم ىمتؾ اعمًٚمؿ وىمتؾ اًمذُمل إذا َؾم َّ
سمٓمريؼ إومم وهذه ُيقدي٦م اًمًٌ٥م دىمٞمؼ ضمدًًّّ ا أن اًمٞمٝمقد عم٤م ىمدم اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم َوا َد َقم ُٝمؿ اًمٜمٌذل صذغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومٙم٤مٟم٧م هذه اًمٞمٝمقدي٦م ُُمقا َد َقم٦م ُُم َٝم٤م َد َٟم٦م ،عم٤م ىمدم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًذالم َوا َد َع مجٞمذع اًمٞمٝمذقد ُُم َقا َد َقمذ ً٦م
ُُمٓم َٚم٘م٦م ،وحي ييب قمٚمٞمٝمؿ اهزي٦م .ىم٤مل :وهذا ُمنموع قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿُ ،متقاشمر سمٞمٜمٝمؿ ،طمتك ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :حي أقمٚمذؿ
سم٤مًمً َػم.
ومٞمف خم٤مًمٗم٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ِّ
ُمٕمٜمك ذًمؽ أن ِّ
اًمذ ُِّمل يتقضمف ًمف إُمر أؿمد :إذا يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َأ ْه َدَ َر َد َم هذه اًمٞمٝمقدي٦م اًمتل هل
ُُم َقا َد َقم َ٦م ُُم َٝم٤م َد َٟم ً٦م سمدون ضمزي٦م ُم٤م أمهٞم٦م اهزي٦م اهزي٦م ُمـ أيمؼم اًمٕمالُم٤مت قمغم ُم٤مذا قمغم اًمروقخ ًمٚمحٙمؿ ،وهلذا ي٘مقل
أهؾ اًمٕمٚمؿ :إٟمف ٓ َيقز إقمٓم٤مء َقم ْ٘م ِد ِّ
اًمذ َُّم٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء اهزي٦مَ ،قم ْ٘م ُدُ اًمذُم٦م همػم قم٘مد اعمُ َقا َد َقم٦م واعمُ َٝم٤م َد َٟم٦م هذا ،ي٘مقل :وم٘متٚم٧م
هذه وهل ُُمقا َدقم٦م ُُم َٝم٤م َدٟم٦م ٓ شمدومع اهزي٦م ،ومٙمٞمػ ِّ
سم٤مًمذ ُِّمل اًمذي يدومع اهزي٦م ! هذا وضمف ىمقًمف :إن َىمتْ َٚمٝم٤م ُمذـ سمذ٤مب
ْأو َمم ،أُم٤م اعمًٚمؿ وم٘مت ُٚمف ُمـ سم٤مب َأ ْو َمم ،يٕمٜمل أٟمف ارشمدََّّ  ،واعمرشمد يمام ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :اعمرشمد ىمت٤م ًُمف أوضمذ٥م ُمذـ ىمتذ٤مل أي
يم٤مومر :عم٤مذا ىم٤مًمقإ :ن يمؾ اًمٙمٗم٤مر يٛمٙمـ أن ُيٕم٘مد ُمٕمٝمؿ ُص ْٚمح ،أُم٤م اعمرشمد ًمق ىم٤مل :ؾم٠مسم٘مك قمغم ِر َّد ِيت وؾم٠مدومع اهزي٦م
٥م ُمـ ُي٘متؾ وهلذا ىم٤مل:
ٓ ُي٘مٌؾ ُمٜمف ضمزي٦م ،وٓ ُي٘مٌؾ ُمٜمف ُص ْٚمح ،وٓ ُي٘مٌؾ ُمٕمف ُه ْدْ ٟم٦مَ ،ي٥م ىمتٚمف ُمٌ٤مذة ،وم٤معمرشمد َأ ْو َضم ُ
إن ىمتؾ ِّ
٥م ُمـ هذه اًمزاوي٦م ،يمام ذيمرٟم٤م اًمٗمرق سملم اًمذُمل وسملم هذه اًمٞمٝمقدي٦م اًمتل حي شمٙمذـ شمذدومع اهزيذ٦م
اًمذ ُِّمل َأ ْو َضم ُ
يرشمدر  ،ومٞمٙمقن ىمتٚمف ُم٘مد ًُم٤م قمغم ىمتؾ همػمه.
وسملم اعمًٚمؿ اًمذي ر
ٓ ي٘م٤مل :إن هذه اًمٞمٝمقدي٦م ًمٞمً٧م ِذ ُِّمٞمَّ ً٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُُم َقا َد َقمذ٦م و ُُم َٝم٤م َدٟمذ٦م ،وًمٙمذـ ُمذ٤م
َوم ْر ُىمٝم٤م قمـ اًمذُمل اًمذي يدومع اهزي٦م اًمٗمرق أن اًمذُمل يدومع اهزي٦م ومٞمٚمتزم ىمٓمٕم٤م سم٤مٕطمٙم٤مم ،هذه اعمُ َقا َد َقم٦م واعمُ َٝم٤م َد َٟمَذ٦م
ػ قمٜمٙمؿ ،وم٠مهدر اًمٜمٌذل
وه٤م َد َٟم ْ٧م قمغم طم٤مل ُمـ اًم٘مقة أهن٤م ُم٤م شمدومع اهزي٦مً ،مٙمـ ُيم رٗمقا قمٜم٤م و َٟم ُٙم ر
ىمد شمزقمؿ أهن٤م َوا َد َقم ْ٧م َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َد َُمٝم٤م ُمع وضمقد اعمٝم٤مدٟم٦م واعمقادقم٦م وُمع أهن٤م ُمٕمدودة ومذٞمٛمـ ُأ ْقمٓمذقا اًمذُمذ٦مً ،مٙمذـ ٓ يذدومٕمقن
ِ
أشمذؿ ُمذ٤م يٙمذقن ُمذـ
اهزي٦م ،ومٛمـ ٓ يدومع اهزي٦م ُمثؾ ه١مٓء ؿم٠مٟمف ًمٞمس يمداومع اهزي٦م ،داومع اهزي٦م ُُمٕمٚم ٌـ أٟمف قمذغم ِّ
اًمروقخ ،أٟم٧م شمٗمرض قمٚمٞمف شم٘مقل :شمٕمٓمل يمذا ويمذا ،ومٞم٘مقلٟ :مٕمؿً ،مٙمـ َأ ْؾم َٚم ُؿ ُمٜمؽ وُمـ ىمتٚمؽ ومال ؿمؽ أٟمف يٚمزُمذف
اًمّم َٖم٤مر يمام شم٘مدم ذم أول أي٤متٟ ،مٕمؿ.
َّ
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ىم٤مل رمحف اهلل :اْلديث ا٭مثاِنُ :م٤م روى اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام :أن أقمٛمك يم٤مٟم٧م ًمف ُأم ٍ
وًمد شمِمتؿ اًمٜمٌل صغم
َ َ
ر
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشم٘مع ومٞمف ،وم٠مظمذ اعمِ ْٖم َقل وووٕمف ذم سمٓمٜمٝم٤م واشمٙم٠م قمٚمٞمف وم٘متٚمٝم٤م ،صمؿ ذيمذر ذًمذؽ ًمٚمٜمٌذل صذغم اهلل قمٚمٞمذف
( )1

َّ
واؾمتدل سمف أمحد.
وؾمٚمؿ وم٠مهدر دُمٝم٤م ،رواه أسمق داود واًمٜمً٤مئل ،
( )2

ومٝمذه اًم٘مّم٦م يٛمٙمـ أن شمٙمقن هل إومم ،ومتٙمقن ُيقدي٦م ،وهق ىمذقل اًم٘مذ٤ميض أيب َي ْٕمذ َغم وهمذػمه ،ضمٕمٚمذقا يمذال
احلديثلم واىمٕم٦م واطمدة ،ويٛمٙمـ أن شمٙمقن هذه ىمْمٞم٦م أظمرى.
اًمً٥م ارشمذداد ،ومٝمذذا دًمٞمذؾ أٟمذف اقمت٘مذد أهنذ٤م
٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُي٘متؾٕ :ن
َّ
ىم٤مل اخلَ َّٓم٤ميب :ومٞمف أن َؾم َّ
ُمًٚمٛم٦م ،وًمٞمس احلدي٨م ذم دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ( َقم ِّدِّ ل اًمٜمًخ٦م قمٜمدك اًمّمقاب وًمٞمس ذم احلدي٨م ،ىمدِِّّ م طمرف اهر قمغم
يمٚمٛم٦م احلدي٨م ،اعمقضمقد قمٜمدك :وًمٞمس احلدي٨م ذم دًمٞمؾ ،ومٝمذا ومٞمف ظمٓم٠م ذم اًمؽمشمٞم٥م ،وًمٞمس ذم احلدي٨م دًمٞمؾٟ ،مٕمؿ)
ومٝمذا دًمٞمؾ أٟمف اقمت٘مد أهن٤م ُمًٚمٛم٦م ،وًمٞمس ذم احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ،سمؾ اًمٔمذ٤مهر أهنذ٤م يمذ٤مومرة ،ومذ٢من ذم احلذدي٨م أن
ُمرشمدَّ ة عم٤م ضم٤مز وـم١مه٤م وإسم٘م٤مؤه٤م ُمدة ـمقيٚم٦م.
ؾم ِّٞم َدَ ه٤م يم٤من يٜمٝم٤مه٤م ُمرارا وًمق يم٤مٟم٧م َّ
** ٟمٕمؿ ،هذا احلدي٨م اًمث٤مين ومٞمف أن هذا إقمٛمك عم٤م واصٚم٧م ُأ رم َو ًَم ِده وهل ضم٤مري٦م قمٜمده ؿمتؿ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمًالم أراد أن ي٘متٚمٝم٤مً ،مٙمـ إقمٛمك ٓ يًتٓمٞمع أن ي٘متؾ طمتك يْمع اًمٞمد قمٚمٞمٝم٤م ،ومج٤مء هبذا اعمِ ْٖم َقل ،واعمِ ْٖم َقل ِؿمذ ٌْف
ٍ
ُم٤مض و َىم َٗم٤م ،وىمٞمؾ همػم ذًمؽ ،اعمٝمؿ أٟمف اشمٙم٠م قمغم هذا اًمٌمء اعمحدد سمٕمد أن
ؾمٞمػ ىمّمػم ،وىمٞمؾ طمديدة دىمٞم٘م٦م هل٤م َطم ٌّدٌّ
َوصمِ َؼ سم٠مٟمف ووٕمف قمغم سمٓمٜمٝم٤م طمتك ىمتٚمٝم٤م ،احلدي٨م اؾمتدل سمف أمحد واًمذي يدل قمٚمٞمف يمالُمف رمحف اهلل أن اًم٘مّم٦م اًمقاردة
ذم هذا احلدي٨م هل قملم اًم٘مّم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ،ومتٙمقن اًم٘مّم٦م اًمً٤مسم٘م٦م واردة ُمـ ـمريؼ قمكم ريض اهلل قمٜمف وُمـ ـمريؼ اسمـ
قمٌ٤مسٓ ،طمظ أن ذم احلدي٨م اًمً٤مسمؼ أن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم عم٤م أهدر دم شمٚمؽ اًمٞمٝمقدي٦م حي َيٕمؾ قمغم ىم٤مشمٚمٝمذ٤م
اًمٙمٗم٤مرةٟٕ ،مف إذا ىمتؾ أطمد ُمـ يًتحؼ اًمٗمتؾ ٓ ي٘م٤مل :يمٗمر ،وإٟمام إذا ىمتؾ ظمٓم٠م يٙمٗمر ،وهٙمذا حي َيٕمؾ هل٤م َو َامٟم٤م وٓ
ِد َي ً٦م.
ذم احلدي٨م هذا اًمث٤مين :إن ىمٞمؾ :إن هذه اًم٘مّم٦م هل قملم اًم٘مّم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ومتٙمقن اًمقاىمٕم٦م واطمدة ُر ِوي٧م ُمـ ـمريؼ
اسمـ قمٌ٤مس وُمـ ـمريؼ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وإن ىمٞمؾ ،ٓ :مه٤م واىمٕمت٤من يمام ىمد ومٝمؿ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمذؿ ومٞمٙمذقن هذذا
( )1شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )2أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب احلدود – سم٤مب احلٙمؿ ومٞمٛمـ ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)4361وأظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم يمت٤مب حتريؿ اًمدم –
سم٤مب احلٙمؿ ومٞمٛمـ ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)4272وصححف إًمٌ٤مين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ (.)1251
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دًمٞمال آظمر همػم اًمدًمٞمؾ اًمً٤مسمؼ.
احلدي٨م يرويف قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ،واًمًٜمد اًمٔم٤مهر ومٞمف آشمّم٤مل ،وقمغم أٟمف ُمتّمؾ ،ويٛمٙمـ
أن شمٙمقن اًم٘مّم٦م يمام ىمٚمٜم٤م ىمّم٦م أظمرى ،ويٛمٙمـ أن شمٙمقن ٟمٗمس اًم٘مّم٦م ،احل٤مصؾ قمغم يمؾ طم٤مل وإن يم٤من اًمِمٞمخ يٛمٞمؾ
٥م ،ممذ٤م يذدل قمذغم أن
رمحف اهلل إمم أهن٤م ىمّم٦م واطمدة ،احلدي٨م اؾمتدل سمف اخلَ َّٓم٤ميب يمام قمٜمدك قمغم ىمتذؾ اعمًذٚمؿ إذا َؾمذ َّ
ص ومٞمٝم٤م قمغم أهن٤م ُيقدي٦م ،اخلَ َّٓم٤ميب رمحف اهلل ردد ؿمذٞمخ اإلؾمذالم
اخلَ َّٓم٤ميب رمحف اهلل يرى أهن٤م ىمّم٦م أظمرىٕ :ن شمٚمؽ َٟم َّ
رمحف اهلل يمالُمف هذا سم٠من احلدي٨م ًمٞمس ومٞمف ُم٤م يدل قمغم أن اعم٘متقًم٦م ُمًٚمٛم٦م ،سمؾ اًمٔم٤مهر ُمٜمٝم٤م أهن٤م يم٤مٟم٧م يم٤مومرةٕ :هن٤م ًمق
اًمٜمٌل صغم اهلل
يم٤مٟم٧م ُمًٚمٛم٦م عم٤م ضم٤مز ًمًٞمده٤م أن يٓم٠مه٤م ،اعمرشمدة إذا يم٤من قمٜمد اإلٟمً٤من –واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل – زوضم٦م ومًٌَّ٧م َّ
وارشمدَّ ت هؾ َيقز أن يٓم٠مه٤م ٕٓ :هن٤م ارشمدت ،ومحٙمٛمٝم٤م أن اٟمت٘مؾ ُمذـ طمٙمذؿ اعمًذٚمٛم٦م اًمتذل َيذقز
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
َّ
﴿وٓ ُتُُ ْ ِس ُؽُقا ٕمِ ِع َص ِؿ ا٭مْ َؽ ََقا٪مِ ِر﴾  ،ي٘مقلً :مق أهن٤م ذم أصذٚمٝم٤م
ٟمٙم٤مطمٝم٤م إمم طمٙمؿ اًمٙم٤مومرة اعمنميم٦م اًمتل ٓ َيقز إسم٘م٤مؤه٤م َ
( )1

ُمًٚمٛم٦م وؿمتٛم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حي شمٌؼ هذه اعمدة اًمٓمقيٚم٦م ُمٕمف وحي َيز ًمف وـم١مه٤مً ،مٙمـ اًمٔم٤مهر أهنذ٤م ُمذـ
إصؾ يم٤مٟم٧م يم٤مومرة وٓؾمٞمام ُمع سم٘م٤مئٝم٤م اعمدة اًمٓمقيٚم٦م هذه.
ْمٛمـ سمِ َ٘م َق ٍد وٓ ِد َيذ ٍ٦م وٓ
ذم احلدي٨م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أهدر دُمٝم٤م ،واهل َ ْدْ ُر ُم٤م ُمٕمٜم٤مه هق اًمذي ٓ ُي َ
اًمدِّ َي٦م ،وٓ ي٘م٤ملُ :ص ْؿ ؿمٝمريـ،
ٝمدَ را ،وم٤مًم٘م٤مشمؾ إذا ىمتؾ يم٤مومرا ُمثال ذم اًم٘مت٤مل ٓ ي٘م٤مل :أد إًمٞمف ِّ
يٙمقن ومٞمف يم َّٗم٤مرة ،يٙمقن ُُم َ
واًمدم َه َدَ ٌر ٓ اقمتٌ٤مر ًمف ،وهٙمذا اعمرشمد إذا ُىمتؾ قمغم اًمردة ٓ ي٘م٤مل ًم٘م٤مشمٚمف :أٟم٧م أن ىمتٚم٧م ٟمٗمً٤م قمٚمٞمؽ اًمٙمٗمذ٤مرة،ٓ ،
يمقٟمف أهدر دُمٝم٤م يدل قمغم أن ىمتٚمٝم٤م َيقز سمال ؿمؽ ،سمؾ ُينمع ،احلدي٨م َّ
دل قمغم ىمتؾ ِّ
٥م ،وىمد أهدر اًمٜمٌل
اًمذ ُِّمل إذا َؾم َّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دُمٝم٤م قم٘م٥م إظمٌ٤مر اًمرضمؾ إي٤مه ،وحي يٓمٚم٥م ُمٜمف يمام ىمٚمٜم٤م ذم اخلذؼم اًمًذ٤مسمؼ حي يٚمزُمذف سمٙمٗمذ٤مرة وٓ
سمٖمػمه٤م ٕهن٤م ٓ اقمتٌ٤مر هل٤م ودُمٝم٤م هدرٟ ،مٕمؿ.
٥م ُىمتؾ ،وهق ىمّمذ٦م يمٕمذ٥م سمذـ إذف
ىم٤مل رمحف اهلل :اْلديث ا٭مثا٭مثُ :م٤م اطمت٩م سمف اًمِم٤مومٕمل أن اًمذُمل إذا َؾم َّ
َّ ْٕم ِ َ
اًمٞمٝمقدي  ،وىمّمتف ُمِمٝمقرة ُمٕمٚمقُم٦م ،ىم٤مل ومٞمٝم٤م رؾمقل اهللَ « :م ْـ ٭مِ َؽ ْع ِ
ذف َ٪منِكىف ٫مىدْْ آذى اهلل َو َر ُ٠مىق٭مَفش
ىـ إ ْ َ
( )2

( )1ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م.12 :
( ) 2هق يمٕم٥م سمـ إذف اًمٓم٤مئل ُمـ سمٜمل ٟمٌٝم٤من ،ؿم٤مقمر ضم٤مهكم ،وأُمف ُمـ ُيقد سمٜمل اًمٜمْمػم ،وًمذا اقمتٜمؼ اًمٞمٝمقدي٦م وؾمٙمـ ُمع أظمقاًمف .وأدرك
َ
وطمرض ً
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
ىمريِم٤م قمغم آٟمت٘م٤مم ُمـ اعمًٚمٛملم سمٕمد هزيٛمتٝمؿ ذم سمدر ،وهج٤م
اإلؾمالم ،إٓ أٟمف ٟم٤مص٥م اعمًٚمٛملم اًمٕمداءَّ ،
وؿمٌ٥م سمٜمً٤مئٝمؿ .وم٤مٟمتدب ًمف مخً٦م ُمـ إٟمّم٤مر سم٠مُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘متٚمقه قمغم سم٤مب طمّمٜمف ،ويم٤من قمغم
وؾمٚمؿ ،وآذى اعمًٚمٛملمَّ ،
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وم٘م٤مم حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل! أحت٥م أن أىمتٚمف ىم٤ملَ « :ك َع ْؿش ،ىم٤ملَ :وم َ٠م ِذ َن زم أن أىمقل ؿمٞم ًئ٤مَ ،وم َ٠م ِذ َن ًمف ،وم٠مشم٤مه
وم٘م٤مل :إن هذا اًمرضمؾ ىمد أراد اًمّمدىم٦م و َقمٜمَّ٤م َٟم٤م ،ومٚمام ؾمٛمٕمف يمٕم٥م ىم٤مل :وأيْم٤م واهلل ًم َت َٛم رٚمٜمَّف ..احلدي٨م ،وم٘متٚمقه .
( )1

وهق ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ،ويم٤من يمٕم٥م ىمد َه َج٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٜمَ َدَ َب رؾمقل اهلل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ إمم
ىمتٚمف ،وم٠مشمك أصح٤مب َيم ْٕم ٍ
٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مًمقا :إٟمف ىمد اهمتٞمؾ وهق ؾمٞمدٟم٤م ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل« :إِك ُف
٭مَق ٫مر َ٬م َََم ٫مر َ٩م َْٝم ِه ٛما أوذي ،٭مَؽِـ ُف كال مـا إذى وهجاكا ٕما٭مشعرَ ،و ََل ي َػ َع َؾ َه َذا َأ َٙمد مـؽؿ إِٓ َ٬مَا َن ا٭مسقػش .
وطم ِذرت ُمـ يقم ىمتؾ يمٕم٥م سمـ إذف.
ومذ ًَّم٧م ُيقد َ
٥م ُٟم ِ٘م َض َقم ْٝم ُدُ ه ،وىم٤مل ومٞمف٪َ « :منِكف َ٫مدْْ آذى اهلل َو َر ُ٠مق٭مفش ،ومٙمؾ ُمـ آذى اهلل ورؾمقًمف
ويم٤من يمٕم٥م ُُم َ
ٕم٤مه ًدً ا ،ومٚمام َؾم َّ
٥م أذى هلل ورؾمقًمف سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم ،ومٞمٙمقن ُم ِ
قضمٌ٤م ًمٚم٘متؾ.
واًمً ر
ُ
ىمتؾَّ ،
( )2

** احلدي٨م هذا خيتٚمػ قمـ إطم٤مدي٨م اًمً٤مسم٘م٦م ٕٟمف ُخمُ َّرج ذم «اًمّمحٞمحلمش ويمٕم٥م سمـ إذف أطمد اًمٞمٝمقد
ىـ
ُمع أٟمف قمريب ،أفمٜمف ُمـ َـم ِّٞمئَّ ،
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمِمٕمر ،وم٘م٤مل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ « َم ْ
شم٘مدَّ م أٟمف َه َج٤م َّ
َ
٭مِ َؽ ْع ِ
ذف َ٪منِكف َ٫مدْْ آذى اهلل َو َر ُ٠مق٭مَفش يٕمٜمل سمِمٕمره ،يمٕم٥م هذا اهمت٤مظ عم٤م اٟمتٍم اعمًٚمٛمقن ذم سمدر ،ومذه٥م إمم
َّ ْٕم ِـ إ ْ َ
ور َصمك ىمتؾ ىمريش و َوم َّْمؾ ديـ اه٤مهٚمٞم٦م ديـ ىمريش قمغم ديـ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم عم٤م ؾم٠مًمقه ،وعم٤م رضمع إمم
ُمٙم٦م َ
ُمٙم٦م أظمذ يٜمِمد إؿمٕم٤مر ُيجق اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ و ُيِم ٌِّ٥م سمٜمً٤مء اعمًٚمٛملم ،عم٤م ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمذالة واًمًذالم:
« َم ْـ ٭مِ َؽ ْع ِ
َّش حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمف ُمـ اًمٗمرؾم٤من اًمٙمٌ٤مر ،وىمٚمٜم٤م أيْم٤م :وهق اًمذي ىم٤مل ٓسمـ َي ِ٤مُملم عم٤م ىم٤مل :إن
همدرا ،ىم٤مل :أيٖمدر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمذٚمؿ ! وىمذ٤مل عمذروان :واهلل ٓ ُئم رٚمٜمذل
ىمتؾ يمٕم٥م سمـ إذف يم٤من ً
يتخقف ُمذـ
وإي٤مك
ٌ
ؾم٘مػ واطمد إٓ اعمًجد ،يٕمٜمل ٓ آيت إًمٞمؽ سمٕمد اًمٞمقم ،وٓ أضمد هذا إٓ ىمتٚمتف ،ومٙم٤من اسمـ ي٤مُملم َّ
حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م ،وٓ يٜمزل ي٘ميض طم٤مضم٤مشمف إٓ إذا شم٠ميمد أن حمٛمد سمـ ُمًذٚمٛم٦م ذم سمٕمذض وذٞم٤مقمف أو ُمزارقمذف ،ومٞمذ٠ميت
وي٘ميض طم٤مضمتف ويٕمقد ذًمٞمال ،طمتك اضمتٛمع ُمٕمف ُمرة ذم اعم٘مؼمة ،وحي يتٗم َّٓمـ عمحٛمد ،وم٠مشم٤مه ويم٤من ؿمٞمخ٤م ُُم ًِٜمًّ٤م يمٌػما ويم٤من
ؿمجف و َيم َّن اهريد قمٚمٞمف ،ىم٤مل :واهلل ًمذق يمذ٤من ُمٕمذل
ُمٕمف اهريد – ضمريد اًمٜمخؾ – وميسمف قمغم وضمٝمف ورأؾمف طمتك َّ
رأؾمٝمؿ حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ .واٟمٔمر ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ( ،)51/2وُمٕمجؿ اًمِمٕمراء اًمٕمرب (.)1928/1
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي – سم٤مب ىمتؾ يمٕم٥م سمـ إذف ( ،)4237وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اهٝم٤مد واًمًػم – سم٤مب ىمتؾ يمٕم٥م سمـ إذف
ـم٤مهمقت اًمٞمٝمقد (.)1821
( )2حي أىمػ قمٚمٞمف هبذا اًمٚمٗمظ.
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ؾمٞمػ ًم٘متٚمتؽٟٕ .مف ىم٤مل هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
َ
يمٕم٥م سمـ إذف عم٤م َوم َٕم َؾ ُم٤م َوم َٕم َؾ ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمَ « :م ْـ ٭مِ َؽ ْع ِ
حت٥م أن أىمتٚمف،
ذفش وم٘م٤مل :ر
َّ ْٕم ِـ إ ْ َ
ىم٤ملَ « :ك َع ْؿش ىم٤مل :وم ْ٠م َذ ْن زم أن أىمقل ؿمٞمئ٤مٟٕ :مف ؾمٞمذه٥م إًمٞمف ذم ِطمّمٜمف وؾمذٞمتٙمٚمؿ ُمٕمذف ،وٓ سمذد ُمذـ ٟمذقع ظمديٕمذ٦م،
واحلرب ظمدقم٦م ،ىم٤مل :ائذن زم أن أىمقل يمالُم٤م فم٤مهره أين أشمٞم٧م إمم يمٕم٥م هذا طمتك َي ْ٠م َُمٜمَٜمِل ومٙم٠مين ُُمًذت٤مء ُمذـ ؿمذدة
اعمئقٟم٦م قمٚمٞمٜم٤م ويمثرة ُم٤م شمٙمٚمٗمٜم٤م ُمـ أُمر اًم٘مت٤مل ،وأُمر دومع إُمقال وٟمحقهَ ،وم َ٠م ِذ َن ًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٘مذ٤مل
يمٚمٛم٦م ٓطمظ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمًٌَّ٦م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ىم٤مل :إن هذا اًمرضمؾ – واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف
وؾمٚمؿ رضمؾ – ىمد قمٜمَّ٤مٟم٤م ،قمٜمَّ٤مٟم٤م يٕمٜمل ىمد أص٤مسمٜم٤م قمٜم٤مء :صٕمقسم٦م ،وص٤مر قمٜمدٟم٤م رء ُمـ اًمتٙمٚمػ ،هذا أُمر يريد سمذف أن
١مه اإلٟمً٤من
هذه إطمٙم٤مم ٓ سمد ومٞمٝم٤م ُمـ اًمّمؼم ،وٓ سمد ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٙمٚمٗم٦م ،ومٌمء يتٕمٚمؼ سم٤مهٝم٤مد وىمتؾ اًمٜمٗمس ،وىمد ُي َ
وىمد َُي َرح ضمراطم٤مت هم٤مئرة ،هذا ومٞمف قمٜم٤مء ،واهلل قمز وضمؾ ىمد أظمؼم أن اًم٘مت٤مل ُيم ْر ٌه ،شمٙمرهف اًمٜمٗمقس ،ومٙمٚمٛمتذف شمذدور
قمغم أن صمٛم٦م صٕمقسم٦م وُمِم٘م٦م قمٚمٞمٜم٤م ،ومٗمرح يمٕم٥م سمـ إذف ىم٤مل :واهلل ًمتَ َٛم رٚمٜمَّف .أي ٓ شمزاًمقن ؾمت٠مشمٞمٙمؿ أُمقر أظمرى،
ومرح يمٕم٥م ،وفم َّـ أن حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م – رمحف اهلل وريض اهلل قمٜمف – ىمد سمدا ُمٜمف رء ُمـ اًمؽمدد قمـ اإلؾمذالم ،أشمذ٤مه
سمخدقم٦م ،ىم٤مل ًمفٟ :محـ ُمع هذا اًمرضمؾ وؾمٜمًتٛمر ُمٕمف طمتك ٟمٜمٔمر قمغم أي رء ٟمٜمتٝمل ،وأراد ُمـ يمٕمذ٥م أن ُي ًْذ ِٚم َٗمف،
ىم٤مل :أقمٓمٜمل ،أريد أن أؾمتٚمػ ُمٜمؽ ،ىم٤مل :وم٤مرهٜمقين ٟمً٤مءيمؿ ،ىم٤ملٟ :مرهٜمؽ ٟمً٤مءٟم٤م وأٟم٧م أمجؾ اًمٕمرب ،يٕمٜمل يم٠مٟمذف
خي٤مف قمغم اًمٜمً٤مء ،أٟم٧م رضمؾ مجٞمؾ أظم٤مف قمغم اًمٜمً٤مء ُمٜمؽ ،ىم٤مل :شمرهٜمقين أسمٜم٤مءيمؿ! ٓطمظ اًمٞمٝمقد! يمٞمػ قم٘مذقهلؿ!
ٕمػم اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ،ي٘م٤ملُ :ر ِه َـ ذم َو ْؾم َ٘م ْلمً ،مٙمـ ٟمرهٜمذؽ
هؾ هٜم٤مك أطمد يرهـ اُمرأشمف أو اسمٜمف ! ىم٤ملٟ :مرهـ أسمٜم٤مءٟم٤م ومٞمُ َّ
َّ
اًمألْ َُم٦م – اًمًالح – ىم٤ملٟ :مٕمؿ .وم٤مؾمتٛمر ُمٕمف ريض اهلل قمٜمف ذم اًمٙمالم وم٘م٤ملُ :م٤م أطمًـ هذا اًم ِّٓمٞمذ٥م ،رائحذ٦م اًم ِّٓمٞمذ٥م
مجٞمٚم٦مَ ،أ َشم ْ٠م َذن زم أن َأ ُؿم َّٛمف ،يريد أن يٛم ِّٙمٜمف ُمـ رأؾمف ،ىم٤مل :قمٜمدي أمجؾ اًمٕمرب وأقمٓمر اًمٕمربَ ،
ومِم َّٛمف ،صمؿ ىم٤ملَ :أ َشم ْ٠م َذن
زم صم٤مٟمٞم٦م أن ُأؿم َّٛمف ،وم٠مدٟمك اًمٖمٌل رأؾمف ُمرة أظمرى ،وم٠مُمًؽ سمف حمٛمذد سمذـ ُمًذٚمٛم٦م وأؿمذ٤مر إمم ُمذـ ُمٕمذف أن ي٘متٚمذقه،
وم٠مضمٝمزوا قمٚمٞمف وم٘متٚمقه.
ضمدًّ ا ٕن هذا ُمـ ؾم٤مداَتؿ ،وأشمقا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يِمتٙمقن :يمٕم٥م هذا ؾمذ ِّٞمد ُمذـ
وم٤مرشمٕمدت اًمٞمٝمقد ًّ
ؾم٤مداشمٜم٤م ،و ُىمتؾ وحي يٌدر ُمٜمف رء ،واهمتٞمؾ هذا آهمتٞم٤مل ،وم٠مضم٤مهبؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هبذا اهقاب اًمٕمٔمٞمؿ« :إِك ُف ٭مَق
٫مر َ٬م َََم ٫مر َ٩م َْٝم ِهش ممـ هق قمغم ُمثؾ رأيف « َما ا ْ٩مْتِ َ
قؾش أٟمتؿ قمغم ٟمٗمس ديٜمف وُم٤م شمٕمروٜم٤م ٕطمد ُمذٜمٙمؿَ « ،و٭مَؽِـى ُف كىال مـىا
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َ
إذى َو َه َجا َكَا ٕمِا٭مش ْع ِرش ومدل قمغم أن ىمتٚمف يم٤من سمًٌ٥م أذيتف هلل وًمرؾمقًمف ،واحلدي٨م واوح « َم ْـ ٭مِ َؽ ْع ِ
ذف
َّ ْٕم ِـ إ ْ َ
َ٪منِكف َ٫مدْْ آذى اهلل َو َر ُ٠مق٭مَفش.
يؼقل ا٭مشقخ :ىمتؾ يمٕم٥م ٌّ
ٕم٤مهدا سمال ظمالف ويم٤من ُُمٝم٤م َدٟم٤م ،وٟم٘مْمف ًمٚمٕمٝمذد
٤مبٕ :ن يمٕمٌ٤م يم٤من ُُم َ
اًمً ِّ
دال قمغم ىمتؾ َّ
يم٤من ٕذاه سمٚمً٤مٟمف ظم٤مص٦م ،وم٠مووح صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ُمـ هذا طم٤مًمف ُي٘متؾ سمًٌ٥م أذيتفً :م٘مقًمفَ « :م ْـ ٭مِ َؽ ْع ِ
َّ ْٕم ِـ
َ
ذف ٪مىش اًمٗم٤مء هذه ٓطمٔمٝم٤م وٟمٌلم – إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم – اعمراد ُمٜمٝم٤مٕ :ن هل٤م أصمرا ذم احلٙمؿ ،ي٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف
إ ْ َ
َ
وؾمٚمؿَ « :م ْـ ٭مِ َؽ ْع ِ
ذف َ٪منِكف َ٫مدْْ آذى اهلل َو َر ُ٠مق٭مَفش إذا ُر ِّشم٥م اًمقصػ قمغم احلٙمؿ سمحرف اًمٗم٤مء َد َّل قمذغم أن
َّ ْٕم ِـ إ ْ َ
َ
اًمقصػ ِقم َّٚم٦م ًمٚمحٙمؿَ « :م ْـ ٭مِ َؽ ْع ِ
ذفش يٕمٜمل ًمٞم٘متٚمفُ :م٤م اًمًٌ٥م اًمٕمٚم٦م ُم٤م هل شمْمح ذم طمرف اًمٗم٤مء٪َ « :منِكف
َّ ْٕم ِـ إ ْ َ
َ٫مدْْ آذى اهلل ور٠مق٭مَفش عم٤مذا ي٘متؾ ِ
اًمٕم َّٚم٦م ذم ىمتٚمف أٟمف ىمد آذى اهلل ورؾمقًمف ،اًمٗم٤مء ُمـ اعمٝمؿ أن شمْمٌٓمٝم٤م ٕهن٤م شمٗمٞمذدك ذم
ُ
ََ ُ
جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقصٕ :هن٤م شمِمٕمر دائام سم٤مًمٕمٚم٦م ،ذم سم٘مٞم٦م يمالم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل هلؿَ« :ل ي َػ َع َؾ َه َ
ىذا
َأ َٙمدٌٌ ِمـْ ُؽُؿ إِٓ َ٬مَا َن ا٭مس ْقػُُ ش اًمذي طمّمؾ ًمٙمٕم٥م ؾمٞمحّمؾ ٕي واطمد ُمٜمٙمؿ إن ومٕمؾ ُمثؾ يمٕم٥م ،وهذا دًمٞمؾ قمغم أن
وطم ِذرت وذ ًَّم٧م ُمٜمذ ىمتؾ يمٕم٥م ،وهذه
هذا احلٙمؿ قم٤مم ذم يمٕم٥م وذم يمؾ ُمـ صٜمع صٜمٞمٕمف ُمٜمٝمؿ :وًمذا ظم٤موم٧م اًمٞمٝمقد َ
ُؾمٜمَّ٦م ىمديٛم٦م ذم اًمٞمٝمقد ،إذا حي ُي٤مسمقا وخي٤مومقا ـم٤مطمقا ذم اًمٌالد وإذا ؿمٕمروا سم٤مخلقف واعمذًم٦م حي يٌد ُمٜمٝمؿ أي خم٤مًمٗم٦م قمددا
ُمـ اًمًٜملمً :مٕمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمٕمقاىم٥م اًمتل ؾمتؽمشم٥م قمغم خم٤مًمٗمتٝمؿٕ :ن اهلل قمز وضمؾ ىمد أظمؼم ذم اًم٘مرآن أن اًمذًم٦م ُميوسم٦م
قمٚمٞمٝمؿِ ُ ،
ت َ٤م َؾقْ ِف ُؿ ا٭مذ٭م ُة َأ ْي َـ َما ُٗم ِؼ ُػق ْا﴾ ً ،مٙمـ إذا َىم ٍَّم اعمًٚمٛمقن – يمام هق طم٤مهلؿ اًمٞمذقم – شمًذ َّٚمط قمٚمذٞمٝمؿ
﴿رض َٕم ْ
أراذل اًمٜم٤مس اًمٞمٝمقد ،وإٓ ومٝمؿ ذم أذل اًمٜم٤مس وُمـ أوٕمػ اًمٜم٤مس وأضمٌـ اًمٜم٤مسً ،مٙمـ طملم َقمّم ِ
٧م إُم٦م ُم٤م َقم َّم ْ٧م
َ
( )1

ومً ِّٚمط قمٚمٞمٝم٤م إراذل ،وإٓ وم٤مًمٞمٝمقد ًمٞمًقا ؿمٞمئ٤م ،وٓ يٕمدون إٓ ُمـ أوٕمػ ظمٚمؼ اهلل ،وهلذا عم٤م طمّمؾ هذا ًمٙمٕمذ٥م
ُ
يتقضمٕمقن قمٜمد اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة
سمـ إذف ُم٤م ىم٤مًمقا :واهلل ًمٜم١م ِّدسم َّـ اعمًٚمٛملم قمغم هذا ،ؾمٞمد ُمـ ؾم٤مداشمٜم٤م ُي٘متؾ ،أشمقا َّ
واًمًالم ،وم٠مظمؼمهؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مُٕمر وأن واطمدا ُمٜمٝمؿ إن ومٕمؾ يمام ومٕمؾ يمٕم٥م وم٢مٟمذف ؾمٞمحّمذؾ ًمذف
اًم٘متؾ ،وذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمرهؿ سم٠مهنؿ يٙمتٌقا يمت٤مسم٤م هبذا ،ومذ رًمقا وظم٤مومقا ،وهذا هذق
اًمِم٠من ُمع اًمٞمٝمقد ٓ يٜمٗمع ُمٕمٝمؿ إٓ أن َيٌٜمقا وخي٤مومقا ويٙمقٟمقا قمغم رقم٥مٟ ،مٕمؿ.
ىم٤مل رمحف اهلل :اْلديث ا٭مرإمعُ :م٤م ُر ِوي قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :م ْـ
( )1ؾمقرة آل قمٛمران.112 :
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َ٠مَّ َكبِ اقا ُ٫متِ َؾَ ،و َم ْـ َ٠مَّ َأ ْص َحإمف ُ٘مؾِدََ ش  ،رواه أسمق حمٛمد َّ
اخلالل ،وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ إَ ْز ِضمل ،وأسمق َذ ير اهل َ َر ِو ري.
( )1

وفم٤مهره ىمتٚمف ُمـ همػم اؾمتت٤مسم٦مً :مٙمـ ومٞمف قمٌد اًمٕمزيز سمـ احلًـ سمـ َزسم َ٤م ًَم٦م وهق وٕمٞمػ ،ىم٤مًمف ؿمٞمخ اإلؾمالم.
٥م ٟمٌ ًّٞم٤م ُىمتِؾ وهق وٕمٞمػً ،مٙمـ يم٠من اًمِمٞمخ يريد أن يذيمر
** هذا احلدي٨م ًمـ ٟمٓمٞمؾ ومٞمف ،احلدي٨م ومٞمف أن َُمـ َؾم َّ
يمؾ ُم٤م ورد ذم اًمٌ٤مب ،صح أم حي يّمحً :مٞمجٛمع اًمقارد ذم ُمقرد واطمد وهق اًمٙمت٤مبٕ :ن ُمـ ـمري٘م٦م ُمـ َيٛمع إدًم٦م
أن يذيمروا يمؾ ُم٤م ذم اًمٌ٤مب :وهلذا سمدأ سم٘مقًمف :هذا احلدي٨م ُر ِوي :سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض ،ومال ٟمٓمٞمؾ ومٞمف ُمذ٤مدام ومٞمذف هذذا
اًمْمٕمػ واًمقهـٟ ،مٕمؿ.
ىم٤مل رمحف اهلل :اْلديث اخلامسُ :م٤م روى قمٌد اهلل قمـ أيب َسم ْر َزة ىم٤ملَ :أ ْهم َٚم َظ رضمؾ ٕيب سمٙمر اًمّمديؼ ،وم٘مٚمذ٧م:
)(2

أىمتٚمف وم٤مٟمتٝمرين ،وىم٤ملً :مٞمس هذا ٕطمد سمٕمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .رواه اًمٜمً٤مئل .
( )3

وذم رواي٦م أن رضمال ؿمتؿ أسم٤م سمٙمر ،ومذيمره ،رواه أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش ،سمًٜمد صحٞمح.
٤مب اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،مٜمٝمؿ :أسمذق داود ،وإؾمذامقمٞمؾ
وىمد اؾمتدل سمف مج٤مقم٤مت ُمـ اًمٕمٚمامء قمغم ىمتؾ َؾم ِّ
سمـ إؾمح٤مق ،وأسمق سمٙمر قمٌد اًمٕمزيز ،واًم٘م٤ميض أسمق َي ْٕم َغم ،وهمػمهؿ.
وهذا احلدي٨م يٗمٞمد أن ُمـ َؾم ٌَّف ذم اهٛمٚم٦م ُأسمٞمح ىمتٚمف ،وهق قم٤م ٌّم ذم اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر.
** هذا احلدي٨م اخل٤مُمس ومٞمف أن ً
رضمال أهمٚمظ ٕيب سمٙمر ،سمؾ ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أٟمف ؿمتؿ أسم٤م سمٙمر ريض اهلل قمٜمف،
ويم٤من ظمٚمٞمٗم٦م يٕمٜمل هذا يم٤من سمٕمد اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،ذم ًمٗمظ أن أسم٤م سمٙمر شمٖمٞمَّظ قمغم رضمؾ وم٤مؿمتد قمٚمٞمذف ،ومٚمذام
اؾمت٠مذٟمف أسمق َسم ْر َزة ذم ىمتٚمف ،ي٘مقل أسمق َسم ْر َزة :وم٠مذهٌ٧م يمٚمٛمتل همْمٌفٟ ،مز اعمقوقع ،وم٘م٤مم ومدظمؾ وم٠مرؾمؾ إزمُ ،م٤م اًمذذي
ىمٚم٧م آٟمٗم٤م أيمٜم٧م وم٤مقمال ًمق أُمرشمؽ وم٘مٚم٧مٟ :مٕمؿ ،وذم سمٕمض اًمرواي٤مت ىم٤ملٟ :مٕمؿ وأن .شمريدين أن أىمتٚمف ىمتٚمتف ،ىم٤مل:
ٓ واهللُ ،م٤م يم٤مٟم٧م ًمٌنم سمٕمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .أووح أمحد يمام ذم «ؾمٜمـ أيب داودش ُمراد أيب سمٙمر ريض
اهلل قمٜمف هٜم٤م :سم٠من أسم٤م سمٙمر ًمٞمس ًمف أن ي٘متؾ رضمال ُمـ اعمًٚمٛملم إٓ سم٢مطمدى صمالث ،وهل اًمقاردة ذم احلدي٨م٬ُ « :م ْػ ٌر َٕم ْعدََ
( )1أظمرضمف مت٤مم اًمرازي ذم «اًمٗمقائدش (.)742
( ) 2هقٟ :مْمٚم٦م سمـ قمٌٞمد  ،أسمق سمرزة إؾمٚمٛمل ،ص٤مطم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ؿمٝمد ومتح ُمٙم٦م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،و يم٤من ُمـ
ؾم٤ميمٜمل اعمديٜم٦م ،صمؿ حتقل إمم اًمٌٍمة ،و همزا ظمراؾم٤من  ،ومامت هب٤م  ،و وًمده ذم داره سم٤مًمٌٍمةُ ،م٤مت ذم آظمر ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م أو ذم أي٤مم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م.
اٟمٔمر َتذي٥م اًمٙمامل (/427/29شمرمج٦م .)6437
( )3أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم يمت٤مب حتريؿ اًمدم – سم٤مب احلٙمؿ ومٞمٛمـ ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)4271
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إِيَم ٍنَ ،أ ْو ِز ًكًا َٕم ْعدََ إِ ْٙم َص ٍ
انَ ،أ ْو َ٫متْ ُْؾ َك ْػ ٍ
َٝم َك ْػسش ي٘مقل :أُم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٚمف أن ي٘متؾ يٕمٜمل سمٖمذػم
س ٕمِ َغ ْ َ
َ
هذه اًمثالث ،إذا ُأ ِ
وذي ومٚمف أن َي٘متؾ ،ومٚمق أن أطمدا آذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٙم٤من ُمـ ذع اهلل أن ي٘مقل ٕطمد
( )1

ُمـ أصح٤مسمف :ىمؿ وم٤مىمتٚمف ،وم٢مذا ىمٞمؾ :حي يٙمٗمر وحي يزن وحي ي٘متؾ ٟمٗمً٤م ي٘م٤ملٟ :م ِّٗمذ واىمتؾٕ :ن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
أُمر سم٘متٚمف ،ي٘مقلً :مٙمـ سمٕمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذا ًمٞمس ٕطمد ،وٓ َيقز أن ي٘متؾ أطمد إٓ قمغم طمٙمؿ واوح
سملم يًتقضم٥م سمف اًم٘متؾ ،وم ُٕم ِٚمؿ أن ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن َي٘متؾ َُمـ َؾمٌَّف ،سمؾ ًمف أن ي٘متؾ ُمـ ٓ يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ُمٜمف
ؾمٌٌ٤م يٌٞمح دُمف ،يٕمٜمل ًمق أٟمف ىم٤مل :ي٤م قمٛمر اذه٥م وم٤مىمتؾ ومالٟم٤م .ي٘مقلَ :يقز هذا ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حي ٕن
ُمـ اعمُح٤مل اعم٘مٓمقع سمف ىمٓمٕم٤م أن ئمٚمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؿمخّم٤م ُمـ اًمٜم٤مس ،وم٢مذا أُمر سم٘متٚمف وم٘مذد أُمذر سم٘متٚمذف
سمحؼ ،وًمق حي يٕمٚمؿ اًمذي أُمر سم٘متٚمف ُم٤م ؾمٌ٥م ىمتٚمف وًمق حي يٕمٚمؿ ،أُم٤م يمؾ طم٤ميمؿ سمٕمده إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ،ومٚمٞمس ًمف اًم٘متذؾ
٥م احلذ٤ميمؿ ومذ٢من قم٘مقسمذ٦م
سمت٤مشم٤م إٓ سمًٌ٥م ذقمل واوح ،وهق ُم٤م أووحف أسمق سمٙمر ٕيب َسم ْر َزة ريض اهلل قمٜمٝمام ،وإذا َؾم َّ
َؾم٤م ِّسمف إذا قمقىم٥م ٓ يٛمٙمـ أن شمّمؾ إمم طمد اًم٘متؾ أسمداُ ،مـ هٜم٤مك ُمـ احلٙم٤مم أومْمؾ ُمـ أيب سمٙمر ؾمٌف وؿمتٛمف ،هذذا
أُمر ًمٞمس سم٤مهللم ،أوٓ عم٘م٤مُمف اهٚمٞمؾ ،أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ظمػم إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وؿمتٛمف واضمؽمأ
قمٚمٞمف وهق ظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم ،واًمٕمٛمقم إهمٚم٥م أن هذا اًمِم٤مشمؿ إٟمام يِمتؿ ٕٟمف أىم٤مم ومٞمف طمٙمام ،أو ٕٟمف حي َيذ ُر ْق ًمذف أُمذر
ي٘مٞمٛمف ًمف أسمق سمٙمر قمغم ُم٤م يٜمٌٖمل ،ومٝمق اًمٔم٤محي قمغم يمؾ طم٤مل ،وُمع ذًمؽ عم٤م ىمٞمؾ ٕيب سمٙمر ُمـ ىمٌؾ أيب َسم ْر َزة :أىمتٚمف ٟمزذ
اعمقوقع وذه٥م همْمٌف ُمـ هقل اًمّمدُم٦م اًمتل أص٤مسمتف ُمـ أٟمف يٛمٙمـ أن ي٘متؾ أطمد ُمـ اعمًذٚمٛملم عمجذرد أن ي٘مذقل
احل٤ميمؿ :اىمتٚمف ،وأظمؼم أهن٤م ًمٞمً٧م ٕطمد سمٕمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ورد ُمثؾ هذا قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ذم ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد أن وازم ظمراؾم٤من ىمٌض قمغم رضمؾ ؿمتؿ قمٛمر سمـ قمٌد
اًمٕمزيز ،أو ؾمٌَّف ،وم٠مراد أن ي٘متٚمف اًمقازمً ،مٙمـ ؾمجٜمف وأرؾمؾ إمم قمٛمر يًت٠مُمره ومٞمف ،وم٘مذ٤مل :إين يمذدت أن أىمتٚمذف ًمٙمذـ
ٍ
سمً٥م رؾمقل
٥م أطمد إٓ ِّ
سمً ِّ
أردت أن أىمػ قمغم رأيؽ ،وم٘م٤مل ًمف قمٛمر :أُم٤م إٟمؽ ًمق ىمتٚمتف ًم٘متٚمتؽ سمف ،إٟمف ٓ ُي٘متؾ أطمدٌٌ َ
اًمً٥م قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م وقمٜمد اًمت٤مسمٕملم ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف ؾمٚمؿ
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهذا دًمٞمؾ آظمر أيْم٤م قمغم أن
َّ
ؿمئ٧م َظم ِّؾ ؾمٌٞمٚمف.
ؿمئ٧م ُؾم ٌَّف يمام َؾم ٌَّٜمِل وإن َ
وم٤مؾم ٌُ ٌْف إن ؿمئ٧م أو َظم ِّؾ ؾمٌٞمٚمف .إن َ
ومٞمف اًم٘متؾ ،صمؿ ىم٤ملْ :
وُمـ ذًمؽ أن قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز – وهذه ُمـ قمج٤مئ٥م ُم٤م يم٤من قمٜمده ُمـ اًمٕمدل رمحف اهلل – دظمؾ اعمًجد يقُم٤م

( )1أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب احلدود – سم٤مب احلٙمؿ ومٞمٛمـ ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)4363
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ذم فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ ،وإذا سم٢مٟمً٤من ٟم٤مئؿ ،ومٕمثر قمٛمر ذم هذا اًمرضمؾ اًمٜم٤مئؿ ،وم٤مؾمتٞم٘مظ اًمٜم٤مئؿ همْمذٌ٤من ،ىمذ٤مل ًمٕمٛمذر :أجمٜمذقن
أٟم٧م قمٛمر ىم٤ملً ،ٓ :مً٧م سمٛمجٜمقن .هذا أىمَم ُم٤م قمٜمده ،ضمٜمدي شم٘مدم يريد أن يٕم٤مىم٥م هذا اًمذي شمٙمٚمؿ ُمع اخلٚمٞمٗم٦م،
٥م اًمٜمٌذل صذغم اهلل
وم٘م٤مل ًمفَُ :م ْف – وهل يمٚمٛم٦م َز ْضمر – إٟمام ؾم٠مًمٜمل :أجمٜمقن وم٘مٚم٧م .ٓ :ومٞمٜمٌٖمل أٟمف يالطمظ أن أُمر َؾم ِّ
٥م أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ،ـمٌٕمذ٤م ُمذـ ىمٌذؾ
٥م أي أطمد ُمـ اًمٌنم طمتك َؾم َّ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ خيتٚمػ يمؾ آظمتالف قمـ َؾم ِّ
٥م أيب سمٙمر قمغم ديٜمف ،ٓ ،إذا َؾمٌَّف قمغم ديٜمف ومٙمام ٟم٘مقل ذم اًمراومْم٦م ،وًمٙمـ ؿمخص ُمـ رقمٞم٦م أيب سمٙمذر
رقمٞمتف ،وأُم٤م َؾم ر
ي٘مقل :أٟم٧م فمٚمٛمتٜمل ،أٟم٧م ُم٤م أدي٧م إ َّزم َطم ِّ٘مل ،اهلل طمًٞم٥م قمٚمٞمؽ ،ؾمؽمى ُم٤م ؾمٞمٗمٕمؾ سمؽُ ،مثؾ هذا اًمٙمالم اًمذي ومٞمف
٥م اًمراومْم٦م يًٌرقٟمف قمغم ديٜمف ،وهذا ووع
٥م اًمراومْم٦مَ ،ؾم ر
إهمالظ هلذا اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤مدل ،ي٘مقل ٓ :ي٘متؾ سمف ،سمخالف َؾم ِّ
آظمر خيتٚمػ يمؾ آظمتالف قمـ اًمً٥م اعمٕمت٤مد ،إذا ىمتؾ أطمد سمًٌ٥م اًمً٥م ٓ يّمٚمح إٓ إذا يم٤من اعمًٌقب حمٛمدا صغم
٤مب اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مط ،وهذا دًمٞمؾ قمغم ُم٤م صٜمػ ًمف ُمّمٜمػ اًمٙمت٤مب ُمـ أٟمف قمغم َؾم ِّ
اًمّم٤مرم اعمًٚمقلٟ ،مٕمؿ.
ىم٤مل رمحف اهلل :احلدي٨م اًمً٤مدس :ىمّم٦م اًم َٕم ّْم َامء سمٜم٧م َُم َر َوانُ ،م٤م ُروي قمـ اسمذـ قمٌذ٤مس ريض اهلل قمذٜمٝمام ىمذ٤مل:
هج ِ
٧م اُمرأة ُمـ َظم ْٓم َٛم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم« :مىـ ٔم ْبىاش وم٘مذ٤مل رضمذؾ ُمذـ
َ َ
ىمقُمٝم٤م :أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ،ومٜمٝمض وم٘متٚمٝم٤م ،وم٠مظمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤ملَ ٓ« :ي ْـ َتطِ ُح ٪مِ َقفا َ٤م ْـ َزا ِنش ،وىمّمذتٝم٤م
ُمًٌقـم٦م قمٜمد سمٕمض أهؾ اعمٖم٤مزي ،ويم٤من اًمرضمؾ ُقم َٛم ْػم سمـ َقم ِد يي ،وم٤مُمتدطمف طمً٤من سم٠مسمٞم٤مت:
ٕمـ ِل وائؾ وٕمـل وا٫مِ ٍ
وٚمطْ َؿة دون ٕمـل اخلزرج
ػ *** َ
َ
ُيفا *** ٕمعق٭متفا واٛمـايا َ ِ
َتل
متك ما د٤مت أٚمتؽؿ َو ْ َ
ما٘مدا ِ٤م ْر ُ٫مف *** ٬مريؿ اٛمداٚمؾ واٛمخرج
٪مفزت ٪متك
ً

٪مض٘مفا مـ كجقع ا٭مدما *** ٫مبقؾ ا٭مصباح وَل خترج
ٓن ْم كعؿة اٛمق٭مج
٪ملوردك اهلل َٕم ْر َد اْلـا *** ن َ٘م ْذ َ
٘ملم ُمـ رُمْم٤من ُمرضمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ سمدر ،وذيمر هذذه اًم٘مّمذ٦م
ويم٤من ىمتٚمٝم٤م خلٛمس ًمٞم٤مل َسم ْ
أصح٤مب اًمًػمُ ،مثؾ اسمـ ؾمٕمد واًمٕمًٙمري وأسمق قمٌٞمدة ذم «إُمقالش (وأيب قمٌٞمدة ٓ ،وأسمق ٕن اًمٕمٓمػ هٜم٤م ًمذٞمس
قمٓمػ قمغم أصح٤مب اًمًٞم٤مق يٕمٜمل ذيمره٤م أصح٤مب اًمًٞم٤مق اسمـ ؾمٕمد واًمٕمًٙمري وأيْم٤م ذيمره٤م أسمق قمٌٞمد ذم يمتذ٤مب
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إُمقال ،يمت٤مب إُمقال ًمٞمس ُمـ يمت٥م اًمًػمةٟ ،مٕمؿ وأسمذق قمٌٞمذدة) ُمثذؾ اسمذـ ؾمذٕمد واًمٕمًذٙمري وأسمذق قمٌٞمذد ذم
«إُمقالش واًمقاىمدي وهمػمهؿ ،وهل ُمِمٝمقرة ،وأهن٤م ىمتٚم٧م ًمً ٌِّٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .
( )1

** هذه اًم٘مّم٦م وىمّم٦م سمٕمده٤م وىمّم٦م سمٕمده٤م ُمقضمقدة ذم يمت٥م اعمٖم٤مزي ،وذم ؾمٜمده٤م اًمقاىمدي وي٠ميت اًمٙمالم – إن
ؿم٤مء اهلل – قمٚمٞمف ،ويمثػم مم٤م ذم اًمًػم واعمٖم٤مزي ٓ يثٌ٧م صمٌقت إطم٤مدي٨م ،ويتً٤مهٚمقن ذم أُمر اعمٖم٤مزي واًمًذػمٕ :ن
أُمره٤م ذم يمثػم ُمٜمف همػم ُمْمٌقط ذاك اًمْمٌط اًمذي ذيمرت سمف أطم٤مدي٨م احلالل واحلرام واًمٕم٘مٞمدة وٟمحقه٤م ،ومٛمـ ؿم٠من
اًمًػم واعمٖم٤مزي أن يتً٤مهؾ ومٞمٝم٤م ،عم٤مذا أورده٤م اًمِمٞمخ هٜم٤م أورده٤م قمغم ؾمٌٞمؾ آقمتْم٤مد وآؾمتِمٝم٤مد هب٤م وم٘مط.
ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل :هذه اًم٘مّم٦م شمْمٛمٜم٧م أؾمامء ىم٤مشمؾ وُم٘متقل ،وشمْمٛمٜم٧م صقر احل٤مل ،ومٞمٝم٤م ؿمٕمر ُم٠مصمقر قمـ
طمً٤من يقاومؼ أصؾ اًم٘مّم٦م هذه ،وهل ُمـ ـمريؼ اًمقاىمدي ،وُمٕمٚمقم أن اًمقاىمدي وٕمٞمػ ،ىم٤ملً :مٙمـ ٓ خيتٚمػ اصمٜم٤من
أن اًمقاىمدي ُمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمتٗم٤مصٞمؾ أُمقر اعمٖم٤مزي ،ويم٤من اًمِم٤مومٕمل وأمحد رمحٝمام اهلل وهمذػمهؿ يًذتٗمٞمدون قمٚمذؿ
ذًمؽ ُمـ يمتٌف ،يٕمٜمل قمٚمؿ أُمقر اعمٖم٤مزي ،ومٝمق ًمق َر َوى طمديث٤م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمذٚمؿ ذم احلذالل أو ذم
احلرام وٕمٞمػُ ٓ ،يٕمتدرر سمحديثفً ،مٙمٜمف اقمتٜمك قمٜم٤مي٦م واوح٦م سم٤معمٖم٤مزي ،وص٤مر سمٛمث٤مسم٦م اًم َٕم َٚمؿ اعمِمذٝمقر ومٞمٝمذ٤م ،ومألضمذؾ
ذًمؽ ىم٤مل :إن أُمر اعمٖم٤مزي قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ،وٕٟمف أيْم٤م ُيذيمر ًم ُٞمًتٗم٤مد ُمٜمف و ُيًتِمٝمد سمف.
ي٘مقل اعمٖم٤مزي :يدظمؾ ومٞمٝم٤م ظمٚمط اًمرواي٤مت ،يدظمؾ ومٞمٝم٤م إظمذ ُمـ احلدي٨م اعمرؾمذؾ واعم٘مٓمذقع ،ومٚمذؿ يٛمٙمذـ
آطمتج٤مج سمام يٜمٗمرد سمف اًمراويً ،مٙمـ ذم آؾمتِمٝم٤مد وآقمتْم٤مد سم٤مخلؼم اًمقارد ذم اعمٖم٤مزي ي٘مقل :مم٤م ٓ يٛمٙمـ اعمٜم٤مزقم٦م
ومٞمف ،اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم شمٙمٚمؿ هذا اًمٙمالم قمـ اًمًٜمد ٕٟمف ٓ سم٠مس ُمـ إيراده إذا يم٤من قمغم ؾمٌٞمؾ آقمتْم٤مد وٓؾمٞمام
وأٟمف حي يٕمتٛمده هق أصال ذم احلٙمؿً ،مٙمـ احلٙمؿ قمغم ُم٤م شم٘مدم ُمـ أطم٤مدي٨م اًمتل سمٕمْمٝم٤م ذم «اًمّمذحٞمحلمش وسمٕمْمذٝم٤م
ِمدر سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م ،أُم٤م اعمتـ ومام وضمف اًمدًٓم٦م ُمٜمف وضمف اًمدًٓم٦م سم٠من هذه اعمرأة َه َج٧م اًمٜمٌل صغم
صم٤مسم٧م ذم إؾمٜم٤مده أو َي ر
ومحرض اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ىمتٚمٝم٤م ٕهن٤م َه َجتْفَّ ،
ومدل قمغم أن ُمـ آذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َّ
وؾمٚمؿ ُمـ رضمؾ أو اُمرأة سمِمٕمر أو سمٖمػم ؿمٕمر أن طمٙمٛمف هق اًم٘متؾ ،اؾمتٜمٌط ُمـ اًم٘مّم٦م هذه ُم٤م اؾمتٜمٌط ُمـ اًم٘مّمذص
اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ُمـ ىمتؾ ُمـ آذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٟ ،مٕمؿ.
ىم٤مل رمحف اهلل :اْلديث ا٭مسإمع :ىمّم٦م أيب َقم َٗمؽ اًمٞمٝمقدي ،ذيمره أهؾ اعمٖم٤مزي واًمًػم ،ويم٤من ُمذـ ؿمذ٠مٟمف هجذ٤مء
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اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،طمتك ظمرج إمم سمدر و َفم َّٗمره اهلل سمٛمـ َفم َّٗم َره ،ومحًده وهج٤مه و َذ َّم ُمـ اشمٌٕمف ،أقمٔمؿ ُم٤م ومٞمٝم٤م
ىمقًمف:
٪مقسؾبفؿ أمرهؿ را٬مَّ *** ٙمراما ٙمالٓ ٭مشتك معا
ٟمذر أن أىمتٚمف  .وذيمر حمٛمد سمـ ؾمٕمد أٟمف يم٤من ُيقد ًّي٤مً .مٙمٜمف ُمـ رواي٦م أهؾ اعمٖم٤مزيً ،مٙمٜمف
قمكم ٌ
ىم٤مل ؾم٤محي سمـ قمٛمػمَّ :
( )1

يّمٚمح أن يٙمقن قم٤مودا وُم١ميمدا و ُُم١م ِّيدا سمال شمردد.
** هذا اًمٙمالم ومٞمف ُمثؾ اًمٙمالم ذم احلدي٨م اًمً٤مسمؼُ ،مـ رواي٤مت أهؾ اعمٖم٤مزي ،واًمدًٓم٦م اًمتل ذيمرٟم٤م يم٤مًمدًٓمذ٦م
ذم إطم٤مدي٨م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م ىمتؾ ُمـ آذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومٞمف أيْم٤م ُم٤م ذم احلدي٨م اًمًذ٤مسمؼ ُمذـ أن
اعم٘مّمقد هق آؾمتِمٝم٤مد وآقمتْم٤مد ومٞمّمٚمح أن يٙمقن ُمـ سم٤مب اًمت٠ميمٞمدُ ،مـ سم٤مب اًمت٠ميٞمد ،ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم هٜمذ٤م:
سمال شمردد .يٕمٜمل سمال شمردد ذم أن جمرد آؾمتِمٝم٤مد سمف وضمٕمٚمف ذم اعم١ميمدات صحٞمح ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وُمتٜمف
ي٘م٤مل ومٞمف ُم٤م ىمٞمؾ مت٤مُم٤م ذم اعمتـ اًمً٤مسمؼ ،رضمؾ هج٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘متٚمف هذا اعمًٚمؿ ،وم٠مهدر دُمف وحي يٕمذد
ؿمٞمئ٤مٟ ،مٕمؿ.
ىم٤مل رمحف اهلل :اْلديث ا٭مثامـ :طمدي٨م أٟمس سمـ ُز َٟم ْٞمؿ اًمدِِّّ ِيكم (سمْمؿ اًمزاي ًمٕمٚمؽ شمت٠ميمد) وهق ُمِمٝمقر قمٜمد أهؾ
اًمًػم ،ذيمره اسمـ إؾمح٤مق واًمقاىمدي وهمػممه٤م ،أٟمف هج٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ومًٛمٕمف همالم ُمـ ُظم َزاقمذ٦م
ومِمجف ،ويم٤من ىمد ٟمذر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دُمف ،أي :أهدره ،ومٚمام سمٚمٖمف ذًمؽ ضم٤مء إمم رؾمقل اهلل صذغم اهلل
َّ
ُمٕمتذرا ،وُمدطمف ذم ىمّمٞمدة أوهل٤م:
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ً
أأكت ا٭مذي َُت َدى َم َعد ٕملمره *** ٕمؾ اهلل ََيدَيا و٫مال ٭مؽ ا ْ١م َفد
ت مـ ٍ
كا٫مة ٪مقق َر ْٙمؾِفا *** إٔمر وأوٓم ِذمة مـ ِمؿد
ْح َؾ ْ
٪مَم َ َ
َ
ر٠مقل اهلل أكؽ ُمدر٬مِل *** وأن و٤مقدا مـؽ ٬مإٚمذ ٕما٭مقد
ٖمعؾؿ
وم ْـ ِ
َ
ر٠مقل اهلل أكؽ ٫مادر *** ٤مٜم ٬مؾ َ٠م ْؽ ٍـ مـ ِ ََت ٍ
ج ِد
ٖمعؾؿ
ام ُ
ُ
هجقٖمف *** ٪مال َر َ٪م َعت َ٠م ْق٢مل إٔم إذن يدي
وكبل ر٠مقل اهلل أِن
ُ
٠مقى أكـل ٫مد ٫مؾت يا ويح ٍ
س يقم َ٢م ْؾ ٍؼ َ
٪متقة *** أصقبقا ٕمـَ ْح ٍ
وأ ْ٠م َعد
َْ
(ُ )1مٖم٤مزي اًمقاىمدي (.)175-174/1
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ت ٪مػؽر ِ
وا٫مصد
ت وٓ َد ًما *** َه َر ْ٫م ُ
٪منِن ٓ ِ٤م ْر ًَا َٚم َر ْ٫م ُ
٤ماَل َ اْلؼ ُ
ْ

اًمذدِّ ِيكم وؿمذٗمع ومٞمذف،
ومٚمام سمٚمغ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمّمٞمدشمف واقمتذاره ،ويم َّٚمٛمف ومٞمف َٟم ْق َومؾ سمـ ُمٕم٤مويذ٦م ِّ
ؿمجف سمٕمض سمٜمل ُظم َزاقم٦م ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ٫َ « :م ْدْ َ٤م َػ ْق ُت َ٤م ْـ ُفش ،ىم٤مل َٟم ْق َومذؾ :ومذداك أيب
ويم٤من ىمد َّ
وأُمل ،صمؿ ىمدم واقمتذر ،وىم٤مل :إهنؿ ىمد يمذسمقا قمٚمٞمف .
( )1

٪مق٘مف ا٭مدٓ٭مة :أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ىمد ص٤مًمح ىمريِم٤م قمنم ؾمٜملم ،ودظمؾ ومٞمٝمؿ ُظم َزاقم٦م وسمٜمق سمٙمذر
(هذا ظمٓم٠م ،هذا يٕمدل قمغم اًمٜمحق أيت :قمدًمف قمغم اًمٜمحق أيت ،هذا ظمٓم٠م ذم اعمختٍم وًمٕمٚمف ًمٞمس ُمـ اًمٌَ ْٕمكم رمحذف
اهلل ،ايمت٥م :ودظمٚم٧م ُظم َزاقم٦م ذم قم٘مده صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ودظمٚم٧م سمٜمق سمٙمر ذم قمٝمد ىمريش ،اًمٙمذالم هذذا جمٛمذؾ:
ىمقًمف :ودظمؾ ومٞمٝمؿ ظمزاقم٦م وسمٜمق سمٙمر ،يم٠مٟمف يٕمقد إمم ىمريش ،يم٠من ظمزاقم٦م دظمٚمذ٧م ُمذع ىمذريش ،هذذا همذػم صذحٞمح،
وم٤مًمٔم٤مهر أن ومٞمف اظمتّم٤مرا ؿمديدا أو أن هٜم٤مك ؾم٘مٓم٤م ؾم٘مط ،وإصؾ وهق اعمٕمروف ذم اًمًػمة أن ُظم َزاقم٦م دظمٚمذ٧م ذم
قم٘مد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واٟمْمٛم٧م إًمٞمف ،وسمٜمق سمٙمر اٟمْمٛمقا إمم ىمريش ،وُمـ هٜم٤م َٟم َ٘مض صٚمح احلديٌٞمذ٦م ،ومذ٢من
وؾم َّجدا ،ومال ي٘م٤مل :إن ظمزاقمذ٦م
ىمريِم٤م أقم٤مٟم٧م سمٜمق سمٙمر قمغم ظمزاقم٦م ،وىمتٚمقا ظمزاقم٦م ،يمام شم٘مدم سم٤مُٕمس :ي٘متٚمقن ُر َّيمٕم٤م ُ
دظمٚم٧م ذم قمٝمد ىمريش ،هذا يمالم ُمقهؿٟ ،مٕمؿ ،اىمرأه٤م ُمـ هذا ٕن هذا ُمٜم٘مقل ُمـ إصؾ) ودظمٚم٧م ُظم َزاقم٦م ذم َقم٘مد
اعمٕم٤مهد َه َج٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسمٜمق سمٙمر ذم َقم ْ٘مد ىمريش ،صمؿ إن هذا اًمرضمؾ
َ
وؿمجف ذًمؽ اًمرضمؾ ،ومٚمقٓ أهنؿ قمٚمٛمقا أن هج٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اعمٕم٤مهد مم٤م يقضم٥م
قمغم ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف،
َّ
آٟمت٘م٤مم ُمٜمف حي يٗمٕمٚمقا ذًمؽ.
اعمٕم٤مهد اهل٤مضمل يٌ٤مح دُمف ،صمؿ إٟمف أؾمذٚمؿ ذم
ص ذم أن
َ
صمؿ إن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أهدر َد َُمف ًمذًمؽ ،وهذا َٟم ٌّ
َ
رؾمقل اهلل دًمٞمؾ قمغم إؾمالُمف ،وُمذع ذًمذؽ ومذ٠مٟمٙمر أٟمذف هجذ٤مه ،ورد
قمدر وه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،وىمقًمف :شمٕم َّٚمؿ
ؿمٕمره ،وهلذا ر
ؿمٝم٤مدة اًمذيـ ؿمٝمدوا قمٚمٞمف ،وم٢مهنؿ أقمداؤه ،وسمٞمٜمٝمؿ طمروب وىمت٤مل ،ومٚمق حي يٙمـ ُم٤م ومٕمٚمف ُمٌٞمح٤م ًمدُمف ،عم٤م اطمت٤مج إمم ومٕمؾ
رء ُمـ ذًمؽ.
صمؿ إٟمف سمٕمد إؾمالُمف واقمتذاره وشمٙمذيٌف اعمخؼميـ وُمدطمف ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـمٚم٥م اًمٕمٗمق ُمٜمف قمذـ
إهدار دُمف ،واًمٕمٗمق إٟمام يٙمقن ُمع ضمقاز اًمٕم٘مقسم٦م قمغم اعمذٟم٥م ،وم ُٕم ِٚمؿ أٟمف يم٤من ًمف أن يٕم٤مىمٌف سمٕمد جمٞمئذف ُمًذٚمام ُمٕمتذذرا،
(ُ )1مٖم٤مزي اًمقاىمدي (.)791 - 789/2
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وإٟمام قمٗم٤م قمٜمف ِطم ْٚمام و َيمرُم٤مُ ،مع أن اًمٕمٝمد يم٤من َقمٝم َدَ ه ْدْ َٟم٦م ًمٞمس َقمٝمدََ ِضمزي٦م ،واهل ِ
٤مد ُن اعم٘مٞمؿ سمٌٚمده ئمٝمر سمٌٚمده ُم٤م ؿمذ٤مء،
ْ ُ
ْ
َ
َ
٤مرب ،ومٕمٚمؿ أن اهلج٤مء ُمـ ضمٜمس ِ
ومال ُيٜمت٘مض قمٝمده طمتك ُحي ِ
احلراب وأهمٚمظ ُمٜمف (أهمٚمظ ٕهن٤م ُمٕمٓمقومذ٦م قمذغم اعمحذؾ
ُ
يٕمٜمل ُمـ ضمٜمس احلراب هذه ذم حمؾ ظمؼم ،وم٢مذا قمٓمػ قمٚمٞمٝم٤م رء ي٠مظمذ احلٙمؿٟ ،مٕمؿ) ،ومٕمٚمؿ أن اهلج٤مء ُمذـ ضمذٜمس
ِ
احلراب وأهمٚمظ ُمٜمف ،وأن اهل٤مضمل ٓ ذُم٦م ًمف.
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أيْم٤م وم٠مهدر دُمف ،أورده٤م اسمـ إؾمح٤مق
أٟمً٤م هذا َه َج٤م َّ
** ذيمر هذه اًم٘مّم٦م :هل أن ً
ذم اعمٖم٤مزي وأورده٤م اًمقاىمدي أيْم٤م ،وؾم٤مىمٝم٤م اسمـ ؿم٤مهلم سمًٜمد ُمٜم٘مٓمع يمام ذيمذر اسمذـ طمجذر رمحذف اهلل ذم اإلصذ٤مسم٦م،
واحلدي٨م ومٞمف ُم٤م ذم إطم٤مدي٨م اًمتل ىمٌٚمف ،مم٤م ؾم٤مىمف أهؾ اعمٖم٤مزي ؾمقاء ُمـ ضمٝم٦م اإلؾمٜم٤مد أو دًٓم٦م اعمتـ قمغم اعمراد ُمـ
أن ُمـ هج٤م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وآذاه وضم٥م ىمتٚمفً ،مٙمـ ٓطمظ ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحذف اهلل أٟمذف سمٕمذد إؾمذالُمف
ـمٚم٥م اًمٕمٗمق ىم٤مل :واًمٕمٗمق إٟمام يٙمقن ُمع ضمقاز اًمٕم٘مقسم٦م ،وم ُٕمٚمؿ أٟمف يم٤من ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يٕم٤مىمٌف طمتك سمٕمد أن
ضم٤مء ُمًٚمام ،وًمٙمـ قمٗم٤م قمٜمفٟٕ :مف طم٘مف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طمٞم٤مشمف أن يً٘مط طم٘مذف،
شمٕمدَّ ى أطمد قمٚمٞمف ِطم ْٚمام ُمٜمف و َيم َرُم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.
إذا َّ
أيْم٤م إمم أُمر آظمر وهق أن َٟم ْق ً
ومال هذا اًمذي َؿم َٗم َع يم٤من رأس اًمذيـ ىمتٚمقا ُظم َزاقم٦م ،ومٙم٤من ُمـ
ٟم ٌَّف اًمِمٞمخ ذم إصؾ ً
اًمٜم٤مىمْملم ىمٓمٕم٤م ًمٚمٕمٝمد ،صمؿ أؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمٗمتح وص٤مر يِمٗمع ذم اًمذي هج٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يٕمٜمل َٟم ْقومذؾ ًمذف
ُضم ْرم ،وهق ُمـ اًمذيـ ىمتٚمقا ظمزاقم٦م ،اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم َقم ْ٘مد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً ،مٙمـ أؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمٗمتح ،وصذ٤مر
ًمف ذم ٟمٔمره ُمٙم٤مٟم٦م أٟمف ؾمٞمِمٗمع هلذا اًمذي هج٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ي٘مقل اًمِمٞمخ :وم ُٕم ِٚمؿ أن ٟم٘مض اًمٕمٝمد أهمٚمظ
ٟم٘مض
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أؿمد وأظمٌ٨م ُمـ اًمذي يٜم٘مض اًمٕمٝمد ٟم٘مْم٤مٕ :ن اهلج٤مء ومٞمف ٌ
ُمٜمف اهلج٤مء ،اًمذي ُيجق َّ
سم٤مًمتٕمرض ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤معمًٌ٦م ،سمحٞم٨م إذا ٟم٘مض اًمٕمٝمد أطمد سم٤مًم٘مت٤مل وهج٤م آظمر صمؿ
ًمٚمٕمٝمد ،وومٞمف زي٤مدة
ر
أؾمٚمؿ اهٛمٞمع اهل٤مضمل واًمٜم٤مىمض قمّمؿ دم اًمذي ٟم٘مض اًمٕمٝمد سم٤مًم٘مت٤مل وضم٤مز آٟمت٘م٤مم ُمـ اهل٤مضمل طمتك سمٕمد إؾمذالُمف،
اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ؿمديد أُمره طمتك إٟمف يّمذح أن يٕم٤مىمذ٥م
وهذا يدل قمغم أن اهلج٤مء أُمره ؿمديد وأن َؾم َّ
٥م ِّ
طمتك سمٕمد إؾمالُمف ،وم٠مُمر ُمذُم٦م اًمٜمٌل – قمٞم٤مذا سم٤مهلل – وُمًٌتف أُمر قمٔمٞمؿ وؿمديد ًمٚمٖم٤مي٦م ،طمتذك إن َُمذـ َه َجذ٤م وأؾمذٚمؿ
ي٘م٤ملُ :ي٘مٌؾ ُمٜمؽ إؾمالُمؽً ،مٙمـ شمًتقضم٥م اًمٕم٘مقسم٦م ،ومٞمٛمٙمـ أن يٕم٤مىم٥م طمتك سمٕمد أن أؾمٚمؿ.
ٟم ٌَّف اًمِمٞمخ إمم أُمر آظمر وهق أن اًمٕمٝمد اًمذي يم٤من سملم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسملم ىمريش وُمـ دظمؾ ُمٕمٝمذؿ
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يم٤من قمٝمد هدٟم٦م وم٘مط ،وًمٞمس قمٝمد ضمزي٦م ،ىمٚمٜم٤م :قمٝمد اهزي٦م ومٞمف إرهم٤مم سم٤مٕطمٙم٤مم ،أُم٤م قمٝمذد اهل ُدٟمذ٦م ومٗمٞمذف اشمريمقٟمذ٤م ذم
طم٤مًمٜم٤م ذم سمٚمدٟم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم ٓ شمٖمزوٟم٤م ي٤م ُمٕم٤مذ اًمٙمٗم٤مر ،وٟمحـ اعمًٚمٛملم ًمـ ٟمٖمزويمؿ أٟمتؿ ي٤م ُمٕم٤مذ اًمٙمٗم٤مر ،ـمٞم٥م
ُم٤مذا يٗمٕمؾ اًمٙمٗم٤مر ذم سمٚمدهؿ يٗمٕمٚمقن يمؾ رء ،يمؾ إُمقر اًمتل ذم سمٚمد اًمٙمٗمر يٗمٕمٚمقهن٤م ىمٌؾ هذا اًمٕمٝمد يٗمٕمٚمقهن٤م إٓ
اًمتٕمرض ًمإلؾمالم سم٤معمًٌَّ٦م ،أُم٤م قمٌ٤مدَتؿ ًمألصٜم٤مم ،ذهبؿ اخلٛمقر ،وزٟم٤مهؿ ،ويمذا ،ويمذا هذا يمٚمذف
ؿمٞمئ٤م واطمدا وهق ر

ٍ
سم٤مق ،يٕمٜمل ُم٤م ٟم٘مقل ذم قمٝمد اهلدٟم٦م هلؿ :قمٚمٞمٙمؿ أن شمٙمنوا إصٜم٤مم ،قمٚمٞمٙمؿ أٓ شمنمسمقا اخلٛمر ،هؿ ًمٞمًقا حت٧م أيديٜم٤م
قوع احلرب سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ،وٓ يٖمزوٟم٤م وٓ ٟمٖمزوهؿ ،هذا هق اعم٘مّمقد هب٤م،
أصالً ،مٙمـ اًمٖمرض ُمـ قمٝمد اهلدٟم٦م أن ُشم َ
أُم٤م أن يتٖمػم رء ُمـ طم٤مهلؿ ومٝمؿ سم٤مىمقن ودارهؿ يمام ىمدُم٧م سم٤مُٕمسَ :د ُار ٍ
ُمٕم٤مهدة.
يمٗمر َ
ِ
اعمٝم٤مدن اعم٘مٞمؿ ذم سمٚمده اًمٙم٤مومر ُئمٝمر سمٌٚمده ُم٤م ؿم٤مء ُمـ ُمٜمٙمرات إىمقال وإومٕمذ٤مل اعمتٕمٚم٘مذ٦م سمديٜمذف
ي٘مقل اًمِمٞمخ:
ودٟمٞم٤مه وٓ ُيٜمت٘مض قمٝمدُُ هٟٕ :مف ُأقمٓمِل اهل ْدْ ٟم٦م قمغم هذا إؾم٤مس ،إٓ ذم طم٤مًم٦م واطمدة وهل أن ُحي ِ
٤مرب ُم٤م ُمٕمٜمذك أن
ُ
حي٤مرب أن ي٠ميت إًمٞمٜم٤م سم٤مهٞمش ًمٞم٘م٤مشمٚمٜم٤مُ ،مٕمٜم٤مه أهن٤م اٟمتٝم٧م ُمً٠مًم٦م اهلدٟم٦م ،ـمٞم٥م هذا اًمذي هج٤مه أحي يٙمذـ قمٜمذده قمٝمذد
هدٟم٦م سمغم ،ىم٤ملَّ :
ومدل قمغم أن اهلج٤مء ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ضمٜمس احلرب ،ومٛمـ هج٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف
وؾمٚمؿ ومٙم٠مٟمف ه٤مضمؿ اعمديٜم٦م سم٤مًم٘مت٤مل ،ي٘مقل :سمؾ وأهمٚمظ ،ومٛمـ هج٤م حي يٕمد ًمف ِذ َُّم٦م ،ودل يمام ىمٚم٧م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ُمـ أن َٟم ْق َومال
ريض اهلل قمٜمف ٕن اهٛمٞمع أؾمٚمٛمقاٟ :مقومؾ هذا ممـ ٟم٘مض اًمٕمٝمد ،وسمٚمغ سمف إُمر سمٕمذد أن أؾمذٚمؿ ىمٌذؾ اًمٗمذتح أن أشمذك
وأًمذح
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ
َّ
ًمٞمِمٗمع يٕمٜمل يرى أٟمف اٟمتٝمك ُضم ْر ُُمف سمذًمؽ ًمٞمِمٗمع ذم هذا اًمذي هج٤م ،واؾمتٕمٓمػ َّ
قمٚمٞمف أن يٕمٗمق قمـ اهل٤مضمل ،طمتك ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف عم٤م قمٗم٤م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قمٜمف ىم٤مل :ومداك أُمل وأُملُ ،مـ
ومرطمتف ُمـ أٟمف قمٗم٤م قمٜمف ،اهل٤مضمل حي يًتٓمع أن يؼمز ،ومج٤مء َّ
ويمذهبؿ ،ىم٤مل :إهنؿ أقمداء زم وإين ىمد ىمٞمؾ اًمِمٕمر قمغم ًمً٤مين
ويمذسمقا ويمذا ويمذا ،واًمٖم٤مًم٥م أن يٙمقن هذا إُمر وىمع ُمٜمف ،واًمٖم٤مًم٥م أٟمف يٙمقن صمٌذ٧م قمٜمذد اًمٜمٌذل صذغم اهلل قمٚمٞمذف
وؾمٚمؿً ،مٙمـ ُمـ ؿم٠من اًمِم٤مقمر وُمـ ؿم٠من قمٛمقم ُمـ اَتؿ سمتٝمٛم٦م سم٠مٟمؽ ىمٚم٧م يمذا ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف يٕمتذر،
وأن هذا اًمٙمالم ىمٞمؾ قمغم ًمً٤مين ،ورسمام ىم٤مل يمت٥م قمغم ظمٓمل ،ورسمام ومٕمؾ أي إوم٤مقمٞمؾ طمتك ئمٝمذر ٟمٗمًذف ذم ُمٔمٝمذر
اًمؼماءةً ،مٙمـ ذم اًمٔم٤مهر ُمـ أُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن هذا إُمر صم٤مسم٧م قمٜمده :وهلذا أهدر دُمف وهق ٓ ُيدر
ض ٌب ُمذـ ضوب اعمح٤مرسمذ٦م ،ومٚمذق ىمذ٤مل :حي
دُمف إٓ ُٕمر صمٌ٧م ،وم٤محل٤مصؾ أن هج٤مء اًمٜمٌذل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ َ ْ
شم٘متٚمقٟمٜمل ي٘م٤مل :يمام ىمتٚمٜم٤م يمٕم٥م سمـ إذف« ،إِك ُف ٭مَق ٫مرش يمام ي٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ « َ٬م َََم ٫مر َ٩م َْٝم ِهش ممـ هق قمغم
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شمٕمرض ًمف أطمد وٓ اهمتِٞمؾ ،وًمٙمـ ُمـ ومٕمؾ هذا ُمٜمٝمؿ وم٢مٟمف ُحي٤مؾم٥م و ُيٕم٤مىم٥مٟ ،مٕمؿ.
ُمثؾ رأيف ُم٤م َّ
هح ،وهل مم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمٝمذ٤م أهذؾ اًمٕمٚمذؿ ،واؾمتٗم٤موذ٧م قمٜمذدهؿ
ىم٤مل رمحف اهلل :اْلديث ا٭متا٠مع :ىمّم٦م اسمـ أيب َ ْ
هح قمٜمد قمثامن سمـ قمٗم٤من،
اؾمتٗم٤مو٦م شمٖمٜمل قمـ رواي٦م أطم٤مد ،وذًمؽ أن يقم ومتح ُمٙم٦م اظمتٌ٠م قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد سمـ أيب َ ْ

ومج٤مء سمف طمتك أوىمٗمف قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ِ
سم٤ميع قمٌد اهلل .ومرومع رأؾمف ومٜمٔمر إًمٞمذف صمالصمذ٤م،
ِ
ِ
ِ
٦م َر ِآِن
يمؾ ذًمؽ ي٠مسمك ،ومٌ٤ميٕمف سمٕمد اًمثالث ،صمؿ أىمٌؾ قمغم أصح٤مسمف وم٘م٤ملَ « :أ َما َ٬مَا َن ٪مق ُؽ ُْؿ َر َ٘م ٌؾ َر١مقدٌٌ َي ُؼق ُم إِ َ٧م َه َذا ٙم َ
ت َي ِدي َ٤م ْـ َٕم ْق َعتِ ِف َ٪م َق ْؼتُ ُؾ ُفش ،وم٘م٤مًمقاُ :م٤م ٟمدري ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م ذم ٟمٗمًؽ ،أٓ َأ ْو َُم ْ٠م َت إًمٞمٜمذ٤م سمٕمٞمٜمذؽ وم٘مذ٤مل قمٚمٞمذف
َ٬م َػ ْػ ُ
اًمّمالة واًمًالم« :إِك ُف َما َيـْبَ ِغل ٭مـَبِ ٍّل َأن َٖم ُؽُىقن ٭مَى ُف ٚمائـىة إ٤مى٦مش مرواه أسمذق داود سم٢مؾمذٜم٤مد صذحٞمح ،واًمٜمًذ٤مئل
يمذًمؽ .
( )1

ويم٤من ىمد َٟم َذ َر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دُمف ،ويم٤من أظم٤م قمثامن ُمـ اًمرو٤مقم٦م ،ومِمٗمع ًمف إمم رؾمقل اهلل صغم
ارشمدَّ وحلؼ سم٤معمنميملم ،ويم٤من يٙمت٥م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل
هح هذا ىمد أؾمٚمؿ صمؿ َّ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومؽميمف ،ويم٤من اسمـ أيب َ ْ
ٕسومف يمٞمػ ؿمئ٧م ،إٟمف ًمٞم٠مُمرين أن أيمت٥م ًمف اًمٌمء
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمقطمل ،ويم٤من عم٤م رضمع إمم اعمنميملم ي٘مقل هلؿ :إين
ِّ
وم٠مىمقل ًمف :يمذا أو يمذا ،ومٞم٘مقلٟ :مٕمؿ ،وذًمؽ أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٘مقل٤« :مؾقؿ ٙمؽقؿش ،ومٞم٘مذقل:
أو أيمت٥م٤« :مزيز ٙمؽقؿش ومٞم٘مقل ًمف« :كعؿ ٬مال ا ٠مقاءش.
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ر ٌء َو َمـ َ٫م َال َ٠ملُ ِكز ُل
ٟمى َ٤م َٜم اهللِ َ٬مَذ ًٕما َأ ْو َ٫م َال ُأوٙم َل إِ َٔم َو ََل ْ ُي َ
قح إِ٭مَقْف َ ْ
وىمٞمؾ :إن ومٞمف ٟمزًم٧مَ ﴿ :و َم ْـ أ ْ٣م َؾ ُؿ َّ ِـ ا ْ٪م َ َ
ِمثْ َؾ َما َأك َز ََل اهللُ﴾ أي٦م.
( )2

تٛمؿ ًمف اًمقطمل ،ويٙمت٥م ُم٤م يريد ،و ُي ِ٘م رره
٪مق٘مف ا٭مدٓ٭مة :أٟمف اومؽمى قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف يم٤من ُي ِّ

٥م.
اًمً ِّ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ذًمؽ ،وهذا ٟمقع ُمـ أٟمقاع َّ
ويمذًمؽ عم٤م اومؽمى قمٚمٞمف يم٤مشم٥م آظمر ُمثؾ ذًمؽ ،ىمّمٛمف اهلل وقم٤مىمٌف سم٠من أُم٤مشمف ،ويمٚمام دومٜمقه َشم ْٚم ُٗم ُٔم ُف إرض.
ومٝمذا ُمـ أووح اًمدًٓم٦م أن اهلل ُمٜمت٘مؿ ًمرؾمقًمف ممـ َـم َٕم َـ قمٚمٞمف.
هح سمٕمد جمٞمئف شم٤مئٌ٤م ُمًٚمام ،وىمقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :هال ٫متؾتؿقهش صمؿ َقم ْٗم ُقه
وم٢مسم٤مطم٦م دم اسمـ أيب َ ْ
( )1أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اهٝم٤مد – سم٤مب ىمتؾ إؾمػم ( ،) 2683واًمٜمً٤مئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ذم يمت٤مب اعمح٤مرسم٦م – سم٤مب احلٙمؿ ذم اعمرشمد
(.)3516
( )2ؾمقرة إٟمٕم٤مم.93 :
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قمٜمف سمٕمد ذًمؽ دًمٞمؾ قمغم أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ًمف أن ي٘متٚمف وأن يٕمٗمق قمٜمف ،وهق دًمٞمؾ قمغم أن ًمف أن ي٘متؾ
ُمـ َؾم ٌَّف ،وإن شم٤مب وقم٤مد إمم اإلؾمالم.

هح يم٤من ىمد رضمع إمم اإلؾمالم ىمٌؾ اًمٗمتح ،وىم٤مل ًمٕمثامن« :إن ُضم ْر ُِمذل قمٔمذٞمؿ ،وىمذد ضمئذ٧م
َّ
وصح أن اسمـ أيب َ ْ

شم٤مئٌ٤مش ،صمؿ ضم٤مء سمف إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد اًمٗمتح ،وهدوء اًمٜم٤مس سمٕمدُم٤م شم٤مب ،وم٠مراد اًمٜمٌل صذغم اهلل قمٚمٞمذف
ص زُم٤مٟم٤م يٜمتٔمر ىمتٚمف ،وئمـ أن سمٕمْمٝمؿ ؾمٞم٘متٚمف ،وهذا أووح دًمٞمؾ قمغم
وؾمٚمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم أن ي٘متٚمقه طمٞمٜمئذ ،وشمر َّسم َ
ضمقاز ىمتٚمف سمٕمد إؾمالُمف.
هح ريض اهلل قمٜمف وقمٗم٤م قمٜمف وهل صم٤مسمت٦م ُمٕمرووم٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمذؿ
** احلدي٨م اًمت٤مؾمع ذم ىمّمف قمٌد اهلل سمـ أيب َ ْ
هح هذا ويم٤من أظم٤م ًمٕمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف ُمـ اًمرو٤مقم٦م ،ضم٤مء وأؾمٚمؿ
ُمروي٦م سمًٜمد صحٞمح ،ومٞمف أن اسمـ أيب َ ْ
ِمذقش هذذا
وص٤مر يٙمت٥م اًمقطمل إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ رضمع ًّ
ُمرشمدًّ ا إمم ُمٙم٦م – قمٞمذ٤مذا سمذ٤مهلل – وصذ٤مر ُي ِّ
سف اًمقطمل يمام ؿمئ٧م اًمذي خيؼمين سمف حمٛمد :ي٠مُمرين أن أيمت٥م ؿمٞمئ٤م ،وم٠ميمتٌف أو أىمذقل ؿمذٞمئ٤م
اًمتِمقيش ،ي٘مقل :أٟم٤م ُأ َ ِّ
آظمر ،ومٞم٘مقلٟ :مٕمؿ ،وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمغم هذه اعمً٠مًم٦م – إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم – ٕهن٤م ـمقيٚم٦م وؾمتٙمقن إن ؿم٤مء اهلل همدا.
هح أشمك سمف قمثامن ريض اهلل قمٜمف ًمٚمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ًمٞم٘مٌؾ ُمٜمف إؾمالُمف ،اًمٜمٌل صغم
احل٤مصؾ أن اسمـ أيب َ ْ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َّ
شم٠مظمر وحي يٌ٤ميٕمف ُمٌ٤مذةُ ،مع أٟمف أؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمٗمتح ،أراد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يٗمٝمؿ اًمّمذح٤مسم٦م ُمذـ
ر
شم٠مظمره أٟمف ٓ يريد أن يٕمٗمق قمٜمف سمحٞم٨م يٜمٓمٚمؼ أطمدهؿ وي٘متؾ اسمـ أيب هح ،يمرر قمثامن صم٤مٟمٞم٦م ،يمرر صم٤مًمث٦م ،سمٕمد أن حي ي٘مؿ
أطمد سم٘متٚمف ىمٌٚمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وسم٤ميٕمف سمٕمد صمالث ،صمؿ ىم٤مل ًمٚمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿَ « :أ َما َ٬مَا َن ٪مِىق ُؽ ُْؿ َر َ٘م ٌ
ىؾ
ِ
ِ
ت َي ِدي َ٤م ْـ َٕمقْ َعتِ ِف َ٪مقَ ْؼتُ ُؾ ُفش يٕمٜمل يم٤من يٜمٌٖمل أن شمٗمٝمٛمقا أين ٓ أريد أن أسم٤ميٕمف ،ومٙم٤من
٦م َر ِآِن َ٬م َػ ْػ ُ
َر١مقدٌٌ َي ُؼق ُم إِ َ٧م َه َذا ٙم َ
يٜمٌٖمل أن ي٘مقم أطمديمؿ وي٘متٚمف ،وم٘م٤مًمقاُ :م٤م ٟمدري ي٤م رؾمقل اهلل سم٤مًمذي ذم ٟمٗمًؽٕ ،ن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمذٚمؿ ذم
سمٕمض إطمٞم٤من ىمد يٛمٙم٨م اًمٌمء صمؿ يٕمٗمق ًمٙمثرة طمٚمٛمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ي٘مقًمقن :رسمام شمٕمٗمق قمٜمف ،رسمذام يمذ٤من ذم
ظم٤مـمرك رء ٓ ٟمدري سمف ،أٓ أوُم٠مت إًمٞمٜم٤م يٕمٜمل سمٕمٞمٜمؽ ،يٕمٜمل شمِمػم هٙمذا سمٕمٞمٜمؽ إمم أطمد سمحٞم٨م يٗمٝمؿ أٟمذؽ شمريذد
ىمتٚمف ،ىم٤مل« :إِك ُف َٓ َيـْ َب ِغل َأن َٖم ُؽُقن ٭مـَبِ ٍّل ٚمائـة ا٭م َع ْ٦مش ٓ يٜمٌٖمل ًمٜمٌل أن يٙمقن ًمف ظم٤مئٜم٦م اًمٕملم ،إٟمٌٞم٤مء ٓ يتٍمذومقن
هٙمذا سم٤مإلؿم٤مرة سم٤مٕقملمُ ،م٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن هذا ُمـ ٟمٌل ،ومٛمثؾ هذه اإلؿم٤مرات ٓ شمٙمقن ُمـ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف
هح سمٕمد أن ومٕمؾ ُم٤م ومٕمؾ وارشمد ورضمع إمم ُمٙم٦مُ ،م٤م قمالىم٦م هذا
وؾمٚمؿ ،اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أهدر دم اسمـ أيب َ ْ
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ُمرشمدٌّ ً ،مق أٟمف ُمرشمد وشم٤مب ًم٘مٌؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمفٕ :ن أي
سمٛمً ٌَّ٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،هذا رضمؾ ٌّ
ُمرشمد يتقب وم٢مٟمف ُي٘مٌؾ ُمٜمف ،سمؾ ُينمع أن ُيًتت٤مب ،إُم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمقضمقب يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم وإُمذ٤م قمذغم ؾمذٌٞمؾ
٥م ،ىمد ُي َْم َّٞمؼ قمٚمٞمف ُمثال ذم ـمٕم٤مُمف أو ٟمحقه عمدة صمالصم٦م أي٤مم ،ومذ٢مذا َأ َسمذك
آؾمتحٌ٤مب ،اعمرشمد إذا ىمدرٟم٤م قمٚمٞمف ٟم٘مقل ًمفُ :شم ْ
ِ
اًمٜمٌذل
٥م
هح حي يٙمـ ًّ
ُمرشمدًّ ا وم٘مط ،وإٟمام َؾم َّ
َّ
ُىمتؾ ،ومٙمٞمػ حي َي٘مٌؾ اًمٜمٌل صكم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمف ي٘مقلٕ :ن اسمـ أيب َ ْ
وأضمذ َّؾ اهلل
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠من أفمٝمره صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وطم٤مؿم٤مه َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يمٞمػ َؾم َّ
٥م َّ
سف ذم
ُم٘م٤مُمف أفمٝمره سمٛمٔمٝمر اًمذي ٓ يٕمرف ،وٓ ؿمؽ أٟمف َٟمذٗمذَّ َر
َ
اًمٜم٤مس وذ َُّمف َُمذ َُّمذ٦م ؿمذديدة ،ىمذ٤مل :أٟمذ٤م اًمذذي ُأ َ ِّ
اًمقطمل ،أىمقل :ايمت٥م يمذاُ ،أ َهم ِّػم يمام أريد ،وهذا مم٤م ُيٜم ِّٗمر ومم٤م يٕمقد سم٤معمًٌَّ٦م قمغم رؾمذقل اهلل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ،
ُمرشمدًّ ا ،هق ُمرشمد وزاد قمغم اًمردة سم٤معمًٌَّ٦م.
ومٚمٞمس وم٘مط ًّ
هح شمٕمٓمػ قمغم قمثامن
عم٤مذا َؿم َٗم َع ومٞمف قمثامن ريض اهلل قمٜمف هق أظمقه ُٕمف أو ُمـ اًمرو٤مقم٦م ،ويم٤مٟم٧م أم اسمـ أيب َ ْ
أيمثر ُمـ قمٌد اهلل هذا ،ي٘مقل :يم٤مٟم٧م حتٛمٚمٜمل وشمؽميمف يٛمٌم ،وشمروٕمٜمل وشمؽميمف ،ي٘مقل :وم٠مٟم٤م أريد أن أرد إًمٞمٝم٤م إطمً٤مهن٤م
وسمره٤م ،وذم سمٕمض اًمرواي٤مت أٟمف ىمٌؾ رأس اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واؾمذتٕمٓمٗمف ،ومٚمذام َّ
شمذ٠مظمر اًمّمذح٤مسم٦م ريض اهلل
٥م ومٚمرؾمذقل اهلل صذغم اهلل قمٚمٞمذف
قمٜمٝمؿ َىمٌِؾ ُمٜمف ،ي٘مقل اًمِمٞمخ :هذا يدل قمغم أن اًمرضمؾ إذا ضم٤مء ُمًٚمام شم٤مئٌ٤م ُمـ اًم ًَّذ ِّ
هح يمام ي٘مقل اًمِمٞمخ هٜم٤م ي٘مقل :صمٌ٧م أٟمف أؾمٚمؿ أصال ىمٌؾ اًمٗمذتح ،رضمذع
وؾمٚمؿ أن ي٘متٚمف قمغم إؾمالُمفٕ ،ن اسمـ أيب َ ْ

قمـ ِر َّدشمف وارشمدََّّ ً ،مٙمـ شم٤مب ُمـ ردشمف وحي َيرؤ أن ي٠ميت رسمام إمم اعمديٜم٦م ًمٗمٔم٤مقم٦م ُم٤م ىم٤مًمف ،طمتك إٟمف يم٤من سمٕمد أن قمٗم٤م قمٜمذف
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓطم٘م٤م يم٤من ٓ يًتٓمٞمع أن يرى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويم٤من يٗمر ُمٜمف سمٕمد أن قمٗم٤م قمٜمف،
وم٤معمٔمٜمقن سمف سمٕمد أن رضمع قمام ىم٤مل ويم٤من هذا أُمر ؿمٜمٞمع ضمدًًّّ ا أن ي٘م٤مل هذا ذم أُمر يرشمٌط سم٤مًمقطمل و ُيٜم ِّٗمر اًمٜم٤مس ،رأى أن

ضمدًّ ا ،وهق يمذًمؽ ،وم٠مؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمٗمتح ،وضم٤مء سمٕمد اًمٗمتح شم٤مئٌ٤م وسمِمٗم٤مقم٦م قمثامن ،وم٤مرشم٠مى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
ُضم ْر َُمف يمٌػم ًّ
وؾمٚمؿ أن ي٘متؾ طمتك سمٕمد إؾمالُمف سمًٌ٥م اعمذ َُّم٦م واعمًٌَّ٦م اًم٘مٌٞمح٦م اًمتل ىم٤مهل٤م ذم طمؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ،
وذم أُمر ؿمديد وهق أُمر اًمقطمل ،يم٠مٟمف ي٘مقل – قمٞم٤مذا سم٤مهلل – :إن حمٛمدا ٓ يدري سم٤مًمذي ي٘مقل ُمـ ضمٝم٦م اًمقطمل ،يمذؾ
٥م وا َّد َقمك أن هذا ُمـ اًمٗمـ وُمـ اإلسمداع اًمٗمٜمذل وٟمحذق ذًمذؽ،
هذا دًمٞمؾ قمغم ضمقاز ىمتٚمف سمٕمد إؾمالُمف ،ومٙمٞمػ إذا َؾم َّ
هح واؾمتٕمٓمػ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأؾمٚمؿ ىمٌؾ أن ي٠ميت ،أؾمٚمؿ
وهق أومم سم٤مًمً٥م وأومم سم٤مًم٘متؾ ،عم٤م أشمك أسمق َ ْ
ىمٌؾ أن ُي٘مدر قمٚمٞمف ،وُمع ذًمؽ يم٤من ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ي٘متٚمف.
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إ٠مئؾة
عاهديـ ٭مؾـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ُيـؼض ٤مفدُُ ه؟
ا٭مسمال :هؾ إذا أ٠ماء واٙمد مـ اٛم َ
ِ
اعمح٤مرب
ُمٕم٤مهد أو ُمًٚمؿ أي أطمد يم٤من،
شمٕمرض ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ
اْلقابُ :مثؾ ُم٤م شمًٛمع ي٤م أظمل :إذا َّ

ٍ
٥م ،يٌ٘مك اًمٙمالم ذم اعمًٚمؿ اعمٕمّمقم اًمدم :اًمذيـ ُشم ْٕم َّمؿ دُمذ٤مؤهؿ صذٜمٗم٤من :إُمذ٤م
٥م أو حي َي ًُ َّ
ُمٜمتف ،اعمح٤مرب ُي٘متؾ َؾم َّ
ِ
ِ
اس َٙمتك َي ْش َفدُُ وا َأ ْن َٓ إِ٭مَى َف إِٓ
ُمًٚمٛمقن َقم َّم َؿ اإلؾمالم َد َُم ُٝمؿ يمام ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمُ « :أم ْر ُت َأ ْن ُأ َ٫ماٖم َؾ ا٭مـ َ
ِ ِ
ِ
ِمؿدًً ا َر ُ٠م ُ
قؿقا ا٭مصالَ َةََ ،و ُي ْم ُٖمُقا ا٭مز َ٬مَا َةَ٪َ ،منِ َذا َ٪م َع ُؾقا َذ٭مِ َ
اء ُه ْؿ َو َأ ْم َق َُاهلؿش هذا
اهللَُُ ،و َأن ُ َ
قل اهللَِ ،و ُيؼ ُ
ؽ َ٤م َص ُؿقا مـل د َم َ
ِ
ِ
اعمٕم٤مهد
٥م
اعمح٤مرب،
ُمٕم٤مهد َقم َّم َٛمف اًمٕمٝمدُ ،مـ يٌ٘مك
َ
ُمًٚمؿ َقم َّمٛمف اإلؾمالم ،اًمّمٜمػ اًمث٤مين َ
اعمح٤مرب ُي٘متؾ ،وم٢مذا َؾم َّ
( )1

َ
طمدَّ ه هق اًم٘متؾ.
اعمًٚمؿ
٥م
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢من َّ
أو َؾم َّ
ُ
ا٭مسمال :وا٭مدي يرد دائَم أٙماديث ا٭مر٠مقل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ٪مقؼقل :إهنا إن ٤مؿؾـا ْبا كم٘مر ،وإن ٖمر٬مـاهىا
٪مال ٤مؼاب ،ويؼقل :أكتؿ ٖمػرسون إد٭مة ٤مٜم مزا٘مؽؿ ،ويتعدى ٤مٜم ا٭معؾَمء وٓ أ٤مرف ٬مقػ أٖمٯمىف معىف ،هىؾ
إٔمؼك معف ْم ٕمقتف؟
اْلقاب :ي٤م أظمل أسمقك ذم ورـم٦م يمٌػمة ضمدًًّّ ا ذم ديٜمف ،وهق أطمقج اًمٜم٤مس إًمٞمؽ أٟم٧م ،وم٤مطمرص ىمدر ُمذ٤م شمًذتٓمٞمع
قمغم أن شمٜم٘مذه ُمـ هذا اًمزًمؾ اًمذي ومٞمف ،اًمٖم٤مًم٥م أن أسم٤مك ممـ ي٘مرأ  -واهلل أقمٚمؿ ً -مٚمٕمٍماٟمٞملم ويٓم٤مًمع سمراجمٝمؿ وٟمحق
ذًمؽٕ :ن هذه ُم٘مقَٓتؿ وشمٜمٕمٙمس ذم سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م ،ويرددوهن٤م وٓ يدرون ُم٤مذا ي٘مقًمقن ،وم٤مطمرص أٟمذ٧م قمذغم أن
ت﴾﴿ ،يا َإٔم ِ
ت﴾﴿ ،يا َإٔم ِ
ت﴾ ﴿يا َإٔم ِ
خترج أسم٤مك ،وظمذ ُمـ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قمؼمة ﴿يا َإٔم ِ
ت﴾  ،أرسمع
َ َ
َ َ
َ َ
َ َ
ُمرات ،اؾمتٕمٓمٗمف ،اِ ْؾم َع إمم أن ُيديف اهلل قمز وضمؾ قمغم يديؽ ىمدر اعمًتٓم٤مع ،وم٤مطمرص قمذغم أسمٞمذؽ ،واطمذرص قمذغم
( )2

ؽم هب٤م يمثذػمون وٓؾمذٞمام ُمذع اإلقمذالم
أظمٞمؽٕ :ن اهلجٛم٦م ًمألؾمػ قمغم اًمًٜم٦م وقمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ يمٌػمة ضمدا ،واهم َّ
اًمٗم٤مضمر اًمٗم٤مؾمد ،ومْمٞمَّٕم٧م أٟم٤مؾم٤م يمثػميـ ،ومٝمؿ أن ذم احل٤مضم٦م إًمٞمٜم٤م ،هؿ أؿمد ُم٤م حيت٤مضمقن إمم أهذؾ اخلذػم وإمم أهذؾ
اًمّمالح وٓؾمٞمام ُمـ أسمٜم٤مئٝمؿ وىمراسم٤مَتؿ ،ومٜم٘مقل ًمؽ :اظمرج ُمـ ُمٜمزًمؽ !! ُم٤م ٟم٘مقل :اظمرج ُمـ ُمٜمزًمؽٟ ،م٘مقل ًمؽ:
اطمرص قمٚمٞمف ،سمؾ ًمق يمٜم٧م ظم٤مرج اعمٜمزل ،اطمرص قمغم أن شمدظمؾ اعمٜمزل طمتك ُحت ًِـ إًمٞمف وشمًتٕمٓمٗمف و ُشم ِٚملم ًمف اًمٙمالم
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن – سم٤مب وم٢من شم٤مسمقا وأىم٤مُمقا اًمّمالة ( ،)25وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن – سم٤مب إُمر سم٘مت٤مل اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا
ٓ إًمف إٓ اهلل ( )22قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )2ؾمقرة ُمريؿ.45 - 42 :
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ًمٕمؾ اهلل قمز وضمؾ أن ُيديفٕ :ن اًمٖم٤مًم٥م أن هذه اًم َّٚم ْق َصم٦م ُمـ ه١مٓء إَ ِظم َّٗم٦م اًمٕمٍماٟمٞملم ،واٟمٓمٌٕم٧م ًمألؾمػ ذم سمٕمض
اًمٕم٤مُم٦م ،يرددون وُم٤م يدرون ُم٤مذا ي٘مقًمقنً ،مٙمـ يًٛمٕمٝمؿ ذم سمرٟم٤مُم٩م وذم همػمه أو يِم٤مهدهؿ ذم هذه اًم٘مٜمقات ومذػمدد
يمالُم٤م ٓ يٕمرومف.
ا٭مسمال :إن ٕمعض ا٭مـاس يرمقن ٕمعض أهؾ ا٭معؾؿ ٕماإلر٘ماء و٬مذا؟
اْلقابٟ :م٘مقل :اإلرضم٤مء وآَت٤مم سم٠مٟمف ُمـ اخلقارج وآَت٤مم سم٠مٟمف ُمـ اهٝمٛمٞم٦م هذا ٓسمد أن يٙمقن أُمرا صم٤مسمتذ٤مٓ ،
شمٙمقن ُمً٠مًم٦م شم٘م٤م ُذف ،واًمًٜم٦م ُمثؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤م ي٤م إظمقان :اًمًٜم٦م ًمٞمً٧م ضمٜمًٞم٦م ،شمًحٌٝم٤م ُمـ أطمذد يمذام شمًذح٥م اًمذدول
اهٜمًٞم٤مت ،اًمًٜم٦م ًمٞمً٧م ًمٕمٌ٤م ،إذا يم٤من ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ُم٤م شمًتٓمٞمع أن ُخت ِرضمف ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ،يمام أٟمف إذا يم٤من ُمًٚمام ُم٤م
سمًٜمِّل ،اًمًٜم٦م ًمٞمً٧م زم وٓ ًمذؽ،
شمًتٓمٞمع أن ُخت ِرضمف ُمـ اإلؾمالم ،وم٢مذا
َ
همْمٌ٧م ُمـ أطمد ُم٤م شمًتٓمٞمع أن شم٘مقلً :مٞمس ُ
اًمًٜم٦م وصػ حمدد قمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ريض اهلل قمٜمٝمؿَُ ،مـ ًَم ِزُمف ومٝمق ُؾمٜمِّل طمتك ًمق أسمٖمْمتف ،طمتك ًمق صذ٤مر
سمٞمٜمٙمؿ ىمت٤مل ،وم٢مذا أردت أن شم٘مقل ذم أطمد :إٟمف ُمـ اخلقارج أو ُمـ اعمرضمئ٦م أو ُمـ اهٝمٛمٞم٦م وم٤مشمؼ اهللٓ ،سمد أن شمت٠ميمد ُمـ
سمًٜمِّل أو راوميض أو
ُمثؾ هذإ ،ن هذا َو ْصؿ قمٔمٞمؿ ،أؾمٝمؾ قمغم اًمٜمٗمس أن ي٘م٤مل :إن ومالٟم٤م ًمص ،وٓ ي٘م٤مل :إٟمف ًمٞمس ُ
ظم٤مرضمل ،شم٠ميمد ُمـ ُمثؾ هذا ،وإذا يم٤من إُمر صم٤مسمت٤م وُمت٘مررا وُمت٠ميمدا ُمٜمف ومٝمق ُمًتحؼ.
ا٭مسمال :هؾ ٬مان إٕمؾقس ْم ٫مبقؾة ا٠مؿفا اْلـ؟
اْلقاب :هذا مم٤م ذيمر ذم أي٤مت ،وهم٤مًم٥م ُم٤م يذيمر ذم هذا ُمـ أظمٌ٤مر سمٜمل إهائٞمؾ ،وإسمٚمٞمس يمام ذيمر اهلل ٓ ؿمؽ
أٟمف يم٤من ىمٌؾ آدم وأٟمف يم٤من ممـ وضمف ًمف إُمر سم٤مًمًجقد٪( :مسجد اٛمَ َالئِ َؽَة ُ٬م ّؾفؿ أْجعقن) ً ،مٙمـ اًمّمحٞمح أٟمف ًمذٞمس
( )1

ِ
قس َ٬مَا َن ِم َـ ِْ
اْلـ َ٪م َػ َس َؼ َ٤م ْـ َأ ْم ِر َرٕم ِف﴾  ،اًمّمحٞمح أٟمف ُمـ اهـ وًمٞمس
ُمـ اعمالئٙم٦م ،سمٜمص ىمقًمف قمز وضمؾ﴿ :إِٓ إِ ْٕمؾ َ
( )2

ُمـ اعمالئٙم٦م.
ا٭مسمال٠[ :مائؾ] يؼقل :ما ٙمؽؿ ٖمرْجة ٚمطبة صالة يقم اْلؿعة مـ ا٭مؾغة ا٭معرٕمقة إ٧م ٩مٝم ا٭معرٕمقة؟
اْلقابٟ :مٕمؿ ،إذا يم٤من ذم هذا ُمّمٚمح٦م ي٤م أظملٟٕ ،مف ىمد يٙمقن اعمقضمقدون شمًذٕم٦م وشمًذٕمقن ذم اعم٤مئذ٦م ُمذٜمٝمؿ ٓ
يٕمرومقن اًمٕمرسمٞم٦م ،وحييون وٓ يدرون ُم٤مذا ىمٞمؾ ،إن يم٤من ذم أطمٙم٤مم ،أو إن يم٤من ذم اقمت٘م٤مد ،أو إن يم٤من ذم أظمالقُ ،م٤م

( )1ؾمقرة احلجر.32 :
( )2ؾمقرة اًمٙمٝمػ.52 :
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يًتٗمٞمدون هن٤مئ ًّٞم٤مَ ،يٚمًقن يًٛمٕمقن رضمال يردد ًمٖم٦م ٓ يٕمرومقهن٤م ،ومؽممجتٝم٤م ُمٗمٞمدة ضمدًًّّ ا طمتك يدقمق ًمٚمٗم٤مئدة وحيّمذؾ
هلؿ اًمذيمر اًمذي أُمر اهلل قمز وضمؾ أن يًٕمك إًمٞمف.
ا٭مسمالٖ :مؽؾؿ ٤مـ ٭مَ ْع ِـ اٛمُ َع٦م؟
اْلقاب :أُم٤م اعمًٚمؿ ٓ ُيٚمٕمـ ،وشم٘مدم أن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم عم٤م أيت سمِم٤مرب اخلٛمر اًمذي أيمثر ُمـ ذب
ِ
َّ اهللَ َو َر ُ٠مق٭مَ ُفش  ،وذم سمٕمض إًمٗم٤مظ «َٓ ُٖم ُِعقـُُقا
اخلٛمر وًمٕمٜمف أطمد أصح٤مسمف ىم٤ملَٖ َٓ« :م ْؾ َعـُُق ُه٪َ ،م َقاهللِ َما َ٤مؾِ ْؿ ُ
ت إِك ُف ُُي ن
ِ
اًمناق ،قمغم اًمٚمّمقص ،هذا قم٤م ٌّم ،شم٘مقل :ومالن هذا
َ٤م َؾ ْقف ا٭مش ْقطَا َنش ً ،مٙمـ اًمٚمٕمـ اًمٕم٤ممً :مٕمٜم٦م اهلل قمغم اًمٔم٤معملم ،قمغم ر َّ
( )1

( )2

ًمٕمٜم٦م اهلل قمغم اًمٙم٤مذسملم ،شم٘مقل :ي٤م ُمـ يمذسم٧م ًمٕمٜم٦م اهلل قمٚمٞمؽُ ،م٤م َيقز ،هٜم٤مك ومرق سملم اًمٚمٕمـ اعمُ َٕم َّلم ًمٚمٛمًٚمؿ – اًمٙمالم
ذم اعمًٚمؿ – وسملم اًمٚمٕمـ سم٤مًمٕمٛمقم.
ا٭مسمال :هؾ ُيشٟمط ْم اٛمباهؾة ا٭مؾغة مثؾ أن يؼقل :أكا ٪ما٠مؼ...؟
اْلقابٟ :مٕمؿً ،مٞمس ي٘مقل :أٟم٤م وم٤مؾمؼ ،سمؾ يٚمتئؿًَ :م َٕمـ اهلل اًمٙم٤مذب ُمٜم٤م ،يمام ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ٪َ ﴿ :مـَ َْج َعؾ ٭م ْعـَ ُة اهللِ
ِ
٦م﴾ .
َ٤م َٜم ا٭مْ َؽَاذٕمِ َ
( )3

ا٭مسمال٬ :مؿ ٤مدد أمفات اٛمممـ٦م -ريض اهلل ٤مـفـ -ا٭ماليت مات ٤مـفـ ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ؟
اْلقاب :شمًع وىمٌٚمٝمـ ظمدَي٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،ودمد هذا ذم اًم ًِّ َػم.
يـش ،ما ٠مبَّ ا٭مؾعـ؟ ويسلل ٤مـ ا٭متصقير ٕما٭مؽامٝما وا٭متصقير ٕما٭مػقىديق
ا٭مسمالٙ[ :مديث] «٭مَ َع َـ اهلل اٛمُ َصق ِر َ
وا٭متؾقػزيقن ٭مـ٨م ا٭معؾقم ا٭م٨م٤مقة؟
ا٭مؼقام ِ
ِ
ىاس ٤م َ ِ
ىة
ىذا ًٕما ٤مـْْىدََ اهللِ َي ْ
يـش «إِن َأ َ١مد ا٭مـ ِ َ
اْلقاب :أُم٤م ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :٭مَ َع َـ اهلل اٛمُ َصق ِر َ
ىق َم َ َ
ِ
اهق َن ٕمِخََ ْؾ ِؼ اهللش وأُم٤م ُم٤م ذيمرت ُمـ أُمر اًمتّمقير سم٤مًمٙم٤مُمػما
يـ ُي َض ُ
اٛمُ َصق ُرونش ومج٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أهنؿ «ا٭مذ َ
( )4

( )1

( )5

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب احلدود – سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ ًمٕمـ ؿم٤مرب اخلٛمر ( )6782قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف.
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب احلدود – سم٤مب اًميب سم٤مهريد واًمٜمٕم٤مل ( )6777قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )3ؾمقرة آل قمٛمران.61 :
ِ
ِ
ِ
ِ
قمٚمٞم ِف ّ
اًمقاؿمٛم٦م ُ
(ً )4مٕمٚمف ي٘مّمد ُم٤م ضم٤مء قمـ أيب ضمحٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملً« :مٕمـ اًمٜمٌِّ رل ّ
ٚمف ،وهنك
وؾمٚمؿ
وُمقيم ُ
صغم اهللُ ْ
اًمرسم٤م ُ
واعم ًْ ْتقؿمٛم٦م ،وآيمؾ ِّ
٥م ،ويمً ِ ِ
اًمٙمٚم ِ
قمـ ِ
صمٛمـ ْ
ّمق ِريـش أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٓمالق – سم٤مب ُمٝمر اًمٌٖمل واًمٜمٙم٤مح اًمٗم٤مؾمد (.)5347
٥م اًمٌٖم ِّل ،وًمٕمـ ُاعم ِّ
ْ
ْ
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس – سم٤مب قمذاب اعمّمقريـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ( ،) 5952وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس واًمزيٜم٦م – سم٤مب حتريؿ شمّمقير
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وٟمحق هذا ومٝمذا مم٤م اظمتٚمػ ومٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم إزُمٜم٦م إظمػمةٕ :ن ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل :إن اًمتّمقير شمٗمٕمٞمؾ ُمذـ ضمٕمذؾ
اًمٌمء قمغم هٞمئ٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،ومت٠ميت إمم هذا اًمرضمؾ وشمرؾمؿ رأؾم٤م وشمْمع قمٞمٜم٤م طمتك إن سمٕمْمٝمؿ ُمـ ؿمدة طمذىمف ِ
ودىم٦م رؾمٛمف
٤مه٤مة ُم١ميمدة ٓ ٟم٘م٤مش ،ومٝمذا يدظمؾ ذم اًمٚمٕمـ ىمٓمٕم٤م ،وذم احلدي٨م أٟمف َُيٕمؾ
يريؽ اًمّمقرة يم٠مهن٤م
ُمّمقرة ،هذا ومٞمف ُُم َْم َ
َّ
وح ي٘م٤مل هلؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مَ « :أ ْٙمقُقا َما ٚمََ َؾ ْؼتُُؿش  ،وهٙمذا ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم« :إِن َأ َ١مد ا٭مـ ِ
ىاس
ًمٙمؾ صقرة ُر ٌ
ِ ِ
ِ
ًمٚمح َّٙم٤مم وًمٖمػمهؿ ،يمذؾ
َ٤م َذا ًٕما ٤مـْْدََ اهللِ َي ْق َم ا٭مؼقَ َامة اٛمُ َصق ُرونش ومم٤م يدظمؾ ومٞمٝم٤م ضمزُم٤م اًمتامصمٞمؾ يم٤مًمٜمر ُّم٥م اًمتل ُشمٜمْ َّم٥م ُ
( )2

هذا داظمؾ ىمٓمٕم٤م ،أو ًمٖمػم احلٙم٤مم طمتكُ :م٤م دام أٟمف ووع متث٤مل ومٝمذا حمرم.
يٌ٘مك اًمٙمالم ذم اًمتّمقير سم٤مًمٙم٤مُمػما وسم٤مهقآت اًمتل اٟمتنمت هؾ يدظمؾ ذم اًمٕمٛمقم خيت٤مر سمٕمض أهذؾ اًمٕمٚمذؿ
أٟمف يدظمؾٟٕ ،مف ُم٤م اؾمٛمف شمّمقير ،ىم٤مًمقا :ومٞمدظمؾ ذم اًمتّمقير ،ومٌٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ََيذزم هبذذا َضم ْزُمذ٤م ،وي٘مذقل :إن
إدًم٦م قم٤م َُّم٦م ومٞمدظمؾ يمؾ شمّمقير ؾمقاء سم٤مًمٙم٤مُمػما اًمث٤مسمت٦م يم٤معمقضمقد ذم اًمٙمت٥م واًمّمحػ ،أو اًمتّمقير سم٤مًمٗمٞمديق أو همػمه
٤مهك ظمٚمؼ اهلل ،وإٟمام ومٕمذؾ ومٕمذال هذق
ومػمون أٟمف يدظمؾ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل :إٟمف ٓ يدظمؾ ،حي ىم٤ملٕ :ن اعمّمقر ُم٤م َو َ
أؿمٌف ُم٤م يٙمقن ُمـ ـمٌ٤مقم٦م اًمّمقرة ذم اعمرآة ،وم٤مًمّمقرة هل اًمّمقرةً ،مٙمٜمف ٟم٘مٚمٝم٤م ،وإُمر ٓ ؿمؽ أن اخلالف ومٞمف ىمقي
ًمٚمٖم٤مي٦م ،وأُمر اًمدروس يٛمٙمـ أن ُيًتٗم٤مد ُمـ هذه اًمدروس ُمـ ظمالل ٟمنم اًمٕمٚمؿُ ٓ ،مـ ظمالل أٟمف ٓسمد أن يرى هذا
اًمذي يتٙمٚمؿ ،وم٤مٓطمتٞم٤مط أن ُيٌٕمد اإلٟمً٤من قمـ ُمثؾ هذا ىمدر ُم٤م يًتٓمٞمعً ،مٙمـ ٟم٘مقل وٟم١ميمد أٟمف ًمق شمقىمػ أُمر ٟمٍمة
اإلؾمالم قمغم ُمقوع ٓسمد ومٞمف ُمـ اًمتّمقير ًمٙم٤من هذا ُمـ اًميورة ،وهل أؿمد ُمـ ضورة محٚمؽ ًمٌٓم٤مىم٦م اًمرظمّم٦م،
اًمرظمّم٦م إذا ىمٞمؾ :إهن٤م ُمـ سم٤مب اًميورة ُمع أن ومٞمٝم٤م شمّمقيرا ،ومٜمٍم اإلؾمالم أقمٔمؿ ُمـ محٚمؽ اًمرظمّم٦مً ،مٙمـ ُمثذؾ
هذه اًمدروس يتقىمػ أُمر اًمٗم٤مئدة ُمٜمٝم٤م قمغم اًمتّمقير ٓ ،يتقىمػٕ :ن اًمٕمؼمة سمقصذقل اًمّمذقت ،وُمذـ خيتذ٤مر ُمذـ
اعمِم٤ميخ ؾمقاء ذم اعمًجد هذا أو ذم همػمه أن يّمقروا ومٝمذه وضمٝم٦م هلؿ ووم٘مٝمؿ اهلل ،وٓ ُٟم ِّثرب قمٚمذٞمٝمؿ وٟم٘مذقل :هذذا
ومٕمٚمف ومٞمف يمذا ويمذا ،هذه ُمً٠مًم٦م اضمتٝمدوا ومٞمٝم٤م ووم٘مٝمؿ اهلل ،ورأوا هذاً ،مٙمـ آطمتٞم٤مط واًمٌٕمد قمـ ُمثذؾ هذذه أسمٕمذد
صقرة احلٞمقان (.)2129
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس – سم٤مب ُم٤م وـمئ ُمـ اًمتّم٤موير ( ،)5954وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس واًمزيٜم٦م – سم٤مب حتريؿ شمّمقير صقرة
احلٞمقان (.)2127
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٌٞمقع – سم٤مب اًمتج٤مرة ومٞمام يٙمره ًمًٌف ( ،) 2125وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس واًمزيٜم٦م – سم٤مب حتريؿ شمّمقير صقرة
احلٞمقان (.)2127
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وأؾمٚمؿ ًمإلٟمً٤منً ،مٙمـ يمام ىمٚمٜم٤مً :مق أن صمٛم٦م ُمقوٕم٤م ٓ يٛمٙمـ أن ُيٜمٍم ديـ اهلل قمز وضمؾ إٓ إذا أشمٞم٧م إمم هذا اعمقوع
ٙمذب قمغم اهلل ورؾمقًمف ،ؾم ُٞم َ
وص ِّقرت :ؾم ُٞم َِم َّقه اإلؾمالم ،ؾم ُٞم َ
ٙمذب قمغم أصح٤مب اًمٜمٌل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ وٓ
ُ
ٟم٤مس ًمإلؾمالم ذم هذا اعمقوع إٓ أٟم٧م :شم٘مقلُ :م٤م آيت ! يّمٕم٥م ُمثؾ هذإ :ن هذا ؾمٞمؽمشم٥م قمٚمٞمذف ُمٗمًذدة يمٌذػمة
ضمدًّ ا أيمؼم سمٙمثػم ُمـ ُمٗمًدة أن شمّمقر ،وأيْم٤م اعمّمٚمح٦م اًمٙمٌذػمة اًمتذل ؾمذتؽمشم٥م قمذغم جمٞمئذؽ وإظمذزاء اًمذرواومض
ًّ
واعمٚمحديـ وىمد ٓ يقضمد ذم اعمقوع هذا إٓ أٟم٧م ،ىمد يقضمد ُمقوع ذم سمٕمض اًمٌالد ُم٤م يقضمد ومٞمف رضمذؾ ُمذـ أهذؾ
اًمًٜم٦م إٓ ؿمخص ُمٕملم إن أشمك ٟمٍم اًمًٜم٦م وأهٚمٝم٤م وإن حي ي٠مت ومرسمام َص َّدَّ يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس قمـ اًمًذٜم٦م ،رسمذام َشمَذ َر َّوم َض
سمٕمْمٝمؿ وص٤مروا رواومض ،وص٤مروا خمُُ َ ِّروملم ،أو رسمام ارشمد سمٕمْمٝمؿ ،ي٘مقل ٓ :واهلل اعمقوع هذا ومٞمف شمّمقيرُ ،م٤م ٟمرى
أن هذا َيقز ،هذا ُمـ اًميورات ،إذا حي يًتٓمع أن يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن يقىمٗمقا اًمتّمقير وهق يٕمٚمؿ أن اًمٜم٤مس ىمد شمرشمذد
سمًٌ٥م هذه اًمِمٌٝم٦م أو يتحقًمقن إمم ُمذه٥م اًمراومْم٦م أو اعمخروملم :اًميورة أيمؼم هٜم٤م ،أيمؼم ُمـ محٚمؽ ًمٚمرظمّم٦م اًمتل
شم٘مقد هب٤م اًمًٞم٤مرة ،وىمد متٌم قمنميـ ؾمٜم٦م ُم٤م ـمٚمٌ٧م ُمٜمؽ اًمرظمّم٦م أصال ،ومٝمل ُمـ سم٤مب محٚمٝمذ٤م وم٘مذط إلصمٌذ٤مت أٟمذؽ
ص٤مطم٥م هذه اًمرظمّم٦م ،وم٠ميـ ضورة هذا ُمـ هذا
ًمٙمـ ذم ُمثؾ هذه اًمدروس اًمذي ٟمخت٤مره أن ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ذم أي ُمٙم٤من ذم إرض إذا ؾمذٛمع اًمّمذقت وصذٚمف
احلؼً ،مٙمـ ٓسمد أن يرى صقرة اعمتٙمٚمؿ ٓ ،طم٤مضم٦م إمم ُمثؾ هذا ،هذا ُم٤م ٟمراه.
ا٭مسمال :معؾقم أن مـ ٤مؼائد ا٭مرا٪مضة ٫مذف أم اٛمممـ٦م ٤مائشة ريض اهلل ٤مـفا ٕما٭مزكا٪ :مفؾ يـطبؼ ٤مؾقف ما يٟمٖمَّ
٤مٜم ممذي ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ مـ ٬مػر وإٕماٙمة؟
اْلقابُ :مـ ىم٤مل هذا ُمـ راوميض أو همػمه ارشمد ىمٓمٕم٤مُ ،م٤م ذم هذا ٟم٘م٤مشً ،مٙمـ يزقمٛمقن أهنؿ ُم٤م ي٘مقًمقن هذا قمغم
أم اعم١مُمٜملمٕ :هنؿ يٕمٚمٛمقن أن ذم هذا َىم ّْم َؿ اًمرىم٤مب ،ومٞم٘مقًمقن ٓ :هل ومٕمٚم٧م وومٕمٚم٧م ًمٙمـ قمروٝم٤م ُم٤م ٟمتٙمٚمؿ ومٞمف ،أُم٤م
ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف ُمـ اًمراومْم٦م ومال ؿمؽ أٟمف يرشمدُ ،م٤م ذم هذا ٟم٘م٤مش.
يرشمدر سمذفَُ ،مذـ َقم ٌَذ َدَ آل
ٟمٕمؿ قمٜمدهؿ أصال مجٚم٦م إؿمٙم٤مٓت يمٌػمة ذم اقمت٘م٤مدهؿ :ومٛمـ ىم٤مل ُمٜمٝمؿ سمتحريػ اًم٘مرآن ر
يرشمدر َُ ،مـ يم َّٗمر اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمٕمٛمقم يرشمدرر  ،ومٚمٞمً٧م ( ) هذه هل اعمقضمقدة قمٜمدهؿ ،قمٜمدهؿ ( ) يمثػمة ،وًمٙمـ
اًمٌٞم٧م ر
( )1

( )1قمٌ٤مرة همػم واوح٦م.
( )2قمٌ٤مرة همػم واوح٦م.
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سمخّمقص هذه :اًمراومْم٦م ٓ يًتٕمٚمٜمقن هب٤مُ ،م٤م ي٘مقًمقن ذم أم اعم١مُمٜملم هذا ،يًٌقهن٤م يذُمقهن٤م ،وًمٙمـ ٓ ي٘مقًمذقن :إن
قمروٝم٤م اًمنميػ ومٞمف يمذا.
ا٭مسمال٫ :مصة إ٤مؿك ا٭مذي ٫متؾ ا٭مقفقدية مـ ٩مٝم أمر ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ هؾ يؾزم أن يؽقن ٫متؾ ا٭مشاٖمؿ
مـ ٫مبؾ ؤم إمر أم ٭مؽؾ أٙمد و٤مٜم و٘مف اخلصقص إذا و٘مد ١ماٖمؿ ٕمدو٭مة ٓ َتؽؿ ٕما٭م٨ميعة؟
اْلقابُ :مثؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤م ي٤م أظمل سم٤مُٕمسُ :يٜمٔمر ذم ُمثؾ هذا إمم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ،واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مر
وحي ِّرض وهق احل٤ميمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً ،مٙمـ ُمثؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤مً :مق أٟمف طمّمؾ أن أطمدا ىمتؾ أطمدا ُمـ
أن ي٘متؾ ه١مٓءُ ،

ه١مٓء اًمِم٤ممتلم صمؿ ُوٞمِّؼ قمغم اعمًٚمٛملم ذم هذا اًمٌٚمد اًمذي طمّمؾ ومٞمف وهؿ أىمٚمٞم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُؾم ِجـ ُمـ ُؾم ِجـ ُمٜمٝمؿ ،ورسمام
شمٕمرو٧م طمتك ٟمً٤مؤهؿ ٓهمتّم٤مب ،و ُقم ِّذب رضم٤مهلؿ و ُأ ِ
همٚم٘م٧م ُمًذ٤مضمدهؿ ٕضمذؾ ُمثذؾ هذذه احل٤مدصمذ٦م :ومٞمُٜمٔمذر ذم
َّ
يٜمجر هذا قمغم
اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ،وإٓ طمٙمٛمف هق اًم٘متؾُ ،م٤م ذم هذا ٟم٘م٤مشً ،مٙمـ ُيٜمٔمر ذم أُمر اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ًمئال َّ
اعمجٛمقع سمام ٓ ُحتٛمد ُقم٘مٌ٤مه.
ا٭مسمال :أَيَم أ١مد :ا٭م٨مك أم ا٭مسَّ؟
ؾم٥م وم٘مد دظمؾ ذم َطمدِِّّ اعمنميملم واًمٙمٗم٤مر.
اْلقاب:
اًمً٥م ذكَُ ،مـ َّ
ر

ا٭مسمال :كرى ا٭مقفقد أ٫مقى أمة ٖملٗمٝما ْم ا٭م عاَل٪ :مؽقػ اْلؿع ٕم٦م هذا ا٭مقا٫مع وٕم٦م ٬مقهنؿ مضوٕما ٤مؾقفؿ ا٭مذ٭مة؟
اْلقاب :طمتك ي٠ميت اًمرضم٤مل اًمذيـ ُي٤مسمقهنؿ ،يمام ىم٤مل أطمد اًمٞمٝمقد :إذا ص٤مر قمدد اعمًٚمٛملم اًمذيـ يّمٚمقن اًمٗمجر
يمٕمدد ُمـ يّمٚمقن اهٛمٕم٦م ؾم٘مٓم٧م دوًمتٝمؿ .وصدق وهق يمذوب.
ي٤م أظمل اٟمٔمر ذم صالة اًمٗمجر أن ،هذه صالة ي٘مقم هب٤م قم٘مالءُ ،مًجد ومٞمف مخً٦م ،ؾمت٦م صٗمقف ،صمذؿ ذم سمٕمذض
ػ! أيـ اًمٜم٤مس ! ومتً َّٚمط اًمٞمٝمقد قمغم إُم٦م هق سمًذٌ٥م احلذ٤مل اًمذرديء اًمذذي ومٞمذف إُمذ٦م ،واهلل
إطمٞم٤من ُم٤م يتؿ َص ٌّ
اعمًتٕم٤من.
َّ ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ إيذاء هلل و٭مر٠مق٭مف٪ :مؽقػ ُكػرق؟
و٠م ن
ا٭مسمال :اد٤ماء ا٭مق٭مد إيذاء هللَ ،
اْلقاب :ي٤م أظمل ىمٚمٜم٤م ًمؽ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ :إن اعمً٠مًم٦م ُمرشمٌٓم٦م ،ومٙمؾ رء ُي١م َذى سمف اهلل ُي١م َذى سمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ،ويمؾ رء ُي١م َذى سمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُي١م َذى سمف اهلل.
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ا٭مسمال :هؾ كز٭مت آيةَ :
﴿ٓ َُيِ نؾ ٭مَ َ
اء ِمـ َٕم ْعدُُ ﴾ ٕمعد أن ٚمطَّ َ٫م ْق َؾة ٕمـت َ٫م ْقس؟
ؽ ا٭مـ َس ُ
( )1

اْلقاب :شم٘مقل قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤مُ :م٤م ُم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك أسم٤مح اهلل ًمذف اًمذزواج سم٤مًمٜمًذ٤مء.
فم٤مهر يمالُمٝم٤م يم٠من هذا احلٙمؿ ُمٜمًقخً ،مٙمـ اًمذي أصمٌتف اهلل ذم اًم٘مرآنَ :
﴿ٓ َُيِ نؾ ٭مَ َ
اء ِمىـ َٕم ْعىدُُ ﴾( ) ًمٙمذـ
ؽ ا٭مـ َس ُ
( )2

شم٘مقل قم٤مئِم٦م :إن اهلل قمز وضمؾ أسم٤مطمف ًمف ٓطم٘م٤م.
ا٭مسمال :ا٭مؽػر ٬مػران :ما هق ا٭مد٭مقؾ ٤مٜم ا٭مؽػر إصغر؟
ِ
اب اٛمُ ْسؾِ ِؿ ُ٪م ُس ٌ
ققَ ،و٫مِتََا٭مُ ُف ُ٬م ْػ ٌرش  ،يمٗمر ردة ٓ ،يمٗمر أصذٖمر :اًمذدًمٞمؾ ىمقًمذف
اْلقاب :جمٛمققم٦م اًمٜمّمقص «٠مبَ ُ
ِِ
شمٕم٤ممم﴿ :وإِن َ٢مائِ َػتَ ِ ِ
٦مِ ا ْ٫متَتَ ُؾقا﴾ ومٞمٙمقن يمٗمره يمٗمرا أصٖمر ،وإدًم٦م يمثػمة.
َان م َـ اٛمُْ ْممـ َ
َ
( )3

( )4

ا٭مسمال :أٙمسـ ٬متاب ْم ٙمقاة و٘مفقد ا٭مصحإمة ريض اهلل ٤مـفؿ؟
ِ
اًمً َػم.
اْلقاب :ؾم َ ُػمهؿُ ،يمتُ٥م ِّ
ا٭مسمال :إذا ٢معـ أٙمد ْم ٤مرض أٙمد مـ ا٭مـاس ٗمؿ ٖماب ماذا يػعؾ؟
اْلقاب :أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقًمقن :إذا يم٤من ـمٕمٜمف ذم اًمٕمرض يٕمٜمل ُمً ٌَّتف وُمذ َُّمتف وم٢من هذا ُي َٕمذدرر ـمٕمٜمذ٤م ذم اًم ِٕمذ ْرض،
حل َّدَّ  ،ومٞمٜمٌٖمل أن يًتٌٞمح ُمثؾ هذا اًمِمخص.
ًمٙمـ إذا ىمذومف سم٤مًمزٟم٤م وم٤مًمٔم٤مهر أٟمف يًتقضم٥م ا َ
ا٭مسمال :إذا ٬مان ا٭مشخص َُيشك ا٭مػتـة إذا أٚمٞم أصحاب ِ
ا٭مع ْرض أكف ٫مد ٢معـ ْم ٤مرَفؿ٪ :مَمذا يػعؾ؟
اْلقاب :ىم٤مل سمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ىم٤مل :إٟمف إذا َظم ٌِم اعمٗمًدة وم٢مٟمف ُيثٜمل قمٚمٞمف ذم اعمقاوع اًمتل َؾمٌَّف ومٞمٝم٤م ويدقمق
ًمفً ،مٕمٚمف خيِمك أٟمف ىمد يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمٗمًدةً ،مٙمـ أُمر اًمٓمٕمـ ذم ِقمروف حمؾ ٟمٔمرٟٕ :مف ىمد حيت٤مج إمم شم٠م رُمؾٟٕ :مذف أن
اؾمتقضم٥م طمدًًّّ ا ذم احل٘مٞم٘م٦م ،هؾ ي٘م٤مل :إٟمف يدظمؾ ذم قمٛمقم ؾمٌف أو ي٘م٤مل ُم٤م دام اؾمتقضم٥م احلد وم٢مٟمف يٚمزُمف ،حيتٛمؾ.
ا٭مسمال :أيات ا٭متل كز٭مت ْم ا٭مـفل ٤مـ ٪معؾ مع٦م أو ْم ٤مذاب مع٦م هؾ َُتؿؾ ٤مٜم اْلَم٤مة إذا ٪معؾىقا هىذا
ا٭مػعؾ اٛمُ َع٦م؟
( )1ؾمقرة إطمزاب.52 :
( )2قمٌ٤مرة همػم واوح٦م.
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن – سم٤مب ظمقف اعم١مُمـ ُمـ أن حيٌط قمٛمٚمف ( ،)48وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن – سم٤مب سمٞم٤من ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ؾمٌ٤مب اعمًٚمؿش ( )64قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف.
( )4ؾمقرة احلجرات.9 :
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اْلقاب :إذا اؾمتٔمٝمروا وم ُٝمؿ َأ ْومم قمٞم٤مذا سم٤مهلل ،إذا أفمٝمروا هذا إُمر وص٤مر ؿمٞمئ٤م ؿم٤مئٕم٤م ومٝمؿ أىمرب إمم اًمٕم٘مقسم٦م ُمـ
إومراد ،اًمٗمرد ىمد يًتخٗمل ذم سمٞمتف ،وًمٙمـ إذا يم٤من هذا قمغم ُمأل وطم٤مل فم٤مهر ٓ ؿمؽ أٟمف أىمرب ًمٚمٕم٘مقسم٦م.
ِ
ا٭مسمال :ما معـك ٫مقل ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ٪َ « :منِن َ٤م َؾ ْق َ
٦مش
ؽ إِ ْٗم َؿ إَ ِريسق َ
( )1

اْلقاب :يٕمٜمل اًمٗمالطملم.
ا٭مسمال :يؼقل٫ :مق٭مف﴿ :٭مُ ِعـُُقا ِْم ا٭مدنن ْكقاِ و ِ
أٚم َر ِة﴾ هؾ ِقز أن كؾعـ مـ و٫مع ْم هذه اٛمعصقة ٕمـىاء ٤مىٜم هىذه
َ َ
أية؟
ِ
٦م﴾ وٟمحقه٤م سم٤مًمٕمٛمقم ومال إؿمٙم٤ملً ،مٙمـ يٙمذب أطمذد
اْلقاب :سم٤مًمٕمٛمقم ،ىم٤مل مشمٕم٤ممم ﴿ :٭م ْعـَ ُة اهللِ َ٤م َٜم ا٭مْ َؽَاذٕمِ َ
( )2

ومت٘مقلً :مٕمٜمؽ اهللَ ٓ :يقز.
ا٭مسمال :هؾ ٙمديث اٛمرأة أٗمـاء ا٭مدروس ا٭معؾؿقة وا٭متشقيش ٤مٜم مـ ٙمقهلا داٚمؾ ْم إيذاء اٛمسؾؿ ٕمغٝم ٙمؼ؟
اْلقابٟ :مٕمؿ واهلل ،يٜمٌٖمل أن يٕمرومـ أن ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ يريد أن يًتٛمع يريد أن حيي ،وم٢مذا يمذ٤من هذذا يتحذدث
سمج٤مٟمٌف وهذا ُم٤م يًتٓمٞمع أن يًٛمٕمف اًمٙمالم ٓ ؿمؽ أٟمف ي١مذي أظم٤مه ،وٓ يٜمٌٖمل هذا ًمٓم٤مًمذ٥م اًمٕمٚمذؿ ،ـم٤مًمذ٥م اًمٕمٚمذؿ
يٗمؽمض أن حيرص قمغم اًمٕمٚمؿ وشمدويٜمف وشمٗمًػمه ،وأطمد اإلظمقة ٟم ٌَّٝمٜمل سم٤مُٕمس ىمذ٤ملَٟ :م ٌِّذف اإلظمذقة ذم أُمذر اًمٜمذقم:
وضمرسمٜم٤مه٤م ُمع ُمِم٤مخيٜم٤م رمحٝمؿ اهلل ،ومٗمل سمداي٦م
سمٕمْمٝمؿ يٜم٤مم ،احل٘مٞم٘م٦م أن ُمـ أيمثر ُم٤م َيٕمؾ اًمٜم٤مس يٜم٤مُمقن قمدم اًمٙمت٤مسم٦مَّ ،
ًجؾ اًمٗمقائد ُم٤م َيتٛمع اًمٜمقم
ـمٚمٌٜم٤م يمٜم٤م ٟمحي صٖم٤مرا وُم٤م ُمٕمٜم٤م يمت٥م ومٙمثػما ُم٤م ٟمٜم٤ممً ،مٙمـ إذا ُو ِضم َدَ ُمٕمؽ اًمٙمت٤مب و ُشم ِّ
ُمع اًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمٕمٛمقم إهمٚم٥م ،أُم٤م إذا ضمٚمً٧م هٙمذا وُمر ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م ،ؾم٤مقم٦م يتٕم٥م اإلٟمًذ٤من ويٜمذ٤مم ،وم٤مًمتًذجٞمؾ
ًمٚمٗمقائد هذا ُمـ أيمثر ُم٤م يٗمٞمدُ ،مع ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٗم٤مئدة اًمتل شمٌ٘مك ًمؽ.
ا٭مسمال :يسلل ٤مـ أٚمذ اْلزية؟
اْلقاب :اهزي٦م يمام ىمٚمٜم٤م :ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ :شم٤مرة شمٙمقن اًمٕم٘مقد قم٘مقد ُمٝم٤مدٟم٦م وشم٤مرة شمٙمقن قم٘مقد ضمزي٦م ،خيتٚمػ احل٤مل.
ا٭مسمال :يسلل ٤مـ ٖمؽػٝم اْلؽام وكحقه.
اْلقاب :اًمتٙمٗمػم ُمـ طمٞم٨م هق ًمف وقاسمط حمددة ؾمقاء ًمٚمحٙمذ٤مم أو ًمٖمذػم احلٙمذ٤مم ،ومذال يقىمذع اًمتٙمٗمذػم إٓ ذم
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اًمقطمل  -سم٤مب سمدء اًمقطمل ( ،)7وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي – سم٤مب يمت٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم هرىمؾ
( )1773قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )2ؾمقرة آل قمٛمران.61 :
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ُمقىمٕمف ،ومال ُشمٙم ِّٗمر ومالٟم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم وًمق يم٤من ُمـ أوم٘مرهؿ ،وٓ شمٙمٗمر احل٤ميمؿ وًمق يم٤من ُمـ أفمٝمرهؿ ،هٜمذ٤مك وذ٤مسمط
اٙما٤ِ ،م ْـْدََ ُ٬م ُْؿ ِم َـ اهللِ ٪مِ ِقف ُٕم ْر َهانش ٓسمد أن شمت٠ميمد ُمـ أُمر
ذقمل يمام ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم« :إِٓ َأ ْن َٖم ََر ْوا ُ٬م ْػ ًرا َٕم َق ً
( )1

سم٤مهللم.
اًمتٙمٗمػمً ،مٞمس أُمر اًمتٙمٗمػم ِّ
ا٭مسمالَ :مـ ٖمغؾَّ ٤مٜم اٛمسؾؿ٦م وصار وا٭مقا ٤مؾقفؿ.
اْلقاب :شمٚمزم سمٞمٕمتفُ ،مٜمّمقص قمٚمٞمف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ،إذا شمٖم َّٚم٥م أطمد سم٤مًم٘مقة وم٢من اًمقٓي٦م حتّمؾ سم٤مًم٘مقة ،اًم َٖم َٚمٌ٦م،
يمام طمّمؾ ذم يمثػم ُمـ اًمقٓي٤مت زُمـ اًمًٚمػ ريض اهلل قمٜمٝمؿ طمّمٚم٧م سم٤مًمٖمٚمٌ٦م وسم٤مًم٘مقة ،ومٌٜمق اًمٕمٌ٤مس اٟمتزقمقا سم٤مًم٘مقة
ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م ،وأسم٤مدوا ذم سمٜمل أُمٞم٦م إسم٤مدة يمٌػمة ،وصمٌت٧م هلؿ اًمقٓي٦م ،إذا صمٌ٧م اًمتٖم رٚم٥م واؾمت٘مر احلٙمؿ ،أُم٤م إذا حي يًت٘مر
ومال ،اؾمت٘مر احلٙمؿ اٟمتٝمك ،طمتك ٓ شمًتٛمر اًمدُم٤مء ذم اإلراىم٦م وُيٚمؽ اًمٜم٤مس.
ا٭مسمال :هذا أخ يذ٬مر ٕمصقام ١مفر ١معبان.
اْلقاب :ضمزاك اهلل ظمػم يٜمٌٖمل اًمّمٞم٤مم ُمٜمف وًمق سمّمٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ويم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ ُيٙمثِذر ُمذـ
صٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ُمٜمف.
ا٭مسمال :هؾ ٬مان ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ يتسحر ْم صقام ا٭متطقع؟
اْلقاب :إصؾ أن هديف ذم صٞم٤مم اًمتٓمقع يمٝمديف ذم صٞم٤مم اًمٗمرض ،وىمد َّ
طم٨م قمذغم اًمًذحقر قمٚمٞمذف اًمّمذالة
واًمًالم.
ا٭مسمال :ما ٠مبَّ ٫مؾة اخلشقع ْم ا٭مصالة و٤مـد ٠مَمع ا٭مؼرآن؟
اْلقاب ٓ :ؿمؽ أن هذا طم٤مصؾ ًمٙمثرة اعمِم٤مهمؾ ويمثرة قمدم دظمقًمٜم٤م ذم اًمّمالة سم٤مًمقوع اًمذي يٜمٌٖمل أن ٟمدظمؾ
ومٞمف ،ومتِمٖمٚمٜم٤م ُمثؾ هذه إُمقرً ،مٙمـ اعمًٚمؿ حي٤مول أن يٕمٞمد ٟمٗمًف ،يمؾ ُم٤م همٗمٚم٧م قمـ أُمر اخلِمقع طم٤مول أن شمٕمقد ُمرة
أظمرى ،وأن شمٙم٤مسمد قمدو اهلل طمتك ٓ يٗمًد قمٚمٞمؽ صالشمؽ ،وإٓ هذا أُمر ٓ يٙم٤مد يًٚمؿ ُمٜمف أطمد.
ا٭مسمال :هؾ صحقح أكـا كبغض ا٭مؽػر ا٭مذي ْم ا٭مؽا٪مر وٓ كبغض كػس ا٭مشخص؟
اْلقاب :هذه ظمراوم٤مت اعمت٠مظمريـ ،ويمالُمٝمؿ اًمٗم٤مرغ ،ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ قمـ إسمراهٞمؿ٬َ ﴿ :م َػ ْر َكَا ٕمِ ُؽ ُْؿ َو َٕمىدََ ا َٕم ْقـَـََىا

أُمقرا شمٜمٙمروهن٤مش ( ،)7256وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٗمتـ – سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ؾمؽمون سمٕمدي ً
اإلُم٤مرة – سم٤مب وضمقب ـم٤مقم٦م إُمراء ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م ( )1729قمـ قمٌ٤مدة ريض اهلل قمٜمف.
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اء َأ َٕمدًً ا َٙمتك ُٖم ُْم ِمـُُقا ٕمِاهللِ َو ْٙمدََ ُه﴾ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ قمـ إسمراهٞمؿ ذم أسمٞمف عم٤م أس أسمقه وأسمذك
َو َٕم ْقـَ ُؽ ُُؿ ا٭مْ َعدََ َاو ُة َوا٭مْ َب ْغ َْض ُ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
٦م ٭مَ ُف َأك ُف َ٤مدُُ و هللِّ َٖم ََٞم َأ ِم ْـ ُف﴾ واًمٙمالم
قؿ َٕٕمِقف إِٓ َ٤مـ م ْق٤مدََ ة َو َ٤مدََ َها إِيا ُه َ٪م َؾَم َٖم َب َ
إٓ اًمٙمٗمرَ :
﴿و َما َ٬مَا َن ْا٠مت ْغ َػ ُار إِ ْٕم َراه َ
( )1

( )2

ؼمأ ُمـ اًمٙمٗمر وٓ شمتؼمأ ُمـ اًمٙم٤مومرُ :م٤م اعمُ َح ِّّمٚم٦م اًمٙمٗمر ًمٞمس ؿمٞمئ٤م هٙمذذا ؾمذ٤مسمح٤م ذم إرض ،اًمٙمٗمذر
اًمٗم٤مرغ هذا :شم َّ
حيٛمٚمف اًمٙمٗمرة ،يم٤مإليامن حيٛمٚمف ُم١مُمٜمقن ،ومٙمام أٟمؽ حت٥م اإليامن وحت٥م أهٚمف وم٢مٟمؽ شمٌٖمض اًمٙمٗمر وشمٌٖمض أهٚمف :وهلذا
ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد رمحف اهلل ذم شمٕمريػ اإلؾمالم :آؾمتًالم هلل سم٤مًمتقطمٞمد وآٟم٘مٞم٤مد ًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م واًمؼماءة ُمذـ اًمنمذك
وأهٚمف.
ِ
ًجد ًمألصٜم٤مم هؾ حي٥م أطمد أن
يمره اًمنمكٟ ،مٕمؿ شمٙمره اًمنمك ،هؾ هٜم٤مك أطمد حي٥م أن ُي َ
اًمٙمالم اًمٗم٤مرغ هذا :ا َ
طمرض اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم
ُشمٕمٌَد اًمٜم٤مر يمؾ ُمًٚمؿ يٌٖمض هذاً ،مٙمـ ٓ يٌٖمض أهٚمٝم٤م!! إ ًذا عم٤مذا ي٘م٤مشمٚمقن وعم٤مذا َّ
سمٖمْم٤مئٝمؿ وقمغم اًمؼماءة ُمٜمٝمؿ ًمقٓ أهنؿ يٌٖمْمقن سم٠مقمٞم٤مهنؿ.
ا٭مسمال٫ :مق٭مف :٭مق ٬ماكت مرٖمدة ٛما ٘ماز و٢ممها ،هؾ يعـل أن اٛمرٖمدة إذا ُ٠مبِقت ٓ ٖمق٢مل؟

اْلقاب :ىمٓمٕم٤م ،إذا يم٤مٟم٧م ُمرشمدة وم٢مٟمف يٚمزم أن ُشمًتت٤مب وم٢من شم٤مسم٧م ومٝمل ُمًٚمٛم٦م ،وإن َأسم ْ٧م ومٝمل يم٤مومرةِ َ ٓ ،
حي رؾ أن
َ
ُشمق َـم٠م طمتك شمٙمقن حت٧م أطمد يٓم١مه٤م.
ا٭مسمال :يسلل إخ ٤مـ ٕمعض ا٭متـظقَمت ا٭متل ٖمؾجل إ٧م ا٭مؼتال وٖمؼتقؾ اٛمسؾؿ٦م؟
اْلقاب :أىمقل :هذه اعمً٤مئؾ هل سمحٛمد اهلل يم٤مًمِمٛمس ذم ووح اًمٜمٝم٤مر ،دم اعمًٚمؿ ُمـ احلرُم٦م سمٛمٙمذ٤من قمٔمذٞمؿ،
ا٘متَ ََؿ َع َأ ْه ُؾ ا٭مس ََم ِء َو َأ ْه ُؾ ْإَ ْر ِ
ض َ٤م َٜم َ٫متْ ِْؾ َر ُ٘م ٍؾ ُم ْسؾِ ٍؿ ٭مَ َؽَب ُف ُؿ اهللُ ِْم ا٭مـارش
طمتك ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم« :٭مَ ِق ْ
يٕمٜمل وومٞمٝمؿ اعمالئٙم٦م «٭مَ َؽَب ُف ُؿ اهللُ ِْم ا٭مـارش وُمـ قمجٞم٥م إُمقر وُمـ ىمٚم٦م اًمٗم٘مف ذم اًمديـ أن دمد ُمـ يتقرع قمـ اًمزٟم٤م
( )3

وقمـ اخلٛمر وقمـ اًمنىم٦م ويًتًٝمؾ اًم٘متؾ ،اًم٘متؾ يمام ىمرر أهؾ اًمٕمٚمؿ أؿمد اًمذٟمقب قمغم اإلـمالق سمٕمد اًمنمك :وهلذا
عم٤م ُؾمئؾ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قمـ أقمٔمؿ اًمذٟمقب ر َّشمٌٝم٤م اًمؽمشمٞم٥م اعمٕمروف وضمٕمؾ ومٞمٝم٤م سمٕمد اًمنمذك « َأ ْن َٖم ْؼتُ َ
ُىؾ
َو٭مَدََ َك َ َختافُُ َأ ْن َيطْ َع َؿ َم َعؽش وهٙمذا أيْم٤م ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :أقمٔمؿ ُم٤م قميص اهلل قمز وضمؾ سمف سمٕمد اًمنمك اًمدم ،وومٞمف
( )4

( )1ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م.4 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.114 :
( )3أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ( ،)1421واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن ( )4968قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
قا هللِ َأ َكد ً
ال َ َْت َع ُؾ ْ
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد – سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم٪َ ﴿ :م َ
ادا﴾ ( ،)7522وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن – سم٤مب يمقن اًمنمك
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ِ
ٍ ِ ِ ِِ
ِ
َّ َد ًما َٙم َر ًاماش ُم٤م ُمٕمٜمك هذذا ًمذٞمس هذق
ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :٭مَ ْـ َي َز َال اٛمُ ْمم ُـ ِْم ُ٪م ْس َحة م ْـ ديـفَ ،ما ََل ْ ُيص ْ
( )1

اًمتًٝمٞمؾ ُمـ أُمر اًمزٟم٤م ُمثال أو اًمنىم٦م أو اخلٛمرً ،ٓ ،مٙمـ سمؿ شمتٛمٞمز هذه – قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإيذ٤ميمؿ مجٞمٕمذ٤م – إذا هىمذ٧م
شمًتٓمٞمع أن شمٕمٞمد اًمنىم٦م وًمق سمٓمري٘م٦م ظمٗمٞم٦م ،إذا ذسم٧م اخلٛمر وشمٌ٧م شم٤مب اهلل قمٚمٞمؽ ،إذا زٟمٞم٧م – قمٞم٤مذا سم٤مهلل – وشمٌ٧م
شم٤مب اهلل قمٚمٞمؽ ،إذا ىمتٚم٧م يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘متؾ قمدة طم٘مقق :طمؼ ًمٚم٘متٞمؾ وطمؼ ٕوًمٞم٤مء اًمدم ،وأوًمٞم٤مء اًمذدم ىمذد يٕمٗمذقن أو
ِ
ُقل ٕمِ َؼاٖمِؾِ ِف َي ْق َم ا٭مْ ِؼقَ َام ِة َ٪مقَ ُؼ ُ
لء اٛمَْ ْؼتُ ُ
قؿ َ٫متَ َؾـ ِلش ؾمٞمً٠مًمؽ اهلل قمز
قل٠َ :م ْؾ َه َذا ٪م َ
ي٘مٌٚمقن اًمدي٦مً ،مٙمـ طمؼ اًم٘متٞمؾ هذاُ َِِ « :
( )2

وضمؾ قمـ ىمتٚمفً ،مـ شمً٠مًمؽ ذـم٦م وٓ همػمه٤م ،ؾمٞمٙمقن اًمً٤مئؾ قمـ اًم٘متؾ هق اهلل قمز وضمذؾ ُمٌذ٤مذة ،ومذ٠مُمر اًم٘متذؾ
قمج٥م اؾمتًٝم٤مًمفُ ،مع أٟمف أقمٔمؿ اًمذٟمقب اًمتل يٛمٙمـ أن ي٘مع ومٞمٝم٤م ُمًٚمؿ ،ومٞمًتًٝمؾ اًمٜم٤مس ُمثؾ هذه إُمقر :يمام ىم٤مل
ِ
ِ
قؿ﴾.
قمز وضمؾَ :
﴿و َ َْت َسبُق َك ُف َهقـًًا َو ُه َق ٤مـدََ اهللِ َ٤مظ ٌ
يتقرع ويٕمٞمش طمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م ُم٤م َز َٟم٤م وٓ َ ِ
ه َقً ،مٙمـ ذم أُمر
وهلذا شمالطمظ يمام ىمٚم٧م أن هٜم٤مك ُمـ َّ
ذب اخلٛمر وٓ َ َ
اًم٘مت٤مل واًم٘متؾ جمرد أن يٖمْمٌف أطمد يٜمزل ومٞميسمف سمٛمث٘مؾ أو همػمه ومٞم٘متٚمف ،ؾمٌح٤من اهلل! شمتقرع قمـ اًمٙمٌ٤مئر هذه ٓ ؿمؽ
أهن٤م يمٌ٤مئر وشم٠ميت إمم أؿمده٤م وأيمؼمه٤م سمٕمد اًمنمك وشمًتًٝمٚمف ! وهلذا أظمؼم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أٟمف ذم آظمر اًمزُمذ٤من
« َي ْؽثُ ُر َاهل ْر ُجش ،ىم٤مًمقا :وُم٤م اهلرج ،ىم٤مل« :ا٭م َؼتْ ُْؾ ،ا٭م َؼتْ ُْؾش  ،وأظمؼم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أيْم٤م أٟمف ذم آظمر اًمزُم٤من أيْم٤م
« َ٠م َقلْ ِيت َز ََما ٌن َ٤م َٜم ا٭مـ ِ
اس َٓ َيدْْ ِري ا٭م َؼاٖمِ ُؾ ٪مِ َقَم َ٫م َتَؾ َو َٓ اٛمَ ْؼ ُت ُ
ُقل ٪مِ َقَم ُ٫متِؾش يٕمٜمل أٟمف – واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل – يًتنمي اًم٘متؾ
ضمدًّ ا ذم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ،يًتًٝمؾ أُمر اًم٘متؾ ورسمام رآه ٟمققم٤م ُمـ اًمِمج٤مقم٦م واحلَ ِٛمٞمَّ٦م
و ُيًتًٝمؾ أُمر اًم٘متؾ ،وهذا يمثػم ًّ
واًمٜمَّ ْخقة وهمػمه٤م ،وم٠مُمر اًم٘متؾ أُمر قمٔمٞمؿ ،وهلذا ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام« :إِ َّن ُِمذـ ور َـم ِ
ذ٤مت إُ ُُم ِ
ذقر ،ا ًَّمتِذل َٓ
َ
ْ ََ
( )3

( )4

خمََ ْ َر َج عمَِ ْـ َأ ْو َىم َع َٟم ْٗم ًَ ُف ومِٞم َٝم٤مَ ،ؾم ْٗم َؽ اًمدََّّ ِم احلَ َرا ِم سمِ َٖم ْ ِ
َػم ِطم ِّٚمفش ٕ ،ن ُمثؾ ُم٤م ىمٚم٧م ًمؽ :اخلٛمر ُمٜمٝم٤م خمََ ْ َرج ،طمتك اًمنذىم٦م
( )5

ُمٜمٝم٤م خمََ ْ َرج ،شم٠ميت إمم اًمذي هق وشم٘مقل :هىم٧م ُمـ ومالن يمذا .ومٞم٠ميت إًمٞمف وي٘مقل :هذا ُمٌٚمغ هق ُمٜمؽ ،إذا ىم٤ملُ :م٤م
أىمٌح اًمذٟمقب ( )86قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف.
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمدي٤مت ( )6862قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )2أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم يمت٤مب حتريؿ اًمدم – سم٤مب شمٕمٔمٞمؿ اًمدم ( )3998قمـ ضمٜمدب ريض اهلل قمٜمف.
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إدب – سم٤مب طمًـ اخلٚمؼ ( )6237قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )4حي أىمػ قمٚمٞمف هبذا اًمٚمٗمظ.
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمدي٤مت (.)6863
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أىمٌؾ واهلل أن شمٕمٓمٞمٜملُ ،مـ هق ومالن شم٘مقل :ومالن يريد أن يًتؽم سمًؽم اهلل ،هذه أُمقاًمؽ ،ىمٌٚمتٝمذ٤م وم٤محلٛمذد هلل ،إذا حي
شمرده٤م ُسمثَّٝم٤م ذم اًمِم٤مرع وًمـ ٟمخؼمكً ،مـ ٟمخؼمك .أٟم٤م أريد أن أقمرفٟ ٓ .مخؼمكٟ ٓ ،مٓمٚمٕمؽ ،هق يريد اًمتقسم٦مُ ،مـ أٟم٧م
طمتك ي٠ميت إًمٞمؽ ص٤مهمرا ،أٟم٧م ًمً٧م رب اًمٕم٤معملم طمتك ي٠مشمٞمؽ ،هق يريد اًمتقسم٦م ُمـ اخلٓمٞمئ٦م ،ومتزال سمٛمثؾ هذذاً ،مٙمذـ
ُم٤مذا يٗمٕمؾ اًم٘م٤مشمؾ ٓ طمٞمٚم٦م ًمف :وهلذا ذيمر اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف اًمتِمديد اًمذي ومٞمذف ،وأن أُمذر اًم٘متذؾ وإن يمذ٤من
اًمّمحٞمح أن ومٞمف اًمتقسم٦م سمال ؿمؽً ،مٙمـ ُم٤م ضم٤مء ومٞمف اخلالف إٓ ًمٗمٔم٤مقم٦م أُمر اًم٘متؾ.
ضمدًّ ا ذم اًمٜم٤مس ،وهذق
ويمام شمالطمظ أُمر اًم٘متؾ واؾمتًٝم٤مل اًمٜم٤مس ًمف قمغم ـمريؼ سملم أو ـمريؼ همػم َسم ِّلم :هذا يمثػم ًّ
ُمـ قمالُم٤مت اًمً٤مقم٦م اًمتل أظمؼم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هب٤م.
ٟمً٠مل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م وطمًـ اخل٤ممت٦م وصغم اهلل وؾمٚمؿ.
***
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ْح ِـ ا٭مر ِٙم ِ
قؿ
ٕمِ ْس ِؿ اهللِ ا٭مر ْ َ
رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
احلٛمد هلل ِّ
ه ٍح واًمٙم٤مشم٥م أظمر اًمٜمٍََّّماين قمغم رؾمقل اهلل صذغم اهلل
ىم٤مل اعم١مًمػ رمحٜم٤م اهلل وإي٤مه :واقمٚمؿ أ َّن اومؽماء ا ْسمـ أيب َ ْ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مٟمف يم٤من يتٕمٚمؿ ُمٜمٝمام اومؽماء فم٤مهر ،وم٢م َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ ُي َٙمتٌُِّف ّإٓ ُمذ٤م أٟمزًمذف اهلل قمٚمٞمذف ،وٓ
يتٍمف يمام يِم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
يتٍمف سمف يمٞمػ ؿم٤مء ،سمؾ َّ
ي٠مُمره أ ْن يثٌ٧م ىمرآ ًٟمً٤م ّإٓ ُم٤م أوطم٤مه اهلل وٓ َّ
** احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف ٟمٌٞمّٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم ،أ َُّم٤م
سمٕمد:
ه ٍح – قمٗم٤م اهلل قمٜمف وريض اهلل قمٜمف ٕٟمف أؾمٚمؿ – َىمٌِ َؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إؾمالُمف ومٜمٗمع
َّ
شم٘مدَّ م أ َّن ا ْسمـ َأ ِيب َ ْ
وضم َّؾ هب٤مً ،مٙم َّـ اًمٙمالم قمغم ُم٤م وىمع ُمٜمف َّأو ًٓ :زقمذؿ ًمٞمٜمٗمذر
اهلل سمف ٓطم ً٘م٤م وومتح إومري٘مٞم٦م ،ويم٤من ًمف ُمقاىمػ ٟمٗمع اهلل َقم َّز َ
اًمٜم٤مس ُِمـ دقمقة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف يتٛمٙمـ ُِمـ اًمتٖمٞم ِػم ذم اًمقطمل ،وأ َّن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًذالم إذا
أُماله ؿمٞمئً٤م ُِمـ اًمٜمص ذم اًم٘مرآن ىم٤مل ًمف :أو أيمتٌف يمذا ومٞم٘مقل اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمَ « :ك َع ْؿ ا ْ٬متُ ْب ُف َ٬م ََذاش سمام ىمد
ُيٗمٝمؿ ُمٜمف رء ُِمـ اًمتٜمٗمػم قمـ اًمقطمل ،وأٟمف ًمٞمس ُِمـ اهلل :إذ ًمق يم٤من ُِمـ اهلل ًمٙم٤من حمٗمق ًفمذ٤م قمذـ ُِمثْذؾ هذذا ،ومذامدام
( )1

همػم ُم٤م أٟمزًمذف
شمٍميػ اًمقطمل هلل َقم َّز َ
يٍمومف قمغم ْ
وضم َّؾ ومال ؿمؽ أٟمف ًمٞمس ٕطمد طمتك ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أ ْن ِّ
ِ
ه ٍح قمغم أ ْن يٙمت٥م همػم ُم٤م اسمتدأه سمف
اهلل شمٕم٤ممم :وهلذا اظمتٚمػ أهؾ اًمٕم ْٚمؿ :هؾ َّ
أىمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اسمـ َأ ِيب َ ْ
ه ٍح اومؽمى هذا اومؽما ًء ُِمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف
أو أ َّن اسمـ َأ ِيب َ ْ
ِمٙمؾ قمغم ـم٤مًم٥م ِ
أُم٤م ُم٤م يم٤من ُِمـ اًمٜمٍماٟمك اًمذي ذيمره هٜم٤م :وم٘مد ي ِ
اًمٕم ْٚمؿ ي٘مقل :يمٞمػ يًتٙمت٥م اًمٜمٌذل صذغم اهلل
ُ
َّ

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤مشمًٌ٤م ٟمٍماٟمٞمًّ٤م وذم أُمر اًمقطمل ! ي٘م٤ملَ :حي ْ يٙمـ ٟمٍماٟمٞمًّ٤م ًَم َّذام يم٤من يٙمت٥م اًمقطمل ،يم٤من ٟمٍماٟمٞمًّ٤م ذم َّأول أ ُْمره
وطم ِٗم َظ اًمٌ٘مرة وآل قمٛمران ومٝمق ُِم َـ اعمًٚمٛملم ذم إصؾُ ،صم َّؿ ارشمد
ُصم َّؿ أشمك ودظمؾ اإلؾمالم ومحٙمٛمف طمٙمؿ اعمًٛمٚمٛملم َ
ومٚمام اومؽمى هذا آومؽماء اًمٕمٔمٞمؿ أرى اهلل
– قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل – وحلؼ سم٤مًمٜمّم٤مرى ،ويم٤من ي٘مقلُ :م٤م يدري حمٛمد ُم٤م يمتٌ٧م ًمفَّ ،
ذؼ سم٤مًمٜمّمذ٤مرى َحي ْ يٜمِمذ٥م ّإٓ
وضم َّؾ ومٞمف اًمٜم٤مس آي٦م ُِمـ أقمج٥م أي٤مت ،وهذا صم٤مسم٧م ذم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ً ،مِ َذام َِحل َ
َقم َّز َ
( )2

( )1حي أىمػ قمٚمٞمف.
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م – سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمٌقة ذم اإلؾمالم ( ،)3617وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ ()2781
قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف.

135

ّمتٯم ا٭مصارم اٛمسؾقل ٤مٜم ١ماٖمؿ ا٭مر٠مقل

٭مؾشقخ ٤مبد اهلل ا٭معـؼري

ومتقذم ،ومدومٜمقه ،وم٠مصٌح وىمد ًمٗمٔمتف إرضًَ ،م ِٗم َٔمتُُف إرض :يروٟمف سم٠مقمٞمٜمٝمؿ ىمد ًُم ِٗمظ سمٕمذد أ ْن دومٜمذقه سمذ٤مُٕمس ،ومٚمذام
ضم٤مءوا ذم اًمّمٌ٤مح وإذا سمف قمغم وضمف إرض ،وم٘م٤مًمقا :هذا ومِٕمؾ حمٛمد وأصح٤مسمف .يٕمٜمل أهنؿ ٟمٌِمقهًَ ،م َّذام هرب ُمذٜمٝمؿ
إول :هذا ومِ ْٕمؾ
ُمرة أظمرى ،وم٘م٤مًمقا يم٘مقهلؿ َّ
ٟمٌِمقا قمـ ص٤مطمٌٜم٤م ،ومحٗمروا ًمف وم٠مقمٛم٘مقا ،وم٠مصٌحقا وىمد ًمٗمٔمتف إرض َّ
حمٛمد وأصح٤مسمف .واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ ر
أضمؾ ُِمـ أ ْن يٗمٕمٚمقا هذا ،طمتك ًمق يمذ٤من ُمذ٤م
يم٤منٟ ،مٌش اعمٞم٧م وإظمراج ضمثتف ورُمٞمف هذا ٓ ُمٕمٜمك ًمف وٓ وضمف ًمف ،وٓ يٗمٕمٚمف اعمًٚمٛمقن ،إذا ُدومِـ ٓ يٗمٕمٚمقٟمفً ،مٙم ْـ
ِ
ُمرة َ
أظمك ،آي٦م طمتك يٕمٚمؿ
هؿ فمٜمقا هذا اًمٔمـ ،ومٗمل هذه اعمرة طمٗمروا وم٠مقمٛم٘مقا ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا ،ومٛمـ اًمٖمد ًمٗمٔمتف إرض َّ
وضم َّ
ذؾ ومٞمذف اًمٜمذ٤مس آيذ٦م ،ي٘مذقل
طمتك ه١مٓء اًمٜمّم٤مرى أ َّن هذا اًمذي اومؽمى هذه اًمٗمري٦م قمغم اًمقطمل ىمد أرى اهلل َقم َّز َ
ِ
ُمذرات ،ومؽميمذقه ُمٚم٘مذل
اًمراوي :ومٕمٚمٛمقا أٟمف ًمٞمس ُمـ اًمٜم٤مس :يٕمٜمل هذا اًمّمٜمٞمع اًمذي ُشمُٚم َٗمظ ضمث٦م هذا اًمٕمدو صمالث َّ
طمتك ىم٤مل أسمق ىمت٤مدة :رأيتف ُمٚم ً٘م٤م قمغم إرضُ ،مرُم ًٞم٤م ًمٞمٙمقن ذم ذًمؽ آي٦م.
ِ
ٍمذف
ىمقل هذا اًمٜمَّ
ه ٍح سم٠مٟمذف يمذ٤من ُي ِّ
ٍَّماينَُ ( :م٤م يدري حمٛمدٌٌ إ َّٓ َُم٤م يمتٌ٧م ًَم ُف) اومؽماء ،ويمذًمؽ ىمذقل اسمذـ أيب َ ْ
ِّ
ِ
ذرد
اًمقطمل ُمـ شمٚم٘م٤مئف هق اومؽماءَّ ٕ :ن أ ُْمر اًمقطمل يمام ُىم ْٚمٜمََ٤م طمتك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمس ًمف سمف ّ
أي شمٕم رٚمؼ ّإٓ ُجم َ َّ
﴿و٭مَ ْق َٖم َؼق َل َ٤م َؾ ْقـََا َٕم ْع َض إَ َ٫م ِ
او ِ
يؾ (َٕٚ )44مََ ْذ َكَا ِم ْـ ُف
وضم َّؾ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ :
اًمتٌٚمٞمغ :وهلذا ىم٤مل اهلل َقم َّز َ

ِ
ِ
٦م (٪َ )46مَم ِمـ ُؽُؿ م ْـ َأ َٙم ٍد َ٤م ْـ ُف َٙم ِ
ٕمِا٭مْ َق ِؿ ِ
يـ﴾ وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :يا َأ ن ََيا ا٭مر ُ٠م ُ
قل َٕمؾغْْ َما
٦م (ُٗ )45مؿ ٭مَ َؼطَ ْع َـَا م ْـ ُف ا٭مْ َقٖم َ
ا٘م ِز َ
َ
ؽ ِم َـ ا٭مـ ِ
ْت ِر َ٠ما٭مَتَ ُف َواهللُ َي ْع ِص ُؿ َ
ؽ ِمـ رٕم َ
ُأ ِكز َل إِ٭مَقْ َ
اس﴾ ومٙم٤مٟم٧م ُمٝمٛمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ؽ َوإِن َل ْ َٖم ْػ َع ْؾ َ٪م ََم َٕمؾ ْغ َ
ه ٍح واًمٙم٤مشم٥م هذا اًمذذي ارشمذد أهنذؿ
ا٭مر ُ٠م ِؾ إِٓ ا٭مْبَال ُغ اٛمُْبِ ُ
اًمٌالغ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم٪َ ﴿ :م َف ْؾ َ٤م َٜم ن
٦م﴾ ومزقمؿ ا ْسمـ َأ ِيب َ ْ
( )1

( )2

( )3

ِ
ِ
يٍمومقن اًمقطمل
يٍمومقن اًمقطمل وأهنؿ ي٘مقًمقن ُم٤م ؿم٤مء وإ ٓ ؿمؽ أٟمف ُمـ اًمٙمذب ِّ
اًمٌلمُ ،م ْـ طمٞم٨م هق دقمقى أهنؿ ِّ
ِّ

يمذبَٟ ،م َٕمؿ.
هذا ٌ

ِ
أىمره قمغم أ ْن يٙمت٥م ؿمٞمئً٤م همػم ُم٤م
ىم٤مل رمحف اهللُ :صم َّؿ اظمتٚمػ أهؾ اًمٕم ْٚمؿ :هؾ يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َّ

اسمتدأه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٢ميمت٤مسمف ،وهؾ ىم٤مل ًمف ؿمٞمئً٤م قمغم ىمقًملم:
ه ٍح اومؽمي٤م ذًمؽ ُيم َّٚمف ،وأٟمف َحي ْ يّمدر ُمٜمف إىمرار قمغم يمت٤مسم٦م همػم ُمذ٤م ىم٤مًمذف أصذالً،
أٙمد ا :أ َّن اًمٜمٍماٟمك واسمـ أيب َ ْ
( )1ؾمقرة احل٤مىم٦م.47-44 :
( )2ؾمقرة اعم٤مئدة.67 :
( )3ؾمقرة اًمٜمحؾ.35 :
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وإٟمام مه٤م اومؽمي٤م ذًمؽ ًم ُٞمٜم ِّٗمرا اًمٜم٤مس قمٜمف.
سمّمذػماش ،ومٞمٙمتذ٥م:
َوا٭م َؼ ْقل ا٭مث ِاِن :أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ًمف ؿمٞم ًئ٤م ،ومٞم٘مقل ًمف ويٛمكم قمٚمٞمف« :ؾمذٛمٞم ًٕم٤م
ً
قمٚمٞمامش ،ومٞم٘مقل ًمفَ « :د ْ٤م ُفش ،وٟمحق ذًمؽ.
«ؾمٛمٞم ًٕم٤م ً
ٍ ِ
ُمٍم ًطم٤م
ويٙمقن ُيم رُؾ واطمد ُمـ احلروملم ىمد ٟمزل ،ومٞم٘مقل ًمف :ايمت٥م يمذا وإنْ ؿمئ٧م يمذا وم ُٙم ٌُّؾ صقاب ،وىمد ضم٤مء َّ
ِ
اف َ٬م ٍ
ف ُ٬م نؾفا َ١م ٍ
قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤ملُ « :أ ِكزل ا٭م ُؼرآن ٤م َٜم ٠مبعة َأٙمر ٍ
قؿش
اف ،إِ ْن ُ٫م ْؾ َ
َ
ت٤َ « :م ِزي ٌز َٙمؽ ٌ
ْ َ َ َْ ُْ
ِ
ِ
اب َأ ْو آ َية َ٤م َذ ٍ
ْح ٍة ٕمِ َع َذ ٍ
قؿش َ٪م ُف َق َ٬م ََذ٭مِ َ
ْح ٍةش .
اب ٕمِ َر ْ َ
ؽ َما ََل ْ َ ْختت ْؿ آ َية َر ْ َ
قر َرٙم ٌ
ََأ ْو « َ٩م ُػ ٌ
وم٤مٕطم٤مدي٨م شمدل قمغم أ َّن ُِمـ احلروف اًمًٌٕم٦م اًمتل ٟمزل قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن أ ْن ُختتؿ أي٦م اًمقاطمدة سمٕمذدة أؾمذامء ُِمذـ
( )1

سم٠مُي٤م ؿم٤مء ،ومٙم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُخي ِّػمه أ ْن يٙمت٥م
أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٌدلُ ،خي َّػم اًم٘م٤مرئ ذم اًم٘مراءة ِّ
ُم٤م ؿم٤مء ُِمـ شمٚمؽ احلروف ،ور َّسمام ىمرأه٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمحرف ،ومٞم٘مقل ًمف :أو يمذا ويمذا ًمٙمثرة ُم٤م ؾمذٛمٕمف
ُمٜمف ُخي ِّػم سمحروملم ،ومٞم٘مقل ًمف« :كعؿ ٬مِ َال ُ َ ا َ٠م َق ٌاءشَّ ٕ :ن أي٦م ٟمزًم٧م سم٤محلروملم ُم ًٕم٤م ،ومٞم٘مره قمغم ذًمؽُ ،صم َّؿ إ َّن اهلل ٟمًذخ
سمٕمض شمٚمؽ احلروف عمََّ٤م يم٤من ضمؼميؾ يٕم٤مرض اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًم٘مرآن ذم ُيم ِّؾ رُمْم٤من ،ويم٤مٟمذ٧م اًمٕمروذ٦م
مجع قمثامن واًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف اًمٜم٤مس.
أظمرة قمغم طمرف زيد سمـ صم٤مسم٧م اًمذي ي٘مرأ سمف اًمٜم٤مس اًمٞمقم ،وهق اًمذي َ َ
وضم َّؾ ومٚمٞمس ٕطمد يمام ُىم ْٚمٜمََ٤م طمتك ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ جم٤مل ذم شمٍميػ
** ُم٤م دام شمٍميػ اًمقطمل هلل َقم َّز َ
ِ
ه ٍح قمغم أ ْن يٙمت٥م همػم ُم٤م اسمتذدأه
هذا اًمقطمل ،هلذا اظمتٚمػ أهؾ اًمٕم ْٚمؿ :هؾ َّ
أىمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اسمـ أيب َ ْ
هح وذاك اًمٙم٤مشم٥م اًمٜمٍماين اومؽمي٤م ذًمؽ ُِمـ
هق صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٢مُمالئف قمٚمٞمف ،قمغم ىمقًملمَّ :
إول :أ َّن اسمـ أيب َ ْ
شمٚم٘م٤مء أٟمٗمًٝمام َ
وحي ي٘مع رء ُِم ْـ ذًمؽ اًمٌتََّّ٦م ،وإ َّٟمَّام وىمع ُمٜمٝمام ُم٤م وىمع ُِمـ سم٤مب اًمتٜمٗمػم قمذـ اإلؾمذالم ،وم٠مؿمذ٤مقم٤م هذذا ذم
اًمٜم٤مس ًمٞمتٓمرق اًمِمؽ إمم أصؾ اًمقطمل وإمم أصؾ طمٗمٔمف ،ي٘مقل هذا اًمٗمريؼ ُِمـ أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ :هذؾ أظمذؼم أطمذد ُِمذ َـ
ْ
٥م َىم َ٤ملَ :ىمر ْأ ُت آي ً٦م و َىمر َأ اسمـ ُمًٕم ٍ
يب ْسم ِـ َيم ْٕم ٍ
قد ِىم َر َاء ًة ِظم َال َوم َٝم٤مَ ،وم َ٠م َشم ْٞمٜمَ٤م اًمٜمٌَِّ َّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ،
َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
( )1أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى (َ )3989قم ْـ ُأ َ ِّ
َ
َوم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :أ َحي ُشم ْ٘م ِر ْأ ِين آي َ٦م َيم َذا و َيم َذا َىم َ٤ملٕ« :م َٜمش َىم َ٤مل اسمـ ُمًٕم ٍ
ُم ِؿ ٌؾش ُىم ْٚم ُ٧مَُ :م٤م يمِ َال َٟم٤م
ِم ِس ٌـ ُ ْ
قدَ :أ َحي ْ ُشم ْ٘م ِرئٜم ِ َٞمٝم٤م َيم َذا َو َيم َذا َىم َ٤ملَٕ « :م َٜمش َىم َ٤مل٬« :مِ َال ُ٬م ََم ُ ْ
ْ ُ َ ْ ُ
َ
َ
َ
ْ
قؾ ِٔم ٤م َٜم ٙمر ٍ
ِ
ِ
ِ
٦م؟ َ٪م َؼ َال َْاٛم َؾ ُؽ ا٭م ِذي َم ِعل َ٤م َٜم َٙم ْر َ٪م ْ٦مِ،
ف َأ َم َ٤م َٜم َٙم ْر َ٪م ْ ِ
ُ
ُ
آن َ٪مؼ َ
ي َب ذم َص ْدري َو َىم َ٤ملَ « :يا أ َ نِب أ ْ٫م ِر ْئ ُ
َأ ْطم ًَ َـ َو َٓ َأ ْ َ
ت ْا٭م ُؼ ْر َ
َ َ ْ
مج َؾَ ،ىم َ٤ملَ :وم َ َ

تَٗ :م َال َٗم ٌةٙ ،متك ٕم َؾ َغ ٠مبع َة َأٙمر ٍ
قؾ ِٔم َ٤م َٜم َٙم ْر َ٪م ْ ِ
ت٤َ :م َٜم َٙم ْر َ٪م ْ ِ
٦م َ٪م ِؼ َ
ف َ٫م َالَ :٭م ْق َس ٪مِ َقفا إِٓ
٦م َأ ْم َٗم َال َٗم ٍة؟ َ٪م َؼ َال ِ َٔم َْاٛم َؾ ُؽ ا٭م ِذي َم ِعل َ٤م َٜم َٗم َال َٗم ٍة٪َ ،م ُؼ ْؾ ُ
َ٪م ُؼ ْؾ ُ
َ َ َ َْ ْ ُ
اب ٕمِر ٍ
يز ٙمؽِقؿ َكحق ه َذا ما ََل َ ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اف َ٬م ٍ
َ١م ٍ
ْح ٍة ٕمِ َع َذ ٍ
ابش وأظمرضمف سمٜمحقه
اف٫ُ ،م ْؾ ُ
ْحة َأ ْو َر ْ َ
ُيت ْؿ َآي َة َ٤م َذ ٍ َ ْ َ
قؿ َ٠مؿ ٌ
قع َ٤مؾ ٌ
قؿ َ٤م َؾ ْق ٌؿ َٙمؾ ٌ
قر َرٙم ٌ
ت٩َ :م ُػ ٌ
قؿ َ٤م ِز ٌ َ ٌ ْ ُ َ َ ْ
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ه ٍح وىم٧م ردشمف وطمدََّّ ث سمف اًمٙم٤مشم٥م
اعمًٚمٛملم أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مع ُمٜمف ذًمؽ أو َّ
طمدَّ ث سمف اسمـ أيب َ ْ
ِ
ه ٍح وىم٧م ردشمذف ،وٓ اقمتٌذ٤مر سم٘مذقل اًمٙمذ٤مومر ويمذذًمؽ
اًمٜمٍماين وىم٧م ردشمف ي٘مقًمقنُ :م٤م وىمع هذا ّإٓ ُمـ اسمـ أيب َ ْ
ِ
وضم َّؾ ذم أيمثذر ُِمذـ
اًمٙم٤مشم٥م اًمٜمٍماين ،وم٤مدقمٞم٤م هذه اًمدقمقى ،واًمٙم٤مومر ُمـ ؿم٠مٟمف أ ْن يٗمؽمي قمغم اهلل ،يمام أظمؼم اهلل َقم َّز َ
ِ
ِ
ِ
إول.
ُمقوع ُمـ يمت٤مسمف ،وُمـ ؿم٠مٟمف أ ْن يٗمؽمي ُم٤م هق أقمٔمؿ ُم ْـ ذًمؽ ،هذا اًم٘مقل َّ
ِ
تٌٍم ذم هذا احلدي٨م اًمٕمٔمٞمؿ اًمذذي
اًم٘مقل اًمث٤مين :وهق دىمٞمؼ وحيت٤مج ـم٤مًم٥م اًمٕم ْٚمؿ طمتك يتٗمٓمـ ًمٚمٛمراد سمف إمم اًم ر
أورده ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل ،اًم٘مقل اًمث٤مين يٕمتٛمد َوم ْٝمؿ اعمراد سمذ٤محلروف اًمًذٌٕم٦مُ ،مٕمٚمذقم أ َّن اًمٜمٌذل قمٚمٞمذف اًمّمذالة
واًمًالم أظمؼم أ َّن اًم٘مرآن ٟمزل قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف ،وإذا ٟمزل قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف ومامذا يٕمٜمل هذا ًمٞمس اعم٘مّمذقد ىمٓم ًٕمذ٤م
ًمٚم٘مراء اعمٕمرووملم ٓ ،إذا ىمٞمؾ :إ َّن اًم٘مرآن ٟمزل قمغم أطمرف ؾمٌٕم٦م وم٢م َّن اعمراد قمغم اًم٘مقل اعمذريض قمٜمذد
اًم٘مراءات اًمًٌع َّ
اًمً َٚمػ رمحٝمؿ اهلل أ َّن اعمراد سم٤محلروف اًمًٌٕم٦م اًمتل ٟمزل هب٤م اًم٘مرآن أ َّن ُختتؿ أي٦م اًمقاطمدة ً
ذز
ُمذثال سمٕمذدة أؾمذامء هلل َقم َّ
َّ
ىرآن َ٤م َ
ىٜم
َ
ُمٍم ًطم٤م ذم هذا احلدي٨مُ « :أ ِكزل ا٭م ُؼ ْ
وضم َّؾ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٌدل ،خيػم اًم٘م٤مرئ أ ْن ي٘مرأ ِّ
سم٠مُي٤م ؿم٤مء ،وىمد ضم٤مء هذا َّ
١ماف ٍ
ٍ
٬ماف ،إن ٫مؾت٤« :مزيز ٙمؽقؿش َأو «٩مػقر رٙمقؿش َ٪م ُف َق َ٬م ََذ٭مِ َ
ؽَ ،ما َل َختتؿ آ َية رْحة ٕمِ َع َذاب
َ٠م ْب َعة أٙمرف ُ٬م ّؾ َفا
َأو آية ٤م َذاب ٕمرْحةش وم٢مذا ضم٤مءت أي٦م اًمتل ؾمٞم٤مىمٝم٤م ؾمٞم٤مق اًمرمح٦م ومال ُختتؿ سم٘مقًمذف﴿ :واهللُ َ١م ِ
ىديدُُ ا٭مْ ِع َؼ ِ
ىاب﴾َّ ٕ :ن
َ
َ َ
( )1

ِ
قؿ﴾ هذا يمذ٤من
اعمقوقع ذم اًمرمح٦م ،وإذا ضم٤مءت آي٦م ذم ُمقوقع اًمٕم٘م٤مب ومال ُختتؿ أي٦م سمٛمثؾ ىمقًمفَ :
قر رٙم ٌ
﴿واهللُ َ٩م ُػ ٌ
ُِمـ اًمتقؾمٕم٦م قمغم هذه إ َُّم٦م إُمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمتٚم٘مك اًم٘مرآن يمام شمٕمٚمؿ سم٤محلٗمظ ،وىمٚمٞمؾ َُمـ يٙمت٥م ذم هذه إ َُّم٦م :وهلذا
ِ
َُّ َ٬م َََم َ٤مؾ َؿ ُف اهلل﴾ ًم٘مٚم٦م َُم ْـ يٙمت٥م ،ومٙمٞمػ يم٤مٟمقا يتٚم٘مقن اًم٘مرآن يم٤مٟمقا يتٚم٘مقٟمف
َّ َأ ْن َي ْؽتُ َ
﴿وَٓ َيلْ َب َ٬مَاٖم ٌ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ﴾ أ َّن إُمر
قؿ َٙمؽ ٌ
قؿ﴾ أو سم٘مقًمف٤َ ﴿ :مؾ ٌ
سم٤محلٗمظ ،ومٙم٤من ُمـ اًمتقؾمٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ إذا َظمتَ ََؿ أي٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم٤َ ﴿ :م ِزي ٌز َٙمؽ ٌ
( )2

يب ي٘مرئف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمذٚمؿ
ؾمٝمؾ ويًػم ًمقروده قمغم هذا احلرف ووروده قمغم احلرف أظمر ،يم٤من اًمّمح٤م ر
يب اًمث٤مين ي٘مرأ ٟمٗمس اًمًقرة ىمراء ًة َحي ْ ي٘مرئٝم٤م إ َّي٤مه اًمٜمٌل صغم
يب إ َّول اًمّمح٤م َّ
ىمراء ًة ،وي٘مرئ آظمر ىمراءة ،ومٞمًٛمع اًمّمح٤م ر
ضمرا وأظمؼمه أٟمف ؾمٛمٕمف ي٘مرأ ً
ُمثال
وضمره ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًّ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم ُٞمٜمٙمر ذًمؽ قمٚمٞمف ،ور َّسم َام أظمذ سمثٞم٤مسمف َّ
ؾمقرة اًم ُٗم ْرىم٤من ي٘مقل :قمغم ظمالف ُم٤م أىمرأشمٜمٞمٝم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ،ومٞم٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :أ ْر ِ٠م ْؾ ُف ،ا ْ٫مى َرأ َيىا ُ٪م َ
ىالنش

( )1شم٘مدم خترَيف.
( )2ؾمقرة اًمٌ٘مرة.282 :
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ِم ِس ٌـش ٕ َّن هذا ىمرأ سمحرف وهذا
ومٞم٘مرأ ومٞم٘مقل ًمٚمذي أشمك سمف« :اِ ْ٫م َرأش ومٞم٘مرأ ومٞم٘مقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم٬« :مِ َال ُ٬م ََم ُ ْ
( )1

ىمرأ سمحرف ،أىمرأمه٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ٟمٌل اهلل صغم اهلل
ُصم َّؿ إ َّن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يزضمرمه٤م ويٜمٝم٤ممه٤م قمـ آظمتالف ،وم٤محلرف اًمذي أىمرأك سمف ر
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمؼ ،واحلرف اًمذي أىمرأه أظم٤مك طمؼ ،ومال ُمٕمٜمك ًمٚمخالف سمٞمٜمٙمام ،هذا ُمٕمروف ذم اًمٜمّمقص ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم
ذز
هق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ وهق اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ ،وم٢مذا ظمتٛم٧م أي٦م هبذا آؾمؿ أو سمذاك آؾمؿ ومٙمالمه٤م ُِمذـ أؾمذامء اهلل َقم َّ
وضم َّؾً ،مٙم ْـ يالطمظ قمدم ظمتْؿ أ َي٦م اًمتل ؾمٞم٤مىمٝم٤م ؾمٞم٤مق اًمرمح٦م سمام ومٞمف دًٓم٦م قمغم اًمٕمذذاب أو اًمٕمٙمذس ،أيذ٦م اًمتذل
َ
ِ
وضم َّؾ٫ُ ﴿ :م ِؾ
ؾمٞم٤مىمٝم٤م ؾمٞم٤مق اًمٕمذاب ٓ ُختتؿ سمام ومٞمف دًٓم٦م قمغم اًمرمح٦مٟٕ :مف يتٖمػم اعمٕمٜمك ذم ُمثْؾ هذه احل٤مًم٦م ،ىم٤مل اهلل َقم َّز َ
ْح َـ َأ ايا ما َٖمَدْْ ُ٤مق ْا َ٪م َؾ ُف إَ ْ٠م ََم ُء ُْ
اْل ْسـََك﴾ ومٝمق اهلل وهق اًمرمحـ وهق اًمٕمزيز وهق احلٙمٞمؿ وهق
ا ْد ُ٤مق ْا اهللَ َأ ِو ا ْد ُ٤مق ْا ا٭مر ْ َ
ِ
يمذقن
اًمًٛمٞمع وهق اًمٕمٚمٞمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،هذا يم٤من َّأول إُمر ويم٤من هذا ُمـ اًمتقؾمٕم٦م ،وهذا شمٕمٚمؿ أٟمف يتٜم٤مؾم٥م ُمع ْ
إُم٦م ٓ شم٘مرأ ،أٟم٧م أن ُِمـ اًمًٝمؾ قمٚمٞمؽ أ ْن شمٗمتح اعمّمحػ وشمت٠ميمد ُِمـ اعمقوع هؾ هق اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ أو اًمٖمٗمقر
( )2

اًمرطمٞمؿ ،ؾمٝمؾ هذا قمٚمٞمؽًَ ،م ِٙم ْـ ذم اًمً٤مسمؼ ٓ ُيٕمرف هذا يمام ىمٚمٜم٤م ّإٓ سم٤محل٤مومٔم٦م ،واحلٗمظ ىمد يٕمجز وٓؾم َّٞمام ُمع يمثرة
أيْم٤م ذم
أي٤مت ،وم٤مٔي٤مت أيمثر ُِمـ ِؾمتََّّ٦م آٓف آي٦م ومٞم٘مع أ َّن اعمقوع اًمٗمالين هذا ىمد خيتؿ سم٘مقًمف :همٗمقر رطمٞمؿ ،وخيتؿ ً
اًمقطمل اًمٜم٤مزل ٟمٗمًف سم٘مقًمف :قمزيز طمٞمٙمؿ ،ذم ٟمٗمس اًمقطمل اًمٜم٤مزل قمغم هذا اًمٜمٌل اًمٙمريؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ُم٤م اًمذي طمدث سمٕمد ذًمؽ اًمذي طمدث سمٕمد ذًمؽ أ َّن اعمت٠مظمريـ ُِم َـ اعمًٚمٛملم ُِمـ اًم رِمٌ٤من وممـ أؾمٚمؿ ومٞمام سمٕمد َ
وحي
يٙمقٟمقا ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ قمرومقا هذه اعمً٠مًم٦مًَ ،م َّذام َحي ْ يٕمرومقا هذا صذ٤مر هٜمذ٤مك اظمذتالف يمٌذػم سمٞمذٜمٝمؿ وٓؾمذٞمَّام إذا
اضمتٛمٕمقا ذم ُِمثْؾ احلروب واًم٘مت٤مل وٟمحقه٤م ،ومٞمٙمقن هذا اًمذي أىمرأه اسمـ ُمًٕمقد خي٤مًمػ اًمذي أىمرأه ُأيب ،وم٤مظمتّمٛمقا
وشمٜم٤مزقمقا وص٤مر سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :أٟم٤م أيمٗمر سم٤مًم٘مرآن اًمذي شم٘مرأه هذا ،هذا اًم٘مرآن اًمذذي شم٘مذرأه ًمذٞمس طم ًّ٘مذ٤م ،ويًذتٛمر
يب ،وذاك أي ًْم٤م ي٘مقل ًمف ُِمثْؾ ذًمؽَّ ٕ :ن هذا يٕمٚمؿ أ َّن اًمّمح٤ميب أىمرأه يمذاً ،مٙم ْـ َيٝمؾ أ َّن
ُمًتٛمً ًٙمً٤م سمام أىمرأه اًمّمح٤م ّ
احلرف أظمر ىمد أىمرأ سمف صح٤ميب آظمر ص٤مطمٌف اًمذي اظمتّمؿ ُمٕمف ،هبذا ضم٤مء ُطم َذ ْي َٗم٦م ًمٕمثامن ريض اهلل قمٜمٝمام وىم٤مل :ي٤م
حلذ ِّؼ
أُمػم اعم١مُمٜملم أدرك هذه إ َُّم٦م ىمٌؾ أ ْن ختتٚمػ اظمتالف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرىَّ ٕ :ن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اظمتٚمٗمقا ذم ا َ

( )1أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمٙمؼمىش ( )3989سمٜمحقه ،وشم٘مدم إيراده سمٚمٗمٔمف.
( )2ؾمقرة اإلهاء.112 :

139

ّمتٯم ا٭مصارم اٛمسؾقل ٤مٜم ١ماٖمؿ ا٭مر٠مقل

٭مؾشقخ ٤مبد اهلل ا٭معـؼري

مج َع قمثامن ريض اهلل قمٜمف إ َُّم٦م قمغم أي طمرف قمغم طمذرف
اًمذي ُأٟمزل قمٚمٞمٝمؿ ،ومٌٛمِمقرة اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ َ َ
واطمد و ُشم ُِريم٧م سم٘مٞم٦م إطمرف اًمًت٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م شمقؾمٕم٦م :وذًمؽ أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ يمذ٤من يٕم٤مروذف
ُمرة ،وم َّٚمام يم٤من ذم اًمٕم٤مم اًمذي شمقذم ومٞمف قم٤مروف ذم رُمْم٤من اًمذي ىمٌٚمذف ُمذرشملم سمذ٤مًم٘مرآن ،
ضمؼميؾ سم٤مًم٘مرآن ذم ُيم ُِّؾ ؾمٜم٦م َّ
ومٜمُ ًُِخ ذم شمٚمؽ اًمٕمرو٦م إظمػمة رء مم َّ٤م يم٤من ذم شمٚمؽ إطمرف اًمً٤مسم٘م٦م ،ومرأى قمثامن ريض اهلل قمٜمف ُم٤م دام ؾمذٞمجٛمع
( )1

يقطمد اًمٜم٤مس قمغم طمرف واطمد ،وأ ْن يٙمت٥م هبذا إمم إُمّم٤مر ومال
اًمٜم٤مس سمٛمِمقرة اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ رأى أ ْن ِّ
قمذدَّ ة ٟمًذخ و ُأرؾمذؾ إمم اًمٌٚمذدان،
ي٘مرأ اًمٜم٤مس ّإٓ قمغم طمرف واطمد ،ويمذًمؽ يم٤من ومٙمت٥م ُمّمحػ إُم٤مم وٟمًخ ُمٜمف َّ
واضمتٛمع اًمٜم٤مس قمغم هذا احلرف اًمقاطمدَّ ٕ :ن إطمرف اًمًٌٕم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ًمٚمتقؾمٕم٦م ص٤مر َُمـ ٓ يٕمل أصؾ اعمًذ٠مًم٦م
ص٤مرت ؾمًٌٌ٤م ذم اخلّمقُم٦م ،وإذا ىمرأت هبذا احلرف أو هبذا احلرف أو هبذا احلرف وم٠مٟم٧م قمغم اًمّمقابً ،مٙم َّـ احلرف
ومٚمام أراد شمقطمٞمد إ َُّم٦م ريض اهلل
إظمػم اًمذي ىمرأ قمٚمٞمف اًمٕمرو٦م إظمػمة ُٟمًُخ ومٞمٝم٤م رء مم َّ٤م يم٤من ذم إطمرف اًمً٤مسم٘م٦مَّ ،
وطمده٤م قمغم احلرف إظمػم قمغم اًمٕمرو٦م إظمػمة ،و ُيمُت٥م اًم٘مرآن قمغم طمرف واطمذد واضمتٛمٕمذ٧م قمٚمٞمذف إ َُّمذ٦م،
قمٜمف َّ
وص٤مرت سم٘مٞم٦م إطمرف إظمرى ظم٤مرضم٦م قمـ ُمّمحػ قمثامن اعمٕمروف ،وص٤مر ٓ ُي ْ٘م َرأ ّإٓ سمحرف واطمد.
إطمرف اًمً٤مسم٘م٦م اًمًت٦م شمٚمؽ همػم هذا احلرف اًمذي ُيمُت٥م قمٚمٞمف اعمّمحػ هؾ ومٞمٝم٤م ظمالف ُمذ٤م ومٞمٝمذ٤م ظمذالف،
اعمقضمقد ومٞمٝم٤م يمٚمامت ختتٚمػ اًمٙمٚمامتً ،مٙم َّـ اعمٕمٜمك ٓ يتٜم٤مومر وٓ يتْم٤مد ،وهذا ُم٤م إًمٞمف اإلؿم٤مرة ذم احلدي٨م أ ْن ٓ ُختتؿ
آي٦م قمذاب سمام ومٞمف دًٓم٦م قمغم اًمرمح٦م وٓ اًمٕمٙمس ،وم٢مذا ُظمتٛم٧م هبذا أو هبذا ومٙم٤من اًم٘مرآن يٜمزل هٙمذا هبذا احلرف خيتؿ
أو هبذا آؾمؿ خيتؿ أو سمذاك آؾمؿ خيتؿ أو يمام ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م – إ ْن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم – ىمد ُختتؿ أي٦م سم٘مقًمف( :يٗمٕمٚمقن) أو ُختتؿ
سم٘مقًمف( :يٕمٛمٚمقن) إُمر ذم هذا يمام شمٕمٚمؿ ُِم ْـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك ٓ يتٜم٤مومر وٓ يتْم٤مد وإ ْن اظمتٚمٗم٧م اًمٙمٚمامت.
مجع اًمٜم٤مس قمغم
ومٚمام ص٤مرت هذه اًمتقؾمٕم٦م ؾمتجر قمغم إ َُّم٦م اخلالف ُ َ
ومٙم٤مٟم٧م إطمرف اًمًٌٕم٦م شمقؾمٕم٦م قمغم إ َُّم٦م َّ
طمرف واطمد ،إذا قمٚمٛم٧م هذا اٟمٗمتح ًمؽ اهقاب قمغم ُم٤م َّ
ه ٍح قمٗم٤م اهلل قمٜمف ،وذاك اًمٜمٍماين اعمرشمذد ذم
شمقمهف اسمـ أيب َ ْ
سمّمذػما)
قمٚمٞمام) ومٞمٙمتٌٝم٤م هق (ؾمذٛمٞم ًٕم٤م
اًمقضمقه اًمتل أورده٤م اًمِمٞمخ ،وم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا أُمغم قمٚمٞمف (ؾمٛمٞم ًٕم٤م ً
ً
سمّمػما) هذل ٟم٤مزًمذ٦م سمذ٠ميمثر ُِمذـ طمذرف
ومٞم٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( :دقمف) ؾمقاء يم٤مٟم٧م (ؾمٛمٞم ًٕم٤م قمٚمٞمام) أو (ؾمٛمٞم ًٕم٤م
ً
ِ
قؿ ََأ ْو
قمٚمٞمام) ويمذًمؽ ٟمزًم٧م (ؾمٛمٞم ًٕم٤م
شم٘مدَّ م ذم احلدي٨م« :إِ ْن ُ٫م ْؾ َ
سمّمػما) ٕ َّن ذًمؽ ُيم ّٚمف طم ٌّؼ يمام َّ
ت َ٤م ِزيى ٌز َٙمؽى ٌ
(ؾمٛمٞم ًٕم٤م ً
ً
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب آؾمتئذان – سم٤مب ُمـ ٟم٤مضمك سملم يدي اًمٜم٤مس ( )6285قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
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ِ
قؿ َ٪م ُف َق َ٬م َذ٭مِ َ
ؽش.
قر َرٙم ٌ
َ٩م ُػ ٌ
ه ٍح ويمذًمؽ اًمٙم٤مشم٥م أظمر َّ
شمقمه٤م أ َّن ذًمؽ ـمٕم ٌـ مم َّ٤م يٓمٕمـ ذم ؾمالُم٦م اًمقطمل ،وًمٞمس يمذذًمؽ:
َّ
ومتقهؿ اسمـ أيب َ ْ
ِ
ٟمًذخ سمٕمذض احلذروف ذم اًمٕمروذ٦م إظمذػمة اًمتذل
ٕ َّن أي٦م يمام ىمٚمٜم٤م ٟمزًم٧م سم٤محلروملم ،وُمـ هٜم٤م وم٢م َّن اهلل شمٕم٤ممم طملم َ
قم٤مرض هب٤م ضمؼميؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مجع قمثامن ريض اهلل قمٜمف اًمٜم٤مس قمغم ذًمذؽ احلذرف ،إ ًذا وم٤مًمٙم٤مشمٌذ٤من َحي ْ
وحي ْ يٕمروم٤م عم٤مذا يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقلَ « :ك َع ْؿ َد ْ٤م ُف َ٬م َ
يٗم٘مٝم٤م إُمر َ
َىذ٭مِ َ
ؽش ،فمٜمََّّذ٤م أ َّن هذذا – طم٤مؿمذ٤م هلل –

قمٚمٞمام) ومٞم٘مقل ٓ :سم٠مسً ،مٞمس إُمر يمذًمؽ ،هذذا ُِمذـ ومهٝمذام وىمٚمذ٦م
ُمرة ٟم٘مقلُ :م٤م رأيؽ أ ْن ٟم٘مقل( :ؾمٛمٞم ًٕم٤م ً
قمٌ٨مَّ :
وم٘مٝمٝمام ،ويم٤مٟم٤م يم٤مشمٌلم وم٘مط ،وًمٞمس سم٤مًميورة أ ْن يٙمقن اًمٙم٤مشم٥م ُم٤مذا وم٘مٞم ًٝم٤م ،يٕمٜمل ىمد يًتٓمٞمع أ ْن يٙمت٥م يمت٤مسمذ٦م وٓ
يدري ُم٤م اًمذي ومٞمٝم٤م ،وٓ يٕمل طم٘مٞم٘م٦م إُمر ،ومتقمه٤م أ َّن إىمرار اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ًَم َّذام قمرو٤مه قمٚمٞمف مم َّ٤م يٓمٕمـ
صح٦م اًم٘مرآن ،طم٤مؿم٤م هلل ُِم ْـ ذًمؽ.
ذم َّ
إذا قمٚمٛم٧م طم٘مٞم٘م٦م شمٚمؽ احلروف اًمًٌٕم٦م ،وأ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ أظمذؼم أ َّن اًم٘مذرآن ٟمذزل قمذغم شمٚمذؽ
إطمرف ،وأٟمف إذا اظمتّمؿ اصمٜم٤من ُِمـ أصح٤مسمف ذم ىمراءة ُيم ٌُّؾ ُمٜمٝمام ي٘مقل :هٙمذا أىمرأين اًمٜمٌذل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ
ومٞم٘مرمه٤م قمغم ىمراءة ويٜمٝم٤ممه٤م قمـ آظمتالف :وم٢م َّن إُمر يتْمح ًمؽ أن ذم طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م وىمع ،وهق أ َّن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة
ِ
ه ٍح:
واًمًالم يٜمزل قمٚمٞمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتقؾمٕم٦م قمغم إ َُّم٦م أيمثر ُمـ وضمف ،وم٢مذا ؾم٠مل اسمـ أيب َ ْ
٥م يمذا ي٘مقلٟ :مٕمؿ ؾمقاء ُيمُتٌ٧م هٙمذا أو هٙمذاَٟ ،م َٕمؿ.
أ َيمتَ َ
ىم٤مل رمحف اهللَ :و ُر ِو َي ومٞمٝم٤م وضمف آظمذر :أٟمذف يمذ٤من ي٘مذقل ًمٚمٜمٌذل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ :أيمتذ٥م «شمٕمٛمٚمذقنش أو
َّ َأي َذ٭مِ َ
ْتش .
ؽ ِ١مئْ َ
«شمٗمٕمٚمقنش ومٞم٘مقل ًمف« :ا ْ٬متُ ْ
ُمٜمزٓ ،أو يٙمت٥م ُم٤م أٟمزًمف اهلل وم٘مط،
ومٞمقوم٘مف اهلل ًمٚمّمقاب ُِم ْـ ذًمؽ ،ومٞمٙمت٥م أطم٥م احلروملم إمم اهلل إ ْن يم٤من يمالمه٤م َّ
ِ
ِ
وقمٚمام سم٠مٟمف ٓ يٙمتذ٥م
ويم٤من هذا اًمتخٞمػم ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمقؾمٕم٦م ذم اعمُٜمزل ،وصم٘م٦م ذم اهلل سمحٗمظ اًم٘مرآنً ،
ّإٓ ُم٤م ُأٟمزل ،وًمٞمس هذا سمٛمٜمٙمر ذم يمت٤مب شمقمم اهلل طمٗمٔمف ،ووٛمـ أٟمف ٓ ي٠مشمٞمف اًمٌ٤مـمؾ ُِمـ سملم يديف وٓ ُِمـ ظمٚمٗمف.
( )1

** هذا اًمقضمف ومٞمف ٌ
ُمث٤مل آظمر يمام ىمٚمٜم٤م ومٙمٚمٛم٦م (شمٕمٛمٚمقن) ويمٚمٛم٦م (شمٗمٕمٚمقن) ُمت٘م٤مرسمت٤من ،وإ ْن اظمتٚمذػ اًمٚمٗمٔمذ٤من،
ًمٙم ْـ ُِم ْـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك ،اعمٕمٜمك ٓ ؿمؽ أٟمف ُمت٘م٤مرب ضمدًًّّ ا ،وًمذا شمالطمظ أٟمؽ أٟم٧م أن وأٟم٧م شم٘مرأ اًم٘مذرآن ىمذد دمٕمذؾ
( )1أظمرضمف سمٜمحقه اًمٓمح٤موي ذم «ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مرش ( ،)3211واًمٌزار ذم «ُمًٜمدهش ( ،)6576وًمٞمس ومٞمٝمام «شمٕمٛمٚمقنش أو «شمٗمٕمٚمقنش.
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إطمدى اًمٙمٚمٛمتلم سمدل إظمرى (شمٗمٕمٚمقن) دمٕمٚمٝم٤م ً
سمدٓ ُِمـ يمٚمٛم٦م (شمٕمٛمٚمقن)ُ ،مع أٟمؽ ىمد ومٝمٛم٧م اعمراد سم٤مٔي٦م ،أي٦م ًمق
ومنه٤م ٓؾمتٓمٕم٧م أ ْن شمٗمنه٤مً ،مٙمٜمؽ يٕمزب قمـ ذهٜمؽ هؾ ُظمتٛمذ٧م أيذ٦م سم٘مقًمذف( :شمٗمٕمٚمذقن) أم سم٘مقًمذف:
ىمٞمؾ ًمؽ ِّ
(شمٕمٛمٚمقن) ،واًمًٌ٥م يمام ىمٚمٜم٤م أ َّن اًمٙمٚمٛمتلم ُمت٘م٤مرسمت٤منً ،مٙم ْـ هؾ يّمٚمح أن أ ْن شم٘مرأ قمغم هذا اًمٜمحذق َٓ ،يذ٥م أ ْن
ُي٘مرأ اًم٘مرآن قمغم ُم٤م اضمتٛمع قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ سمحٞم٨م ُي ْ٘م َرأ قمغم ُم٤م ُيمُت٥م قمغم ُمّمذحػ قمذثامن ريض اهلل
شمٕم٤ممم قمٜمف ،وم٤معمتٕملم أ ْن شم٘مرأ يمام ذم اعمّمحػ ُم٤م ذم هذا يمالمً ،مٙم ْـ ًمق أٟمؽ يمٜم٧م شم٘مرأ ُِمـ طم٤مومٔمتذؽ ،شمالطمذظ أٟمذؽ
وأٟم٧م وم٤مهؿ ًمٚمٛمٕمٜمك شمؽمدد وإذا يمٜم٧م إُم٤م ًُم٤م ر َّسمام ىمرأت (شمٕمٛمٚمقن) ومػمد قمٚمٞمؽ َُمذـ ظمٚمٗمذؽ ي٘مذقل( :شمٗمٕمٚمذقن)َّ ٕ :ن
احلروملم ُمت٘م٤مرسم٤من ضمدًًّّ ا ومٞمختٚمػ احلروم٤من ذم يمت٤مسمتٝمام وذم ًمٗمٔمٝمامً ،مٙم َّـ اعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب.
ِ
ه ٍح :إٟمف إذا أُمغم قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًذالم ً
ُمذثال
أصح٤مب هذا اًمتقضمٞمف ىم٤مًمقا ذم احل٤مصؾ ُمـ اسمـ أيب َ ْ
وضم َّؾ ،إ ْن يم٤من يمالمه٤م ُمٜمزٓ إ ْن يم٤من ً
ُمٜمزٓ ذم هذه
(شمٕمٛمٚمقن) وم٘م٤مل :أو (شمٗمٕمٚمقن) إٟمف يٙمت٥م أطم٥م احلروملم إمم اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ًمٙمت٤مسم٦م ِّأُيام ُصم َّؿ إٟمف ًمٞمس هق اًمٙم٤مشم٥م اًمقطمٞمد ًمٚمٜمٌل
أي٦م أ ْن ُختتؿ سمذ(شمٗمٕمٚمقن) أو ُختتؿ سمذ(شمٕمٛمٚمقن) يقوم٘مف اهلل َقم َّز َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً ،مف قمدد يمٌػم ُِمـ اًم ُٙمتَّ٤مب صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف.
يمٌػما ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ
ُصم َّؿ إ َّن اًم٘مرآن سمحٛمد اهلل وهق إهؿ وإيمؼم حمٗمقظ سمحٗمظ اهللُ ،صم َّؿ إ َّن قمد ًدا ً
يم٤مسمـ ُمًٕمقد وٟمحقه يم٤مٟمقا يتٚم٘مقن اًم٘مرآن ُِمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـمر ًّي٤م ،يٕمٜمل أٟمف ُمٌ٤مذة ي٘مرأ قمٚمذٞمٝمؿ قمٚمٞمذف
سمٛمجرد أ ْن ي٘مرأ قمٚمٞمٝمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،وم٤محل٤مصؾ أ َّن ِطم ْٗمظ اًم٘مرآن ُمقيمقل إمم اهلل
اًمّمالة واًمًالم ومٞمحٗمٔمقن
َّ
ومٞمٙمقن اعمذيمقر هٜم٤م ذم يمٚمٛم٦م (شمٕمٛمٚمقن) و(شمٗمٕمٚمقن) ُجم َ َّرد ُمث٤ملَٟ .م َٕمؿ.
يٌذؼ
ىم٤مل رمحف اهلل :وذيمر سمٕمْمٝمؿ وضم ًٝم٤م صم٤مًمثً٤م :أٟمف ر َّسمام يم٤من يًٛمع ُِمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أي٦م طمتذك َحي ْ َ
ُمٜمٝم٤م ّإٓ يمٚمٛم٦م أو يمٚمٛمت٤من ،ومٞمًتدل سمام ىمرأ ُمٜمٝم٤م قمغم سم٤مىمٞمٝم٤م ،يمام يٗمٕمٚمف اًمٗمٓمـ اًمذيمل ،ومٞمٙمتٌف ُصم َّؿ ي٘مرأه قمغم اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞم٘مقل٬َ « :م ََذ٭مِ َ
ىار َك اهللُ
ؽ ُأ ْك ِزلش ،يمام اشمٗمؼ ُمثْؾ ذًمؽ ًمٕمٛمر سمـ اخلَ َّٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ذم ىمقًمذف٪َ ﴿ :متَبَ َ
َأٙمسـ َْ ِ ِ
٦م﴾ .
اخلا٭مؼ َ
ْ َ ُ
( )2 ()1

ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :واًم٘مقل إ َّول أؿمٌف إىمقال.

( )1ؾمقرة اعم١مُمٜمقن.14 :
( )2أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش (.)12244
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ه ٍح ،ي٘مقل :إٟمف ر َّسمام ؾمٛمع اًمٜمٌل صغم اهلل
** ذيمر رمحف اهلل شمٕم٤ممم اًمقضمف اًمث٤مًم٨م ذم اًمٙمالم قمغم ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ أيب َ ْ
َّ
اؾمتدل سمام ُىم ِرئ ُمٜمٝم٤م قمغم ُم٤م سم٘ملُِ ،مثْؾ ُم٤م يٙمقن ُِمـ اًمٜمٌل
يٌؼ ُمٜمٝم٤م إٓ يمٚمٛم٦م أو يمٚمٛمت٤من
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يتٚمق أي٦م وم٢مذا َحي ْ َ
اًمذي يدري ُِمـ ظمالل اًمدرر رسم٦م قمغم أ َّن آظمر اًمٙمالم ؾمٞمٙمقن يمذا سم٤مًمٜمٔمر إمم ُم٤م ذم َّأوًمف ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م أيذ٦م ُمقوذققمٝم٤م
ُمقوقع اًمرمح٦م :ومج٤مء ىمقًمف( :واهلل) ٓ يذه٥م ذهٜمف إمم أهن٤م ﴿ َ١م ِد ِ
اب﴾ ي٘مذقل٩َ ﴿ :م ُػ ٍ
يد ا٭مْ ِع َؼ ِ
ىقر ر ِٙمىق ٍؿ﴾ ومٞمٛمٚمٞمٝمذ٤م
ومٕمال هذا اعمقوقع ُمقوقع اًمرمح٦م ؾمٞمختؿ سم٘مقًمف٩َ ﴿ :م ُػ ٍ
اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمف يمذًمؽٟٕ :مف ً
قر ر ِٙمق ٍؿ﴾.

وهلذا ذيمروا أ َّن أطمد إقمراب – ضم٤مهؾ ٓ يدري سم٤مًم٘مرآن ً
أصال – ويم٤من ُِمـ إقمراب زُمـ إصٛمٕمل ومٞمام سمٕمد
ار َ٫م ُة َ٪ما ْ٫مطَعق ْا َأي ِ
ار ُق َوا٭مس ِ
﴿وا٭مس ِ
ىد َ َُي ََم َ٘مى َز ًاء ٕمِ َىَم َ٬م ََسىبَا
ىمٓم ًٕم٤م سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م ي٘مقل :إٟمف ؾمٛمع ىم٤مر ًئ٤م ي٘مرأ ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
ُ ْ
ِ
َك َؽ ً
قؿ﴾ وم٤مٕقمرايب سمًٚمٞم٘متف ىم٤مل :يمالم َُم ْـ هذا ىم٤مل :يمالم اهلل،
قر رٙم ٌ
َآ م َـ اهللِِ﴾ وم٠مظمٓم٠م اًم٘م٤مرئ وىم٤ملَ ﴿ :واهللُ َ٩م ُػ ٌ
ِ
ومح َٙمَذؿ وم َ٘م َٓمذع ،وًمذق هم َٗمذر
قؿ﴾ وم٘م٤ملٟ :مٕمؿ ي٤م هذاَ ،قم َّز َ
ىم٤ملً :مٞمس يمالم اهلل .ومتٗمٓمـ اًم٘م٤مرئ وم٘م٤ملَ :
﴿واهللُ َ٤م ِزي ٌز َٙمؽ ٌ
( )1

ِ
ِ
طمدٌّ وذم ىم ْٓمع اًمٞمذد ٓ يتٜم٤مؾمذ٥م ،وهذذا
قؿ﴾ ذم ُمقوع ومٞمف ٌّ
قر رٙم ٌ
ورطمؿ َعم٤م ىم َٓمع ،ي٘مقل :ظمتٛمؽ أي٦م سم٘مقًمف٩َ ﴿ :م ُػ ٌ
َ
ىذاب ٕمِىَم ٪مِ ِ
يقوح ًمؽ ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم َٓ « :ختتؿ أ َية ا٭متِل ٪مِ َقفىا ا٭م َع َ
قىف ا٭مغػىران وا٭مرْحىة،
َ
َو َ٬م ََذ٭مِ َ
ؽ أ َية ا٭متِل ٪مِ َقفا ا٭م َع َذاب َٓ ختتؿفا أ َية ا٭متِل ٪مِ َقفا ا٭مغػران َٓ ختتؿفا ٕمِ ََم َيدُُ نل َ٤م َٜم ا٭معؼقٕمةَ ،و َه َؽ ََذا أ َية ا٭متِل

٪مِ َقفا ا٭مغػران وا٭مرْحة َٓ ختتؿفا إِٓ ٕمِ ََم َيدُُ نل َ٤م َٜم اٛمُ َراد ِ َْباش ومٝمذا هق اًمذي وىمع أٟمف ُِمـ ظمالل يمثرة ُم٤م يم٤من يًٛمع ُِمـ
اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ومٞمدري أ َّن ُمقوقع أي٦م ُمتٕم ِّٚمؼ سم٤مًمرمح٦م ومٞمجلء ذم ذهٜمف أهن٤م ؾمتختؿ سم٤مؾمٛملم ُِمـ أؾمامء
( )2

اهلل اًمدا ًَّملم قمغم اًمرمح٦م وٟمحقمه٤م.
أقمٓم٤مك ً
كسا َن ِمىـ
ُمث٤مٓ آظمر أ َّن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ًَم َّذام ؾمٛمع ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ذم ظمٚمؼ اإلٟمً٤منَ :
﴿و٭مَ َؼدْْ ٚمََ َؾ ْؼـََا ا ِإل َ
ُ٠مال٭مَ ٍة مـ ٢مِ ٍ
٦م﴾ إمم ىمقًمف شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ذم آظمر أي٤متُٗ ﴿ :مؿ َأ َ
كشلْ َكَا ُه ٚمََ ْؾ ًؼا آٚمََ َر﴾ ىم٤مل قمٛمر٪َ ﴿ :متَبَ َار َك اهللُ َأ ْٙم َس ُـ
َْ ِ ِ
٦م﴾ ومٙم٤مٟم٧م يمذًمؽ أٟمزًم٧م  ،يٕمٜمل أ َّن اًم َٗمٓمِـ ىمد يٕمرف أ َّن أي٦م ىمد ُختتؿ سمٙمذا :وهلذا ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
اخلا٭مؼ َ
( )3

( )4

وضم َّ
ذؾ سمذف أيذ٦م،
اًمر رب َقم َّز َ
ذم هذا اعمقوع :واوم ْ٘م ُ٧م ريب ذم أرسمع .يٕمٜمل أ َّن اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ووم٘مف ٕ َّن ي٘مقل ُم٤م ؾمٞمختؿ َّ
( )1ؾمقرة اعم٤مئدة.38 :
( )2أورده اًمِمٞمخ هٜم٤م سمٛمٕمٜم٤مه ،وىمد شم٘مدم خترَيف.
( )3ؾمقرة اعم١مُمٜمقن.12 :
( )4شم٘مدم خترَيف.
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وًمٞمس اعمٕمٜمك أ َّن قمٛمر هق اًمذي ظمتؿ أي٦م هبذا ،طم٤مؿم٤م اهلل ُِم ْـ ذًمؽ.
أي أ َّن اًم٘مرآن ٟمذزل
ىم٤مل اًمِمٞمخ ُمٌٞمٜمًً٤م اًمراضمح ذم هذه اًمقضمقه اًمتل ؾمٛمٕمتٝم٤م اًمثالصم٦م :أوهل٤م هق إؿمٌف وإىمقىْ :
قمدَّ ة طمروف ختتٚمػ يمٚمامَت٤مً ،مٙم َّـ ُمٕمٜم٤مه٤م همػم ُمتْم٤م يد وٓ خمتٚمػ ،واًمًٌ٥م ذم شمرضمٞمحف وضمقد احلدي٨م اًمذذي
قمغم َّ
ِ
ِ
قؿ َ٪م ُف َق َ٬م ََذ٭مِ َ
ؽ َمىا ََل ْ َ ْختْىتِ ْؿ
هق ٟمص ،طمدي٨م سيح ُمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم« :إِ ْن ُ٫م َ
قر َرٙم ٌ
قؿ َأ ْو َ٩م ُػ ٌ
ؾت َ٤م ِزي ٌز َٙمؽ ٌ
ِ
ِ
ِ
ْحة ٕمِا٭م َع َذ ِ
ْح ِةش وهذا هق اًمذي طمّمؾ وإ َّٟمَّذام
اب َأ ْو َٚمَ تْؿ ا٭م َع َذاب ٕما٭مر ْ َ
َّ َم َع َفا م ْـ َٚمَ تْؿ ا٭مر ْ َ
يتـا٠م ُ
أ َية ٕمِضد َها َّا َٓ َ
( )1

أـم٤مل اًمِمٞمخ هٜم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ آؾمتٓمرادّ ،
وإٓ ومٛمقوققمٜم٤م يمام شمٕمٚمؿ ُمتٕم ِّٚمؼ سمٛمقوقع ؿم٤مشمؿ اًمرؾمذقل صذغم اهلل قمٚمٞمذف
وؾمٚمؿ ُم٤م طمٙمٛمفّ ،
وإٓ وم٤مٕصؾ أ َّن ُِمثْؾ هذه اًمٌحقث شم٠ميت قم َر ًو٤مَٟ ،م َٕمؿ.
ىم٤مل رمحف اهلل :احلدي٨م اًمٕم٤مذ :طمدي٨م اًم٘مٞمٜمتلم اًم ّٚمتَ ْ ِ
َلم يم٤مٟمت٤م شمٖمٜمٞم٤من ِهبِ َج٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وُمذقٓة
سمٜمل ه٤مؿمؿ .
( )2

اًمً َػم ،وم٠م َُمر رؾمقل اهلل سم٘متؾ ىمٞمٜمتلم ٓسمـ ظمٓمؾ شمٖمٜمٞمذ٤من ِهبِ َجذ٤مء رؾمذقل اهلل
وذًمؽ ُمِمٝمقر ُمًتٗمٞمض قمٜمد أهؾ ِّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم ُ٘متٚم٧م إطمدامه٤م ويمٛمٜم٧م إظمرى طمتك اؾمت١مُمـ هل٤م.
ذيمره حمٛمد سمـ قم٤مئذ ،واسمـ إؾمح٤مق ،وقمٌد اهلل سمـ طمزم.
وىمٞمؾ :يم٤مٟم٧م اًم٘مٞمٜمت٤من ٓسمـ ظمٓمؾ ،وم٠م َُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘متٚمٝمام ُمٕمف ،وطمديثٝمام مم َّ٤م اشمٗمذؼ قمٚمٞمذف
قمٚمامء اًم ًِّ َػم واؾمتٗم٤مض.
اًمًذٜم٦م قمذـ
عمجرد اًمٙمٗمر إصكم ٓ َيقز سم٤مإلمج٤مع ،وىمد اؾمتٗم٤مو٧م سمذذًمؽ ر
شمٕمٛمد ىمتْؾ اعمرأة َّ
وو٘مف ا٭مد َٓ٭مَة :أ َّن ر
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف هن َك قمـ (ىمتؾ اًمٜمِّ ًَِّ٤مء واًمّمٌٞم٤من).
ومٛمـ هج٤مه وؾمذٌَّف وضمذ٥م ىمتٚمذف
وم ُٕمٚمؿ أ َّن أُمره سم٘متؾ ه٤مشملم اعمرأشملم إ َّٟمَّام يم٤من ٕضمؾ اهلج٤مء اًمذي يم٤مٟمت٤م شمٖمٜمٞم٤من سمفَ ،
سمِ ُٙم ُِّؾ طم٤مل.
أي اعمٛمٚمقيمتلم إ َُمتَ ْلم يم٤مٟمت٤م شمٖمٜمٞم٤من ِهبِ َج٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠م َُمر صغم اهلل قمٚمٞمذف
** طمدي٨م اًم٘مٞمٜمتلم ْ
ِ
ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُي٘متؾ عم٤مذا ٕ َّن اًمٜمًذ٤مء ٓ َيذقز
وؾمٚمؿ سم٘متٚمٝمام ،وهذا ُمـ َأ ْفم َٝمر إد ًَّم٦م قمغم أ َّن َُمـ َّ

( )1شم٘مدم خترَيف.
( )2اٟمٔمر ُمٖم٤مزي اًمقاىمدي ( ،)862 ،859/2و«دٓئؾ اًمٜمٌقةش ًمٚمٌٞمٝم٘مل (.)39/5

144

ّمتٯم ا٭مصارم اٛمسؾقل ٤مٜم ١ماٖمؿ ا٭مر٠مقل

٭مؾشقخ ٤مبد اهلل ا٭معـؼري

ىمتٚمٝمـ سمح٤مل إذا ُيم َّـ ُِمـ اعمح٤مرسملمً :مِ َذام ذم اًمّمحٞمح أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هن َك قمـ ىمتْؾ اًمٜمً٤مء واًمّمٌٞم٤من :
( )1

وم٢م َّن اًمٜمً٤مء واًمّمٌٞم٤من يًؽم رىمقن اؾمؽمىم٤م ًىم٤م ،وٓ ُشم٘متؾ اعمرأة ّإٓ ًمق ىم٤مشمٚم٧مً ،مذق ومروذٜم٤م أهنذ٤م ىم٤مشمٚمذ٧م يمذام ي٘مذع أن ذم
اهٞمقش ذم قمدد ُِمـ سمالد َ
وٛمـ اهٞمش وم٢مهن٤م شم٘م٤مشمؾُ ،م٤م ذم هذا يمالمًَ ،م ِٙم َّـ
اًمٕم٤محي ،إذا ًم٘مٞمٝمؿ اعمًٚمٛمقن ويم٤مٟم٧م اعمرأة ْ
ّ
شمًؽمق إذا اٟمتٍم اعمًذٚمٛمقن
اًمٙمالم قمغم ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اعمرأة ذم اًمقوع اًمٕم٤مدي اعمٕمت٤مد ٓ :شم٘م٤مشمؾ ٓ َيقز ىمتٚمٝم٤مٕ :هن٤م
قمٚمٞمٝمؿ ،ويٙمقن ؿم٠مهن٤م هل واًمذري٦م طم٤مل ؿم٠من آؾمؽمىم٤مق ،ومٚمامذا أ َُمر صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘متؾ هذ٤مشملم اهذ٤مريتلم
ظمذص جمٛمققمذ٤مت ُمذٜمٝمـ ه٤مشمذ٤من
هؾ ٕهنام يم٤مومرشم٤من ُٓ ،م َّٙمَّ٦م ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسملم ُِمـ اًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء ،ومٚمامذا
َّ
اعمرأشم٤من اًمًٌ٥م يمام ىمدُمٜم٤م أ َّن ه٤مشملم يم٤مٟمت٤م شمٖمٜمٞم٤من ِهبِ َج٤مء اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمُ ،ىمتٚم٧م إطمدامه٤م و ُٟم ِّٗمذ ومٞمٝم٤م أ ُْمذر
وضم َّؾ وإظمرى اظمتٌ٠مت طمتك ُأظمذ هل٤م ُِمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إُم٤من يمام َشم َ٘مدََّّ م ٟمٔم٤مئره ذم ظمؼم اسمـ أيب
اهلل َقم َّز َ
ِ
يم٤مومراَٟ ،م َٕمؿ.
ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ه ٍح وأٟمس سمـ زٟمٞمؿ وٟمحقمه٤م ،ومٝمذا ُمـ أد ًَّم٦م ىمتْْؾ َُمـ َّ
ُمًٚمام يم٤من أو ً
ً
َْ
ىم٤مل رمحف اهللِ َ :
ومٚمذام
اْلديث اْلادي ٤م٨م :أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دظمؾ ُم َّٙمَّ٦م قم٤مم اًمٗمتح وقمغم رأؾمذف اعمٖمٗمذرَّ ،
ٟمزقمف ،ضم٤مء رضمؾ وم٘م٤مل :اسمـ ظمٓمؾ ُمتٕم ِّٚمؼ سم٠مؾمت٤مر اًمٙمٕمٌ٦م ،وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم« :ا ْ٫متُ ُؾق ُهش .
ِ
ٞمح ْ ِ
لمش ،وأٟمف ُىمتِؾ ويم٤من ُضم ْرُمف :أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اؾمتٕمٛمٚمف
اًمّمح َ
وهذا مم َّ٤م اؾمتٗم٤مض ٟم ْ٘مٚمف ،وهق ذم « َّ
( )2

قمغم اًمّمدىم٦م ،وأصحٌف ً
رضمال خيدُمف ومٖمْم٥م قمغم رومٞم٘مف ًمٙمقٟمف َحي ْ يّمٜمع ًمف ـمٕم٤م ًُم٤م ،وم٘متٚمفُ ،صم َّؿ ظم٤مف أ ْن ُي٘متذؾ وم٤مرشمذد
واؾمت٤مق إسمؾ اًمّمدىم٦م ،وأٟمف يم٤من ُيجق رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وي٠مُمر ضم٤مريتٞمذف شمٖمٜمٞمذ٤من سمذذًمؽ ،ومٚمذف صمذالث
واًمر َّدة ،واهلج٤مء.
ضمرائؿ ُمٌٞمح٦م ًمدُمف :ىمتْؾ اًمٜمَّ ْٗمسِّ ،

ومال يٛمٙمـ ىمتٚمف أٟمف يم٤من سم٤مًم٘مّم٤مصٟٕ :مف يم٤من يٜمٌٖمل أ ْن ُيً َّٚمؿ إمم أوًمٞم٤مء اًم٘متٞمؾ اًمذي ىمتٚمف ُِمذـ ُظم َزا َقمذ٦م :إ َُّمذ٤م أ ْن

ي٘متٚمقه ،وإ َُّم٤م أ ْن يٕمٗمقا قمٜمف أو ي٠مظمذوا اًمدي٦م.

اعمرشمدَّ ُي ًْتَتََ٤مب ،وإذا اؾمتٜمٔمر ُأٟمٔمِر ،وهذا اسمـ ظمٓمؾ ىمد َّومر إمم اًمٌٞم٧م ً
َ
قم٤مئذا سمف،
أيْم٤مَّ ٕ :ن
َّ
اًمر َّدة ً
عمجرد ِّ
وحي ُي٘متؾ َّ
ـم٤مًم ًٌ٤م ًمألُم٤من ،شم٤مر ًيمً٤م ًمٚم٘مت٤ملُ ،مٚم٘م ًٞم٤م ًمٚمًالح ،وىمد أ َُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد ِقم ْٚمٛمف سمذًمؽ سم٘متٚمف ،وًمٞمس هذا
ٕضمؾ اهلج٤مء واًمً٥م.
اًمر َّدة ،ومثٌ٧م أٟمف إ َّٟمام يم٤من ْ
عمجرد ِّ
ُؾمٜمَّ٦م َُمـ ُي٘متؾ َّ
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اهٝم٤مد واًمًػم – سم٤مب حتريؿ ىمتؾ اًمٜمً٤مء واًمّمٌٞم٤من ( )1744قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب احل٩م – سم٤مب دظمقل احلرم وُمٙم٦م سمٖمػم إطمرام ( ،)1846وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احل٩م – سم٤مب ضمقاز دظمقل ُمٙم٦م سمٖمػم
إطمرام ( )1744قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف.
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** هذا احلدي٨م ومٞمف أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دظمؾ ُم َّٙمَّ٦م قم٤مم اًمٗمتح ومٕمٗم٤م قمـ مجٞمع اًمٜم٤مس صغم اهلل قمٚمٞمذف
وؾمٚمؿ ّإٓ قمـ أومراد ُمٕمٞمٜملم ،وهذا يدُُ رل قمغم اًمّمحٞمح ُِمـ ىمقل أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ وهق أ َّن ُم َّٙمَّ٦م ُومتِ َح٧م قمٜمقة يٕمٜمل سم٤مًم٘مقة َ
وحي
ٚمح٤م عمَ٤م ُىمتِؾ أطمد،
ٚمح٤م يمام هق ىمقل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ،اًمّمحٞمح أهن٤م ُومتح٧م ُقمٜمْقة سم٤مًم٘مقةٕ :هن٤م ًمق ُومتح٧م ُص ً
ُشم ْٗمتح ُص ً
يمقن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يٕمٗمق قمٜمٝمؿ ،هذا ر
أٟم٤مؾم٤م ُمٕمٞمٜملم ُمٜمٝمؿ
يدل قمغم أهن٤م ُومتح٧م سم٤مًم٘مقةْ ،
ًمٙم ْـ ْ
ويمقٟمف ي٘متؾ ً
أيْم٤م قمغم أهن٤م ُومتح٧م ُقمٜمْقة َ
ٚمح٤مَّ ٕ :ن اًمّمٚمح يتْمٛمـ ذم أ َّول ُم٤م يتْمٛمـ
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم هذا يدل ً
وحي ُشمٗمتح ُص ً
اًمٙمػ قمـ اًمٜمَّ ْٗم ِ
ُمر ذيمرمه٤م ويم َٕمٌْد اهلل سمـ ظمٓمؾ وأُمث٤مًمف ممذـ
ّ
س ،سمٕمض ذوي اهرائؿ اعمخّمقص٦م يم٤مه٤مريتلم اًمٚمتلم َّ
ذؿ ارشمذد
ؾمٞم٠ميت – إ ْن ؿم٤مء اهلل – ذيمره ُمقؾم ًٕم٤م :ه١مٓء َّ
ظمّمٝمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًم٘متؾ ،اسمـ ظمٓمؾ أؾمذٚمؿ ُصم َّ
ُمرة أ ْن يّمٜمع ًمف ـمٕم٤م ًُم٤م
يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اؾمتٕمٛمٚمف قمغم اًمّمدىم٦م وأصحٌف أطمد اخلزاقمٞملم خيدُمف ،وم٠مُمره َّ
ومٚمام أوم٤مق وإذا سمّم٤مطمٌف َحي ْ يّمٜمع اًمٓمٕم٤مم ،وم٘م٤مم سم٘متٚمفًَ ،م َّذام ىمتَٚمف قمٚمذؿ أٟمذف
ىم٤مل ًمف :اذسمح هذا اًمتٞمس وأٟمْمجف زم .وٟم٤ممَّ ،
ؾم ُٞم٘متؾ ،وم٤مرشمد –قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل – وؾم٤مق إسمؾ اًمّمدىم٦م اًمتل ُمٕمف وادمف إمم ُم َّٙمَّ٦م ،وؾم َّٚمط ضم٤مريتٞمف قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف
اًمِمٕمر اًمذي َيٕمٚمف ذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُيجقاٟمف سمف ،وأٟم٧م شمٕمرف أ َّن ِّ
وؾمٚمؿ يٖمٜمٞم٤من ِّ
اًمِمٕمر يٜمتنم ،وأ َّن همٜم٤مء
ِّ
أيْم٤م َيٕمٚمف يٜمتنم أيمثر ،ومٝمذا وضمف إ ُْمر سم٘متؾ اه٤مريتلم وإُمر سم٘متؾ اسمـ ظمٓمؾ.
اًمِمٕمر ً
ِ
واًمر َّدة ،وهج٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
اسمـ ظمٓمؾ َيم َْؿ َطم َّم َؾ ًمف ُمـ ضمريٛم٦م َطم َّم َؾ ًمف صمالث ضمرائؿ :ىم ْتؾ اًمٜمَّ ْٗمسِّ ،
ُمرشمٕمدً ا وادمذف ٟمحذق اًمٙمٕمٌذ٦م ورُمذك ؾمذٞمٗمف،
وؾمٚمؿ وؾمٌِّفًَ ،م َّذام ومتَح اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم َّٙمَّ٦م اسمـ ظمٓمؾ ضم٤مء
ً
أي هذه اهرائؿ ُىمتِؾ ٓ يٛمٙمـ أ ْن يٙمقن
ودظمؾ سملم أؾمت٤مر اًمٙمٕمٌ٦م يٕمٜمل يٓمٚم٥م أ ْن ُيٕمٗمك قمٜمفُ ،متٕمق ًذا سم٤مًمٙمٕمٌ٦م ،قمغم ّ
ىمّم٤مص٤مَّ ٕ :ن اًمذي ي٘متؾ اإلٟمً٤من خيػم أوًمٞم٤مء اًمدم ذم صمالصم٦م أُمقرُ :خي َّػمون ذم اًمٕمٗمق قمٜمف ُمٓمٚم ً٘م٤م ،أو اًمٕمٗمق إمم
ىمد ُىمتؾ
ً
دي٦م ،ي٘مقًمقنٟ :محـ ٟمٕمٗمق قمـ ىمتْٚمف ًمٙم ْـ ٟمريد اًمدي٦م ،أو يٓمٚمٌقن ىمتْٚمف ،وم٢مذا ـمٚمٌقا ىمتْٚمف ُيدومع إمم أوًمٞم٤مء اًمذدم ًمٞم٘متٚمذقه،
ٕضمؾ أٟمف ارشمذد :وم٤معمرشمذد إصذؾ وضمق ًسمذ٤م أو
يمقن اعمً٠مًم٦م راضمٕم٦م إمم ُجم َ َّرد اًم٘مّم٤مص ،إ ْن ىمٞمؾ :إٟمف ُىمتؾ ْ
هذا ذم طم٤مل ْ
اؾمتحٌ٤م ًسم٤م أٟمف ُي ًْتَتََ٤مب وم٢م ْن شم٤مب ُىمٌِؾ ُمٜمف ،واسمـ ظمٓمؾ فمٝمر ُمٜمف ُم٤م يدل قمغم أٟمف يريد اًمتقسم٦م :أًم٘مك اًمًالح وادمف ٟمحذق
اًمٙمٕمٌ٦م واؾمتٛمًؽ سم٠مؾمت٤مره٤م ،اًمٔم٤مهر ُِمـ أ ُْمره ٓ ؿمؽ قمٜمد اهٛمٞمع أٟمف يريد اًمٕم٤مومٞم٦م ،ومٚمق يم٤من اًم٘متؾ ًمردشمف ومٝمذ٤م هذق
أن يٓمٚم٥م اًمٕم٤مومٞم٦م ويٓمٚم٥م اًمّمٗمح قمٜمف ٓ ،ؿمؽ أ َّن اًم٘متؾ قمغم هذه اهلٞمئ٦م سمًٌ٥م أٟمف يم٤من ُيجق اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ،وهذه هل اهريٛم٦م اًمتل أومدح ُِمـ أ ْن ُيًٙم٧م قمٚمٞمف وهلذا أشمك إًمٞمف أسمق سمرزه إؾمذٚمٛمل ريض اهلل قمٜمذف و َسم َٕمذ َ٩م
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سمٓمٜمف وهق ُمًتٛمًؽ سم٠مؾمت٤مر اًمٙمٕمٌ٦مَّ ٕ :ن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أ َُمر سم٘متٚمف.

هذا ُم٤م يتٕمٚمؼ سمدًٓم٦م ُم٘متؾ اسمـ ظمٓمؾ قمغم هذه اهلٞمئ٦م ،ومٝمل يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ىم ْتٚمف قمغم هذه اهلٞمئ٦م ًمٞمس ُِمذـ
أيْم٤م ُِمـ ُؾمٜمَّ٦م َُمـ قمدى قمغم ُمًٚمؿ وىم ْتٚمف أ ْن ُي٘متؾ قمغم هذه اهلٞمئ٦م سم٠م ْن ُي َ٘م ُ
ذ٤مل:
ُؾمٜمَّ٦م اعمرشمد أ ْن ُي٘متؾ هذه اًم٘متٚم٦م ،وًمٞمس ً
اىمتٚمقه .إ ًذا هذا اًم٘متؾ اًمذي ُيٓمٚم٥م أ ْن ُي٘متؾ ُِمـ ِىمٌَؾ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ي٘متؾ اًمِمخص ُِمـ ِىمٌَؾ اهٛمٞمع َُمـ
يمقٟمف سم٤مهلج٤مء دظمؾ ذم ٟمقع ُِمـ اعمح٤مرسم٦م
وضمده ىمتٚمف هذا هق اًم٘متؾ سمًٌ٥م هج٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وسمًٌ٥م ْ
أؿمد ُِمـ اعمح٤مرسم٦م اًمتل قمٚمٞمٝم٤م جمٛمؾ أهؾ ُم َّٙمَّ٦مَّ ٕ :ن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ًَم َّذام قمٗم٤م قمـ أهؾ ُم َّٙمَّ٦م قمٗم٤م قمـ قمدد
ِ
ِ
َذؿ َظم ْٚمٗمٝمذؿ
يمٌػم ًّ
ضمدًّ ا ُمٜمٝمؿًَ :م َّذام ظمرج قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم إمم ُطمٜمَلم شمٌٕمف ُمـ أهؾ ُم َّٙمَّ٦م أًمٗم٤من يٕمٜمل ُمـ اعم٘م٤مشمٚملم َيم ْ
ِ
ِ
أٟم٤مؾم٤م ُِمـ ه١مٓء اًمذيـ يم٤مٟمقا حم٤مرسملم
ُمـ اًمٜمً٤مء َيم َْؿ ظمٚمٗمٝمؿ ُمـ اًمّمٌٞم٤من اًمٌ٤مًمٖملم أقمداد همٗمػمة ضمدًًّّ ا ،ومٚمامذا َّ
ظمص ً
سم٤مًم٘متؾً ،مٞمس ٕهنؿ يمٗم٤مر ىمٓم ًٕم٤م ،وًمٙم ْـ ٕهنؿ زادوا قمغم اًمٙمٗمر هبج٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾمذٌف أو اًمتٕمٞمٞمذ٥م
ُِمـ اإلؾمالم وذُمف واًمتٜمٗمػم ُمٜمفَٟ ،م َٕمؿ.
ىم٤مل رمحف اهللَ :
قمذ٦مٕضمؾ ؾمذ ٌِّف صذغم اهلل قمٚمٞمذف
اْل ِديث ا٭مث ِاِن ٤م٨م :أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أ َُمر سم٘متؾ مج٤م
ْ
يمقٟمف يم٤م ًومرا طمرسم ًّٞم٤م :وم ِٛم ْـ ذًمؽ ُمذ٤م شم٘مذدََّّ َم قمذـ اسمذـ
قمٛمـ هق سمٛمٜمزًمتٝمؿ ذم ْ
وؾمٚمؿ ،وىمتَؾ مج٤مقم٦م ْ
ٕضمؾ ذًمؽُ ،مع َيم ْٗمف َّ
اًمزسمِ ْٕم َرى (اًمٞم٤مء ا ًَّمتِذل ِقمٜمْْذدك اطمذذف اًمٜم٘مٓمتذلم،
اعمً َّٞم٥م أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أ َُمر يقم ومتح ُم َّٙمَّ٦م سم٘م ْتؾ اسمـ ِّ
وٌٓمٝم٤م َيم ََام ؾمٛمٕمتؿ اًم ِ
(اًمزسمِ ْٕم َرى) اًمٌ٤مء ُمٙمًقرة واًمزاي َأ ْي ًْم٤م ُمٙمًقرة واًمٕملم ؾم٤ميمٜم٦م َوا ًَّم ِذي سمٕمد اًمراء َأ ًْمػ
٘م٤مرئِّ :
اًمزسمِ ْٕم ِر ري اًمٞم٤مء َٓ َوضمف َهل َ٤مٟ ،مٕمؿ).
ُمٙمًقرة ،ومٙم٠مهن٤م أن ِّ
وذ َيمر اسمـ إؾمح٤مق ىم٤ملًَ :م َّذام َىم ِدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمديٜم٦م ُمٜمٍم ًوم٤م قمـ اًمٓم٤مئػ يمت٥م سمجذػم سمذـ
ً
رضم٤مٓ سمٛم َّٙمَّ٦م مم َّـ يم٤من ُيجقه وي١مذيف،
زهػم إمم أظمٞمف َيم ْٕم٥م سمـ زهػم خيؼمه أ َّن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد ىمتؾ
اًمزسمِ ْٕمذ َرى إمم
وهٌَ ْػمة سمـ أيب وه٥م ىمد هرسمقا ذم ُيم ُِّؾ وضمف ،ومٝمرب ا ْسمـ ِّ
وأ َّن َُمـ سم٘مل ُِمـ ؿمٕمراء ىمريش اسمـ ِّ
اًمزسمِ ْٕم َرى ُ
ُمًٚمام ،وًمف أؿمٕم٤مر طمًٜم٦م ذم اًمتقسم٦م وآقمتذذار  ،وم٠مهذدر دُمذف
ٟمجرانُ ،صم َّؿ ىمدم قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ً
( )1

ًمٚمً٥م ُمع أُم٤مٟمف هٛمٞمع أهؾ ُم َّٙمَّ٦م ّإٓ َُمـ يم٤من ُضم ْرُمف ُمثٚمف.
ِ
ٖمػمة ،وأسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ،ىمّمتف ذم هج٤مئف ًمٚمٜمٌل صغم
وُم ْـ ذًمؽ قمٌد اهلل سمـ أيب أُمٞم٦م سمـ اعمُ َ
(ُ )1مٖم٤مزي اًمقاىمدي (« ،)848/2ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش (.)418/2
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اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمِمٝمقرة ،ويم٤من أظم٤مه ُِمـ اًمرو٤مقم٦م أروٕمتف طمٚمٞمٛم٦م ،وم٠مهدر دُمف ٕ ْضمؾ أذاه وهج٤مئف ًمف وٕصح٤مسمف،
ذؿ دظمذؾ قمٚمٞمذف وأٟمِمذده ذم إؾمذالُمف
طمتك ضم٤مء واقمتذر وأؾمٚمؿ وضمٕمؾ يتِمٗمع سمٕمٛمف اًمٕمٌ٤مس
وسمٕمكم وسم ُٙم ُِّؾ أطمذدُ ،صم َّ
ي
واقمتذاره طمتك َر َّق ًمف وم٘م٤مل:
٭معؿرك إِن يقم أْحؾ راية *** ٭متغؾَّ ٚمقؾ ا٭مالت ٚمقؾ ِمؿد
٭مؽاٛمد٭مج اْلٝمان أ٣مؾؿ ٭مقؾف *** ٪مفذا أواِن ٙم٦م أهدى وأهتدي
هداِن هاد ٩مٝم كػز ود٭مـل *** ٤مٜم اهلل مـ ٢مردت ٬مؾ مطرد
وذيمر سم٤مىمل إسمٞم٤مت .
( )1

وذم رواي٦م ىم٤مل :ومٓمٚمٌٜم٤م اًمدظمقل قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٠مسمك ،ومٙمٚمٛمتف أ رم ؾمٚمٛم٦م زوضمتف ذم َقمٌْد اهلل
قمٛمؽ وأظمقك ،وىمد ضم٤مء اهلل
سمـ أيب أُمٞم٦م وأيب ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث ،وم٘م٤مًم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل صٝمرك واسمـ قمٛمتؽ واسمـ ِّ
قمٗمقا قمذـ
هبام
قمٛمـ هق أقمٔمؿ ضمر ًُم٤م ُمٜمٝمام ،وأٟم٧م أطمؼ اًمٜم٤مس ً
ُمًٚمٛم ْلم ٓ ،يٙمقٟم٤من أؿم٘مك اًمٜم٤مس سمؽ ،وىمد قمٗمقت َّ
َ
ِ
ضمرُمٝمام .وم٘م٤مل« :هتَ َ ِ ِ
ومٚمام سمٚمغ اخلؼم ٕيب ؾمٗمٞم٤من – ويم٤من ُمٕمف اسمٜمف – وم٘م٤مل :واهلل ًمت٘مذٌٚم َّـ
ؽ ٤م ْريض َٓ َٙم َ
َ
ا٘مة ِٔم ٕمِفش َّ ،
( )2

وقمٓمِم٤م ،وأٟم٧م أطمٚمؿ اًمٜم٤مس وأيمرم اًمٜم٤مسَّ .
ً
ومرق رؾمذقل اهلل
ُمٜمِّل أو ٕذهٌ َّـ أٟم٤م واسمٜمل طمتك ٟمٛمقت ذم اًمؼمي٦م ضمق ًقم٤م
ٍ
طمٞمٜمئذَ ،وم َ٠م ِذ َن ودظمال وم٠مؾمٚمام ،ويم٤مٟم٤م َطم ًَٜمل اإلؾمذالمُ .ىمتذؾ َقم ٌْذد اهلل سمذـ أيب أُمٞمذ٦م سم٤مًمٓمذ٤مئػ،
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
وُم٤مت أسمق ؾمٗمٞم٤من ذم اعمديٜم٦م ذم ظمالوم٦م قمٛمر.
ِ
شم٠مصمػما سم٤مهٝم٤مد
٪مق٘مف ا٭مد َٓ٭مَة :أٟمف ٟمذر دم أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث دون همػمه ُمـ صٜم٤مديد ىمريش اًمذيـ يم٤مٟمقا أؿمد ً
ُمًٚمام ،وهق ُيٕمرض قمٜمف ،ويم٤من ُِمذـ ؿمذ٠مٟمف أ ْن يتذ٠مًمػ
واًمٞمد واعم٤مل ،وًمٞمس ًمف ؾمٌ٥م ؾمقى اًمً٥م واهلج٤مءُ ،صم َّؿ ضم٤مء
ً
إسم٤مقمد ومٙمٞمػ سمٕمِمػمشمف! ُيم رُؾ ذًمؽ سمًٌ٥م هتْؽ ِقم ْروف يمام ومنه ذم احلدي٨م .ويمذًمؽ أ َُمر يقم اًمٗمذتح سم٘متذؾ ؾمذت٦م
ه ٍح ،واسمـ ظمٓمؾ ،واحلقيرث ،وُم٘مٞمس ،وقمٙمرُم٦م ،وهٌَّ٤مر.
َّ
ؾمامهؿ :اسمـ أيب َ ْ

رؾمؾ إذا روي ُِمـ ضمٝم٤مت خمتٚمٗم٦م
رؾمؾ ،واعمُ َ
ومٛمثؾ هذا ُمِمٝمقر قمـ ه١مٓء ،وىمد رواه إئٛم٦م ،وأيمثر ُم٤م ومٞمف أٟمف ُُم َ

ٓؾم َّٞمام مم َّـ ًمف قمٜم٤مي٦م هبذا إُمر يم٤من يم٤معمًٜمد :سمؾ سمٕمض ُم٤م يِمتٝمر قمٜمد أهؾ اعمٖم٤مزي أىمقى مم َّ٤م ُيروى سم٤مإلؾمٜم٤مد اًمقاطمد.

(« )1ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش (.)421/2
(ُ« )2مٖم٤مزي اًمقاىمديش (.)811/2
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ِ
اًمّم َقاب َواهللُ
ؼما ( ًَم َٕم َّؾ َّ
ؼما وم٘م٤مل :ي٤م ُمٕمنم ىمريش ُم٤مزم أىمتؾ ُمـ سمٞمٜمٙمؿ ص ً
ويمذًمؽ ُقم ْ٘م ٌَ٦م سمـ أيب ُُم َٕم ْٞمط ُىمتؾ ص ً
لم ُمـ اًم٘مرؿمٞملم ٟمٕمؿ) وم٘م٤مل :ي٤م ُمٕمنمذ ىمذريش ُمذ٤مزم أىمتذؾ
ؼما َِٕ َّٟم ُف حيدث اعمُ ًْ ِٚم ِٛم َ
َأ ْقم َٚم ُؿُ :ىم َر ْيش ُم٤مزم أىمتؾ سمٞمٜمٙمؿ ص ً
( )1

ِ
ِ ِ
ٟمائِ َ
ؽ َ٤م َٜم َر ُ٠مقل اهللش .
سمٞمٜمٙمؿ ص ً
ؼما وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٕ« :م ُؽ ْػر َك َوا ْ٪م َ
ِ
ؼما ًمًٌِّف ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
قمكم ريض اهلل قمٜمف ص ً
ويمذًمؽ اًمٜمَّ ْي سمـ احل٤مرث ىمتٚمف ٌّ
ومٗمل هذا سمٞم٤من أ َّن اًمً٥م أوضم٥م ىمتْؾ هذيـ ُِمـ سملم أؾم٤مرى سمدر ،وأ َُمر سم٘متْؾ َُمـ يمذ٤من ُيجذقه سمٕمذد اًمٗمذتح ُِمذ ْـ
( )2

ىمريش وؾم٤مئر اًمٕمرب.
ويمذًمؽ ضمٜمل ؾم٥م وهج٤م وم َ٘متٚمف قمٗمري٧م ُِمـ اهـ يم٤من ىمد أؾمٚمؿ ،وم٠مظمؼم سمف رؾمذقل اهلل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ
اًمٜم٤مس .
( )3

اًمّم ِحٞمحش .
ويمذًمؽ أسمق راومع سمـ أيب احل٘مٞمؼ اًمٞمٝمقدي ،وىمّمتف ُمِمٝمقرة ذم « َّ
( )4

وحيض قمٚمٞمف اًمٜم٤مس.
وم ُٙم ُّؾ هذه إطم٤مدي٨م داًم٦م قمغم أ َّن َُمـ يم٤من ُيجقه وي١مذيف وم٢مٟمف ُي٘متؾ ُ
ِ
سم٤مًمًٜم٦م أووح ُِمـ أ َّن ي٘م٤مل سم٠مٟمف طمذدي٨م
** ذ َيمر رمحف اهلل شمٕم٤ممم هٜم٤م مجٚم٦م يمثػمة أيمثر ُم ْـ طمدي٨م ،وشمًٛمٞم٦م هذا ر
اًمًٜم٦م طمقت مجٚم٦م ُِمـ اًمقىم٤مئع وإطمداث ،ذ َيمر مجٚم٦م يمٌػمة ُِمـ اًمذيـ أ َُمر صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مذتٚمٝمؿ،
ومالنَّ ٕ :ن ر
أيْم٤م ،ه١مٓء اًمذيـ ؾمٛمٕم٧م أؾمامءهؿ أٟمقاعُ :مٜمٝمؿ اًم٘مري٥م ًمٚمٜمٌل صذغم
وهؿ هٜم٤م أرسمٕم٦م قمنم إٟمً٤م ًٟمً٤م ،وهٜم٤مك همػمهؿ ً
ُ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٠ميب ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث وهق همػم أيب ؾمٗمٞم٤من واًمد ُُم َٕم ِ
٤مو َي٦م ،ومذاك ُِمـ َسمٜمِل أُمٞم٦م صخر سمـ َطم ْرب ريض
اهلل قمٜمف ،أ َُّم٤م هذا أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث ومٝمق اسمـ احل٤مرث سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ،ه٤مؿمٛمل اسمذـ قمذؿ اًمٜمٌذل قمٚمٞمذف اًمّمذالة
واًمًالم ،وُمٜمٝمؿ صٝمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َقمٌْد اهلل سمـ أيب أُمٞم٦م ،وهق أظمق أ ِّم َؾمذ َٚم َٛم َ٦م ريض اهلل قمٜمٝمذ٤م ،وهذل
( ) 1هق اًمذي :ضم٤مء سمًغم ضمزور وم٘مذومف قمغم فمٝمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٚمؿ وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ا٭مؾفؿ ٤مؾقؽ اٛمال مـ ٫مريش
ا٭مؾفؿ ٤مؾقؽ إٔما ٘مفؾ ٕمـ هشام و٤متبة ٕمـ رٕمقعة و١مقبة ٕمـ رٕمقعة و٤مؼبة ٕمـ أِب معقط وأمقة ٕمـ ٚمؾػ أو أِب ٕمـ ٚمؾػش ىم٤مل اعمًقر سمـ خمرُم٦م :ومٚم٘مد
رأيتٝمؿ ىمتٚمقا يقم سمدر وم٠مًم٘مقا ذم سمئر همػم أُمٞم٦م أو أيب وم٢مٟمف يم٤من رضمال وخام ومٚمام ضمروه شم٘مٓمٕم٧م أوص٤مًمف ىمٌؾ أن يٚم٘مك ذم اًمٌئر ،اٟمٔمر« :صحٞمح
صؼما إٓ قم٘مٌ٦م سمـ أسمك ُمٕمٞمط يقم سمدر.
اًمٌخ٤مريش ( ،)3713و «صحٞمح ُمًٚمؿش ( ،)1794ىمد ىمٞمؾ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حي ي٘متؾ ً
أطمدا ً
اٟمٔمر« :ـمٌ٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراءش ٓسمـ ؾمالم اهٛمحل (.)256/1
( )2اٟمٔمر «اًمِمٗم٤مش ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض ( )489/3وقمزاه ًمٚمٌزار ،وحي أىمػ قمٚمٞمف قمٜمده.
( )3أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «دٓئؾ اًمٜمٌقةش ( ،)62واًمٗم٤ميمٝمل ذم «أظمٌ٤مر ُمٙم٦مش (.)2327
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي – سم٤مب ىمتؾ أيب راومع ( )4239قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف.

149

ّمتٯم ا٭مصارم اٛمسؾقل ٤مٜم ١ماٖمؿ ا٭مر٠مقل

٭مؾشقخ ٤مبد اهلل ا٭معـؼري

وه ٌَذ ْػمة،
أيْم٤م ُمِم٤مهػم ُِمـ اًمِمذٕمراء يمذ٤مسمـ ِّ
هٜمد سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م سمٜم٧م أيب َؾم َٚم َٛم َ٦م ،هٜمد سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م ،وُمٜمٝمؿ ً
اًمزسمِ ْٕمذ َرى ُ
وُمٜمٝمؿ اًمًت٦م اًمذيـ ذيمرهؿ هٜم٤م قمٜمدك ،وُمٜمٝمؿ َُمـ ىمتٚمٝمؿ ذم سمدر صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُِمـ سمذلم إهى ،أه قمٚمٞمذف
ؼما :يٕمٜمل ُطم ٌِ ًَ٤م طمتك ىمتال :اسمـ أيب ُُم َٕم ْٞمط واًمٜميذ سمذـ
اًمّمالة واًمًالم يمام هق ُمٕمٚمقم ؾمٌٕملم ،وم٘متؾ اصمٜملم ُمٜمٝمؿ ص ً
احل٤مرث :عم٤مذا ىمتؾ قم٘مٌ٦م أظمؼم سم٤مًمً٥م ،ي٘مقل ُقم ْ٘مٌ٦م :عم٤مذا أىمتؾ وأٟم٤م ىمرر ُمٜمٙمؿ ،اضمٕمٚمقا ؾمٜمَّتل ُؾمٜم٦م اًمٌ٘مٞم٦م ُمٜمٝمؿ ،إ ْن
ىمتٚمتٛمقهؿ وم٤مىمتٚمقين عم٤مذا ُأ َظمص أٟم٤م سم٤مًم٘متؾ وم٠مظمؼمه قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أ َّن اًمًٌ٥م أٟمف راضمع إمم يمٗمره واومؽمائف قمغم
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ومم َّـ ىمتٚمٝمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أو أ َُمر سم٘متٚمٝمؿ أسمق راومع سمـ أيب احل٘مٞمؼ وهق ُيقدي ُىمتذؾ ذم طمّمذٜمف ودظمذؾ
قمٚمٞمف اًمّمح٤ميب اًمذي ىمتٚمف سمٕمد أ ْن رأى أيـ شمقوع اعمٗم٤مشمٞمح داظمؾ احلّمـ ،ومٚم َّام يم٤من سملم أهٚمف ويم٤من ذم فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ ٓ
يدري أيـ هق ،دظمؾ قمٚمٞمف وىم٤مل :ي٤م أسم٤م راومع .وم٘م٤ملٟ :مٕمؿ .ي٘مقل :ومٕمٛمدت إمم ضمٝم٦م اًمّمقت وضسمتف سم٤مًمًٞمػ ضسم٦م
وهمػمت صقيت ،وم٘مٚمذ٧مُ :م٤مًمذؽ يذ٤م أسمذ٤م راومذع وم٘مذ٤مل :ضسمٜمذل رضمذؾ
همػم ىم٤مشمٚم٦م ،ومّم٤مح وذهٌ٧م همػم سمٕمٞمد ،وم٠مشمٞمتف َّ
سم٤مًمًٞمػ .ىمٚم٧م :ومٕمٛمدت إًمٞمف وميسمتف صم٤مٟمٞم٦م ُصم َّؿ ووٕم٧م ؾمٞمٗمل ذم سمٓمٜمف طمتك ؾمذٛمٕم٧م صذقت اًمًذٞمػ ذم فمٝمذره ذم
ومٕمٚمٛم٧م أين ىمد ىمتٚمتف ،ومٜمزل ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه ،سم٠م ُْمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمتؾ هذا اًمٞمٝمقديُِ ،مذـ
اًمٕمٔم٤مم،
ُ
سملم اًمٞمٝمقد يمٙمٕم٥م سمـ أذف ٕ َّن هذا قمدو ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويًٌف وُيجقه وذاك ُمثٚمف ُ
ومخ َّّم٤م سم٤مًم٘متؾ.
اًمزسمِ ْٕم َرى وأيب ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث ويمٕم٥م
يٌلم ؾمٌ٥م ىمتؾ ه١مٓء ُِمـ سملم اًمٜم٤مس :اًمِمٕمراء يم٤مسمـ ِّ
ذم اًمٜمّمقص ُم٤م ِّ
سمـ زهػم يم٤مٟمقا يمٖمػمهؿ ُِمـ اًمٙمٗم٤مرً ،مٙم ْـ متٞمزوا سمٛمزي٦م اًمًقء اًم٘مٌٞمح٦م وهل ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً ،مذا ىم٤مل
يمػ قم َّٛمـ هق سمٛمٜمزًمتٝمؿ يٕمٜمل ذم اًمٙمٗمر ،أهذؾ ُم َّٙمَّذ٦م يم َّٗمذ٤مر ُمذثٚمٝمؿ
اًمِمٞمخ هٜم٤م قمٜمدك :إ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َّ
ظم٤مص٦م سمٕمد أ ْن دظمؾ ُم َّٙمَّ٦م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،أ َُّم٤م َُمـ يم٤من يًٌف أو يتٕمرض ًمإلؾمالم وم٢م َّن اًمٜمٌذل صذغم اهلل قمٚمٞمذف
َّ
وؾمٚمؿ أهدر دُمف :وهلذا هرب َُمـ هرب ُمٜمٝمؿ ًَم َّذام ُؿم ِٗم َع ذم أيب ؾمٗمٞم٤من اسمـ َقم ِّؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسمق ؾمٗمٞم٤من
سمـ احل٤مرث وذم صٝمره َقم ٌْد اهلل سمـ أيب أُمٞم٦م أسمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أ ْن ي٘مٌؾ اًمِمٗم٤مقم٦م وأسمك اًمٕمٌ٤مس قمؿ أيب ؾمٗمٞم٤من
ومٚمذام
قمكم وهق اسمـ قمٛمف أ ْن يِمٗمع ًمذفَّ ،
أ ْن يِمٗمع ٕيب ؾمٗمٞم٤من هرُمف اًمِمديد وؾمٌف ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وأسمك ٌّ
ذ َّيمرت أ رم َؾم َٚم َٛم َ٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مراسمتٝمام وسم٤مًمّمٝمر اًمذي سمٞمٜمف وسملم أظمٞمٝم٤م ،ىم٤مل ذم أيب ؾمذٗمٞم٤من َ « :ه َتَى َ
ؽ
( )1

( )1هق :صخر سمـ طمرب سمـ أُمٞم٦م صح٤ميبُ ،مـ ؾم٤مدات ىمريش ذم اه٤مهٚمٞم٦م .وهق واًمد ُمٕم٤موي٦م رأس اًمدوًم٦م إُمقي٦م .يم٤من ُمـ رؤؾم٤مء اعمنميملم ذم
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وم٤مًمٕمرض اعمراد سمف هٜم٤م اًمٕمرض ًمٞمس ِ
ِ٤مر ِيضش يٕمٜمل سم٤مهلج٤مء واًمً٥مِ ،
اًمٕمرض اًمذي ىمد ُيٗمٝمؿ ُمٜمف ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمً٤مء
ْ
ِ
ِ
ومٛمـ اهمت٤مب أطمدًً ا وم٘مد اؾمتٓم٤مل ذم ِقمروف ،وم٤معمراد أٟمف هتؽ ِقمرض اًمٜمٌك صغم اهلل
وٟمحقه :اًمٕمرض أوؾمع ُم ْـ ذًمؽَ ،
( )1

طمؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمً٥م واهلج٤مء واًم٘مقل سمام ٓ يٜمٌٖمل ذم ِّ
وصؾ احل٤مل سم٠ميب ؾمٗمٞم٤من هذا ًَم َّذام أيس أ ْن طمٚمػ أ ْن ي٠مظمذ اسمٜمف ويذذه٥م ُمٕمذف إمم اًمؼميذ٦م طمتذك يٛمذقت ضمق ًقمذ٤م
يّم َٗمح واهلل ٔظمذن هذا آسمـ ُمٕمل أن وٟمتجف إمم اًمؼمي٦م طمتك هنٚمؽ هٚم ًٙمً٤مَّ ،
ً
ومرق صغم
وقمٓمِم٤م ،ي٘مقل :إ َّن أسمك أ ْن ْ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمد ذًمؽ وقمٗم٤م قمٜمف.
شم٠مصمػما ذم احلرب ُِمـ أيب ؾمذٗمٞم٤من سمذـ احلذ٤مرث
ي٘مقل اًمِمٞمخ :هٜم٤م ُمٚمحظ ُمٝمؿ :صٜم٤مديد ىمريش اًمذيـ يم٤مٟمقا أؿمد ً
وٟمحق ُِمـ ه١مٓء ُِمـ اًمِمٕمراء َحي يٗمٕمؾ هبؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُِمثْؾ هذا يم٠ميب ؾمٗمٞم٤من صخر سمـ طمذرب واًمذد
ُُم َٕم ِ
٤مو َي٦مَ ،حي ي٘مع هذا اًمتِمديد قمٚمٞمف ُمع أٟمف ذم طمروب اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يم٤من ًمف أصمذر يمٌذػم ،اًمًذٌ٥م أ َّن أسمذ٤م
ِ
ٕضمؾ آؾمتٓم٤مًم٦م ذم طمؼ اًمٜمٌذل صذغم اهلل
ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث اًمِم٤مقمر وٟمحقه ُمـ اًمِمٕمراء اًمً٤مسملم ُأهدرت دُم٤مؤهؿ ْ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،مع أٟمف قمٗم٤م قم َّٛمـ هق أؿمد ُمٜمٝمؿ ذم احلرب واًم٘مت٤ملُ ،مع ُمالطمٔمذ٦م أ ُْمذر وهذق أ َّن اًمٜمٌذل قمٚمٞمذف اًمّمذالة
واًمًالم ُِمـ ؿم٠مٟمف أٟمف يت٠مًمػ اًمٌٕمٞمد ومٙمٞمػ سم٤مًم٘مري٥م واًمذي هق ُِمـ اًمٕمِمػمة ،واًمذي سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ صذٝمر وىمراسمذ٦م أو
رو٤مقم٦م ،اًمًٌ٥م ظمٌ٨م ُم٤م وىمٕمقا ومٞمف :ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أ ُْمر ذم هم٤مي٦م اًمٗمٔم٤مقم٦م ،وهق أ ُْمر يٜم٘مؾ اإلٟمً٤من
ُِمـ أ ْن يٙمقن حمؾ اًمرمح٦م واًمٕمٓمػ إمم أ ْن يٙمقن حمؾ اًمٖمٞمظ اًمِمديد اًمذي ٓ يذه٥م ُم٤م ذم اًمّمذدر مم َّذ٤م ىمذ٤مل شمٕمذ٤ممم:
ِِ
ِ
٦م﴾ ّإٓ سم٘متٚمف ،ومٚمٝمذا همٚمظ قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.
ور َ٫م ْق ٍم نم ْممـ َ
َ
﴿و َي ْشػ ُصدُُ َ
( )2

وضم َّؾ هبذا اًمٕمٗمق ،ويمذًمؽ َقمٌْد اهلل سمـ أيب أُمٞم٦م ،وم٢من َقمٌْذد اهلل سمذـ أيب أُمٞمذ٦م
أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث ٟمٗمٕمف اهلل َقم َّز َ
أؾمٚمؿ وطمًـ إؾمالُمف ُصم َّؿ ُىمتِ َؾ ؿمٝمٞمدًً ا ذم طمّم٤مر اًمٓم٤مئػ ،أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث صمٌ٧م قمغم إؾمالُمف ،وعمَّ٤م وىمع ُم٤م وىمع
ذم ُطمٜمَلم سمٕمد ومؽمة يًػمة ُِمـ ومتْح ُم َّٙمَّ٦م صمٌ٧م أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث وٛمـ اًم٘مٚم٦م اًمذيـ صمٌتقا َ
وحي يٗمروا ،واًمتل ذيمرهذ٤م
طمرب اإلؾمالم قمٜمد فم ٝمقره ،وأؾمٚمؿ يقم ومتح ُمٙم٦م وأسمغم سمٕمد إؾمالُمف اًمٌالء احلًـ .وؿمٝمد طمٜمٞمٜم٤م واًمٓم٤مئػ ،ومٗم٘مئ٧م قمٞمٜمف يقم اًمٓم٤مئػ صمؿ وم٘مئ٧م
إظمرى يقم اًمػمُمقك ،ومٕمٛمل .وعم٤م شمقذم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من أسمق ؾمٗمٞم٤من قم٤مُمٚمف قمغم ٟمجران.صمؿ أشمك اًمِم٤مم ،وشمقذم سم٤معمديٜم٦م ،وىمٞمؾ
سم٤مًمِم٤مم ؾمٜم٦م 31هذ( .اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م.)412/3 :
( )1شم٘مدم خترَيف.
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.14 :
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﴿و َي ْق َم ُٙمـَ ْ ٍ
ىت ُٗمىؿ َو٭م ْقىتُُؿ
ت َ٤م َؾى ْق ُؽ ُُؿ إَ ْر ُض ٕمِ َىَم َر ُٙم َب ْ
َ٦م إِ ْذ َأ ْ٤م َج َبتْ ُؽ ُْؿ َ٬مثْ َر ُٖم ُؽ ُْؿ َ٪م َؾ ْؿ ُٖم ْغ ِْـ َ٤مىـ ُؽ ُْؿ َ١مى ْقئًًا َو ََىا َ٫م ْ
اهللَ :
يـ﴾ ومثٌ٧م قمدد ىمٚمٞمؾ ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤مًمٕمٌ٤مس وأيب ؾمٗمٞم٤من هذا ويم٠ميب سمٙمر وقمٛمر وقمدد ىمٚمٞمؾ
نمدْْ ٕمِ ِر َ
ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،ومٙم٤من ريض اهلل قمٜمف أسمق ؾمٗمٞم٤من مم َّـ صمٌ٧م ،وهذا ر
يدل قمغم ُطم ًْـ إؾمالُمف ريض اهلل قمٜمف.
( )1

احل٤مصؾ أ َّن مجٞمع ُم٤م ؾمٛمٕم٧م هٜم٤م ٌّ
دال قمغم أ َّن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يمذ٤من يٕم٤مُمذؾ َُمذـ ؾمذٌَّف أو ٟم َّٗمذر قمذـ
ِ
يم٤مومرا ،وم٢م َّٟمَّف
اإلؾمالم أو شمٙمٚمؿ ذم رء ُمـ أطمٙم٤مُمف سمام ٓ يٜمٌٖمل أٟمف يٕم٤مُمٚمف ُمٕم٤مُمٚم٦م َّ
ظم٤مص٦م همػم ُمٕم٤مُمٚم٦م َُمـ ُي٘مٌض قمٚمٞمف ً
ُمثالً ىمٌض قمغم صمامُم٦م سمـ أصم٤مل وهق ُِمـ اعمح٤مرسملم ِ
وُمـ ذوي اًمدم ،ورسمٓمف ذم اعمديٜم٦م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم صمالصم٦م أي٤مم،
ُصم َّؿ ُم َّـ قمٚمٞمف وقمٗم٤م قمٜمفُ ،مع أ َّن سمٞمٜمف وسملم اعمًٚمٛملم ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ ُِمـ اًمدم ،يمام ىم٤مل( :إن شم٘متؾ َشمَ٘متُُذؾ َذا دم) يٕمٜمذل أٟمذ٤م ىمذد
أضمرُم٧م ،وُمع ذًمؽ قمٗم٤م قمٜمف ،ومٚمامذا خيص ه١مٓء خيص ه١مٓءٕ :هنؿ زادوا قمغم اًمٙمٗمر سم٤مًمٓمٕمـ ذم اًم ِّدِّ يـ أو ذم ٟمٌل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو ذم اًم٘مرآنَٟ ،م َٕمؿ.
ىم٤مل رمحف اهللَ :
اْل ِديث ا٭مثا٭مث ٤م٨مُ :م٤م ُر ِو َي ُِم ْـ طمدي٨م أيب اًم٘م٤مؾمؿ َقم ٌْد اهلل سمـ حمٛمد اًم ٌَ َٖم َِقي ،ورواه أسمق أمحد
سمـ قمدي ذم «اًمٙم٤مُمؾش ىم٤مل :يم٤من طمل ُِمـ سمٜمل ًمٞم٨م ُِمـ اعمديٜم٦م قمغم ُمٞمٚملم ،ويم٤من رضمؾ ىمد ظمٓم٥م ُمٜمٝمؿ ذم اه٤مهٚمٞمذ٦م
حلٚم٦م وأُمذرين أ ْن أطمٙمذؿ ذم
وم َٚمؿ يزوضمقه ،وم٠مشم٤مهؿ قمٚمٞمف ُطمٚم٦م ،وم٘م٤مل :إ َّن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمً٤مين هذه ا ُ
دُم٤مئٙمؿ وأُمقاًمٙمؿُ ،صم َّؿ ٟمزل قمغم شمٚمؽ اعمرأة اًمتل يم٤من حيٌٝم٤م ،وم٠مرؾمٚمقا إمم رؾمقل اهلل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ ،وم٘مذ٤مل:
« َ٬م َذ َب َ٤م ُدُ نو اهللشُ ،صم َّؿ أرؾمؾ رضمالً وم٘م٤مل« :إِ ْن َو َ٘م ْدْ َٖم ُف َ٪ما ْ٫متُ ْؾ ُفَ ،وإِ ْن َو َ٘م ْدْ َٖم ُف َمقتًًا َ٪ملَ ْٙم ِر ْ٫م ُف ِْم ا٭مـ ِ
ارشُ ،صم َّؿ ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمًالمَ « :م ْـ َ٬م َذ َب َ٤م َ٥م ُمتَ َعؿ ًدً ا َ٪م ْؾقَتَبَق ْأ َم ْؼ َع َدَ ُه ِم َـ ا٭مـ ِ
ارش.
ّ
وإؾمٜم٤مده قمغم ذط اًمّمحٞمحُ ٓ ،يٕمٚمؿ ًمف ِقم َّٚم٦م .
ار إِٓ َر نب ا٭مـ ِ
وًمف ؿم٤مهد ،وومٞمفُ :صم َّؿ ىم٤ملَْ ُ َٓ « :تر٫مف٪َ ،منِكف َٓ ُي َعذ ُب ٕمِا٭مـ ِ
ارش .
( )2

( )3

** هذا احلدي٨م اًمث٤مًم٨م قمنم يمٖمػمه ُِمـ إطم٤مدي٨مً ،مٙمـ حيت٤مج ُِمـ ـم٤مًم٥م ِ
اًمٕم ْٚمؿ ُِمـ رء ُِمذـ اًمذرسمط ،هذذا
ْ

اًمرضمؾ يمذب قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمقصؾ هبذا اًمٙمذب إمم ُم٘مّمد ظمٌٞم٨م ضمدًًّّ ا أراده ،احلدي٨م يمام شمٕمٚمؿ
( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.25 :
( )2أظمرضمف اسمـ قمدي ذم «اًمٙم٤مُمؾش ( ،)82 ،81/5وأظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم «ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مرش ( )378قمـ سمريدة ريض اهلل قمٜمف.
( )3أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)16234وأسمق داود ذم يمت٤مب اهٝم٤مد – سم٤مب ذم يمراهٞم٦م طمرق اًمٕمدو سم٤مًمٜم٤مر ( ،)2673وىم٤مل حم٘م٘مق اعمًٜمد:
طمدي٨م صحٞمح.
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حلٚم٦م يمً٤مٟمٞمٝم٤م اًمٜمٌل
ُمرة ُ
سمحٚم٦م ،وىم٤مل :هذه ا ُ
ومٞمف ىمّم٦م هذا اًمرضمؾ أراد أ ْن يتزوج اُمرأة وم٠مسمقا قمٚمٞمف ،ومٕمٛمؾ طمٞمٚم٦م ،أشم٤مهؿ َّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأرؾمٚمٜمل إًمٞمٙمؿ ٕطمٙمؿ ذم دُم٤مئٙمؿ وأُمقاًمٙمؿُ ،م٤مذا يريد يريد – قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل – أ ْن يٜمزل قمذغم
شمٚمؽ اعمرأة اًمتل ُُمٜمع ُِمـ اًمزواج هب٤م طمتك يٗمجر هب٤م ،شمقصؾ هبذا اًمذي ٟمًٌف إمم اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمذالة واًمًذالم إمم أ ْن
حيٙمؿ ذم دُم٤مء اًمٜم٤مس وذم أُمقاهلؿ ،وأ ْن يٜمزل قمغم اعمرأة ًمٞمٗمجر هب٤م – قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل – سم٠مُمر َُم ْـ سم٠مُمر حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف
أسمر اًمٜم٤مس وأرطمؿ اًمٜم٤مس وأورم اًمٜم٤مس وأسمٕمد اًمٜم٤مس قمـ اًمٔمٚمؿ ! وم٤مختذ ُِمـ هذا اعمٔمٝمر اًمذي فمٝمر سمف اختذ ُمٜمف
وؾمٚمؿ ّ
ـمري٘م٦م ًمٞم٘مقل :إ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أرؾمٚمٜمل إًمٞمٙمؿ طمتك يٗمجر سم٤معمرأة.
ُم٤م قمالىم٦م هذا اعمقوقع سم٠مذي٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾمٌف ٕ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أ َُمر سم٘متٚمف ًمٙمذ ْـ
يمٞمػ يٙمقن ً
دًمٞمال قمغم أ َّن َُمـ ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُىمتؾ احلدي٨م ومٞمف أ َّن اًمرضمؾ يمذب قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ي٠ميت وضمٝمف – إ ْن ؿم٤مء اهلل – ُِم ْـ ضمٝم٦م أ َّن هذا اؾمتخٗم٤مف سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واؾمتٝمزاء ،إ ْن زقمؿ
أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمره – قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل – سمٛمثؾ هذا مم َّ٤م ٓ َيقز إُمر سمذف وومٞمذف ٟمًذٌ٦م اًمٜمٌذل صذٚمقات اهلل
َّ
ؿمخّم٤م ًمٞمحٙمؿ ذم دُم٤مء اًمٜم٤مس
وأضمؾ اهلل ُم٘م٤مُمف اًمٙمريؿ ومٞمف ٟمًٌ٦م إمم اًمًٗمفَّ ٕ :ن َُمـ يّمػ
وؾمالُمف قمٚمٞمف وطم٤مؿم٤مه
ً
وأُمقاهلؿ ويٜمزل قمغم َُمـ يريد ُِمـ ٟمً٤مئٝمؿ ًمٞمٗمٕمؾ هب٤م ،أُمر ىمد أُمر سم٠مُمر قمٔمٞمؿ ،ىمد أ َُمر سم٠مُمر ومٞمف ؾمٗمف ،هذا َير اعمًٌ٦م
إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَّ ٕ :ن ُمٕمٜم٤مه – قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل – أٟمف َأ ِذ َن ًمف سم٤مًمٗمجقر – طم٤مؿم٤مه – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهق
ُيم ْٗمر سيحُِ ،مـ هٜم٤م أ َُمر صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘متٚمف وأظمؼم أٟمف قمدو هلل ،أظمؼم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًذالم اًمذذي أرؾمذٚمف
ًمٞم٘متٚمف أٟمف اًمٖم٤مًم٥م أٟمف ٓ َيده ىمد ىمتؾ سمؾ ؾمٞمٙمٗمٞمف اهلل ،ومقضمد ىمد هنِمتف طمٞمَّ٦م ومتقذم وأُمذره صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ أ ْن
حيرق ضمثتف ُِمـ سم٤مب اًمٌٞم٤من واًمتقوٞمح أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ر
أضمؾ وأيمرم ُِمـ أ ْن ي٠مُمر سمٛمثؾ هذه إُمقر.
ىم٤مل اًمِمٞمخ هٜم٤مَُ :مـ ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمق ْأومم سم٤مًم٘متؾ مم َّـ يمذب قمٚمٞمف يمذ ًسم٤م جمر ًدا ،وطمٞم٨م أ َُمذر
ِ
يمقٟمف أدظمؾ هذه اعمً٠مًم٦م هٜم٤مَٟ .م َٕمؿ.
هٜم٤م سم٘متؾ اًمٙم٤مذب قمٚمٞمف ،ومٙمذًمؽ َُمـ ؾمٌَّف ُمـ سم٤مب أ ْومم ،هذا وضمف ْ
ىم٤مل رمحف اهلل :وًمٚمٜم٤مس ذم هذا احلدي٨م ىمقٓن:
أٙمد ا :إظمذ سمٔم٤مهره ذم ىمتْؾ ُمـ شمٕمٛمد اًمٙمذب قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿِ ،
وُمـ ه١مٓء َُمـ ىمذ٤مل:
َّ
َ
ه َق ْيٜمِل.
يٙمٗمر سمذًمؽ ،ىم٤مًمف مج٤مقم٦مُ ،مٜمٝمؿ أسمق حمٛمد ا ُ
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ووضمف ذًمؽ :أ َّن اًمٙمذب قمٚمٞمف يمذب قمغم اهلل ،وهلذا ىم٤مل« :إن َ٬م ِذ ًٕما َ٤م َ٥م ٭مَ ْق َس َ٬م َؽ ِذ ٍ
ب َ٤م َٜم َأ َٙم ِد ُ٬م ْؿش  ،وم٢م َّن ُمذ٤م
( )1

ِّ
يم٤معمٙمذب
أ َُمر سمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مد أ َُمر اهلل سمفَ ،ي٥م اشمٌ٤مقمف يمام َي٥م اشمٌ٤مع أ ُْمر اهلل ،وم٢م َّن اًمٙم٤مذب قمٚمٞمف
ًمف.
يقوحف أ َّن شمٙمذيٌف ٟمقع ُِمـ اًمٙمذب ،وم٢م َّن ُمْمٛمقن شمٙمذيٌف اإلظمٌ٤مر قمـ ظمؼمه أٟمف ًمٞمس سمّمدق ،وذًمذؽ إسمٓمذ٤مل
قمٛمدً ا ،ويزقمؿ أٟمف َي٥م قمغم إ َُّم٦م اًمتّمديؼ سمذًمؽ.
وأيْم٤م وم٢م َّن اًمٙم٤مذب قمٚمٞمف ُيدظمؾ ذم ديٜمف ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ً
ًمديـ اهللً .
أيْم٤م اؾمتٝمزاء واؾمتخٗم٤مف سمفٟٕ :مف يزقمؿ أٟمف أ َُمر سم٠مؿمٞم٤مء ًمٞمً٧م مم َّ٤م أ َُمر سمف ،سمؾ وىمد ٓ َيقز إُمر هب٤م ،وهذا
وهق ً
ٟمًٌ٦م ًمف إمم اًمًٗمف ،أو أٟمف خيؼم سم٠مؿمٞم٤مء سم٤مـمٚم٦م ،وهذا ٟمًٌ٦م ًمف إمم اًمٙمذب ،وهق ُيم ْٗمر سيح.
يم٤معمتٕمٛمد ًمتٙمذي٥م اهلل وأؾمقأ طم٤مًٓ ،ومٙمذًمؽ اًمٙمذب قمذغم رؾمذقًمف
شمٕمٛمد اًمٙمذب قمغم اهلل ،ومٝمق
ِّ
ومٛمـ ّ
وسم٤مهٛمٚم٦مَ :
يم٤مًمتٙمذي٥م ًمف.
ذؿ ىمذ٤مل:
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم« :واقمٚمؿ َأن َه َذا اًم َ٘م ْقل ِذم هم٤مي٦م اًم ُ٘م َّقةش وذيمر ًمف أد ًَّم٦م ٓ يٛمٙمـ دومٕمٝم٤م ىمذقة ويمثذرة ُصم َّ
طمذدَّ صمٜمل
يٗمرق سملم اًمذي يٙمذب قمٚمٞمف ُمِم٤مومٝم٦م ،وسملم اًمذي يٙمذب قمٚمٞمف سمقاؾمٓم٦مُِ ،مثْذؾ أ ْن ي٘مذقلَّ :
«ًمٙمـ يتقضمف أ َّن َّ
ومالن سمـ ومالن قمٜمف سمٙمذا ،وم٢م َّن هذا إ َّٟمَّام يمذب قمغم ذًمؽ اًمرضمؾ ،وم٠م َُّم٤م إ ْن ىم٤مل :هذا احلدي٨م صحٞمح ،أو صمٌ٧م قمٜمف أٟمذف
ىم٤مل ذًمؽ قم٤معمً٤م سم٠مٟمف يمذب ،ومٝمذا ىمد يمذب قمٚمٞمفش.
أ َُّم٤م إذا اومؽماه ورواه رواي٦م ؾم٤مذضم٦م :ومٗمٞمف ٟمٔمر.
وأ َُّم٤م َُمـ روى طمديثً٤م وهق يٕمٚمؿ أٟمف يمذب :ومٝمق طمرامً ،مٙم ْـ ٓ ُيٙم َّٗمرّ ،إٓ أ َّن يٜمْمؿ إمم روايتف ُم٤م يقضم٥م اًم ُٙم ْٗمر:
ومٛمـ ؾمٌَّف ومٝمق ْأومم سم٤مًم٘متؾ مم َّـ يمذب قمٚمٞمذف ،واًمٜمٌذل صذغم اهلل قمٚمٞمذف
ٕٟمف ص٤مدق ذم أ َّن ؿمٞمخف طمدََّّ صمف سمف ،وقمغم هذاَ :
ِ
وأومم.
وؾمٚمؿ ىمد أ َُمر سم٘متؾ اًمذي يمذب قمٚمٞمف ُمـ همػم اؾمتت٤مسم٦م ،ومٙمذًمؽ اًمً٤مب ْ
َوا٭م َؼ ْقل ا٭مث ِاِن :أ َّن اًمٙم٤مذب قمٚمٞمف ُشمُٖم َّٚمظ قم٘مقسمتف وٓ ُيٙم َّٗمر وٓ َيقز ىمتٚمفَّ ٕ :ن ُمقضمٌ٤مت اًم ُٙم ْٗمر واًم٘متؾ ُمٕمٚمقُمذ٦م،
وًمٞمس هذا ُمٜمٝم٤م ،ومال َيقز أ ْن يثٌ٧م ُم٤م ٓ أصؾ ًمف .و َُمـ ىم٤مل هذا ومال ُسمدََّّ أ ْن ي٘م ِّٞمد يمالُمف سم٠مٟمف َحي ْ يٙمـ اًمٙمذذب قمٚمٞمذف
يدل قمغم ٟم٘مّمف وقمٞمٌف دًٓم٦م فم٤مهرةُِ ،مثْؾ طمدي٨مَ :قم ِ
ُمتْمٛمٜمًً٤م ًمٕمٞم٥م فم٤مهر ،وم٠م َُّم٤م إ ْن أظمؼم أٟمف ؾمٛمٕمف ي٘مقل يمال ًُم٤م ر
ذرق

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اهٜم٤مئز – سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم اعمٞم٧م ( ،)1291وُمًٚمؿ ذم اعم٘مدُم٦م – سم٤مب شمٖمٚمٞمظ اًمٙمذب قمغم رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( )4قمـ اعمٖمػمة ريض اهلل قمٜمف.
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فم٤مهرا ،وٓ ري٥م أٟمف يم٤مومر طمالل اًمذدم .ذيمذر ذًمذؽ ؿمذٞمخ
اخلٞمؾ ،وٟمحقه ُِمـ اًمؽمه٤مت ،ومٝمذا ُمًتٝمزئ سمف اؾمتٝمزا ًء
ً
اإلؾمالم.
ومٝمذا اًمرضمؾ يمذب قمٚمٞمف يمذ ًسم٤م يتْمٛمـ قمٞمٌف واٟمت٘م٤مصفٟٕ :مف ز َقمؿ أٟمف طم َّٙمَّٛمف ذم دُم٤مء ىمقم وأُمقاهلؿ ،و َأ ِذ َن ًمف أ ْن
يٌٞم٧م طمٞم٨م ؿم٤مء ُِمـ سمٞمقَتؿً ،مٞمٌٞم٧م قمٜمد شمٚمؽ اعمرأة ويٗمجر هب٤م.
و َُمـ ز َقمؿ أ ْن طم َّٚمؾ اعمحرُم٤مت ،وم٘مد اٟمت٘مّمف وقم٤مسمف ،ومثٌ٧م أ َّن احلدي٨م ٟمص ذم ىمتْؾ اًمٓم٤مقمـ قمغم يمذال اًم٘مذقًملم،
إول أهنذؿ ًمذق فمٝمذر هلذؿ ـمٕمذـ
إول :ومألٟمف يم٤مومر ،وأ َُّم٤م قمغم اًمث٤مين :ومألٟمف ـم٤مقمـ ،وي١ميد َّ
وهق اعمٓمٚمقب ،أ َُّم٤م قمغم َّ
وؾم٥م ًمٌ٤مدروا إمم اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف.
يمقن هذا اًمرضمؾ ىمد ؾم٥م اًمٜمٌل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ
** ذيمر هٜم٤م ُمً٠مًم٦م أظمرى سمٕمد أ ْن أوم٤مض ذم سمٞم٤من وضمف ْ
هبذا آومؽماء ،واحلدي٨م هٜم٤م ىمد يٓمقل احل٘مٞم٘م٦م ،ومٚمٕمٚمٜم٤م ٟمختٍم ومٞمف طمتك ٟمٛميض ذم أصؾ اعمقوقعَّ ٕ :ن هذه اًمٌحقث
قمرو٤م ،إذا يمذب أطمد قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وز َقمؿ أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ ىمذ٤مل يمذذا وهذق
شم٠ميت ً
ِ
ِ
ه َق ْيٜمِل ُِمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًم٘مذداُمك ،وهذق
يٙمذب قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هؾ ُي٘متؾ ُم ْـ أهؾ اًمٕم ْٚمؿ يم٠ميب حمٛمد ا ُ
شمٕمٛمد اًمٙمذب قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ
واًمد أيب اعمٕم٤مزم اعمِمٝمقر ص٤مطم٥م (اًمقرىم٤مت) أسمق حمٛمد خيت٤مر أ ْن َُمـ َّ
وم٢مٟمف ُي٘متؾ ،ي٘مقل :اًمٙمذب قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمذب قمغم اهلل ،هذا أن اومؽمى قمغم اًمنمع ُمٕمٜم٤مه أٟمف خيؼم
ِ
وضم َّؾ ُم٤م
سمخؼم قمـ رب اًمٕم٤معملم ًمٞمس سمّمدق ،ويدظمؾ ذم ديٜمف ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ،وهذا ي١م ِّدي إمم أ ْن يٜمً٥م إمم ديـ اهلل َقم َّز َ
ُمتٕمٛمد ًمٚمٙمذب قمغم
ىمد يٙمقن ُِمـ إسم٤مـمٞمؾ أو ٟمحقه٤م ،إذا قمروم٧م أ َّن
اعمتٕمٛمد اًمٙمذب قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ِّ
ِّ
اهلل وم٢مٟمف طم٤مًمف أؿمد ُِمـ طم٤مل اعمٙمذب اعمٕمت٤مد اًمذي يمذب يمٙمٗم٤مر ىمريشٟٕ :مف يٙمذب قمغم اهلل ويٜمً٥م ًمديٜمف ُم٤م ًمذٞمس
ُمٜمف ،واًمٙمذب يمام ىمٚمٜم٤م قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمذب قمغم اهلل.
ٗمرق سملم اًمذي يٙمذب قمٚمٞمف ُمِم٤مومٝم٦م ي٘مقل ذم
ذيمر اًمِمٞمخ أ َّن هذا اًم٘مقل ىمقي وأ َّن ًمف أد ًَّم٦مً ،مٙم ْـ رأى اًمتٗمّمٞمؾُ ،ي َّ
زُمٜمف يمٝمذا اًمرضمؾ :إ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل زم يمذا ويمذا ،ويذه٥م ًمٞمتقصؾ إمم اًمٗمجذقر سمتٚمذؽ اعمذرأة أو
طمدَّ صمٜمل ومالن قمـ ومالن قمـ ومالن أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمذٚمؿ
ٟمحقه٤م ،وسملم اًمذي يٙمذب قمٚمٞمف سمقاؾمٓم٦م :ومٞم٘مقلَّ :
طمدَّ صمف هبذا ،ي٘مذقل :أ َُّمذ٤م إذا ىمذ٤مل :إ َّن هذذا احلذدي٨م
ىم٤مل يمذا ،ي٘مقل :هذا اًمرضمؾ يمذب قمغم َُمـ ز َقمؿ أٟمف ؿمٞمخ ًمف و َّ
صحٞمح وصم٤مسم٧م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع ِقم ْٚمٛمف سم٠مٟمف يم٤مذب وم٘مد يمذب قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٓم ًٕم٤م،
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أُمر ُم٤م ًمق اومؽمى اومؽما ًء وروى رواي٦م ؾم٤مذضم٦م أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل يمذا :هؾ يٙمقن يم٤مذ ًسم٤م ي٘مذقل:
ي٠ميت ٌ
ومٞمف ٟمٔمر.
اًمذي يروي احلدي٨م ُِمـ ـمٚمٌ٦م ِ
اًمٕم ْٚمؿ ُمثالً وهق يٕمٚمؿ أٟمف ُمٙمذوب هؾ يٙمٗمر ٓ يٙمٗمرًَ ،م ِٙم ْـ ٓ ؿمؽ أٟمف وىمع ذم
ِّ
ًمتحذر ُمٜمف ،أ َُّم٤م
ضمر ٍم يمٌػم ،إذا قمٚمٛم٧م أٟمف طمدي٨م ُمٙمذوب وم٢مٟمؽ إذا أوردشمف شمقرده ًمٚمتحذير ُمٜمف وم٘مط ،شمقرد احلدي٨م
ًمٌدْ قم٦م ُِمـ اًمٌِدََ ع ،هؿ
أ ْن شمقرده يمام يٗمٕمؾ سمٕمض أهؾ إهقاء يقردون احلدي٨م ُمع قمٚمٛمٝمؿ سم٠مٟمف ُمٙمذوبٟٕ :مف يِمٝمد ْ
يٕمرومقنً ،مدُيؿ دراي٦م سم٠م َّن ومٞمف ومال ًٟم٤م ُِمـ اًمقو٤مقملم ،ومٞمذيمرون هذا احلذدي٨م ويًتِمذٝمدون سمذف قمذغم ُمقوذقع ُِمذـ
ُمقوققم٤مَتؿ اعمٌتدقم٦م ،وٓ يٌٞمٜمقن أٟمف يمذبَّ ٕ :ن هقاهؿ ذم أ ْن يِمٞمع ذم اًمٜم٤مس أ َّن هلذه اعم٘مقًم٦م أو هلذه اًمٌدقم٦م َؾمٜمََدًً ا
صمٛم٦م َُمـ طمدََّّ صمف هبذا ،ىم٤مل يمذا ويمذاً ،مٙم َّـ ؾمٙمقشمف قمـ
وطمديثً٤م يدل قمٚمٞمٝم٤م ،ىمٓم ًٕم٤م ٓ يٙمذبٟٕ :مف ذم اًمقاىمع ص٤مدق أ َّن َّ
هذا ضمر ٌم ٌّ
وهمش ًمٚمٛمًٚمٛملم.
ُأظمذ ُِمـ هذا أ َّن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أ َُمر سم٘متؾ اًمذي يمذب ُِمـ همػم اؾمتت٤مسم٦م ذم اخلؼم اًمًذ٤مسمؼ ،ومٙمذذًمؽ
اًمً٤مب ُِمـ سم٤مب ْأومم ،اًم٘مقل اًمث٤مين أ َّن اًمذي يٙمذب قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ ُيٙم َّٗمر وٓ َيقز ىمتْٚمفَّ ٕ :ن ُِمثْؾ
ُم٤م َشم َ٘مدََّّ َم ذم احلدي٨م اًمً٤مسمؼ سم٤مُٕمس (ىمتؾ اًمٜمَّ ْٗمس يٙمقن ًمثالصم٦م أؾمٌ٤مب)ُ :يم ْٗمر سمٕمد إيامن ،زٟم٤م سمٕمذد إطمّمذ٤من ،ىمتْْذؾ
ٟمٗمس سمٖمػم َطم يؼ ،أ َُّم٤م ُم٤م ؾمقاه ،ويمٜم٧م ؾم٠مزيد و َُمـ يمذب قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ي٘مقل ٓ :دًمٞمؾ قمٚمٞمفًَ ،م ِٙم ْـ
( )1

ٓ ؿمؽ أٟمف يٖم َّٚمظ قمٚمٞمف اًمٕم٘م٤مب ويِمدد قمٚمٞمف.
ؿمٞمخ اإلؾمالم ي٘مقل ٕصح٤مسمف هذا اًم٘مقلً ،مٙم ْـ ٓ ُسمدََّّ ُِمـ اًمتٗمّمٞمؾ ،وٓ ُسمدََّّ ُِمـ اًمت٘مٞمٞمد ،إذا يم٤من اًمٙمذذب قمذغم
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمتْمٛمٜمًً٤م ًمٜمقع ُِمـ اعمٕم٤مسم٦م يم٤محلدي٨م اًمذي ووٕمف سمٕمض اًمزٟم٤مدىم٦م اعمِمٝمقر سمحذدي٨م قمذرق
اخلٞمؾ ،وهذا احلدي٨م َحي يْمٕمف ّإٓ زٟمديؼ يم٤مذب يريد أ ْن يٓمٕمـ ذم اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ومٛمثؾ واوع هذا احلدي٨م
ِ
ِ
وضم َّ
ذؾ ،ومذ٢مذا
ًمٞمس يم٤مًمذي يْمع طمديثً٤م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٕم٤مدي٦مَّ ٕ :ن هذا احلدي٨م شمْمٛمـ ٟمق ًقم٤م ُمـ اًمٓمٕمـ ذم اهلل َقم َّز َ
ٟمً٥م هذا ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمٙمقن ومٞمف ٟمقع ُِمذـ
يم٤من هبذه اعمث٤مسم٦م وم٘مد ـمٕمـ ذم اهلل سم٠مؾمٚمقب ىمٌٞمح ،وهق أ ْن َ
اعمًٌ٦م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
يدَّ قمل أ َّن يمذسمف قمٚمٞمف يريد سمف اخلػم ٟمٕمؿ ضمٝمٚم٦م اًمّمذقومٞم٦م،
هؾ ُوضمد َُمـ يٙمذب قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َّ
( )1أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب احلدود – سم٤مب احلٙمؿ ومٞمٛمـ ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)4363
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ضمٝمٚم٦م اًمّمقومٞم٦م ُوضمد ُمٜمٝمؿ َُمـ يمذب قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٘مٞمؾ هلؿ :ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًذالمَ « :مى ْـ
َ٬م َذ َب َ٤م َ٥م ُم َت َعؿدًً ا َ٪م ْؾ َق َت َبق ْأ َم ْؼ َع َدَ ُه ِم َـ ا٭مـ ِ
ارش يمٞمػ شمٙمذسمقن ىم٤مًمقاٟ :محـ َحي ٟمٙمذب قمٚمٞمف ،يمذسمٜم٤م ًمف! يٕمٜمل اًمٜمٌل صغم
( )1

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمح٤مضم٦م إمم أ ْن شمٙمذب ًمف وشمْمع أطمجٞم٤مت وشمْمع قمٌ٤مرات وشمٜمًٌٝم٤م ًمٚمٜمٌذل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ،
وشمْمٞمٗمٝم٤م إمم ديٜمف وشم٘مقلٟ :محـ ُم٤م يمذسمٜم٤م قمٚمٞمف! ومٝم١مٓء وأُمث٤مهلؿ صقومٞم٦م ضم َّٝم٤مل.
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالمِ َّ :
جمرد ُمذ٤م ومٕمٚمذقه أ ْن يّمذٚمقا إمم اًمٙمذذب إمم اًمٙمٗمذر
ًمٕمؾ ُمثْؾ ه١مٓء ٓ يٌٚمغ احل٤مل هبؿ ذم َّ
سمجٝمٚمٝمؿ اًمِمديد ،هؿ ئمٜمقن أهنؿ يٜمٗمٕمقن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – طم٤مؿم٤مه – ُِمـ أ ْن يٜمٗمٕمف اًمٙمذب ،وم٤مًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إُم٤مم اًمّم٤مدىملم صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف وديٜمف يم٤مُمؾ ًمٞمس سمح٤مضم٦م إمم أ ْن ُيٙمذب ًمف ،يمام ئمـ هذا
اه٤مهؾ ،ي٘مقل :سمخالف َُمـ يمذب قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمذ ًسم٤م ُمتْمٛمٜمًً٤م عمٕم٤مسم٦م وًمٜمقع ُِمـ اعمذُم٦م ،هذا اًمرضمؾ
أراد أ ْن يذم ِديـ اإلؾمالم وم٤مختذ أؾمٚمقب اًمٙمذب ذم احلدي٨م ،ومٚمق أٟمف اىمتٍم قمغم اعمٕم٤مسم٦م ًمٙمٗمر هب٤م ومٙمٞمذػ إذا ضمٕمذؾ
ِ
ومٛمـ ز َقمؿ أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد
هذه اعمٕم٤مسم٦م – قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل – ُمٜمًقسم٦م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وُمـ هٜم٤م َ
َّ
أطمؾ احلرام يم٠م ْن يٙمذب قمٚمٞمف ومٞمف أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسم٤مح – قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل – اًمزٟم٤م ،ي٘مقل :هذذا اًمٙمذالم ومٞمذف
اٟمت٘م٤مص وُمٕم٤مسم٦م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أ ْن يٌٞمح – قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل – ُِمثْؾ هذه اًمٗم٤مطمِم٦م ،وهٙمذا ًمق روى طمديثً٤م ومٞمذف
حتريؿ احلالل :يم٠م ْن يروي طمديثً٤م ومٞمف حتريؿ اخلٌز ً
طمرم ُمذ٤م أطمذؾ اهلل
ُمثال وٟمحقه ،هذا ٓ ؿمؽ أٟمف هبذه اًمٓمري٘م٦م ىمد َّ
وٟمًٌف ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهذه ُمٕم٤مسم٦م :إذا يم٤من ِديـ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل وطم٤مؿم٤م ًمرؾمقل
أيْمذ٤م
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذًمؽ – يٌ٤مح ومٞمف اًمزٟم٤م ومٝمذه ُمٕم٤مسم٦م ،إذا يم٤من ومٞمف اًمتِمديد سمٚمغ طمدًًّّ ا أ ْن ُطم ِّرم اخلٌز ،هذا ً
ُمٕم٤مسم٦م ،ي٘مقل :هذا اًمٙمذب اعمتْمٛمـ ًمٚمٛمٕم٤مسم٦م يٙمٗمر سمف ص٤مطمٌفٟٕ :مف قم٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠م ْن ٟمً٥م إًمٞمذف
ُِمثْؾ هذاَٟ ،م َٕمؿ.
ىم٤مل رمحف اهللِ َ :
ذذام أقمٓمذ٤مهُ :مذ٤م
اْلديث ا٭مرإمِع ٤م٨م :طمدي٨م إقمرايب اًمذي ىم٤مل ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ ًَم َّ
أطمًٜم٧م وٓ أمجٚم٧م ،وم٠مراد اعمًٚمٛمقن ىمتْٚمف ،وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم« :٭مَ ْق َ٫متَ ْؾتُ ُؿق ُه ٭مَ َدَ َٚمَ َؾ ا٭مـ َارش .
( )2

ومٞمدل قمغم أ َّن َُمـ آذاه إذا ُىمتؾ دظمؾ اًمٜم٤مر ،وذًمؽ ًمٙمٗمره وضمقاز ىمتْٚمفّ ،
ؿمٝمٞمدً ا .وذم هذا احلدي٨م
وإٓ يم٤من يٙمقن
ً
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اهٜم٤مئز – سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم اعمٞم٧م ( ،)1291وُمًٚمؿ ذم اعم٘مدُم٦م – سم٤مب شمٖمٚمٞمظ اًمٙمذب قمغم رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( )4قمـ اعمٖمػمة ريض اهلل قمٜمف.
( )2أظمرضمف سمٜمحقه أسمق اًمِمٞمخ ذم «إُمث٤ملش (.)257
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قمٛمـ آذاه.
أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٗم٤م قمٜمفٟٕ :مف يم٤من ًمف أ ْن يٕمٗمق َّ
ِ
ىمًؿ همٜم٤مئؿ ُطمٜمَلم :إ َّن هذه ىمًٛم٦م ُم٤م أريد هب٤م وضمف اهلل ،وم٘م٤مل قمٛمذر ريض اهلل
وُم ْـ ذًمؽ ىمقل اًمذي ىم٤مل ًمف طملم َّ
قمٜمف :دقمٜمل أضب قمٜمؼ هذا اعمٜم٤مومؼ.
حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف ،يمذا ىم٤مًمذف صذغم اهلل قمٚمٞمذف
اًمّم ِحٞمحش  ،وإ َّٟمَّام ُمٜمٕمف ًمئال يتحدث اًمٜم٤مس أ َّن
ً
واحلدي٨م ذم « َّ
( )1

وؾمٚمؿ.
** ذيمر احلدي٨م اًمراسمع قمنم وومٞمف أ َّن أقمراسمٞمًّ٤م أؾم٤مء اًمٕمٌ٤مرة ضمدًًّّ ا ًمٚمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ًَم َّذام أقمٓم٤مه قمٓمذ٤م ًء
وم٘م٤مل ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ :م٤م أطمًٜم٧م وٓ أمجٚم٧م – قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل – أراد َُمـ طمقًمف ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م أ ْن ي٘متٚمقه ،ىم٤مل
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم« :٭مَ ْق َ٫متَ ْؾتُ ُؿق ُه ٭مَ َدَ َٚمَ َؾ ا٭مـ َارش يدظمؾ اًمٜم٤مر قمغم ُم٤مذا قمغم هذه اًمٙمٚمٛم٦م اعمتْمذٛمٜم٦م ًمذألذى ،وهذق
أُمرا يمٗمر ًّي٤م سمٛمج٤مهبتف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمثؾ هذه اعم٘مقًم٦مّ ،
ر
وإٓ ومٚمق ىمتؾ ظمٓم٠م قمغم همػم ُمذ٤م
يدل قمغم أٟمف وم َٕمؾ ً
ؿمٝمٞمدً اُ ،مذ٤م اًمذذي طمذدث
يٜمٌٖمل اًم٘متؾ ًمٙم٤من ىمد ُىمتؾ ُمٔمٚمق ًُم٤م ومال يدظمؾ اًمٜم٤مر ،سمؾ يمام ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم :يٙمقن
ً
طمدث أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٗم٤م قمٜمف وشم٠م ًَّمٗمف ،وًمف ذًمؽ ذم طمٞم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿً ،مذف أ ْن يٕمٗمذق يمذام
اًمزسمِ ْٕم َرى ،وقمٗم٤م قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث ،وقمـ قمدد ،إذا قمٗم٤م هق قمٚمٞمف اًمّمذالة واًمًذالم ذم
رأي٧م ،قمٗم٤م قمـ اسمـ ِّ
ظمّمقص ٟمٗمًف ومٜمٕمؿً ،مف ذًمؽ ،وي٠مشمٞمٜم٤م – إ ْن ؿم٤مء اهلل – أ َّن هذا ًمف ذم طمٞم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أ َُّم٤م سمٕمد ووم٤مشمف َُم ْـ
ٜمّم٥م ً
ويمٞمال قمـ حمٛمد سمـ َقمٌْد اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمٕمٗمق قم َّٛمـ يًٌف ٓ ،يًتٓمٞمع أطمد ،وٓ طمتك ُِمـ
هق اًمذي ُي َّ
آل سمٞمتف ،وٓ وزم إُمر ٓ ،يًتٓمٞمع ،ي٘مقل :هذا اًمذي ؾم٥م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أٟم٤م أن أقمٗمق قمٜمف! سمّمٗمتؽ
ُم٤مذا سمّمٗمتؽ ىمريًٌ٤م ًمف ،وهؾ و َّيمٚمؽ أ ْن شمٕمٗمقا سمّمٗمتؽ وزم إُمر ،وزم إُمر يٜم ِّٗمذ احلٙمؿ ،وم٤مًمٜمٌل صذغم اهلل قمٚمٞمذف
يٕمػ قمٜمف ىمتٚمف يم ُٕم ْ٘مٌَ٦م سمـ أيب ُُم َٕمذٞمط ىمتٚمذف،
وؾمٚمؿ ذم طمٞم٤مشمف يٕمٗمق ،إذا قمٗم٤م قمـ أطمد أظمذ سمٕمٗمقه :وهلذا سمٕمْمٝمؿ ًَم َّذام َحي ُ
وسملم أ َّن ىمتٚمف سمًٌ٥م اومؽمائف قمٚمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٤مُٕمر راضمع إًمٞمفَُ :مـ قمٗم٤م قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طم٤مل
َّ
طمٞم٤مشمف ُقم ِٗم َل قمٜمفَُ ،مـ أ َُمر سم٘متْٚمف ُىمتؾ ،سمٕمد ووم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – يمام ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م إ ْن ؿم٤مء اهلل ٓطم ً٘م٤م – َي٥م ىمتْؾ َُمـ
شمٕمرض ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٓمٚم ً٘م٤مٟٕ :مف ًمق يم٤من طم ًّٞم٤م ًمرددٟم٤م إُمر إًمٞمف :ي٤م رؾمقل اهلل ومالن ؾم ٌَّؽُ :م٤مذا ٟمٕمٛمؾ
َّ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمٜمحقه ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م – سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمٌقة ذم اإلؾمالم ( ،)3612وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة – سم٤مب ذيمر اخلقارج
وصٗم٤مَتؿ ( )1264قمـ أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف.

158

ّمتٯم ا٭مصارم اٛمسؾقل ٤مٜم ١ماٖمؿ ا٭مر٠مقل

٭مؾشقخ ٤مبد اهلل ا٭معـؼري

أشمٕمٗمق قمٜمف يمام قمٗمقت قمـ اسمـ احل٤مرث واسمـ أيب أُمٞم٦م وقمـ ومالن وقمـ ومالن أو شم٘متٚمف يمام ىمتٚم٧م ُقم ْ٘م ٌَ٦م وٟمحذقه ًمٙمذ ْـ
وضم َّ
ذؾ –
طمدٌّ ومٞمف ٌّ
سمٕمد أ ْن ُشمقذم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمق ٌّ
طمؼ ٔدُمل َي٥م اؾمذتٞمٗم٤مئف يمذام ؾمذٞم٠ميت – إ ْن ؿمذ٤مء اهلل َقمذ َّز َ
شمٗمّمٞمٚمف.
أيْم٤م ىمقل هذا اخل٤مرضمل ًَم َّذام ُىم ًِّٛم٧م شمٚمؽ اًمٖمٜم٤مئؿ ىم٤مل :إهن٤م ىمًٛم٦م ُم٤م أريد هب٤م وضمف اهلل ،وهذا يتْمٛمـ
ُِم ْـ ذًمؽ ً
واوح٤م ذم أُم٤مٟم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهلذا ىم٤مل ذم سمٕمض اًمرواي٤مت :اقمدل وم٢مين َحي أرك شمٕمذدل –
فم٤مهرا
ـمٕمٜمًً٤م
ً
ً
قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل – ،قمٛمر اؾمت٠مذن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ىمتْٚمف ،عمِ٤م َحي ي٘متٚمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذا يم٤من ذم اعمديٜم٦م،
واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام ىمٚمٜم٤م ذم ُم٘مدُم٦م اًمدرس يالطمظ إسمٕم٤مد اعمجتٛمع اعمًٚمؿ قمـ أ ْن يٗمِمق قمٜمف أ َّن رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘متؾ أصح٤مسمف ،وم٠مظمؼم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم أ ُْمره وذم أ ُْمر اسمـ ُأيب يمام ؾمٞم٠ميت أٟمف ٓ يريذد أ ْن
وحي ي٘مؾ :ي٤م قمٛمر ِ
يتحدث اًمٜم٤مس أٟمف ِيريد أ ْن ي٘متؾ أصح٤مسمفّ ،
وإٓ وم٘متٚمف ُم٤م هق َطم ٌّؼ ،هذا وأُمث٤مًمف ىم ْتْٚمف َطم ٌّؼَ ،
اشمذؼ اهلل
حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف،
ٓ َيقز أ ْن شم٘متٚمفً ،مٙم ْـ أظمؼمه أ َّن اًمًٌ٥م ذم ْشمرك ىمتْٚمف ُمراقم٤مة ُمّمٚمح٦م أ ْن ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أ َّن ً
وم٢مذا أراد رضمؾ ُِمـ ٟمجد أ ْن ُي٤مضمر إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو أراد رضمؾ ُِمـ اًمذ َٞم َٛمـ أو أراد رضمذؾ ُِمذـ قمٌذد
اًم٘مٞمس ذم اًمنمق أو همػمهؿ ،أراد أ ْن يً٤مومر ،شمً٤مومر وَت٤مضمر إمم رضمؾ إذا أؾمٚمؿ اًمرضمؾ قمٜمده ىمتٚمفُ ،م٤مذا شمريد ومٙم٤من
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يتّمؼم قمغم ه١مٓء ،ويم٤من طمٙمٛمٝمؿ اًم٘متؾ ،طمٙمٛمٝمؿ اًم٘متؾ يمام ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م ذم اخلقارج أٟمف ىم٤مل« :٭مَئِ ْـ
ِ
قهؿش يمام ؾمٞم٠ميت – إ ْن ؿم٤مء اهلل – ،ومدل قمغم أ َّن ىمتْؾ اعمج٤مهر
قه ْؿ َ٪ما ْ٫متُ ُؾ ُ
َأ َكَا َأ ْد َر ْ٬متُ ُُف ْؿ ََٕ ْ٫متُ َؾـ ُف ْؿ َ٫متْ َْؾ َ٤مادش َ « ،أ ْيـَ ََم ٭مَؼقتُ ُُؿ ُ
( )2

( )1

ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمثؾ هذا هق احلؼً ،مٙم ْـ ىمد ُيؽمك ىمتْٚمف زُمذـ اًمٜمٌذل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ ٕ ْضمذؾ ّأٓ
يتحدث اًمٜم٤مس أ َّن اًمٜمٌل ي٘متؾ أصح٤مسمفٟ ،مٕمؿ.
ىم٤مل رمحف اهلل :و ُِم ْـ ذًمؽ ىمقل َقمٌْد اهلل سمـ ُأيب﴿ :٭مئـ ر َ٘م ْعـََا إِ َ٧م اٛمَْ ِديـَ َِة ٭مَ ُقخْْ ِر َ٘مـ إَ َ٤م نز ِمـْ َْفىا إَ َذل﴾  ،وم٘مذ٤مل
( )3

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء – سم٤مب ىمقل اهلل قمز وضمؾ﴿ :وأما ٤ماد ٪ملهؾؽقا﴾ ( ،)3344وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة – سم٤مب ذيمر
اخلقارج وصٗم٤مَتؿ ( )1264قمـ أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف.
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م – سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمٌقة ذم اإلؾمالم ( ،)3611وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة – سم٤مب اًمتحريض قمغم ىمتؾ
اخلقارج ( )1266قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف.
( )3ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.8 :
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قفٌ ش (شمذرهمؿ سمذ٤مًمٖملم،
قمٛمر ريض اهلل قمٜمف :دقمٜمل أضب قمٜم٘مف  ،وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم« :إِ ًذا ُٖم ْر َ٤مد ٭مَى ُف ُأ ُكُى ٌ
اعمُ ْٕم ُروف َأن إٟمػ يرهمؿ ،إذا ىمٞمؾ :أرهمؿ اهلل أٟمٗمؽ َي ْٕمٜمِل ضمٕمؾ أٟمٗمؽ يٌ٤مذ اًمذؽماب ومذػمهمؿ إٟمذػ ،ومٞمحتٛمذؾ َأ ْن
شمٙمقن شمرهمؿ يم٤معمٕمروف اعمِمٝمقر ٕٟمف ؾمٞمؽمشم٥م قمغم هذا َأ ْن شمرهمؿ أٟمقف َِٕ ْضم ِؾ هذذا اعمُ ْٗم ًِذد َقم ٌْذد اهللِ ْسمذـ ُأيب ،وُمذ٤م
رضمحف هٜم٤م َأ َّن اعمراد شمرقمـ إن يم٤من ًمف وضمف ُمـ اًم ِ
أيْم٤م اعمقضمقد ذم اًمٜمًخ إظمرى ٕٟمذف حيتٛمذؾ َأ ْن شمٙمذقن
ٚمٖم٦م وهق ً
( )1

( )3

( )2

شمرهمؿ طمتك ذم اًمٜمًخ٦م اًمتل رضمع إًمٞمٝم٤م يمٜمًخ٦م اًمّم٤مرم وهمػمه ،حيتٛمؾ أن هذه سم٤مًمٖملم ،وم٢م ْن يم٤من ًمذف ُمٕمٜمذك واوذح
ومٜمٕمؿ ،وإٓ إصؾ أن إٟمػ هق اًمذي يرهمؿ ،سمٛمٕمٜمك أٟمف هق اًمذي يّمذؾ إمم إرض ،ومٞمحتٛمذؾ هذذا وهذذا واهلل
قفٌ ش ويم٤من ذًمؽ واإلؾمالم وٕمٞمػ ،ومخ٤مف أ ْن يٜمٗمر اًمٜم٤مس قمـ
أقمٚمؿ) ،وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم« :إِ ًذا ُٖم ْر َ٩م ُؿ ٭مَ ُف ُأ ُك ٌ
اإلؾمالم.
ويمذًمؽ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :مـ يع ُذر ِِن ِمـ ر٘م ٍؾ ٕم َؾ َغَـ ِل َأ َذاه ِْم َأه ِ٥مش ىم٤مل ؾمٕمد سمـ ُمٕم ٍ
ذ٤مذ ريض اهلل
َُ
ُ ْ
ْ َ ُ َ
َ ْ َْ ُ
قمٜمف :أٟم٤م أقمذرك ،إ ْن يم٤من ُِمـ إَ ْوس ضسم٧م قمٜم٘مفَ ،
وحي يٜمٙمر قمٚمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .
ِ
قمرض قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىمتْؾ
** يمام َشم َ٘مدََّّ م يٕمٜمل أ َّن طم َّ٘مف هق اًم٘متؾ َعمـ آذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهلذا َ
( )4

( )5

احلدَّ اًمذي َيذ٥م
وقمرض ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف ىمتْؾ اًمذي آذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم أهٚمفَّ ٕ :ن َّ
ذاك اًمرضمؾَ ،

( )1هق :قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمـ ٟمٗمٞمؾ اًم٘مرر اًمٕمدوي أسمق طمٗمص أُمػم اعم١مُمٜملم وًمد سمٕمد اًمٗمٞمؾ سمثالث قمنمة ؾمٜم٦م .أؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م ىمديام وه٤مضمر إمم
سمدرا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ووزم اخلالوم٦م قمنم ؾمٜملم ومخً٦م أؿمٝمر
اعمديٜم٦م ىمٌؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؿمٝمد ً
وىمتؾ يقم إرسمٕم٤مء ٕرسمع سم٘ملم ُمـ ذي احلج٦م وهق أول ُمـ اختذ اًمدرة( .أؾمد اًمٖم٤مسم٦م.)814/1 :
( )2إمم هٜم٤م أظمرضمف سمٜمحقه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن – سم٤مب ىمقًمف٠﴿ :مقاء ٤مؾقفؿ أ٠متغػرت هلؿ أم َل ٖمستغػر هلؿ﴾ ( ،)4925وُمًٚمؿ ذم
يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م – سم٤مب ٟمٍم إخ ً
ُمٔمٚمقُم٤م ( )2584قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف.
فم٤معم٤م أو
ً
( )3حي أىمػ قمٚمٞمٝم٤م ومٞمام سملم يدي ُمـ ُمّم٤مدر ُمٕمتٛمدة.
( ) 4هق :ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ سمـ اًمٜمٕمامن إود إٟمّم٤مري :صح٤ميبُ ،مـ إسمٓم٤ملُ .مـ أهؾ اعمديٜم٦م .يم٤مٟم٧م ًمف ؾمٞم٤مدة إوس ،ومحؾ ًمقاءهؿ يقم سمدر.
وؿمٝمد أطمدا  ،ومٙم٤من ممـ صمٌ٧م ومٞمٝم٤م .ويم٤من ُمـ أـمقل اًمٜم٤مس وأقمٔمٛمٝمؿ ضمًام .ورُمل سمًٝمؿ يقم اخلٜمدق ،ومامت ُمـ أصمر ضمرطمف .ودومـ سم٤مًمٌ٘مٞمع،
وقمٛمره ؾمٌع وصمالصمقن ؾمٜم٦م .وطمزن قمٚمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذم احلدي٨م« :اهتز ٤مرش ا٭مرْحـ ٛمقت ٠معد ٕمـ معاذش( .اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى:
.)422/3
سمٕمْم٤م ( ،)2661وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمتقسم٦م – سم٤مب ذم طمدي٨م اإلومؽ
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات – سم٤مب شمٕمديؾ اًمٜمً٤مء سمٕمْمٝمـ ً
(.)2772
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أ ْن يٜمٗمذ ومٞمف هق اًم٘متؾَٟ ،م َٕمؿ.
ذذام
ىم٤مل رمحف اهلل :احلدي٨م اخل٤مُمس قمنم :ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إُُمقي ذم «ُمٖم٤مزيفش قمذـ اًمِمذٕمٌلًَ :م َّ
اومتتح رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم َّٙمَّ٦م دقم٤م سمامل اًم ُٕمزى ومٜمثره سملم يديفُ ،صم َّؿ دقم٤م ً
ذؿ
رضمال ىمد ؾمامه وم٠مقمٓم٤مه ُمٜمٝم٤مُ ،صم َّ
دقم٤م أسم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب وم٠مقمٓم٤مه ُمٜمٝم٤مُ ،صم َّؿ دقم٤م ؾمٕمٞمد سمـ طمري٨م وم٠مقمٓم٤مهُ ،صم َّؿ دقم٤م ره ًٓم٤م ُِم ْـ ىمريش وم٠مقمٓم٤مهؿ ،ومجٕمؾ
ً
ُمث٘م٤مٓ وؾمٌٕمقن ،وم٘م٤مم رضمؾ وم٘م٤مل :إٟمؽ ًمٌّمػم طمٞم٨م شمْمع اًمتؼمُ ،صم َّؿ
يٕمٓمل اًمرضمؾ اًم٘مٓمٕم٦م ُِمـ اًمذه٥م ومٞمٝم٤م مخًقن
ىم٤مل اًمثّ٤مٟمٞم٦م ،وم٠مقمرض قمٜمفُ ،صم َّؿ ىم٤مم اًمث٤مًمث٦م وم٘م٤مل :إٟمؽ ًمتحٙمؿ وُم٤م ٟمرى ً
ُيؽ إِ ًذا
قمدٓ ،وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمَ « :و ْ َ
ِ
ِ
ِ
َّ َ٪ما ْ٫متُ ْؾ ُفش ،ومذه٥م ومٚمذؿ َيذده ،وم٘مذ٤مل قمٚمٞمذف اًمّمذالة
َٓ َي ْعدل َأ َٙمدٌٌ َٕم ْعديشُ ،صم َّؿ دقم٤م رؾمقل اهلل أسم٤م سمٙمر وم٘م٤مل« :ا ْذ َه ْ
واًمًالم« :٭مَق َ٫متَ ْؾتَف ٭مَر٘مق ُت ََأ ْن ي ُؽُقن َأو َُهلؿ و ِ
آٚم َر ُه ْؿش .
ْ َ
ُ َ َ ْ
ْ
َ
ومٝمذا ٟمص ذم ىمتْؾ ُِمثْؾ هذا اًمٓم٤مقمـ قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُِمـ همػم اؾمتت٤مسم٦م ،وهذه ىمّم٦م أظمرى همػم
( )1

وطمٜمَلم سمٕمد ذًمؽ ذم
قمكم ،ويم٤من ْ
هدْ م اًم ُٕم َزى ُقم َ٘مٞم٥م اًمٗمتح ؾمٜم٦م صمامنُ ،
ىمّم٦م همٜم٤مئؿ ُطمٜمَلم ،وٓ ىمّم٦م اًمذه٥م اًمذي سمٕمثف ٌّ
قمكم ؾمٜم٦م قمنم.
ذي اًم٘مٕمدة ،وطمدي٨م ي
يرض سمحٙمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ ،وٟمذزل اًم٘مذرآن سمت٘مريذر ذًمذؽ،
و َشم َ٘مدََّّ م أ َّن قمٛمر ىمتؾ اًمرضمؾ اًمذي َحي َ
وضمرُمف أؾمٝمؾ ُِمـ ُضمرم هذا.
ِ
ٞمح ْ ِ
لمش طمدي٨م اًمذي عمزه ذم ىمًٛم٦م ُ
اًمذ َهٞمٌ٦م (اًمذهٞمٌ٦م شمّمٖمػم اًمذه٥م) اًمتل أرؾمؾ هب٤م قمذكم ،وىمذ٤مل:
اًمّمح َ
وذم « َّ
ِ
«َْ ِ ِ ِ
او ُز َٙمـَ ِ
ِ ِ
ا٘م َر ُه ْؿ َي ْؿ ُر ُ٫مق َن ِم َـ ا٭مد ِ
يـ َ٬م ََىَم َي ْؿى ُر ُق ا٭مسى ْف ُؿ ِمى َـ
ُي ُر ُج م ْـ َئْض ِئ َه َذا َ٫م ْقم َيتْ ُؾق َن ٬متََاب اهللِ َر ْ٢مبًا َٓ ُ َ
إوٗمان ،٭مَئِـ َأدر ْ٬متُفؿ ٕ٫متؾـفؿ َ٫متْ َؾ ٤م ٍ
ادش .
ا٭مر ِمق ِةَ ،ي ْؼتُ ُؾق َن َأ ْهؾ ا ِإل ْ٠م َالمَ ،و َي َدَ ُ٤مق َن َأ ْهؾ
َ
ِ ْ َْ ُ ْ
( )2

وىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم٠« :مق ْخْ رج َ٫مقم ِْم ِ
آٚمر ا٭مز َمان ُٙمداث إَ ْ٠مـَ ِ
إٙمال ِمَ ،ي ُؼق٭مُق َن ِم ْـ ٚمََ ْ ِٝم
ان٠ُ ،م َػ َفاء ْ
َ َ ُ ُ ٌْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ٫مق ِل ِ ِ
او ُز إِيَم ُهن ُؿ َٙمـَ ِ
ِ ِ
قه ْؿ
قه ْؿ َ٪مىا ْ٫مت ُؾ ُ
ا٘م َر ُهؿَ ،ي ْؿ ُر ُ٫مق َن م َـ ا٭مديـ َ٬م َََم َي ْؿ ُر ُق ا٭مس ْف ُؿ م َـ ا٭مرمقة ٪مل ْيـَ ََم ٭مَؼقتُ ُؿى ُ
ْ َ
ا٭مٞميةَ ُ َٓ ،
َ
َ٪منِن ِْم ٫متؾفؿ أ٘مرا َٛم ِـ َ٫متَ َؾفؿ يقم ِ
ا٭مؼ َق َام ِةش .
ً ْ ُ ْ َْ
( )3

( )1حي أىمػ قمٚمٞمف.
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء – سم٤مب ىمقل اهلل قمز وضمؾ( :وأُم٤م قم٤مد وم٠مهٚمٙمقا) ( ،)3344وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة – سم٤مب ذيمر
اخلقارج وصٗم٤مَتؿ ( )1264قمـ أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف.
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م – سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمٌقة ذم اإلؾمالم ( ،)3611وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة – سم٤مب اًمتحريض قمغم ىمتؾ
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ومٝمذه إطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م دًمٞمؾ قمغم أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أ َُمر سم٘متؾ ـم٤مئٗم٦م هذا اًمرضمؾ اًمٕم٤مئ٥م قمٚمٞمف ،وأظمؼم
ِ
ت َأ ِدي ِؿ ا٭مس ََم ِءش ومرشمذ٥م اًم٘متذؾ قمذغم
ذ َ٫م ْت َٜم َ َْت َ
أ َّن ذم ىم ْتٚمٝمؿ ً
أضمرا ًمذ َٛم ْـ ىم َتٚمٝمؿ ،وىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمُ « :ه ْؿ َ ن
ُمروىمٝمؿ ُِمـ اًم ِّدِّ يـ ،وم ُٕم ِٚمؿ أٟمف اعمقضم٥م ًم٘متٚمٝمؿ ًَم َّذام همٚمقا ومٞمف طمتك ُمرىمقا ،وهؿ أصٜم٤مف ،ويم٤من هذا أوهلؿ ىمد ظمرج ذم
( )1

زُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٕم٤مب ىمًٛمف.
ِ
ومٛمـ ز َقمؿ أٟمف َيقر ذم ىمًٛمف ومٝمق ِّ
ُمٙمذب ًمف ،وٓ َي٥م اشمٌ٤مقمف
وم ُٙم رُؾ َُمـ قم٤مب ؿمٞمئً٤م ُمـ ُؾمٜمََّّتف ومحٙمٛمف يمحٙمٛمٝمؿَ ،
قمٜمده ،وهق ُمٜم٤مىمض ًمِ َذام شمْمٛمٜمتف اًمرؾم٤مًم٦م ُِمـ أُم٤مٟمتف ووضمقب ـم٤مقمتف ،وزوال احلرج قمـ اًمٜم ْٗمس ُِمذـ ىمْمذ٤مئف سم٘مقًمذف
ومٛمـ ـم َٕمـ ذم هذا وم٘مد ـم َٕمـ ذم صح٦م
وومٕمٚمف ،وم٢م َّن اهلل ىمد أوضم٥م ـم٤مقمتف وآٟم٘مٞم٤مد حلٙمٛمف ،وأٟمف ٓ حيٞمػ قمغم أطمدَ ،
شمٌٚمٞمٖمف ،وذًمؽ ـم ْٕم ٌـ ذم اًمرؾم٤مًم٦م ،وهذا ُِمـ أىمٌح اًمٙمٗمر وأؿمٜمٕمف.
** راضمع ٟمص احلدي٨م هؾ هق ُطمدََّّ اث وٓ طمداث

اًمًٜمَّ٦م اخل٤مُمً٦م قمنمة مجٚم٦م ُِمـ اًمقىم٤مئع وهل وىم٤مئع ُمتٗمرىم٦م ومٞمٝم٤م اقمؽماض قمغم اًمٜمٌذل
ذيمر رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم هذه ر
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم أ ُْمر ىمًٛمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم ي٘مًؿ اعم٤مل يراقمل ُمّمٚمح٦م
أٟم٤مؾم٤م وأيمثر هلؿ ُِمـ صٜم٤مديد اًمٕمرب وُمِم٤مهػمهؿ يت٠م ًَّمٗمٝمؿ قمغم اإلؾمالم ،ويم٤من اعم٤مل ٓ يً٤موي
اإلؾمالم ،ومر َّسمام أقمٓمك ً
قمٜمده صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؿمٞم ًئ٤م ،وٓ يراه ؿمٞم ًئ٤م صٚمقات اهلل وؾمذالُمف قمٚمٞمذف ،ومذر َّسمام أقمٓمذك سمٕمذض زقمذامء اًم٘مٌ٤مئذؾ
أيْمذ٤م إهمذرا ٌء ُٕمثذ٤مهلؿ ُِمذـ زقمذامء
يمٌػما ًمٞمت٠مًمٗمٝمؿ ويثٌتقا قمغم اإلؾمالم ،وًمٞمٙمقن ذم ذًمذؽ ً
واعم١م ِّصمريـ أقمٓم٤مهؿ ؿمٞمئً٤م ً
اًم٘مٌ٤مئؾ إظمرى طمتك ي٘مقًمقاً :مق أ َّٟم٤م أؾمٚمٛمٜم٤م وأؾمٚمٛم٧م ىمٌٞمٚمتٜم٤م حلّمؾ ًمٜم٤م ُِمثْؾ ُم٤م طمّمؾ ًمزقمٞمؿ ىمٌٞمٚم٦م ىمريش أو متٞمؿ أو
همػمهؿ مم َّـ أقمٓم٤مهؿ وأضمزل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،ومٞمجلء َُمـ ٓ يٗم٘مف ومٞمٕمذؽمض قمذغم اًمٜمٌذل صذغم اهلل قمٚمٞمذف
وؾمٚمؿ ويٓمٕمـ ذم ىمًٛمف هذا سم٤مًمٜمٔمر إمم أٟمف ًمٞمس سمٕم٤مدل ،يمٞمػ يٕمٓمذل هذذا ويٙمثذر ًمذف وٓ يٕمٓمٞمٜمذل هذذا ُمذراده،
وم٤مًمٓم٤مقمـ ىمد شمٚمٌَّ٨م سمخٌٞمثتلم :اخلٌٞمث٦م إومم أؾمقأمه٤م وهل اًمٓمٕمـ ذم قمدًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،اخلٌٞمثذ٦م اًمث٤مٟمٞمذ٦م أ َّن
اعمقوقع ُمقوقع رقم٤مقم٦م ُد ْٟم َٞم٤م وىمًؿ ُم٤مل ،وي٘مقم أُم٤مم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٗمج٤مضم٦م وىمٚم٦م أدب وي٘مذقل ُِمثْذؾ
هذه اًمٙمٚمٛم٦م ،ومٝمذا اًمٓم٤مقمـ ذم أ ُْمر ىمًٛم٦م ُم٤مل اًم ُٕم َّزى عم٤م ُٟمثر سملم يديف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،ضم٤مء هذا اًمِم٘مل وىمذ٤مل:
اخلقارج ( )1266قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف.
( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم سم٤مب :وُمـ ؾمقرة آل قمٛمران ( ،)3222وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح (ُ )3554مـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل
قمٜمف.
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إٟمؽ ًمٌّمػم طمٞم٨م شمْمع اًمتؼم ،يٕمٜمل أٟمؽ قمٜمدك دراي٦م عم٤م شمْمع اًمتؼم هذا اًمذه٥م وشمٕمرف ..يٕمٜمل قمغم ؾمٌٞمؾ – قمٞمذ٤م ًذا
ومٚمام يمرر واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُيٕمرض قمٜمف ،وم٘م٤مل يمٚمٛمتف اًم٘مٌٞمح٦م :إٟمؽ ًمتحٙمؿ وُم٤م ٟمرى ً
قمدٓ.
سم٤مهلل – اًمٚمٛمزَّ ،
ُيؽ إِ َذا ََل ْ َأ ْ٤م ِد ْل َم ْـ َي ْع ِد ُلش إذا َحي يٕمدل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومال أطمد يٕمدلُ ،صم َّؿ إٟمف أ َُمر أسمذ٤م سمٙمذر أ ْن
وم٘م٤ملَ « :و ْ َ
ي٘متٚمف ،ومذه٥م وم َٚمؿ َيده.
قمام ىم٤مًمف أو ه٤مت سمف
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم :هذا ٟمص قمغم أٟمف ُي٘متؾ سمدون اؾمتت٤مسم٦مٟٕ :مف َحي َي ُ٘مؾ :اـمٚم٥م ُمٜمف أ ْن يرضمع َّ
ٟمًتتٞمٌف ،سمؾ أ َُمر سم٘متٚمف ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ي٘مقل :وهذا اًمٕم٤مئ٥م ًمٞمس هق اخل٤مرضمل اًمذي قم٤مب قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ
قمكم،
ىمًٛم٦م همٜم٤مئؿ ُطمٜمَلم ،وًمٞمس هق اخل٤مرضمل اًمذي قم٤مب قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمًٛم٦م اًمذه٥م اًمذي سمٕمثف ٌ
ُذ َهٞمٌ٦م شمّمٖمػم اًمذه٥م ذم شمؼمه ُِمـ اًمٞمَ َٛمـ ،وم٤مقمؽمض قمغم ىمًؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ي٘مقل :هذذه ىمّمذ٦م واىمٕمذ٦م
أظمرى ُمت٠مظمرةٕ :ن ىمّم٦م ُطمٜمَلم وىمّم٦م اًمذه٥م هذه ىمٌؾ ،أ َُّم٤م هذه سمٕمد أ ْن ُومتِح٧م ُم َّٙمَّ٦م ،ي٘مقل رمحف اهلل :إهن٤م خم٤مًمٗمذ٦م
أيْم٤مَ :شم َ٘مدََّّ م أ َّن قمٛمذر وهذق
ٕ َّن ومتْح ُم َّٙمَّ٦م سمال ؿمؽ ىم ٌْؾ ُطمٜمَلمً ،مٙمـ اًمٖمرض أ َّن هذه واىمٕم٦م همػم شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦م ،ي٘مقل ً
يذرض ؿمذخص سمحٙمذؿ اًمٜمٌذل قمٚمٞمذف اًمّمذالة
ذذام َحي َ
ًمٞمس ُمقضمق ًدا ذم اعمختٍم وًمٙمٜمََّّف ُمقضمقد ذم إصؾ أ َّن ُقم َٛمر ًَم َّ
واًمًالمَ ،طم َٙمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ُمً٠مًم٦م ومذه٥م هذا اًمذي ُطم ِٙمؿ ًمف وىم٤مل :اذه٥م سمٜمذ٤م إمم ُقم َٛمذر ،وم٘مذ٤مل
قمٛمر ريض اهلل قمٜمف :ىم٣م ذم أ ُْمريمام اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  ،ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،وم٘م٤مل :اٟمتٔمر ،ومدظمؾ وأظمذذ اًمًذٞمػ
وىمتٚمف ،وٟمزل اًم٘مرآن سم٢مىمرار ُم٤م ومٕمؾٟٕ :مف أ َسمك طمٙمؿ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.
طمؼ اًمٜمٌل صغم
ي٘مقل :هذا اًمذي ذه٥م إمم ُقم َٛمر ًمٞمحٙمؿ ضمرُمف أؾمٝمؾ ُِمـ هذا اًمذي وىمع ذم هذا احل٤مل اًمٗم٩م ذم ِّ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؿم٤مومٝمف سمٛمثؾ هذاُ ،صم َّؿ ذيمر ىمّم٦م اًمذي عمز اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم واًمذي ورد ومٞمف ىمقًمف شمٕمذ٤ممم:
ِ
﴿و ِمـْ ُْفؿ مـ َي ْؾ ِؿ ُز َ
ذذام ىمًذؿ
َ
ُك ِْم ا٭مصدََ َ٫مات﴾ وهق اخل٤مرضمل اًمذي عمز اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مٟمف َحي يٕمذدلًَ ،م َّ
( )1

قمكم ريض اهلل قمٜمف ،وأظمؼم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًذالم أٟمذف
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم شمٚمؽ اًم٘مًٛم٦م اًمذهٞمٌ٦م اًمتل أرؾمؾ هب٤م ٌّ
( )2

( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.58 :
( )2هق :قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م اهل٤مؿمٛمل اًم٘مرر ،أسمق احلًـ :أُمػم اعم١مُمٜملم ،راسمع اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ،وأطمد اًمٕمنمة اعمٌنميـ ،واسمـ
إؾمالُم٤م سمٕمد ظمدَي٦م ،وًمد سمٛمٙم٦م ،وريب ذم طمجر
قمؿ اًمٜمٌل وصٝمره ،وأطمد اًمِمجٕم٤من إسمٓم٤مل ،وُمـ أيم٤مسمر اخلٓمٌ٤مء واًمٕمٚمامء سم٤مًم٘مْم٤مء ،وأول اًمٜم٤مس
ً
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وحي يٗم٤مرىمف .ويم٤من اًمٚمقاء سمٞمده ذم أيمثر اعمِم٤مهد .وأىم٤مم قمكم سم٤مًمٙمقوم٦م إمم أن ىمتٚمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ همٞمٚم٦م ذم ُم١ماُمرة 17
رُمْم٤من ؾمٜم٦م 42هذ( .أؾمد اًمٖم٤مسم٦م.)789/1 :
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ِ
ِ
«َْ ِ ِ ِ
ِى ِ
او ُز
ُي ُر ُج م ْـ َئْض ِئ َه َذا ا٭مر ُ٘م ِؾش يٕمٜمل ُمـ أصٚمف « َ٫م ْق ٌمش هذا طم٤مهلؿ – قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل – « َيتْ ُؾق َن ٬متََاب اهللِ َر ْ٢م ًبا َٓ ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
إو َٗمى ِ
َٙم َـ ِ
انش  ،يٕمٜمذل
ا٘م َر ُه ْؿ َي ْؿ ُر ُ٫مق َن م َـ ا٭مديـ َ٬م َََم َي ْؿ ُر ُق ا٭مس ْف ُؿ م َـ ا٭مرمقةَ ،ي ْؼ ُت ُؾق َن َأ ْه َؾ ا ِإل ْ٠م َالمَ ،و َي َدَ ُ٤مق َن َأ ْهؾ ْ
( )1

أؿم٘مك َُمـ ؿم٘مٞم٧م هبؿ إ َُّم٦م اخلقارج ،هم٤مًم٥م ىمتٚمٝمؿ ذم اعمًٚمٛملم ،ر
وي٘مؾ أ ْن ي٘م٤مشمٚمقا اًمٙمٗم٤مر ،سمؾ يم٤من أوائٚمٝمؿ ي٘مقًمقن:
ُمر اخلقارج قمغم َقمٌْد اهلل سمـ ظمٌٞم٥م وأظمذوه رمحف اهلل ويم٤من واًمٞمً٤م
اًمٙمٗم٤مر هلؿ قمٝمد طمتك ًَم َّذام ىمتٚمقا َقمٌْد اهلل سمـ ظمٌٞم٥م َّ
ظمٜمزير ُِمـ ظمٜمذ٤مزير أهذؾ اًمذ َُّمذ٦م:
ًمٕمكم ،ومٛمر ظمٜمزير ُِمـ اخلٜم٤مزير ومٜمٗمحف أطمدهؿ سمًٞمٗمف ،وم٘م٤مل أطمد اخلقارج ًمف :هذا
ٌ
يمٞمػ شمتٕمرض هلذا اخلٜمزير أٟم٤مس هلؿ قمٝمد ،وم٘م٤مل َقمٌْد اهلل :أٓ أظمؼميمؿ سمام هق أقمٔمؿ ُِمـ هذا اخلٜمزير ىم٤مًمقا :سمذغم،
ذسمح٤م – قمٞم٤م ًذا
ضب هذا اخلٜمزير ،ىم٤مل :وم٘مدُمقه ومذسمحقه ً
ىم٤مل :أٟم٤م ،أٟم٤م ُمًٚمؿ شمًتحٚمقا ىمتكم وأٟمتؿ أن شمتقرقمقا قمـ ْ
سم٤مهلل – وسم٘مروا سمٓمـ أم وًمده :وهلذا ىم٤مشمٚمٝمؿ َقم ِ ٌّكم ريض اهلل قمٜمف سمٕمد هذه ،يمام ىمذ٤مل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ٠ُ « :مى َػ َفاء
صٖم٤مراُ ،م٤مذا ىم٤مل قمٚمٞمذف
إَ ْٙم َال ِمش يٕمٜمل قم٘مقهلؿ وٕمٞمٗم٦م « ُٙمداث َأ ْو ُٙمدََ َٗماء إَ ْٙم َال ِمش يٕمٜمل أهنؿ ذم اًمٖم٤مًم٥م يٙمقٟمقن
ً
ِ
ٍ
ِ
قه ْؿش يٕمٜمذل أ َّن هذذا هذق
قه ْؿ َ٪مىا ْ٫متُ ُؾ ُ
اًمّمالة واًمًالم «٭مَئ ْـ َأ ْد َر ْ٬متُ ُف ْؿ َٕ ْ٫متُ َؾـ ُف ْؿ َ٫متْ َؾ َ٤مادش وىمذ٤ملَ « :أ ْيىـَ ََم َ٭مؼقتُ ُؿى ُ
طمٙمٛمٝمؿَُ ،مـ أوهلؿ ذاك اًمذي اقمؽمض قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وىم٤مل ومٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿْ َ « :
ُي ُر ُج ِم ْـ
َِئْ ِض ِئ َه َذاش ُِمـ أصٚمف « َ٫م ْق ٌمش هذا طم٤مهلؿ ،ذم سمٕمض اًمرواي٤مت وهذا ُِمـ إُمقر اًمتل ٟمً٠مل اهلل أ ْن َيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ذم
قم٤مومٞم٦م مُمٜمٝم٤م « ،ي ْؼرءو َن ا٭مْ ُؼرآ َن َ ِ
حيتجقن سم٤مًمٜمّمقص ئمٜمقن أ َّن اًمٜمّمقص
ُيس ُبق َن َأك ُف َُهل ْؿ َو ُه َق َ٤م َؾ ْق ِفؿش  ،يٕمٜمل أهنؿ ر
ْ
ْ
َ َ ُ
( )3

( )2

( )4

ومٞمٝم٤م ُم٤م ر
يدل قمغم ومٕمٚمٝمؿ ،واًمٜمّمقص ًمٞمً٧م هلؿ ،سمؾ هل قمٚمٞمٝمؿ – قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل – وم٘م٤مل رمحف اهلل :هذه إطم٤مدي٨م شمدل
قمغم أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أ َُمر سم٘متؾ ـم٤مئٗم٦م هذا اًمرضمؾ اًمذي قم٤مب قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمذٚمؿ وأظمذؼم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمام ذم ىمتٚمٝمؿ ُِمـ إضمر.
ِ
ِ
ومٛمـ ز َقمؿ
ُصم َّؿ أظمذ ىم٤مقمدة ُمـ ُيم ُِّؾ ُم٤م َشم َ٘مدََّّ مُ :يم رُؾ َُمـ قم٤مب ؿمٞمئً٤م ُمـ ُؾمٜمََّّتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومحٙمٛمف طمٙمٛمٝمؿَ ،
أٟمف َيقر ذم اًم٘مًٛم٦م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مد َّ
يمذسمفٟٕ :مف أطمؼ اًمٜم٤مس سم٤مُٕم٤مٟم٦م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،وهذا يٜم٤مىمض
ً
رؾمقٓ هلل ائتٛمٜمف اهلل قمغم اًمقطمل ُصم َّؿ َيذقر ذم أ ُْمذر
ُم٤م يٕمؽمف سمف ذاك اخل٤مرضمل ُِمـ أ َّن هذا رؾمقل اهلل ،ومٙمٞمػ يٙمقن
( )1شم٘مدم خترَيف.
( )2شم٘مدم خترَيف.
( )3شم٘مدم خترَيف.
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة – سم٤مب اًمتحريض قمغم ىمتؾ اخلقارج ( )1266قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف.
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ِ
ومٛمـ ـمٕمـ ذم ُِمثْؾ هذا ومٝمق ـم٤مقمـ ذم شمٌٚمٞمٖمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
شم٤مومف ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م ! هذا أ ُْمر ٓ ي٘مقل سمف قم٤مىمؾَ ،
يمٗمر فم٤مهرَٟ ،م َٕمؿ.
وذًمؽ ٌ
ىم٤مل رمحف اهلل :ومّمؾ
وأ َُّم٤م إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ :وم٘مد ُٟم٘مؾ ذًمؽ قمٜمٝمؿ ذم ىمْم٤مي٤م ُمتٕمددة ُمٜمتنمة ُمًتٗمٞمْم٦مَ ،
وحي يٜمٙمره٤م أطمد
ُمٜمٝمؿ ومّم٤مرت إمج٤م ًقم٤م.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :واقمٚمؿ أٟمف ٓ يٛمٙمـ ادقم٤مء إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم ُمً٠مًم٦م ومرقمٞم٦م سم٠مسمٚمغ ُِمـ هذه اًمٓمريؼ.
وم ِٛمـ ذًمؽ ُم٤م ذيمره ؾمٞمػ سمـ ُقمٛمر اًمتَّ َِّٛم ِ
ٞمٛمل ،ىم٤ملُ :رومع إمم اعمٝم٤مضمر اُمرأشم٤من ُمٖمٜمٞمت٤من ،همٜم٧م إطمدامه٤م سمِمتؿ اًمٜمٌل
ْ
َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ومذذ٘مٓمع يده٤م وٟمزع صمٜم٤مي٤مه٤م ،وهمٜم٧م إظمرى هبج٤مء اعمًٚمٛملم :وم٘مٓمع يده٤م وٟمزع صمٜمٞمتٝم٤م.
ومٙمت٥م إًمٞمف أسمق سمٙمر :سمٚمٖمٜمل اًمذي هت سمف ذم اعمرأة اًمتل همٜم٧م سمِمتؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومٚمذقٓ ُمذ٤م ىمذد
ُمرشمدٌّ  ،أو ُمٕم٤مهد
ومٛمـ شمٕم٤مـمك ذًمؽ ُِمـ ُمًٚمؿ ومٝمق ٌّ
ؾمٌ٘متٜمل ومٞمٝم٤م ُٕمرشمؽ سم٘متٚمٝم٤مَّ ٕ :ن َّ
طمدَّ إٟمٌٞم٤مء ًمٞمس يِمٌف احلدودَ ،
ومٝمق حم٤مرب هم٤مدر.
ويمت٥م إًمٞمف ذم اًمتل شمٖمٜم٧م هبج٤مء اعمًٚمٛملم :أ َُّم٤م سمٕمد وم٢مٟمف سمٚمٖمٜمل أٟمؽ ىمٓمٕم٧م يد اُمذرأة شمٖمٜمذ٧م هبجذ٤مء اعمًذٚمٛملم
وم٠مدب وشم٘مدُم٦م دون اعمثٚم٦م ،وإ ْن يم٤مٟم٧م ذُمٞم٦م ومٚمٕمٛمري عم٤م صٗمح٧م قمٜمف
وٟمزقم٧م صمٜمٞمتٝم٤م ،وم٢من يم٤مٟم٧م مم َّـ شمدََّّ قمل اإلؾمالم
ٌ
ُِمـ اًمنمك أقمٔمؿ ،وًمق يمٜم٧م شم٘مدُم٧م إًمٞمؽ ذم ُِمثْؾ هذا ًمٌٚمٖم٧م ُمٙمروهؽ ،وم٤مىمٌؾ اًمدقم٦م وإ َّي٤مك واعمثٚم٦م ذم اًمٜم٤مس ،وم٢مهن٤م
ُم٠مصمؿ وُمٜمٗمرة ّإٓ ذم ىمّم٤مص .
ٌ
( )1

وذيمر هذه اًم٘مّم٦م همػم ؾمٞمػ ،وهذا يقاومؼ ُم٤م َشم َ٘مدََّّ م قمٜمف :أٟمف َُمـ ؿمتؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ يمذ٤من ًمذف أ ْن
ي٘متٚمف ،وًمٞمس ذًمؽ ٕطمد سمٕمده ،وهذا سيح ذم وضمقب ىمتْؾ َُمـ ؾمذ٥م اًمٜمٌذل صذغم اهلل قمٚمٞمذف وؾمذٚمؿ ُِمذـ ُمًذٚمؿ
وُمٕم٤مهد ،وإ ْن َيمَ٤م َٟمَ٧م اُمرأة ،وأٟمف ي٘متؾ سمدون اؾمتت٤مسم٦م ،سمخالف َُمـ ؾم٥م اًمٜم٤مس ،وأن ىمتٚمٝم٤م طمدٌٌّّ ًمألٟمٌٞم٤مء ،يمام أ َّن ضم ْٚمد
طمدًّ ا ،ومٙمره أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف أ ْن َيٛمع
طمدٌّ ًمف ،وإ َّٟمَّام َحي ي٠مُمره سم٘متٚمٝم٤مٟٕ :مف اضمتٝمد ومٞمٝم٤م وقمٛمؾ هل٤م ًّ
ؾم٥م همػمهؿ ٌّ
َُمـ َّ
قمٚمٞمٝم٤م طمديـ ،وحيتٛمؾ أهن٤م أؾمٚمٛم٧م أو شم٤مسم٧م ،وم٘مٌؾ اعمٝم٤مضمر شمقسمتٝم٤م ىم ٌْؾ يمت٤مب أيب سمٙمر ،وهق حمؾ اضمتٝم٤مد ؾمذٌؼ ومٞمذف
طمٙمؿ وم َٚمؿ يٖمػمه أسمق سمٙمرَّ ٕ :ن آضمتٝم٤مد ٓ يٜم٘مض سم٤مٓضمتٝم٤مد.
ٌ
(« )1شم٤مريخ اًمٓمؼميش (.)342 ،341/3
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ؾم٥م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمذالة واًمًذالم وأهنذؿ
** سمدأ رمحف اهلل سمذيمر إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ قمغم ىمتْؾ َُمـ َّ
أمجٕمقا قمغم هذا ،وي٘مقل :اقمٚمؿ أٟمف ٓ يٛمٙمـ أ ْن يتْمح إمج٤مع ُمثْؾ ُم٤م يتْمح إمج٤مقمٝمؿ قمغم ُِمثْؾ هذه اعمً٤مًم٦م ،وإمجذ٤مع
ِ
ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُي٘متؾ
اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ قمغم ىم ْتؾ
اًمً٤مب هق ُمـ ضمٝمتلم :إ َُّم٤م سم٤مًمٗمتقى سم٠من َُمـ َّ
ّ
وإ َُّم٤م سم٤مًمتٓمٌٞمؼ اًمٗمٕمكم سم٘متؾ َُمـ ؾمٌَّف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.
ذيمر هٜم٤م ىمّم٦م اعمٝم٤مضمر ،وومٞمف أ َّن اُمرأة همٜمَّ٧م سمِمتؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٤معمٝم٤مضمر َحي ي٘متٚمٝم٤م ،سمؾ ىمٓمع يذده٤م
ؾم٥م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،وهلذا يمت٥م إًمٞمف أسمذق سمٙمذر يٚمقُمذف
وٟمزع صمٜم٤مي٤مه٤م ،وهذا ًمٞمس احلد اعمٗمروض ومٞمٛمـ َّ
ؾم٥م اًمٜمٌل
وأظمؼمه أ َّن َّ
يمٛمـ يتٕمدى قمغم همػمهؿَّ ٕ :ن َُمـ َّ
طمدَّ إٟمٌٞم٤مء ًمٞمس يمٖمػمهؿ :اًمذي يتٕمدى قمغم إٟمٌٞم٤مء ًمٞمس َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمرشمد ومحٙمٛمف اًم٘متؾ ،وهٙمذا اعمرأة إظمرى همٜم٧م هبج٤مء اعمًٚمٛملم ،ىمٓمع يذده٤م وٟمذزع صمٜمٞمتٝمذ٤م،
سمًذ٥م اًمٜمٌذل قمٚمٞمذف
أيْم٤م ،ويٌدو أ َّن طم٤مل إومم همػم اًمث٤مٟمٞم٦م ،إومم – قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل – همٜمذ٧م
وم٠مظمؼمه أ َّن هذا ٓ يٜمٌٖمل ً
ِّ
اًمّمالة واًمًالم واًمث٤مٟمٞم٦م َحي شمتٕمرض ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وإ َّٟمَّام هج٧م اعمًٚمٛملم ،ي٘مقل :إ ْن يم٤مٟم٧م ُمًٚمٛم٦م ومٝمذا
طمدِّ اعمثٚم٦م سم٘مٓمع اًمٞمد أو ْٟمزع اًمثٜم٤مي٤م وٟمحقه٤م ،ومٝمذا ٟمقع ُِمذـ اعمُثٚمذ٦مَ ٓ ،يذقز أ ْن
مم َّ٤م وىمع ُمٜمؽ أدب ًمٙم ْـ ٓ يّمؾ إمم ِّ
ُيٗمٕمؾ ُِمثْؾ هذا ّإٓ إذا يم٤من ذم رء ُِمـ اًم٘مّم٤مص ،ومٝمذا ٓ ظمػم ومٞمف ّإٓ إذا يم٤من َّ
دل قمٚمٞمف اًمٜمص ،أ َُّمذ٤م أ ْن شم٘مٓمذع اًمٞمذد
هٙمذا ُِمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًؽ ٟم٘مقل ٓ :يّمٚمح هذا ،إومم يم٤من يٜمٌٖمل أ ْن شم٘متٚمٝم٤م ىمتالًٕ :هن٤م ؾمذ ٌَّ٧م اًمٜمٌذل صذغم اهلل قمٚمٞمذف
وؾمٚمؿ ،واًمث٤مٟمٞم٦م شمٕم٤مىمٌٝم٤م سمدون اعمُثٚم٦م يم٘مٓمع اًمثٜم٤مي٤م أو ىم ْٓمع اًمٞمد وٟمحقهْٟ ،مزع اًمثٜم٤مي٤م أو ىم ْٓمع اًمٞمد هذا ٓ وضمف ًمف ،وم٢م َُّم٤م ْ
أن
ُشمًجـ ُ
طمدٌّ وٟمقع ُِمـ اًمتٕمدي ُمٜمٝم٤مً ،
ُمثال ىمٓمٕم٧م يذد أطمذد
ودمٚمد وٟمحق ذًمؽ ،أ َُّم٤م ُِمثْؾ هذا ومال يّمٚمح ّإٓ إذا ُوضمد ٌّ
ومت٘مٓمع يده٤م ،أو شمنق ومت٘مٓمع يده٤م ،أ َُّم٤م ُم٤م ؾمقى ذًمؽ ُِمـ اًمٕم٘مقسم٤مت ٟم٘مقل ٓ :يّمٚمح أ ْن يٙمقن هذا ومٞمٝم٤م.
طمدِّ همػمهؿ :عم٤مذا َحي يذ٠مُمره أسمذق سمٙمذر
طمدر إٟمٌٞم٤مء خيتٚمػ قمـ ِّ
طمدَّ إٟمٌٞم٤مء خيتٚمػ ،وهذا هق اًمِم٤مهد ،ر
وأظمؼم أ َّن َّ
ِ
ِ
ذذام وىمذع احلٙمذؿ
سم٘متٚمٝم٤م ي٘مقل :ر َّسمام أهن٤م أؾمٚمٛم٧م ىمٌؾ يمت٤مب أيب سمٙمر هذا ُم ْـ ضمٝم٦م ،وُم ْـ ضمٝم٦م أظمرى ًمٕم َّؾ أسم٤م سمٙمر ًَم َّ
إول َحي ُيرد أ ْن يٜم٘مْمف سمحٙمؿ آظمرَّ ٕ :ن آضمتٝم٤مد ٓ يٜم٘مض سم٤مضمتٝم٤مد ُمثٚمفَٟ ،م َٕمؿ.
َّ
ؾم٥م اًمٜمٌل
ىم٤مل رمحف اهلل :وروى طمرب ذم «ُمً٤مئٚمفش قمـ ًمٞم٨م قمـ جم٤مهد ىم٤ملُ :أيت ُقم َٛمر ريض اهلل قمٜمف سمرضمؾ َّ
( )1

( )1هق :جم٤مهد سمـ ضمؼم ،اإلُم٤مم ،ؿمٞمخ اًم٘مراء واعمٗمنيـ ،أسمق احلج٤مج اعمٙمل ،إؾمقدُ ،مقمم اًم ً٤مئ٥م سمـ أيب اًمً٤مئ٥م اعمخزوُمل ،وي٘م٤ملُ :مقمم قمٌد
اهلل سمـ اًمً٤مئ٥م اًم٘م٤مرئ ،وي٘م٤ملُ :مقمم ىمٞمس سمـ احل٤مرث اعمخزوُمل روى قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،وم٠ميمثر وأـم٤مب ،وقمٜمف أظمذ اًم٘مرآن ،واًمتٗمًػم ،واًمٗم٘مف،
ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م إُم٤مم ذم اًمتٗمًػم وذم اًمٕمٚمؿُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وُمئ٦م ،وهق اسمـ صمالث وصمامٟملم .اٟمٔمر َتذي٥م اًمٙمامل
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أطمدً ا ُمـ أٟمٌٞم٤مئف وم٤مىمتٚمقهش .
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘متٚمف ُصم َّؿ ىم٤ملُ« :مـ ؾم٥م اهلل َأو َر ُؾمقًمف َأو ً
وىم٤مل جم٤مهد قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام« :أيام ُمً ِٚمؿ ؾم٥م اهلل َأو رؾمقًمف َأو أطم ا ُمـ إ ِ
ٟمٌٞم٤مءَ ،وم٘مذد يمذذب
ًدً
َّ
َ ُ
ُ ْ
سمِرؾمقل اهلل ،و ِهل ِردة ،يًتتَ٤مب َوم ِ٢من شمَ٤مب و ِإ َّٓ ىمتؾ ،وأيام ُمٕم٤مهد ؾم٥م ا ُمـ إ ِ
ٟمٌٞم٤مءَ ،وم٘مد ٟم٘مض اًمٕمٝمد وم٤مىمتٚمقهش.
أطمدًً
َ َ َّ ُ ْ َ َ
َ َ َ
َ ُ
( )1

أيْم٤م أ َّن ُقم َٛمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ًمٚمٜمٌٓمل اًمذي يمت٥م ًمف يمت٤م ًسم٤م طملم دظمؾ اًمِم٤مم ،ويم٤من ىمد وىمع ُمٜمف
وروى طمرب ً
ُدظمؾ قمٚمٞمٜم٤م ِذم ديٜمٜم٤مش (ًمتدظمؾ :سمٙمن اًمالم ٓم اًمتٕمٚمٞمؾ) «حي أقمٓمؽ إَُم٤من ًمتُ ِ
رء وم٘م٤مل« :حي أقمٓمؽ إَُم٤من ومتُ ِ
ُدظمؾ
َ
َ
قمٚمٞمٜم٤م ِذم ديٜمٜم٤مً ،مئـ قمدت ٕضسمـ قمٜم٘مؽش.
ومٝمذا ُقم َٛمر ريض اهلل قمٜمف سمٛمحي ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م ُِمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ي٘مقل عمَِ ْـ قم٤مهده :إ َّٟم٤م َحي ٟمٕمٓمؽ اًمٕمٝمذد
قمغم أ ْن شمدظمؾ قمٚمٞمٜم٤م ذم ديٜمٜم٤م ،وطمٚمػ ًمئـ قم٤مد ًمٞميسمـ قمٜم٘مف ،ومٕمٚمؿ سمذًمؽ إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمذٜمٝمؿ قمذغم أ َّن
أهؾ اًمٕمٝمد ًمٞمس هلؿ أ ْن ئمٝمروا آقمؽماض قمٚمٞمٜم٤م ذم ديٜمٜم٤م ،وأ َّن ذًمؽ ُمٌٞمح ًمدُم٤مئٝمؿ.
ِ
ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهذا فم٤مهر ٓ ظمٗم٤مء سمف.
وإ َّن ُمـ أقمٔمؿ آقمؽماض ّ
يً٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٘م٤مل اسمـ
ُمر سمراه٥م ،وم٘مٞمؾ ًمف :هذا ر
ور ِوي قمـ اسمـ ُقم َٛم َر ريض اهلل قمٜمٝمام :أٟمف َّ
ُ
ُقم َٛم َر ريض اهلل قمٜمٝمامً« :مق ؾمٛمٕمتف ًم٘متٚمتفش.
وذيمر هذا احلدي٨م همػم واطمد ،و َشم َ٘مدََّّ م طمدي٨م صٌٞمغ ُمع ُقم َٛمر ،وطمدي٨م اسمـ قمٌذ٤مس ريض اهلل قمذٜمٝمام ذم ؿمذ٠من
قم٤مئِم٦م وأزواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مص٦م.
وسمخؼم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ريض اهلل قمٜمف :أٟمف ىمتَؾ اُمرأة ؾمٌَّ٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،رواه أمحد.
وذيمر اسمـ اعمٌ٤مرك سمًٜمده أ َّن همروم٦م سمـ احل٤مرث ِ
اًمٙمٜمْ ِْدي ويم٤مٟم٧م ًمف ُص ْحٌ٦م ؾمٛمع ٟمٍماٟمٞمًّ٤م ؿمتؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ،وميسمف ومدق أٟمٗمفُ ،ومرومِع إمم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  ،وم٘م٤مل« :إٟم٤م َىمدْْ أقمٓمٞمٜم٤مهؿ اًمٕمٝمدش وم٘م٤مل َهم َر َوم٦مُ« :مٕمذ٤مذ اهلل َأن
)(2

(/228/27شمرمج٦م  ،)5783وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (/449/4شمرمج٦م .)175
( )1أظمرضمف اسمـ قمدي ذم «اًمٙم٤مُمؾش (ُ )88/7مـ ـمريؼ أظمرى.
( ) 2هق :اًمّمح٤ميب اهٚمٞمؾ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمـ وائؾ سمـ ه٤مؿمؿ سمـ ؾمٕمٞمد -سم٤مًمتّمٖمػم -اسمـ ؾمٝمؿ سمـ قمٛمرو سمـ هّمٞمص سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي
اًم٘مرر اًمًٝمٛمل .أُمػم ُمٍم .يٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهلل ،وأسم٤م حمٛمد .أُمف اًمٜم٤مسمٖم٦م ُمـ سمٜمل قمٜمزة -سمٗمتح اعمٝمٛمٚم٦م واًمٜمقن .-داهٞم٦م ىمريش ورضمؾ اًمٕم٤محي ،وُمـ
ييب سمف اعمثؾ ذم اًمٗمٓمٜم٦م ،واًمده٤مء ،واحلزم .ه٤مضمر إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمًٚمام ذم أوائؾ ؾمٜم٦م صمامنُ ،مراوم٘م٤م خل٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد،
وأُمر قمٛمرا قمغم سمٕمض اهٞمش ،وضمٝمزه ًمٚمٖمزوُ .م٤مت
وطم٤مضم٥م اًمٙمٕمٌ٦م قمثامن سمـ ـمٚمح٦م ،ومٗمرح اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مدوُمٝمؿ وإؾمالُمٝمؿَّ ،
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اًمر ُؾمقل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿش وم٘م٤مل ًمف قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف« :صدىم٧مش .
ٟمٕمٓمٞمٝمؿ اًمٕمٝمد َقم َغم ؾم٥م َّ
( )1

ومٝمذه أىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمً٤من ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
** ذيمر مجٚم٦م ُِمـ إىمقال قمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ يم٘مقل اسمـ قمٌ٤مس وهمػمه ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ
ؾم٥م ُِمـ اعمًٚمٛملم وم٢مٟمف هبذا يٙمقن ىمذد َّ
يمذذب اًمٜمٌذل صذغم اهلل قمٚمٞمذف
قمغم ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ،وومٞمٝم٤م ىمقل اسمـ قمٌ٤مس أ َّن َُمـ َّ
ُمرشمدًّ ا ،وًمٙم ْـ ذيمر أٟمف ُي ًْتَتََ٤مب وم٢م ْن شم٤مب ّ
وؾمٚمؿ و َُمـ َّ
وإٓ ُىمتؾ ،وهق ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م أُمره ذم اًمٙمذالم هذؾ
يمذب وم٢مٟمف يٙمقن ًّ
ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمُ٘متؾ.
ُي ًْتَتََ٤مب أم ٓ – إ ْن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم – ،أ َُّم٤م اعمٕم٤مهد وم٢مٟمف يٜم٘مض اًمٕمٝمد إذا َّ
ظمؼم ُقم َٛمر هٜم٤م اظمتٍمه ضمدًًّّ ا وهق همػم واوح قمٜمدك ،ظمؼم ُقم َٛمر ريض اهلل قمٜمف ُمع هذا اًمٜمٌٓمل وهق ُِمـ اًمٜمّم٤مرى
ًَم َّذام يمت٥م ًمف يمت٤م ًسم٤م ىم٤مل :اظمٓم٥م ذم اعمًٚمٛملم أٟمؽ يمتٌ٧م زم هذا اًمٙمت٤مب طمتك ي٠مُمـ ،ومٙم٤من أ ْن ىم٤مل ُقم َٛمر ريض اهلل قمٜمف
ذم َّأول ظمٓمٌتف سمٕمد أ ْن َمحِد اهللَُ :مـ َ ُْي ِد اهللُ ومال َّ
ُمْمؾ ًمف و َُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،وم٘مذ٤مل اًمٜمٍمذاين :اهلل ٓ ُيْمذؾ،
وم٘م٤مل ُقم َٛمرُ :م٤مذا ي٘مقل ومٙم٠م َّن اًمّمح٤مسم٦م ظمِمقا ُِمـ أ ُْمر ،ومٙم٠مهنؿ ؾمٙمتقا قمٜمف َ
وحي خيؼموا ُقم َٛمرُ ،صم َّؿ قم٤مد ُقم َٛمر وم٘م٤مهل٤م ،ومٕم٤مد
هق وىم٤مهل٤م صم٤مٟمٞم٦م ،ومٖمْم٥م ُقم َٛمر ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل يمام ذم سمٕمض اًمرواي٤مت :سمغم واهلل يْمٚمؽ ويدظمٚمؽ قمٚمٞمف إ ْن ؿم٤مء اهلل
اًمٜم٤مرُ .صم َّؿ ىم٤مل :واهلل ًمئـ قمدت إمم ُم٤م ىمٚم٧م ٕضسمـ قمٜم٘مؽ ،يٕمٜمل ؾم٠مقمٞمد اخلٓمٌ٦م أن ،إ َّٟم٤م َحي ٟمٕمٓمؽ إُم٤من ًمتذدظمؾ
قمٚمٞمٜم٤م ذم ديٜمٜم٤م يٕمٜمل ُِمـ والٓشمؽ هذه ،ومخٓم٥م ُقم َٛمر ريض اهلل قمٜمف وأصٛم٧م اًمٜمٍمذاٟمك ،ي٘مذقل :ومٝمذدده ُقم َٛمذر ذم
جمٛمع ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م أ ْن ي٘متٚمف إ ْن ص٤مر ؾمٞمخرج ؿمٞمئً٤م ُِمـ ديٜمفٟٕ :مف ُِمـ اًمٜمّم٤مرى اًمذذيـ أدظمٚمذقا ومذٞمام سمٕمذد ُمِمذٙمٚم٦م
اًم٘مدرٕ :ن اًم٘مقل سم٤مًم٘مدر قمغم ـمري٘م٦م اعمٕمتزًم٦م وأوائؾ اًم َ٘مدََ ِر َّي٦م َّأول َُمـ ىم٤مًمف ؾمقؾمذـ اًمٜمٍمذاين ،ومٙمذ٤من هذذا اًمذداء
ُمقضمق ًدا ذم اًمٜمّم٤مرى ،وأظمذه قمٜمٝمؿ ُمٕمٌد اهٝمٜمل ،ومّم٤مر ذم اعمًٚمٛملم ،وم٘م٤مل :إ ْن أظمرضمتذف أن – هذذا اًمٙمذالم –
ُمذرات :إذا أظمرضمذقا ديذٜمٝمؿ ًمٜمذ٤م
وقمدت وىمٚمتف واهلل ٕضسم َّـ قمٜم٘مؽ ،ي٘مقلُ :م٤م أٟمٙمر قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦مٟٕ :مف يمام ىمٚمٜمذ٤م َّ
وسمدءوا َي٤مهروٟمٜم٤م سمام ومٞمف ،ومال َيقز أ ْن ُيًٙم٧م قمٚمٞمٝمؿ وٓ َيٝمروا هبذا ،وهلذا وهلل احلٛمذد واعمٜمََّّذ٦م ذم هذذه اًمذٌالد ٓ
يقضمد يمٜمٞمً٦م فم٤مهرة ،ىمد يٙمقن هلؿ يمٜم٤مئس ظمٗمٞم٦م ٓ ٟمدري هب٤م ،ىمد يٙمقن سمٕمْمٝمؿ ً
ُمثال ذم سمٞمتف هذا ظمٗمذل ٓ ئمٝمذر،
ًمٙم ْـ وهلل احلٛمد ٓ يقضمد هلؿ يمٜمٞمً٦م ُِمثْؾ ُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمًجد ،وىمد شم٘مٓمٕمقا قمغم ُمدار اًمًٜملم وؾمذٞمت٘مٓمٕمقن سمذ٢مذن
ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕملم قمغم اًمّمحٞمح ،وقم٤مش ٟمحق شمًٕملم ،وىمٞمؾ :شمًع شمًٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 496 :شمرمج٦م  ،)1767واإلص٤مسم٦م
( 652/4شمرمج٦م .)5886
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم «اًمت٤مريخ اًمٙمٌػمش (.)112/7
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وضم َّؾ سمٖمٞمتٝمؿ ذم أ ْن يقضمدوا وًمق يمٜمٞمً٦م واطمدة ،وهذا ٓ حيؾ ىمٓم ًٕم٤م وٓ َيقز ،وسمٕمذض
اهلل ،وًمـ يٜم٤مًمقا سم٢مذن اهلل َقم َّز َ
اًمذيـ ٓ يٗم٘مٝمقن مم َّـ ي٘مقل يٕمٜملُ :يمُؾ اًمٕم٤محي شمقضمد سمف يمٜم٤مئس ،اًمٕم٤محي يقضمد سمذف اًمزٟمذ٤م ،ويقضمذد ومٞمذف اًمٚمذقاطٟ ،محذـ
وضم َّؾ ،وٟم٘مقلُ :يمُؾ اًمدٟمٞم٤م ُِمـ
ٟمّمدِّ ر ًمٚمٕم٤محي َّ
ؾمٜمٕمٙمس ظمٓم٠م اًمٕم٤محي قمٚمٞمٜم٤م ،اعمٗمؽمض أ ْن ِّ
احلؼٟ ٓ ،مًتٙملم ذم ديـ اهلل َقم َّز َ
ِ
شم٘مذر أقمذلم
طمقًمٜم٤م ومٞمٝم٤م يمٜم٤مئس ،هذا ظمٓم٠م ،ووع ظم٤مـمئ ،ومٜم٠ميت إمم ووٕمٜم٤م اًمّمحٞمح ًمٜمٗمًده وٟمتٚمٗمذف ُمذ ْـ أ ْضمذؾ أ ْن َّ
َّ
اعمخذًمقن ،وٓ َيقز
ىمرت أقمٞمٜمٝمؿ ٓ ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرة ،وٓ يٌتٖمل رو٤مهؿ وٓ يٌح٨م قمٜمف ّإٓ
اًمٜمّم٤مرىَّ ٓ ،
سمت٤م ًشمً٤م أ ْن يٙمقن هلؿ وًمق ُمؽم ذم ُمؽم يامرؾمقن ومٞمف قمٌ٤مدَتؿ قمٚمٜمًً٤م ،أ َُّم٤م داظمؾ سمٞمقَتؿ ومٙمام ىمٚمٜم٤م :داظمؾ اًمٌٞمقت ٓ ؿم٠من ًمٜم٤م
سمف ٓ ،ذم شمرسمٞمتٝمؿ ٕوٓدهؿ ،هذه أُمقر ومٞمام سمٞمٜمٝمؿً ،مٙم ْـ اًمِم٠من ذم أ ْن خيرضمقه ذم هذه اهزيرة اًمتل ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة
ب ِديـَ ِ
ِتَ ِؿ ُع ِْم َ٘م ِز َير ِة ا٭م َع َر ِ
انش ٓ يّمٚمح أ ْن يٙمقن هٜم٤مك ِديـ يٜم٤مومس ِديـ اإلؾمالم ،احل٤مصؾ أ َّن ُِمثْؾ
واًمًالمْ َ َٓ « :
وَتدَّ ده ُقم َٛمر ريض اهلل قمٜمف إ ْن اقمؽمف صم٤مٟمٞم٦م أ ْن ي٘متٚمف سمٛمجٛمع ُِمـ اًمّمذح٤مسم٦م ريض اهلل
٘مرون قمٚمٞمفَّ ،
هذا ٓ حيؾ وٓ ُي ر
( )1

قمٜمٝمؿ.
ذيمر ظمؼم اسمـ ُقم َٛمر ىمٞمؾ ًمف :إ َّن هذا اًمراه٥م يً٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل ًمفً :مق ؾمذٛمٕمتف ًم٘متٚمتذفَّ ٕ :ن
ِ
ذر مومجٕمذؾ ي٘مذقل :هذذا همذػم
هذه دقمقى ،وذم سمٕمض اًمرواي٤مت أٟمف أشم٤مه سم٤مًمًٞمػ ،ومٙم٠م َّن اًمراه٥م ومٝمؿ ُمـ اسمـ ُقم َٛم َ
صحٞمح وأٟم٤م َحي أشمٕمرض ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٤مسمـ ُقم َٛم َر ي٘مقلً :مق أين ؾمٛمٕمتف ي٘مقل هذا اًمٙمالم ًم٘متٚمتف ،مم َّ٤م ر
يدل
اًمً٤مب.
قمغم أٟمف ُي٘متؾ
ر

طمدي٨م صٌٞمغ ُمع ُقم َٛمر عم٤مذا أورده أورده ُِم ْـ ضمٝم٦م أ َّن ُقم َٛمر ريض اهلل قمٜمف ًَم َّذام ضب صذٌٞمغ سمذـ قمًذؾ ،ذاك
اعمٕمؽمض واعمِمقش قمغم اًمٜم٤مس سمٙمثرة أؾمئٚمتف اًمتل أدت إمم رء ُِمـ آرشمٌ٤مك ذم اعمًٚمٛملم أ َُمره أ ْن حيٍم قمـ قمامُمتف،

ومٚمام طمٍم قمـ قمامُمتف وإذا ًمف ؿمٕمر ،ىم٤مل :واهلل ًمق وضمدشمؽ حمٚمق ًىم٤م ًميسم٧م قمٜم٘مؽَّ ٕ :ن طم ْٚمؼ اًمِمٕمر طمٚم ً٘م٤م شم٤م ًُّم٤م يمذ٤من
َّ
هذا ُِمـ ؿمٕم٤مرات اخلقارج ذم َّأول إُمر ،وم٘م٤ملً :مق اشمْمح زم أٟمؽ ُِمـ أوًمئؽ اخلقارج اًمذيـ أظمؼم اًمٜمٌذل صذغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ أ َّن ُِمـ ؾمٞمامهؿ اًمتحٚمٞمؼ أو ( ) ًميسم٧م قمٜم٘مؽَّ ٕ :ن ُِمـ ؿم٠من اخلقارج آقمؽماض ،وأوهلؿ ىمد
( )2

( )1أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم «ُمّمٜمٗمفش (ُ ) 9992مـ ـمريؼ اسمـ اعمًٞم٥م قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ،وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمٙمؼمىش (ُ )11629مـ
أيْم٤م قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
ـمري٘مف ً
( )2قمٌ٤مرة همػم واوح٦م.
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ِ
قه ْؿش ىم٤ملً :مق أين
قه ْؿ َ٪ما ْ٫متُ ُؾ ُ
اقمؽمض قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملَ « :أ ْيـَ َََم ٭مَؼقتُ ُؿ ُ
( )1

وضمدت هذه اًمٕمالُم٦م ومٞمؽ ًم٘متٚمتؽ.
ىم٤مل أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ :هذا ٓ ي ر
دل قمغم أ َّن طم ْٚمؼ اًمِمٕمر سم٢مزاًمتف سم٤معمُقس وٟمحقه أٟمف ٓ َيقزٟٕ :مف ومِ ْٕمؾ اخلقارج ،ىم٤مًمقا:
ٕ َّن هذه اًمّمٗم٦م يم٤مٟم٧م ذم أوائٚمٝمؿ ،ذيمر هذا اسمـ َطم َج ٍر واًمٜمقوي واسمـ َشمٞمْ ِٛمٞمَ َ٦م وهمػمهؿ ،ىم٤مًمقا :أظمذؼم قمٚمٞمذف اًمّمذالة
واًمًالم سمٕمالُم٦م وم٘مط ومٞمٝمؿ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م :وهلذا ىمذد يٙمذقن اخلذقارج ٓطم ً٘مذ٤م يمٜمذ٤مومع سمذـ إزرق وهمذػمه ًمذٞمس
سم٤مًميورة أ ْن يقاصٚمقا ٟمٗمس احل ْٚمؼ ،وهٙمذا َُمـ ىمد يقضمد ُِمـ اخلقارج ( ) وٟمحقه ًمٞمس سم٤مًميورة أ ْن يٙمقٟمقا ىمد
( )2

طمٚم٘مقا رؤوؾمٝمؿً ،مٙم َّـ هذه اًمّمٗم٦م يم٤مٟم٧م ذم أوائٚمٝمؿ.
أيْم٤م قمـ ظم٤مًمد أٟمف ىمتؾ اُمرأة ؾمٌَّ٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهذا اًمذي َّ
دق اسمـ احلذ٤مرث
ُِم ْـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ً
اًمٙمٜمدي رمحف اهلل أٟمٗمفٟٕ :مف ؾمٛمٕمف يٜم٤مل ُِمـ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ويم٤من ُِمذـ اًمٜمّمذ٤مرى ،ومذذ َّيمره قمٛمذرو سمذـ
اًمٕم٤مص سم٠مٟمف ُمٕم٤مهد ،وم٘م٤ملُ :م٤م قم٤مهدٟم٤مهؿ قمغم أ ْن يً رٌقا اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،أقمٓمٞمٜم٤مهؿ اًمٕمٝمد ٟمٕمؿ وي٠مُمٜمقن،
ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومال قم ْٝمد هلؿ ومّمدىمف ذم ذًمؽ.
ًمٙم ْـ إذا وصؾ احل٤مل إمم ِّ
طمدِّ ِّ
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم :هذه إىمقال دا ًَّم٦م قمغم إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وذم اًمٌ٤مب أطم٤مدي٨م وأظمٌ٤مر أظمرى
يمثػمةً ،مٙم ْـ ُي٘متٍم قمغم سمٕمض ُمٜمٝم٤مَٟ .م َٕمؿ.
ىم٤مل رمحف اهلل :وأُم٤م آقمتٌ٤مرِ ،
ومٛمـ وضمقه:
َّ

وضمقه٤م شم١ميد ُم٤م ىم٤مًمف ُِمذـ
** اًمٕمؼمة وآقمتٌ٤مر سمٛمٕمٜمك آقمتداد سم٤مًمٌمء ذم شمر رشم٥م احلٙمؿ ،ؾمٞمذيمر رمحف اهلل هٜم٤م
ً
اًمً٤مبُ ،م٠مظمقذة ُِمـ اًمٜمّمقص وأصم٤مر قمـ اًم ًَّ َٚمػ وإمج٤مع اًمٕمٚمامء قمذغم سمٕمذض اعمًذ٤مئؾ ،إوذ٤موم٦م إمم اًم٘مٞمذ٤مس
ىمتْؾ
ِّ
اهكمً :مٞمّمؾ سمؽ إمم أ َّن ذًمؽ ُيم َّٚمف ٌّ
اًمً٤مب ،ذيمر هذا ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٘متؾ ِّ
اًمذُمل اًمذي أوردٟمذ٤م ومٞمذف
دال قمغم وضمقب ىمتْؾ
ِّ
اًمًذٜم٦م
اخلالف ،أ َُّم٤م اعمًٚمؿ وم٢مذا َّ
ؾم٥م ومٙم ْٗمره فم٤مهر ٓ خيٗمك ،وسمذًمؽ يٙمقن ىمد اؾمتٕمرض آي٤مت اًم٘مذرآن وٟمّمذقص ر
ِ
ِ
ذذام َشم َ٘مذدََّّ م ،وإ ْن
وإمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ،وسمدأ أن ذم آقمتٌ٤مر ،وضمزء يمٌػم ُمٜمف مم َّ٤م َشم َ٘مدََّّ مً ،مٙمٜمََّّف ذيمره ُمـ سم٤مب اًمتٚمخٞمص ًم َ
ؿم٤مء اهلل ٟمقضمز اًمٙمالم قمٚمٞمفَٟ .م َٕمؿ.

( )1شم٘مدم خترَيف.
( )2قمٌ٤مرة همػم واوح٦م.
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ٟم٘مْم٤م ًمٚمٕمٝمد يم٤معمح٤مرسم٦م سم٤مًمٞمد وأومم.
ىم٤مل رمحف اهلل :أطمده٤م :أ َّن قمٞم٥م ديٜمٜم٤م وؿمتْؿ ٟمٌٞمٜم٤م جم٤مهدة ًمٜم٤م وحم٤مرسم٦م :ومٙم٤من ً
يٌلم ذًمؽ ىمقًمف﴿ :و٘م ِ
اهدُُ وا ٕمِلَ ْم َقا٭مِ ُؽ ُْؿ َو َأك ُػ ِس ُؽ ُْؿ ِْم َ٠مبِ ِ
قؾ اهللِ﴾  ،واهٝم٤مد سم٤مًمٜم ْٗمس يٙمقن سم٤مًمٚمً٤من يمذام يٙمذقن
َ َ
( )1

سم٤مًمٞمد.
** ِّ
اًمذُمل ًمق همدر سمٜم٤م وومج٠مٟم٤م سم٤مًمًٞمقف واًم٘مت٤مل يٜمت٘مض قمٝمده أو ٓ يٜمت٘مض قمٜمد اهٛمٞمذع قمٜمذد مجٞمذع أهذؾ
ِ
اًمدِّ يـ ،إ ْن قمددٟم٤مه طمر ًسم٤م ًمٜم٤م وم٘مد ٟم٘مض اًمٕمٝمدُ ،صم َّؿ ي٘مرر قمغم شمٗمّمذٞمٚمف ذم اًمًذ٤مسمؼ أ َّن
اًمٕم ْٚمؿ ،ي٘مقل :إ ًذا اٟمٔمر إمم ؿمتٛمف ِّ
اًمدِّ يـ ُِمـ ِىمٌَؾ اًمٜمٍماين ُِمثْؾ اعمح٤مرسم٦م ًمٜم٤م سم٤مًمٞمد ،ىم٤مل :سمؾ هق أومم وأؿمد أ ْن يٙمقن حم٤مرسمذ٦م ،ومذام دام ِّ
اًمذذُمل ًمذق
٥م ِّ
َؾم َّ
ىمْم٤م ًمٕمٝمده َي٥م ىمتْٚمف ،ومٙمذًمؽ إذا ضم٤مءٟم٤م ومٞمام هق أهؿ ُِمـ أُمقاًمٜم٤م وأهؿ ُِمـ دُم٤مئٜم٤م وهق ديٜمٜمذ٤م
ىم٤مشمٚمٜم٤م سم٤مًمًالح ًمٙم٤من ٟم٤م ً
وم٢مٟمف يٜمت٘مض سمذًمؽ قمٝمده وَي٥م ىمت٤مًمفَٟ ،م َٕمؿ.

ىم٤مل رمحف اهلل :اًمقضمف اًمث٤مين :أ َّٟم٤م وإ ْن أىمررٟم٤مهؿ قمغم ُم٤م يٕمت٘مدوٟمف ُِمـ اًمٙمٗمر ،ومٝمق إىمرار قمذغم ُمذ٤م يْمذٛمروٟمف ُِمذـ

اًمً٥م هلل وًمرؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وديٜمف :ومٝمق حم٤مرسم٦م شمٜم٘مض اًمٕمٝمد.
اًمٕمداوة ،وأ َُّم٤م إفمٝم٤مر
ِّ
أيْم٤م ،ىمٚمٜم٤م :إ َّن ُم٤م حيتٛمؾ ُمٜمٝمؿ اقمت٘م٤م ًدا ٓ حيتٛمؾ ُمٜمٝمؿ ً
ىمقٟٓ ،محذـ ٟمٕمٚمذؿ أ َّن
** ٟمٕمؿ هذا اًمقضمف اًمث٤مين َّ
وشم٘مدَّ م ً
اًمّم ْٚم٥م ويٕمت٘مد يمذا ويٕمت٘مدً ،..مٙم ْـ ٓ َيٝمر هبذا قمٜمدٟم٤م ،وم٤مًمذذي يْمذٛمروٟمف وي٘مٌٕمذقن سمذف ذم
هذا اًمٜمٍماين يٕمت٘مد َّ
سمٞمقَتؿ رء ٟمٕمٚمؿ أٟمف ُيم ْٗمر وواللً ،مٙم َّـ إفمٝم٤مر هذا هق اعمرومقض واعمٜم٤مىمض ًمٚمٕمٝمد ،ومال ئمٝمرون ذم سمالد اإلؾمذالم
ُِمثْؾ هذه إُمقر ،وٓ ُيًٛمٕمقٟمٜم٤م أ ُْمر اًمٓمٕمـ ذم ديٜمٜم٤م ،وم٢م ْن ومٕمٚمقا وم٘مد ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمذد وصذ٤مروا وذٛمـ اعمحذ٤مرسملم ٓ
اعمٕم٤مهديـَٟ ،م َٕمؿ.
ىم٤مل رمحف اهلل :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أ َّن ُمٓمٚمؼ اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ي٘متيض أ ْن يٙمٗمقا قمـ إفمٝم٤مر اًمٓمٕمـ واًمِمذتؿ،
اًمً٥م أقمٔمؿ ُِمـ ؾم ْٗمؽ اًمدُم٤مءَّٟ ٕ ،م٤م ٟمٌذل اعم٤مل واًمذٜمٗمس قمذغم أ ْن ٟمٕمذزر
يمام ي٘متيض اإلُمً٤مك قمـ ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء ،سمؾ
ّ
اًمدِّ يـ ،وهؿ يٕمٚمٛمقن ذًمؽ ُِمـ ديٜمٜم٤م وم٢مذا ظم٤مًمٗمقه اٟمت٘مض قمٝمدهؿ.
اًمرؾمقل وٟمٕم ِّٔمٛمف ويٕمٚمق ِّ
أيْم٤م ُم َّراتٟ ،محـ ٟمٙمػ قمٜمٝمؿ سمًٌ٥م اًمٕمٝمد وهؿ أي ًْم٤م يٙمٗمقن قمٜم٤م ،هؾ اًمٕمٝمذد ُمٕمٜمذ٤مه أ ْن
** ٟمٕمؿَ ،شم َ٘مدََّّ م هذا ً
ٟمٙمػ ٟمحـ قمٜمٝمؿ وهؿ ٓ يٙمٗمقن اًمٕمٝمد ي٘متيض اًمٙمػ ُِمـ اه٤مٟمٌلم ،ومٙمام أ َّن اًمٕمٝمد يٚمزُمٝمؿ أ ْن ٓ يتٕمروقا ًمٜمذ٤م ذم
دُم٤مئٜم٤م ّ
ًذ٥م سم٢مفمٝمذ٤مره
وإٓ اٟم٘مٚمٌقا سم٘مت٤مًمٜم٤م إمم حم٤مرسملم ٟم٤ميمثلم ،ومٙمذًمؽ ُيٚمزُمٝمؿ اًمٕمٝمد اًمذي روقه أ ْن يٙمٗمذقا قمذـ اًم ِّ
( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.41 :
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وإقمالٟمف ،سمؾ هذا يمام َشم َ٘مدََّّ م ُم َّرات أقمٔمؿ سمٙمثػم ُِمـ ؾم ْٗمؽ دُم٤مئٜم٤م ْ
وأظمذ أُمقاًمٜم٤م ،وم٢مذا اضمؽمءوا قمٚمٞمذف ومذال قمٝمذد هلذؿ،
ومٞمحؾ قمٜمد ذًمؽ دُمٝمؿ وُم٤مهلؿ يمام ذم اًم ُنم ِ
وط اًمتل ُأظمذت قمٚمٞمٝمؿَٟ .م َٕمؿ.
ُ
ىم٤مل رمحف اهلل :اًمقضمف اًمراسمع :أ َّن اًمٕمٝمد اًمذي قم٤مهدهؿ قمٚمٞمف ُقم َٛمر ريض اهلل قمٜمف ىمد َّسملم ومٞمف ذًمؽ وذـمف قمٚمٞمٝمؿ،
محـ سمـ همٜمؿ.
اًمر ْ َ
يمام روى ذًمؽ طمرب سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ َقمٌْد َّ
واوح٤م واًمٕم٘مد ُمرسمقط هب٤م رسم ًٓم٤م شم٤م ًُّم٤م ،ومال قم٘مذد ذُمذ٦م ّإٓ
** ذوط ُقم َٛمر ريض اهلل قمٜمف أًمزُمتٝمؿ سمذًمؽ إًمزا ًُم٤م
ً
سمتٚمؽ اًمنموطّ ،
وإٓ ومال قم٘مدَٟ ،م َٕمؿ.
ىم٤مل رمحف اهلل :اًمقضمف اخل٤مُمس :أ َّن اًمٕم٘مد ُمع أهؾ ِّ
اًمذُم٦م قمغم أ ْن شمٙمقن اًمدار ًمٜم٤م دمري ومٞمٝمذ٤م أطمٙمذ٤مم اإلؾمذالم،
وقمغم أهنؿ أهؾ َصٖم٤مر وذ ًَّم٦م ،قمغم هذا قمقهدوا وصقحلقا ،وم٢مفمٝم٤مر ؿمتْؿ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمذٚمؿ واًمٓمٕمذـ ذم
اًم ِّدِّ يـ يٜم٤مذم يمقهنؿ ذم َصٖم٤مر وذ ًَّم٦م.
ِ
يمثػما مم َّ٤م َشم َ٘مدََّّ َم ،قم٘مدٟم٤م ُمٕمٝمؿ قمغم أ َّن اًمدار اًمتذل هذؿ ومٞمٝمذ٤م دار
** هذا ُمـ ِّ
أهؿ اًمقضمقه وهق َيٛمع ذم احل٘مٞم٘م٦م ً
ُم٤مذا دار إؾمالم ٓ َيري ومٞمٝم٤م إ ّٓ أطمٙم٤مم اإلؾمالم ،وأهنؿ ذم هذه اًمدار ص٤مهمرون أذٓء ،قمغم هذذا قمقهذدوا ،وسمذف
روقا سمؾ ومرطمقا ذم طم٤مل ىمقة اإلؾمالم يرضمقن اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ،ومرطمقا وؾمٕمدوا سم٠م ْن أقمٓمٞمٜمذ٤مهؿ اًمٕمٝمذد :ومٙمٞمذػ
يٜم٘مْمقن قمٝمدًً ا أقمٚمٛمٜم٤مهؿ ومٞمف أ َّن اهلل اومؽمض قمٚمٞمٜم٤م أ ْن ٟمجٕمٚمٝمؿ ومٞمف ص٤مهمريـ وم٢مذا ـمٕمٜمقا ذم ديٜمٜم٤م وم٘مد ظمرضمذقا ُِمذـ
اًم َّم َٖم ِ
تٕمزز وإمم آؾمتٕمالء ،ومٜم٘مْمقا هؿ اًمٕمٝمد سمًٌٝمؿ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ومٚمٞمتحٛمٚمقا
َ٤مر – يمام شم َ٘مدََّّ َم – إمم اًم ر
شمٌٕم٤مت ذًمؽَٟ ،م َٕمؿ.
ىم٤مل رمحف اهلل :اًمقضمف اًمً٤مدس :أ َّن اهلل ومرض قمٚمٞمٜم٤م شمٕمزير رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمقىمػمه وٟمٍمه وُمٜمٕمذف
وإضمالًمف وشمٕمٔمٞمٛمف ،وذًمؽ يقضم٥م صقن قمروف سم ُٙم ُِّؾ ـمريؼ.
ِ
أي أطمد قمغم اإلـمالق يمام َشم َ٘مدََّّ َمَٟ ،م َٕمؿ.
ٟمٍم ِّ
** هذا واوح يم٤مًمِمٛمس ،ومٜمَ ٍْمه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أهؿ ُمـ ْ
ومرض قمٚمٞمٜم٤مٟٕ :مف ُِمـ اًمتٕمزير ،وهق ُِمـ
ٟمٍم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٌ
ىم٤مل رمحف اهلل :اًمقضمف اًمً٤مسمع :أ َّن ْ
سمٜمٍم ؾمذٞمد
ٟمٍم آطم٤مد اعمًٚمٛملم واضم٥م ،ومٙمٞمػ ْ
ٯم ُه اهللُ﴾  ،سمؾ ْ
َـٯمو ُه َ٪م َؼدْْ َك َ َ
أقمٔمؿ اهٝم٤مد ،وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :إِٓ َٖم ُ ُ
( )1

وًمد آدم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.42 :
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وضم َّؾ سمٞمٜمٝمام
** هذا َشم َ٘مدََّّ َم ً
أيْم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،إذا يم٤من اًمقاضم٥م أ ْن يٜمٍم اعمًٚمؿ أظم٤مه سمام ضمٕمؾ اهلل َقم َّز َ

ِ
ٟمٍمه صذغم اهلل قمٚمٞمذف
سمٜمٍم َُمـ طم ر٘مف قمٚمٞمٜم٤م أقمٔمؿ احل٘مقق قمغم اإلـمالق سمٕمد ِّ
ظمقة ِّ
ُمـ ُأ َّ
طمؼ اهلل شمٕم٤مممْ ،
اًمدِّ يـ ومٙمٞمػ ْ
٥م أوضم٥م وأقمٔمؿ ُم٤م يٙمقن ُِمـ اًم ِ
ٜمٍم ،أظمقك اعمًٚمؿ ًمق ؾم ٌَّف أطمد اًمٜمّم٤مرى ًمٙمذ٤من واضم ًٌذ٤م قمٚمٞمذؽ أ ْن
وؾمٚمؿ إذا ُؾم َّ
٥م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمٟ ،مٍمه أوضم٥م ُِمـ
شمٜمٍمه ،سمؾ ًمق ؾمٌَّف ُمًٚمؿ ًمقضم٥م أ ْن شمٜمٍم اعمٔمٚمقم ،ومٞمٙمػ إذا ُؾم َّ
ِ
ٟمٍم ٟمٗمًؽ وأهٚمؽ وسمٚمدك و ُيم ُِّؾ رء ،قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمَٟ ،م َٕمؿ.
ٟمٍم ِّ
أي أطمد ،أوضم٥م ُمـ ْ
ْ
ىم٤مل رمحف اهلل :اًمقضمف اًمث٤مُمـ :أ َّن اًمٙمٗم٤مر ىمد قمقهدوا قمغم أ ْن ٓ ُئمٝمروا ؿمٞمئً٤م ُِمـ اعمٜمٙمذرات اعمختّمذ٦م سمذديٜمٝمؿ،
ؾم٥م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اؾمذتح٘مقا قم٘مقسمذ٦م ذًمذؽ،
ومٛمتك أفمٝمروا ؿمٞمئً٤م ُمٜمٝم٤م قمقىمٌقا :ومٙمذًمؽ إذا أفمٝمروا َّ
وهل اًم٘متؾ.
ِ
يمنمب اخلٛمر ،وُم٤م هذق أؿمذد ُِمذ ْـ ذًمذؽ
** ُيٗمرض قمغم اًمٙمٗم٤مر يمام ىمٚمٜم٤م ُمـ اعمٕم٤مهديـ قمدم اهٝمر ِّ
سم٠مي ُمٜمٙمر ُ ْ
يم٤مًمتٜم ر٘مص ًمديٜمٜم٤م ،ومٚمق شمٕمٌدوا ظم٤مرج اًمٙمٜمٞمً٦م عمُٜمٕمقا ،وم٢من ومٕمٚمقا ذًمؽ قمقىمٌقا قمٚمٞمف ،وختتٚمذػ اًمٕم٘مقسمذ٦م قمذغم اعمٕم٤مهذد
سمحً٥م اهرم اًمذي وىمع ُمٜمف ،وم٢مذا ذب اخلٛمر ً
احلدَّ أو زٟم٤م
احلدَّ ويٌ٘مك قمٝمده ،إذا ىمذف أىمٛمٜم٤م قمٚمٞمف َّ
ُمثال أىمٛمٜم٤م قمٚمٞمف َّ
ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤مُٕمر أيمؼم ُِمـ هذه اهرائؿ اعمٕمت٤مدة يمٚمٝمذ٤م،
ٟم٘مٞمؿ قمٚمٞمف َّ
احلدَّ ويٌ٘مك قمٝمدهً ،مٙم ْـ إذا َّ
ومال شمٙمقن قم٘مقسمتف اهٚمد أو اًمًجـ أو ٟمحقه ،وإ َّٟمَّام شمٙمقن قم٘مقسمتف ُمتٜم٤مؾمٌ٦م ُمع اهرم وهل اًم٘متؾَٟ ،م َٕمؿ.
اًمً٥م ،وأهنؿ يٕم٤مىمٌقن قمٚمٞمف
ىم٤مل رمحف اهلل :اًمقضمف اًمت٤مؾمع :أٟمف ٓ ظمالف سملم اعمًٚمٛملم أهنؿ ممٜمققمقن ُِمـ إفمٝم٤مر
ِّ
إذا ومٕمٚمقه سمٕمد اًمٜمٝمل ،وم ُٕمٚمؿ أهنؿ َحي ُي َ٘م رروا قمٚمٞمف ،وإذا ومٕمٚمقا ُم٤م َحي ي٘مروا قمٚمٞمف ُِمـ اهٜم٤مي٤مت اؾمتح٘مقا قم٘مقسمتف سم٤مٓشمٗم٤مق،
ؾم٥م اًمرؾمقل يقضم٥م ىمتٚمٝمؿ.
وؾم٥م همػم اًمرؾمقل يقضم٥م ضمٚمدهؿ ،ومٙمذًمؽ ر
ر
ِ
ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وإ ْن ظم٤مًمػ
** َشم َ٘مدََّّ َم أ َّن اعمًٚمٛملم مجٞم ًٕم٤م جمٛمٕمقن قمغم أهنؿ ُيٛمٜمٕمقن ُمـ إفمٝم٤مر ِّ
اًمً٥م ،هذا اًمذي اشمٗم٘مقا قمٚمٞمف
سمٕمْمٝمؿ ظمال ًوم٤م وٕمٞم ًٗم٤م ذم اًمٕم٘مقسم٦مً ،مٙم َّـ اهٛمٞمع ُمتٗمؼ قمغم أهنؿ ٓ ُي َٛم َّٙمٜمقن ُِمـ إفمٝم٤مر
ِّ
ر
ؾم٥م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أو اًمٓمٕمـ ذم اًمذ ِّدِّ يـ ،وإذا
يدل قمغم أ َّٟم٤م َحي ٟمٕم٤مهدهؿ ضمز ًُم٤م قمغم اإلىمرار سم٠م ْن ئمٝمروا َّ
يم٤مٟمقا إذا ؾم رٌقا همػم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُِم َـ اعمًٚمٛملم وضمٌ٧م قم٘مقسمتٝمؿ شم٤مر ًة سم٤مهٚمد أو اًمتٕمذذي٥م سم٤مًمًذجـ
ومً٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام ىمٚمٜم٤م أؿمٜمع ُِمـ ُيمُؾ ذًمؽ َي٥م أ ْن شمٙمقن قم٘مقسمتذف أؿمذد ،وًمذٞمس ًمذف ّإٓ
وٟمحقه،
ر
قم٘مقسم٦م واطمدة هل اًم٘متؾَٟ ،م َٕمؿ.

173

ّمتٯم ا٭مصارم اٛمسؾقل ٤مٜم ١ماٖمؿ ا٭مر٠مقل

٭مؾشقخ ٤مبد اهلل ا٭معـؼري

ىم٤مل رمحف اهلل :اًمقضمف اًمٕم٤مذ :أ َّن اًم٘مٞم٤مس اهكم ي٘متيض أهنؿ ُمتك ظم٤مًمٗمقا ؿمٞم ًئ٤م مم َّ٤م قمقهدوا قمٚمٞمف اٟمت٘مض قمٝمدهؿ،
يمام ذه٥م إًمٞمف ـم٤مئٗم٦م ُِمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ،وإذا َحي يٗمقا سمام قمقهدوا قمٚمٞمف اٟمٗمًخ قم٘مدهؿ يمام يٜمٗمًخ اًمٌٞمع وهمػمه إذا َحي ِ
يػ أطمد
ذـمف ،واحلٙمٛم٦م فم٤مهرة :وم٢مٟمف إ َّٟمَّام اًمتزم ُم٤م اًمتزُمف سمنمط أ ْن يٚمتزم أظمر سمام اًمتزُمذف ،ومذ٢مذا َحي يٚمتذزم ًمذف
اعمتٕم٤مىمديـ سمام َ
أظمر ص٤مر هذا همػم ُمٚمتزم ،وم٢م َّن احلُٙمؿ اعمٕمٚمؼ سمنمط ٓ يثٌ٧م قمٜمد قمدُمف سم٤مشمٗم٤مق اًمٕم٘مالء.
إذا شمٌلم ذًمؽ ،وم٢م ْن يم٤من اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف طم ًّ٘م٤م ًمٚمٕم٤مىمدً ،مف أ ْن يٌذًمف سمدون اًمنمطَ ،حي يٜمٗمًخ اًمٕم٘مذد سمٗمقاشمذف ،سمذؾ ًمذف
ومًخف ،يمام إذا ذط رهٜمًً٤م ذم اًمٌٞمع.
يتٍمف ًمف سم٤مًمقٓي٦مَ :حي َيز إُمْم٤مء اًمٕم٘مد ،سمؾ يٜمٗمًخ سمٗمذقات اًمنمذط ،أو َيذ٥م
وإ ْن يم٤من طم ًّ٘م٤م هلل أو ًمٖمػمه مم َّـ َّ
ومًخف ،يمام إذا ذط اًمزوضم٦م طمرة ُمًٚمٛم٦م ومٌ٤مٟم٧م وصمٜمٞم٦م.
اًمذُم٦م ًمٞمس طم ًّ٘م٤م ًمإلُم٤مم :سمؾ هق طمؼ هلل وًمٕم٤م َُّم٦م اعمًٚمٛملم ،وم٢م ْن ظم٤مًمٗمقا ؿمٞمئً٤م مم َّ٤م ُ ِ
وقم٘مد ِّ
ذط قمٚمذٞمٝمؿ وم٘مذد ىمٞمذؾ:
َي٥م قمغم اإلُم٤مم ومًخ اًمٕم٘مد ،وومًخف :أ ْن يٚمح٘مف سمٛم٠مُمٜمف وخيرضمف ُِمـ دار اإلؾمالم ،وهذا وٕمٞمػَّ ٕ :ن اًمنمط طمؼ
هلل ،ومٞمٜمٗمًخ اًمٕم٘مد سمٗمقاشمف ُِمـ همػم ومًخ ،وهٜم٤م ذوط ِّ
اًمذُم٦م طمؼ هلل.
وًمق ُومرض ضمقاز إىمرارهؿ سمال ذط ،وم٢م َّٟمَّام ذًمؽ ومٞمام ٓ ضر ومٞمف قمغم اعمًٚمٛملم ،وم٠م َُّم٤م ُم٤م ييذ سم٤معمًذٚمٛملم ،ومذال
َيقز إىمرارهؿ قمٚمٞمف سمح٤مل ،وًمق ُومرض إىمرارهؿ قمغم ُم٤م يي اعمًٚمٛملم ذم أٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ ومال َيقز إىمذرارهؿ قمذغم
إومً٤مد ِديـ اهلل واًمٓمٕمـ قمغم يمت٤مسمف ورؾمقًمف.
وُم٘مت٣م قم٘مد ِّ
ؾم٥م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمذٚمؿ ،يمذام أ َّن ؾمذالُم٦م اعمٌٞمذع ُِمذـ اًمٕمٞمذقب،
اًمذُم٦م أ ْن ٓ ئمٝمروا َّ
وطمٚمقل اًمثٛمـ ،وؾمالُم٦م اعمرأة واًمزوج ُِمـ اعمقاٟمع ،وإؾمالم اًمزوج وطمريتف ُِمـ ُمقضم٥م اًمٕم٘مد اعمٓمٚمؼ وُم٘متْم٤مه ،وم٢م َّن
واًمً٥م مم َّ٤م ُيٕمٚمذؿ أ َّن اعمًذٚمٛملم ي٘مّمذدوٟمف
ُمقضم٥م اًمٕم٘مد هق ُم٤م ئمٝمر قمر ًوم٤م وإ ْن َحي يتٚمٗمظ سمف .واإلُمً٤مك قمـ اًمٓمٕمـ
ِّ
سمٕم٘مد ِّ
اًمذُم٦م ،ويٓمٚمٌقٟمف يمام يٓمٚمٌقن اًمٙمػ قمـ ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ وأومم ،وم٢مٟمف ُِمـ أيمؼم اعم١مذي٤مت.
أي
** قمرض اعمقوقع هٜم٤م رمحف اهلل ،قمرض اًمٕم٘مقد واًمنموط قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ،وم٤مًم٘مٞم٤مس ي٘مت٣م أهنؿ إذا ظم٤مًمٗمقا ْ
أهؾ ِّ
اًمذُم٦م إذا ظم٤مًمٗمقا ُم٤م قم٤مهدوا قمٚمٞمف أ َّن اًمٕمٝمد يٜمت٘مض ،أ َُّم٤م إذا َحي يٗمقاَّ ،ومرق سملم ُم٤م إذا ظم٤مًمٗمقا وسملم ُم٤م إذا َحي يٗمذقا،
إذا َحي يٗمقا سمام قم٘مدوا قمٚمٞمف اٟمٗمًخ اًمٕم٘مد ،ي٘مقلُِ :مثْؾ اًمٌٞمع إذا َحي ِ
يػ أطمد اًمٓمروملم ومٞمف سمام ُذط ذم اًمٌٞمع اٟمٗمًخ اًمٌٞمع،
أشمك هٜم٤م إمم اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف اًمٌمء اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ُيٜمٔمر طملم ٟمٕم٘مد ُمع أهؾ ِّ
اًمذُم٦م :هؾ احلؼ ًمٚمٕم٤مىمد وهق وزم إُمر اًمذي
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وضم َّؾ وًمٕمٛمقم اعمًٚمٛملم إذا ٟمٔمرت ذم سمٕمض اًمٕم٘مقد ُمثالً قم٘مقد اًمٌٞمع وٟمحقهذ٤م
يٕم٘مد ُم٤م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ أم احلؼ هلل َقم َّز َ
يٙمقن اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ُِمـ َطم ِّؼ اًمٕم٤مىمد ،وم٢مذا يم٤من إُمر قمغم ذًمؽ اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ُيٜمٔمر إذا يم٤من طم ًّ٘م٤م ًمٚمٕم٤مىمد ٟمٗمًف حيؼ ًمف أ ْن
يٌذًمف سمدون ذط قمٜمد ذًمؽ ٓ يٜمٗمًخ اًمٕم٘مد سمٗمقاشمفَّ ٕ :ن إُمر راضمع إمم اًمِمخص اًمذي يتقمم اًمٕم٘مد سمٜمٗمًف ،أ َُّم٤م إذا
يم٤من احلؼ هلل شمٕم٤ممم أو ًمٖمػم اًمٕم٤مىمد َحي يّمٚمح إُمْم٤مء اًمٕم٘مد ،قم٘مقد ِّ
اًمذ َُّم٦م ُمع اعمٕم٤مهديـ يمام ىمٚمٜم٤م ًمٞمً٧م طم ًّ٘م٤م ًمقزم إُمذر
سمؾ هل طمؼ هلل َقم َّز وضم َّؾ وهٛمٞمع اعمًٚمٛملم ،هٜم٤م إذا ظم٤مًمػ اعمٕم٤مهدون ذ ًـم٤م ذـمٜم٤مهِ :
ومٛمـ اًمٗم٘مٝم٤مء َُمـ ي٘مقل :قمٜمد
َ
ذًمؽ يٜمٗمًخ اًمٕم٘مد ،وَي٥م أ ْن ُيٗمًخ قم٘مدهؿُ ،م٤م ُمٕمٜمك ذًمؽ إذا ىمٞمؾ :يٜمٗمًخ قم٘مدهؿ أ ْن ُخيرج اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ُِمذـ
سمالد اإلؾمالم و ُيٚمحؼ سمٌالد اًمٙمٗمر طمتك يّمؾ إًمٞمٝم٤م ومٕمٜمد ذًمؽ يّمؾ ُم٠مُمٜمف ،ي٘مقل اًمِمٞمخ :هذا وٕمٞمػَّ ٕ :ن اًمنمط
وضم َّؾ :وًمذًمؽ يٜمٗمًخ اًمٕم٘مد ُمٌ٤مذة دون احل٤مضم٦م إمم ُم٤م ذيمروه هٜم٤م ،ومال حيت٤مج أ ْن يٗمًخف اإلُم٤ممٟٕ :مذف
ٌّ
طمؼ هلل َقم َّز َ
يٜمٗمًخ ُمٌ٤مذةَّ ،سملم أٟمف ًمق ومرض ضمقازه قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٘مديرً ،مق ومرض أٟمف َيقز أ ْن ٟمؽميمٝمؿ سمال ذط ٟمِمؽمـمف قمٚمٞمٝمؿ،
ي٘مقل :هذا ومٞمام ٓ ضر ومٞمفُ ،مٕمٚمقم أ َّن اًمير ٓ َيقز ُِمـ ُمًٚمؿ قمغم يم٤مومر وٓ ُِمـ ُمًٚمؿ قمغم ُمًٚمؿ ،وٓ ُِمـ يم٤مومر
ٟم٘مرهؿ قمغم قم٘مد طمتك ًمق َحي ٟمنمط يٙمذقن
٘مر اًمير ًمٚم٘م٤مقمدة اعمٕمرووم٦م (ا٭مضر يزال) ومٙمٞمػ ر
قمغم يم٤مومرَ ٓ ،يقز أ ْن ُي ّ
ُِمـ آصم٤مره ضر قمغم اعمًٚمٛملم ذم ديٜمٝمؿ يتٕمٚمؼ سمٓمٕمٜمٝمؿ ذم ديٜمٜم٤م أو ذم اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،يٕمٜمل أورد اعمً٠مًم٦م
يمام يقرده٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُمقوقع اًمنموطَٟ ،م َٕمؿ.
ىم٤مل رمحف اهلل :وم٢م ْن ىمٞمؾ :أهؾ ِّ
اًمً٥م ،وم٢مذا ىم٤مًمقا ذًمؽ َحي ي٘مقًمذقا
اًمذ َُّم٦م ىمد أىمررٟم٤مهؿ قمغم ديٜمٝمؿ ،وُمٜمف اؾمتحالل
ِّ
همػم ُم٤م أىمررٟم٤مهؿ قمٚمٞمف.
ىمٚمٜم٤مِ :
وُمـ ديٜمٝمؿ اؾمتحالل ىمت٤مل اعمًٚمٛملم وأظمذ أُمقاهلؿ وحم٤مرسمتٝمؿ ِّ
سمٙمؾ ـمريؼ ،وُمع هذا ومٚمٞمس هلؿ أ ْن يٗمٕمٚمقا
ِ
ٟم٘مرهؿ قمغم أ ْن يٕمت٘مدوا ُم٤م يٕمت٘مدوٟمذف وخيٗمذقا ُمذ٤م
ذًمؽ سمٕمد اًمٕمٝمد ،وُمتك ومٕمٚمقا ُٟمُ٘م َض قمٝمدهؿ ،وذًمؽ ٕ َّٟم٤م وإ ْن ُيمٜمََّّ٤م ر
ُ٘مرهؿ ،إذا ضم٤مءت حي ذم اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ا ًَّم ِذي ِذم آظمره شمِمذديد َٓ ُي ْٛم ِٙمذ ُـ َأ ْن شم ْٔمٝمذر اًمًذٙمقن
ُ٘مرهؿ ( ُٟم َّ
خيٗمقٟمف ،وم َٚمؿ ُٟم َّ
ٟم٘مذرهؿَّ َِٕ :ن ذم هذذه
اه٤مزُم٦مًَ ،مق حي يقضمد اًمْمٛمػم هؿ ًم٘مٚمٜم٤م َوم َٚمؿ ٟم٘مر هٙمذا ،وم٢مذا يم٤من قمغم هذه اهلٞمئ٦م ٓ ٟم٘مقل ومٚمذؿ ر

احل٤مًم٦م ٓ ي ْٔمٝمر اهزم ويٙمقن ُمرومق ًقم٤م ،ومال ي ْٔمٝمر اهزم إٓ إذا يم٤من آظمر اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع قمغم اهلٞمئ٦م هذذه وهذق قمٚمٞمذف
ٟم٘مرهؿً ،ٓ ،مٙمـ ٕن هذذا ووذٕمفٟٕ :مذف ٓ
ٟم٘مرهؿ ،وهذا ًمٞمس ٟمّم ًٌ٤م ًمفً ،مٞمس قمغم ؾمٌٞمؾ اعمٜمّمقب :حي َّ
اًمٗمتح٦م ومٚمؿ َّ
ُي ْٛم ِٙم ُـ َأ ْن ي ْٔمٝمر ومٞمف اًمًٙمقنٟ ٓ ،مًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل :حي ٟم٘مر  -هؿُ ،م٤م ٟمًتٓمٞمع هذا :ومٚمٝمذا ٓ يٙمقن سم٤مًمرومع سمؾ يٙمذقن
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ٟم٘مرهؿ) قمغم أ ْن ئمٝمروا ذًمؽ ويتٙمٚمٛمقا سمف ُِمـ سملم اعمًٚمٛملم ،وٟمحـ ٓ ٟم٘مذقل سمذٜم ْ٘مض
سم٤مًمتِمديد قمغم هذه اهلٞمئ٦م ومٚمؿ َّ
اًمً٤مب طمتك ٟمًٛمٕمف أو يِمٝمد سمف اعمًٚمٛمقن ،ومٛمتك طمّمؾ ذًمؽ يم٤من ىمد أفمٝمروه.
قم ْٝمد
ِّ
هدْ م اعمً٤مضمد ،وإطمراق اعمّم٤مطمػ ،وىم ْتؾ اًمٕمٚمامء واًمّم٤محللم ،ومذ٢مهنؿ
وًمق أىمررٟم٤مهؿ قمغم ديٜمٝمؿ ٕىمررٟم٤مهؿ قمغم ْ
ي٘مرون قمغم رء ُِم ْـ ذًمؽ اًمٌت٦م.
يديٜمقن سمذًمؽ ،وٓ ظمالف أهنؿ ٓ ر
ً
إؿمٙم٤مٓ قمغم ُم٤م َشم َ٘مدََّّ َم ُِمـ يمالُمف رمحف اهلل وهق أ َّٟمَّ٤م أىمررٟم٤م أهؾ اًمٙمت٤مب قمغم سم٘م٤مئٝمؿ قمغم ديٜمٝمؿ وضمٕمٚمٜم٤م
** أورد
ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويًتحٚمقن اًمٓمٕمـ ذم ديٜمٜم٤م ،وم٘مذد أىمررٟمذ٤مهؿ
هلؿ اًمٕم٘مد ،وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أ ْن يًتحٚمقن َّ
قمغم ديٜمٝمؿ ِ
ً
إؿمٙم٤مٓ ،أضم٤مب اًمِمٞمخ سمام ىمٚم٥م اعمً٠مًم٦م قمغم اعمقرد هلذذا
اًمً٥م ،ي٘مقل :هذا مم َّ٤م ىمد يقرد
وُمـ و ِٛم ْـ ذًمؽ
ّ
اًمً٥م وم٘مط ،سمؾ يًذتحٚمقن ىمتٚمٜمذ٤م وؾمذٌْل ٟمًذ٤مئٜم٤م ْ
وأظمذذ
اإلؿمٙم٤مل ،ىم٤مل :هؿ ٓ يًتحٚمقن هذا وم٘مط ٓ ،يًتحٚمقن
َّ
أُمقاًمٜم٤م وحتريؼ ُمّم٤مطمٗمٜم٤م وهدْْ م ُمً٤مضمدٟم٤م وىمتْؾ قمٚمامئٜم٤م يًتحٚمقن هذا يمٚمف ،ومٝمؾ هلؿ أ ْن يٗمٕمٚمقا ذًمؽ سمٜم٤م ًء قمغم أٟمف ُِمـ
ٟم٘مرهؿ قمغم
وٛمـ ديٜمٝمؿ اًمذي يٕمت٘مدوٟمف ! ٓ يقضمد قم٤مىمؾ ي٘مقل هلؿ أ ْن يٗمٕمٚمقا ذًمؽ سم٤مإلمج٤مع ،ي٘مقل اًمِمٞمخٟ :محـ ر
ُمرارا أهنؿ ي١ماظمذون سمف ويٕم٤مىمٌقن قمٚمٞمف سمحً٥م ُم٤م أفمٝمرواّ ،
وإٓ ًمق ؾمٛمحٜم٤م
إظمٗم٤مء سم٤مـمٚمٝمؿ أ َُّم٤م إذا أفمٝمروه وم٘مد شم٘مدم ً
هلؿ سم٠م ْن يً رٌقا اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وئمٝمروا اًمٓمٕمـ ذم اإلؾمالم ويٕمروقا ؿمٌٝمٝمؿ قمغم اعمًذٚمٛملم ُمذ٤مذا ُيمٜمََّّذ٤م
وم٤مقمٚملم ىمٚمٌٜم٤م سمالد اإلؾمالم إمم احل٤مل اًمذي قمٚمٞمف سمالد اًمٙمٗمر ،هذا مم َّ٤م َيٝمر سمف ذم أوروسم٤م وذم أُمريٙم٤م ٕهن٤م سمالد ُيم ْٗمر،
ي٘مر
ومٞمجٝمر ومٞمٝم٤م سمٛمثؾ هذا ،وهؿ يٕمت٘مدون هذا ،هؿ هٜم٤مك يٕمت٘مدون هذا إُمرً ،مٙم ْـ ذم سمالدٟم٤م ٓ ،ذم سمالد اإلؾمالم ٓ ّ
هذاّ ،
وإٓ اٟم٘مٚمٌ٧م سمالد اإلؾمالم ذم طم٤مهل٤م إمم طم٤مل سمالد اًمٙمٗمر ،وهبذا يّمػم ضر اًمٕم٘مد ُمٕمٝمؿ أفمٝمذر ُِمذـ اًمِمذٛمس
ضرا سم٤مًم ًٖمً٤مُ ،م٤م اًمٗم٤مئدة ُِمـ ضمزي٦م يدومٕمقهن٤م درُيامت شم١مظمذ ُمٜمٝمؿ ذم اًمًٜم٦م وهؿ يٓمٕمٜمقن ذم ديٜمٜم٤م وذم ٟمٌٞمٜم٤م قمٚمٞمف
يٙمقن ً
اًمّمالة واًمًالم ! ومال أطمد يًتٓمٞمع أ ْن ي٘مقل :إٟمام أوٛمروه ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ طمٞم٤مل ديٜمٜم٤م وطمٞم٤مل قمٚمامئٜم٤م وطمٞم٤مل ُمًٚمٛمٞمٜم٤م
وطمٞم٤مل دُم٤مئٜم٤م هلؿ أ ْن ئمٝمروه ،ومٗمرق سملم أ ْن ئمٝمروا وسملم أ ْن يْمٛمروا ،إذا أوٛمروا وذيمقا سمٛمٕمت٘مذدهؿ واًمتزُمذقا
اًمّم َٖمَ٤مر وؾمٙمتقا سمف ،ومٝمذا ووع هق اًمذي قم٤مهدٟم٤مهؿ قمٚمٞمف ،أ َُّم٤م أ ْن ئمٝمروه ومال ،واًمّم٤مهمر ًمٞمس ُِمـ ؿم٠مٟمف أ ْن ي ْٔمٝمذر
َ
يمام ىمٚمٜم٤م واهلل أًمزم أ ْن يٙمقٟمقا ص٤مهمريـ.
شمٙمٚمؿ ذم إظمػم قمـ اعمراد سم٤مإلفمٝم٤مرُ ،م٤م ُمٕمٜمك أ ْن ئمٝمذروا اًمذذي يٜمذت٘مض سمذف قمٝمذدهؿ هذق ذم طمذ٤مل ُمذ٤م إذا
اًمً٥م ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
ؾمٛمٕمٜم٤مهؿ سم٠مٟمٗمًٜم٤م يً رٌقن ،أو َؿم ِٝمد اصمٜم٤من ُِمـ ُقمدول اعمًٚمٛملم قمغم أٟمف وىمع ُمٜمٝمؿ
ر
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إ٠مئؾة
ومـ ا٭م ِذ ِي َ٫متؾف؟
َس ٍحٍ ِْم ا٭مسقدا ِن؟ َ
ا٭مسمالَ :ي ُؼقل َهؾ ٖمقْم ا ْٕمـ َأ ِِب َ ْ
اْلقابُ :يٜمٔمر ي٤م أظمل ذم ؾمػمشمف ريض اهلل قمٜمف ،هق ىم٤م َشمؾ ذم إومري٘مٞم٤م وذم شمقٟمس وٟمحقه٤م وومتحٝم٤م ريض اهلل قمٜمف،
ومٞمُٜمٔمر ذم ؾمػمشمف أيـ ُشمقذم.

ِ
ِ
ْح ُف اهللُ إَ ِد٭مة يشعر ٕمِلَن ِْم اٛمَ ْسلَ٭مَ ِة ٫مق٭م٦م ٫مقي٦م٪َ :م َف ْؾ مـ مـاز ِع ْم ٫متؾ ا٭مساب
ا٭مسمالَ :ي ُؼقلٙ :مشد ا ْٕمـ َٖمقْؿقَ َة َر َ
ا٭مسـ ِة؟
مـ َأ ْهؾ ن
همدً ا إ ْن ؿم٤مء اهلل.
اْلقاب :ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م اًمٙمالم قمغم هذه اعمً٠مًم٦م إ ْن ؿم٤مء اهللًَ ،م َٕم ّٚمف ً
ا٭مسمال :ي ُؼقل :هؾ مـ مـْْفج ا٭مس َؾ ِ
ػ ا٭متصدي ٭مِ ُؽُؾ مبتدع ٕما٭مرد َأو اٛمـا٣مرة َأو ٕماهلجر وا٭متحذير؟
َ َ
َ
َ
اْلقاب :سمحً٥م طم٤مًمف ،إصؾ أ َّن اعمٌتدع ٓ ُي٘مرُ ،يٜمٔمر ذم طم٤مًمف ُِم ْـ ضمٝم٦م ضمٝمٚمف ُِمذ ْـ ضمٝمذ٦م ِقم ْٚمٛمذفُِ ،مذ ْـ ضمٝمذ٦م
اؾمتٔمٝم٤مره سمٌدقمتف.
ا٭مسمالَ :ي ُؼقلَ :هؾ َ
اْل ِديث (أكزل ا٭م ُؼ ْرآن َ٤م َٜم َ٠م ْب َعة أٙمرف) َِّا كسخ َأو َّا يعؿؾ ٕمِ ِف إِ َ٧م أ ِن؟
اْلقابَ ٓ :يقز ّإٓ أ َّن ُي ْ٘م َرأ قمغم ىمراءة اعمّمحػ اًمذي اضمتٛمع اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وهق اعمّمحػ
اًمذي يمتٌف قمثامن ريض اهلل قمٜمف سمٛمِمقرة اًمّمح٤مسم٦م ،ويم٤من قمغم اًمٕمرو٦م إظمػمة ،اًمٕمروذ٤مت اًمًذ٤مسم٘م٦م ُٟمًذخ٧م وٓ
يّمح أ ْن ُي ْ٘م َرأ سم٤معمٜمًقخ.
ر
ا٭مسمالَ :ي ُؼقل :يبدو َأن َم ْؼ ُصقد َ١مقْخ ا ِإل ْ٠م َال ِم ُه َق ا٭م َؼ ْقل إَول َأن ا٭مـ ْ ِ
َس ٍحٍ َ٫مدْْ ا٪مٟميا و٬مذٕما؟
ٯماِن وا ْٕمـ َأ ِِب َ ْ
َ
إول ُِمـ اًمقضمقه اًمثالصم٦م ،وأٟمذ٤م يمٜمذ٧م
اْلقاب ٓ :ي٤م أظملً ،مق رضمٕم٧م إمم إصؾ ًمقضمدت أٟمف يرضمح اًمقضمف َّ
إول ُِمـ اًمقضمقه اًمثالصم٦مَّ ٕ :ن ومٞمف
ُمتقىمع هذا ،ورضمٕم٧م إمم إصؾً ،مٙم ْـ ًمق شمرضمع إمم إصؾ دمد أٟمف رضمح اًمقضمف َّ
أطم٤مدي٨م صم٤مسمت٦م ذم هذا.
ا٭مسمالَ :ي ُؼقلَ :مـ َي ُؼقل ِْم َمؽة ِ٤مـْْد ا٭مغضَّ :كحـ مـ أٚمر٘مـا َر ُ٠مقل اهلل مـ َمؽة َ٪م َف ْؾ كعجز َ٤مـْْؽ؟
اْلقاب :إذا ُوضمد ُِمثْؾ هذا – ٕ َّن اعمً٠مًم٦م شمّمقري٦م – ُ
وؿم ِٝم َدَ قمٚمٞمف ُيرومع إمم اًم٘مْم٤مء ًمٞم٠مظمذذ طم٘مذفٟٕ :مذف يتٕمذزز
سم٠مهؾ اًمٙمٗمرً ،مٙم ْـ أظمِمك أهن٤م ُمً٠مًم٦م شمّمقري٦م.
ِ
يـ ٤مػا َ٤مـْ ُْفؿ ا٭مـبِ نل َصٜم اهللُ َ٤م َؾ ْق ِف َو َ٠مؾ َؿ َهؾ يزول َ٤مـْ ُْفؿ وصػ ا٭مردة؟
ا٭مسمالَ :ي ُؼقل :ا٭مذ َ
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ذؽمى
اْلقابُ :م٤م دام اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َىمٌِ َؾ شمقسمتٝمؿ ورضمققمٝمؿ ومال ؿمؽ أٟمف يذزول قمذٜمٝمؿ هذذا ،و ُي َّ
ه ٍح وهمػمه.
قمٜمٝمؿ يم٤مسمـ أيب َ ْ

ٯم ِاِن ٛما ارٖمد َهؾ أهدر ا٭مـبِ نل َصٜم اهللُ َ٤م َؾ ْق ِف َو َ٠مؾ َؿ دمف؟
ا٭مسمالَ :ي ُؼقل :ا٭مـ ْ َ
ِ
ومذر إٟمًذ٤من أن إمم سمذالد
اْلقاب :اًمٜمٍماين َحل َؼ سم٤مًمٜمّم٤مرى وقم٤مش سمٞمٜمٝمؿ ،وم٠مُمر إهدار دُمف وصٚمٝمؿ ،يمذام ًمذق َّ
اًمٙمٗمر ،ومٝمق ٍ
سم٤مق سمٞمٜمٝمؿ ،ومتقمم اهلل قم٘مقسمتف ورأوا ُم٤م ومٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف سمف.
ا٭مسمالَ :ي ُؼقلَ :هؾ ي٨مع َأن يتٞمع ٕمجزء مـ أ٘مزاء اْلسد ٬ما٭مؽؾقة؟
اًمٕم ْٚمؿ ،ويمثػم ُِمـ أهؾ ِ
اْلقاب :حمؾ ظمالف سملم أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ يرى ضمقازه ،وُمٜمٝمؿ َُمـ يتقىمػ ومٞمٝم٤م ،سم٤مًمٜمٔمر إمم أ َّن
ْ
اإلٟمً٤من ًمٞمس ُمٚم ًٙمً٤م ًمٜمٗمًف ،وم٠ميمثر أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ يرى ضمقاز ذًمؽ سمنمط أ ْن ٓ يٙمقن ُم٘م٤مسمؾ قمقضً ،مٙمذـ قمذغم ؾمذٌٞمؾ

اًمتؼمع ،وُمٜمٝمؿ َُمـ يرى أ َّن إُمر حمتٛمؾ ،وأ َّن إىمرب ومٞمف اًمتقىمػ أو اعمٜمعً ،مٙم َّـ أيمثر أهذؾ اًمٕمٚمذؿ قمذغم أٟمذف َيذقز
ٓؾم َّٞمام ًمٚميورة.

ا٭مسمالَ :ي ُؼقل٬َ :م ْق َ
ػَ ٫متؾ ا ْٕمـ ٚمطؾ صاٙمبف َو َه ْؾ َ٬مَا َن مـا٪م ًؼا ُمـْ ُْذ ا٠متعؿؾف ا٭مـبِ نل َصٜم اهللُ َ٤م َؾ ْق ِف َو َ٠مؾ َؿ؟
اْلقاب :اهلل أقمٚمؿ هؾ ـمرأ قمٚمٞمف اًمٜمٗم٤مق أو َحي َيٓمرأ
ِ
درس َهؾ َِِّ َ٤م َٜم ٘ماره ٖمـبقفف؟
ا٭مسمالَ :ي ُؼقلَٕ :م ْعض ا ِإلٚمْْ َقان يـامقن ِْم ا٭م

طمدِّ اًمقضمقبً ،مٙم ْـ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٜمّمٞمح٦م أ ْن يٜمتٌفً ،مٙمذ ْـ ٓ شمقضمذ٥م قمذغم
اْلقابُ :م٤م هق – إ ْن ؿم٤مء اهلل – قمغم ِّ
اًمٜم٤مس ُِمثْؾ هذا.
ا٭مسمالَ :ي ُؼقل :مـ ُه َق اٛمفا٘مر ا٭م ِذي ا٠متعتبف َأ ُٕمق َٕم ْؽْر؟
اْلقاب :رضمؾ ُِمـ ُو َٓ ًة أيب سمٙمر اؾمٛمف اعمٝم٤مضمر ريض اهلل قمٜمف.
ا٭مسمالٛ :ماذا أكؽر ا٭مس َؾػ َ٤م َٜم ا٭مؼصاص٦م؟
يمثػما ُِمـ يمالُمٝمؿ ُِمثْؾ ُم٤م ي٘مع ُِمـ سمٕمض اًمٜم٤مس أن :ىم٤مل زم ؿمخص ،وؾمٛمٕم٧م أ َّن اُمرأة ىم٤مًم٧م،
اْلقابٕ :هنؿ ً
ويمثذػما ُمذ٤م يٜم٘مذؾ
يمثػما أو قمدم اًمت٠ميمذد،
ً
وؾمٛمٕم٧م ،ىمّمص ٓ ُيدرى هؾ هذا صحٞمح أو همػمه ،ومٞمدظمؾ ذم اًمٙمذب ً
أيْم٤م أطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م وسم٤مـمٚم٦م وأؿمٞم٤مء ًمٞمً٧م سمّمحٞمح٦مٕ :هنؿ ًمٞمًقا ُِمذـ أهذؾ ِ
اًمٕم ْٚمذؿ ،اًم٘مّمذ٤مص
اًم٘مّم٤مصقن ً
ْ
ِ
ِ
اًمً َٚمػ قمٚمٞمٝمؿ.
ًمٞمًقا ُم ْـ أهؾ اًمٕم ْٚمؿ ذم اًمٕمٛمقم إهمٚم٥م ،ومٝمذا ؾمٌ٥م إٟمٙم٤مر َّ
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ا٭مسمال :ي ُؼقل٪ :مقَم يتعؾؼ ٕمؼصة َأِب ٠مػقان ٕمـ اْلارث ٙمقـَم أراد أن ْيذهَّ هق وإمـف إِ َ٧م ا٭م ِ
ٞمية َٙمتىك يؿىقت
َُ َ ْ
َ
ً
٤مطشا ٫مد ُيتج ْبا أٙمد َ٤م َٜم َم ْسلَ٭مَة اإلرضاب٪ :مَم رأيؽؿ ْم هذا؟
حمٛمد سمـ قمٌد اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ويٕمرف أٟمف صغم اهلل
اْلقاب :أسمق ؾمٗمٞم٤من وم َٕمؾ هذا قمغم ؾمٌٞمؾ اؾمتٕمٓم٤مف َّ
ِ
سم٠مي ـمري٘م٦م ًمٞمد رل قمغم
أسمر وأورم ُمـ أ ْن يؽميمف طمتك يٛمقت هذا اًمّمٖمػم ُمٕمف ،وم٤مًمتامس اًمٌح٨م قمـ رء ِّ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ر
اإلضاب وٟمحقه! اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُؾمذجٜمقا وأوذوا واشمْمذح هلذؿ اعمذٜمٝم٩م ريض اهلل قمٜمذف وهذؿ ؾمذجٜم٤مء،
واًمت٤مسمٕمقن يمذًمؽ ومٝمؾ ه٠موا إمم ُمثؾ هذه إؾم٤مًمٞم٥م َحي يٚمج٠مواً ،مٙم َّـ أسمق ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل :واهلل ٔظمذن هذذا اًمٓمٗمذؾ
وأومم اًمٜمذ٤مس سمذ٠م ْن شمٕمٗمذق قمٜمذل ،وىمذد
قمٛمؽ وىمري٥م ًمؽْ ،
أسمر اًمٜم٤مس ،وأٟم٤م اسمـ ِّ
وٕشمًٌٌـ ذم ٟمٗمز ُٕمقشمـ ،وأٟم٧م ر
قمٗمقت قمـ ُأٟم٤مس أسم٤مقمد ،قمغم ؾمٌٞمؾ آؾمتٕمٓم٤مف ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :وهلذا َر َّق اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمذٚمؿ
ًمف ًَم َّذام ىم٤مل هذا قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،هق يٕمرف أ َّن هذا ؾمٞمتًٌ٥م ذم أ ْن يرق ًمف اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.
ُم٤م يٜمٌٖمك ي٤م إظمقان أ ْن ٟمحٛمؾ ُِمثْؾ هذه اًمٜمّمقص هذا احلٛمؾ طمتك شمدل قمغم سمٕمض اًمقىم٤مئعَّ ٕ :ن هٜم٤مك إؿمٙم٤مًٓ
أ َّن هذه اًمٜمّمقص شمٜمزل قمغم ُم٤م ٟمريد ،وإصؾ أٟمٜم٤م ٟمًتٜمٌط ُمٜمٝم٤م آؾمتٜمٌ٤مط طمتك ٟمٕمذرف احلٙمذؿ ،أ َُّمذ٤م أ ْن ٟم٠مظمذذه٤م
يم٤مومرا ،هذا اعمٕمٜمك،
ًمٜمجرُي٤م قمغم هذا ! ُصم َّؿ ًمق ومروٜم٤م أٟمف َوم َٕمؾ هذا وأسمك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َىم ٌُقل شمقسمتف يٙمقن ً
ومٞمٙمقن اطمتج٤مضمؽ اطمتج٤مج سمٗمٕمؾ يم٤مومرَّ ٕ :ن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًَمذ َّام َأ ِذ َن ًمف وقمٗم٤م قمٜمف يم٤من ذم ُِمثْؾ هذا احل٤مل
يٕمٜمل قم٤مد قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٗمق واًمّمٗمح.
ِ
ضفا ٕمِبَ ْعض؟
ِقز ا٠متبدال َ٬مَؾ ََمت ا٭م ُؼ ْرآن َٕم ْع َ
ا٭مسمالَ :ي ُؼقلَ :هؾ َ ُ
اْلقابُ ،ٓ :م٤م يّمٚمح ي٤م أظمل ،أن يمام ىمٚم٧م ًمؽ ٓ :شم٘مرأ ّإٓ سمام ذم اعمّمحػ وم٘مط ،وٓ َيقز ٕطمد أ ْن يٗمٕمؾ
ُِمثْؾ ذًمؽُ ،ي ْ٘م َرأ قمغم طمرف واطمدً ،مٙم ْـ ًمق أٟمؽ شم٘مرأ ُِمـ طمٗمٔمذؽ يٕمٜمذل حيذدث سمٕمذض إطمٞمذ٤من أ ْن دمٕمذؾ يمٚمٛمذ٦م
(يٗمٕمٚمقن) سمدل يمٚمٛم٦م (يٕمٛمٚمقن) ُِمـ همػم أ ْن شمِمٕمر ،وإذا يمٜم٧م شم٘مرأ إُم٤م ًُم٤م ير رد قمٚمٞمؽ اًمٜم٤مسَُ ،مذـ يمذ٤من ظمٚمٗمذؽ يذرد
ويٌلم ًمؽ اًم٘مراءة.
قمٚمٞمؽ ِّ

ِقز ا٭مؾعَّ ِْم اٛمَ ْس ِج ِد؟ َو َه ْؾ َٗمبت َأن ا٭مص َحا َٕمة ٬ماكقا يتبارزون ٕما٭مسققف ِْم اٛمَ ْس ِج ِد؟
ا٭مسمال :يؼقلَ :هؾ َ ُ
ورد ذم طمدي٨م احلٌش أهنؿ يٚمٕمٌقن سم٤مًمدرقُ ،م٤م اًمدرق أٟمذقاع ُِمذـ اًمًذالح ًمٞمًذ٧م
اْلقاب :ي٤م أظمل ،اًمذي َ
يم٤مًمٚمٕم٥م اعمٕمت٤مد اًمذي ئمٜمف اًمٜم٤مس يمٚمٕم٥م اًمٙمرة أو همػمه ،اعمًجد ُي َّٜمزه قمـ ُمثؾ هذا ،ومٝمذا يم٤من ٟمق ًقم٤م ُِمذـ اًمتذدري٥م
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يٕمقد اًمٜم٤مس قمغم اًمرضمقًم٦م وقمغم همػمه٤م ،وًمٞمس ُمٕمٜمذ٤مه أهنذؿ يمذ٤مٟمقا
اًمذي أؿمٌف ُم٤م يٙمقن سم٤مًمتدري٥م اًمٕمًٙمري اًمذي ِّ
يٚمٕمٌقن يمام يٚمٕم٥م اًمٜم٤مس.
ا٭مسمال :إَخ يذ٬مر َأن َ٬مَؾِ َؿة ٖمر٤مؿ مـ ا٭مر٤مام و ُه َق اٛمخاط اخلارج مـ أكػف ٪م َق ُؽُىقن َم ْع َـَىاه َأن َ٫متؾىف ٠مىقجعؾ
ا٭مر َ٘مال يثقرون ٭مَ ُف ْحقة و٤مصبقة؟
همدً ا إ ْن ؿم٤مء اهلل ،إخ َقمٌد اهلل يت٠ميمد ُِمـ هذا ُِمـ (اًم ِ
ٜمٝم٤مي٦م) ٓسمـ إصمػم ،أو ٟمحقه
اْلقابً :مٕم َّٚمٜم٤م ٟمت٠ميمد ُِمـ هذا ً
ْ

طمتك ٟمت٠ميمد ُِمـ وٌط اًمٙمٚمٛم٦م.

ٍ
ا٭مسمالَ :ي ُؼقل :إِ َذا َ٬مَا َن ا٭مشخص رأى امرأة ٖمغطل و٘مففا وٖمضايؼ ِم ْـ َذ٭مِ َ
راض ٕمحؽىؿ
ؽَ :هؾ َي ُؽُقن ٩مىٝم
اهلل؟
اْلقاب :ىمد ئمـ أ َّن اًمراضمح ْ
يمِمػ اًمقضمف وأ َّن هذا ٓ يّمٚمح ،وإ ْن يم٤من اًمراضمح اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف أٟمف َي٥م أ ْن
شمًؽمه ،وىمد يٙمقن اًمذي محٚمف قمغم هذا اًمِمٝمقة وأٟمف يتٛمٜمك أن يرى وضمٝمٝم٤م ،ومٞمختٚمػ احل٤مل سمحًٌف ،سمخالف ُم٤م ًمذق
حل ْٙمؿ ٟمٗمًف.
ـمٕمـ ذم ا ُ

ا٭مسمال :ما اْلؽؿ ٭مَق َ٫م َال َأٙمدَِ َٓ :ق ُز أٚمذ اْلزية مـ اٛم ِ
عاهد َِٕكف ٪معؾ ا٭مـبِل َصٜم اهللُ َ٤م َؾ ْق ِف َو َ٠مؾ َؿ َم َع ا٭م َق ُفقد؟
َ
ُ
َ

قمٝمذدً ا
اْلقاب :خيتٚمػ احل٤مل سمحً٥م ٟمقع اًمٕمٝمد يمام ىمٚمٜم٤م ،وذيمر أ َّن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قم٤مهد اًمٞمٝمذقد
ً
ًمٞمس ومٞمف ضمزي٦م ،سمخالف ُم٤م شم َّؿ ٓطم ً٘م٤م ُِمـ اًمٕمٝمقد اًمتل ومٞمٝم٤م ضمزي٦م ،خيتٚمػ احل٤مل سمحً٥م ٟمقع ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف.
ا٭مسمال :يذ٬مر َ٤مـ َٕم ْعض ا٭مبالد ا٭معرٕمقة َأهن َا ٖمدق ٪مقفا أ٘مراس ا٭مؽـائس٪ :مَم رأيؽؿ؟
دائذام ٓ سم٤مًمتذ٤مريخ
اْلقاب :هذا ًمٞمس سمقوع صحٞمح ،هذا ووع ظم٤مـمئ ،ووع قمغم ظمذالف احلذؼ ٓ ،حيذت٩م ً
اًم٘مديؿ وٓ سم٤محلدي٨م ،أومٕم٤مل اًمٜم٤مس شمٍموم٤مت اًمٜم٤مس هذه ًمٞمً٧م ً
دًمٞمال يمام ي٘مقل سمٕمذض اًمًذٗمٝم٤مء .مهذؾ ُيٕم٘مذؾ أن
ُمًتف ممرو٦م ؾمٌح٤من اهلل ،هؾ أد ًَّم٦م
ي٘م٤مل :اًمدًمٞمؾ قمغم أ ْن َيقز أ ْن َمت َس اعمرأة اًمرضمؾ أٟمف ٓ يقضمد ُمٜم٤م أطمد ّإٓ وىمد َّ
ُمر هبذا ُصم َّؿ ًمق ومروٜم٤م أ َّن اإلٟمًذ٤من
قم٘مالء هذه هؾ سٟم٤م ٟمحـ أن أد ًَّم٦م ذم ذاشمٜم٤م و َُمـ ىم٤مل ًمؽ أ َّن ُيمُؾ اعمًٚمٛملم َّ
ىمٍم وطمّمؾ ُمٜمف هذا اًم٘مّمقر مومٝمؾ سٟم٤م ٟمحـ أد ًَّم٦م ِ
ومٛمذـ إظمٓمذ٤مء ذم ُمذٜمٝم٩م آؾمذتدٓل أ ْن ي٘مذ٤مل :ذم قمذ٤مم
َّ
صمالصمامئ٦م وم َٕمؾ اًمٜم٤مس يمذا ،و َُمـ هؿ اًمٜم٤مس َُمـ هؿ اًمذيـ ومٕمٚمقا ذًمؽ ىمد يٙمقٟمقن ُِمـ َهم ْق َهم٤مء اًمٜم٤مس ،إذا ىم٤مل سمٕمض
اًمً َٚمػ( :اشم٘مقا اًمٖمقهم٤مء َوم٢مِن اًمٖمقهم٤مء ىمتٚم٧م إٟمٌٞم٤مء) ٓ يٙمقن اًمٖمقهم٤مء وإطمداث اعمجردة أو شمٍموم٤مت احلٙم٤مم أن
َّ
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ِ
ومذدائام
أي سمٚمد حيٙمٛمف اإلؾمذالم ،هذذه أظمٓمذ٤مء،
ُمـ اإل ْذن سميب إضمراس ،هذا ُيم ّٚمف ظمٓم٠م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م أو ذم ِّ
ً
اًمًذ َٚمػ اًمّمذ٤مًمح ريض اهلل قمذٜمٝمؿ،
واًمًٜمََّّ٦م وُم٤م يمذ٤من قمٚمٞمذف َّ
اقمرف ُمٜمٝم٩م آؾمتدٓل ٓ ،يًتدل ّإٓ سمام ذم اًمٙمت٤مب ر
وُمقاوع اإلمج٤مع.
ا٭مسمالَ :ي ُؼقل٫َ :م ْق٭مف َصٜم اهللُ َ٤م َؾقْ ِف َو َ٠مؾ َؿ( :ا٬متَّ َما ِ١مئْْت َأي َ٠م َق ٌاء َ٬مَا َكَت ٖمعؿؾقن َأو ٖمػعؾقن) َهؾ َي ُؽُقن رد
َ٤م َٜم مـؽري ا٪مٟماض ا٭مؾػظ ِْم ا٭م ُؼ ْر ِ
آن؟
اْلقابُِ :مثْؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤م ،شمٙمقن ٟمزًم٧م ً
أيْم٤م أ ْن ُشم٘مرأ (شمٗمٕمٚمقن) أو (شمٕمٛمٚمقن).
ُمثال (يٗمٕمٚمقن) وٟمزًم٧م ً
ا٭مسمال :هؾ يؾزمـا ا٭مص َالة ٤م َٜم ا٭مـبِل صٜم اهللُ ٤م َؾق ِف و٠مؾؿ إِ َذا ُذ٬مر ِْم اإل ِ
ذا٤مة؟
َ
َ
َ
َ ْ َ َ َ
اْلقاب :ي٤م أظمل ُم٤مذا ييك مإذا ىمٚم٧م :اًمٚمٝمؿ ِّ
صؾ وؾمٚمؿ قمٚمٞمفُ :م٤مذا ييك يمٚمامت يًػمة ٓ شمٙمٚمٗمؽ ؿمٞمئً٤م،
ِ
ِ
٨ماش  ،وإذا صٚمٞم٧م قمٚمٞمف
وٓ شمًتٖمرق ُمٜمؽ وىمتًً٤م ،وومٞمٝم٤م هذا اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿَ « :م ْـ َصٜم َ٤م َ٥م َواٙمدََ ًة َصٜم اهلل َ٤م َؾ ْقف َ٤م ْ ً
( )1

وضم َّؾ ُمالئٙم٦م يٌ ِّٚمٖمقن قمٜمف أُمتف اًمًالم ،ومّمٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمذفُ ،مذ٤مذا
صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ضمٕمؾ اهلل َقم َّز َ
يي اإلٟمً٤من أ ْن ي٘مقل :صغم اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف أو ي٘مقل :ؾمذٌح٤من اهلل أو ي٘مذقل :ؾمذٌح٤من اهلل وسمحٛمذده ؾمذٌح٤من اهلل
انَٙ ،مبِق َبتَ ِ
َان ِْم اٛم ِق َز ِ
انَٗ ،م ِؼق َؾتَ ِ
َان َ٤م َٜم ا٭مؾ َس ِ
َان ٚمََ ِػق َػتَ ِ
اًمٕمٔمٞمؿ أو ٟمحقه يمٚمامت يمام ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم٬َ « :مَؾِ َؿتَ ِ
َان
ْح ِـ٠ُ :م ْب َحا َن اهللِ ا٭م َعظِق ِؿِ٠ُ ،م ْب َحا َن اهللِ َوٕمِ َح ْؿ ِد ِهش ُم٤م اًمذي يٙم ِّٚمػ اإلٟمً٤من ! ُم٤م اًمذي ُيّم ِّٕم٥م قمٚمٞمف أ ْن يّم ّكم
إِ َ٧م ا٭مر ْ َ
( )2

ُمرة ! ُم٤م ومٞمٝم٤م صٕمقسم٦م.
قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو يٙمتٌٝم٤م ُيمُؾ َّ
اًمٚمٝمؿ ِّ
صؾ وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف.
***

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة – سم٤مب اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( )428قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمدقمقات – سم٤مب ومْمؾ اًمتًٌٞمح ( ،)6426وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء – سم٤مب ومْمؾ اًمتٝمٚمٞمؾ واًمتًٌٞمح
( )2694قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
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ْح ِـ ا٭مر ِٙم ِ
قؿ
ٕمِ ْس ِؿ اهللِ ا٭مر ْ َ
ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف ِّ
ىم٤مل اعم١مًمػ رمحٜم٤م اهلل وإي٤مه:
اٛمـ ٤مؾقف ،وٓ ٪مداؤهش
يتع٦م ٫متؾف ،وٓ ِقز ا٠مٟم٫ما٫مف ،وٓ ن
«اٛمسل٭مة ا٭مثاكقة :أكف ن
ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف ِّ
أُم٤م سمٕمد..
ِ
خمػم ومٞمف سملم هذه
ه ذم اعمٕمريم٦م ،وم٤مإلُم٤مم َّ ٌ
ومٝمذه أطمٙم٤مم إؾمػم اعمذيمقرة هٜم٤م ،هذه أطمٙم٤مم إؾمػم اعمح٤مرب اًمذي أُ َ
إُمقر:
ً
قمٌدا ًمٚمٛمًٚمٛملم ،يمام وىمع ًمٕمدد ُمـ إهى ذم طمروب
إمر إول :آؾمؽمىم٤مق :يٕمٜمل أن يٙمقن
ممٚمقيم٤م ً
اعمًٚمٛملم ُمع اًمٗمرس وُمع اًمروم وُمع همػمهؿ ،ومّم٤مروا ُمقا ًًمٞم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم.
يٛم َّـ قمٚمٞمف :يٕمٜمل يٕمٗمك قمٜمف سمدون ومدي٦م ويٕمٗمك ُمـ اًم٘متؾ ،يمام طمّمؾ صمامُم٦م سمـ ُأصم٤مل ريض اهلل قمٜمف عم٤م َُم َّـ
أو أن ُ
حم٤مرسم٤م ،وىمد أهشمف ظمٞمؾ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،ورسمٓمف قمٚمٞمف اًمّمالة
قمٚمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ويم٤من
ً
واًمًالم ذم اعمًجد صمالصم٦م أي٤مم ،ومرأى اعمًٚمٛملم وؾمٛمع اًم٘مرآن ،ومدظمؾ اإليامن ذم ىمٚمٌف ،ويم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ي٘مػ قمٚمٞمف وي٘مقلَ « :ما َٖم ُؼ ُ
قل َيا ُٗم ََم َم ُة؟ش ومٞم٘مقل :أىمقل :إن شم٘متؾ شم٘متُؾ ذا دم ،وإن شمٕمٗمق َشمٕمٗمق قمـ ؿم٤ميمر ،وإن
يمٜم٧م شمريد اعم٤مل وم٤مؾم٠مل ُمٜمف ُم٤م ؿمئ٧م ،ومٚمام شمٙمرر هذا ذم اًمٞمقم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ىم٤ملَ « :أ ْ٢مؾِ ُؼقا ُٗم ََم َم َةش .
( )1

وقمٗمقا ،صمؿ ذه٥م ريض اهلل قمٜمف عم٤م ظمرج ظم٤مرج اعمديٜم٦م واهمتًؾ ورضمع ُمـ
وم٠مـمٚم٘مف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمًّ٤م قمٚمٞمف
ً
اعمـ قمٚمٞمف.
شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف وأؾمٚمؿ ومٝمذا ُمٕمٜمك ِّ
أيْم٤م ،أن يٓمٚم٥م ُمٜمف أن يدومع ً
أُم٤م اًمٗمداء ومٝمق أن ُي َ
ُم٤مٓ ُمٕمٞمٜم ً٤م يمام طمّمؾ ذم
ٓمٚم٥م ُمٜمف ًمٞمٕمتؼ ُمـ اًمرق وُمـ اًم٘متؾ ً
وقم٘مٌ٦م سمـ أيب ُمٕم ٍ
ٞمط.
أهى سمدر ،يمام َيقز ىمتؾ إؾمػمُ ،مثؾ ُم٤م شم٘مدم ُمٕمٜم٤م ُمـ ىمتؾ اًمٜمذر سمـ طم٤مرث ُ
ُ
يتٕملم ذم طم٘مف ٓ يّمٚمح أن يًؽمق وٓ يّمٚمح أن يٛمـ قمٚمٞمف
ر
وم٤مًمً٤مب ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م اًمذي ر
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( )4372يمت٤مب اهٛمٕم٦م  -و ْوم ِد سمٜم ِل طمٜم ِ َٞمٗم َ٦م وطم ِد ِ
ي٨م ُصمامُم َ٦م ْسم ِـ ُأ َصم ٍ
٤مل  ،وُمًٚمؿ ( )1764يمت٤مب اهٝم٤مد واًمًػم -سم٤مب رسمط
َ َ
َ َ َ
َ َ
إؾمػم وطمًٌف وضمقاز اعمـ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
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ويٕمتؼ ،وٓ يّمٚمح أن يٓمٚم٥م ُمٜمف ومداء يم٤مٕؾمػم :وهلذا ىم٤مل يتٕملم ىمتٚمف ومٝمذا هق طمٙمٛمف ،وًمٞمس طمٙمٛمف طمٙمؿ إؾمػم
يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل.
ىم٤مل رمحف اهلل:
يتع٦م ٫متؾف و٬مذا ا٭مزكديؼ ،و٠مقاء ٬مان
مسؾَم ٪مباإلْجاعٕ :كف كقع مـ اٛمرٖمد أو مـ ا٭مزكديؼ ،واٛمرٖمد ن
«أما إن ٬مان ً
أيضا٠ ،مقاء ٬مان ً
ً
ر٘مال أو امرأة٤ ،مـد ٤مامة ا٭مػؼفاء مـ ا٭مسؾػ ومـ
ر٘مال أو امرأة ،وإن ٬مان
معاهدا يتع٦م ٫متؾف ً
ً
ٖمبعفؿ ،و٫مد ٖمؼدم ٫مقل إمـ اٛمـذر رْحف اهلل :أْجع ٤مقام أهؾ ا٭معؾؿ ٤مٜم أن ٤مٜم مـ ٠مَّ ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ
وٙمؽِ َل ٤مـ ا٭مـعَمن ٓ :يؼتؾ ا٭مذمل،
ا٭مؼتؾ ،وَّـ ٫ما٭مف :ما٭مؽ وا٭مؾقث وأْحد وإ٠محاق ،وهق مذهَّ ا٭مشا٪معلُ ،
وهذا ا٭مؾػظ د٭مقؾ ٤مٜم و٘مقب ٫متؾف ٤مـد ٤مامة ا٭معؾَمء ،و٭مؼتؾف ملٚمذان:
أٙمد ا :اكتؼاض ٤مفده.
وا٭مثاِن :أكف ٙمد مـ اْلدود ،وهق ٫مقل ٪مؼفاء اْلديثش.
شمدا ،ومحٙمٛمف طمٙمؿ اعمرشمد واعمرشمد ي٘متؾٕ :ن
شم٘مدم ذيمر اإلمج٤مع قمغم ىمتؾ اعمًٚمؿ إذا ؾم٥مٟٕ :مف إُم٤م أن يٙمقن ُمر ً
ِ
سمدل اعمًٚمؿ -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -ديٜمف إمم أي رء:
قهش وم٢مذا َّ
اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ي٘مقلَ « :م ْـ َٕمد َل ديـَ ُف َ٪م ْا٫متُ ُؾ ُ
( )1

ؾمقاء يم٤من إمم ديـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،أو يم٤من إمم اإلحل٤مد ،أو أي ُمذه٥م ُمـ اعمذاه٥م ،يم٤معمذاه٥م اعمٕم٤مسة اًمِمٞمققمٞم٦م
ِ
ٓم٤مر إٟمٙم٤مر اإلًمف قمز وضمؾ ،وقمزل اًمديـ قمـ احلٞم٤مة
واًمقضمقدي٦م وٟمحقه٤م ُمـ ُمذاه٥م اعمٚمحديـ اًمتل َيٛمٕمٝم٤م مجٞمٕم٤م ىم ُ
ُمرشمدا ،صمؿ ىم٤مل :أو أن يٙمقن ز ً
ٟمدي٘م٤م،
يًٛمك ً
ٕمؼم قمٜمف سم٤مًمٜمٝم٩م اًمٕمٚمامين ،إذا وضمد َُم ْـ ظمرج ُمـ ديٜمف إمم ُمثؾ هذا وم٢مٟمف َّ
اعمُ َّ
ُم٤م اًمٗمرق سملم اًمزٟمديؼ واعمرشمد خيتٚمػ طمٙمٛمف:
ُمًٚمام صمؿ يتٚمٌَّس سمٜم٤مىمض ُمـ اًمٜمقاىمض وم٤معمرشمد هذا يًتت٤مب ،ويٓمٚم٥م ُمٜمف أن يٕمقد قمام وىمع ومٞمف ُمـ
اعمرشمد يٙمقن
ً
وطم ِ٘مـ دُمف.
اًمردة :وم٢من شم٤مب ُىمٌِ َؾ ذًمؽ ُمٜمف ُ
أصال وًمٙمـ أفمٝمر اإلؾمالم ً
اًمزٟمديؼ اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمف ،وذًمؽ أن اًمزٟمديؼ هق اًمذي حي يًٚمؿ ً
ٟمٗم٤مىم٤م ،ومٝمذا
يرى ُم٤مًمؽ رمحف اهلل وأهؾ اعمديٜم٦م أٟمف ٓ يًتت٤مب ً
أصال ،وطمٙمٛمف خيتٚمػ قمـ طمٙمؿ اعمرشمدٕ :ن اعمرشمد ُمـ اعمًٚمٛملم
وشمٚمٌَّس سم٤مًمٜم٤مىمض ،ي٘مقل :أُم٤م هذا اًمزٟمديؼ ومٝمق ً
أصال َيم َذب ذم دقمقاه أٟمف ُمًٚمؿ ،وهلذا يرى ُم٤مًمؽ رمحف اهلل وأهؾ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اهٝم٤مد واًمًػم  -سم٤مب ٓ يٕمذب سمٕمذاب اهلل (ُ )3217مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام.
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اعمديٜم٦م سم٠مٟمف ٓ يًتت٤مبٟٕ :مف يمذب قمٚمٞمٜم٤م ذم ِّادقم٤مء اإلؾمالم ،وم٢مذا قمروٜم٤م قمٚمٞمف اًمتقسم٦م ومٞمٙمذب وي٘مقل :ؾم٠مشمقب ،وىم٤مل
ُمرشمدا أو أن يٙمقن
ُمٕم٤م ،ومٝمذا وضمف يمقٟمف يٙمقن هٜم٤م إُم٤م أن يٙمقن ً
آظمرون ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ :سمؾ يًتت٤مب اًمزٟمديؼ واعمرشمد ً
ً
زٟمدي٘م٤م.
ذقم٤م
أيْم٤م طمده اعم٘مرر ً
يمثػما ومام شم٘مدم وىمتٚمف ىمٚمٜم٤م إٟمف ًمٜم٘مْمف اًمٕمٝمد :وٕن اًمً٤مب ً
أُم٤م اعمٕم٤مهد ومٗمّمؾ اًمٙمالم ومٞمف ً
شمٕملم
هق اًم٘متؾ ٓ اًمتٕمزير ،اًمتٕمزير ىمد يٙمقن سمًجـ ىمد يٙمقن سمجٚمد وٟمحق ذًمؽ ،وًمٙمـ إذا ىمٚمٜم٤م أن طمده هق اًم٘متؾ َّ
يٛمـ قمٚمٞمف ،سمؾ يتٕملم ىمتٚمف وهق
ىمتٚمف وٓ َيقز آيمتٗم٤مء سمًجٜمف أو ضمٚمده ،وقمغم هذا ومال يًؽمق اًمذُمل وٓ يٗمدى وٓ ر
ُمقوقع اعمً٠مًم٦م.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«٫مال إمـ راهقيف :إن أ٣مفروا ا٭مسَّ ٫متؾقا ،وأٚمطل مـ ٫مال :ما هؿ ٪مقف مـ ا٭م٨مك أ٤مظؿ مـ ٠مَّ ا٭مـبل صٜم اهلل
٤مؾقف و٠مؾؿ٫ .مال إ٠محاق :يؼتؾقنٕ ،كف كؼض ٭مؾعفد ،و٬مذ٭مؽ ٪معؾ ٤مؿر ٕمـ ٤مبد ا٭معزيز ٪مال ١مبفة ْم ذ٭مؽ ،و٫مد
٫متؾ إمـ ٤مؿر ريض اهلل ٤مـف ا٭مراهَّ ا٭مذي ٠م َّ ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ و٫مال :ما ٤مٜم هذا صاْلـاهؿ ،و٬مذ٭مؽ
كص اإلمام أْحد ٤مٜم و٘مقب ٫متؾف واكتؼاض ٤مفده ،وٖمؼدم ٕمعض كصقصف ،و٬مذ٭مؽ كص ٤مامة أصحإمف ،ذ٬مروه
أيضا ْم ْجؾة كا٫م
ٕمخصقصف ْم مقاَع ،وذ٬مروه ً

ا٭معفد.

ٗمؿ اٛمتؼدمقن و٢مقائػ مـ اٛمتلٚمريـ ٫ما٭مقا :يتع٦م ٫متؾف و٫متؾ ٩مٝمه ِمـ كا٫م

ا٭معفد٬ ،مَم دل ٤مؾقف ٬مالم أْحد.

وذ٬مر ٢مقائػ مـفؿ :أن اإلمام ُيٝم ٪مقؿـ كؼض ا٭معفد مـ أهؾ ا٭مذمة٬ ،مَم ُيٝم ْم إ٠مٝم٪ ،مدٚمؾ هذا ا٭مساب
ْم ٤مؿقم ا٭مؽالمِ :
٭مؽـ اٛمحؼؼقن مـفؿ ٬ما٭مؼايض و٩مٝمه ٫مقد ذ٭مؽ ٕمغٝم ا٭مساب ،وأما ا٭مساب ٪مقتع٦م ٫متؾف٪ .ملما أن ٓ
يتع٦م ٫متؾف٪ ،مفق ٩مٝم
ٖمع٦م ٫متؾف ٚمالف :٭مؽقن ا٭مذيـ أ٢مؾؼقا ْم مقَع ٫مقدوه ْم مقَع آٚمرٕ :ملن ا٭مساب ن
ُيؽك ْم ن
داٚمؾ ْم ا٭معؿقم ،أو ُيؽك ٪مقف و٘مف َعقػٕ :ن ا٭مذيـ ٫ما٭مقا ٕمف ْم مقَع كصقا ٤مٜم ٚمال٪مف ْم مقَع آٚمرش.
أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمخؼم اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف وهق ُمر ُمٕمٜم٤م وهق أٟمف ىم٤ملً :مق ؾمٛمٕمتف ًم٘متٚمتف ،اًمذي ئمٝمر أٟمف ُم٤م ىمتٚمف،
ًمٙمـ ىم٤ملً :مق ؾمٛمٕمتف ًم٘متٚمتف ُم٤م قمغم هذا ص٤محلٜم٤مهؿ.
إذا ٟم٘مض اًمذُمل اًمٕمٝمد ومال خيٚمق :إُم٤م أن يٜم٘مْمف سمً٥م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمٓمٕمـ ومٞمف ُمـ إؾمالم ،أو أن
يٜم٘مْمف سمٜم٤مىمض آظمر ،ومٝمؾ يٕمٗمك قمٜمف شم٘مدم أن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم َقم َٗمك قمـ سمٜمل ىمرئم٦م عم٤م ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد ،صمؿ
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عم٤م يمرروه٤م صم٤مٟمٞم٦م ىمتٚمٝمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم سمٕمد همزوة إطمزاب.
شم٠مشمٞمؽ هذه اًمٕمٌ٤مرةُ :م٤م هؿ ومٞمف ُمـ اًمنمك أقمٔمؿ ُمـ ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،م٤م اعمراد هب٤م اعمراد هب٤م أن
ص٤محلٜم٤م أهؾ اًمٙمت٤مب ه١مٓء ُمع أٟم٤م ٟمٕمٚمؿ أهنؿ ينميمقن سم٤مهلل ،ويزقمٛمقن أن اهلل صم٤مًم٨م صمالصم٦م ،أو أن اعمًٞمح اسمـ اهلل ،أو
اًمٕمزير سمـ اهلل وٟمحق ذًمؽ ،سمؾ طمتك اعمجقس اًمذيـ يٕمٌدون اًمٜم٤مر شم٠مظمذ ُمٜمٝمؿ اهزي٦م ُمع قمٚمٛمٜم٤م أهنؿ يٕمٌدون اًمٜم٤مر.
أن ُ
ومٞم٘مقل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ :اًمنمك اًمذي هؿ ومٞمف أيمؼم سمٙمثػم ُمـ جمرد ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وُمع ذًمؽ
أقمٓمٞمٜم٤مهؿ اًمٕمٝمد ُمع شمٚمًٌٝمؿ سم٤مًمنمك إيمؼم اًمٍميح ،ومٙمٞمػ ٓ ي٠مظمذون ويٕم٤مىمٌقن قمغم اًمنمك  -وهق أقمٔمؿ -
ويٕم٤مىمٌقن قمغم اًمً٥م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو اًمٓمٕمـ ذم ديـ اإلؾمالم ،وٟمحـ ىمد أقمٓمٞمٜم٤مهؿ اًمٕمٝمد
هذا اًمٙمالم ًمٞمس سمًٚمٞمؿ ،وهق سمٕمٞمد قمـ اًمتح٘مٞمؼٕ :ن اعمٜمٝمل قمٜمف ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب أن ئمٝمروا اًمً٥م يمام
ظمٗمل ومِم٠مٟمف آظمر ٓ ٟمدظمؾ ومٞمف ٟمحـ ُم٤م داُمقا يٕمٛمٚمقٟمف قمٛمؾ اًمّم٤مهمر اًمذًمٞمؾ اعمًتخٗمل.
شم٘مدم ،أُم٤م ُم٤م َ
أُم٤م اًم٘مقل ذم احلٙمؿ ومٞمٛمـ ٟم٘مض اًمٕمٝمد يم٤مًم٘مقل ذم إؾمػم احلريب قمغم اًمتخٞمػم اًمً٤مسمؼ اًمذي ذيمرٟم٤مه ُمـ ضمٝم٦م أن
يٛمـ قمٚمٞمف ،وم٤مًمذيـ ىم٤مًمقا هذا اًم٘مقل ذم ُمقوٕمف اًمذيـ أـمٚم٘مقا هذا اًم٘مقل ذم أن طمٙمٛمف طمٙمؿ
يّمح أن يٗمدى أو ر
إؾمػم ،اؾمتثٜمقا ُمـ ٟم٘مض اًمٕمٝمد ُم٤م إذا ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :وهلذا شمٙمقن اعمً٠مًم٦م يمام ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم
عم٤م ىم٤مًمقا أٟمف يًتثٜمك اًمً٤مب ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويتحتؿ ىمتٚمف ،صمؿ طمٙمٛمف طمٙمؿ إؾمػم ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:
ً
إذا يّمح أن ي٘م٤مل ٓ ظمالف ذم حتتؿ ىمتؾ اًمً٤مبٕ :ن اًمذيـ أـمٚم٘مقا أن ٟم٤مىمض اًمٕمٝمد طمٙمٛمف طمٙمؿ إؾمػم اؾمتثٜمقا
اًمذي ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وـمٕمـ ذم اًمديـ ،أو أن ي٘م٤مل :إن اؾمتثٜم٤مء اًمً٤مب وٕمٞمػ ،عم٤مذا هق وٕمٞمػ
ٓظمتالف ىمقل ُمـ ُم٤مل إًمٞمف ،طمٞم٨م ىمرره ذم ُمقوع وىم٤مل :إٟمف يًتثٜمك ُمـ حتتؿ اًم٘متؾ ،وأن طمٙمٛمف طمٙمؿ إؾمػم.
ىم٤مل هذا ذم ُمقوعً ،مٙمـ ذم ُمقوع آظمر ىم٤مًمقا :إٟمف إن ؾم٥م ٟم٘مض قمٝمده ومٙم٠من أن اًم٘مقل حي يتحرر :يٕمٜمل ص٤مطم٥م
هذا اًم٘مقل حي حيررهٟٕ :مف ذم ُمقوع ي٘مقل :إن طمٙمؿ اًمً٤مب داظمؾ ذم قمٛمقم ٟم٘مض اًمٕمٝمد ،وشم٤مرة ذم ذيمر اًمٜمقاىمض
ي٘مقًمقن ٟم٤مىمض ذم ذيمر ُم٤م يٜم٘مض اًمٕمٝمد ي٘مقًمقن ٓ إذا ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اٟمت٘مض قمٝمده.
ىم٤مل :يٕمٜمل أن هذا اًم٘مقل حي يتحرر قمٜمد ىم٤مئٚمف :وهلذا اوٓمرب ذم ذيمره ذم ُمقوع ،واًم٘مقل سمٖمْمف ذم ُمقوع
آظمر :وم٤مًمّمحٞمح أن اًمً٤مب يتحتؿ ىمتٚمف وٓ َيقز اعمـ قمٚمٞمف وٓ ومدائف وٓ اؾمؽمىم٤مىمف.
ىم٤مل رمحف اهلل:
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أيضا ٪مؿـفؿ مـ ٫مال :يتع٦م ٫متؾف ،ومـفؿ مـ ذ٬مر اخلالف ،و٫مال :هق ٬مغٝمه،
«واٚمتؾػ أصحاب ا٭مشا٪معل ً
وا٭مصحقح ٘مقاز ٫متؾف٫ ،ما٭مقا :ويؽقن ٬مإ٠مٝم َِّ ٤مٜم اإلمام أن يػعؾ ٪مقف إصؾح.
و٬مالم ا٭مشا٪معل يؼت

٤مقـا مـ ٩مٝم ختقٝم.
أن ا٭مـا٫مض ٙمؽؿف ٙمؽؿ اْلرِب ،وْم مقَع أمر ٕمؼتؾف ً

وأما إٔمق ٙم ـقػة٪ :مال َتلء هذه اٛمسل٭مة ٤مٜم أصؾف :إذ أصؾف ٓ :يـتؼض ٤مفد أهؾ ا٭مذمة إٓ أن يؽقكقا أهؾ
١مق٬مة ومـعة٪ ،مقؿتـعقن ٕمذ٭مؽ ٤مٜم اإلمام ٪مال يؿؽـف إ٘مراء أٙمؽامـا ٤مؾقفؿ.
ومذهَّ ما٭مؽ ٓ :يـتؼض ٤مفدهؿ إٓ أن ُير٘مقا َّتـع٦م ِمـا ،ماكع٦م ٭مؾجزية مـ ٩مٝم ٣مؾؿ أو يؾحؼقا ٕمدار
ً
اْلرب ،٭مؽـ ما ً
مسؾؿة ٤مٜم ا٭مزكا ٫متؾ إن ٬ماكت ٙمرة،
٭مؽا يق٘مَّ ٫متؾ ٠ماب ا٭مر٠مقل ٤مقـًا ،و٫مال :إذا ا٠متؽره ا٭مذمل
وإن ٬ماكت أمة ٤مق٫مَّ ا٭معؼقٕمة ا٭مشديدة.
٪مشاٖمؿ ا٭مر٠مقل يتع٦م ٫متؾف ٬مَم كص ٤مؾقف إئؿة ،أما ٤مٜم ٫مقل مـ يؼقل :يتع٦م ٫متؾ ٬مؾ مـ كؼض ا٭معفد وهق ْم
أيديـا ،أو :يتع٦م ٫متؾ ٬مؾ كا٫مض ٭مؾعفد ٕمَم ٪مقف رضر ٤مٜم اٛمسؾؿ٦م ً
وأذى٬ ،مَم ذ٬مركاه مـ مذهَّ اإلمام أْحد ،و٬مَم
وٙم َده٬ ،مَم ذ٬مره ا٭مؼايض ،و٬مَم ذ٬مره
دل ٤مؾقف ٬مالم ا٭مشا٪معل ،أو يؼقل :يتع٦م ٫متؾ مـ كؼض ا٭معفد ٕمسَّ ا٭مر٠مقل ْ
٢مائػة مـ أصحاب ا٭مشا٪معل ،و٬مَم كص ٤مؾقف ٤مامة ا٭مذيـ ذ٬مروه ْم كقا٫مض ا٭معفد ،وذ٬مروا أن اإلمام يتخٝم ٪مقؿـ
كؼض ا٭معفد ٤مٜم ٠مبقؾ اإلْجال٪ ،منهنؿ ذ٬مروا ْم مقاَع أٚمر أكف يؼتؾ مـ ٩مٝم ختقٝم ٪مظاهر.
وأما ٤مٜم ٫مقل مـ يؼقل :إن ٬مؾ كا٫مض ٭مؾعفد يتخٝم ٪مقف اإلمام٪ :مؼد ذ٬مركا أهنؿ ٫ما٭مقا :إكف يستقْم مـف اْلؼقق
٬ما٭مؼتؾ واْلد وا٭متعزيرٕ :ن ٤مؼد ا٭مذمة ٤مٜم أن َتري أٙمؽامـا ٤مؾقفؿ ،وهذه أٙمؽامـاٗ ،مؿ إذا ا٠متق٪مقـا ٪ماإلمام ّمٝم
٪مقف٬ ،مإ٠مٝم.
ٙمدا مـ اْلدود٬ ،مَم ٭مق كؼض ٕمزكك أو ٫مطع ٢مريؼ٪ ،منكف يؼتؾ
و٤مٜم هذا ا٭مؼقل٪ :مقؿؽـفؿ ا٭مؼقل ٕمؼتؾ ا٭مساب ا
ٙمدا مـ اْلدود وإن َل يـتؼض ٤مفده٬ ،مَم ٭مق ٫متؾ ذمقاا ،ومذهَّ ما٭مؽ
ٕمذ٭مؽ إن أو٘مَّ ا٭مؼتؾٕ ،مؾ ٫مد يؼتؾ ا٭مذمل ا
يؿؽـ ٖمق٘مقفف ٤مٜم هذا ا٭مق٘مف إن ٬مان ٪مقفؿ مـ يؼقلَ :ل يـتؼض ٤مفده.
وٕماْلؿؾة٪ :ما٭مؼقل ٕملن اإلمام يتخٝم ٪مقف إكَم يدل ٤مٜم ٤مؿقم ٬مالم ٕمعض ا٭مػؼفاء أو إ٢مال٫مف ،و٬مذ٭مؽ ٫مقهلؿ :إكف
يؾحؼ ٕمدار اْلرب.
ِ نر إ٧م ٩مؾط ٤مؾقفؿٕ ،مؾ ٕٓمد مـ أٚمذ ذ٭مؽ مـ ٬مالمفؿ اٛمُػرس ،وٕماْلؿؾة٪ :منن
وأٚمذ اٛمذاهَّ مـ اإل٢مال٫مات ُ
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ٖمؼرر ْم هذا ٚمالف ٪مفق َعقػ ً
ٖمع٦م ٫متؾف ما ٫مدمـاه مـ أ٫مقال ا٭مصحإمة ريض اهلل
كؼال
ً
وٖمق٘مقفا ،وا٭مد٭مقؾ ٤مٜم ن
٤مـفؿ وا٭متإمع٦م وا٭مســ وأياتش.
وحف ،ومٝمذا هق اًمذي يٜمٌٖمل
يريد اًمِمٞمخ رمحف اهلل اًمتٗمريؼ سملم اًم٘مقل اًمذي ٟمص قمٚمٞمف اًمقاطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وو َّ
أن يٜمً٥م إًمٞمفٟٕ :مف أومّمح سمٛمراده وٟمص قمٚمٞمف.
أُم٤م ُ
ضمكم ذم اعمً٠مًم٦م
أظمذ اًم٘مقل وٟمًٌتف ًمٚمٕم٤محي ُمـ قمٛمقم إىمقال اعمٓمٚم٘م٦م ومٗمٞمف إؿمٙم٤ملٕ :ن اًم٘مقل اعمٜمّمقص ٌّ
واوح ومٞمٝم٤م ،واإلـمالىم٤مت ومٞمٝم٤م اطمتامل ،وًمٕمؾ اإلُم٤مم اًمذي ُأ ِظم َذ ُمـ إـمالق يمالُمف ذم ُمً٠مًم٦م ٟم٘مض اًمٕمٝمد :أن ًمقزم
ِ
٥م إًمٞمف هذا ًمق ُقمرض قمٚمٞمف هذا اًم٘مقل ذم اعمٕم٤مهد إذا
إُمر أن َيٕمؾ طمٙمٛمف طمٙمؿ إؾمػمً :مٕمؾ هذا اإلُم٤مم اًمذي ُٟمً َ
وٟمّمّم٧م قمٚمٞمف وسمٞمٜمتُ ُف ذم ظمّمقص
أومّمح٧م قمٜمف
ؿمتؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمٚمف يٜمٙمره ،وي٘مقل :أٟم٤م زم ىمقل
ُ
ُ
نم َي ِرد قمغم يمالُمل أن يٙمقن ومٞمف إمج٤مل ذم اعمقوع
هذه اعمً٠مًم٦م ،وأٟمتؿ شم٠مظمذون اًمٙمالم ُمـ إـمالىم٤مت قم٤مُم٦م ،وأٟم٤م َسم َ ٌ
اًمٕم٤مم ،قمٜمديمؿ اعمقوع اعمٜمّمقص سم٘متؾ اًمً٤مب ٟمّمّم٧م قمٚمٞمف سمٜمٗمز ومت٠مظمذون ً
ىمقٓ شمٜمًٌقٟمف إزم ُمـ قمٛمقم إـمالىم٤مت
أـمٚم٘متٝم٤م.
صمؿ ذيمر اًمِمٞمخ رمحف اهلل إٟمف إذا وضمد ظمالف ذم ىمتؾ اعمٕم٤مهد إذا ؾم٥م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وم٢مٟمف ظمالف
وٕمٞمػ ،ؾمقاء ُمـ ضمٝم٦م اًمدًمٞمؾ اًمدال قمغم وضمقب ىمتٚمف ومٞمام ؾمٌؼ قمروف ُمـ ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وإمج٤مع
اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وآقمتٌ٤مر ،أو ُمـ ضمٝم٦م شمقضمٞمف اًم٘مقل ٟمٗمًف :ومامًمؽ رمحف اهلل ً
ُمثال أـمٚمؼ أن أهؾ اًمذُم٦م ٓ
يٜمت٘مض قمٝمدهؿ إٓ إذا اُمتٜمٕمقا ُمٜمَّ٤م ،سم٠من ُمٜمٕمقا اهزي٦م دون أن ي٘مع قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمَّ٤م ُمٔمٚمٛم٦م أو أن يٚمح٘مقا سمدار احلرب ،ىم٤مل:
هٜم٤م يٜمت٘مض قمٝمدهؿٓ ،طمظ أن اإلـمالقً ،مٙمـ سمخّمقص ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمص ُم٤مًمؽ قمغم ىمتؾ
اًمذُمل إذا ومٕمٚمف ،سمؾ ٟمص قمغم أٟمف إذا اؾمتٙمره ُمًٚمٛم٦م قمغم اًمزٟم٤م :يٕمٜمل اهمتّمٌٝم٤م وم٢مٟمف ي٘متؾ ،ومدل قمغم أن ىمقًمف اًمٕم٤مم
اًمً٤مسمؼ ذم اٟمت٘م٤مض اًمٕمٝمد خمّمقص سمٛمً٤مئؾ ُمٕمٞمٜم٦م ٟمص قمٚمٞمٝم٤م.
خيػم ذم ٟم٘مض اًمٕمٝمد قمغم ؾمٌٞمؾ اإلمج٤مل سم٠مٟمف ذيمره ذم ُمقىمع
َّ
وضمف اًمِمٞمخ هٜم٤م رمحف اهلل ىمقل ُمـ ىم٤مل :أن اإلُم٤مم َّ
وضمف هذا اًم٘مقل سم٠مهنؿ ىم٤مًمقا يتخػم اإلُم٤مم ومٞمٝمؿ ًمٙمـ شمًتقرم ُمٜمٝمؿ احل٘مقق:
ضمزُم٤مً ،
وأيْم٤م َّ
آظمر :أن اًمً٤مب ي٘متؾ ً
يم٤مًم٘متؾ ً
ضمدا ،وهق أن أطمٙم٤مم اإلؾمالم هل اًمتل دمري قمٚمٞمٝمؿ
ُمثال إذا ىمتٚمقهٕ :ن قم٘مد اًمذُم٦م ىم٤مئؿ قمغم أصؾ يمٌػم ً
هؿ ،وسمٜم٤مء قمٚمٞمف أقمٓمقا هذا اًمٕمٝمد ،وم٢مذا اؾمتقومٞمٜم٤م ُمٜمٝمؿ احل٘مقق وم٤مإلُم٤مم خمػم ومٞمٝمؿ ،طمتك هذا اًم٘مقل يٛمٙمـ سمٜم٤مء قمٚمٞمف
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طمدا ،يمام ًمق ٟم٘مض اًمذُمل ً
ُمثال سم٘مٓمع اًمٓمريؼ وم٢مٟمف ي٘متؾ ،سمؾ إٟمف ىمد ي٘متؾ اًمذُمل وًمق حي يٜم٘مض
اًم٘مقل سم٘متؾ اًمً٤مب ًّ
اًمٕمٝمد.
ِ
ُمٞم٤م ُمـ ٟمٗمس أهؾ ديٜمف ي٘مقلٟ :م٘متٚمف ُمع أن قمٝمده سم٤مـمؾ،
ذُمٞم٤م آظمر ُم٤م ٟم٘مض اًمٕمٝمد ىمتؾ ذ ًّ
صقرة ذًمؽ ًمق ىمتؾ ًّ
ومٙمٞمػ إذا ٟم٘مض اًمٕمٝمد إذا ٟم٘مض اًمٕمٝمد ىمتٚمف ُمـ سم٤مب أومم.
ظمٚمص اًمِمٞمخ رمحف اهلل سمٕمد هذا اًمٌح٨م إمم أن اًم٘مقل سمتخٞمػم اإلُم٤مم إذا شم٠مُمٚمتف وضمدشمف ُأ ِظم َذ ُمـ إـمالىم٤مت قمٛمقم
َير إمم اًمٖمٚمط يمام َّٟمٌف هٜم٤م ،وطمتك ًمق ومروٜم٤م وضمقد اخلالف
اًمٗم٘مٝم٤مء ،وإظمذ ُمـ اإلـمالىم٤مت ُمـ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ر
ً
ظمالوم٤مٕ :ن سمٕمض اًمٜم٤مس ئمـ أن وضمقد اخلالف يٙمٗمل جمرد
وهق ُمقضمقد ،وم٤مًمٕمؼمة سم٤مًمدًمٞمؾ ًمٞمس اًمٕمؼمة سم٤من هٜم٤مك
ظمالف ،ئمٜمقن أٟمف يتخػم ،هذا همػم صحٞمح.
اخلالف خيْمع ًمٚمدًمٞمؾ ويٜمٔمر ذم ىمقة اًمدًمٞمؾ ،وسمٕمد ذًمؽ يرضمح سمحً٥م ىمقة اًمدًمٞمؾ ٓ ي٘م٤مل ذم اعمً٠مًم٦م ظمالف:
ً
إذا ُمـ قمٛمؾ هبذا أو هذاٟٕ :مف ًمٞمس سمٛمٓمٚمؼ ،سمٕمض إطمٞم٤من يٙمقن اخلالف يٕمؼم قمٜمف سم٠مٟمف ظمالف همػم ُمٕمتؼم :يٕمٜمل
وٕمٞمػ هزيؾ ٓ يٕمد ؿمٞم ًئ٤م :يمخالف اسمـ طمزم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ً
ُمثال ذم اًمٖمٜم٤مء ٓ ،يٕمتد سمف ُمع وضمقد اًمٜمّمقص وُمع
وضمقد طم٤مل اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ واًمت٤مسمٕملم ،ومٞم٘مقل سمٕمض اًمٜم٤مس اعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف ،أٟم٧م شم٠مظمذ ُمً٠مًم٦م اخلالف
هٙمذا ،وشمٔمـ إٟمؽ َشم ًْ َٚمؿ.
أشمدري أن ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م ومٞمف ظمالف ،وأن وـمئ اًمزوضم٦م ومٞمف دسمره٤م ذم ظمالف ،وأن يمذا ومٞمف ظمالف ُمً٤مئؾ يمٌػمة
ومٞمٝم٤م ظمالفً ،مٙمـ ُمـ اخلالف ُم٤م هق همػم ُمٕمتؼم أصال ؾم٤مىمطٕ :ن طمج٦م اًم٘م٤مئٛملم سمف هم٤مي٦م ذم اًمْمٕمػ واًمتٝم٤موم٧م،
وهؿ قمٚمامء رمحٝمؿ اهلل ًمٙمٜمٝمؿ سمنم ي٤م أظمل ،شمريد قم٤معمً٤م يٕمٞمش مخًلم ؾمتلم ؾمٜم٦م ٓ خيٓمئ ذم اظمتٞم٤مر ُمً٠مًم٦م ُخيٓمئ،
وٟمحـ حي ٟمتٕمٌَّد سم٠مظمذ إىمقال ُمـ اًمٜم٤مس ،ه١مٓء أئٛم٦م وقمٚمامء رمحٝمؿ اهلل اضمتٝمدواَ ،و َهن َ ْقك ً
أصال قمـ شم٘مٚمٞمدهؿ
وم٤مًمٕمؼمة سم٤مًمدًمٞمؾ.
واًمدًمٞمؾ ىمد خيٗمك قمغم أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ومال ي٘م٤مل :أن اعمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف احلٛمد هللً ،
إذا ٟم٠مظمذ أي اًم٘مقًملم
ىمقي٤م وًمف وضمف ،وإذا أردت قمروف
هذا همػم صحٞمح ً
أسمدا ،إٟمام اًمٕمؼمة سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمدًمٞمؾ ،صمؿ اخلالف شم٤مرة يٙمقن ًّ
ىمقٓ وهل١مٓء ً
وضمدت أن هل١مٓء ً
ىمقٓ ،وهلذا دمد ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يتقىمٗمقن سمٕمض إطمٞم٤من ُمـ ىمقة اًمدًمٞمؾ ُمـ
اهٝمتلم ،وشم٤مرة ٓ اقمتٌ٤مر ًمٚمخالف يم٠مٟمف همػم ُمقضمقد زًم٦م ُمـ اًمزٓت وظمٓم٠م ُمـ إظمٓم٤مء ،ومٜمحـ حي ٟمتٕمٌد إٓ سم٤مشمٌ٤مع
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حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ىم٤مل رمحف اهلل:
٬ما٪مراش.
مسؾَم أو ً
«اٛمسل٭مة ا٭مثا٭مثة :أكف يؼتؾ وٓ يستتاب ٠مقاء ٬مان ً
هٜم٤م شم٠ميت ُمً٠مًم٦م أظمرى إذا ىمٞمؾ :إن اًمّمحٞمح هق ىمتؾ اًمً٤مب هذا طمٙمٛمف .شم٠مشمٞمٜم٤م ُمً٠مًم٦م أظمرى إذا يم٤من هذا
ُمًٚمام حي ي٘متؾ،
طمٙمٛمف ،هؾ يٕمرض قمٚمٞمف اًمتقسم٦م ويٓمٚم٥م ُمٜمف أن يتقب :سمحٞم٨م ًمق شم٤مب ًمدرأٟم٤م قمٜمف اًم٘متؾ :وم٢من يم٤من
ً
ُمٕم٤مهدا أقمدٟم٤مه إمم اًمٕمٝمد.
وإن يم٤من
ً
هذه اعمً٤مًم٦م همػم اعمً٤مئؾ اًمً٤مسم٘م٦م ،اعمً٤مئؾ اًمً٤مسم٘م٦م شم١ميمد ًمؽ حتتؿ ىمتٚمفَ ،ي٥م ىمتٚمف وم٢مذا ىمٚمٜم٤م :اًمراضمح ىمتٚمف وهذا
طمٙمٛمف وهذا طمده .هؾ إذا وىمع ذم هذا ٟمٕمرض قمٚمٞمف اًمتقسم٦م ،أو ًمق ـمٚم٥م هق أن يٕمٗمك قمٜمف وىم٤مل :أظمٓم٠مت وأٟم٤م أشمقب
إمم اهلل مم٤م وىمع ُمٜمل هؾ يًٛمع ُمٜمف ،سمحٞم٨م شم٘مٌؾ شمقسمتف أم ٓ ومٝمذه ُمً٠مًم٦م وشمٚمؽ ُمً٠مًم٦م أظمرى.
ىم٤مل رمحف اهلل:
٬ما٪مرا ٪معؾقف ا٭مؼتؾ ،وأرى أن يؼتؾ وٓ
«٫مال اإلمام أْحد٬ :مؾ مـ ١متؿ ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ
مسؾَم ٬مان أو ً
ً
يستتابش.
ِ
أيْم٤م قمدم اؾمتت٤مسمتف.
ٕمٛمؿ احلٙمؿ ذم ىمتؾ اًمً٤مب ويٕمٛمؿ ً
رارا أن أمحد رمحف اهلل ُي ِّ
شم٘مدم ُم ً
ىم٤مل رمحف اهلل:
مسؾَم ،وأكف كا٫مض ٭مؾعفد إن ٬مان ذمقاا.
«مع كصف أكف مرٖمد إن ٬مان ً
و٬مذ٭مؽ أ٢مؾؼ ٩ما٭مَّ أصحإمف أكف يؼتؾ وَل يذ٬مروا ا٠متتإمةٙ ،متك ٪مقؿـ ٫مذف أم ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ
أ٢مؾؼقا ٫متؾف وَل يذ٬مروا ا٠متتإمةش.
اًمذي ي٘مذف –واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -أم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤مذا يريد هذا اخلٌٞم٨م يريد أن ئمٝمر أٟم٤م ُم٤م ٟمٚم٧م ُمـ
ذُم٦م إمم رؾمقل
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أٟم٤م أشمٙمٚمؿ قمـ أُمفُ ،م٤مذا يريد قمدو اهلل يريد أن يٜم٤مل ُمـ أُمف طمتك شمٕمقد اعمَ َّ
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :وهلذا أـمٚمؼ احلٜم٤مسمٚم٦م أٟمف أصال ٓ يًتت٤مبٕ :ن ُمراده هبذا –اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -أن يٜم٤مل ُمـ اًمٜمٌل
صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف سم٠من ي٘مذف أُمف ،ومٚمٝمذا أراد اًمتقصؾ إمم هذا اعم٘م٤مم اًمٙمريؿُ ،م٘م٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ وذم زقمٛمف أٟمف إذا أظمذ ىم٤مل :أٟم٤م حي أشمٕمرض ًمٚمرؾمقل ،وهق رؾمقل اهلل ًّ
طم٘م٤م ،وأٟم٤م ُم٤م ىمٚم٧م ومٞمف ؿمٞمئ٤م.

189

ّمتٯم ا٭مصارم اٛمسؾقل ٤مٜم ١ماٖمؿ ا٭مر٠مقل

٭مؾشقخ ٤مبد اهلل ا٭معـؼري

ًمٙمـ ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :أٟمف ٓ ؿمؽ أٟمف ٟم٤مل ُمـ أم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ًمٞمٕمقد سم٤معمَ َذ َُّم٦م قمغم ؾمٞمد وًمد آدم
ُمٕمر ُشم ُف قمغم آسمـ :ومٚمٝمذا أـمٚم٘مقا أٟمف ً
أصال ٓ يًتت٤مب،
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٕ :ن ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٓمٕمـ ذم إم شمٕمقد َّ
ٓ ي٘م٤مل أٟم٧م ىمذوم٧م اُمرأة ومٕمٚمٞمؽ اًمتقسم٦م.
ىم٤مًمقا :هذا ٓ يًتت٤مب ً
أصالٕ :ن ُمـ اعمٕمٚمقم هذه ظمٓم٦م زائغ ُمٚمحد ،يريد أن يٜم٤مل ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وضمف اًمٓمٕمٜم٦م إمم همػمهً ،مٙمٜمف يريد أن شمٕمقد اعمذُم٦م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،صمؿ إٟمف يم٤مذب وم٤مضمر
وؾمٚمؿ سم٠من َّ
اح َٓ ِم ْـ
ت ِم ْـ ك ِ َؽ ٍ
طمتك قمغم أم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :وم٢من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام ىم٤ملُ « :و٭مِ ْد ُ
ِ
٤مح ذم ؾم٤مئر أُمٝم٤مشمف وضمداشمف وآسم٤مئف وأضمداده صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،طمتك ُمـ يم٤مٟمقا ذم اه٤مهٚمٞم٦م
ِ٠م َػ ٍ
احش ومٚمؿ يٜمٚمف ؾم َٗم ٌ
( )1

َؾم َّٚم َؿ اهلل ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ هذا ،ومٝمذا اًم٘مقل ذم ذاشمف ُيراد سمف أن يٜم٤مل ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
صمؿ إٟمف يمذب واحلدي٨م يٌٓمٚمف.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«مع أكف ٭مف ْم ٫متؾ اٛمرٖمد ٩مٝم ا٭مساب هؾ َِّ ا٠متتإمتف أم يستحَّ :روايتان مـصقصتانش.
يمام شم٘مدم :اعمرشمد إذا ارشمد سمٖمػم اًمً٥م يمام ًمق ارشمد سمؽمك اًمّمالة  -قمغم اًمّمحٞمح  -هؾ يًتت٤مب روايت٤من قمـ
أمحد أٟمف يًتح٥م أن يًتت٤مب ،واًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م َي٥م أن يًتت٤مب :يٕمٜمل ٓ ي٘متؾ طمتك يًتت٤مب .ي٘مقل :أُم٤م اًمً٤مب ومال
يًتت٤مب ً
أصال ،يٕمٜمل ومرق سملم ُمـ ارشمد سمٜم٤مىمض ُمـ اًمٜمقاىمض وسملم ُمـ ارشمد سمٌمء ومٞمف ُمًٌ٦م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ أو ُمًٌ٦م هلل أو ـمٕمـ ذم اًمديـ :خيتٚمػ طمٙمؿ هذا قمـ طمٙمؿ هذا ،اًم٘مًؿ إول يًتت٤مب ،أُم٤م اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ
ه١مٓء ومال يًتت٤مسمقن ً
أصال.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«٪مؾق ٖماب مـ ا٭مسَّ ٕملن يسؾؿ أو يعقد إ٧م ا٭مذمة إن ٬مان ٬ما٪مرا ويؼؾع ٤مـ ا٭مسَّ٪ ،مؼال ا٭مؼايض و٩مٝمهٖ ٓ :مؼبؾ
ٖمقٕمة مـ ٠مَّ ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿٕ :ن اٛمعرة ٖمؾحؼ ا٭مر٠مقل ،و٬مذ٭مؽ ٫مال إمـ ٤مؼقؾ ،وهق ٙمؼ آدمل َل يعؾؿ
إ٠مؼا٢مفش.

( )1أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «إوؾمطش ( )4884( )441 /12سمٚمٗمظٚ« :مر٘مت مـ كؽاح وَل أٚمرج مـ ٠مػاحش ،وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح
اه٤مُمعش (.)3225
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إذا ٖماب ا٭مساب هؾ ٖمؼبؾ ٖمقٕمتف؟
شمقسم٦م اًمذُمل سم٠من ي٘مٚمع قمـ اًمً٥م ويٕمقد ًمٚمذُم٦م ،ي٘مقلٟ :م٘مْم٧م اًمٕمٝمد واًمًٌ٥م إٟمٜمل ؾمٌٌ٧م ٟمٌٞمٙمؿ صٚمقات اهلل
وؾمالُمف قمٚمٞمف وم٤مٟم٤م أىمٚمع وأًمتزم أٓ أقمقد صم٤مٟمٞم٦م .هؾ يٕم٤مد إمم قم٘مد اًمذُم٦م أو أن يؽمك ديٜمف اًمذي هق قمٚمٞمف ويدظمؾ ذم
اإلؾمالم طمتك ي٘مٌؾ ُمٜمف ،وم٤مًمّمقرة إومم ٓ شمٜمٗمٕمف :إذا ىم٤مل :ؾم٠مشمقب َو ْقم ُد يم٤مذب يم٤مومرً ،مٙمـ ًمق ىم٤مل :أٟم٤م ؾم٠مشمرك
واطمدا ُمٜمٙمؿ ،ي٘مقل اًم٘م٤ميض وهمػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ :شم٘مٌؾ
اًمديـ اًمذي أٟم٤م قمٚمٞمف وؾم٠مدظمؾ ذم ديـ اإلؾمالم وأيمقن
ً
ُمٜمفُ ،م٤م اًمًٌ٥م ي٘مقل :اًمذي أحل٘مف سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اإلؾم٤مءة وإذى سم٤مىمل وًمق َّادقمك اًمتقسم٦م.
خقل سم٤مًمٕمٗمق قمـ اًمً٤مب هق اًمٜمٌل صغم اهلل
صمؿ هذا اًم٘مذف وهذا اًمً٥م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اعم َّ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وطمده :وذًمؽ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ آدُمل ،واًمً٥م اًمذي ٟم٤مًمف يّمح أن ي٘م٤مل :أٟمف ٟم٤مل آدُمل
ومتٕمٚمؼ احلؼ سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وُمٕمٚمقم أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طمٞم٤مشمف َّومرق سملم سمٕمض ُمـ ؾمٌقه:
ومٌٕمْمٝمؿ طمتؿ ىمتٚمف يمام شم٘مدم ذم قم٘مٌ٦م سمـ أيب ُمٕمٞمط ،وذم اسمـ َظمٓمَؾ ،وذم اه٤مريتلم اعمٖمٜمٞمتلم سمً٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ،طمتك عم٤م ىمٞمؾ ًمف أن اسمـ ظمٓمؾ ُمتٕمٚمؼ سم٠مؾمت٤مر اًمٙمٕمٌ٦م َحي َي ْ٠م َذن ذم اًمّمٗمح قمٜمف ،وأس قمغم ىمتٚمف صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ  .هذا ٟمقع ُمـ اًمذيـ ؾمٌقه.
( )1

ا٭مـقع ا٭مثاِن ُمـ اًمذيـ ؾمٌقه صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف قمٗمك قمٜمٝمؿ يم٠ميب ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث ويمٕم٥م سمـ زهػم
أظمل ضمٌػم وٟمحق ذًمؽ ممـ شم٘مدم ظمؼمهؿ ،وم٤مٔن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد شمقذم :ومٙمٞمػ ًمٜم٤م أن ٟمٕمٚمؿ اٟمف
ؾمٞمجٕمؾ هذا اًمً٤مب اًمٞمقم ُمـ اًم٘مًؿ إول ويٕمٗمق قمٜمف ،أو ؾمٞمجٕمٚمف ُمـ اًم٘مًؿ اًمث٤مين ويٕمٗمق قمٜمف ٓ ٟمٕمٚمؿ.
طمد ؾم٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد ُمقشمف إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م هق اًم٘متؾٟٕ :مف صغم اهلل قمٚمٞمف
هلذا يٌ٘مك ر
وؾمٚمؿ ىمد شمقذم وحي َيٕمؾ  -سم٠ميب وأُمل هق صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -هذا احلؼ ٕطمد ،حي َيٕمٚمف ًمقزم إُمر ًمٞمّمٗمح قمـ
قذم
اًمً٤مب ،أو ٕطمد ُمـ آل سمٞمتف ،أو ٕطمد ُمـ ورصمتف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ ورصمقا قمٚمٛمف ،حي َيٕمؾ هذا ٕطمد ،سمؾ ُشم ِّ َ
صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف وًمٞمس ًمٜم٤م ـمريؼ ذم أن ٟمٕمرض هذا اًمً٤مب قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أيٕمٗمق قمٜمف
طمتام إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م.
أم ٓ يٕمٗمق قمٜمف ومامذا يٙمقن طمٙمٛمف يٙمقن طمٙمٛمف اًم٘متؾ ً

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اهٝم٤مد واًمًػم سم٤مب ىمتؾ إؾمػم وىمتؾ اًمّمؼم ، )3244( .وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احل٩م  -سم٤مب ضمقاز دظمقل ُمٙم٦م سمٖمػم
إطمرام (ُ )1357مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف.
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وٓ ؿمؽ أن هذا ومٞمف مح٤مي٦م هٜم٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وومٞمف ختقيػ قمٔمٞمؿ ًمٙمؾ ُمـ يٗمٙمر أدٟمك
شمٗمٙمػم ُمـ اًمٜمٞمؾ ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٕ :ن سمٕمض اًمزٟم٤مدىم٦م ي٘مقل :دقمٜمل أىمؾ هذا اًمِمٕمر ودقمف يٜمتنم ودع
هذا اًمٜمقع ُمـ اًمًخري٦م أو هذا اًمتّمقير واًمرؾمؿ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دقمف يٜمتنم ،وم٢مذا أُمًٙمقا يب ىمٚم٧م:
شمٌ٧م.
يمػ وحي َيرؤ ،أُم٤م إذا ىمٞمؾ :إٟمف ؾمٞمٕمٗمك قمٜمؽ ىم٤مل :دع هذا اًمِمٕمر يٜمتنم وي٘مٗمق ذم
إذا َقم ِٚم َؿ َأٟمف إن ُأ ُْم ًِ َؽ سمف ىمتؾ َّ
أوم٤مق ،ومٌٕمد ذًمؽ أىمقل :إين أشمقب وإين اؾمتٖمٗمر اهلل ،وإين قمدت وست أصكم وإين ٟم٤مدم ،وىمدر قمٚمٞمؽ ؿمٕمر
ًمٞمٜم٘مض ؿمٕمره اًمً٤مسمؼٕ :ن ُمـ ؿم٠من اًمزٟم٤مدىم٦م هٙمذا ،طمتك ُحيًؿ اًمٌ٤مب ىم٤ملً :مق يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ِ
يـ
ٯم ُه اهللُ إِ ْذ أَ ْٚم َر َ٘م ُف ا٭مذ َ
ٯم ُ
وه َ٪م َؼ ْد َك َ َ
طمٞمًّ٤م ًمٕمروٜمٝم٤م قمٚمٞمف أُمرك ،أُم٤م وىمد ُم٤مت وم٤مُٕم٦م ىم٤مل اهلل ذم طم٘مٝم٤م﴿ :إِٓ َٖمـْ ُ ُ
اِن ْاٗمـَ ْ ِ
٦م﴾ .
َ٬م َػ ُروا َٗم ِ َ
( )1

٤مُم٤م وحمٙمقُملم أن يٜمٍموا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وٓ يٙمقن ٟمٍمه ُمـ ؾم٤مسمف إٓ
ومٞمتٕملم قمغم إُم٦م َّ
طمٙم ً
سم٢مداٟم٦م رىمٌتف سم٤مًمًٞمػ ،وسمذًمؽ شمْمٌط إُمقر ويٙمقن ُم٘م٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمًٚمٛملم سم٤معم٘م٤مم
اًمٕمزيز ،وٓ شمٙمقن سمالد اعمًٚمٛملم يمٌالد اهلٛم٩م واًمٗمقوقيلم :يم٤مًمٖمرب وهمػمهؿ يٜم٤مًمقن ُمـ قمٞمًك وُمـ ُمقؾمك وُمـ
حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿ ٓ ،هذه سمالد إؾمالم ،قمغم ُمـ دظمٚمٝم٤م ُمـ اعمٕم٤مهديـ وقمغم ُمـ يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم أن
يٕمٚمؿ أن ُم٘م٤مم ُر ُؾم ِؾ اهلل صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿ ُمـ اعم٘م٤مم اًمٙمريؿ اًمٕمزيز اًمنميػ ،وأن سمالد اًمتًَّٞمر٥م واًمٗمقى
واًمٕمٌ٨م اعمًٛمك سمٌالد احلري٦م ،وهل سمالد اهلٛمجٞم٦م واًمٗمقى شمٚمؽ أوو٤مع أظمرى :أقمراوٝمؿ ،قم٘م٤مئدهؿ ،هذه أُمقر
ُمٕم٤مهدا ،هٜم٤م يٜمْمٌط اًمقوع وي٘مػ اًمٜم٤مس
ُمًٚمام يمٜم٧م أو
ظم٤مص٦م هبؿ ،وم٢مذا أشمٞم٧م ذم سمالد اإلؾمالم وم٤موٌط أُمقرك
ً
ً
اؾمتُ ًْ ِٛمح ذم ُمثؾ هذه إُمقر أومِمك اعمٜمٙمر ،وي٠مشمٞمٜم٤م أٟمف ىمد يٗمِمق سم٤مًمِمٕمر واًمِمٕمر ؿم٠مٟمف ظمٓمػم:
قمٜمد طمدهؿ ،أُم٤م إن ْ
ذُمٞم٤م يم٤من
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم :يٜمتنم ويٌ٘مك ً
أيْم٤م ُمًتٛمر قمغم ُمدار إضمٞم٤مل :وهلذا اًم٘مقل اًمّمحٞمح أٟمف يتحتؿ ىمتٚمف ًّ
ُمًٚمام ،شم٤مب أو حي يتقب.
أو ً
ىم٤مل رمحف اهلل:
ً
مسؾَم
ٚمال٪ما ِٕب ٙمـقػة وا٭مشا٪معل ْم ٫مقهلَم :إن ٬مان
«٫مال ٤مامة إصحابٖ ٓ :مؼبؾ ٖمقٕمتف ٕمؾ يؼتؾ و٭مق ٖماب،
ً
( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.42 :
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يستتاب٪ :منن ٖماب وإٓ ٫متؾ .وإن ٬مان ذمقاا٪ :مؼال إٔمق ٙمـقػة ٓ :يـتؼض ٤مفده ،واٚمتؾػ أصحاب ا٭مشا٪معل ٪مقف.
٫مال ا٭م٨ميػ ْم «اإلر١مادش  -وهق َّـ يعتؿد كؼؾف  :-مـ ٠مَّ ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ٫متؾ وَل يستتَّ،
ومـ ٠مبف مـ أهؾ ا٭مذمة ٫متؾ وإن أ٠مؾؿ.
و٫مال إٔمق ٤م٥م ٕمـ ا٭مبـاء ْم « ِ
اخل َصالش :مـ ٠مَّ ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ و٘مَّ ٫متؾف ،وٓ ٖمؼبؾ ٖمقٕمتف .وإن
أيضا وٓ يستتاب.
٬ما٪مرا ٪مل٠مؾؿ٪ :ما٭مصحقح مـ اٛمذهَّ أكف يؼتؾ ً
٬مان ً
ً
ٚمال٪ما ْم و٘مقب ٫متؾ اٛمسؾؿ وا٭مؽا٪مر ،وأكف ٓ يسؼط ٕما٭متقٕمة
ومذهَّ ما٭مؽ ٬مؿذهبـا ،و٤مامة همٓء َل يذ٬مروا
مـ إ٠مالم و٩مٝمهش.
هذا ُمذه٥م قم٤مُم٦م احلٜم٤مسمٚم٦م ،وهق أىمقى اعمذاه٥م ذم هذا ،وهذه طم٘مٞم٘م٦م ُمـ ُمزاي٤م اعمذه٥م احلٜمٌكم ذم ُمثؾ هذه
اعمً٠مًم٦م ،أن ومٞمف ساُم٦م ؿمديدة قمغم ؾم٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم احلد اًمذي ٓ يرى ومٞمف ًمف شمقسم٦م ،وإذا شم٤مب ٓ
شم٘مٌؾ ُمٜمف اًمتقسم٦م ،وإن صدق ذم شمقسمتف ومٝمذا سمٞمٜمف وسملم اهلل ،أُم٤م احلٙمؿ وم٢مٟمف ٓ يًٛمع ًمف وٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف ُمثؾ هذا.
اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم وأسمق طمٜمٞمٗم٦م رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمام يري٤من أن اعمًٚمؿ يًتت٤مب ُمـ اًمً٥م ،وم٢من شم٤مب وإٓ ىمتؾ،
أُم٤م اًمذُمل وم٠مسمق طمٜمٞمٗم٦م ي٘مقل ٓ يٜمت٘مض قمٝمده ٓ ،ؿمؽ أن هذا ومٞمف ظمٓمقرة ذم احل٘مٞم٘م٦م ،وإن ىم٤مل سمف إُم٤مم ضمكم يمٝمذا.
إذا ىمٞمؾ إٟمف ٓ يٜمت٘مض قمٝمدهُ ،مٕمٜمك ذًمؽ أٟمف ىمد يٜمٗمتح اًمٌ٤مب ٕهؾ اًمذُم٦م ًمٞم٘مقًمقا ذم ضمٜم٤مسمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ٟم٘مْم٤م
ُم٤م ىم٤مًمقا ،وأهؾ اًمذُم٦م يمام ىمٚمٜم٤م ُمرات قمديدة ىمد أًمزُمٝمؿ اهلل اًمّمٖم٤مر :سمحٞم٨م ًمق ؾمٌَّؽ اًمذُمل ًمٙم٤من هذا ٓ ٟم٘مقل ً
ٞم٧م اًمٕمٝمد طمتك شم١مذى أهؾ اإلؾمالم ،وهلذا ي١مظمذ قمٚمٞمٝمؿ أن ٓ ي١مذوا اعمًٚمٛملم،
ًمٚمٕمٝمد ًمٙم٤من ِّ
شمٕمد ًي٤م ،أٟم٧م ُم٤م ُأ ِقمٓم َ
ومٙمٞمػ إذا آذاٟم٤م ذم ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ومٝمذه هل إىمقال يمام ؾمٛمٕم٧م واظمتٚمػ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ومٞمف.
شم٘مدم أن اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ي٘مقل سم٘متؾ اًمذُمل وٟم٘مض قمٝمده إذا ؾم٥مً ،مٙمـ اعمً٠مًم٦م ذم آؾمتت٤مسم٦مُ ،م٣م اًمٙمالم
قمغم هذه اعمً٠مًم٦م قمٜمد ذطمٝم٤م ذم اعمً٠مًم٦م إومم ذم اًمّمٗمح٦م اًمث٤مُمٜم٦م ذم اًمً٤مسمؼ ومال ٟمٕمٞمد إـم٤مًمتٝم٤م.
أيْم٤م ،وهذه ُمزاي٤م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل ذم ُمثؾ هذه اعمً٤مئؾ ،وم٢مٟمف ُمذه٥م
ُمذه٥م ُم٤مًمؽ رمحف اهلل ىمقي ًّ
ضمدا ً
ص٤مرم ًمٚمٖم٤مي٦مٕ :ن اًمرمح٦م ُمع اًمزٟمديؼ واعمرشمد اعمتٕمٚمؼ سمجٜم٤مب رب اًمٕم٤معملم وضمٜم٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
احل٘مٞم٘م٦م أن هذا ٓ وضمف ًمف ،وأهن٤م شمٗمتح قمغم اًمٜم٤مس أسمقاب ذم هم٤مي٦م اخلٓمقرة.
وم٘مٚمٜم٤م :أن اًمٕمؼمة ًمٞمً٧م سم٠من يٜمٍم ُمذه٥م أمحد أو ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل أو ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م أو ُمذه٥م ُم٤مًمؽ،
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اًمٕمؼمة سم٤مًمدًمٞمؾ واًمٜمٔمر ومٞمام أورده اًمِمٞمخ ؾم٤م ًسم٘م٤م ُمـ أدًم٦م ذم اًم٘مرآن وأدًم٦م ذم اًمًٜم٦م وإمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم
قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ وآقمتٌ٤مر اًمذي ذيمره.
ومٛمذه٥م ُم٤مًمؽ ذم هذه اعمً٠مًم٦م يمٛمذه٥م أمحد ،وهلذا دمد أن ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وُمذه٥م أمحد ذم هذه اعمً٤مئؾ أىمقى
ُمـ همػممه٤م رطمؿ اهلل اهٛمٞمع ُمـ أئٛم٦م اإلؾمالم وهٙمذا اضمتٝمدوا ،واًمٕمؼمة يمام هق ُمٕمٚمقم سم٤مًمدًمٞمؾ.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«و٫مال ا٭مؼايض ْم «اْلامع ا٭مصغٝمش :مـ ٠مَّ ا٭مـبل ٫متؾ وَل ٖمؼبؾ ٖمقٕمتف٪ ،منن ٬مان ٬ما٪مرا ٪مل٠مؾؿ ٪مػقف روايتان.
٬ما٪مرا ٪مروايتان.
و٬مذ٭مؽ ذ٬مر إٔمق اخلطاب ٪مقؿـ ٠مَّ أمف ٓ ٖمؼبؾ ٖمقٕمتف ،وإن ٬مان ً
أيضا ْم رواية ٕملن يسؾؿ وير٘مع ٤مـ ا٭مسَّ٬ ،مذا ذ٬مره إٔمق
وٙمؽك ٕمعض أصحإمـا رواية أن اٛمسؾؿ ٖمؼبؾ ٖمقٕمتف ً
اخلطاب ْم «اهلدايةش ،ومـ اٙمتذى ْ
ٙمذ َوه مـ اٛمتلٚمريـ٪ ،متؾخص أن إصحاب ٙمؽقا ْم ٖمقٕمة ا٭مساب ٗمالث
روايات:
 ٓ ٖمؼبؾ ،وهل اٛمـصقرة. ٖمؼبؾ. ا٭مثا٭مثة :ا٭مػرق ٕم٦م ا٭مؽا٪مر واٛمسؾؿ٪ ،متؼبؾ ٖمقٕمة ا٭مؽا٪مر دون اٛمسؾؿ ،وٖمقٕمة ا٭مذمل إذا ٫مؾـا ٖمؼبؾ :هق أن يسؾؿ،٪ملما إن أ٫مؾع و٢مؾَّ ٤مؼد ا٭مذمة ٗماكقًا َل يعصؿ رواية واٙمدة ٬مَم ٖمؼدمش.
شم٠ميت هٜم٤م ُمً٠مًم٦م ُمرشمٌٓم٦م سمام شم٘مدم وهل ُمً٤مًم٦م اًمٙم٤مومر اًمً٤مب إذا اؾمٚمؿ هؾ شم٘مٌؾ شمقسمتف ويمذا اعمًٚمؿ اًمً٤مب
ضمدا،
ٓطمظ اًمٗمرق سملم يمالم اعمت٠مظمريـ وسملم يمالم إُم٤مم اعمذه٥م ،وهذه اعمً٠مًم٦م يٜمٌٖمل أن يتٗمٓمـ هل٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ًّ
ذم سمٕمض إطمٞم٤من يٙمقن اًم٘مقل اعمٜمّمقص قمٚمٞمف إُم٤مم قمغم ظمالف ُم٤م ىمرره اعمت٠مظمرون ،ومٕمٜمد ٟمًٌ٦م اًم٘مقل إمم اإلُم٤مم ي٠ميت
سمٕمض اًمٜم٤مس وي٘مقل ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م يمذاُ ،مذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م يمذا ،اعمٗمؽمض أن يٗمرق ومٞم٘مقل ُمذه٥م أمحد يمذا،
وظم٤مًمٗمف اعمت٠مظمرون أو سمٕمض اعمت٠مظمريـُ ،مذه٥م اًمِم٤مومٕمل يمذا ،وظم٤مًمٗمف ُمـ اعمت٠مظمريـ ُمٜمٝمؿ ومالن وومالن.
أؾمقأ ُمـ هذا وأصٕم٥م سمٙمثػم أن يٙمقن ًمإلُم٤مم ىمقل ُمٜمّمقص صمؿ يٜمً٥م ًمإلُم٤مم ىمقل اعمت٠مظمريـ ُمـ أصح٤مسمف
ُمثال :اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم «إمش ٟمص قمغم ُمً٤مئؾ سمٜمٗمًف اظمت٤مر سمٕمض اعمت٠مظمريـ ُمـ أصح٤مسمف ً
ً
ىمقٓ قمغم
ظمالف ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف ،ومٞمجئ اًمذي ٓ يْمٌط إىمقال وي٘مقل ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل يمذاُ ،مع أٟمف ُم٤م ىم٤مهل٤م اًمِم٤مومٕمل ىم٤مًمف
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اعمت٠مظمرون ُمـ أصح٤مسمف ،واًمذي ٟمص قمٚمٞمف اإلُم٤مم ذم يمت٤مسمف ظمالف ُم٤م قمٚمٞمف اعمت٠مظمرون.
وهلذا عم٤م أراد اًمِمٞمخ هٜم٤م أن يذيمر اعمقضمقد ذم اًمرواي٤مت ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ىم٤مل قمٌ٤مرة دىمٞم٘م٦م :شمتٚمخص أن
إصح٤مب :يٕمٜمل أصح٤مسمف ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م طمٙمقا ذم شمقسم٦م اًمً٤مب صمالصم٦م رواي٤مت ذم أول اًمٙمالم ي٘مقل :اعمٜمّمقص قمـ
أمحد يمٗمر اًمً٤مب وقمدم ىمٌقل شمقسمتف ،سمٞمٜمام هٜم٤م ص٤مر قمٜمدٟم٤م صمالث رواي٤مت :إذ ىمد خيت٤مر سمٕمض اعمت٠مظمريـ رواي٦م ،ىمد
خيت٤مروا ً
ىمقٓ قمغم ظمالف ُم٤م قمٚمٞمف اإلُم٤مم
هؾ ٖمؼبؾ ٖمقٕمة مـ ٠مَّ؟
قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م هذه اًمرواي٤مت اًمثالث:
أُم٤م اًمرواي٦م إومم ومٝمل اًمّمحٞمح٦م وهل اعمرضمح٦م وهل اعمٜمّمقرة قمٜمدهؿ :أن شمقسم٦م اًمً٤مب ٓ شم٘مٌؾ ً
أصال.
اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أهن٤م شم٘مٌؾ.
اًمرواي٦م اًمث٤مًمث٦م :اًمتٗمريؼ سملم شمقسم٦م اًمٙم٤مومر وشمقسم٦م اعمًٚمؿ :وم٤مًمٙم٤مومر ىم٤مًمقا :شم٘مٌؾ شمقسمتف .وُم٤م ُمٕمٜمك شمقسمتف أن يؽمك
٥م اإلؾمالم هذا اخلزي اًمذي وىمع ومٞمف وذٟمٌف اًمِمٜمٞمع.
ًمٞمج َّ
ديٜمف ويًٚمؿ ُ
٤مُمح اًمذُمل ويٕم٤مد ٕظمذ اًمذُم٦م سم٤مق قمغم ذُمتف حي ي٘مٌؾ قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م ذم رواي٦م واطمدة ،إذا ـمٚم٥م
أُم٤م ًمق ـمٚم٥م أن ُي ًَ َ
اًمٕمقدة إمم قم٘مد اًمذُم٦م سمٕمد أن ٟم٘مْمفُ ،مع شمٚمًٌف سم٤مًمً٥م ىم٤مًمقا ٓ :ي٘مٌؾ هن٤مئٞمًّ٤مً ،مٙمـ ًمق ـمٚم٥م اًمتقسم٦م سم٤مًمدظمقل ذم
اإلؾمالم ُم٤م أطمد يٛمٜمٕمف اًمدظمقل ذم اإلؾمالمُ ،م٤م ي٘م٤مل ٓ :شمدظمؾ ذم اإلؾمالم ًمٙمـ ي٘م٤مل :وإن أؾمٚمٛم٧م ًمـ شمٜمجق ُمـ
اًم٘متؾٕ :ن هذا طمد ىمد ًمزُمؽ.
أُم٤م اعمًٚمؿ إذا ؾم٥م يمام ـمٚم٥م اًمتقسم٦م ومال ي٘مٌؾ ُمٜمف هذا اًمّمحٞمح ،إذا صدق ذم شمقسمتف يمام شم٘مدم ومٝمذا سمٞمٜمف وسملم اهلل،
طمتام.
أُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ومٞم٘متؾ ً

ِ
يـ َٖم ُإمقا ِم ْـ
ُمث٤مًمف :ىم٤مـمع اًمٓمريؼ إذا ىمٌْمٜم٤م قمٚمٞمف وهق ي٘مٓمع اًمٓمريؼ حي ي٠مت ويًٚمؿ ٟمٗمًفٕ :ن اهلل َّومرق ﴿إِٓ ا٭مذ َ
َ٫م ْب ِؾ َأ ْن َٖم ْؼ ِد ُروا َ٤م َؾقْ ِف ْؿ﴾ وم٢مذا شم٤مب ىمٌؾ اًم٘مدرة قمٚمٞمف ومح٤مًمف خيتٚمػ قمـ طم٤مًمف إذا ىمٌْمٜم٤م قمٚمٞمف صمؿ شم٤مب ،ىم٤مـمع اًمٓمريؼ
( )1

حتتؿ ىمتٚمفٟٕ :مف َىمتَ َؾ وظم٤مض اًمًٌٞمؾ ،عم٤م ُىمٌِ َض قمٚمٞمف ،وشم٠مُمؾ احل٤مل اًمذي ؾمٞمّمػم إًمٞمف وإٟمف ؾمٞم٘متؾ ٟمدم أؿمد اًمٜمدم قمغم
وىمرر أن يتقب ،هؾ شمٜمٗمٕمف اًمتقسم٦م
ُم٤م وىمع ُمٜمف َّ
( )1ؾمقرة اعم٤مئدة.34 :
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ٟمٕمؿ ،شمٜمٗمٕمف ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،أُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ومال شمٜمٗمٕمف ،ومالطمظ أن اًمتقسم٦م وضمدت وحي شمٜمٗمع سم٤محلٙمؿ هلذا اعمًٚمؿ اًم٘م٤مـمع
اًمٓمريؼ ،وهٙمذا اًمزاين واًمً٤مرق إذا ىمٌض قمٚمٞمٝمام وىمد شمٚمٌَّ ًَ٤م سم٤مًمزٟم٤م أو اًمنىم٦م ،صمؿ سمٕمد أن ُأ ِقم َّد إلىم٤مُم٦م احلد قمٚمٞمف ٟمدم
ً
حتًـ ُمـ ووٕمٝمام وإىمٌ٤مهلام قمغم اهللٟ :م٘مٓمع يد
قمغم ُم٤م وىمٕمف ُمٜمٝمام أؿمد اًمٜمدم ،وصدىم٤م
صدىم٤م طم٘مٞم٘مٞمًّ٤م ذم شمقسمتٝمام ،ورسمام َّ
اًمً٤مرق أو ٓ ٟم٘مٓمٕمٝم٤م ٟم٘مٓمٕمٝم٤م .وإن شم٤مب وإن شم٤مبٕ :ن هىمتف اًمتل وىمٕم٧م ُمٜمف ٓ شمرشمٗمع ،هذا وهٙمذا اًمزاين ًمق
أٟمف شم٤مب ٓ يرشمٗمع اًمزٟم٤م سمخالف ُم٤م إذا شم٤مب ىمٌؾ أن ٟم٘مدر قمٚمٞمف :يٕمٜمل اًمً٤مرق ًمق أٟمف شم٤مب ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل ٟم٘مقل :أقمد
اعمنوق اًمذي هىمتف واؾمتؽم سمًؽم اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم .ي٘مقل :هؾ أؾمٚمؿ ٟمٗمز ًمت٘مٓمع يدي ٟم٘مقل ٓ :شمًٚمؿ ٟمٗمًؽ حي
ٟم٘مٌض قمٚمٞمؽ ،شمٌ٧م ومٞمام سمٞمٜمؽ وسملم اهلل ،وهىمتؽ يٛمٙمـ أن شمٕمٞمده٤م ،ويمذًمؽ طمتك اًمزاين ،ومٗمرق سملم إذا ىمٌض قمغم
اًمِمخص وسملم إذا ُم٤م شم٤مب ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل.
هذا اًمٗمرق ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،وسمف يتْمح طمٙمؿ اًمت٤مئ٥م إذا ؾم٥م ،ؾمٌؽ وؿمٕمرك اٟمتنم أن ذم أوم٤مق ،واًمّمقر
اًمتل رؾمٛمتٝم٤م – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -شمًتٝمزئ هب٤م سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ورآه٤م اعماليلم ُمـ اًمٜم٤مس هذه ظمٓمٞمئ٦م ٓ
شمقضم٥م قمٚمٞمف اًم٘متؾ ًمق أٟمف
يٛمٙمـ أن شمرشمٗمع إذا َ
ىمٚم٧م :اؾمتٖمٗمر اهلل ومتحك ُمـ اًمقضمقد سم٘مٞم٧م ،هؾ أشمقب شم٥م ،يمؾ ُمـ َّ
شم٤مب شمقسم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م شمٜمٗمٕمف اًمتقسم٦مً ،مٙمـ ٓ ي١مصمر ذًمؽ ذم احلٙمؿ اًمنمقمل.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«و٤مٜم ٫مق٭مـا ُيٝم ٪مقف ٬مإ٠مٝم٪ ،مت٨مع ا٠متتإمتف ٕما٭معقد إ٧م ا٭مذمة :٭مؽـ ٓ َتَّ هذه آ٠متتإمة رواية واٙمدة،
و٤مٜم ا٭مرواية ا٭متل ذ٬مرها إٔمق اخلطاب ٪منكف إن أ٠مؾؿ ا٭مذمل ٠مؼط ٤مـف ا٭مؼتؾ ،و٤مٜم ٫مقل مـ يؼقل:
َتَّ د٤مقة ٬مؾ ٬ما٪مر ٫مد َتَّ ا٠متتإمة ا٭مذمل.
وذ٬مر ا٭مسامري :أن ٖمقٕمة اٛمسؾؿ ٤مٜم روايت٦م ،وٖمقٕمة ا٭مؽا٪مر ٓ ٖمؼبؾ٤ ،مؽس ما ذ٬مره إصحاب مـ ا٭م َػ ْر ِق،
و٭مقس إمر ٬مذ٭مؽٕ ،مؾ ٪مقف ٚمؾؾ ،وإٓ ٪مال ريَّ أكا إذا ٫مبؾـا ٖمقٕمة اٛمسؾؿ ٕمن٠مالمف ٪متقٕمة ا٭مذمل ٕمن٠مالمف أو٧م .ذ٬مره
١مقخ اإل٠مالم.
ا٤متؼادا٪ ،مـؼبؾ ٖمقٕمتف إذ هق
ٗمؿ ٫مال :و٫مد يق٘مف ما ذ٬مره ا٭مسامري ٕملن يؼال :ا٭مسَّ ٫مد يؽقن ٩مؾطًا مـ اٛمسؾؿ ٓ
ً
٤مثرة ٭مسان أو ٫مؾة ٤مؾؿ ،وا٭مذمل ٠مبف أذى ِمض ٓ ريَّ ٪مقف٪ ،منذا و٘مَّ ٤مؾقف اْلد َل يسؼط ٕمن٠مالمف ٬مسائر اْلدود.
وٙمؽِل ٤مـف ْم ا٭مذمل
٪متؾخص أهنَم ٓ يستتإمان ْم اٛمـصقص اٛمشفقر٪ ،منن ٖمإما َل ٖمؼبؾ ٖمقٕمتفَم ْم اٛمشفقر ً
أيضاُ ،
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وٚمر َج ٤مـف ْم ا٭مذمل أكف
إذا أ٠مؾؿ٠ :مؼط ٤مـف ا٭مؼتؾ وإن َل يستتَّ ،وٙمؽل ٤مـف :أن اٛمسؾؿ يستتاب وٖمؼبؾ ٖمقٕمتفُ ،
يستتاب ،وهق ٕمعقدش.
ذيمر هٜم٤م ُم٤م إذا ىمٞمؾ سم٤مًم٘مقل اًمث٤مين :إن اإلُم٤مم خيػم ذم اًمذُمل يمام هق احل٤مل ذم إؾمػم .ومٝمؾ يًتت٤مب اًمذي ي٘مقل
هبذا اًم٘مقل ٟمٕمؿ ،يتحرر قمٜمده أن ي٘م٤مل أٟمف يًتت٤مب ،إذا ىمٞمؾ سمذًمؽ ي٘مقل أٟمف ينمع أن يًتت٤مبُ ،م٤م ذيمره اًمً٤مُمري هٜم٤م
واحلٜم٤مسمٚم٦م أن هٜم٤مك روايتلم ذم شمقسم٦م اعمًٚمؿ ُمـ اًمً٥م:
إومم :أٟمف شم٘مٌؾ شمقسم٦م اعمًٚمؿ.
واًمث٤مٟمٞم٦م ٓ :شم٘مٌؾ .أُم٤م اًمٙم٤مومر ومال شم٘مٌؾ شمقسمتف.
ي٘مقل اًمِمٞمخ :هذا ومٞمف ظمٚمؾٕ :ن ُمـ ىم٤مل أن شمقسم٦م اعمًٚمؿ سمرضمققمف إمم اإلؾمالم ومتقسم٦م اًمذُمل سمدظمقًمف ذم اإلؾمالم
أومم أن شم٘مٌؾ ،صمؿ خلص اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م سم٠من اعمٜمّمقص قمـ أمحد اعمِمٝمقر اًمذي قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ:
أن اًمً٤مب ٓ يًتت٤مب ً
أيْم٤م ذم اعمِمٝمقر ُمـ اعمذه٥م قمـ أمحد
أصال:
يم٤مومرا ،وإن شم٤مب ًمـ شم٘مٌؾ شمقسمتٝمام ً
ُمًٚمام يم٤من أو ً
ً
رمحف اهلل ،وطمٙمل قمٜمف ذم ظمّمقص اًمذُمل إذا أؾمٚمؿ أٟمف يً٘مط قمٜمف اًم٘متؾ ،وطمٙمل قمٜمف أن اعمًٚمؿ يًتت٤مب وشم٘مٌؾ
شمقسمتفً ،مٙمـ يمام شم٘مدم اعمٜمّمقص اعمِمٝمقر أٟمف ٓ شم٘مٌؾ ُمٜمف اًمتقسم٦م ،وسم٤مًمت٤مزم يتحتؿ ىمتٚمف ،وإن صدق يمام ىمٚمٜم٤م :وم٢من هذا
أُمر سمٞمٜمف وسملم اهلل ،أُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ومٞمتحتؿ ىمتٚمف.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«وا٤مؾؿ أكف ٓ ٪مرق ٕم٦م ٠مبف ٕما٭مؼذف و٩مٝمه ،كص ٤مؾقف ،وذ٬مره ٤مامة أصحإمف ،وأ٬مثر ا٭معؾَمء.
و٪مرق ا٭مشقخ إٔمق ِمؿد ٕم٦م ا٭مؼذف وا٭مسَّ٪ ،مذ٬مر ا٭مروايت٦م ْم اٛمسؾؿ وْم ا٭مؽا٪مر ْم ا٭مؼذفٗ ،مؿ ٫مال :و٬مذ٭مؽ
٠مبف ٕمغٝم ا٭مؼذف ،إٓ أكف يسؼط ٕماإل٠مالم ،و٠مقليت َترير ذ٭مؽ.
أيضا واٛمشفقر مـ مذهبف :أكف ٓ َي ْؼبَ ُؾ ٖمقٕمة اٛمسؾؿ إذا ٠مَّ،
وأما مذهَّ ما٭مؽ٪ ،منكف يؼتؾ ا٭مساب وٓ يستتاب ً
٬مػرا إذا أ٣مفر ا٭متقٕمة ،وروي ٤مـف أكف ٘معؾف ردة٫ ،ما٭مف أصحإمف٪ :معٜم
وٙمؽؿف ٙمؽؿ ا٭مزكديؼ ،ويؼتؾ ٤مـدهؿ ا
ٙمدا ٓ ً
هذا يستتاب٪ ،منن ٖماب كؽؾ ،وإن إٔمك ٫متؾ.
وأما ا٭مذمل إذا ٠مَّ ٗمؿ أ٠مؾؿ٪ ،مفؾ يدرأ ٤مـف إ٠مالمف ا٭مؼتؾ٤ :مٜم روايت٦م ،ذ٬مر ا ٤مبد ا٭مقهاب و٩مٝمهش.
ًمق يم٤من اًمً٥م ًمٜمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًم٘مذف –ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ طم٤مل أهؾ اًمٌٖمل واًمْمالل  -وم٤معمٜمّمقص
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قمـ أمحد  -اًمذي قمٚمٞمف قم٤مُم٦م احلٜم٤مسمٚم٦م  -قمدم اًمتٗمريؼ سملم أن يً٥م سم٘مذف أو سمٖمػمهَّ ،ومرق أسمق حمٛمد ،واعمراد سمف اسمـ
ىمداُم٦م ص٤مطم٥م «اعمٖمٜملش رمحف اهلل َّومرق رمحف اهلل شمٕم٤ممم سملم ُمقوقع اًم٘مذف واًمً٥م ،ىم٤مل :إذا ؾم٥م صمؿ أؾمٚمؿ اًمذُمل
ومٗمرق سملم اًمً٥م وسملم اًم٘متؾ.
ؾم٘مط قمٜمف اًم٘متؾ ،أُم٤م إذا ىمذف صمؿ أؾمٚمؿ ومٗمل ؾم٘مقط اًم٘متؾ قمٜمف روايت٤منَّ :
ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل ذم ُمقوع ُمت٘مدم قمـ هذا اعمقوع ذم إصؾ ذم «اًمّم٤مرمش رأى أن اًمتٗمريؼ سملم اًم٘مذف
واًمً٥م ذم طمؼ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ وضمف ًمف ،سمؾ قم٘مقسمتٝمام ؾمقاء ٓ ،ومرق سمٞمٜمٝمامُ ،مذه٥م ُم٤مًمؽ رمحف اهلل
ُمًٚمام ٓ شم٘مٌؾ شمقسمتف ،سمؾ طمٙمٛمف طمٙمؿ
شمٕم٤ممم هق ىمتؾ اًمً٤مب وقمدم اؾمتت٤مسمتف ،واعمِمٝمقر ُمـ ُمذهٌف أن اًمً٤مب إن يم٤من
ً
قمدوه ٟمقع زٟمدىم٦م ومال
ذٟمٌ٤م ُمـ اًمذٟمقب إذا ر
اًمزٟمديؼ واًمزٟمديؼ ووحٜم٤م اًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اعمرشمد ،وم٢مذا ضمٕمٚمقا إُمر ً
اؾمتت٤مسم٦م قمٜمدهؿ ُمٜمف ًمٚمقاىمع ومٞمف.
رضمال أشم٤مه يًتٗمتٞمف وم٘م٤مل ًمف :إن ً
وهلذا ذم شمرمج٦م ًمٌٕمض ىمْم٤مة اعم٤مًمٙمٞم٦م أن ً
رضمال ُقم ِرض قمٚمٞمف أُمر وم٘م٤مل ٓ :أىمٌؾ
هذا وًمق ىم٤مًمف رؾمقل اهلل ٟ-مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م -وم٘م٤مل اًم٘م٤ميض ًمفُ :مـ اًمذي ىم٤مل هذا ىم٤مل أٟم٤م ،وم٠مؿمٝمد
اًم٘م٤ميض ُمـ قمٜمده قمغم ٟمٓم٘مف وىمتَ َٚمف ذم احل٤مل ،هذا ُمٕمٜمك يمقٟمف ي٘متؾ سمال اؾمتت٤مسم٦م :يٕمٜمل ًمـ يٕمرض قمٚمٞمف إُمرٟٕ :مف
رأى أن ىمقًمف هذا ذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
ىمقٓ ٓ يّمدر إٓ قمـ زٟمديؼ ،وقمٜمدهؿ أن اًمزٟمديؼ ٓ يًتت٤مب ،إذا
ضمٕمٚمقه ردة وم٤معمرشمد يًتت٤مب ،هذا اًمٗمرق سملم اًمذي شمًٛمع ًمف ،ضمٕمٚمقه زٟمدىم٦م ضمٕمٚمقه ردة ،هذا اًمٗمرق ،اًمٗمرق إذا ىمٞمؾ
إن هذه ردة ومٞمٛمٙمـ أن يًتت٤مب ُمٜمٝم٤م ،وإذا ىمٞمؾ إهن٤م زٟمدىم٦م وم٤معم٤مًمٙمٞم٦م يرون قمدم آؾمتت٤مسم٦م يم٤معمث٤مل اًمذي ذيمرشمف ًمؽ.
وهلذا ضمٕمؾ ُم٤مًمؽ أو روي قمٜمف أٟمف ضمٕمؾ اًمً٥م ردة ،واعمحٗمقظ اعمِمٝمقر اعمْمٌقط ُمذاه٥م ه١مٓء إئٛم٦م يمام
شم٘مدم ذطمفً ،مٙمـ روي قمٜمف أٟمف ضمٕمؾ اًمً٥م ردة ،ي٘مقل أصح٤مسمف ذم هذه احل٤مل سمٜم٤مء قمغم اًمتٗمريؼ اًمً٤مسمؼ ً
إذا
يًتت٤مب ،واعمِمٝمقر ُمـ ُمذهٌف ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ أٟمف ٓ شم٘مٌؾ شمقسمتف.
يٌ٘مك أُمر اًمذُمل إذا ؾم٥م صمؿ شم٤مب صمؿ أراد أن يًٚمؿ :هؾ يدرأ إؾمالُمف اًم٘متؾ قمٜمف :سمحٞم٨م ي٘م٤مل :هذا ؾمٞمًٚمؿ
وؾمٞمؽمك يمؾ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُمـ يمٗمر وذم ذًمؽ اًمً٥م قمغم روايت٤من أٟمف شم٘مٌؾ شمقسمتف إذا يم٤مٟم٧م شمقسمتف أن يًٚمؿ ،واًمرواي٦م
حمٛمدا رؾمقل اهلل ذم ومؽمة اًم٘مٌض قمٚمٞمؽ هذه صؾ،
اًمث٤مٟمٞم٦م أٟمف ٓ شم٘مٌؾ شمقسمتف ،ي٘م٤ملُ :مًٚمؿ ومِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن ً
وإن ضم٤مءك رُمْم٤من إذا ضم٤مء قمٚمٞمؽ رُمْم٤من ومّمٛم٧مً ،مٙمـ شمقسمتؽ هذه سمٕمقدشمؽ إمم اإلؾمالم ًمـ شمٖمػم ُمـ احلٙمؿ
ؿمٞمئ٤م.
ً
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ىم٤مل رمحف اهلل:
«وأما مذهَّ ا٭مشا٪معل٪َ :م َؾ ُفؿ ْم ا٭مساب و٘مفان:
أٙمد ا :هق ٬ماٛمرٖمد إذا ٖماب ٠مؼط ٤مـف ا٭مؼتؾ.
وا٭مثاِن :أن ٙمده ا٭مؼتؾ ٕمؽؾ ٙمال.
وذ٬مر ا٭مصقدِٓن ً
٫مقٓ ٗما٭مثًا :أن ا٭مساب ٕما٭مؼذف يؼتؾ ٭مؾردة٪ ،منن ٖماب زال ا٭مؼتؾ ،و٘مؾد ٗمَمك٦م ٭مؾؼذف ،وٕمغٝم
ا٭مؼذف يعزر ٕمحسبف.
ٗمؿ ذ٬مر أد٭مة مـ ٫مال ٓ ٖمؼبؾ ٖمقٕمتف وما يعارَفا ،وأ٘ماب ٤مـ اٛمُعارض ،وا٠متدل ٤مٜم ذ٭مؽ ٕما٭مؽتاب وا٭مسـة
أٙمدا د٪معفا ،مؼدارها ٗمَمن ٬مراريس ٕما٭مبؾدي٪ ،مؾقطا٭مع هـاكش.
واإلْجاع وآ٤متبارٕ ،ملد٭مة ٓ يؿؽـ ً
اًمِم٤مومٕمٞم٦م هلؿ ذم اًمً٤مب وضمٝم٤من:
إول :أن طمٙمٛمف طمٙمؿ اعمرشمد ،وم٢مذا شم٤مب ؾم٘مط قمٜمف اًم٘متؾ يمٖمػمه ُمـ اعمرشمديـ.
ا٭مثاِن :أن اًمً٤مب ًمف طمد وإذا ىمٞمؾ ًمف طمد ،وم٤محلد َي٥م إىم٤مُمتف ومٞم٘متؾ سمٙمؾ طم٤مل.
اًمّمٞمدٓين رمحف اهلل ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذيمر ً
ىمقٓ ً
صم٤مًمث٤م :وهق أن اًمً٤مب سم٤مًم٘مذف يرشمد ،وم٢من شم٤مب وم٘مد شم٤مب ُمـ اًم٘مذف
ومٞمٚمزم ضمٚمده صمامٟملم سم٘مذومف ،وإن ؾم٥م سمٖمػم ىمذف ومت٤مب وم٢مٟمف يٕمزر.
شمقؾمع ذم اعمً٠مًم٦م ،وأورد أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمٕمدم ىمٌقل شمقسم٦م اًمً٤مب ،صمؿ أورد أىمقال ُمـ قم٤مروقا هذه
واًمّمٞمدٓين َّ
اعم٘مقًم٦م ،وٟم٤مىمش أىمقال اعمٕم٤مرولم اًمذيـ يرون أن ًمٚمً٤مب شمقسم٦م ،وأووح ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ قمدم اًمٜمٝمقض إمم ُم٘م٤موُم٦م أدًم٦م
وشمقؾمع ذم قمرض إدًم٦م
اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًم٘متؾ ،وأوم٤مض ذم قمدة يمراريس ذم دطمض ىمقل ُمـ يرى ىمٌقل شمقسم٦م اًمً٤مب،
َّ
سم٠مؾمٚمقهب٤م وي٘مقل اًمِمٞمخ يمام ؾمٛمٕم٧م سم٠مٟمف سم٘مقشمف وضمزاًمتف ٓ ي٘مدر أطمد قمغم دومٕمفٟٕ :مف ُمتلم اؾمتٜمد ومٞمف إمم اًمٜمّمقص
ُمـ اًم٘مرآن وُمـ اًمًٜم٦م وُمـ اإلمج٤مع وُمـ آقمتٌ٤مر :وهلذا أطم٤مل اًمِمٞمخ قمغم يمت٤مسم٦م اًمّمٞمدٓين هذا ًم٘مقَت٤م وطمًٜمٝم٤م.
ىم٤مل رمحف اهلل:
« اٛمسل٭مة ا٭مرإمعة ْم ٕمقان ا٭مسَّ اٛمذ٬مقر ،وا٭مػرق ٕمقـف وٕم٦م ُمرد ا٭مؽػر ،و٫مبؾ ذ٭مؽ ٓ ٕمد مـ ٖمؼديؿ مؼدمة،
وذ٭مؽ أن كؼقل:
ا
مستحال
٣ماهرا وٕما٢مـًا٠ ،مقاء ا٤متؼد ا٭مساب أكف ِمرم أو ٬مان
٠مَّ اهلل أو ٠مَّ ر٠مق٭مف صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ٬مػر
ن
ً
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أو ٬مان ً
ذاهال ٤مـ ا٤متؼاد ،هذا مذهَّ ا٭مػؼفاء و٠مائر أهؾ ا٭مسـة ،ا٭مؼائؾ٦م ٕملن اإليَمن ٫مقل و٤مؿؾ.
و٫مد ٫مال إ٠محاق ٕمـ راهقيف وهق أٙمد إئؿة يعدل ٕما٭مشا٪معل وأْحد٫ :مد أْجع اٛمسؾؿقن أن مـ ٠مَّ اهلل ،أو
مؼرا ٕمؽؾ ما أكزل اهلل.
٠مَّ ر٠مق٭مف صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ،أو د٪مع ١مقئا َّا أكزل اهلل ،أو ٫متؾ كبقاا أكف ٬ما٪مر وإن ٬مان ا
وٕمذ٭مؽ ٫مال ُ٠محـقن ،و٫مال :ومـ ١مؽ ْم ٬مػره ٬مػر ،وكص ٤مٜم ذ٭مؽ ٩مٝم واٙمد مـ إئؿة :أْحد وا٭مشا٪معل
و٩مٝمه٫ ،مال٬ :مؾ مـ هزل ٕمٮمء مـ آيات اهلل ٪مفق ٬ما٪مر.
٘مادا،
و٬مذ٭مؽ ٫مال أصحإمـا و٩مٝمهؿ :مـ ٠مَّ اهلل أو ر٠مق٭مف صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ٬مػر :إن ٬مان
مازٙما أو ا
ً
وهذا هق ا٭مصقابش.
اًمِمٞمخ رمحف اهلل ذم هذه اعمً٠مًم٦م قمرض إمم سمٞم٤من اًمً٥م ُم٤م هق ،واًمٗمرق سملم اًمً٥م وسملم قمٛمقم يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمرً ،مٙمٜمف
ً
ُمٓمٚم٘م٤م ،أو يٗمرق
ضمدا شمتٕمٚمؼ سم٠مُمر اًمً٤مب :هؾ يٚمزُمف احلٙمؿ اًمذي شم٘مدم
ىمدم سمٛم٘مدُم٦م قمٔمٞمٛم٦م ٟم٤مومٕم٦م ًّ
رمحف اهلل ىمٌؾ ذًمؽ َّ
سملم ُم٤م إذا ؾم٥م وىم٤مل :أٟم٤م حي اؾمتحؾ اًمً٥م
يٗمرىمقن سملم
اًمٙمالم اًمذي ذيمره رمحف اهلل ُمـ أن أهؾ اًمًٜم٦م ً
مجٞمٕم٤م اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٠من اإليامن ىمقل وقمٛمؾ ٓ ِّ
وسملم اعمًتحؾ ،ومٙمالُمف هق اًمّمحٞمح اعمتٗمؼ ُمع ىمقل أهؾ
حمرم ،وأٟم٤م ٓ اؾمتحٚمفَّ ،
اًمً٤مب إذا ىم٤مل :إين اقمت٘مد أن ؾمٌل َّ
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤م :أي ٓ ٟمٗمرق يمام ومٕمؾ ذم اعمرضمئ٦م.
اًمًٜم٦م :أن ُمـ ؾم٥م اهلل ورؾمقًمف طمٙمٛمٜم٤م سمٙمٗمره
ً
أيْم٤م ،أُم٤م اعمرضمئ٦م ومت٘مقل :أن يمٗمره ذم اًمٔم٤مهر،
٪مـؼقل معاذ أهؾ ا٭مسـة :يمٗمر اًمً٤مب ذم اًمٔم٤مهر وذم اًمٌ٤مـمـ يمٗمر ً
أُم٤م ذم اًمٌ٤مـمـ ومٞمٛمٙمـ أٟمف ُم١مُمـٕ :ن اإليامن قمٜمد اعمرضمئ٦م هق اًمتّمديؼ وخيرضمقن اًمٕمٛمؾ ُمـ ُمًٛمك اإليامنً ،مذا عم٤م
ً
يمٌػما ،يمٞمػ
ضم٤مءوا إمم اًمٙمٗمر ىم٤مًمقا :إن اًمٙمٗمر هق اهحقد أو اًمتٙمذي٥م وم٘مط ،أؿمٙمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُمً٠مًم٦م اًمً٤مب
إؿمٙم٤مٓ ً
ٓ يٙمقن اًمً٤مب يم٤مومرا يٕمٜمل يمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمً٤مب ُم١مُمٜمً٤م ذم ٟمٗمس إُمر وإن ىم٤مًمقا سم٘متٚمف ،ذطمٜم٤م ُمذهٌٝمؿ
ذم اًمً٤مسمؼ ،وىمٚمٜم٤م إن ىمقهلؿ ذم اًمً٤مب ُمْمٓمرب هٜم٤م ُمع ىمقهلؿ ذم أن اإليامن هق اًمتّمديؼ وم٘مط.
فم٤مهرا
أُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من اإليامن ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾ ومٜمّمف يمام شمرى هٜم٤م قمغم أن ُمـ ؾم٥م يمٗمر
ً
حمرُم٤م.
وطمٙمٛمٜم٤م سمٙمٗمره ً
أيْم٤م ذم اًمٌ٤مـمـ ،طمتك ًمق ىم٤مل :أٟم٤م ٓ اؾمتحؾ واقمت٘مد أن اًمً٥م ً
ىم٤مل اًمِمٞمخ رمحف اهلل هذا ُمذه٥م وم٘مٝم٤مء إُم٦م ومجٞمع أهؾ اًمًٜم٦م مم٤م ي٘مقًمقن إن اإليامن ىمقل واقمت٘م٤مد وقمٛمؾ ،أُم٤م
اعمرضمئ٦م وم٘م٤مًمقا ٓ :سمد أن يًتحؾ ًمٜمٙمٗمره ذم اًمٌ٤مـمـٕ ،ضمؾ أن يرضمع ؾمٌ٥م شمٙمٗمػمه إمم أُمر ىمٚمٌلً :مٞمًٚمؿ هلؿ ىمقهلؿ:
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إن اإليامن هق اًمتّمديؼ وإن اًمٙمٗمر هق اهحقد واًمتٙمذي٥م :إذ مه٤م قمٜمدهؿ راضمٕم٤من إمم اه٤مٟم٥م اًم٘مٚمٌل وم٘مط دون
ىمقل اًمٚمً٤من أو قمٛمؾ اهقارح.
ىم٤مل رمحف اهلل:
« و٫مال ا٭مؼايض :مـ ٠مَّ اهلل أو ر٠مق٭مف٪ :منكف يؽػر ٠مقاء ا٠متحؾف أو َل يستحؾف٪ ،منن ٫مالَ :ل ا٠متحؾ ذ٭مؽَ ،ل
ً
صاد٫ما٪ :مفق
٣ماهرا ،أما ْم ا٭مبا٢مـ ٪منن ٬مان
يؼبؾ مـف ْم ٣ماهر اْلؽؿ ،رواية واٙمدة ،و٬مان مر ًٖمدا ،وإكَم ُيؽؿ ٕمؽػره
ً
مسؾؿ ٬مَم ٫مؾـا ْم ا٭مزكديؼ.
وذ٬مر ا٭مؼايض ٤مـ ا٭مػؼفاء أن ٠ماب ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ إن ا٠متحؾف ٬مػر ،وإن َل يستحؾف ٪مسؼ وَل يؽػر،
٬مساب ا٭مصحإمة ريض اهلل ٤مـفؿ ،وٙمؽل ٤مـ ٕمعض أهؾ ا٭معراق ٪مقؿـ ٠مَّ ا٭مر٠مقل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ِؾد،
ورد ُ٪متْقَ ُاه.
٪ملكؽر ذ٭مؽ ما٭مؽ َ

ِ
اٛمستخػ ٕمف.
وٙمؽك إمـ ٙمزم أن ٕمعض ا٭مـاس َل يؽػر

وذ٬مر ا٭مؼايض ٤مقاض ٕمعد أن رد هذه اْلؽاية ٤مـ ٕمعض ٪مؼفاء ا٭معراق واخلالف ا٭مذي ذ٬مره إمـ ٙمزم ٕمَم كؼؾف
مـ اإلْجاع ٤مـ ٩مٝم واٙمد ،وْحؾ اْلؽاية ٤مٜم أن أو٭مئؽ َل يشتفروا ٕما٭معؾؿ ،وٖملول ُ
ا٭مػتْقَا ٤مٜم و٘مقه.
ا
مستحال ٬مػر وإٓ ٪مال ،٭مقس هلا أصؾ ،وإكَم
٫مال ١مقخ اإل٠مالم :واْلؽاية اٛمذ٬مقرة ٤مـ ا٭مػؼفاء أكف إذا ٬مان
كؼؾفا ا٭مؼايض مـ ٬متاب ٕمعض اٛمتؽؾؿ٦م ا٭مذيـ ٙمؽقها ٤مـ ا٭مػؼفاء ،وهل ٬مذب ٣مـقها ٘مارية ٤مٜم أصقهلؿ٪ ،مال
ً
ٚمال٪ما ،إكَم ذ٭مؽ ٩مؾطش.
يظـ ٣مان أن ْم اٛمسل٭مة
ىمقل أيب يٕمغم اًم٘م٤ميض هبذا اًمتٗمريؼ ٟم٘مده قمٚمٞمف ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم إصؾ وشمقؾمع ومٞمف رمحف اهللٕ :ن هذا اًمتٗمريؼ
ٓ يٛمٙمـ أن يتامؿمك يمام ىمٚمٜم٤م ُمع ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م ،ومام ىم٤مًمف ُمـ أـمٚمؼ قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء إٟمام يّمح قمغم أصقل اعمرضمئ٦م وم٘مط،
إذا ىم٤مل اًمِمٞمخ :هذا اعمقوع ٓ سمد ُمـ حتريره ،وشم٘مدم ٟم٘مؾ يمالُمف وٟمٕمٞمده هٜم٤م ًمٗم٤مئدشمف ،طمٞم٨م ىم٤مل رمحف اهلل َِّ« :أن
يعؾؿ أن ا٭مؼقل ْم ٬مػر ا٭مساب ْم كػس إمر إكَم هق ٓ٠متحال٭مف ا٭مسَّ :ذ٭مة مـؽرة وهػقة ٤مظقؿة ،وإكَم و٫مع مـ
و٫مع ْم مثؾ ما هق ٕمَم ٖمؾؼقه ْم ٬مالم ٢مائػة مـ اٛمتلٚمريـ اٛمتؽؾؿ٦م ،وهؿ اْلفؿقة اإلكاث ا٭مذيـ ذهبقا مذهَّ
ِ
يؼتض ً
٤مؿال ْم
اْلفؿقة إو٧م ْم أن اإليَمن هق ُمرد ا٭متصديؼ ا٭مذي ْم ا٭مؼؾَّ ،وإن َل يؼٟمن ٕمف ٫مقل ا٭مساب وَل
ا
مستحال ٬مػر ،وإٓ ٪مال ٭مقس ٭مف أصؾٕ ،مؾ
ا٭مؼؾَّ وٓ اْلقارحٗ ،مؿ ذ٬مر أن ما كؼؾف ا٭مؼايض إٔمق يعٜم أن مـ ٬مان
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ا٭مؼايض ٤مػك اهلل ٤مـ كؼؾ ذ٭مؽ مـ ٬متاب ٭مبعض اٛمتؽؾؿ٦م مـ أهؾ ا٭مبدع يعـل َّا يديـقن ٭مؼقل اٛمر٘مئةش ىم٤مل
اًمِمٞمخ٪« :مال يظــ ٣مان أن ْم اٛمسل٭مة ٚمالف٪ :مقجعؾ اٛمسل٭مة مـ مسائؾ اخلالف وآ٘متفاد وإكَم ذ٭مؽ ٩مؾطش.
صمؿ ٓطمظ ُم٤مذا ىم٤مل ٓ« :يستطقع أٙمد أن ُيؽل ٤مـ واٙمد مـ ا٭مػؼفاء أئؿة ا٭مػتقى هذا ا٭متػصقؾ ا٭مبتةش :يٕمٜمل
اًمتٗمّمٞمؾ ذم يمٗمر اًمً٤مب سملم إذا يم٤من اؾمتحؾ أو حي يًتحؾ.
ىمرر ذم ُمقاوع أظمرى أن
َّٟمٌف اًمِمٞمخ إمم أُمر يدل قمغم أن اًم٘م٤ميض حي حيرر هذا اعمقوع ،وهق أن اًم٘م٤ميض سمٜمٗمًف َّ
اإليامن ىمقل وقمٛمؾ ،وأٟمف ٓ يٙمقن أطمد ُم١مُمٜمً٤م طمتك يّمدق سم٤مًمٚمً٤من ،يمام هق ىمقل أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م :يمامًمؽ وأمحد
واًمِم٤مومٕمل ذم ُمقوقع اإليامن ،وهلذا ُم٤م ذيمره اًم٘م٤ميض هٜم٤م وٟمًٌف ًمٚمٗم٘مٝم٤مء ٓ يٛمٙمـ أن يتامؿمك ُمع ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م
سمال ري٥م ،وهلذا ىم٤مل :إن إُمر ومٞمف همٚمط ،وإن اًم٘م٤ميض ٟم٘مؾ هذا قمـ سمٕمض اعمٌتدقم٦م ُمـ اًم٘م٤مئٚملم سم٘مقل اعمرضمئ٦م.
يمت٥م اًمٗم٘مف واًمتٗمًػم وإصقل وذوح احلدي٨م إمم اًم ر
تٗمٓمـ إمم
هبذه اعمٜم٤مؾمٌ٦م ُأ ِّٟمٌف ُيم َّؾ ُمـ يٓم٤مًمع ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ َ
ٜمٌٚمٞم٤م ،ىمد يٛمٞمؾ ًم٘مقل سمٕمض اًمٓمقائػ ذم
ُمقاىمع اًمذًمؾ هذه وأؿمٌ٤مهٝم٤م :وم٤مًمٗم٘مٞمف وٓؾمٞمام ُمـ اعمت٠مظمريـ طمتك ًمق يم٤من طم ًّ
شم٠مويؾ اًمّمٗم٤مت ،أو اًم٘مقل سم٘مقل اعمرضمئ٦م يمام هٜم٤م أو اًم٘مدري٦م ،ويٜمٕمٙمس هذا ذم شم٘مريراشمف ذم يمت٥م اًمٗم٘مف وُمٕم٤مين
اًمٜمّمقصُ ،مع أن ىمقل اإلُم٤مم أمحد قمغم ظمالف ُم٤م َىم َّرر ،وىمقل اًمِم٤مومٕمل قمغم ظمالف ُم٤م ىمرر قمٜمد اعمت٠مظمريـ ،وىمقل
ُم٤مًمؽ قمغم ظمالف ُم٤م ىمرره سمٕمض اعمت٠مظمريـ ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م.
ومٛمـ حي يٕمرف إىمقال ذم هذا دظمؾ قمٚمٞمف اًمداظمؾ ،وٓ يتّمقر أن يمؾ وم٘مٞمف أٟمف قمغم ظمط اإلُم٤مم أمحد ً
ُمثال ذم
مجٞمع ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مدٕ :ن هٜم٤م ُمً٠مًم٦م وهل وضمقد سمٕمض اعمت٠مظمريـ اٟمتًٌقا إمم إئٛم٦م ذم ضم٤مٟم٥م وم٘مف إطمٙم٤مم
اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،ورسمام صٜمٗمقا ُمّمٜمٗم٤مت ،وهؿ قمغم ظمالف ىمقل إئٛم٦م ذم مجٚم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد ،وُمٜمّمقص٤مت إئٛم٦م ذم
ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد ُمْمٌقـم٦م ُمروي٦م قمٜمٝمؿ سم٤مًمًٜمد أو صٜمٗمقا ومٞمٝم٤م ُمّمٜمٗم٤مت.
وُمـ أطمًـ ُمـ شمٙمٚمؿ ذم هذا ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ذم يمت٤مب «آؾمت٘م٤مُم٦مش ذم اعمجٚمد إول ذم
اًمّمحٞمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م قمنمة إمم اًمّمحٞمٗم٦م اًمً٤مدؾم٦م قمنم ،وذيمر أن هذا ُمقضمقد ذم احلٜم٤مسمٚم٦م وذم اعم٤مًمٙمٞم٦م وذم اًمِم٤مومٕمٞم٦م :أن
ّ
وي٘مٚمد ذم ُمً٤مئؾ وم٘مف
يٙمقن ًمألئٛم٦م ىمقل ُمٜمّمقص ذم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد صمؿ خي٤مًمػ اإلُم٤مم ذم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد
إطمٙم٤مم ،وأقمٓمك رمحف اهلل ٟمامذج قمغم هذا.
وهلذا ٟم٘مقل ًمٓمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ :إن قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يالطمظ أن ٓ يدظمؾ قمٚمٞمف ،يًتٗمٞمد ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مف ،يًتٗمٞمد

222

ّمتٯم ا٭مصارم اٛمسؾقل ٤مٜم ١ماٖمؿ ا٭مر٠مقل

٭مؾشقخ ٤مبد اهلل ا٭معـؼري

ُمـ يمت٥م اًمتٗمًػم ،يًتٗمٞمد ُمـ ذوح احلدي٨م ،يًتٗمٞمد ُمـ يمت٥م إصقل ًمٙمـ يٜمتٌف إمم قم٘مٞمدة اعم١مًمػ ،وم٢مٟمف إذا يم٤من
ىمد ُم٤مل ذم شم٘مريراشمف ذم اًم٘مدر ً
ُمثال إمم ىمقل اعمٕمتزًم٦م ومتجد هذا ُمٜمٕمٙمس قمٚمٞمف ذم ُمً٠مًم٦م اًمّمالح وإصٚمح طملم
أيْم٤م شمتٕمٚمؼ سم٢ميامن اًمٕم٤مُم٦م ،وهؾ ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ اإليامن أو ٓ شمٜمٕمٙمس ذم
يٕمروقهن٤م ذم ُمً٤مئؾ إصقل ،وذم ُمً٤مئؾ ً
ت٠موًملم ًمٚمّمٗم٤مت دظمٚم٧م طمتك ذم يمت٥م اًمٗم٘مف.
سمٕمض اعمً٤مئؾ اعمتٗم٘م٦م سم٤مًمّمٗم٤مت إذا يم٤من ُمـ اعم ِّ
وهلذا شمقضمد ُمً٤مئؾ ُمِمؽميم٦م سملم اًمٗم٘مف وسملم اًمٕم٘مٞمدة ،ذم أسمقاب ُمٕمرووم٦مُ ،مثؾ سم٤مب طمٙمؿ اعمرشمد يمام هٜم٤مُ ،مثؾ
سمٕمض اعمً٤مئؾ ذم احل٩م ،سمٕمض اعمً٤مئؾ ذم اعمقاري٨م وٟمحقه٤م شمتداظمؾ ومٞمٝم٤م ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد سمٛمً٤مئؾ اًمٗم٘مف ،وم٢مذا يم٤من
قمٜمد اًمٗم٘مٞمف ُمٞمؾ إمم ىمقل ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمٌتدقم٦م اٟمٕمٙمس هذا ذم شم٘مريراشمف ذم اًمٗم٘مف ،يمام ٓطمٔم٧م ذم اعمث٤مل هٜم٤م.
ومٕمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يالطمظ هذا ،وٓطمٔمٜم٤م ًمألؾمػ اًمِمديد طمتك ذم سمٕمض رؾم٤مئؾ اعم٤مضمٞمًتػم واًمديمتقراة :أن
يمالُم٤م قمـ سمٕمض اعمتٙمٚمٛملم حي يتٗمٓمٜمقا عمْمٛمقٟمف وُمدًمقًمف .وم٢مذا ىمٚم٧م ًمف:
سمٕمض ُمـ يمتٌقا ُمرت قمٚمٞمٝمؿ اعمً٠مًم٦م ،وٟم٘مٚمقا ً
هؾ قمٜمدك أٟم٧م إؿمٙم٤مل ذم إصمٌ٤مت اًمّمٗم٤مت ي٘مقل :أقمقذ سم٤مهلل ،أٟم٤م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م يمٞمػ قمٜمدي إؿمٙم٤مل ًمٙمـ هذا
اًمٙمالم اًمذي ٟم٘مٚمتف أن قمـ اهقرضم٤مين ً
ُمثال ذم اًمتٗمريؼ سملم اًمّمٗم٦م واًمقصػ ،ومٞم٘مٌؾ اًمقصػ دون اًمّمٗم٦م شمدري ُم٤م
ُمٕمٜم٤مه هق ُم٤م يدري ُمٕمٜم٤مهُ ،مٕمٜم٤مه إىمرار اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م وقمدم إىمرار اًمّمٗم٤مت آظمتٞم٤مري٦م شم٘مقل هبذا ي٘مقلٓ :
أىمقل هبذا ،هذا هق ُمقضمقد ذم يمت٤مسمؽُ ،م٤م شمٗمٓمٜم٧م عمثؾ هذه اعمً٠مًم٦م ومدظمؾ اًمداظمؾ قمغم يمثػم ُمـ حي يت٘مٜمقا اعمً٠مًم٦م.
وهلذا يٜمٌٖمل اًمتٗمٓمـ طمتك ٓ يدظمؾ قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ رء ُمـ اًمذًمؾ اًمٕم٘مدي ُمـ ظمالل دراؾمتف ًمٚمٗم٘مف أو
ًمألصقل ،أو طمتك ذم ُمً٤مئؾ ُمّمٓمٚمح احلدي٨م ،شمقضمد هذه اعمً٤مئؾ يم٤مًم٘مقل ً
ُمثال :سم٠من ظمؼم أطم٤مد يٗمٞمد اًمٔمـ :يمام
ذم يمت٤مب «اًمقرىم٤متش وهمػمهُ ،م٤م ُمٕمٜمك اًمٔمـ أٟمف ٓ يٗمٞمد اهزم واًم٘مٓمع وهذا همػم صحٞمح ،وًمٞمس ىمقل اًمًٚمػ.
أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمراسمٓمقن قمغم ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ مجٞمع اًمٓمقائػ ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜمٗمٞم٦م قمغم أن
ظمؼم أطم٤مد إذا شمٚم٘متف إُم٦م سم٤مًم٘مٌقل أوم٤مد اًمٕمٚمؿ واًم٘مٓمع ٓ جمرد اًمٔمـُ ،م٤م اعمقضمقد ذم يمت٥م إصقل ذم اًمٕمٛمقم
إهمٚم٥م أٟمف يٗمٞمد اًمٔمـ ،يمٞمػ دظمٚم٧م هذه اعمً٠مًم٦م ٕن هذه شم٘مريرات اعمتٙمٚمٛملم يم٤مهقيٜمل وأُمث٤مًمف ،ومالطمظ هذه
اعمً٠مًم٦م ويمـ قمغم طمذر طمتك ٓ يدظمؾ قمٚمٞمؽ اًمداظمؾ ذم اه٤مٟم٥م اًمٕم٘مديُ ،مع إٟمؽ جمتٜم٥م ًمٙمت٥م اًمٗمرق وٓ شم٠مظمذ
اًمٕم٘مٞمدة ُمٜمٝم٤مً ،مٙمـ ىمد يدظمؾ قمٚمٞمؽ ُمـ ظمالل ُمً٤مئؾ أظمرى يم٤مًمٗم٘مف واعمّمٓمٚمح وأصقل اًمٗم٘مف أو طمتك ذوح
احلدي٨م أو يمت٥م اًمتٗمًػم إذا حي يٕمرف قم٘مٞمدة اعم١مًمػ يدظمؾ قمٚمٞمف اًمداظمؾ.
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وهلذا ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل أن اًمزخمنمي ً
ُمثال أدظمؾ مجٚم٦م ُمـ اًمت٘مريرات آقمتزاًمٞم٦م داظمؾ يمت٤مسمف اًمتٗمًػم
«اًمٙمِم٤مفش ي٘مقل اًمِمٞمخ :وٓ يتٗمٓمـ هم٤مًم٥م ُمـ ي٘مرأ ًمٓمري٘متف ذم إدظم٤مل اعمً٤مئؾ آقمتزاًمٞم٦مٟٕ :مف يدظمٚمٝم٤م سمٓمري٘م٦م
ظمٗمٞم٦مٟٕ :مف يٕمٚمؿ أن ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس قمغم همػم ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م ،وم٠مدظمٚمٝم٤م هبذا إؾمٚمقب ،اًمذي يٕمرف ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م
إذا ىمرأ ىم٤مل :هذه ًمقصم٦م اقمتزاًمٞم٦م وشمٗمٓمـ هل٤م واٟمتٌف هل٤م ،وهذا هق اًمقاضم٥م طمتك ٓ يدظمؾ اًمداظمؾ قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ
طمٞم٨م ٓ يِمٕمر.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«٪مصؾٗ :مؿ كعقد إ٧م مؼصقد اٛمسل٭مة ٪مـؼقل:
٫مد ٗمبت أن ٬مؾ ٠مَّ و١متؿ يبقح ا٭مدم ٪مفق ٬مػر ،وإن َل يؽـ ٬مؾ ٬مػر ٠مبااش.
اًمٙمٗمر ً -
ؾمٌ٤مٕ :ن اًمٙمٗمر يٙمقن سم٤مًم٘مقل وآقمت٘م٤مد واًمٕمٛمؾ،
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -أٟمقاعُ ،مٜمٝم٤م اًمً٥م ي٘مقلً :مٞمس يمؾ يمٗمر ًّ
وًمف صقر يمثػمة ُمتٕمددة ،واًمً٥م ضمزء ُمـ أضمزاء اًمٙمٗمر :ومٙمؾ ؾم٥م هلل أو ًمديٜمف أو ًمرؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمق
يمٗمر ،وًمٞمس يمؾ يمٗمر ؾمًٌّ٤م.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«وكحـ كذ٬مر ٤مبارات ا٭معؾَمء:
٬ما٪مرا ٪معؾقف ا٭مؼتؾ ،وٓ
٫مال اإلمام أْحد :مـ ١متؿ ا٭مر٠مقل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ أو ٖمـؼصف:
مسؾَم ٬مان أو ً
ً
يستتاب.
و٫مال :مـ ذ٬مر ١مقئا ُيعرض ٕمذ٬مر ا٭مرب ٪معؾقف ا٭مؼتؾ.
و٫مال أصحإمـا :ا٭متعرض ٭مسَّ اهلل و٠مَّ ر٠مق٭مف صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ردة ٬ما٭متٯميح ،وٓ َُيتؾػ أصحإمـا أن
٫مذف أمف هق مـ ْجؾة ٠مبف اٛمق٘مَّ ٭مؾؼتؾ وأ٩مؾظش.
ُمٗمّم ًال يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ وشمٌلم اًمراضمح
ًمٕمٚمف اًمتٕمريض ،اًمتٕمريض يم٤مًمتٍميح احلٙمؿ هٜم٤م ٓ ٟمٕمٞمدهٟٕ :مٜم٤م ذيمرٟم٤مه َّ
ُمـ إىمقال سم٠مدًم٦م شم٘مدم هذا ،يٌ٘مك اًمٙمالم أن قمغم ُمٕم٤مين سمٕمض اًمٙمٚمامت اًمتل ؾمػمد ذم هذا اًمٗمّمؾ ُم٤م ُمدًمقهل٤مُ ،مـ
ذًمؽ يمٚمٛم٦م اًمتٕمريضُ ،م٤م اعمراد سم٘مقًمف يٕمرض سم٤مًمً٥م اًمتٕمريض ذم اًم٘مقل هق اًمتٚمٛمٞمح سمف :سمحٞم٨م ٓ يٌٞمٜمف ص٤مطمٌف
شم٤مُم٤م وهق قمٙمس اًمتٍميح ،اًمتٍميح هق اًم٘مقل اعمٌلم اًمقاوح اهكم ،أُم٤م اًمتٕمريض ومٗمٞمف إعم٤مح :يٕمٜمل أقمٓمٞمؽ
شمٌٞمٞمٜمً٤م ً
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ً
سحي٤مً ،
ُمث٤مٓ قمٚمٞمف طمتك يتْمح ،إذا ىم٤مل إٟمً٤من إلٟمً٤من :ي٤م زاين ىمذومف ً
سحي٤م ،ي٘مقل أهؾ
ىمذوم٤م
ىمذوم٤م ٟمًٛمٞمف أن
ً
ً
اًمٕمٚمؿ :هٜم٤مك أٟمقاع ُمـ اًم٘مذف شمٕمد ٟمقع اًمٙمٜم٤مي٦م يٙمٜمل سم٠مٟمف زاين ،ومٞم٘مقل ً
ُمثال ًمف :أٟم٤م اسمـ طماللٓ .طمظ اًمٕمٌ٤مرة ذم
يٕمرض سم٠من أٟم٤م اسمـ احلالل وأٟم٧م اسمـ احلرام ،هذه ًمٞمً٧م ً
سحي٤م ًمٙمٜمٝم٤م
ىمذوم٤م
ً
ُظمّمٛم٦م ُمٕمف ي٘مقل :أٟم٤م اسمـ طمالل ،وهق ِّ
ٟمقع شمٕمريض.
وهٙمذا اًمٍميح واًمٙمٜم٤مي٦م َي ِر ُد ذم أُمقر اًمٓمالق :وم٤مًمٍميح ُمـ اًمٓمالق أن ي٘مقل ُٓمرأشمف :أٟم٧م ـم٤مًمؼ هذا
اًمٍميح ،واًمٙمٜم٤مي٦م اًمتل يرضمع ومٞمٝم٤م إمم ٟمٞمتف وُم٘مّمده ًمق ىم٤مل ُٓمرأشمف :احل٘مل سم٠مهٚمؽ .هؾ هذا شمٓمٚمٞمؼ
قم٤مدي٤م ،أُم٤م إذا ىم٤مل :أذهٌل إمم أهٚمؽ وُمراده
ذه٤مسم٤م ًّ
حيتٛمؾ إن يم٤من ي٘مقل احل٘مل إمم أهٚمؽ :يٕمٜمل أذهٌل إمم أهٚمؽ ً
ً
ـمالىم٤م ،اًمٖمرض هٜم٤م هق أن صمٛم٦م أؿمٞم٤مء سحي٦م وصمٛم٦م أؿمٞم٤مء قمٌ٤مرة قمـ شمٕمريض ،شمرد ذم ُمقوقع
اًمتٓمٚمٞمؼ وم٢مهن٤م شم٘مع
اًمً٥م وشمرد ذم ُمقوقع اًمٓمالق ،وشمرد ذم ُمقوقع اًم٘مذف وهمػمه٤م ،ومًٞم٠ميت اًمٙمالم قمغم طمٙمؿ ُمقوقع اًمتٍميح –
إن ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ -وُمقوقع اًمٙمٜم٤مي٦م.
اًمتٍميح ومٞمام يتٕمٚمؼ سمً٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واوح ،إذا ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وآذاه سمٛمًٌ٦م
سحي٦م ومحٙمٛمف طمٙمؿ اًمً٤مب ،وهٙمذا ًمق قمرض ًمق ؾم٥م وسح سمٛمًٌ٦م اًمرب – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -أو اًمديـ.
اًمتٕمريض سم٤مًمً٥م طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمتٍميح ومٞمام يتٕمٚمؼ سمً٥م اًمرب شمٕم٤ممم وؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾم٥م
اًمديـ :شمٚمٛمٞمحف وشمٍمحيف طمٙمٛمف ؾمقاء ،وي٠ميت اًمٙمالم – إن ؿم٤مء اهلل -قمغم سمٕمض اًمٕمٌ٤مرات اًمتل يقرده٤م اعمّمٜمػ
حت٧م هذه إؿمٞم٤مء.
ىم٤مل رمحف اهلل:
كؼصا ْم كػسف أو كسبف أو ديـف أو َٚم ْصؾة مـ ٚمصا٭مف،
«و٫مال ا٭مؼايض ٤مقاض٬ :مؾ مـ ٠مبف أو ما ٤مإمف أو أْلؼ ٕمف ً
أو ٤مرض ٕمف ،أو ١مبفف ٕمٮمء ٤مٜم ٢مريؼ ا٭مسَّ ٭مف واإلزراء ٤مؾقف ،أو َ
ا٭مغض مـف وا٭معقَّ ٭مف ٪مفق ٠ماب ٭مف يؼتؾ،
ٖمؾقُياش.
ٖمٯمُيا ٬مان أو
ً
ً
شمٕمرض ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤معمًٌ٦م اًمٍمحي٦م ،أو سم٠من قمرض سمف سم٠من أحلؼ
يمالم اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ُمـ َّ
سمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ذم ٟمٗمًف اًمنميٗم٦م أو ذم ٟمًٌف اًمٙمريؿ ،أو ذم ديٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أو ظمّمٚم٦م ُمـ
ظمّم٤مًمف أوىمع اًمً٥م أو اًمتٕمريض ،أو ؿمٌٝمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٌمء ُمـ إؿمٞم٤مء قمغم ـمريؼ اًمً٥م ًمف يمام ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م
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صقرشمف ،يتْمح أن شمِمٌٞمٝمف ًمف يريد سمف شمٜم٘مّمف ذم يمؾ هذه إطمقال وم٢مٟمف يٙمٗمر
ه
سمخالف ُم٤م ًمق َّ
ؿمٌٝمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٌمء احلًـ :ومٙم٤من اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ يِمٌٝمقن وضمف إذا ُ َّ
سم٤مًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر ،هذا اًمتِمٌٞمف يراد سمف اًمثٜم٤مء واعمدح ذم طمًٜمف ومج٤مًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.
اًمٖمض
ًمٙمـ اعم٘مّمقد إذا ؿمٌٝمف سمٌمء يريد اًمتِمٌٞمف سمف اًمً٥م واإلزراء قمٚمٞمف ،اإلزراء ُمٕمٜم٤مه اعمَ َٕم٤مسم٦م واًمتٝم٤مون ،أو َّ
ُمٜمف ،اًمٖمض ُمراد سمف اًمتٜم٘مص واحلض ُمـ َىم ْد ِره اًمرومٞمع صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،ومٝمق ؾم٤مب هذه هل اًمٜمتٞمج٦م ،ي٘متؾ
شمٚمقحي٤م ،هذا هق احلٙمؿ ذم يمؾ ُم٤م شم٘مدم.
شمٍمحي٤م يم٤من هذا ُمٜمف أو
ً
ً
ىم٤مل رمحف اهلل:
« و٬مذ٭مؽ مـ ٭معـف ،أو ُتـك مضة ٭مف ،أو د٤ما ٤مؾقف ،أو كسَّ إ٭مقف ما ٓ يؾقؼ ٕمؿـصبف ٤مٜم ٢مريؼ ا٭مذم ،أو ٤مقبف ْم
وه ْج ٍر ومـؽر مـ ا٭مؼقل وزور ،أو ٤مٝمه ٕمٮمء َّا ِري مـ ا٭مبالء واٛمحـة ٤مؾقف،
٘مفتف ا٭معزيزة ٕمِ ُس ْخػ مـ ا٭مؽالمُ ،
أو َ٩م َؿصف ٕمبعض ا٭معقارض ا٭مب٨مية اْلائزة واٛمعفقدة ٭مديفش.
حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أو أن يتٛمٜمك ًمف اعمية ،أو أن يدقمق قمٚمٞمف يمام
اه ْرأة طمد أن يٚمٕمـ
ً
ُمـ سمٚمٖم٧م سمف ُ
ؾمٞم٠ميت صقر ُمـ ذًمؽ ،أو أن يٜمًٌف إمم ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمٛمٜمّمٌف اًمٙمريؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم :يريد سمف اًمذم أو قمٞمٌف ُمـ
ضمٝمتف اًمٕمزيزة صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمامذا سم٠من ذم يمالُمف –أقمقذ سم٤مهللُ -ؾم ْخ ًٗم٤م أو ُه ْج ًرا ،اهلجر هق اهلذي٤من واًم٘مٌٞمح ُمـ
اًم٘مقل ،أو همٛمّمف أي :قم٤مسمف سمٌٕمض اًمٕمقارض اًمٌنمي٦م اه٤مئزة ،قمقارض سمنمي٦م ُمقضمقدة قمٜمده وقمٜمد يمؾ أطمدً ،مٙمٜمف
َي ُرأ إذا يم٤من ذم ىمٚمٌف أدٟمك ُمث٘م٤مل
قم٤مسمف هبذه اًمٕمقارض ،هٜم٤م يتْمح ًمؽ ُمٕمٜمك رضمح٤من اًم٘مقل سم٠من اًمً٤مب يم٤مومرُ ،مـ َ ْ
ذرة أن ي٘مقل هذا اًمٙمالم اًمقىمح ذم ؾمٞمد وًمد آدم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٕ :ن اًمّمحٞمح أٟمف يم٤مومر ٓ ،يتّمقر أن ي٘مقل
ُمًٚمؿ إٓ ذم طم٤مل اإليمراه واًمًٞمػ قمغم رىمٌتف أن يٜم٤مل ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ُمثؾ هذه اًمٙمٚمامت أُم٤م أن ي٘مقل وهق ؾمقي قم٤مىمؾ همػم ُمٙمره هذا ُمـ اعمح٤مل ،وسمذًمؽ يتْمح ًمؽ اًمراضمح ُمـ
إىمقال اًمً٤مسم٘م٦م قمٜمدُم٤م ٟم٠ميت ًمٚمتٓمٌٞم٘م٤متَُ ،مـ ي٘مدر أن ي٘مقل إن هذا اعمجرم اًمً٤مومؾ اعمتٙمٚمؿ سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ُمثؾ هذا ٓ يٙمٗمر ،أو أٟمف إذا ىمٞمؾ سمٙمٗمره إٟمف ٓ ي٘متؾ ،اهرأة إذا سمٚمٖم٧م ُمثؾ هذه ٓ ؿمؽ أهن٤م شمٗمتح أؿمد اخلٓمر
قمغم آقمت٘م٤مد ،وقمغم سم٤مب يٜمٗمتح قمغم إُم٦م ٓ يٛمٙمـ إرص٤مده ،ومٚمٝمذا يمام ىمٚمٜم٤م قمٜمد ذيمر اًمٙمٚمامت أشمٞم٦م ،وهل يمٚمامت
ضمدا قمغم اًمٜمٗمس وقمغم إُ ُذن أن شمًٛمٕمٝم٤مً ،مٙمـ ًمٚميورة اًمٙمالم ومٞمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ يتْمح ًمؽ ُمٕمٜمك
صٕمٌ٦م ًّ
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اًم٘مقل سمٕمدم اؾمتت٤مسم٦م اعمًٚمؿ اًمً٤مبٕ :ن ُمـ شمٌٚمغ سمف اًمقىم٤مطم٦م ُمثؾ هذه احلدود أن يدقمق قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ سم٤مًمٚمٕمٜم٦م –أقمقذ سم٤مهللُ -مًٚمؿ
ـمٌٕم٤م اًم٘مقل سم٠مٟمف ٓ
ُمًٚمامُ ،مـ إُمقر اعمح٤مًم٦م أن يٙمقن
ُمًتحٞمؾ هذا أن يٙمقن
ُمًٚمام وإذا يم٤من حمؾ إمج٤معً ،
ً
ً
يٙمقن ُمًٚمؿ حمؾ إمج٤مع يمام شم٘مدم ًمٙمـ اًمًٙمقت قمٚمٞمف سم٠من يًجـ أو يٕمذر أو َيٚمد صمؿ يٓمٚمؼ هاطمف هذا ٓ يتٜم٤مؾم٥م
ُمع اهرم ،اًمنمع ووع اًم٘متؾ هرائؿ دون هذا ،ومحتك ًمق زقمؿ اًمتقسم٦م أو ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٠مٟمف يًتت٤مب،
وم٤مًمّمحٞمح أٟمف ٓ يًتت٤مب ،واهرأة اًمتل شمٌٚمغ هذا اعمٌٚمغ ًمٞمس ًمّمح٤مهب٤م إٓ أن ي٘متؾ.
ىم٤مل رمحف اهلل:
٘مرا.
«٫مال :وهذا ٬مؾف إْجاع مـ ا٭معؾَمء وأئؿة ا٭مػتقى مـ أصحإمف َ
وه ُؾؿ ّ
و٫مال ما٭مؽ :مـ ٠مبف ُ٫مت ِؾ وَل يستتَّ٫ ،مال إمـ ا٭مؼا٠مؿ :أو ١متؿف أو ٤مإمف أو ٖمـؼصف ٫متؾ٬ :ما٭مزكديؼ.
وذ٬مر ٕمعض اٛما٭مؽقة :أن مـ د٤ما ٤مٜم كبل ٕمٮمء مـ اٛمؽروه ٫متؾ ٕمال ا٠متتإمة.
وذ٬مر ٤مقاض أ٘مقٕمة ْجا٤مة مـ ٪مؼفاء اٛما٭مؽقة اٛمشاهٝم ٕما٭مؼتؾ ٕمدون ا٠متتإمة ْم ٫مضايا:
٫مقما يتذا٬مرون صػة ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ :إذ مر ْبؿ ر٘مؾ ٫مبقح ا٭مق٘مف وا٭مؾحقة٪ ،مؼال:
مـفا :ر٘مؾ ٠مؿع ً
ٖمريدون ٖمعر٪مقن صػتف؟ هل صػة هذا اٛمارش.
ؾمٞمذيمر هٜم٤م أُمثٚم٦م سمقىم٤مئع وىمٕم٧م ُمـ سمٕمض ه١مٓء اعمجرُملم ذم اًمتٕمرض هٜم٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
وؾمئؾ قمٜمٝم٤م أهؾ اًمٗمتقى.
ىمٌٞمح٤م ،ومٙم٤من أٟم٤مس ذم جمٚمس يتذايمرون صٗمتف
أوهلؿ ؿمخص أراد أن يِمٌف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
شمِمٌٞمٝم٤م ً
ً
اًمٙمريٛم٦م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمُ :مـ يمقٟمف ُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس وضمٝم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ِ
وظمٚم٘م٦م ،ومٗمل أصمٜم٤مء ذًمؽ ُمر
ً
رضمؾ ظمٚم٘م٦م وضمف ىمٌٞمح٦م ويمذا حلٞمتف ،وم٘م٤مل قمدو اهلل هذا :شمريدون أن شمٕمرومقا صٗم٦م هذا اًمٜمٌل ُمثؾ هذا اًمِمخص ،حي
ىمٓمٕم٤م  -إٓ ًمٞمٕمٞم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هبذا اًمتِمٌٞمف ،هذه هل
يِمٌٝمف هذا اًمتِمٌٞمف  -اًمذي هق يم٤مذب ومٞمف ً
اًمقاىمٕم٦م إومم.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«ومـفا :ر٘مؾ ٫مال :ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ٬مان أ٠مقدش.
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وضمٝم٤م،
ُمٕمٚمقم أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف يم٤من أسمٞمض ،وُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس
ً
واًمًقاد ًمٞمس قم ًٞمٌ٤م ذم اًمٜم٤مس ،وم٘م٤مل :هذا قم٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٙمقٟمف أؾمقد ُم٤م ُمراده هق اًمًقاد
يم٤مًمٌٞم٤مض وهمػمه رء ضمٕمٚمف اهلل قمز وضمؾ ذم قمٌ٤مده يتٗم٤موت اًمٜم٤مس ومٞمف ،واًمٕمؼمة قمٜمد اهلل قمز وضمؾ ًمٞمً٧م سم٤مًٕمقان
وٓ سم٤مًمٚمً٤من وٓ سم٤مٕوـم٤من وٓ سمٖمػمه٤م ،سم٤مًمت٘مقى ،وُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٌالل وهمػمهَُ ،مـ سمٚمغ
أقمٔمؿ اًمدرضم٤مت وأيمرُمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وهؿ ؾمقد ريض اهلل قمٜمٝمؿً ،مٙمـ ُم٤م ُمراده سم٘مقًمف أٟمف أؾمقد ُمراده أن
حيط ُمـ ىمدره قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  ،وم٘مقًمف :أن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أؾمقد ًمق أن قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٗمرضً ،مق أن
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمٚمؼ أؾمقد شمٕمرض سمف وم٘م٤مل يم٤من أؾمقد ٓ سم٠مسً ،مٙمـ هق يٙمذب ،ويٕمٚمؿ أن اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسمٞمض ،وأراد هبذه اًمٙمٚمٛم٦م أن يٕمٞم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومٝمذه هل اًمقاىمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«ومـفا :ر٘مؾ ٫مقؾ ٭مف ٓ :وٙمؼ ر٠مقل اهلل! ٪مؼال٪ :معؾ اهلل ٕمف ٬مذاش.
اًمّمقرة :رضمؾ طمٚمػ سمحؼ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع أٟمف ٓ َيقز أن حيٚمػ إٓ سم٤مهلل ،وم٘م٤مل ٓ :وطمؼ رؾمقل
اهلل ،وم٘م٤مل اًمذي ُطم ِٚمػ ًمف :ومٕمؾ اهلل سمف يمذا ويمذا ،ودقم٤م قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠من يٗمٕمؾ اهلل سمف اعمٙمروه ،هذه
اًمقاىمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«ومـفا٤ :مشار ٫مالَ :أد ،وا١مؽـل إ٧م ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿش.
َّ
اًمٕمِم٤مر هق اًمذي ي٠مظمذ اًمٜمٙمقص واًميائ٥م ،وُمـ ـمٌع اًمٜم٤مس أهنؿ يتٛمٚمٛمٚمقن ُمٜمف ويدقمقن قمٚمٞمف وٟمحق ذًمؽ،
ومٝمذا اًمذي ي٠مظمذ اًمٜمٙمقص قمغم اًمًٚمع ي٘مقل ًمرضمؾ –واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُمـ ىمقًمفَ -أ ِّد ه٤مت اخلراج واؿمٙمٜمل إمم اًمرؾمقل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،مٕمٚمقم أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يِمٙمق ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً ،مٙمـ اعمراد أن ٟم٤مل ًمٞمٖمض ُمـ
طمؼ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أين ٓ اهتؿ أذه٥م اؿمٙمٜمل إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،هذه اًمقاىمٕم٦م
اًمراسمٕم٦م.
ىم٤مل رمحف اهلل:
ومـفا :متػؼف ٬ -مان يستخػ ٕما٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ٬ -مان يسؿقف ْم أٗمـاء مـا٣مرٖمف« :ا٭مقتقؿش و« َٚمتَـ
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٫مصدا ،و٭مق ٫مدر ٤مٜم ا٭مطقبات ٕ٬مؾفا وأ١مباه هذا.
ٙمقدرةش ،ويز٤مؿ أن زهده َل يؽـ ً
هذا يدل – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -قمغم سمٕمض ُمـ يتٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  -يٙمقن ذم أردئ اعمٜم٤مزل وأطمٓمٝم٤م َُمـ حي
يًتٗمد ُمـ قمٚمٛمف ،ومٝمذا قم ً
ٞم٤مذا سم٤مهلل ي٘مقل ذم اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٌٞمؾ اإلزراء وآؾمتخٗم٤مف سمف :اًمٞمتٞمؿ،
ٕمرفً ،مٙمٜمف يٜمٌذه هٙمذا :اًمٞمتٞمؿ ،ظمتـ
يتٞمام ٓ ُي ِّ
َظمتَـ طمٞمدرة .هق ٓ ي٘مقل أن اًمٜمٌل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ٟمِم٠م ً
طمٞمدرة.
اعمراد سم٤مخلَتَـ هق زوج اًمٌٜم٧م ،طمٞمدرة قمكم ريض اهلل قمٜمفً ،مٙمـ يمٞمػ يٕمؼم هبذه إؾم٤مًمٞم٥م ،يتٞمؿ ،ظمتـ طمٞمدرة،
ىمّمداً ،مٙمٜمف حي َيد اًمٓمٞمٌ٤مت طمتك ي٠ميمٚمٝم٤م ،وًمق ىمدر قمٚمٞمٝم٤م ٕيمٚمٝم٤م ،ومٚمام حي ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م شمزهد -
زهده ذم اًمدٟمٞم٤م حي يٙمـ
ً
ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ،هذه قمٌ٤مرات ٓ ي٘مقهل٤م يمام ىمٚمٜم٤م إٓ أهؾ اًمٙمٗمر واًمٗمجقرُ ،مـ َيؽمئ قمغم اًمٜمٌل قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمًالم أن ي٘مقل ومٞمف ُمثؾ هذا ُمع أٟمف ُم٤م دام ُمتٗم٘مٝم٤م ،إن يم٤من يٕمٚمؿ ؾمػمة اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،يٕمٚمؿ
أن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ي٠مشمٞمف ذم اًمٖمٜم٤مئؿ اًمٌمء اهل٤مئؾ اًمٙمٌػم ،ومٞم٘مًؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمؾ قمٜمد
قمٞمٞمٜم٦مُ ،م٤مئ٦م ُمـ اإلسمؾ قمٜمد إىمرع ،وقمٜمد ومالن يمذا ،وقمٜمد أيب ؾمٗمٞم٤من يمذا.
ومتٙمـ
واًمذه٥م اًمذي ُمر ظمؼمه ُمٕمٜم٤م ىمًٛمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم جمٚمس واطمد :طمٞم٨م يم٤من ًمػميد اًمدٟمٞم٤م ًمٜم٤مهل٤م َّ
ُمٜمٝم٤م ،وُم٤مت صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ودرقمف ُمرهقٟم٦م قمٜمد ُيقدي  ،وىمد طم٤مز اعمًٚمٛمقن ذم زُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف
ِ ِ
وهن َا﴾ يمثػمة اًمٖمٜم٤مئؿ اًمتل أظمذه٤م اعمًٚمٛمقن ،ويٛمقت صٚمقات اهلل وؾمالُمف
وؾمٚمؿ ﴿ َو َ٤م َد ُ٬م ُؿ اهللُ َم َغاك َؿ َ٬مث َٝم ًة َٖملْ ُٚم ُذ َ
( )1

( )2

قمٚمٞمف ودرقمف ُمرهقٟم٦م قمٜمد ُيقدي صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،م٤مذا يم٤من يٗمٕمؾ ذم اًمدٟمٞم٤مً ،
إذا يم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقاد
هب٤م َّ
ويت٠مًمػ هب٤م ،وًمق أٟمف يريد آؾمتحقاذ قمٚمٞمٝم٤م هٛمع ُمٜمٝم٤م إًمقف اعم١مًمٗم٦مً ،مٙمـ هٙمذا ُمـ حي يٜمٗمٕمف اهلل سمٕمٚمٛمف َيؽمئ
هذه اهرأة – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«٫مال ا٭مشا٪معل٬ :مؾ ٖمعريض ٪مقف ا٠متفاكة ٪مفق ٠مَّ.
و٫مال إٔمق ٙمـقػة وأصحإمف ٪مقؿـ ٖمـؼصف ،أو ٕمرئ مـف ،أو ٬مذٕمف :إكف مرٖمد.
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اهٝم٤مد واًمًػم -سم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم ِد ْر ِع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًم٘مٛمٞمص ذم احلرب (ُ )2916مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م
ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
( )2ؾمقرة اًمٗمتح.22 :
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٪مؼد اٖمػؼت كصقص ا٭معؾَمء مـ ْجقع ا٭مطقائػ ٤مٜم أن ن
ا٭متـؼص ٕمف ٬مػر مبقح ٭مؾدم ،وهؿ ْم ا٠متتإمتف ٤مٜم ما ٖمؼدم
مـ اخلالفش.
يريد أن حيدد ًمؽ ُمقـمـ اخلالف وُمقـمـ اإلمج٤مع:
اخلالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ هق ذم قم٘مقسم٦م ُمـ وىمع ذم هذا :هؾ يًتت٤مب أم ٓ أُم٤م ردة ُمـ شمٜم٘مص اًمٜمٌل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حمؾ اإلمج٤مع ًمٞمس حمؾ ٟم٘م٤مش ٓ ،قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م وٓ قمٜمد همػمه ،اهٛمٞمع ُمتٗمؼ قمغم أن ر
اًمتٜم٘مص ًمٚمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واعمًٌ٦م ًمف يمٗمر ُم٤م ذم هذا ٟم٘م٤مش ،ومٝمل حمؾ إمج٤مع قمٜمد اعمًٚمٛملم ،يٌ٘مك أُمر اؾمتت٤مسمتف هق أُمر اخلالف
وشم٘مدم ُم٤م ومٞمف.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«وٓ ٪مرق ْم ذ٭مؽ ٕم٦م أن يؼصد ٤مقبف أو ٓ يؼصده ،أو َيزل أو يؿزح٪ ،مفذا ٬مؾف ٠مقاء٪ ،منن ا٭مر٘مؾ يتؽؾؿ
ٕما٭مؽؾؿة ما يؾؼل هلا ً
ٕمآ َيقي ٕمف ْم ا٭مـار إٔمعد ما ٕم٦م اٛم٨م٫م٦م ش.
( )1

ُمرشمدا ٓ يِمؽ ذم ذًمؽ ،وٓ يدرأ قمٜمف اًمتٙمٗمػم أن
ًمق ارشمٙم٥م أي ٟم٤مىمض ًمٚمِمٝم٤مدشملم :ؾمقاء سم٤مًمً٥م أو همػمه ًمٙم٤من ً
ي٘مقل :أٟم٤م ٓ أىمّمد أن أقمٞمٌف ،ىمّمدي ذم ىمٚمٌل هؾ أـمٚمٕمتؿ قمغم ىمٚمٌل أٟم٤م أشمٚمٗمظ سمٚمً٤مين واًمذي ذم ىمٚمٌل ذم ىمٚمٌل ،أٟم٤م
ٓ أريد هذاٟ ،م٘مقل :هذا اُمٌم سمف قمغم اعمرضمئ٦مُ ،م٤م يٛمٌم ٟمحـ قمٜمدٟم٤م هذا ،إذا أفمٝمرت هذا وىمٚم٧م :ىمٚمٌل حي يقاـمئ
ًمً٤مين ،أو ىمٚم٧م :أٟم٤م واهلل أُمزح ُم٤م أىمّمد اًمٜمٞمؾ ُمـ ُم٘م٤مُمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أٟم٤م ه٤مزل ٓقم٥م ،ومٙمام شم٘مدم ﴿ ُ٫م ْؾ
ُم٤مزطم٤م
قن (َٖ َٓ )65م ْعتَ ِذ ُروا﴾ ُمراده أن هذا يمٚمف ٓ يدرأ قمٜمف اًمتٙمٗمػم :ؾمقاء يم٤من
َإٔمِاهللِ َو َآياٖمِ ِف َو َر ُ٠مق٭مِ ِف ُ٬مـْتُ ْؿ َٖم ْستَ ْف ِز ُئ َ
ً
( )2

أو يم٤من ً
ه٤مزٓ أو ىم٤مل :أٟم٤م ٓ أىمّمد ،يمؾ هذا ٓ يرومع قمٜمف اًمتٙمٗمػم ،سمؾ يٙمٗمر :سح هبذا أو قمرض وعمَّح.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«ومـ ٫مال ما هق ٠مَّ ن
وٖمـؼص ٭مف ٪مؼد آذى اهلل ور٠مق٭مف ،وهق ملٚمقذ ٕمَم يمذي ٕمف ا٭مـاس مـ ا٭مؼقل ا٭مذي هق
كػسف أذى ،وإن َل يؼصد أذاهؿ ،أَل ٖمسؿع إ٧م ٫مق٭مف﴿ :إِك ََم ُ٬مـا َك ُخ ُ
أية .
قض َو َك ْؾ َع ُ
َّ﴾ َ
( )3

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمرىم٤مق – سم٤مب طمٗمظ اًمٚمً٤من ( ،)6477وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مئؼ – سم٤مب اًمتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ُيقي هب٤م ذم
اًمٜم٤مر ،وذم ٟمًخ٦م سم٤مب طمٗمظ اًمٚمً٤من (ُ )2988مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.66 ،65 :
( )3ؾمقرة اًمتقسم٦م.65 :
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٪مؿـ ١ما٘مر ٩مٝمه وٕمحث معف ْم ٙمؽؿ ،وٙمرج ٭مذ٬مر ر٠مقل اهلل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ٙمتك أ٪محش ْم مـطؼف:
ُيؽ ُؿ َ
٪مفق ٬ما٪مر ٕمـص ا٭متـزيؾ :٭مؼق٭مفَ :
﴿٪مالَ َو َرٕم َ
قك ٪مِ َقَم َ١م َج َر َٕم ْقـَ ُف ْؿ﴾ أية .وٓ يعذر هذا ٕملن
ؽ َٓ ُي ْم ِم ُـ َ
قن َٙمتك ُ َ
( )1

مؼصقده رد َ
اخلصؿش.
ي٘مع ذم اعمٜم٤مفمرات أن يٖمْم٥م اخلّمؿ ذم اخلّمقُم٦م وم٘م٤ملُ :مٝمام همْمٌ٧م وم٢مٟمؽ إن ٟمٚم٧م ُمـ ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ وأٟم٧م ذم هم٤مي٦م اًمٖمْم٥م وم٢مٟمؽ ُشم َٙم َّٗمر ،وُم٤م ذٟم٥م ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا أهمْمٌؽ ظمّمٛمؽ أن شمٜم٤مل ُمٜمف
صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،ومت٠مدب ذم ُمٜمٓم٘مؽ همْمٌ٧م أو حي شمٖمْم٥م ،وإن ٟمٚم٧م ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حت٧م
قمذرإ :ن
وـم٠مة اخلّمقُم٦م واعمٜم٤مىمِم٦م واًمٖمْم٥م وم٢مٟمؽ ُم٠مظمقذ سمٜمٞمٚمؽ ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وٓ شمٙمقن اخلّمقُم٦م ً
سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :أٟم٤م أريد أن أرد اخلّمؿ ومٞمام ىم٤مًمف ،ومٖمْمٌ٧م ومٜمٚم٧م ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم أصمٜم٤مء همْمٌل،
اضمٕمؾ هذه اخلُّمٛم٦م سمٞمٜمؽ وسملم هذا اًمذي ختتّمؿ أٟم٧م وإي٤مه.
ي٘م٤ملْ ،ٓ :
واخلُّمٛم٦م اًمتل قمغم هذه احل٤مل ًمـ شمّمؾ ُمٕمٝم٤م إمم قمٚمؿ ،ظمّمٛم٦م اًمٍماخ واًمّمٞم٤مح واًمٕمقيؾٟٕ :مف ذم اًمٖم٤مًم٥م أن
لم ،ومٙمقٟمف يٖمْم٥م هذا اًمٖمْم٥م إمم احلد اًمذي يٜم٤مل ُمـ رؾمقل
اعمً٤مئؾ ُمٕمرووم٦م وُمْمٌقـم٦م ،واًمراضمح ذم إىمقال َسم ِّ ٌ
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،اًمٖم٤مًم٥م أٟمف ومٕمؾ هذا ًمْمٕمػ طمجتف واٟمٙمً٤مر ُم٘مقًمتف ،ومال يٙمقن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
ُمٕمؼما شمٕمؼم قمٚمٞمف أٟم٧م وأُمث٤مًمؽ ،همْمٌ٧م أو حي شمٖمْم٥م ذم ُمٜم٤مفمرة ذم خم٤مصٛم٦م ،أو ىمٚم٧م :أريد رد اخلّمؿ وم٠مصمٜم٤مء
وؾمٚمؿ ً
ىمٚم٧م هذا اًمٙمٚمٛم٦م همػم اًمالئ٘م٦م ذم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .هذا يمٚمف ًمٞمس
ـمٚمٌل أن أرده أو أن أسمٓمؾ يمالُمف ُ
قمذرا.
ً
ىم٤مل رمحف اهلل:
«ومـ هذا ا٭مباب٫ :مقل ا٭مؼائؾ :هذه ٫مِسؿة ما أريد ْبا و٘مف اهلل  ،و٫مقل أٚمر :ا٤مدل ٪منكؽ َل ٖمعدل  ،و٫مقل
( )2

( )3

( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء.65 :
﴿و َصؾ َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ﴾ ،)6336( .وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة – سم٤مب إقمٓم٤مء اعم١مًمٗم٦م
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمدقمقات – سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم َ :
ىمٚمقهبؿ قمغم اإلؾمالم وشمّمؼم ُمـ ىمقى إيامٟمف (ُ )1262مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف.
ِ
اخل ُٛم َس ًم ِٜمَ َقائِ ِ
اهلل
لمُ )3138( .مـ طمدي٨م َضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ َقم ٌْ ِد ِ
٥م ُاعم ًْٚمِ ِٛم َ
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب ومرض اخلٛمس – سم٤مب َوُم َـ اًمدًمٞمؾ قمغم َأ َّن ْ ُ
ريض اهلل قمٜمٝمام ،وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة– سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤مَتؿ (ُ )1264مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف.
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ذ٭مؽ إكصاري :أن ٬مان إمـ ٤مؿتؽ ٪ ،منن هذا ٬مػر سيح ،وإكَم َ٤م َػك ٤مـف ٬مَم ٤مػك ٤مؿـ ٫مال :إن هذه ٭مؼسؿة ما
( )1

أريد ْبا و٘مف اهلل ،و٤مـ ا٭مذي ٫مال :ا٤مدل ،و٫مد ذ٬مركا ٤مـ ٤مؿر ريض اهلل ٤مـف أكف ٫متؾ ً
ر٘مال َل يرض ٕمحؽؿ ا٭مـبل
صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ٪مـزل ا٭مؼرآن ٕمؿقا٪مؼتف٪ ،مؽقػ ٕمؿـ ٢معـ ْم ٙمؽؿف؟ش.
شم٘مدم أن اًمٓمٕمـ ذم قمدًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ىمٌؾ اخل٤مرضمل يمٗمرً ،مٙمـ شمرك ىمتٚمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم
حمٛمدا ي٘متؾ أصح٤مسمف ،يمام شم٘مدم اًمٚمٝمؿ صكم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف.
ظمِمٞم٦م أن ي٘م٤مل إن ً
ىم٤مل رمحف اهلل:
«و٫مد ذ٬مر ٢مائػة مـفؿ إمـ ٤مؼقؾ وأصحاب ا٭مشا٪معل :أن هذا ٬مان ٤مؼقٕمتف ا٭متعزيرٗ ،مؿ مـفؿ مـ ٫مالَ :ل يعزره:
ٕكف ٩مٝم وا٘مَّ ،ومـفؿ مـ ٫مال٤ :مػك ٤مـفٕ :ن اْلؼ ٭مف .ومـفؿ مـ ٫مال٤ :ما٫مبف ٕملن أمر ا٭مزٕمٝم أن يسؼل ٗمؿ ُيبس
اٛماء ٙمتك ير٘مع إ٧م َ
اْل ْدر ،وهذه ٬مؾفا أ٫مقال َردية ،وٓ يسٟميَّ مـ ٖملمؾ أن هذا ٬مان يستحؼ ا٭مؼتؾ.
٪منن ٫مقؾ٪ :مػل رواية صحقحة أكف ٬مان مـ أهؾ ٕمدر ،وٓ يؼال ٤مـ ٕمدري :إكف ٬مػر.
٪مقؼال :هذه ا٭مزيادة ذ٬مرها إٔمق ا٭مقَمن ٤مـ ١معقَّ وَل يذ٬مرها أ٬مثر ا٭مرواة٪ ،مفل َو ْه ٌؿ٬ .مَم و٫مع ْم
ٕمدرا ،و٭مذ٭مؽ َل
ٙمديث ٬معَّ وهالل ٕمـ أمقة أهنَم مـ أهؾ ٕمدر ،وٓ ُيتؾػ أهؾ اٛمغازي وا٭مسٝم أهنَم َل يشفدا ً
يذ٬مره إمـ إ٠محاق ْم روايتف ٤مـ ا٭مزهري :٭مؽـ ا٭مظاهر صحتُفا.
ٕمدريا:
و٠مؿل ا٭مر٘مؾ ا
٪مـؼقل ٙمقـئذ :٭مقس ْم اْلديث أن هذه ا٭مؼصة ٬ماكت ٕمعد ٕمدر٪ :مؾعؾفا ٬ماكت ٫مبؾ ٕمدرُ ،
ٕمدريا .و٭مق ٬ماكت ٕمعد ٕمدر ٪مؼد ٖماب ٫مائؾفا
ٕن إمـ ا٭مزٕمٝم ريض اهلل ٤مـفَم ٙمدث ٕما٭مؼصة ٕمعد أن صار ا٭مر٘مؾ ا
َّ ما ٫مبؾفاش.
وا٠متغػر٪ ،منن ا٭متقٕمة َ َُت ن
شمٙمٚمؿ قمـ هذه اعمً٠مًم٦م وحيت٤مج أن يٕمرف ً
أصال ُم٤م اًمذي وىمع سملم اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمف وسملم هذا إٟمّم٤مري:
ظمّمٛم٦م وىمٕم٧م سملم اًمزسمػم وسملم ضم٤مر ًمف ُمـ إٟمّم٤مر ذم ٟمًٞم٥م اعم٤مء ،ىم٣م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠من اًمزسمػم
هق إول ،ىم٣م أن يً٘مل اًمزسمػم صمؿ حيٌس اعم٤مء هذا هق احلٙمؿ اًمنمقمل ،ضم٤مء اًمًٞمؾ وم٤مًمذي يً٘مٞمف هق إول ،صمؿ
يرؾمؾ اعم٤مء اًمذي يٚمٞمف صمؿ اًمذي يٚمٞمف ،هذا هق اًمقوع اًمّمحٞمح.

ُيؽ ُؿ َ
(ُ )1متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتٗمًػم – سم٤مب َ
﴿٪م َ
قك ٪مِ َقَم َ١م َج َر َٕم ْق َـ ُف ْؿ﴾ ( ،)4585وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب
ال َو َرٕم َؽ َٓ ُي ْم ِم ُـ َ
قن َٙمتك ُ َ
اًمٗمْم٤مئؾ– سم٤مب وضمقب اشمٌ٤مقمف صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ (ُ )2357مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمام.
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ومٚمام ىم٣م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم هبذا ىم٤مل إٟمّم٤مري  :أن يم٤من اسمـ قمٛمتؽ ،اًمزسمػم اسمـ قمٛم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
ِ
وؾمٚمؿ ،ومتٚمقن وضمٝمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤ملْ « :ا٠م ِؼ َيا ُز َٕم ْ ُٝمُٗ ،مؿ أَ ْٙمبِ ِ
اء َٙمتك َي ْر ِ٘م َع إ ِ َ٧م َ
اء
اْل ْد ِرُٗ ،مؿ َأ ْر٠م ِؾ اٛمَ َ
س اٛمَ َ
إِ َ٧م َ٘م ِ
ار َكش .
( )1

( )2

ُم٤م ومرق احلٙمؿ إول قمـ اًمث٤مين احلٙمؿ إول صٚمح ي٘مقل :ي٤م زسمػم أؾم٘ملٟٕ :مؽ إول ،صمؿ أرؾمؾ اعم٤مء ُمٌ٤مذة
إمم ضم٤مرك.
طمًام ىمْم٤مئٞمًّ٤م،
عم٤م ىم٤مل هذه اًمٙمٚمٛم٦مُ ،م٤مذا ومٕمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حي شمٕمد اعمً٠مًم٦م
ً
صٚمح٤م ،ص٤مرت اعمً٠مًم٦م ً
يً٘مل إول طمتك شمرشمقي ُمزرقمتف ،وم٢مذا ارشمقت أرؾمؾ اعم٤مء ،هذا هق احلٙمؿً ،مٙمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٣م
سم٘مْمٞم٦م ومٞمٝم٤م صٚمحً ،مف ص٤مًمح طمتك إٟمّم٤مري ،ومٚمام ىم٤مل هذه اًمٙمٚمٛم٦م قم٤مب قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،وحي َيٕمؾ احلٙمؿ
يم٤مُمال ،وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمْ « :ا٠م ِؼ َٙمتك َي ْر ِ٘م َع إِ َ٧م َ
سم٤مًمّمٚمحً ،مٙمـ أقمٓمك اًمزسمػم طم٘مف ً
اْل ْد ِرش يرشمٗمع إمم اهدر
اًمذي ومٞمف يٙمقن ومٞمف اًمٜمٌ٤مت ،صمؿ أرؾمؾ اعم٤مء إمم ضم٤مرك ،واؾمتققمك ًمٚمزسمػم طم٘مف ذم ذًمؽ احلٙمؿ :يٕمٜمل أٟمف اؾمتقرم ًمٚمزسمػم
٥م سمٕمض ـمرف احلؼ إول وُمـ سمٕمض ـمرف احلؼ اًمث٤مين،
طم٘مف ،أُم٤م ذم اًمٌداي٦م ومٛمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمّمٚمح ذم اًم٘مْم٤مء أن ُي َٖم َّ
أو أن يٖم٥م ُمـ ـمرف احلؼ إول إذا ريض طمتك شمٜمتٝمل اًم٘مْمٞم٦م ،وم٢مذا حي يرض إول أو حي يرض اًمث٤مين ىم٤مل :أٟم٤م ٓ
أريد اًمّمٚمح ،أٟم٤م ٓ أريد إٓ احلٙمؿ ،ذم هذه احل٤مًم٦م حيٙمؿ ًمف سمح٘مف ً
يم٤مُمال.
ُمثال مخًلم ً
ُمثؾ أن ىم٤مل سمٕمض أن سمٕمض اًم٘مْم٤مة طملم خيتّمؿ رضمؾ ُمع زوضمتف ذم اعمٝمر ومٞم٘مقل :أٟم٤م أقمٓمٞمتٝم٤م ً
أًمٗم٤م،
ومٞم٘مقل ىم٤ميض قمغم ؾمٌٞمؾ اًمّمٚمح :اعمرأة أن ٓ شمًتٓمٞمع طمتك ٟمٜمتٝمل وشمٜمتٝمل أٟم٧م وإي٤مهؿ ،يٙمٗمل اًمٜمّمػ ،يٕمٓمقٟمؽ
مخً٦م وقمنميـ ً
أًمٗم٤م وشمٜمتٝمل اًم٘مْمٞم٦م قمٜمد هذا ،إذا ىم٤مل اًمزوجٟ :مٕمؿ اٟمتٝم٧م اًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمّمٚمح ،إذا ىم٤مل ٓ :وٓ ري٤مل
واطمد طمؼ ًمف :حيؼ ًمف ٕن هذا طم٘مف ،ىم٤مًمف اًم٘م٤ميض قمغم ؾمٌٞمؾ اًمّمٚمح وم٘مط ،وإذا ىم٤مل واهلل ٓ يٜم٘مص ري٤مل واطمد ي٘مقل
هذا ُمـ طم٘مؽ يرضمع إًمٞمؽ اعمٝمر يم٤م ً
ُمال.
ًمٙمـ أٟم٤م أىمقل طمتك يٛمٙمـ أن شمٜمتٝمل اًم٘مْمٞم٦مٕ :ن ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف إُم٤م أن يًجـ اًمٓمرف اًمث٤مين ،أو أن يٕمثر ومال
َيقز ؾمجٜمف ،وٓ حتّمؾ أٟم٧م طمتك قمغم اًمٜمّمػ ،وم٠مٟم٤م أىمقل ًمؽ ذًمؽ اًمٙمالم ُمـ سم٤مب اإلصالح سمٞمٜمٙمام :إذا ىمٚم٧م ٓ

( )1ىمٞمؾ :اؾمٛمف :محٞمد ،وهق ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م سمـ زيد ،وهؿ سمٓمـ ُمـ إوس ،وىمٞمؾ :صمٕمٚمٌ٦م سمـ طم٤مـم٥م إٟمّم٤مري .اٟمٔمر« :ومتح اًمٌ٤مريش (.)35/5
( )2ؾمٌؼ خترَيف.
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ؿمٞمئ٤م ُمـ طم٘مؽ :إٟم٤م ٓ ٟمٛمٜمٕمؽً ،مٙمـ هذا قمغم ؾمٌٞمؾ اًمّمٚمح ،هذا اًمذي ومٕمٚمف
إُم٤م أن ي٠مشمٞمٜمل طم٘مل يمٚمف ،وإُم٤م ٓ أظمذ ً
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم احلٙمؿ أن ذم ُم٘م٤مًم٦م إٟمّم٤مري ،يمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ي٘مقل يٕمٜملٟٕ :مف اسمـ قمٛمتؽ طمٙمٛم٧م هبذا
احلٙمؿ سمتجر ًمف يٕمٜمل اعمّمٚمح٦م هذا اعمراد.
إىمقال اًمتل ىمٞمٚم٧م ذم شمقضمٞمف احلدي٨م يمٚمٝم٤م همػم ضمٞمدة إٓ ىمقل واطمد ،اًمذي ىم٤مل إن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم
قم٤مىم٥م إٟمّم٤مري سم٠من أُمر اًمزسمػم سم٠من يً٘مل إمم آظمره هذه اًمٕم٘مقسم٦م ،هذه يمام ىمٚمٜم٤م اؾمتٞمٗم٤مء حلؼ اًمزسمػم ،اًم٘مقل سم٠مٟمف
يًتحؼ اًمتٕمزير وم٘مط هق همػم صحٞمح ،سمؾ يًتحؼ اًم٘متؾ هلذه اعم٘مقًم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ٟمقع ُمـ اًمٓمٕمـ ذم قمداًمتف
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل قمٗمك قمٜمٝمؿٕ :ن احلؼ ًمف وهذا هق اًمّمحٞمح ،وٓ يريد ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل ذم ىمقل هذه
ردي٦م يمؾ ُم٤م شم٘مدم ،وإٟمام أراد هذيـ اًم٘مقًملم ،اًمّمحٞمح أٟمف يًتحؼ اًم٘متؾ ،عم٤م ٓ ي٘متٚمف ًمٕمٗمقه قمٜمف يمام قمٗمك
إىمقال َّ
قمـ آظمريـ ،وىمٚمٜم٤م إٟمف ذم طم٤مل طمٞم٤مشمف يٕمٗمق قمـ ُمـ ؿم٤مء قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.
أورد إؿمٙم٤مل وهق أٟمف ورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن هذا إٟمّم٤مري ُمـ أهؾ سمدر ،وأهؾ سمدر ٓ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل أن
ت ٭مَ ُؽ ْؿش .
ا٤م َؿ ُؾقا َما ِ١مئْتُ ْؿ َ٪م َؼ ْد َ٩م َػ ْر ُ
أطمد ُمٜمٝمؿ يمٗمرٕ :ن اهلل وٛمـ هلؿ اًمٖمٗمران واًمٕمٗمق « ْ
( )1

اًمِمٞمخ رمحف اهلل قمز وضمؾ أضم٤مب قمغم هذا ُمـ قمدة ضمٝم٤مت:
وه ٌؿُ ،مع أهن٤م ذم اًمّمحٞمح ،ىم٤مل :وُمع
إولُ :مـ اهٝم٦م اإلؾمٜم٤مدي٦م ي٘مقل اًم٘مقل سم٠مٟمف ُمـ أهؾ سمدر هذه اًمزي٤مدة ْ
ذًمؽ ًمق صح٧م ومٞمحتٛمؾ أن اًم٘مّم٦م سم٠مهه٤م وىمٕم٧م ىمٌؾ ُمقىمٕم٦م سمدر ،سمٕمد ذًمؽ اؿمؽمك اًمرضمؾ هذا ذم ُمقىمٕم٦م سمدر
سمدري٤م ٓ ،أن ً
رضمال ُمـ أهؾ سمدر ىم٤مل هذا ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٕ :ن أهؾ سمدر يمام ذم احلدي٨م أومْمؾ
ومًٛمل ًّ
ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٗمق صمؿ أصٚمح اهلل قمز وضمؾ ُمـ
اعمًٚمٛملم ٓ ،ي٘مقهل٤م وهق ُمـ أهؾ سمدرً ،مٙمـ َّ
طم٤مًمف ،ومٚمام ضم٤مءت ُمقىمٕم٦م سمدر دظمؾ اعمقىمٕم٦م ِ
ً
ٓطم٘م٤م ،وطمتك ًمق يم٤من ُمـ أهؾ سمدر ،وم٠مهؾ سمدر وٛمـ هلؿ
سمدري٤م
ومًٛمل ًّ
ُ
ا٤م َؿ ُؾقا َما ِ١مئْتُ ْؿ َ٪م َؼ ْد َ٩م َػ ْر ُت ٭مَ ُؽ ْؿش يٕمٜمل أهنؿ ٓ يٛمقشمقن قمغم
أن خيتؿ هلؿ سمخ٤ممت٦م طمًٜم٦م ،وُمٕمٜمك ىمقًمف شمٌ٤مرك وشمٕم٤مممْ « :
يمٗمرُ ،و ِٛمـ هلؿ اخل٤ممت٦م احلًٜم٦مً ،مٙمـ ىمد ي٘مع ُمٜمٝمؿ ُم٤م ي٘مع ُمـ اًمذٟمقب يمام وىمع عمًٓمح ريض اهلل قمٜمف طملم أوم٤مض ذم

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اهٝم٤مد واًمًػم -سم٤مب اه٤مؾمقس ( ،) 3227وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ -سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ
أهؾ سمدر ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وىمّم٦م طم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م (.)2494
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طم٤مدصم٦م اإلومؽ.
ُمًٓمح ريض اهلل قمٜمف سمـ أصم٤مصم٦م ُمـ أهؾ سمدر وضمٚمده اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق ُمـ أهؾ سمدرٕ :ن احلٙمؿ
ت ٭مَ ُؽ ْؿش.
ا٤م َؿ ُؾقا َما ِ١م ْئتُ ْؿ َ٪م َؼ ْد َ٩م َػ ْر ُ
سم٤مقً ،مٙمـ يْمٛمـ هلؿ أن ٓ يٛمقشمقا قمغم اإلؾمالمٕ :ن اهلل ىم٤ملْ « :
ىم٤مل رمحف اهلل:
ٖمعريضا مق٘مَّ ٭مؾؼتؾ٪ ،ما٭مذي َِّ أن يعتـك ٕمف :ا٭مػرق ٕم٦م ا٭مسَّ
ٖمٯمُيا أو
«٪مصىىىؾ :إذا ٗمبت أن ٬مؾ ٠مَّ
ً
ً
ٓ ٖمؼبؾ مـف ا٭متقٕمة وا٭مؽػر ا٭مذي ٖمؼبؾ مـف ا٭متقٕمة٪ ،مـؼقل:
هذا اْلؽؿ ٫مد ك ِ َ
قط ْم ا٭م ؽتاب وا٭مسـة ٕما٠مؿ أذى اهلل ور٠مق٭مف ،وْم ٕمعض إٙماديث ذ٬مر ا٭مشتؿ وا٭مسَّش.
أذى هلل ورؾمقًمف ،ضم٤مء سم٠مٟمف ؿمتؿ ،ضم٤مء سم٠مٟمف ؾم٥م ،وم٤محلٙمؿ َُم ٌ
هذا أن ًمٞمْمٌط اعمً٠مًم٦م ضم٤مء ذم اًمٜمّمقص سم٠مٟمف ً
ٜمقط
هبذه إًمٗم٤مظ إذا وىمع ؿمتؿ أو ؾم٥م أو أذى هلل ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٓمريؼ اًمتٍميح أو اًمتٕمريض وضم٥م
اًم٘متؾ.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«و٬مذ٭مؽ ما ْم أ٭مػاظ ا٭مصحإمة وا٭مػؼفاء مـ ذ٬مر ا٭مسَّ وا٭مشتؿ ،وآ٠مؿ إذا َل يؽـ ٭مف ٙمد ْم ا٭مؾغة ٬ما٠مؿ
٬ما٭مؼبض ِ
واْل ْرز،
إرض وا٭مسَمء ،وٓ ْم ا٭م٨مع ٬ما٭مصالة وا٭مز٬ماة وا٭مؽػر واإليَمن٪ ،منكف ُي ْر َ٘مع ْم ٙمده إ٧م ا٭معرفْ َ ،
اكتؼاصا أو ٤مقبًا أو ٢معـًا
٪مقجَّ أن ير٘مع ْم ٙمد إذى وا٭مسَّ وا٭مشتؿ إ٧م ا٭معرف٪ ،مَم ٤مده أهؾ ا٭معرف ٠مباا أو
ً
ٕمسَّش.
وكحق ذ٭مؽ ٪مفق مـ ا٭مسَّ ،وما َل يؽـ ٬مذ٭مؽ وهق ٬مػر٪ ،مفق ٬مػر و٭مقس ٍّ
ٕمقل قمٚمٞمف أن ي٘مع ؾم٥م أو ؿمتؿ أو أذى هلل ورؾمقًمف ،ومٞمٚمزم اًم٘متؾ ؾمًٌّ٤م يم٤من أو
هذا هق اًمْم٤مسمط ًمٚمٛمً٠مًم٦م .ي٘مقل :اعمُ َّ
طمدد زم اًمً٥م ي٘مقل :آؾمؿ إذا حي يٙمقن ًمف طمد ذم اًمٚمٖم٦م يم٤مؾمؿ إرض واًمًامء ،اإلٟمً٤من إذا
شمٕمريْم٤م ،إذا ىمٞمؾِّ :
ً
ؾمٛمع يمٚمٛم٦م إرض قمرف ُمٕمٜم٤مه٤م ًمٖم٦م ،واوح أهن٤م إرض ،ويمذًمؽ اًمًامء ومٚمٝم٤م طمد ًمٖمقي ،وٓ ذم اًمنمع يم٤مًمّمالة
ُمٕمٜم٤مه٤م حمدد ُمٕمروف ،هذه إىمقال وإومٕم٤مل اًمتل سمٜمٞم٦م شمٗمتتح ذم اًمتٙمٌػم وختتتؿ ذم اًمتًٚمٞمؿ هذا ذم اًمّمالة ،يرضمع ذم
طمده٤م إمم اًمٕمرف ،إذا حي يٙمـ هٜم٤مك طمد ًمٖمقي وٓ طمد ذقمل يرضمع إمم اًمٕمرف اًمذي يتٕم٤مرف سمف اًمٜم٤مس سمٞمٜمٝمؿ،
يم٤مًم٘مٌض واحلرز.
ُمٕمٚمقم أن اًمثامر ٓ سمد أن شم٘مٌض ،اًم٘مٌض ٓ سمد ُمٜمفً ،مٙمـ يتٗم٤موت اًمٜم٤مس ذم قمرومٝمؿ ذم ضمٕمؾ هذه اًمّمقرة
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ىمٌْم٤م،
ىمٌْم٤م ،وضمٕمؾ اًمّمقرة إظمرى ظم٤مرضم٦م قمـ اًم٘مٌض ،ومام شمٕم٤مرف اًمٜم٤مس قمٚمٞمف سم٠مٟمف ىمٌض ًمٚمًٚمٕم٦م وم٢مٟمف يٕمد ً
ً
وهٙمذا ِ
احل ْرز.
اًمٚمص إذا هق ُمـ احلرز شم٘مٓمع يده ،ي٠ميت قمٜمدٟم٤م أن يمٚمٛم٦م احلرز ٟمتٕم٤مرف قمٚمٞمٝم٤مً ،
ُمثال اًمًٞم٤مرة إذا أهمٚم٘م٧م
طمرزا أو ًمٞمً٧م
ٟمقاومذه٤م وأهمٚم٘م٧م أسمقاهب٤م ،ويم٤من ومٞمٝم٤م ُمٌٚمغ ُمـ اعم٤مل ،ومٙمنت وأظمذ اعم٤مل ،اًمًٞم٤مرة ذم قمرف اًمٜم٤مس ً
أطمدا يًتٓمع أن يدظمؾ اًمًٞم٤مرة ذم سمٞمتف ،طمرز اًمًٞم٤مرة أن شمٖمٚمؼ ،أُم٤م إذا
طمرزا طمرزٕ :هن٤م أىمَم ُم٤م يٗمٕمؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤م أن ً
ً
شمريمتٝم٤م ىمد ومتح٧م ٟمقاومذه٤م وهق ُم٤مهل٤م وم٠مٟم٧م حي حترزه٤م ،هٜم٤م ي٠ميت أُمر ىمٓمع يد اًمً٤مرق ،وم٢مذا هق ؿمٞمئً٤م ُمـ اًمًٞم٤مرة
سمٙمنه٤م أو سم٤مإلشمٞم٤من إمم سم٤مهب٤م وومتحف سم٤مًم٘مقة وسمٓمرائؼ اًمٚمّمقصٞم٦م ه١مٓء ،وهق ُمٜمٝم٤م ً
ُم٤مٓ شم٘مٓمع يده ٟمٕمؿ .عم٤مذا
ٕن احلرز ي٘مع هبذا ذم اًمًٞم٤مرة وهق قمرف اًمٜم٤مس ،ي٘مقلً :
إذا يرضمع ذم أُمر اًمً٤مب ُم٤م يٕمد ؾمًٌّ٤م إمم قمرف اًمٜم٤مس ،ومام
ؾمٌ٤م ،هذا ُمـ طمٞم٨م سمٞم٤من اًمً٥م واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اًمٙمٗمر.
ؾمٌ٤م وم٢مٟمف يٕمد ًّ
قمده اًمٜم٤مس ًّ
ىم٤مل رمحف اهلل:
٠مبا وأذى ٭مؾـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ
«وما َل يؽـ ٬مذ٭مؽ ،وهق ٬مػر ٪مفق ٬مػر و٭مقس ٕمساب ،واٛمعتٞم أن يؽقن ا
٠مبا ً
وأذى ٭مغٝمهش.
وإن َل يؽـ ا
هذا يالطمظ هذا ،وهق ىمٞمد داظمؾ ُم٤م شم٘مدم ،اًمٙمالم اعمقضمف ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد يٙمقن ؾمًٌّ٤م ،وهق ًمق
ؾمٌ٤م ،يٕمٜمل سمٕمض اًمٙمٚمامت اًمتل سملم اًمٜم٤مس ٓ شمٕمد ؾمًٌّ٤م ،هذه اًمٙمٚمٛم٦م ًمق ىمٞمٚم٧م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل
ُو ِّضم َف ًمٖمػمه ٓ يٙمقن ًّ
قل ٕمقـَ ُؽؿ َ٬م ُد٤م ِ
ِ
اء َٕم ْع ِض ُؽ ْؿ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وعم٘م٤مُمف اًمٙمريؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يمام ىم٤مل شمٕم٤مممْ َ َٓ ﴿ :
َ
اء ا٭مر ُ٠م َ ْ ْ
َت َع ُؾقا ُد َ٤م َ
ؾمٌ٤م.
َٕم ْع ًضا﴾ ومٌٕمض اًمٙمٚمامت ٓ شمٙمقن سملم اًمٓمروملم ؾمًٌّ٤مً ،مٙمـ إذا وضمف إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مراد ًّ
( )1

ىم٤مل رمحف اهلل:
ٙمدا ٕمق٘مف مـ ا٭مق٘مقه٪ :منكف مـ ٕماب
«٪معٜم هذا ٬مؾ ما ٭مق ٫مقؾ ٭مغٝم ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ أو٘مَّ
ٖمعزيرا أو ا
ً
٠مَّ ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ٬ما٭مؼذف وا٭مؾعـ و٩مٝم اش.
شمٕمزيرا ومٚمق أٟمؽ
طمدا أو يم٤من
هذا ُمـ سم٤مب أومم :اًمٌمء اعمًتقضم٥م ًمٚمٕم٘مقسم٦م ًمق أٟمؽ ىمٚم٧م عمًٚمؿ ؾمقاء أيم٤من ًّ
ً
ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل– ي٘م٤ملَ :ي٥م قمٚمٞمؽ احلدٟٕ :مؽ ىمذوم٧م ُم١مُمٜمً٤م ُحم َّمٜم ً٤م ،وم٠مُم٤م ًمق ىمذف – ً
ُمًٚمام – ً
رؾمقٓ
قمٞم٤مذا سم٤مهلل-
ىمذوم٧م
ً
( )1ؾمقرة اًمٜمقر.63 :
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حمّمٜمً٤م ٓ ي٘م٤مل :أن َيٚمدٕ :ن إُمر أيمؼم ُمـ أن يٙمقن جمرد ىمذف ،ومٚمٝمذا وصؾ إمم طمد ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
يمٗمرا.
وؾمٚمؿ ومٞمٙمقن ً
ىم٤مل رمحف اهلل:
«وأما ما ُيتص ٕما٭مؼدح ْم ا٭مـبقة٪ :منن َل يتضؿـ إٓ ُمرد ٤مدم ا٭متصديؼ ٕمـبقٖمف٪ :مفق ٬مػر ِمض ،وإن ٬مان ٪مقف
ا٠متخػاف وا٠متفاكة مع ٤مدم ا٭متصديؼ٪ :مفق مـ ا٭مسَّش.
هذا ُمث٤مل قمغم ُمً٠مًم٦م ىمذف اًمٜمٌقة – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -ومٛمـ فمٝمر ُمٜمف قمدم اًمتّمديؼ سمٜمٌقة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ،ومحٙمٛمف أٟمف يم٤مومر يمام ٓ خيٗمك ،وإذا ىمٚمٜم٤م أٟمف يم٤مومر وم٢مٟمف ُمرشمد يًتت٤مب ،وم٢من شم٤مب وإٓ ىمتؾ ،أُم٤م ُمـ مجع ُمع قمدم
اًمتّمديؼ آؾمتخٗم٤مف وآؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومٝمذا ًمٞمس جمرد يمٗمر وم٘مط ،سمؾ هق ؾم٥م ،وإذا ؾم٥م
وم٢مٟمف ٓ يًتت٤مب.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«وهـا مسائؾ ا٘متفادية يٟمدد ا٭مػؼفاء :هؾ هل مـ ا٭مسَّ أو مـ ا٭مردة اٛمحضة؟ش
هذا ٓطمتامهل٤م :حيتٛمؾ أن شمٙمقن ردة وسم٤مًمت٤مزم يًتت٤مب ُمٜمٝم٤م اإلٟمً٤من ،وحيتٛمؾ أن شمتْمٛمـ ُم٤م هق أيمثر ُمـ اًمردة
طمتام.
سم٠من شمٙمقن ًّ
ؾمٌ٤م ،اًمٗمرق قمٚمٛمتف ،اًمردة يًتت٤مب ُمٜمٝم٤م ،واًمً٥م ٓ اؾمتت٤مسم٦م وسمذًمؽ ي٘متؾ ً
ىم٤مل رمحف اهلل:
ٕمسَّ٪ :منن ا٠مترس ٕمف صاٙمبف ٪مفق زكد٫مة ٙمؽؿف ٙمؽؿ ا٭مزكديؼ ،وإٓ ٪مفق مرٖمد ِمض،
«ٗمؿ ما ٗمبت أكف ٭مقس
ٍّ
وا٠متؼصاء إكقاع وا٭مػرق ٕمقـفا ٭مف مقَع آٚمرش.
اًمزٟمديؼ ُمـ ؿم٠مٟمف أن خيٗمل طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م يْمٛمره :ومٚمذا خيٗمل اًمزٟمديؼ يمٗمره اًمذي يًتٛمؾ قمٚمٞمف ىمٚمٌف ،ومٙمؾ ُم٤م ىمٞمؾ
قمٜمف أٟمف ًمٞمس سمً٥م ،سمؾ يمٗمر ٓ يتْمٛمـ اًمً٥مُ ،مـ أظمٗمك ومحٙمٛمف طمٙمؿ اًمزٟمديؼ ،أُم٤م اعمرشمد ومٛمـ طم٤مًمف أٟمف ىمد ئمٝمر
ردشمف ،وإُمر يمام ذيمر شمقؾمع ذم اؾمت٘مّم٤مء إٟمقاع وهمػمه ُمـ اعمٓمقٓت يمت٥م اًمٗم٘مف ،وٓؾمٞمام سم٤مب طمٙمؿ اعمرشمد.
ىم٤مل رمحف اهلل:
« ٪مصىىىؾ٪ :ملما ا٭مذمل ٪مقجَّ ا٭متػريؼ ٕم٦م ُمرد ٬مػره ٕمف وٕم٦م ٠مبف٪ ،منن ٬مػره ٕمف ٓ يـؼض ا٭معفد وٓ يبقح دم
اٛمعاهد ٕمآٖمػاقش.
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يم٤مومرا ٕٟمف يٕمت٘مد يمذا ،وسملم ؾمٌف ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٟ ،محـ طملم أقمٓمٞمٜم٤مه اًمٕمٝمد
يٗمرق سملم يمقن اًمذُمل ً
أقمٓمٞمٜم٤مه اًمٕمٝمد ُمع قمٚمٛمٜم٤م سم٠مٟمف يم٤مومر سمٙمذا ويمذا ،أُم٤م اًمً٥م وم٠مُمر آظمر أيمثر ُمـ جمرد اًمٙمٗمر اًمذي يٕمت٘مدهٕ :ن اًمً٥م
اًمّم َٖم٤مر اًمذي أًمزم سمف اًمذُمل ،أُم٤م يمٗمره اًمذي يًتن سمف وٓ ئمٝمر ُمٜمف وي٘مقل إٟمف ضمزء ُمـ ديٜمل
يمام شم٘مدم أُمر يٜم٤مذم َّ
ٛمٙمـ قمدو اهلل أن يً٥م
قم٤مهدمتقين قمٚمٞمف ،ومٝمذا ٓ هنٞمجف سمف ،أُم٤م أن يً٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ واهللُ ٓ ،ي َّ
اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،سمخالف يمٗمري٤مشمف ،ويمام ىمٚمٜم٤مً :مق َّ
قمٚمؿ اسمٜمف اًمتثٚمٞم٨م أو اًمقصمٜمٞم٦م داظمؾ سمٞمتف ٓ ٟمٜمزع أسمٜم٤مئٝمؿ
ُمٜمٝمؿ يمٗمر أوٛمر اؾمتخٗمقا سمفً ،مٙمـ ًمٞمس هلؿ أن ئمٝمروا اًمٙمٗمر وُمـ أقمٔمٛمف اعمًٌ٦م.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«وأما ٠مبف ٭مف ٪منكف يـؼض ا٭معفد ويق٘مَّ ا٭مؼتؾ ٬مَم ٖمؼدم.
٫مال ا٭مؼايض٤ :مؼد ا٭مذمة يق٘مَّ إ٫مرارهؿ ٤مٜم ٖمؽذيبف٤ ٓ ،مٜم ٠مبف صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ.
٪مـؼقل :أٗمار ٤مـ ا٭مصحإمة ريض اهلل ٤مـفؿ و٤مـ ا٭مسؾػ ٬مؾفا مطؾؼة ٪مقؿـ ١متؿ مـ مسؾؿ ومعاهدَ :ل يػصؾقا
ٕم٦م ١متؿ و١متؿ ،وٓ ٕم٦م أن يؽرر ا٭مشتؿ أو ٓ يؽرره ،أو يظفره أو ٓ يظفره ،وأ٤مـل ٕمؼقٔم ٓ :يظفره ،أن ٓ يتؽؾؿ
ٕمف ْم مأل مـ اٛمسؾؿ٦مش.
أي ٍ
أُمر يّمدق قمٚمٞمف إٟمف ؿم٤مشمؿ وم٢مٟمف ي٠مظمذ طمٙمؿ اًمِم٤مشمؿ ،وًمٞمس ٕطمد أن يٗمرق إٓ سمدًمٞمؾ ،اًم٘مقل سم٠مٟمف خيتٚمػ
ر
طم٤مل اًمِم٤مشمؿ ُمـ قمدُمف ُمـ ضمٝم٦م اًمتٙمرار :يٕمٜمل إن يمرر اًمِمتؿ ىمتؾ ،وم٤مٕصؾ أٟمف ي٠مظمذ سم٤مًمِمتؿ ُمٌ٤مذة ،واًم٘م٤مئؾ سم٠مٟمف
ٓسمد أن يٙمرر حيت٤مج إمم دًمٞمؾ ،ؾم٥م وؿمتؿ ًمٜمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمع وطمّمؾ ومحده اًم٘متؾ ،اًمذي ي٘مقل :إٟمف
ٓ ي٘متؾ إٓ إذا يمرر ه٤مت اًمدًمٞمؾ قمغم أن ىمتٚمف ُمرسمقط سم٤مًمتٙمرار ،وإٓ ذم إصؾ أٟمف ي٘متؾ ُمٌ٤مذة ،يمام أن اًمزاين إذا زٟم٤م
وقمثِر قمٚمٞمف ي٘م٤مم قمٚمٞمف احلد ٓ ،ي٘م٤مل ٓ سمد أن يزين صم٤مٟمٞم٦مً ،مق ىم٤مل هذا أطمد ي٘م٤مل ُم٤م اًمدًمٞمؾ
ُ
ً
إذا وم٤مٕصؾ :أن ُمـ وىمع ذم رء ُمـ هذه إُمقر أظمذ هب٤م ُمٌ٤مذة ،إفمٝم٤مره ذم ُمأل ُمـ اعمًٚمٛملم شم٘مدم أٟمف ي٘متيض
اهٝمر ،وأٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م حي يًتن ،اقمت٘م٤مدهؿ يٜمٓمقي قمغم سمالي٤م يمثػمة ُمٜمٝم٤م اًمنمك سم٤مهلل واًمتٙمذي٥م سم٤مًمرؾم٤مًم٦م
وهمػمه٤مً ،مٙمـ يمام ىمٚمٜم٤م وٟم١ميمد أٟمف حي يٕم٤مهد أطمد قمغم أن ئمٝمر يمٗمره ،وٓ يْمٛمـ ًمف اًمٕمٝمد إفمٝم٤مر اًمٙمٗمر ،ومٙمقٟمف يٙمٗمر
ويًتؽم سمٙمٗمره رء ،ويمقٟمف َيٝمر هبذا رء آظمر.
ىم٤مل رمحف اهلل:
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« وإٓ ٪ماْلد ٓ يؼام ٤مؾقف ٙمتك يشفد مسؾَمن أهنَم ٠مؿعاه يشتؿ أو يؼر ٕما٭مشتؿ ،ا٭مؾفؿ إٓ أن يػرض أكف ١متؿف ْم
ٕمقتف ٚما٭مقًا٪ :مسؿعف ٘مٝماكف اٛمسؾؿقن أو مـ ا٠مٟمق ا٭مسؿع مـفؿش.
ه٤مشم٤من احل٤مًمت٤من اًمٚمت٤من ُيدان هبام اًمً٤مب :أن ي٘مر سم٠مٟمف ؾم٥م ،أو أن يِمٝمد قمٚمٞمف اصمٜم٤من قم٤مدٓن ُمـ اعمًٚمٛملم سم٠مٟمف ىمد
٘مروا ،أو أن شم٘مع أو أن شم٘مقم اًمٌٞمٜم٦م سم٤مًمِمٝمقد
ؾم٥م ،وهٙمذا ؾم٤مئر اهٜم٤مي٤مت ٓ ،ي١مظمذ اًمٜم٤مس ذم اهٜم٤مي٤مت إٓ سم٠من ُي ر
اًمٕمدول قمغم أٟمف وىمع ذم هذه اهٜم٤مي٦م.
يٌ٘مك ًمق يم٤من هذا اًمذُمل ظم٤مًمٞمً٤م ،وفمـ أٟمف ٓ يقضمد أطمد يًٛمٕمف ،ومجٝمر سم٤معمًٌ٦م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم
سمٞمتفَ ،وم ُِم ِ
قه َد قمٚمٞمف أٟمف ىمد ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طم٤مل ظمٚمقشمف ،أو يم٤من ً
ُمثال ذم اًمؼمي٦م ،ويتٖمٜمك سم٠مؿمٕم٤مر
ومٞمٝم٤م ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وُيجق اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٙمذا ويمذا ،ومًٛمٕمف ُمًٚمؿ ذم هذه احل٤مًم٦م
يتح٘مؼ سم٠مٟمف ىمد ُؿم ِٝم َد قمٚمٞمف سم٠مٟمف وىمع ذم اًمً٥م.
ىم٤مل رمحف اهلل:
٬ما٪مرا ٫متؾ ،و٬مذ٭مؽ أ٢مؾؼف ٠مائر أصحإمـا :أكف إن
«و٫مال ما٭مؽ وأْحد٬ :مؾ مـ ١متؿف أو ٖمـؼصف
مسؾَم ٬مان أو ً
ً
٬ما٪مرا.
مسؾَم ٬مان أو ً
ٖمـؼصف ٫متؾ ً
وذ٬مر ا٭مؼايض وإمـ ٤مؼقؾ :أن ما إٔمطؾ اإليَمن إٔمطؾ إمان إذا أ٣مفروهش.
هذا سمٛمث٤مسم٦م اًم٘م٤مقمدةُ :م٤م أسمٓمؾ اإليامن أسمٓمؾ إُم٤من :يمؾ أُمر يٌٓمؾ ُمٕمف إيامن اعمًٚمؿ وم٢من اعمٕم٤مهد إذا أفمٝمره يً٘مط
أُم٤مٟمف .اعمًٚمؿ – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهللً -مق ؾم٥م سمٓمؾ إيامٟمف ويمٗمر ،ومٞم٘م٤مل إذا ضمٝمر اعمٕم٤مهد سم٤مًمً٥م ؾم٘مط أُم٤مٟمف.
ىم٤مل رمحف اهلل:
« َو َ٢م َر َد إمـ ٤مؼقؾ هذا ا٭مؼقاس ْم ٬مؾ ما يـؼض اإليَمن مـ ا٭متثـقة وا٭متثؾقث٬ ،مؼقل ا٭مـصارى :إن اهلل ٗما٭مث
ٗمالٗمة ،وكحق ذ٭مؽ :أن ا٭مذمل متك أ٣مفر ما ُي ْع َؾؿ مـ ديـف مـ ا٭م٨مك كؼض ا٭معفدش.
قم٤مُم٤م ،هذا ُمٕمٜمك ـمرد اعمً٠مًم٦م ،ـمرده أي :أضمراه وأرؾمٚمف
طمٙمام ًّ
ُمٕمٜمك ىمقًمف أن اًم٘م٤ميض ـمرده :أن أضمراه وأرؾمٚمف ً
قم٤مُم٤مُ ،مٕمٜمك ذًمؽ أن قم٘مٞمدشمف ً
ُمثال يم٤مًمتثٚمٞم٨م سم٤مًمٜمّم٤مرى أو اًمتثٜمٞم٦م ًمٚمٛمجقس إذا اضمؽمأوا قمغم إفمٝم٤مره٤م ؾم٘مط
طمٙمام ًّ
ً
قمٝمدهؿ ،وهٙمذا يمؾ يمٗمر ويمؾ ذك ،وإن يم٤من ُمـ صٛمٞمؿ اقمت٘م٤مدهؿ إذا أفمٝمروه اٟمت٘مض قمٝمدهؿ.
ىم٤مل رمحف اهلل:
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مسؾَم
«٫مال ا٭مؼايض :و٫مد كص ٤مٜم ذ٭مؽ أْحد ْم رواية ٙمـبؾ٬ :مؾ مـ ذ٬مر ١مقئًا يعرض ٕمف ا٭مرب ٪معؾقف ا٭مؼتؾ:
ً
٬ما٪مرا ،وهذا مذهَّ أهؾ اٛمديـة.
٬مان أو ً
و٫مال أْحد ْم ر٘مؾ َيقدي ٠مؿع ً
ممذكا يمذن ٪مؼال٬ :مذٕمت٪ ،مؼال :يؼتؾ ٕكف ١متؿش.
أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمً٥م اًمرب – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -ومًٞم٠ميت ًمف ومّمؾ ُمًت٘مؾ ،وأُم٤م يمالم أمحد ذم اًمٞمٝمقدي إذا ىم٤مل ًمٚمٛم١مذن
يمذسم٧م وم٢من ذًمؽ ؿمتؿ ،وم٢مذا ىمٞمؾ إٟمف ؿمتؿ ومٛمٕمٜم٤مه أٟمف ؿمتؿ أو ؾم٥م ومٛمٕمٜمك أٟمف ي٘متؾ ،اعم١مذن يرومع يمٚمامت يمٚمٝم٤م طمؼ:
حمٛمدا رؾمقل اهلل ،وم٢مذا ىم٤مل ًمف يمذسم٧م سح هب٤م وأظمرج ُم٤م ومٞمف ،وإٓ ومٜمحـ ٟمٕمٚمؿ أٟمف
أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،أؿمٝمد أن ً
ٓ ي٘مر سم٤مًمرؾم٤مًم٦مً ،مق يم٤من ي٘مر سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ٕؾمٚمؿ ،ومتٙمذيٌف ًمٚمٛم١مذن شمٙمذيٌف عم٤م شمْمٛمٜمف أذان ُمـ هذا احلؼ ذم ىمقًمف:
حمٛمدا رؾمقل اهلل ،وم٢مذا أفمٝمر هذا ومال ؿمؽ أٟمف ىمد ؾم٥م.
أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،أؿمٝمد أن ً
ىم٤مل رمحف اهلل:
و٫مال إمـ ا٭مؼا٠مؿ ٪مقؿـ ٠مبف ٪مؼال :٭مقس ٕمـبل ،أو َل ير٠مؾ ،أو َل يـزل ٤مؾقف ٫مرآن ،وإكَم هق رء ٫ما٭مف :يؼتؾ .وإن
٫مال :إكف َل ير٠مؾ إ٭مقـا وإكَم أر٠مؾ إ٧م اٛمسؾؿ٦م ،وإكَم كبقـا مق٠مك أو ٤مقسك ٓ رء ٤مؾقفؿ.
إذا ـمٕمـ ذم أصؾ رؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،سم٠من ضمٝمر سم٠مٟمف ًمٞمس سمٜمٌل ،أو أن اًم٘مرآن حي ي٠مت ُمـ قمٜمد اهلل،
سمؾ هق اًمذي – ً
حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رؾمقل ص٤مدق،
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -ىم٤مًمف ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف وم٢مٟمف ي٘متؾ ،أُم٤م إن ىم٤مل :إن ً
واًمٙمت٤مب اًمذي أٟمزل قمٚمٞمف طمؼ أٟمزًمف اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمفً ،مٙمـ ىمد أرؾمؾ إمم اًمٕمرب وسمٜمل إؾمامقمٞمؾ ومٝمؿ ٟم٤مضمقن سم٤مشمٌ٤مقمف،
وٟمحـ ىمد أرؾمؾ إًمٞمٜم٤م رؾمؾ ىمٌٚمف ،ومٞم٘مقل اًمٞمٝمقدي :أرؾمؾ إًمٞمٜم٤م ُمقؾمك وٟمحـ ٟمتٌٕمف ،وأٟمتؿ ُمٕم٤مذ اًمٕمرب شمتٌٕمقا
ٟمٌٞمٙمؿ ،واًمٜمٍماين ي٘مقل :أرؾمؾ إًمٞمٜم٤م قمٞمًك ومٜمحـ ٟمتٌٕمف ،وأٟمتؿ ٟم٤مضمقن شمتٌٕمقن ديٜمٙمؿ ،هذه ـم٤مئٗم٦م حتدث قمٜمٝم٤م
أيْم٤م اسمـ طمزم ،وذيمره٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذيمر أٟمف سمٚمٖمف أن ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ ي٘مقل هذا ،وذيمره٤م ً
واسمـ اًم٘مٞمؿ رمحٝمؿ اهلل.
ضمدا سمٞمٜمف وسملم أطمد ه١مٓء اًمٜمّم٤مرى ،ي٘مقل إٟمٜمل ىمٚم٧م ًمف :إٟمٙمؿ شمًٌقن اهلل
اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذيمر ُمٜم٤مفمرة ٟم٤مومٕم٦م ًّ
ُمًٌ٦م ُم٤م ؾمٌٝم٤م أطمد ُمـ اخلٚمؼ ،ي٘مقل وم٘م٤مل زم :ي٘مقل هذا اًمٙمالم ُمثٚمؽ ،يمٞمػ شم٘مقل هذا اًمٙمالم أٟم٧م رضمؾ ُمـ
أهؾ اًمٕمٚمؿ ،يمٞمػ شم٘مقل ُمثؾ هذا اًمٙمالم ي٘مقل وم٘مٚم٧م ًمف :شمٕم٤مل اؾمٛمع ،أٟمتؿ شمزقمٛمقن أن ً
رضمال هق حمٛمد صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمثف اهللَّ ،ادقمك أن اهلل سمٕمثف وص٤مر يٜمزل آي٤مت وسمراهلم شمّمدىمف اعمٕمؼم قمٜمٝم٤م سم٤معمٕمجزات ،ومجع اهلل ًمف
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قذم ،وم٠مصح٤مسمف ُمـ سمٕمده ٟمٍمهؿ اهلل يمام ٟمٍمه ،وهق ذم ُمدة صمالث وقمنميـ ؾمٜم٦م
ىمٚمقب اًمٜم٤مس وٟمٍمه وأقمزه ،صمؿ ُشم ِّ َ
يمت٤مسم٤م ،وأٟمف أُمره سمٙمذا وهن٤مه قمـ يمذا ،وم٠مٟمتؿ أن هبذه اعم٘مقًم٦م شمًٌقن اهلل.
سمزقمٛمٙمؿ يٙمذب قمغم اهللٟٕ :مف أٟمزل إًمٞمف ً
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم :ومٚمام ىمٚم٧م ًمف ىم٤ملُ :مٕم٤مذ اهللٟ ،محـ ُم٤م ٟم٘مقل هذاٟ ،م٘مقل هق ص٤مدق ،واًمٙمت٤مب
اًمذي أٟمزل قمٚمٞمف طمؼ ،وأٟمتؿ سم٤مشمٌ٤مقمف ٟم٤مضمقنً ،مٙمـ هق ٟمٌل ًمٙمؿ وٟمحـ ًمٜم٤م أٟمٌٞم٤مئٜم٤م.
وم٘مٚم٧م ًمفُ :هم ِٚمٌ٧م يمؾ ُ
اًمٖمٚم٥م إذا ىمٚم٧م إٟمف ص٤مدق ،وم٘مد أظمؼم هذا اًمّم٤مدق أٟمف أرؾمؾ إمم
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل
ُ
طمد ْصمٜمَ٤م ذم همػم هذاُ .مثؾ ُم٤م ي٘مقل ىم٤مئؾ
اًمٕم٤معملم ،وأٟمف قمغم أهؾ اًمٙمت٤مب أن يتٌٕمقه ،ي٘مقل :وم٤مؿمتد امحرار وضمٝمف وىم٤ملِّ :
يٕمٜمل اظمؽم ًمٜم٤م ُمقوقع آظمرٟٕ :مف َؿم َٕمر سم٠مٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يًت٘مٞمؿ هذا اًمٙمالم ،إذا ىم٤مل أطمد أٟمف ص٤مدق وإن اًمٙمت٤مب
ِ
اس إ ِِن َر ُ٠م ُ
قعا﴾  ،وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم أهؾ اًمٙمت٤مب:
قل اهللِ إِ٭مَ ْق ُؽ ْؿ َْج ً
اًمذي أٟمزل قمٚمٞمف ُمـ اهلل وم٘مد ىم٤مل اهلل٫ُ ﴿ :م ْؾ َيا َأ ن ََيا ا٭مـ ُ
ِ
قٕما ِ٤مـْ َد ُه ْؿ ِْم ا٭مت ْق َراةِ َو ْ ِ
اإل ْك ِج ِ
﴿ا٭م ِذي َِِ ُد َ
اه ْؿ َ٤م ِـ اٛمُْـْ َؽ ِر﴾ إمم آظمره.
قؾ َيلْ ُم ُر ُه ْؿ ٕمِاٛمَْ ْع ُروف َو َيـْ َف ُ
وك ُف َم ْؽتُ ً
( )1

( )2

ً
ص٤مدىم٤م وم٠مٟمتؿ ُم٠مُمقرون ،واًمٙمت٤مب اًمذي أٟمزل قمٚمٞمف يٌلم أٟمف ُمٝمٞمٛمـ قمغم اًمٙمت٥م اًمً٤مسم٘م٦م ،وهلذا ٓ
إذا يم٤من
يًت٘مٞمؿ ىمقل هذا ،ه١مٓء إذا حتدصمقا ي٘مقل إهنؿ يتحدصمقن قمـ ُمٕمت٘مدهؿ ،وم٢مذا أظمؼموا هبذا جمرد اخلؼم سم٠مهنؿ ي٘مقًمقن
ُمثؾ هذا ،وًم٘مد حيت٩م إًمٞمف ذم اعمٜم٤مفمرات ُمٕمٝمؿ ُمٜم٤مىمِم٤مت ،ومٞمدرون سمام قمٜمدهؿ طمتك يٛمٙمـ اًمرد قمٚمٞمٝمؿً ،مٙمـ ٓ
ئمٝمروٟمف هذا هق اًمٗمرق ٓ ،ئمٝمروٟمف ذم اًمٜم٤مس ويٗمِمقٟمف ذم قمقام اعمًٚمٛملمٟٕ :مف ًمٞمس هلؿ هذا ،ومٝمذه اعمٜم٤مىمِم٤مت إذا
أردت أن شمٜم٤مىمِمٝمؿ ٓسمد أن يٕمرض إذا أشمٞم٧م وىمٚم٧م :أٟمتؿ قمٜمديمؿ يمذا ويمذا ،وأٟم٧م شمريد ُمٜم٤مفمرشمف وم٢مٟمؽ شمٕمرض ُم٤م
قمٜمدك ًمؽمد قمٚمٞمف ،وهذه ظمٓمقرة اعمٜم٤مفمرات.
اعمٜم٤مفمرات إصؾ أهن٤م ىمد ٓ يٗمٝمؿ سمٕمض اًمٕمقام احلج٦م ومٞمٝم٤م ،وىمد َشم ْر َؾمخ سمٕمض اًمِمٌف ذم أذه٤مهنؿ سمًٌ٥م أن
ص٤مطم٥م اًمِمٌٝم٦م أًم٘م٤مه٤م سم٠مؾمٚمقب ومٞمف ٟمقع ُمـ آطمتٞم٤مل ،وومٞمف ٟمقع ُمـ اًم َّٚمػ ،ومال يًتٓمٞمع اًمٕم٤مُمل أن يًتققمٌٝم٤م،
تٛمٙمٜملم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ومٕمٜمد ذًمؽ ئمٝمر ص٤مطم٥م احلؼ سمٛمٔمٝمر
واًمٓمرف اًمث٤مين  -وهق إظمٓمر  -ىمد ٓ يٙمقن ُمـ اعم ِّ
راومْمٞم٤م أو همػمه سمٛمٔمٝمر ىمقي ،وهٜم٤م شم٠ميت ومتٜم٦م.
يم٤مومرا يم٤من أو
ًّ
وٕمٞمػ ،وئمٝمر ص٤مطم٥م اًمٌ٤مـمؾ ً
اهللم ،وًمٞمس ًمٙمؾ أطمد ،وًمف أؾمٚمقسمف اعمحدد وـمري٘متف واعمقوققم٤مت اعمٕمٞمٜم٦م،
وهلذا أُمر اعمٜم٤مفمرات ًمٞمس سم٤مُٕمر ِّ

( )1ؾمقرة إقمراف158 :
( )2ؾمقرة إقمراف.157 :
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وإصؾ اًمذي يرضمع إًمٞمف :ومال يدظمٚمٝم٤م أي أطمدٕ :هن٤م ىمد شمٜمٕمٙمس سمٜمتٞمج٦م همػم ؾمٚمٞمٛم٦م ،سمخالف ُم٤م إذا دظمٚمٝم٤م أهؾ
اًمٕمٚمؿ وأُمث٤مهلؿ ،وم٢مهنؿ سمِ٢مِ ْذ ِن اهلل قمز وضمؾ ئمٝمرون احلؼ ،أُم٤م أن شمٙمقن هٙمذا يمؾ ُمـ أراد أن يٜم٤مفمر أطمد ذم ُمقىمع ذم
آٟمؽمٟم٧م ،أو ذم أي ىمٜم٤مة ُمـ اًم٘مٜمقات يذه٥م ويٜم٤مفمرهً ،مٞمس هذا ًمٙمؾ أطمد سمال ؿمؽ.
ىم٤مل رمحف اهلل:
ً
٢مقيالش.
«و٭مق ٫مال :ديـف ٚمٝم مـ ديــا ُأدب و٠مجـ
اًمٕمٌ٤مرة إصؾ ًمٞمً٧م هٙمذا احل٘مٞم٘م٦م ،اًمذي ذم إصؾ« :٭مق ٫مال :ديــا ٚمٝم مـ ديـؽؿ ،إكَم ديـؽؿ ديـ اْلؿٝمش.
هذه اًمٕمٌ٤مرة ،هٜم٤م يتْمح اًمً٥م ي٘مقل ًمق ىم٤مل :ديٜمٜم٤م ظمػم ُمـ ديٜمٙمؿ إٟمام ديٜمٙمؿ ديـ احلٛمػم ي٘مقل٪« :مػقف إدب اٛمق٘مع
وا٭مسجـ ا٭مطقيؾش ،أُم٤م ًمق ىم٤مل اًمٙمت٤ميب :إن ديـ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمػم ُمـ ديٜمٜم٤م ذم اًمقاىمع أٟمف ىم٤مل ًّ
طم٘م٤م يمٞمػ
ي١مدب ويًجـ ،وم٤مًمٜم٘مؾ هٜم٤م همػم دىمٞمؼ ًمٙمـ يٌ٘مك أُمر ،وهق أٟمف آىمتّم٤مر قمغم أدسمف وؾمجٜمف اًمٓمقيؾ ًمٞمس سمًٚمٞمؿٕ :ن
َّ
قمٞم٤مذا سم٤مهلل– أن هذا اًمديـ احلٛمػم – قم ً
قمٌ٤مرشمف – ً
ضمدا ،وم٤مٓىمتّم٤مر قمغم جمرد ؾمجٜمف ًمٞمس
ٞم٤مذا سم٤مهلل -ؾم٥م ؿمديد ًّ
ُمرت.
سمّمحٞمح ،سمؾ اًمّمقاب أٟمف ي٘متؾ يمام ذم ٟمٔم٤مئره اًمتل َّ
ىم٤مل رمحف اهلل:
« وهذا ٫مقل ِمؿد ٕمـ ٠محـقن ،وذ٬مره ٤مـ إٔمقف ،وهلؿ ٫مقل إذا ٠مبف ٕما٭مق٘مف ا٭مذي ٕمف ٬مػر ٓ يؼتؾ ،وٕمغٝمه يؼتؾ
إٓ أن يسؾؿ.
و٫مال ْم ا٭مقفقدي إذا ٫مال ٭مؾؿمذن ٙم٦م ٖمشفده٬ :مذٕمت يعا٫مَّ ويسجـ٫ ،مد ٖمؼدم كص اإلمام أْحد ْم مثؾ هذه
ا٭مصقرة ٤مٜم ا٭مؼتؾٕ :كف ١متؿش.
ذم هذه اًمّمقرة شم٘مدم أن اإلُم٤مم أمحد ي٘مقل إٟمف ي٘متؾٟٕ :مف هبذا يٙمقن ؿم٤ممت ً٤م وم٘مقًمف ًمٚمٛم١مذن :يمذسم٧م ومٞمف شمٙمذي٥م
حمٛمدا رؾمقل اهلل ،وم٤مًم٘مقل أٟمف يٕم٤مىم٥م ويًجـ يمام ىمٚمٜم٤م ًمٞمس
رد ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل،
وضمٝمر سمِ َر ِّد ؿمٝم٤مدة أن ً
وضمٝمر سمِ ِّ
ٌ
ٌ
سمًٚمٞمؿ ،واًمّمقاب أن إُمر أومٔمع وأسمٚمغ ُمـ أن ي٘متٍم قمغم جمرد اًمًجـ.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«و٬مذ٭مؽ اٚمتؾػ أصحاب ا٭مشا٪معل ْم ا٭مسَّ ا٭مذي يـتؼض ٕمف ٤مفد ا٭مذمل ويؼتؾ ٕمف إذا ٫مؾـا ٕمذ٭مؽ ٤مٜم
و٘مف٦م:
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أٙمد ا :يـتؼض ٕمؿطؾؼ ا٭مسَّ ٭مـبقـا وا٭مؼدح ْم ديــا إذا أ٣مفروه ،وإن ٬ماكقا يعتؼدون ذ٭مؽ ديـًا ،وهذا ٫مقل
أ٬مثرهؿش.
يمام شم٘مدم اًمٕمؼمة أن ئمٝمروا :ومٛمـ أفمٝمر اًمً٥م اٟمت٘مد قمٝمده.
«وا٭مثاِن :أهنؿ إن ذ٬مروه ٕمَم يعتؼدوكف ٪مقف ديـًا مـ أكف ٭مقس ٕمر٠مقل وا٭مؼرآن ٭مقس ٕمؽالم اهلل٪ :مفق ٬من٣مفارهؿ
٫مقهلؿ ْم اٛمسقح ومعتؼدهؿ ْم ا٭متثؾقث٫ ،ما٭مقا :وهذا ٓ يـتؼض ا٭معفد ٕمف ٕمال ٖمرددٕ ،مؾ يعزر ٤مٜم إ٣مفارهش.
ُمرارا :اعمٕم٤مهدون ٓ ي٘مرون سمٜمٌقشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومٜمحـ ٟمٕمٚمؿ أهنؿ ٓ ي٘مرون ،وأقمٓمٞمٜم٤مهؿ
يمام شم٘مدم ً
اًمٕمٝمد قمغم هذا ،وهذا اًمذي يديٜمقن سمف وقمٚمٞمف يٕم٤مهدون ،يمام أهنؿ يديٜمقن سم٤مقمت٘م٤مدهؿ اًمٌ٤مـمؾ ً
ُمثال ذم ُمً٤مئؾ
يم٤مًمتثٚمٞم٨م وهمػمه٤م وقمٚمٞمف قم٤مهدٟم٤مهؿُ ،مـ هٜم٤م رأى هذا اًمٗمريؼ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أهنؿ ٓ ي٘متٚمقن عم٤مذا ىم٤ملٟٕ :مف هذا هق
ىمٓمٕم٤م ُمثؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤م ُمرات ويمرات ،يٛمٜمٕمقن ُمـ إفمٝم٤مره،
ديٜمٝمؿ وٟمحـ قم٤مهدٟم٤مهؿ قمغم هذاً ،مٙمـ ٓ ؿمؽ أهنؿ يٛمٜمٕمقن ً
اعمج٤مهرة سمف واهرأة واًمقىم٤مطم٦م ذم اًمّمدع سمف ٓ ؿمؽ أٟمف ٓ ي٘مر أطمد قمٚمٞمف :وم٢مذا أفمٝمروه اٟمت٘مض قمٝمدهؿ ،وإٓ ومٜمحـ
ٟمٕمٚمؿ أهنؿ ٓ ي٘مرون سمٜمٌقة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٟ ،محـ ٟمٕمٚمؿ أهنؿ ٓ يّمدىمقن سم٤مًم٘مرآن وقمٚمٞمف أقمٓمٞمٜم٤مهؿ اًمٕمٝمد،
ًمٙمـ يمام ىمٚمٜم٤م يًتؽمون سمف ذم سمٞمقَتؿ ،أُم٤م إذا أفمٝمروه أظمذوا سمف.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«وأما إذا ذ٬مروه ٕمَم ٓ يعتؼدوكف ديـًا٬ :ما٭مطعـ ْم كسبف٪ :مفق ا٭مذي ٫مقؾ ٪مقف :يـؼض ا٭معفد ،وهذا اٚمتقار
ا٭مصقدِٓن وإٔمق اٛمعأم و٩مٝم اش.
إذا ذيمروه سمام ٓ يديٜمقن سمف ومال قمذر هلؿ قمٜمد أطمد ٓ ،قمٜمد اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل شم٘مدُم٧م وٓ قمٜمد همػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ،
يمام ًمق أن أطمدهؿ – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -ـمٕمـ ذم ٟمًٌف اًمٙمريؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يًتٓمٞمع أن ي٘مقل :إن ـمٕمٜمل ذم ٟمًٌف
ضمزء ُمـ ديٜمل ومٞم١مظمذ سمف قمٜمد اهٛمٞمع.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«وإد٭مة ٖمدل ٤مٜم أن ا٭مسَّ ٕمَم يعتؼدوكف ٪مقف ديـًا وما ٓ يعتؼدوكف ٪مقف ديـًا ٠مقاء ،وأن مطؾؼ ا٭مسَّ مق٘مَّ
٭مؾؼتؾ ،و٫مد ٖمؼدم ذ٭مؽ ٕمَم ٪مقف ا٭مؽػاية٪ ،منن ا٭مذيـ ٬ماكقا ََي ُجقكف ويعقبقكف ويـػرون ٤مـف ا٭مـاس ،إكَم ٬مان ذ٭مؽ ٪مقَم
٘مداش.
يعتؼدوكف ،ومع ذ٭مؽ أمر ٕمؼتؾفؿ .وهذا ا٭مػرق
متفا٪مت ا
ٌ
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يٕمٜمل اًمذيـ َّومرىمقا وم٘م٤ملٟ :مٗمرق سملم ُم٤م إذا ضمٝمروا سمٌمء مم٤م يٕمت٘مدوٟمف ذم ديٜمٝمؿ ،وسملم ُم٤م إذا ضمٝمروا سمٌمء ٓ
يٕمت٘مدوٟمف ُمـ ديٜمٝمؿ ،وم٢مذا ضمٝمروا سم٤مًمٌمء اًمذي يٕمت٘مدوٟمف ُمـ ديٜمٝمؿ ي٘مقل :أٟم٤م اقمت٘مد أٟمف ًمٞمس رؾمقل اهلل – ً
قمٞم٤مذا
سم٤مهلل -ي٘مقل اًمقاىمع أٟمف ضمٝمر سمٌمء ُمـ ديٜمف ،سمخالف ُم٤م إذا ضمٝمر سمٌمء ًمٞمس ُمـ ديٜمف :يم٤مًمٓمٕمـ ذم ٟمً٥م اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ي٘مقل :ي٠مظمذ إظمػم هذا ،وٓ ي١مظمذ سم٤مٕول.
يْمٕمػ هذا اًمٗمرق ،وي٘مقل« :إكف ٪مرق متفا٪متش ،ىمٚمٜم٤م :إهنؿ وإن أقمٓمقا اًمٕمٝمد قمغم هذا وم٢مٟمف
اًمِمٞمخ رمحف اهلل ِّ
اًمّم َٖم٤مر اًمذي أوضم٥م اهلل قمز وضمؾ أن يٚمتزُمقه ،وم٤مًم٘مقل
ًمٞمس هلؿ أن َي ْٔم َٝمر ُمٜمٝمؿ ُم٤م يدل قمغم اقمت٘م٤مدهؿ ،وهذا خي٤مًمػ َّ
سم٠من َصم َّٛم٦م ومرق سملم ُم٤م يٕمت٘مدوٟمف إذا أفمٝمروه خيتٚمػ احلٙمؿ ،يمؾ ُم٤م ظم٤مًمػ اإلؾمالم وم٢مٟمف ٓ ُي ْٔم َٝمر ،واًمٕمؼمة ًمٞمس ُم٤م
يٕمت٘مدوٟمف هؿ ،اًمٕمؼمة سمام ٟمٕمت٘مده ٟمحـ ،وم٤مًمذي ٟمٕمت٘مده أن ىمقهلؿ سم٤مـمؾ ،واًمذيـ ٟمٕمت٘مده أن هذا اًم٘مقل اًمٌ٤مـمؾ ٓ َيقز
إومِم٤مئف ،وم٢مذا ىم٤مًمقا ذم ُمثؾ هذا اًم٘مقل اًمٌ٤مـمؾ أو ىم٤مًمقا ُم٤م ٓ يٕمت٘مدون :وم٘مد ظم٤مًمٗمقا أطمٙم٤مُمٜم٤م ذم دار إؾمالم ومٞم٠مظمذون سمف
ً
ُمٓمٚم٘م٤م ،وهلذا ىم٤مل رمحف اهلل« :هذا ا٭مػرق متفا٪متش :يٕمٜمل شم٘مقل إن أفمٝمروا ُم٤م يٕمت٘مدون خيتٚمػ طم٤مهلؿ ُم٤م إذا أفمٝمروا
ُم٤م ٓ يٕمت٘مدون.
واًمًٌ٥م أن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ىمتؾ اًمذيـ ؾمٌقه ُمع أهنؿ يٕمت٘مدون أٟمف ص٤مدق ومٞمام ؾمٌقه ،أٟمف ًمٞمس سمٜمٌل
وأٟمف يم٤مذب ،وهجقه سم٤مٕؿمٕم٤مر حي يراع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إن يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون أو ٓ يٕمت٘مدون ،هذا ومرق
احل٘مٞم٘م٦م يمام ذيمر هٜم٤م ُمتٝم٤موم٧م :وذًمؽ ٕن ٓقمتٌ٤مر هق سم٠مطمٙم٤مم ديٜمٜم٤م ٟمحـ ،صمؿ إذا يم٤من هق يٕمت٘مد هذاُ ،مـ اًمذي أًمزُمف
أن يٗمقه سمف وَيٝمر سمف ُم٤م دام ذم سمٞمتف ُي َٕم ِّٚمؿ زوضمتف وذريتف اًمٌ٤مـمؾ ،وقمٚمٞمف أقمٓمل اًمٕمٝمد يٙمتٗمل سمف ،أُم٤م أن ئمٝمره إمم
ً
ُمٓمٚم٘م٤م :ؾمقاء يم٤من يٕمت٘مده أو ٓ يٕمت٘مده.
اعمًٚمٛملم ومال ؿمؽ أن هذا ٓ ي٘مر قمٚمٞمف
ىم٤مل رمحف اهلل:
وأيضا ٭مق ٫مؾـا ٓ :يؽقن ٠مباا إٓ ما ٭مقس ديـًا هلؿ أمؽـ ٬مؾ مـ ٠مبف أن يؼقل :أكا ا٤متؼده ديـًاش.
« ً
ي٘مقل :طمتك شمٕمرف أن هذا اًمْم٤مسمط ًمٞمس سمدىمٞمؼً ،مق ىمٚم٧م :إن يم٤من يٕمت٘مده ديٜمً٤م حي ي٘متؾ سمف ،وإن يم٤من ٓ يٕمت٘مده
ديٜمً٤م ُىمتِ َؾ سمف ،ي٘مقل ذم احل٤مًم٦م هذه يٛمٙمـ أن ي٘مقل اعمَ ًٌََّ٦م ،صمؿ أردٟم٤م أن ٟم٘متٚمف ىم٤مل :أٟم٤م اقمت٘مد أن هذا ديٜمً٤م ،أٟمتؿ أدرى ُمٜمل
يمت٤مسمٞم٤م ُمـ اًمٞمٝمقد
سمديٜمل ،أٟم٤م ُمـ ديٜمل ،أٟم٤م اقمت٘مد يمذا ،طمتك ًمق ىمٚم٧م ًمٞمس ُمـ ديٜمؽ هذا سمحً٥م ُم٤م ٟمٕمٚمؿ ُمـ يمقٟمؽ ًّ
أو اًمٜمّم٤مرى ي٘مقل :أٟم٤م ُمـ ومرىم٦م ُمـ داظمؾ اًمٜمّم٤مرى شمديـ سمٙمذاُ .م٤مذا يٜمٝمل هذه اًمٗمقى ُم٤م يٜمٝمٞمٝم٤م إٓ أن شمٔمٝمر
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أطمٙم٤مم اإلؾمالم :ومال ي٘م٤مل سمٌمء ومٞمف ُمًٌ٦م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمقاء اقمت٘مده ديٜمف أو حي يٕمت٘مده.
إ٠مئؾة:
ا٭مسمالُ :يذ٬مر ٕما٭مقَع اْلاصؾ ْم ٕمقرما ٕمؼتؾ ا٭مبقذي٦م أٓف مـ اٛمسؾؿ٦م؟
اْلقابٟ :مً٠مل اهلل أن يرومع قمٜمٝمؿ ويرطمؿ وٕمٗمٝمؿ ،احل٘مٞم٘م٦م أن هذا ذم يمثػم ُمـ اًمٌالدً ،مألؾمػ سملم ومؽمة
وأظمرى ُ ُْيٚمؽ ُ
ً
ص٤مدىم٦م إًمٞمف ،يٙمقن هب٤م اإلؾمالم ُمٝم٤مسم٦م شمرضمع
قمقدة
أهؾ اإلؾمالم هذه اهلٚمٙم٦م طمتك ي٘ميض اهلل قمز وضمؾ
ً
ه١مٓء قمٜمٝمؿٟ .مً٠مل أن يرطمؿ وٕمٗمٝمؿ ويتقٓهؿ.
ا٭مسمال :يسلل ٤مـ مـ و٫مع مـف رء مـ ا٭مسَّ ٭مق أكف ٖماب؟
اْلقاب :إذا حي يّمؾ إمم اًم٘مْم٤مء ومال يٕمٚمؿ سمف أطمد.
ا٭مسمال :يؼقل أٙمد ا٭مطالب ٠مَّ ا٭مشقخ إمـ ٘مٞميـ؟
اْلقاب :اًمِمٞمخ اسمـ ضمؼميـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم وهق ُمـ قمٚمامء وُمِم٤ميخ يمٌ٤مر ،ه١مٓء ضمٌ٤مل يٜمٌٖمل أن شم٘مٍم دوهن٤م
إًمًـ ،ومٞمٜمٌٖمل شم٘مقى اهلل ،واًمرضمؾ رمحف اهلل ُمـ ُمِم٤ميخ أهؾ اًمًٜم٦م ،واًمذي ئمـ أن اسمـ ضمؼميـ أو همػم اسمـ ضمؼميـ
ٓ يٜمٌٖمل أن خيٓمئ وإٓ ؾم٥م وىمٞمؾ ومٞمفً ،مـ يًٚمؿ أطمدً ،مٞمس ُمٕمٜمك أن اًمِمٞمخ قمٌد اهلل  -رمح٦م اهلل قمٚمٞمف وأقمد اهلل ًمف
اعمثقسم٦م  -إٟمف ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم أٟمف ٓ خيٓمئ ،وإٟمام إذا أظمٓم٠م يمٖمػمه يمام ؾمٛمٕم٧م أن ذم إىمقال اًمً٤مسم٘م٦م قمـ أيب
ٗمق ُه ذم أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٛمثؾ هذا ومال ؿمؽ أٟمف ُمـ
طمٜمٞمٗم٦م وقمـ همػمهُ ،يٕمتذر ًمف سمام يًتحؼ هق وأُمث٤مًمف رمحف اهلل ،أُم٤م اًمتَّ َّ
دًٓم٦م يمقن اإلٟمً٤من همػم ُمقومؼ ذم احل٘مٞم٘م٦م.
ٕٕمقؽؿ *** ِمـ ا ِ
٭مؾقم أو ٠مدوا اٛمؽان ا٭مذي ٠مدوا
٤مؾقفؿ ٓ إٔما
َأ٫مِ نؾقا
ُ
ُ
ؿمخص ًمف أرسمٕم٦م قمنم درس ذم إؾمٌقعُ ،مـ يم٤من يًتٓمٞمع أن يٗمٕمؾ ومٕمٚمفٟ ،مً٠مل اهلل أن َيزل ًمف اعمثقسم٦م ويٖمٗمر
ًمف ويرمحف.
ٙمػ قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وأن يت٘مك اهلل ،أُم٤م يمقٟمف خيٓمئ وهق قمجٞم٥م اًمذي ي٘مقل خيٓمئ ،أو أن اسمـ سم٤مز
اًمقاضم٥م أن ُي َّ
أو أن قمٌد اًمقه٤مب أو اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أو أمحد سمـ طمٜمٌؾ خيٓمئ! سمنم خيٓمئً ،مٙمٜمف ظمٓم٠م قم٤محي يٕمتذر قمٜمف سمام ي٘م٤مل :هذا ىمقًمف
ُمٞمت٤م ومٝمق
طمٞم٤م أو يم٤من ً
واًمّمقاب يمذا ،يمام يٗمٕمؾ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ،أُم٤م أن يتخذ ً
أطمدا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ً
همرو٤م ًّ
أؾمقأ ٓ ،ؿمؽ أن هذا ُمـ اخلذٓن اًمٌلم.
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ا٭مسمال :ما ا٭مػرق ٕم٦م ٬مػر ا٭مظاهر وا٭مبا٢مـ؟
اْلقاب :اًمٙمالم قمـ اًمٙمٗمر اًمٔم٤مهر واًمٌ٤مـمـ حتدصمٜم٤م قمٜمف يمام أن اعمرضمئ٦م شمٗمرق هذا اًمتٗمريؼ ،أُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م وم٢مهنؿ
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤م.
إذا ىم٤مًمقا أن اًمً٤مب يمٗمر ي٘مقًمقا يمٗمر
ً
ا٭مسمال :يسلل ٤مـ ا٭مسـة ْم ٫مص ا٭مشارب هؾ كلٚمذ مـ ٢مر٪مف ٪مؼط أم كخػػف؟
اْلقاب :اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أُمر سم٤مٕظمذ ُمـ اًمِمقارب سمحٞم٨م ٓ شمٗمِمق وشمٙمؼم ،طمتك إن اإلٟمً٤من رسمام
( )1

إذا ذب أو أيمؾ ٟم٤مل ُمـ ٟم٤مل ؿم٤مرسمف ُمـ إيمؾ أو ٟمحقه ،ومٞم٘مص اًمِم٤مرب إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ي٠مظمذ ُمـ أـمراومفٓ ،
إطمٗم٤مء ً
يم٤مُمال ،سمحٞم٨م يزال سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ومٞمٜمٌٖمل أن
يٜمٌٖمل أن يؽمك اًمِم٤مرب ي١مظمذ ُمٜمفً ،مٙمـ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يمره أن حيٗمك
ً
ٓ يؽمك.
اك ِْم ا٭مـ ِ
ا٭مسمال :يؼقل ٙمديث« :إِن َأ ِِب َو َأ َٕم َ
ارش وأكف هنل ٤مـ آ٠متغػار ٕمف :هؾ مـ يعتؼد أن وا٭مد وأم
( )2

٠مإما؟
ر٠مقل اهلل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ٬ما٪مريـ أو ا ْم ا٭مـار يؽقن ا
قك ِْم ا٭مـ ِ
اْلقاب :ؾمٌح٤من اهلل ،اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أظمؼم هبذا سمٜمٗمًف ىم٤ملَ « :أ ِِب َو َأ ُٕم َ
ارش هذا إظمٌ٤مر ،وعم٤م
وروى ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م يم٤من ذم ـمري٘مف ذم أصمٜم٤مء ذه٤مسمف إمم ُمٙم٦م « ْا٠متَلْ َذ َن َرٕم ُف َأ ْن َي ْستَ ْغ ِػر ُِٕم ِف َ٪م َؾ ْؿ
ور َها َ٪ملَ ِذ َن ٭مَ ُفش  ،ومٌٙمك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،وهذا يم٤من احلقًم٦م أٟمف ٓ يًتٓمٞمع أن يدقمق هل٤م،
ا٠متَلْ َذ َك ُف َأ ْن َي ُز َ
َيلْ َذ ْن ٭مَ ُف٪َ ،م ْ
( )3

سمً٥م ،هق اًمذي أظمؼم هبذا قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.
ومٝمذا إظمٌ٤مر وًمٞمس ي
ا٭مسمال :إ٢مالق ٤مبارة ٚمامس اخلؾػاء ا٭مرا١مديـ ٤مٜم ٤مؿر.
اْلقاب :ىم٤مل هب٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ،واعمٕمروف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ أهنؿ أرسمٕم٦م ،قمٛمر ُمـ أئٛم٦م اًمٕمدل ريض اهلل قمٜمٝمؿ
مجٞمٕم٤م.
ً
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس – سم٤مب شم٘مٚمٞمؿ إفمٗم٤مر ( ،)5892وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة – سم٤مب ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة (ُ )259مـ طمدي٨م
اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن– سم٤مب سمٞم٤من أن ُمـ ُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر ومٝمق ذم اًمٜم٤مر وٓ شمٜم٤مًمف ؿمٗم٤مقم٦م وٓ شمٜمٗمٕمف ىمراسم٦م اعم٘مرسملم (ُ )223مـ طمدي٨م
أٟمس ريض اهلل قمٜمف.
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اهٜم٤مئز – سم٤مب اؾمتئذان اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ رسمف قمز و ضمؾ ذم زي٤مرة ىمؼم أُمف (ُ )976مـ طمدي٨م أيب هريرة
ريض اهلل قمٜمف.
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ا٭مسمال :ما ٙمؽؿ ٕمعض ا٭مـاس ْم ا٭م تزام ا٭مسـة ،مثؾ اْلجاب ٭مؾؿرأة أو ا٭مؾحقة ٤مـد ا٭مر٘مؾ ،٭مق ٬مان ا٭مر٠مقل
مق٘مقدا ٛما ١مدد ٤مٜم اٛمرأة
مق٘مقدا ٕٕماح ٭مؽ ٙمؾؼ ْلقتؽ وٚمػػ ٤مـؽ ،أما ٭مق ٬مان
صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ
ً
ً
ٕماْلجاب؟
اْلقاب :اٟمٔمروا ي٤م إظمقان ،هذه اًمٕمٌ٤مرة حتتٛمؾ :ىمد يٙمقن اًم٘م٤مئؾ هبذا ذم سمٚمد ي١مذى هب٤م اعمٚمتحقن ،ويًجٜمقن
ودمرضمر ومٞمف اًمٜمً٤مء اعمتحجٌ٤مت إمم اًمًجقن ،رسمام اقمتُدي قمغم أقمراوٝمـ ،ومرسمام ي٘مقل هذا اًمٙمالم ىمقل ًمق يم٤من اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ خلٗمػ قمٚمٞمٙمؿ احلٙمؿ ٓ ذم أصؾ احلٙمؿ ،وًمٙمـ سم٤مًمٜمٔمر إمم طم٤مل اًميورة ،ومٛمثؾ هذا خيتٚمػ
احل٤مل :هؾ هق ىم٤مئؾ ًمف سمحً٥م اًمقوع وم٢مـمالق اًمٕمٌ٤مرات اعمٓمٚم٘م٦م هذه حتتٛمؾ يمذا وحتتٛمؾ يمذاً ،مٙمـ ًمق ىم٤مل أن
ُمٗمؽمي٤م قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمق يم٤من طمٞمًّ٤م ًٕمٖمك احلج٤مب أو ٟمحق ذًمؽ ًمٙم٤من
ً
ا٭مسمالٕ:معض مـ اٛم تصق٪مة يؼق٭مقن :أكتؿ ٓ ٖمعظؿقن ا٭مر٠مقل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ وٓ ٖمؼق٭مقن ٠مقدكا٪ ،مَم هق
٬مَمل إدب ٭مذ٬مر ا٭مر٠مقل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ وا٭مطريؼة ٭مذ٭مؽ؟
دائام
اْلقاب :هق ؾمٞمد وًمد آدم يمٚمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ٓ ،يِمؽ أهؾ اًمًٜم٦م ذم هذاً ،مٙمـ اًم٘مقل سم٠مٟمف يٚمتزم ً
اًم٘مقل «ؾمٞمدٟم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿش ،ي٘م٤مل :اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا يذيمروٟمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُمرات
ويمرات ومٞم٘مقًمقن :ىم٤مل رؾمقل اهلل ،إن ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل :هؾ يم٤مٟمقا ُم٘مٍميـ
ا٭مسمال٬ :متاب ا٭مصقدِٓن يسلل ٤مـف إخ.
اْلقاب :ه٤مت يمت٥م اًمٗم٘مف قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م.
ا٭مسمالَ :مـ يؼقل ٛمـ ٣مؾؿف ٤مـدما يطا٭مبف اٛمظؾقم ٕمحؼف :أد٤مق ٤م٥م ْم ا٭مروَة وص٥م ٤م٥م ر٬معت٦م ْم اٛمسجد
ا٭مـبقي؟
اْلقاب ٓ :ؿمؽ أهن٤م يمٚمٛم٦م ىمٌٞمح٦مً ،مٙمـ يٜمٔمر إن يم٤من اًم٘م٤مئؾ ي٘مقل :أٟم٤م واصمؼ إين حي أفمٚمٛمؽ وأٟم٧م َتددين
قمكمٕ :ين حي أفمٚمٛمؽ ومٞمٛمٙمـ أن ي٘مقل ًمف ًمٙمـ قمغم هذا اًمٜمحق ظمٓم٠م ،أُم٤م إذا ىم٤مهل٤م ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل َّ
اًمٕمِم٤مر
سم٤مًمدقم٤مء ،أدقمقا َّ
َأ ِّد واؿمٙمٜمل إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :يٕمٜمل يريد اًمٜمٞمؾ ُمـ أُمر اًمدقم٤مء هلل قمز وضمؾ أٟمف همػم ُمًتج٤مبٓ ،
ؿمؽ أن هذا ؿم٤مٟمف ؿم٠من ذًمؽ اًمٕمِم٤مر.
ا٭مسمال :ماذا ٤مـ اٛمسؾؿ٦م ٕمعد اٛمسبة ا٭مدكَمر٬مقة؟
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اْلقاب :سمٕمد ُمًٌَّ٦م زٟم٤مدىم٦م اًمدٟمامرك اًمٗمرٟمًٞمقن واهلقًمٜمديقن ويمؾ أطمد ،هذا ًمٕمٚمٛمؽ هق ُمـ دٓئؾ رقمٌٝمؿ
رهمام
وظمقومٝمؿ اًمِمديد ُمـ اإلؾمالمٕ :هنؿ سم٢مطمّم٤مئٞم٤مَتؿ وشم٘مديراَتؿ أٟمف ومٞمام ئمٜمقن أن اإلؾمالم ؾمٞمجت٤مح أوروسم٤م ً
ضمرسمقا يمؾ رء :ضمرسمقا إحل٤مد اًمنمىمٞملم
قمٜمٝمؿ ،ومٝمؿ ذم هٚمع ؿمديد ذم أن يدظمؾ اإلؾمالم إًمٞمٝمؿٕ :هنؿ أُمؿ و٤مئٕم٦مَّ ،
ً
ويمؼم
اؾمتٛمً٤ميم٤م
وإحل٤مد اًمٖمرسمٞملم ،ضمرسمقا اًمٗمً٤مد اًمٗمجقر ،وم٢مذا وضمد أطمدهؿ اإلؾمالم اؾمتٛمًؽ سمف
ً
ؿمديداُ ،
اعمًٚمٛمقن ،ومّم٤مروا يٜمٗمرون ًمإلؾمالم سمٛمثؾ هذه اًمٓمرق واًمقؾم٤مئؾ ،وم٤مًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم أن يزيدوا ذم اًمدقمقة إمم
اهلل قمز وضمؾٕ :هنؿ ً
ُمثال ذم اًمدٟمامرك قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمنم واًمًقء سمٕمد احل٤مدصم٦م هذه أؾمٚمٛم٧م أقمداد همٗمػمة ُمـ
اًمدٟمامريمٞملم سمًٌ٥م ُم٤مذا سمًٌ٥م شم٘مّمػمي أٟم٤م وأٟم٧م ،شم٘مّمػم اعمًٚمٛملم ،هؿ ٓ يدرون سمٌمء قمـ رؾمقل اهلل وٓ سمٌمء
قمـ اإلؾمالم ،ومحثٝمؿ هذا اعمقوقع عم٤م رأوا اعمًٚمٛملم ىمد همْمٌقا ىم٤مًمقا ُم٤م هذا اعمقوقع ومّم٤مروا ي٘مرأون قمـ
اإلؾمالم ،وم٠مؾمٚمؿ ـمقائػ يمثػمة ُمٜمٝمؿ سمًٌ٥م اًمت٘مّمػم احل٤مصؾ ُمـ اعمًٚمٛملم ،وم٤مًمت٘مّمػم احل٤مصؾ ُمـ اعمًٚمٛملم ذم هذا
يمٌػم ٓ ؿمؽ.
وأيْم٤م يمؾ ـمريؼ يٛمٙمـ أن شمزال اًمّمقر اًمًٞمئ٦م قمـ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،وقمـ اإلؾمالم ذم شمٚمؽ اًمدي٤مر
ً
ُمٙمـ اهلل قمز وضمؾ ُمٜمٝمؿ ،ومٙمام ؾمٛمٕم٧م ذم إطمٙم٤مم هذه ٓ ؿمؽ أن يٙمقن
َي٥م أن يًٚمٙمف اعمًٚمٛمقن ،وهٙمذا ًمق َّ
طمٙمؿ يمؾ ُمتٕمرض ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمٙمؿ اًمً٤مب .واهلل أقمٚمؿ.
***
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ْح ِـ ا٭مر ِٙم ِ
قؿ
ٕمِ ْس ِؿ اهللِ ا٭مر ْ َ
احلٛمد هلل ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
أُم٤م سمٕمد ..
ظمػما-
ومٛمرت سمٕمض اعمقاوع اًمتل حتت٤مج إمم وٌط ذم إقمالم ،وذم سمٕمض اًمٙمٚمامت إخ قمٌد اهلل -ضمزاه اهلل ً
ُمرت أو إؾمامء :طمتك ُشمٕمرف ِىم َراءَت٤م – إن ؿم٤مء اهلل.
ؾمٞمذيمر وٌط اًمٙمٚمامت اًمتل َّ
ْح ِـ ا٭مر ِٙم ِ
قؿ
ٕمِ ْس ِؿ اهللِ ا٭مر ْ َ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
اًمتح٘مؼ ُمـ اؾمؿ «أيب اًمّم َ٘مرش ىمد ضم٤مء ِذم اًم ِ
ر
ٌداي٦م أٟمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ رمحف اهللٟ :م٘مٚمف طمٜمٌؾ،
اٛمقَع إول :ذم اؾمؿ
َ
اًمّم َ٘مر ذم إصؾ ذم يمت٤مب «اًمّم٤مرم اعمًٚمقلش ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ضم٤مء هٙمذا ،ويمذًمؽ ىم٤مل أسمق اًمّم٘مر
وأسمق َ
ؾم٠مًم٧م أيب قمٌد اهلل قمـ رضمؾ ُمـ أهؾ اًمذُم٦م ؿمتؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤مذا قمٚمٞمف ىم٤مل :إذا ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف اًمٌٞمٜم٦م
يم٤مومرا ،وىمد ضم٤مء ذم ُمقاوع ُمـ «ُمً٤مئؾ ًمإلُم٤مم أمحدش أن أسم٤م
ي٘متؾ ُمـ ؿمتؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ُمًٚمام يم٤من أو ً
ً
ا َ
قمددا ُمـ ُمً٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل.
ًمّم٘مر رمحف اهلل يذيمر ً
أسم٤م ص٘مر اؾمٛمف أسم٤م اًمّم٘مر.
اٛمقَع ا٭مثاِن :حت٘مؼ ُمـ اؾمؿ «أٟمس سمـ زٟمٞمؿ اًمديكمش ضم٤مء ذم «ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش ِذم اعم ِ
جٚمد اًمراسمع ،ذم (ص )66
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم رمحف اهلل ذم سم٤مب فمٚمؿ ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ اًم ِِّم ِ
ٕمر ذم ومتح ُمٙم٦م :ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :وىم٤مل أٟمس سمـ ُز َٟمٞمْؿ اًمديكم
يٕمتذر إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ممـ يم٤من ىم٤مل ومٞمٝمؿ قمٛمرو سمـ ؾم٤محي اخلزاقمل ويم٤من ذم سمداي٦م ىمّمٞمدشمف:
أكت ا٭مذي َتدى معد ٕملمره *** ٕمؾ اهلل َيدَيا و ٫مال ٭مؽ  :ا١مفد
صؼما .ضم٤مء ذم
اٛمقَع ا٭مثا٭مث :اًمت٠ميمد ُمـ ىمقل قم٘مٌ٦م قمٜمدُم٤م ىمٌؾ ىمتٚمف :ي٤م ُمٕمنم ىمريشُ ،م٤م زم أىمتؾ ُمـ سمٞمٜمٙمؿ ً
«جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائدش ًمٚمٝمٞمثٛمل رمحف اهلل ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزل واًمًػم  -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ِذم إ ِ
هى ()12216
صؼما ،ويمذًمؽ ِذم إصؾ ذم يمت٤مب «اًمّم٤مرم اعمًٚمقلشُ :م٤م زم أىمتؾ ُمـ سمٞمٜمٙمؿ
هبذا اًمٚمٗمظُ :م٤م زم أىمتؾ ُمـ سمٞمٜمٙمؿ
ً
صؼما.
ً
يٕمٜمل أن احلرف ُمـ صم٤مسم٧م ًمٞمس سمزائد.
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قفش ضم٤مء ِذم إصؾ ذم يمت٤مب «اًمّم٤مرم اعمًٚمقلش وم٠مُمر قمٛمر ذم ىمتٚمف
اٛمقَع ا٭مرإمع :اًمت٠ميمد ُمـ «إ ِ ًذا َٖم ْر َ٤م ُد ٭مَ ُف ُأ ُك ٌ
قف َ٬مث ِ َٝم ٌة ٕم ِاٛمَ ِد َيـ ِةش  ،وىم٤ملَ َٓ « :يتَ َحد ُ
ِمؿ ًدا َي ْؼتُ ُؾ
وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ ًذا ُٖم ْر َ٤م ُد ٭مَ ُف ُأ ُك ٌ
اس أَن ُ َ
ث ا٭مـ ُ
ِ
ّم٤مرمش ،ذم يمت٤مب «اًمٜمٝم٤مي٦مش ٓ يقضمد ومٞمف رء.
َأ ْص َح َإم ُفش هٙمذا ِذم إصؾ .شمرقمد اًمدال هٙمذا ِذم إصؾ ِذم «اًم
( )1

( )2

( )3

ِ
ذم ًمٗمظ « ُٙمد ُ
اء
اث إَ ْ٠مـَانش ضم٤مء ذم «صحٞمح اًمٌخ٤مريش ( )3611ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ٫َ « :م ْق ٌم ُٙم َد َٗم ُ
إَ ْ٠مـَ ِ
انش ىم٤مل ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىمض  -سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمٌقة ِذم اإلؾمالم ،ويمذًمؽ ذم «صحٞمح اًمٌخ٤مريش ( )6932ضم٤مء

اث إَؾمٜم َ ِ
ومٞمف ىمقم « ُطم َّد ُ
٤منش ،ذم يمت٤مب اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمديـ  -سم٤مب ىمتؾ اخلقارج واعمٚمحديـ سمٕمد إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿِ ،ذم
ْ
اث إ َ ْ٠مـَ ِ
اهل ِ
انش ،ذم «صحٞمح ُمًٚمؿش ضم٤مء ًمٗمظ٫َ « :م ْق ٌم أَ ْٙم َد ُ
٤مُمش ُمـ ٟمًخ٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م يمذًمؽ اًمٚمٗمظ« :أَ ْٙم َد ُ
اث
إَ ْ٠مـَ ِ
انش.
ظمػما  -ذيمرٟم٤م أن اًمّمٞمدٓين ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م هق اًمذي شمٙمٚمؿ قمـ ُمً٠مًم٦م
ً
أيْم٤م أطمد اإلظمقان هٜم٤م ٟمٌٝمٜمل  -ضمزاه اهلل ً
ىمتؾ اًمً٤مب ،وأٟمف يمتٌٝم٤م ذم صمامين يمراريس ،وم٠مطمد اإلظمقان َّٟمٌف أٟمف سم٤مًمرضمقع إِ َمم إصؾ ٓ يقضمد أن اًمٙمالم هذا ُمـ
ِ
ّمٞمدٓين ،وإٟمام اًمٙمالم ُمـ اًم ِ
ٌٕمكم رمحف اهلل شمٕم٤ممم :يِمػم إمم يمت٤مسم٦م اًمِمٞمخ ٟمٗمًٝم٤م ،وم٤مًمٙمالم ُمـ يمالم اًمٌٕمكم رمحف اهلل
اًم
يِمػم إِ َمم إصؾ ،وهق أصؾ يمت٤مب «اًمّم٤مرم اعمًٚمقلش واًمذي شمقؾمع ومٞمف ،واًمذي اىمت٣م رء ُمـ اًم ِ
قهؿ هق أن
اًمٌٕمكم رمحف اهلل شمٕم٤ممم طملم ىم٤مل :ذم صمامن يمراريس هذا ُمت٘مدم احل٘مٞم٘م٦م ُمرة ذم َ
ىمٌؾ صٗمح٤مت يمثػمة ،هذا اًمذي اؾمتدقمك
ٟمقع ُمـ اًم ِ
قهؿ ،وم٤مًمٙمالم ًمِمٞمخ اإلؾمالم وًمٞمس ًمٚمّمٞمدٓين.
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
ىم٤مل اعم١مًمػ رمحٜم٤م اهلل وإي٤مه:
«وٙمقـئذ ٪مـؼقل:

( )1هق :قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمـ ٟمٗمٞمؾ اًم٘مرر اًمٕمدوي أسمق طمٗمص أُمػم اعم١مُمٜملم وًمد سمٕمد اًمٗمٞمؾ سمثالث قمنمة ؾمٜم٦م .أؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م ىمديام وه٤مضمر إمم
سمدرا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ووزم اخلالوم٦م قمنم ؾمٜملم ومخً٦م أؿمٝمر
اعمديٜم٦م ىمٌؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؿمٝمد ً
وىمتؾ يقم إرسمٕم٤مء ٕرسمع سم٘ملم ُمـ ذي احلج٦م وهق أول ُمـ اختذ اًمدرة( .أؾمد اًمٖم٤مسم٦م.)814/1 :
( )2حي أقمثر قمٚمٞمف.
ِ
ِ
اه ِ
٤مهٚمِ َّٞم ِ٦م ،)3518( .وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب –
(ُ )3متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م – سم٤مب َُم٤م ُيٜمْ َٝمك ُم ْـ َد ْقم َقة ْ َ
سم٤مب ٟمٍم إخ فم٤معم٤م أو ُمٔمٚمقُم٤م (ُ )2584مـ طمدي٨م ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف.
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ن
ا٭متؽؾؿ ْم ُتثقؾ ٠مبف وذ٬مر صػة ذ٭مؽ َّا ُ
يثؼؾ ٤مٜم ا٭مؼؾَّ وا٭مؾسان ،وكحـ كتعا٣مؿ أن َك ُػقه ٕمذ٭مؽ :٭مؽـ
ً
مطؾؼا مـ ٩مٝم ٖمعق٦م.
٭مؾحا٘مة إِ َ٧م ا٭مؽالم ٪مـحـ كػرض ا٭مؽالم ْم أكقاع ا٭مسَّ
جمرد ذيمر وٟم٘مؾ اًمٙمٚمٛم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمً٥م ذم رب اًمٕم٤معملم أو ذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٓ ،
يمام َّ
ُمرارا َّ
ىمدُمٜم٤م ً
ضمدا قمغم اعمًٚمؿ أن يًٛمٕمف وأن يتحدث سمف :وهلذا ُمٕمٚمقم أٟمف ٓ َيقز شمٜم٤مىمٚمف وذيمره :ؾمقاء يم٤من
ؿمؽ أٟمف أُمر ؿمديد ًّ
ؿمٕمرا أو همػم ؿمٕمر :عم٤م ومٞمف ُمـ اعمٕمٜمك اًمٕمٔمٞمؿ اًمٗمٔمٞمع ،وٓ َيقز ٟم٘مؾ اًمٙمٗمر وإومِم٤مئف ِذم اًمٜم٤مس إٓ قمغم ؾمٌٞمؾ شمٌٞمٞمٜمف،
ً
وقمغم ؾمٌٞمؾ شمقوٞمح طمٙمٛمف يمام هق طم٤مصؾ أن ُمٕمٜم٤م.
ٟمتٙمٚمؿ قمٚمٞمف ًمٚمح٤مضم٦م وم٘مطُ ،مع ُم٤م ومٞمف يمام ذيمر رمحف اهلل ُمـ ؿمدة ذًمؽ قمغم ؾمٛمع اعمًٚمؿ وقمغم ىمٚمٌف.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«وا٭مػؼقف يلٚمذ ٙمظف مـ ذ٭مؽ ٪مـؼقل:
ا٭مسَّ كق٤مان :د٤ماء وٚمٞم ،أما ا٭مد٤ماء٪ :مؿثؾ َأ ْن يؼقل ا٭مؼائؾ ٭مغٝمه ِمـ ا٭مـاس :٭معـف اهلل٫ ،مبحف اهلل ،أٚمزاه اهلل،
ن
ِ
ِ
يض اهلل ٤مـف٫َ ،مطَ َع اهلل َدا َٕمره٪ ،مفذا ٠مَّ ٭مألكبقاء و٭مغٝمهؿ ،و٬مذ٭مؽ ٭مق ٫مال ٤مـ كبلَ ٓ :صٜم اهلل
ٓ َر َ
ْحف اهللَ ٓ ،ر َ
ِمك اهلل ا٠مؿف ،وكحق ذ٭مؽ مـ ا٭مد٤ماء ٕمَم ٪مقف َرض ٌر ِْم ا٭مدكقا أو ِْم ا٭مديـ أو
٤مؾقف وٓ َ٠مؾ َؿ ،أو ٓ :ر٪مع اهلل ذ٬مره ،أوَ َ :

معاهد ٪مفق ٠مَّ٪ ،مقؼتؾ اٛمسؾؿ ٕمؽؾ ٙمال ،وا٭مذمل يؼتؾ ٕمذ٭مؽ إذا
ِْم أٚمرة٪ ،مفذه ٬مؾف إذا صدر ِمـ مسؾؿ أو
َ
أ٣مفرهش.
ٕم٦م رْحف اهلل أن ا٭مسَّ كق٤مان:
دقم٤مء قمغم َُمـ َشم ًُ٥م.
ا٭مـقع إولٌ :
ظمؼم قمٜمف.
ا٭مـقع ا٭مثاِنٌ :
ؾمٌف وىمد
سمدأ رمحف اهلل سمذيمر اًمٜمقع إول اًمذي ُو ِّضمف ًمٜمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،حت٘مؼ أن اًمذي وضمٝمف ًمف ىمد َّ
لم ،أن يدقمق قمٚمٞمف سم٠مُمر ومٞمف ضر ِذم اًمديـ أو
ً٤مسم َ
دظمؾ ذم طمد اًمً٤م ِّسم َ
لم ،وًمزم أن ي٘م٤مم ومٞمف طمد اهلل اعمت٘مدم ذيمره ِذم اًم ِّ
اًمدٟمٞم٤م أو أظمرة ،يمام ِذم إُمثٚم٦م اًمتل شم٘مدُم٧م ُمٕمؽ أو ؾمٛمٕمتٝم٤م ُِمـ اًمدقم٤مء قمٚمٞمف – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -سم٤مًمٚمٕمـ ٟ -مً٠مل اهلل
اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م  -أو اًمت٘مٌٞمح أو اًمدقم٤مء قمٚمٞمف ِ
سم٤مخل ْزي وقمدم اًمرمح٦م وقمدم اًمرو٤م قمٜمف ،أو ىمٓمع داسمره ،أو قمٙمس

اًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمف.
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ُمٕمٚمقم أن اًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إصمٌ٤مت ومٜم٘مقل :صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،إذا قمٙمس قمدو
اهلل وم٘م٤ملَ ٓ :ص َّغم اهلل قمٚمٞمف وٓ َّ
ؾمٚمؿ ٟ-مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م -ومٙمؾ هذا دقم٤مء قمٚمٞمف سم٤مًمنم يًتقضم٥م سمف طمٙمؿ
اًمً٤مسملم.
ىم٤مل رمحف اهلل:
ً
إٕمطاكا يعرف ِمـ ْلـ ا٭مؼقلٕ ،محقث يػفؿف ٕمعض ا٭مـاس دون
«٪ملما إن أ٣مفر ا٭مد٤ماء ٭مف وإٔمطـ ا٭مد٤ماء ٤مؾقف
ّمرج ا٭متحقة ،وأ٣مفر أكف يؼقل :ا٭مسالم٪ :مػقف ٫مقٓن:
ا٭مبعض ،مثؾ ٫مق٭مف :ا٭مس ُام ٤مؾقؽؿ إذا أٚمر٘مف َ
أٙمد ا :أكف ِمـ ا٭م ِ
سَّ ا٭مذي يؼتؾ ٕمف ،وإكَم ٬مان ٤مػق ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ َ٤مـ ا٭مقفقدي ٙم٦م ٙمقاه ٕمذ٭مؽ
ملمقرا ٕما٭معػق ،وهذا ٫مقل ٢مائػة ِمـ اٛما٭مؽقة وا٭مشا٪معقة واْلـبؾقة.
ٙمال َعػ اإل٠مالم ،٭مَىَم ٬مان
ً
وا٭مؼقل ا٭مثاِن :أكف ٭مقس ِمـ ا٭م ِ
سَّ ا٭مذي يـؼض ا٭معفدٕ :هنؿ َل يظفروا ا٭مسَّ وَل ِفروا ٕمف ،وإكَم أ٣مفروا
ً
وٙمآ ،وٙمذ٪مقا ا٭مالم ً
ٚمػقا يػطـ ٭مف ٕمعض ا٭مسامع٦م ،و٫مد ٓ ُيػطـ ٭مف ،وهلذا أمركا َأ ْن
ا٭متحقة وا٭مسالم ٭مػظًا
ٙمذ٪ما ا
ذ٤ما ٕما٫مقًا ٪مقـا ،وهذا ٫مقل ْجا٤مة ِمـ اٛمتؼدم٦م ِمـ أصحإمـا و٩مٝمهؿش.
و٘معؾ ذ٭مؽ ً
كرد ٤مؾقفؿُ ،
هذه طم٤مًم٦م ظم٤مص٦م إذا ىم٤مل اًمِم٤مشمؿ ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٚمٛم٦م فم٤مهره٤م اًمدقم٤مء ًمف ،وواىمٕمٝم٤م وسم٤مـمٜمٝم٤م اًمدقم٤مء
اعمقت .هؾ ي٠مظمذون سم٘مقهلؿ هذا أم ٓ
اًمً٤مم هق
قمٚمٞمف :يم٘مقل اًمٞمٝمقد ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :اًمً٤مم قمٚمٞمؽ ،
ُ
ُ
( )1

قمغم ىمقًملم:
إول :أٟمف ي٠مظمذون سمفٕ :ن هذا ُمـ اًم ِ
ؾم٥م يمام شم٘مدم ،وم٢من ىمٞمؾ:
ً٥م ،إذ هق دقم٤مء قمٚمٞمف ،واًمدقم٤مء قمٚمٞمف ُمثؾ هذا ٌ
ُم٤م ؾمٌ٥م شمرك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قم٘مقسم٦م اًمٞمٝمقد وهؿ ي٘مقًمقن ًمف اًمً٤مم قمٚمٞمؽ ي٘مقل أصح٤مب هذا اًم٘مقل:
سم٠من اإلؾمالم ذم أول هجرة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حي يٙمـ ذم ىمقشمف سمٕمد ذًمؽ ،ويم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
أطمدا ومٕمؾ ذًمؽ وم٢مٟمف يٜمت٘مض قمٝمده ويٕم٤مىم٥م أن ي٘مقل ًمٜمٌل اهلل صغم
ُم٠مُمقرا سم٤مًمٕمٗمق ،أُم٤م سمٕمد َأ ْن ىمقي اإلؾمالم ومٚمق َأ َّن ً
ً
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمقت قمٚمٞمؽ –ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

ا٭مؼقل ا٭مثاِن :أن واىمع احل٤مل أهنؿ حي َيٝمروا هؿ دقمقا ٟمٕمؿًَ ،م ِٙم ِـ اًمقاىمع أهنؿ حي َيٝمروا سمًٌ٥م أهنؿ ِذم اًمٔم٤مهر

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب يمت٤مب اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمديـ واعمٕم٤مٟمديـ وىمت٤مهلؿ – سم٤مب إذا َقم َّر َض ِّ
اًمذ ُِّم رل َو َهم ْ ُػم ُه سمِ ًَ ِّ
٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َو َحي ْ
ٍم ْح ( ،)6927وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمًالم – سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اسمتداء أهؾ اًمٙمت٤مب سم٤مًمًالم ويمٞمػ يرد قمٚمٞمٝمؿ (ُ )2165مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض
ُي َ ِّ
اهلل قمٜمٝم٤م
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ُمنقم٤م ،ومٞمخٗمك
يم٠مهنؿ يدقمقن سم٤مًمًالم ويً٘مٓمقن اًمالم ،وإذا أؾم٘مٓم٧م اًمالم حي ئمٝمر ومرق واوح ،وٓؾمٞمام إذا أًم٘م٤مه
ً
قمغم يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس :وهلذا إذا ىمٞمؾ ٕطمد حي يتٗمٓمـ :اًمً٤مم قمٚمٞمؽ ي٘مقل :قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم :ئمـ أٟمف يًٚمؿ ،ىم٤مل
أصح٤مب هذا اًم٘مقل :اًمدًمٞمؾ قمغم صح٦م هذا هق أهنؿ حي يٙمقٟمقا َيٝمرون :أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمرٟم٤م أن ٟمرد
ذقم٤م ذم ديـ اهلل قمز وضمؾ.
قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمٜم٤م وقمٚمٞمٙمؿ ،وُم٣م هذا ،وسم٘مل ً
ومٙمؾ ُيقدي أو ٟمٍماين ي٘مقل ًمؽ :اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ،وم٢من اًمرد قمٚمٞمف يٙمقن سم٘مقًمؽ :وقمٚمٞمٙمؿ وٓ شمٙمٛمؾ :وقمٚمٞمٙمؿ
اًمًالم ،ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم« :إِ َذا َ٠مؾ َؿ َ٤م َؾقْ ُؽ ْؿ َأ ْه َؾ ا٭مؽِتَ ِ
اب َ٪م ُؼق٭مُقاَ :و َ٤م َؾقْ ُؽ ْؿش  :وذًمؽ أهنؿ ي٘مقًمقن :اًمً٤مم
( )1

قمٚمٞمٙمؿ يم٠مهنؿ ي٘مقًمقن اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م شمتْمح.
وم٤مشمٗمؼ اًمٗمريؼ إول ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ه١مٓء ،واًمٗمريؼ اًمث٤مين قمغم أهنؿ ي٠مظمذون سمام ضمٝمروا سمف ٓ يمالمً ،مٙمـ اًمِم٠من
إفمٝم٤مرا إذا دقمقا سمدقمقة فم٤مهره٤م أهن٤م دقمقة ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وطم٘مٞم٘متٝم٤م أهن٤م
ذم هذا اًمٜمقع هذا :هؾ يٕمد
ً
اء َ
ُيق َ
قن ِْم َأ ْك ُػ ِس ِف ْؿ ٭مَ ْق َٓ ُي َعذ ُٕمـَا
ؽ ٕمِ ِف اهللُ َو َي ُؼق٭مُ َ
وك َٙمق ْق َك ٕمِ ََم ََل ْ ُ َ
دقم٤مء قمٚمٞمف ،إذا شم٠مُمٚم٧م ُم٤م ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ َذا َ٘م ُ
اهللُ ٕمِ ََم َك ُؼ ُ
قل﴾ ُم٤مذا ىم٤مل شمٕم٤ممم سمٕمده٤م ىم٤ملَٙ ﴿ :م ْسبُ ُف ْؿ َ٘م َفـ ُؿ﴾ ،ومٙم٤مٟمقا ُيٚم٘مقن هذه اًمتحٞم٦م اعمُ َّدقم٤مة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل
( )2

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وًمٞمً٧م حتٞم٦م ،وي٘مقًمقن هذه اعم٘م٤مًم٦م﴿ :٭مَ ْق َٓ ُي َعذ ُٕمـَا اهللُ ٕمِ ََم َك ُؼقلُ﴾ ضمٕمؾ اهلل قمذاب أظمرة هق طمًٌٝمؿ

أي :يم٤مومٞمٝمؿ سمام يدل قمغم أٟمف حي ينمع ِذم اًمدٟمٞم٤م أن يٕم٤مىمٌقإ :ن اهلل ضمٕمؾ أُمرهؿ ِذم أظمرة وذًمؽ أهنؿ ًمق ُىم ِّر ُروا،
وم٘مٞمؾ :عم٤مذا ىمٚمتؿ ًمٜمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمً٤مم قمٚمٞمٙمؿ ىم٤مًمقاُ :م٤م ىمٚمٜم٤م اًمً٤مم ،ىمٚمٜم٤م اًمًالم ،واًمًٛمع خيٓمئ،
يٕمٜمل ُم٤م ىمٚمٜم٤م اًمً٤مم قمٚمٞمٙمؿ ىمٚمٜم٤م :اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ؾمٛمٕمٙمؿ اظمٓم٠مُ ،مثؾ ُم٤م يٗمٕمؾ أهؾ اًمٜمٗم٤مق ،وم٠مهؾ اًمٜمٗم٤مق ُيٕمرومقن ذم
حلـ اًم٘مقل ،وهلؿ ِؾم َٞمامً ،مٙمـ ٓ يٕم٤مىم٥م أطمد سم٤مًمًٞمام ،ؾمٞمام ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٕمالُم٦م ،وٓ يٕم٤مىم٥م أطمد سمٚمحـ اًم٘مقل ٓ ،يٕم٤مىم٥م
إٓ سم٤مًم٘مقل اًمٍميح ،ومٝمذا هق ُمقوقع اخلالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعمً٠مًم٦مً ،مق ىم٤مل يمٚمٛم٦م فم٤مهره٤م اًمدقم٤مء ًمٚمٜمٌل
ُمٗمّمح٤م وٓ ُمٌٞمٜمً٤م.
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وطم٘مٞم٘متٝم٤م اًمدقم٤مء قمٚمٞمف ًمٙمـ ًمٞمس
ً
ىم٤مل رمحف اهلل:
« وٓ يؼال :هذا د٤ماء ٕماٛمقت وهق ٙمؼ ٭مقس ٕمسَّ٪ :منن ا٭مد٤ماء ٤مٜم اٛمسؾؿ٦م ٕماٛمقت وٖمرك ا٭مديـ مـ أ٤مظؿ

( )1ضمزء ُمـ احلدي٨م اًمً٤مسمؼ.
( )2ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.8 :
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ا٭مسَّ٬ ،مَم أن ا٭مد٤ماء ٕما٭مصحة وا٭مسالمة ٬مرامةش.
هذا إيراد ٓ حمؾ ًمفً ،مق ىمٞمؾ :وإن ىم٤مًمقا اًمً٤مم قمٚمٞمٙمؿ أي :اعمقت :وم٤معمقت ٓ سمد ُمٜمف ومدقم٤مئٝمؿ هذا ًمٞمس ؾمًٌّ٤م،
ومٛمـ َدقم٤م قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
هذا همػم صحٞمح،
ُمٕمٚمقم أن اًمدقم٤مء سم٤معمقت ٌّ
ؾم٥م يدقمق سمف اعمٌٖمض واًمٕمدوَ :
ٌ
وقمغم اعم١مُمٜملم سمٛمثؾ هذا وم٘مد أسمٚمغ ِذم اعمًٌَّ ِ٦م ،ومٙمام أن اًمدقم٤مء سم٤محلٞم٤مة واًمٕم٤مومٞم٦م ُِم َـ اإل ِ
يمرام ،ومٙمذًمؽ اًمدقم٤مء سم٤معمقت
يٕمٚمؿ اهٛمٞمع أٟمف ُِمـ ومٕمؾ اًمٕمدو واعمٌُْٖمض واعمٔمٝمر ًمٚمٛمًٌَّ٦مً ،مق ىم٤مل قمٚمٞمؽ اعمقت هٙمذا ومٛمًٌ٦مً ،مٙمـ ُمثؾ ُم٤م شم٘مدم
هٜم٤مك ٓ ئمٝمروهن٤م اإلفمٝم٤مر هبذا اًمقوقح.
ىم٤مل رمحف اهلل:
ٖمـؼصا٪ ،منكف َِّ ٕمف ا٭مؼتؾ ٬مَم ٖمؼدم٪ ،منن ا٭مؽػر ٭مقس
١متَم و٠مباا أو ً
«ا٭مـقع ا٭مثاِن :اخلٞم٪ ،مؽؾ ما ٤مده ا٭مـاس ً

٠مبا وْم ٍ
مستؾزما ٭مؾسَّ ،وا٭مؽؾؿة ا٭مقاٙمدة ٖمؽقن ْم ٍ
٪معؾؿ أكف ُيتؾػ ٕماٚمتالف ا٭مـاس
ٙمال ٭مقست
ٕمسَُّ ،
ٍّ
ٙمال ا
ً
ِ
٠مبا ْم ُ٤م ْرف ا٭مـاس
وإٙمقال وإ٫مقال ،وإذا َل يؽـ ٭مؾسَّ ٙمد ٭مغقي وٓ ذ٤مل ُر ِ٘م َع ٪مقف إِ َ٧م ا٭معرف٪ ،مَم ٬مان ا
ُْحِؾ ٤مؾقف ٬مالم ا٭مصحإمة ريض اهلل ٤مـفؿ وا٭معؾَمءش.
ظمؼما ،طم٤مصؾ ُم٤م ذيمره رمحف اهلل :أن حتديد هذه اًمٙمٚمٛم٦م أهن٤م ُمـ اًم ِ
هذا اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ اًم ِ
ً٥م أو ٓ
ً٥م ُم٤م يم٤من ً
عمَِ٤م يرضمع ومٞمف إِ َمم اًم ِ
ٜم٤مء قمغم ذًمؽً :مذا ذيمر أن اًمٙمٚمٛم٦م
ٕمرف ،وقمٚمٞمف :وم٢من ُم٤م َّ
قمده اًمٜم٤مس ًّ
ُ
ؾمٌ٤م وم٢مٟمف يٕم٤مُمؾ ص٤مطمٌف سمِ ً
ً٥م ،وذم طم٤مل آظمر ٓ شمٙمقن ؾمًٌّ٤م ،اقمتؼم ذًمؽ مم٤م ىمدُمتف ًمؽ ذم
اًمقاطمدة ىمد شمٙمقن ذم طم٤مل ُمـ إطمقال داظمٚم٦م ِذم اًم ِّ
ظمؼم ُأيب سمـ يمٕم٥م ريض اهلل قمٜمف ُمع إٟمّم٤مري طملم ىم٤مل إٟمّم٤مري  :واهلل ُم٤م أطم٥م أن سمٞمتل ُُم َٓمٜمَّ٥م سمٌٞم٧م حمٛمد
( )2

( )1

يب
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،اًمٙمٚمٛم٦م هذه حيتٛمؾ أن شمٙمقن ً
سمٖمْم٤م هقار اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق اًمذي ومٝمٛمف ُأ َ ر
ريض اهلل قمٜمف ،وهلذا عم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اؾمتٗمٝمٛمف وم٠مظمؼمه أٟمف يريد أن شمٙمت٥م ًمف ظمٓمقاشمف ذاهًٌ٤م إِ َمم
اعمًجد وظمٓمقاشمف إذا رضمع ،وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم« :إِن ٭مَ َ
تش .
اٙمتَ َسبْ َ
ؽ َما ْ
( )3

طمد ُمٕمروف  -يمام ًمٕمٚمف ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل
ومٚمذًمؽ َشمٗم٤موت اًمٙمٚمٛم٦م ويٜمٔمر ذم أُمره٤م ،وىمٚمٜم٤م أٟمف يٜمٔمر إذا حي يٙمقن هل٤م ٌّ
( )1ىمٞمؾ :اؾمٛمف :محٞمد ،وهق ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م سمـ زيد ،وهؿ سمٓمـ ُمـ إوس ،وىمٞمؾ :صمٕمٚمٌ٦م سمـ طم٤مـم٥م إٟمّم٤مري .اٟمٔمر« :ومتح اًمٌ٤مريش (.)35/5
( )2أيُ :م٤م أطم٥م أٟمف ُمِمدود سم٤مٕـمٜم٤مب ،وهل احلٌ٤مل إمم سمٞم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ،سمؾ أطم٥م أن يٙمقن سمٕمٞمدا ُمٜمف ًمتٙمثػم صمقايب ُ
٤مي
وظم َٓم َ
إًمٞمف.
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة – سم٤مب ومْمؾ يمثرة اخلٓم٤م إمم اعمً٤مضمد (ُ )663مـ طمدي٨م أيب سمـ يمٕم٥م ريض اهلل قمٜمف.
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طمد ُمٕمروف ِذم اًم ِ
شمٕم٤ممم  -يم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ُمـ اًمً٥م طمد ُمٕمروف ِذم اًم ِ
ٚمٖم٦م أو ِذم اًمنمع :وم٢مٟمف يٜمٔمر إمم
ٚمٖم٦م ،أو شم٘مدم ٌّ
ِّ
ُمقىمع اًمٙمٚمٛم٦م ِذم اًمٕم ِ
رف.
ُ
مثال ذ٭مؽً :
أطمدا أوص وم٘م٤مل :اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمقىمػ هذا هؿ أوٓدي ،يمٚمٛم٦م أوٓدي ِذم
ُمثال ِذم اًمقص٤مي٤مِ ًمق أن ً
ٚمٖم٦م ُم٤مذا شمِمٛمؾ شمِمٛمؾ اًمذيمر وإٟمثك يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ي ِ
اًم ِ
قؽ ُؿ اهللُ ِْم أَ ْو َٓدِ ُ٬م ْؿ ٭مِؾذ َ٬م ِر ِمثْ ُؾ َٙمظ ْإُ ْكثَقَ ْ ِ
قص ُ
٦م﴾ هذا
ُ
ِ
ًمٙمـ هذا اًمٕم٤مُمل اًمذي ىم٤مل ومٞمف :أوٓديُ ،م٤مذا يٗمٝمؿ يمٚمٛم٦م أوٓدي ٓ يٗمٝمؿ إٓ اًمذيمقر ،وم٢مذا يم٤من
ُمٕمٜم٤مه ِذم اًمٚمٖم٦مَّ ،
هذا ُمٕمٚمقُم٤م ُمٜمف أٟمف ي٘مّمد اًمذيمقر وٓ يدري سم٠من يمٚمٛم٦م إوٓد ِذم اًم ِ
ٚمٖم٦م شمِمٛمؾ اًمذيمر وإٟمثك :وم٢مٟمف يٕم٤مُمؾ سمحً٥م
ً
( )1

ىمّمده ،وم٢من ىمٞمؾ ًمف :يمؿ قمٜمدك ُمـ اًم ِ
قًمد ي٘مقل :قمٜمدي اصمٜم٤من قمٛمرو وزيدً ،مٞمس قمٜمدك إٓ هذا ي٘مقل ٓ :قمٜمدي
ِ
ِ
شمذيمرهـ ي٘مقل ٓ :اًمٌٜم٤مت همػم إوٓد هٙمذا َي ْٗمٝمؿ ،يٗمٝمؿ أن يمٚمٛم٦م اًمقًمد
َّ
سمٜم٤مت ،إن اًمٌٜم٤مت داظمٚم٦م ذم إوٓد عمَ٤م َحي ْ
ٚمٖم٦م شمِمٛمؾ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ي ِ
ظم٤مص٦م سم٤مًمذيمقر ُمع أهن٤م ِذم اًم ِ
قؽ ُؿ اهللُ ِْم أَ ْو َٓدِ ُ٬م ْؿ ٭مِؾذ َ٬م ِر ِمثْ ُؾ َٙمظ ْإُ ْك َثقَ ْ ِ
قص ُ
٦م﴾ .
ُ
( )2

وم٤محل٤مصؾ أن اًمٙمٚمٛم٦م حيت٤مج ذم ومٝمٛمٝم٤م ذم سمٕمض إطمٞم٤من إمم و٤مسمط اًمٕمرف إذا حي يٙمـ هل٤م طم ٌّد ُمٕمروف ِذم اًم ِ
ٚمٖم٦م أو
َ
ُمٕمروف ِذم اًمنمع ،وإذا أـمٚم٘مٝم٤م إٟمً٤من سم٤مًمقوع اًمٕمرذم وهق ٓ يدري سمٛمٕمٜم٤مه٤م ِذم اًم ِ
ٚمٖم٦م :وم٢مٟمف ي١مظمذ سمحً٥م إـمالىمف.
ىم٤مل رمحف اهلل:
٠مبا ْم ٤مرف ا٭مـاس ُْح ِ َؾ ٤مؾقف ٬مالم ا٭مصحإمة ريض اهلل ٤مـفؿ وا٭معؾَمء ،وإٓ ٪مال ،وكحـ كذ٬مر مـ ذ٭مؽ
«٪مَم ٬مان ا
أ٫مساما ٪مـؼقل١ ٓ :مؽ أن إ٣مفار ن
ا٭متـؼص وآ٠متفزاء ٕمف ٤مـد اٛمسؾؿ٦م ٠مَّ٬ :ما٭متسؿقة ٕما٠مؿ اْلَمر وا٭مؽؾَّ ،أو
ً
وصػف ٕماٛمَسؽـة ِ
إ٣مفار ا٭متؽذيَّ ٤مٜم
واخل ْزي واٛمفاكة ،واإلٚمبار ٕملكف ِْم ا٭معذاب ،وأن ٤مؾقف آٗمام اخلالئؼ ،و٬مذ٭مؽ
ُ
ْ
و٘مف ا٭مطعـ ِْم اٛمؽذ ِ
١معرا ٪مفق إٔمؾغ ِْم
ب :مثؾ وصػف ٕملكف
٠ماٙمر ٚمادع ُ ْ
ِمتال ،وأكف يض َم ِـ اٖمبعف٪ ،منِ ْن َكظَ َؿ ذ٭مؽ ً
ٌ
ا٭م ِ
شتؿ٪ :منكف ُيػظش.
ً
ً٥م ،ويٛمٙمـ أن شم٘مًٛمف أٟم٧م أن إمم أرسمٕم٦م أىمً٤مم،
ظمؼما
داظمال ِذم اًم ِّ
ذيمر هٜم٤م ٟمامذج  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م ُ -ي َٕم رد ً

هذا اًمٙمالم اًمذي ؾمٛمٕمتف يٛمٙمـ أن شم٘مًؿ إًمٗم٤مظ اًمتل ؾمٛمٕمتٝم٤م إمم أرسمٕم٦م أىمً٤مم:
ِ
تًٛمٞم٦م سمام ٓ يٚمٞمؼ  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  -يمتًٛمٞم٦م َّ
أضمؾ اهلل وأيمرم ُم٘م٤مُمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف
ا٭مؼسؿ إولِ :ذم اًم

( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء.11 :
( )2ؾمقرة اًمٜمً٤مء.11 :

235

ّمتٯم ا٭مصارم اٛمسؾقل ٤مٜم ١ماٖمؿ ا٭مر٠مقل

٭مؾشقخ ٤مبد اهلل ا٭معـؼري

قمٚمٞمف ،يم٠من يًٛمٞمف أطمد ُمـ أقمداء اهلل –واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -سم٤مؾمؿ احلامر ،أو اًمٙمٚم٥م ومٝمذه ُمًٌ٦م فم٤مهرة ،وهٙمذا ًمق ؾمامه
داظمال ِذم اًم ِ
ً
سمٖمػم هذيـ آؾمٛملم – ً
ً٥م :وم٤مٓؾمامن هٜم٤م جمرد ُمث٤مل قمغم هذا اًم٘مًؿ إول،
ٕمد
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -عمَِ٤م ُي ر
ً٥م.
وم٤مًمتًٛمٞم٦م سم٠مي أؾمؿ يتْمٛمـ اًمتٜم٘مٞمص عم٘م٤مُمف اًمٙمريؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ٓ :ؿمؽ أٟمف داظمؾ ِذم اًم ِّ
ا٭مـقع ِ
ا٭مثاِن مـ هذه إ٭مػاظ :وصٗمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمام ٓ يٚمٞمؼ :يمقصٗمف سم٤معمًَٙمٜم٦م يم٠من ي٘مقل –أظمزاه اهلل-
ٟ :مٌٞمٙمؿ ُمًٙملم هٙمذا ،اعمًٙمٜم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م ِّ
اًمذ ًَّم٦م :وم٢مذا أـمٚمؼ قمغم ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمًٙمٜم٦م ومٝمق ؾم٥م ،أُم٤م
ًمٙم ِـ اعمُ ْٕمت٤مد ذم إـمالق هذه اًمٙمٚمٛم٦م إذا ىمٞمؾُ :مًٙملم اعمُٕمت٤مد إـمالىمٝم٤م سم٤معمٕمٜمك
اعمًٙمٜم٦م هلل قمز وضمؾ ومٝمل ُمـ قمٌ٤مدة اهللَ ،
اًمذي يدل قمغم َّ
ًمٙم ِـ اًمٕم٤مدة أٟمف
اعمذًم٦مً ،مٙمـ ًمق َىمٞمَّد أن مجٞمع اخلٚمؼ ُمً٤ميملم هلل قمز وضمؾ ووم٘مراء إًمٞمف ُم٤م ذم هذا إؿمٙم٤ملَ ،
إذا أـمٚمؼ دون أن ُي٘مٞمِّ َد َه٤م سم٤معمًٙمٜم٦م هلل قمز وضمؾ وم٢مٟمف ي٘مّمد اعمَ َّ
ذًم٦م – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -هلذا َعمِ٤م ورد َقمـ احلًـ اًمٌٍمي أٟمف
ِ
ُمٜمٙمرا وم٠مٟمٙمره
ىمٞمؾ ًمف أن ظم٤مرضمٞمً٤م ظمرج ِذم اخلُريٌ٦م ُم٤مذا ىم٤مل ىم٤مل اعمًٙملم ،اعمًٙمٜم٦م هٜم٤م ي٘مّمد هب٤م وٕمػ قم٘مٚمف ،رأى ً
ومقىمع ومٞمام هق أٟمٙمر ُمٜمف.
ُمرادا هب٤م اعمَ َذ ًَّم٦م
ومٙمٚمٛم٦م اعمًٙملم إذا أـمٚم٘م٧م –واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -قمغم اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قمغم هذا احلد ً

قمٞم٤مذا سم٤مهلل -ومال ؿمؽ أن هذا داظمؾ ِذم اًم ِ
واعمٝم٤مٟم٦م – ً
ً٥م ،اعمٝم٤مٟم٦م ُم٤مذا شمٕمٜمل ي٘مقل يم٠مٟمف يّمٗمف سم٤معمًٙمٜم٦م أو اعمٝم٤مٟم٦م شمٕمٜمل
–اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -اًمذل واًمْمٕمػ واحلَ َ٘م٤مرة – ً
صدا سمف ؾمٞمِّد وًمد آدم قمٚمٞمف اًمّمالة
ومٛمـ أـمٚمؼ ذًمؽ ىم٤م ً
قمٞم٤مذا سم٤مهللَ -

ؾم٥م َّأيام ؾم٥م ،وهٙمذا ًمق وصٗمف سم٤مخلزي ،اخلزي يراد سمف اهلقان ويراد سمف اًمٗمْمٞمح٦م ،ومٝمق ؾم٥م قمٔمٞمؿ –
واًمًالم وم٘مد َّ
ً
ُمٕم٤م.
ٌٞمح سم٤مٓقمتٌ٤مريـ ً
قمٞم٤مذا سم٤مهللَ -ىم ٌ
ا٭مـقع ا٭مثا٭مث ِمـ هذه إ٭مػاظُ :م٤م يٗمٞمد ؾمقء احل٤مل وىمٌٞمح اًمٕم٤مىمٌ٦م :وم٤مإلظمٌ٤مر سم٠مٟمف ِذم اًمٕمذاب ،أو أن قمٚمٞمف آصم٤مم
ؿمٜمٞمٕم٤م ومٝمق شمٙمذي٥م سيح ًمٚمٜمٌقةٕ :ن وصٗمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمذًمؽ ي٘متيض ضمٕمؾ ُم٤م
اخلٚمؼ :ومٝمذا ُمع يمقٟمف ؾمًٌّ٤م ً
دقم٤م إًمٞمف ُمـ احلؼ واهلدى قملم اًمٌ٤مـمؾ وقملم اًمْمالل ،اًمذي ص٤مر سمزقمؿ قمدو اهلل اًمٗم٤مؾمد هذا ص٤مر ِذم اًمٕمذاب
وقمٚمٞمف آصم٤مم اخلالئؼ.
ُمٕمٚمقم أن أيمرم اًمٜم٤مس ُمٜمزًم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة قمغم اإلـمالق هق رؾمقل اهلل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،وأن ًمف
أضمقر ُمـ شمٌٕمف ُمـ ُماليلم اًمٌنم إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦مٟٕ :مف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد َّ
دل قمغم اهلدى ،ومٙمؾ َُمـ قمٛمؾ اهلدى
إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ُِمـ أهؾ اإلؾمالم ،وم٢من ًمٜمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمثؾ أضمقرهؿ ،ومٝمذا اًمٙمالم – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -يمام
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ؾمٛمٕم٧م ُمع يمقٟمف ُِمـ اعم ِ
ًٌ٦م ٓ يزيؾ طمرىمتٝم٤م  -يمام ىمٚمٜم٤م  -إٓ اًمًٞمػ ،اًمذي يٓمٞمح سمرأس قمدو اهلل اًمذي ىم٤مهل٤م.
وـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ إذا ؾمٛمع اًمٙمالم اًمً٤مسمؼ ذم ظمالف أهؾ اًمٕمٚمؿ :هؾ ي٘متؾ اًمً٤مب أو ٓ ي٘متؾ اًمً٤مب ي٘متؾ سمٙمؾ
ِ
طمتام ،إذا شم٠مُمؾ هذه اًمٙمٚمامت
طم٤مل إذا يم٤من ُم َـ اعمًٚمٛملم هذا حمؾ إمج٤مع ،هؾ يًتت٤مب أو ٓ يًتت٤مب وَي٥م ىمتٚمف ً
ِ
يتْمح ًمف ُمٕمٜمك رضمح٤من اًم٘مقل سم٘متٚمف وقمدم اؾمتت٤مسمتفٕ :ن ُمثؾ هذا اًمٙمالم ومٞمف ُمـ اه ِ
قىم٤مطم٦م سمتًٛمٞم٦م ٟمٌل اهلل -
رأة واًم
َّ
وأضمؾ اهلل ُم٘م٤مُمف  -سم٠مؾمامء اًمٌٝم٤مئؿ واحلٞمقاٟم٤مت ،أو وصٗمف سم٤محل٘م٤مرة واًمقو٤مقم٦م واعمذًم٦م
صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف
ِِ
ِ
٦م﴾ ٓ يزيؾ طمرىمتف إٓ سم٤مًمًٞمػ ،وأن سمذًمؽ
ور َ٫م ْق ٍم ُم ْممـ َ
واخلزي ،هؾ ُمثؾ هذا يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َي ْشػ ُص ُد َ
رؤوؾمٝمؿ ذيمروا اًمًٞمػ ومخٌثقه ومامشمقا سمٖمٞمٔمٝمؿ ،ومٚمٝمذا اًم٘مقل
ٌدوا
َيٜمْ َز ِضمر يمثػم ُمـ أهؾ اًمٜمٗم٤مق اًمذيـ إذا أرادوا أن ُي ُ
َ
سم٤مؾمتت٤مسمتف ٓ ؿمؽ أٟمف ىمقل وٕمٞمػ ،وإن ىم٤مل سمف َُمـ ىم٤مل سمف ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل وهلؿ اضمتٝم٤مدهؿ.
( )1

ً
ٓطم٘م٤م  -هل١مٓء
ًمٙمـ ئمٝمر  -واهلل أقمٚمؿ ً -مٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أٟمف يٗمتح إسمقاب  -يمام ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م يمالم قمغم هذا أيْم٤م
صقرا ورؾمقُم٤مت ،وي٘مقل :اؾمتٖمٗمر اهلل ،أٟم٤م واهلل خمٓمئ،
يمالُم٤م أو
ؿمٕمرا ويٜمنم
ً
ً
ي٘مقل ىم٤مئؾ ُمٜمٝمؿ ُم٤م ي٘مقل ،ويٜمنم ً
وأٟم٤م ست أصكم ،وأٟم٤م يمٜم٧م خمٓمئً٤مٟ ،مزًم٧م قمٚمٞمؽ اهلداي٦م ومج٠مة! ص٤مدق شمٚم٘مل اهلل قمز وضمؾً ،مٙمـ شمذوق طمرىم٦م
أٟم٤مؾم٤م يٜمٔمرون ُم٤م اًمذي ؾمٞمحدث ًمٕمدو اهلل،
اًمًٞمػ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم٪َ ﴿ :م َ٨م ْد ِْبِؿ م ْـ َٚم ْؾ َػ ُف ْؿ﴾ ٕ :ن وراء هذا ً
اًمذي أدظمؾ هٙمذا ِذم اعم ِ
ٕمٛمٕم٦م ً
أوٓ ومٞمٓمٞمح سمرأؾمف َيم رٗمقا ،وإن يم٤مٟم٧م اًم٘مْمٞم٦م ىمْمٞم٦م أٟمف شم٤مب وأٟمف ٟمدم ،يٜمٗمتح أسمقاب
( )2

ً
ً
وومالٟم٤م ُم٤م ىمتٚمتف وشم٘متؾ
ومالٟم٤م
ٓطم٘م٤م قمـ أن شمًد هذا اًمٌ٤مب ،صمؿ إذا أردت أن شم٘متؾ
ٔظمريـ صمؿ شمٕمجز
ً
ٓطم٘م٤م ،وم٢من ً
وومالٟم٤م ،ومال ؿمؽ أن إُمر ذم هذا يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؿم٠من أظمرَ ﴿ :و٭مَ ُؽ ْؿ ِْم ا٭مْ ِؼ َص ِ
اص َٙمقَ ٌاة﴾ أٟمف يمام أن
ومالٟم٤م
ً
ً
وَيؽمأوا قمغم اًم٘م٤مشمؾ ،ومٙمذًمؽ طم٤مل ه١مٓء اًمًٌ٤مسم٦م اًمٙمٗمرة ،إذا أـمٞمح
اًم٘مّم٤مص ومٞمف طمٞم٤مة متٜمع اًم٘متٚم٦م ُِمـ أن ي٘متٚمقا
َّ
سمرؤوؾمٝمؿ َيم رٗمقا ،وإذا ُأ ُْم ِٝمٚمقا واًمتُ ِٛم َس هلؿ إقمذار .وؾمٛمٕم٧م يمٚمٛم٦م ُمٜمٝمؿ ؿمٌ٤مب وأهمرار وُمً٤ميملم ،ؿمٌ٤مب وأهمرار
( )3

أرأي٧م إن ضمٚمدوا اُمرأة أو ىمتٚمقا ً
رضمال ،وىم٤مل ىم٤مئؾ :ؿمٌ٤مب وأهمرار ُمـ يًٛمع هلذا اًمٙمالم ُم٤م أطمد يًٛمع ،هذا
اًمً٥م أؾمقأ ُمـ اًمزٟم٤م ،وأؾمقأ ُِمـ اًم ِ
٘متؾ ،وأؾمقأ ُِمـ ىمٓمع اًمٓمريؼ ،وأؾمقأ ُِمـ ظمٓمػ اًمٜم٤مس ،وأؾمقأ ُِمـ يمؾ ُضمرم
شمتخٞمٚمف ،أومٔمع ُم٤م يٙمقن هذا اًمٚمقن ُِم َـ اًمٙمٗمر واًمنمك :ومٚمٝمذا اًمّمحٞمح ٟم٘مقل :أن ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ذم سمٕمض إطمٞم٤من
( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.14 :
( )2ؾمقرة إٟمٗم٤مل.57 :
( )3ؾمقرة اًمٌ٘مرة.179 :
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يًٛمع اًمٙمالم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل واخلالف ،اخلالف اًمٜمٔمري صمؿ إذا دظمؾ إمم ُمثؾ هذه إىمقال اشمْمح ًمف
طمد هل٤م –قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل.
أسمقاسم٤م ٓ َّ
اعمٗمًدة اًمٙمٌػمة اًمتل يٛمٙمـ أن شمٜمجؿً ،مق ىمٞمؾ إن ه١مٓء ٓ :ي٘متٚمقنٟٕ :مف يٗمتح ً

ا٭مـقع ا٭مرإمع َّا يدٚمؾ ِْم اخلٞم اٛمتضؿـ ٭مؾسَّ :إفمٝم٤مر اًمتٙمذي٥م قمغم وضمف اًمٓمٕمـ ومٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
يم٤مٕوص٤مف اعمذيمقرة هٜم٤م ُِم ِـ ِّادقم٤مء أٟمف ؾم٤مطمر –أقمقذ سم٤مهلل -أو ظم٤مدع أو حمت٤مل أو يي َُم ِـ َّاشمٌٕمف ،وم٢من وضمف اعمًٌ٦م
ضمكم ،ذم ُمثؾ هذه إًمٗم٤مظٕ :هن٤م ُمٜم٤مىمْم٦م ًمٚمٜمٌقءة.
واًمتٙمذي٥م ٌّ

ً
إذآ :طمظ ُم٤مذا يم٤من أقمداء اًمرؾمقل يّمٗمقن سمف رؾمؾ اهلل صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿ ،يّمٗمقن أهنؿ ؾمحرة ،ؾمًٌّ٤م
وشمٜمٗمػما قمٜمٝمؿ ،مم٤م يٜمًٌقن إِ َمم اًم ِ
اًمتٗمْمؾ قمغم
أيْم٤م اعمٙمر وآطمتٞم٤مل ،يمقصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ إٟمام يريدون سمدقمقَتؿ
ر
رؾمؾ ً
ً
ِ
٨م مثْ ُؾ ُؽ ْؿ ُي ِر ُيد َأن َيتَ َػض َؾ َ٤م َؾقْ ُؽ ْؿ﴾  ،أي٦م
همػمهؿ ،وإظمراج ظمّمقُمٝمؿ ُمـ أوـم٤مهنؿ يمام ىم٤مًمقاَ ﴿ :ما َه َذا إِٓ َٕم َ ٌ
( )1

ِ
إظمرىُ ﴿ :ي ِر ُيد َأن ُ ْ
قه ِْم اٛمَْ ِديـَ ِة ٭مِتُ ْخ ِر ُ٘مقاْ ِمـْ َفا
ُي ِر َ٘م ُؽؿ م ْـ َأ ْرَ ُؽ ْؿ﴾ ِ ،ذم أي٦م إظمرى﴿ :إِن َه َذا ٛمَ ْؽ ٌر م َؽ ْر ُُت ُ ُ
َأ ْه َؾ َفا﴾ .
( )2

( )3

ومٛمرادهؿ ٟمًٌ٦م اًمرؾمؾ صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿ إِ َمم َاعم ِ
هلؿ ُم٘م٤مصد أظمرى – ً
ٙمر وآطمتٞم٤ملَّ ،
قمٞم٤مذا سم٤مهللُِ -مـ
وأن َ

ىمقل أهؾ اًمزيغ واًمْمالل.
ٞم٤مذا سم٤مهللَّ -
مم٤م ذيمره :أن يّمػ اًمً٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مٟمف يي َُم ِـ َّاشمٌٕمف ،وم٢من ُمٕمٜم٤مه – قم ً
أن
ِ
ِ
أض هبؿٟ ،مٌَّف رمحف اهلل إمم َأ َّن اًمً٤مب إذا َٟم َٔم َؿ ؾمٌِّف ذم ؿمٕمرَّ ،
ضمدا:
وم٢من هذا
يًتٗمحؾ ًّ
ذا قمغم َأشمٌْ٤مقمف وًمذا َّ
اعمَتٌقع يم٤من ًّ
أيْم٤م ويٌ٘مكٓ :طمظ سمٕمض أؿمٕم٤مر اه٤مهٚمٞم٦م ىمٌؾ اإلؾمالم ُمقضمقدة إِ َمم أ ِنُ ،م٤م اًمذي
ِٕ َّن اًمِمٕمر  -يمام شم٘مدم  -يٜمتنم ً
ِ
دُمر اعمًٚمٛمقن وـمٛمًقا ُم٤م يم٤من ُِمـ
أسم٘م٤مه٤م اًمِمٕمر ًمف ؿم٠من آظمر ظمٓمػم ًّ
ضمدا أٟمف ُيٌ٘مل اعمًٌَّ٦م ،وم٠مُمر اًمِمٕمر أظمٓمر :هلذا َّ
قمددا ُِم َـ اًمٙمٗم٤مر
أؿمٕم٤مر اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ؾمٌقا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٘مد هدى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
ومٓمٛمًٝم٤م اعمًٚمٛمقنٕ :ن هذا مم٤م ٓ َيقز أن يٜمنم ي٘م٤مل :اؾمٛمع هج٤مء اسمـ اًمزسمٕمراء أو هج٤مء أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث،
ِ
ٕمٌ٤مرات اًمتل ىم٤مهل٤م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ َيقز ُمثؾ هذا ،وٓ َيقز ٟمنمهَ ،ي٥م
اؾمٛمع شم٠مُمؾ ُم٤م ومٞمف ُِمـ اًم
شمٕمد ُِمـ إ ِ
دب اًمذي يدل قمغم
ـمٛمًف ،قمٙمس ُم٤م يردده قمٌٞمد اًمٗمقى اًمتل يًٛمقهن٤م احلري٦مٕ :ن ُمثؾ هذه اًمٌالي٤م ر
( )1ؾمقرة اعم١مُمٜمقن.24 :
( )2ؾمقرة اًمِمٕمراء.35 :
( )3ؾمقرة إقمراف.123 :

238

ّمتٯم ا٭مصارم اٛمسؾقل ٤مٜم ١ماٖمؿ ا٭مر٠مقل

٭مؾشقخ ٤مبد اهلل ا٭معـؼري

روح ؿمٕمري٦م قمذسم٦م ،ومٞمٜمنم ُمراقم٤مة حلري٦م اًمٜمنم! سم٘مٓمع اًمٜمٔمر َقمـ اعم ِ
ٕم٤مين اخلٌٞمث٦م اًمٙمٗمري٦م اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م ،هذا اًمٙمالم ٓ
َيقز أن ي٘م٤مل ذم ؿمٕمر ىم٤مل ومٞمف ٟم٤مفمٛمف ُمًٌ٦م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وٓ يٛمٙمـ أن ي٘مقل هذه إٓ َُمـ هؿ ذم
ِ
قن إِ ْن ُه ْؿ إ ِٓ َ٬مإَ ْك َع ِ
ام َٕم ْؾ ُه ْؿ َأ ََ نؾ َ٠مبِ ًقال﴾ .
َّ َأن َأ ْ٬مثَ َر ُه ْؿ َي ْس َؿ ُعق َن أَ ْو َي ْع ِؼ ُؾ َ
قمداد َُمـ ىم٤مل اهللَ ﴿ :أ ْم َ َْت َس ُ
سمؾ َي٥م ـمٛمس ُمثؾ هذا اًمٜمقع ُمـ اًم ِ
ؿمٕمرا ُيٜم٤مل ومٞمف ُِمـ اًمٜمٌل صغم اهلل
ِمٕمر ،وقمدم ٟمنمه ،ويمؾ َُمـ وصػ ً
( )1

داظمؾ ِذم اًم ِ
ٌ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مٟمف ُِمـ اإل ِ
ً٥م ،يٕمٜمل ذاك ؾم٥م ذم
سمداع اًمٗمٜمل ،وسم٠مٟمف يدل قمغم ىمرحي٦م ضمٞمدة ًمٚمِم٤مقمر :وم٢مٟمف
ٕمٚمؼ قمغم ؿمٕمره :أٟم٤م ُم٤مزم ٓ ،قمالىم٦م زم سم٤معمٕمٜمكِ ،
ؿمٕمر ،ومٝمذا أشمك يم٤مًمٜم٤مىمض إديب ُي ِّ
ًمٙم ْـ أٟم٤م أحتدث قمـ هذه اعمْم٤مُملم،
اعمْم٤مُملم طمًٜم٦م ضمٞمدة ،أٟم٤م أحتدث َقمـ اًمٜمٔمؿ اًمِمٕمري ،ومٝمذا ٟمقع ُمـ اإلىمرار –واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -يدظمؾ سمف اعمُ ِ٘م رر ِذم
اًم ِ
طمد اًمٙمٗمر ،ومٙمذًمؽ َُمـ ُمدح اًمً٤مب ووصػ قمٛمٚمف
أىمر اًمٙمٗمر وُمدطمف ،وم٢مٟمف يٙمقن داظمؾ ذم ِّ
ً٥م ،يمام أن َُمـ َّ
سم٤مإلسمداع اًمٗمٜمل ،يمام طمّمؾ ُِمـ سمٕمض اًمٌٝم٤مئؿ وأؿمٌ٤مه إٟمٕم٤ممُ ،مدطمقا إًمٗم٤مظ اًمتل ُؾم٥م هب٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
ً٥م ،ؾمٞمٙمقن قمٜمدٟم٤م ٟمققم٤من ُِمـ اًم ِ
دظمقل ُمٌ٤مذ ِذم اًم ِ
ٌ
ً٥م:
وؾمٛمقه٤م سم٤مإلسمداع اًمٗمٜمل ،وهذا
وؾمٚمؿ ر
ا٭مـقع إول :اعمٌ٤مذ ًمٚمً٥م.
ا٭مـقع ا٭مثاِن :اعم٤مدح ًمٚمً٤مب اعمُ َح ًِّـ ًمِمٕمره اعمُ َز ِّيـ ًمف ذم أقملم اًمٜم٤مس ،ومٙمالمه٤م ؾم٥م :هذا سم٤مذ اًمً٥م ،وهذا
فمٝمػما ًمٚمٛمجرُملم.
وأىمره قمٚمٞمف وص٤مر
فم٤مهره َّ
وأيده َّ
ً
ىم٤مل رمحف اهلل:
«وأما إِ ْن أٚمٞم ٤مـ معتؼده ٕمغٝم ٢معـ ،مثؾ ٫مق٭مف :٭مست ُمتبعف ،٭مست مصد٫مف ،أو ٓ :أٙمبنف ،أو ٓ :أرىض ٕمف وٓ
٫مريـة ٤مٜم َٖم ن
ـؼصف٪ ،مؼد أٚمٞم ٕمؿعتؼده ،وهق ُيصؾ ْلفؾف أو ٭معـاده وٙمسده وٖمؼؾقد إ٠مالف.
ً
ر٠مقٓ وٓ هق كبل٪ :مفق ٖمؽذيَّ سيح ،و٬مؾ ٖمؽذيَّ ٪مؼد َٖمضؿـ كسبتف إِ َ٧م ا٭مؽذب ووصػف
وإذا ٫مالَ :ل يؽـ
ٕملكف ٬مذاب ،٭مَؽِ ْـ َٕم ْ٦م ٫مق٭مف :٭مقس ٕمـبل ،و٫مق٭مف٬ :مذاب َ٪م ْر ٌق مـ ٙمقث إن هذا إكَم ٖمضؿـ ا٭متؽذيَّ ٕمقا٠مطة ِ٤م ْؾ ِؿـا أكف
ِ
تؽذيَّ
ُمردا٬ ،مؿـ كػاها ٤مـف كا٠مبًا ٭مف إِ َ٧م ا٭م
كػقا ا
٬مان يؼقل :إِن ر٠مقل اهلل ،و٭مقس مـ كػك ٤مـ ٩مٝمه ٕمعض صػاٖمف ا
عد ٠مباا وٕمعضفا ٓ يعد ٠مباا.
ْم د٤مقاها ،واٛمعـك ا٭مقاٙمد ُيمدى ٕمعبارات ٕمعضفا ُي ن
ذُمل ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ً
هذا ِذم اًم ِ
وُم ْـ ُأقمٓمل اًمذُم٦م ،إذا ىم٤مل ُمثؾ هذه إًمٗم٤مظ ،إذا حي شم٘مؿ ىمريٜم٦م قمغم أٟمف
ُمثال َ
( )1ؾمقرة اًمٗمرىم٤من.44 :
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ي٘مقل ُمثؾ هذه إًمٗم٤مظ ِّ
ُمتٜم٘م ًّم٤م ،وإٟمام خيؼم قمـ طم٤مًمف اًمذي هق قمٚمٞمفُِ ،مـ أٟمف ٓ يريد اشمٌ٤مع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ،أو ٓ حيٌف ،وأٟمف ًمٞمس سمٛمّمدق ًمف :ومٝمذا َشمٌِ َع ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف أؾمالومف ُِمـ اًمٙم٤مومريـ ىمٌٚمف ،ومٝمؿ قمغم آصم٤مرهؿ
يٕمٛمٝمقن ،ومٝمق خيؼم قمـ طم٘مٞم٘متف وقمـ ُمٕمت٘مده ُِمـ أٟمف همػم ُمتٌع ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ راهم٥م ذم ُمت٤مسمٕمتف،
وُمع ذًمؽ وم٘مد شم٘مدم أٟمف ًمٞمس ًمف أن َيٝمر سم٤مًمٌ٤مـمؾ قمٜمدٟم٤م ،وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن هذا هق طم٤مًمف ٟمدري هبذا اًمذي أقمٓمٞمٜم٤مه
اًمٕمٝمد قمٚمٞمفً ،مٙمـ اهٝمر يمام شم٘مدم ًمٞمس ًمف أن يٗمٕمؾ.
واطمدا ىمد ُشم ُ
شمتْمٛمـ اًمً٥م ،وسمٕمض اًمٕمٌ٤مرات ٓ شمتْمٛمـ
ّم٤مغ صٞم٤مهم٦م
َّٟمٌف إمم أن اًمٕمٌ٤مرات اًمتل شمٗمٞمد ُمٕمٜمًك
ً
َّ
يمٛمـ ٟمٗم٤مه٤م ُمع ٟمًٌتف ًمٚمٙمذب ،وسمٙمؾ
ومٛمـ ٟمٗمك َقمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمض صٗم٤مشمف ٟمٗمٞمًّ٤م جم َّر ًدا ًمٞمس َ
اًمً٥مَ ،
ُمراراٟ ،محـ ٟمٕمٚمؿ أٟمف ُُمٜمْ َٓم ٍق قمغم يمٗمر يمثػمً ،مٙمـ ًمٞمس ًمف أن َيٝمر سمٙمٗمره.
طم٤مل ومٚمٞمس ًمٚمذُمل أن َيٝمر سمام يٕمت٘مد يمام ىمٚمٜم٤م ً
ىم٤مل رمحف اهلل:
مسؾَم و٘مَّ ٫متؾف ٕماإلْجاعٕ :كف ٬ما٪مر ٕمؾ أ٠مقأ ً
ٙمآ مـف.
«٪مصؾ ٪مقؿـ ٠مَّ اهلل ٖمعا٧م٪ :منن ٬مان ً
ٗمؿ اٚمتؾػ أصحإمـا و٩مٝمهؿ ْم ٫مبقل ٖمقٕمتفٕ ،مؿعـك أكف هؾ يستتاب ٬ماٛمرٖمد ويسؼط ٤مـف إذا أ٣مفر ا٭متقٕمة ٕمعد
ِ
سؾطان؟ ٤مٜم ٫مق٭م٦م:
ر٪معف ٭مؾ
أٙمد ا :أكف ٕمؿـز٭مة ٠ماب ا٭مر٠مقل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ٪مقف ا٭مروايتان٬ ،ما٭مروايت٦م ْم ٠ماب ا٭مر٠مقل صٜم اهلل
ومـ ٖمبعف ِمـ اٛمتلٚمريـ ،ويدل ٤مؾقف ٬مالم أْحد ،وهق مذهَّ أهؾ اٛمديـة.
٤مؾقف و٠مؾؿ ،هذه ٢مريؼة أِب اخلطاب َ
و٤مٜم هذه ا٭مطريؼة٪ :مظاهر اٛمذهَّ أكف ٓ يسؼط ا٭مؼتؾ ٕما٭متقٕمة ٕمعد ا٭مؼدرة ٤مؾقف٬ ،مَم ذ٬مركا ْم ٠ماب ا٭مر٠مقل
صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ.
وأما ا٭مرواية ا٭مثاكقة٪ :منكف يؽقن مر اٖمدا ،وٕما٭مرواية إو٧م ٫مال ما٭مؽ وا٭مؾقث وإمـ ا٭مؼا٠مؿ :إكف ُيؼتؾ وَل يستتَّ.
وا٭مثاِن :يستتاب وٖمؼبؾ ٖمقٕمتف ٕمؿـز٭مة اٛمرٖمد ،وهذا ٫مقل ا٭مؼايض وا٭م٨ميػ وإمـ ا٭مبـاء وإمـ ٤مؼقؾ ،مع ٫مقهلؿ :إن
٠ماب ا٭مر٠مقل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ٓ يستتاب ،وهق ٫مقل ٢مائػة ِمـ اٛمدكق٦م ،و٬مذا ذ٬مره أصحاب ا٭مشا٪معل٫ ،ما٭مقا:
٠مَّ اهلل ردة ،وهذا مذهَّ أِب ٙمـقػة.
٪ملما ملٚمذ مـ ا٠متتاب ا٭مساب هلل ور٠مق٭مف صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ٪ :مؼا٭مقا :هق ردة ،ومـ ٪مرق ٫مال٠ :مَّ اهلل ٬مػر
ِمض ٙمؼ هلل ،وهق ٠مبحاكف ُ٤مؾؿ مـف أكف يسؼط ٙمؼف َ٤مـ ا٭م ِ
ٌ
تائَّ وٓ يؾحؼف َ٩م َضاَة وٓ معرة ،وٙمرمتف ْم ٫مؾقب
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ا٭معباد أ٤مظؿ مـ أن َ َْتت ِ َؽفا ٘مرأة أٙمد ،وْبذا يظفر ا٭مػرق ٕمقـف وٕم٦م ا٭مر٠مقل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ،وٕكف ٙمؼ آدمل
٪مال يسؼط ٕما٭متقٕمة.
وٕما٭مـظر إ٧م أكف ٙمؼ هلل٪ ،مَم اكتفؽف مـ ٙمرمة اهلل ٓ يـجٞم إٓ ٕماْلد٪ ،مل١مبف ا٭مزكا وا٭مرس٫مة وا٭م٨مبش.
يمٌػما ،وٓ ؿمؽ أن ؾم٥م
هذا اًمٗمّمؾ ذم َُم ْـ ؾم٥م رب اًمٕم٤معملم ؾمٌح٤من اهلل وشمٕم٤ممم قمٛمـ ي٘مقل اًمٔم٤معمقن ً
قمٚمقا ً

ٌ
وُمٝمقل :وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ِذم ا ًَّمذيـ زقمٛمقا أن ًمف اًمقًمد:
اًمٕمٌد اًمذًمٞمؾ اًمْمٕمٞمػ هٌَّ٤مر اًمًاموات وإرض أُمر ُُم َر ِّو ٌع
ِ
ـش نؼ إَ ْر ُض َو َختِ نر ِْ
ات َيتَ َػط ْر َن ِمـْ ُف َو َٖم َ
ْح ِـ َو٭مَ ًدا﴾ ٕ :هنؿ ٟمًٌقا هلل
اد ا٭مس َؿ َق ُ
اْلبَ ُال َه ادا (َ )99أن َد َ٤م ْقا ٭مؾر ْ َ
﴿ َٖم َؽ ُ
( )1

ؾم٤مسم٤م هب٤م
يتٗمقه ذم طمؼ رب اًمٕم٤معملم سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمِمٜمٞمٕم٦م ًّ
سمٛمـ وصٚم٧م سمف اهرأة واًمقىم٤مطم٦م إمم أن َّ
شمٕم٤ممم ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ ،ومٙمٞمػ َ
رسمف شمٕم٤ممم
ً
ً
وُمتٕمٚم٘م٤م سمٛمّمػم اًمٙمٗم٤مر ِذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وم٢من ٟم٘مٛم٦م
ُمتٕمٚم٘م٤م سمحٙمٛم٦م اهلل،
قمٔمٞمام
أُمرا ً
وهذا اعمقوع يقوح ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ً
اهلل ُمـ أقمدائف سمٕمدم رمحتف هلؿ إذا أدظمٚمٝمؿ اًمٜم٤مر واصٓمرظمقا ومٞمٝم٤م وـمٚمٌقا اًمٕمقن ،شمتجغم ًمؽ ذم سمٕمض ضمقاٟم٥م ُمـ
طمٙمٛمتٝم٤م ذم ُمثؾ هذا ،ومٛمع أن رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم وؾمٕم٧م يمؾ رء ،إٓ أهن٤م حي شمِمٛمؾ ه١مٓء ،ه١مٓء اًمذيـ أُمْمقا طمٞم٤مة
ـمقيٚم٦م يًتٕمٛمٚمقن أٟمقاع ٟمٕمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ويًتٕمٞمٜمقن هب٤م قمغم أقمٔمؿ ُم٤م هنك قمٜمف قمز وضمؾ سمال طمٞم٤مء ،طمتك
وصٚم٧م هبؿ اهرأة إمم طمد اًمٙمٗمر ،سمؾ واهٝمر سمٛمًٌ٦م اهلل سم٠مَ َطم ِّ
ط اًمٙمٚمامت وأومٔمٕمٝم٤م وأظمًٝم٤م ،وهؿ اًمذيـ ٓ يًتٖمٜمقن
َقمـ اهللِ قمز وضمؾ ـمروم٦م قملم ،طمتك إن أٟمٗم٤مؾمٝمؿ اًمتل يٓمٚم٘مقن هب٤م شمٚمؽ إًمٗم٤مظ هل حمض ٟمٕمٛم٦م اهلل وومْمٚمف قمٚمٞمٝمؿ،
يٛمٚمقا ُمـ إذٓء أقمامهلؿ ِذم اًم ِ
يٙمٚمقا وحي َّ
وُمع ذًمؽ حي ِّ
ً٥مُ ،مع ـمقل أقمامر سمٕمْمٝمؿ – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -طمتك هٚمٙمقا وىمد
قم٘مقدا ـمقيٚم٦م ذم هذه اعمخزاة ً -
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -ومقضمدوا ُم٤م
ؿم٤مسم٧م ُمٜمٝمؿ اًمرؤوس ،وارشمٕمِم٧م ُمٜمٝمؿ إيدي ،وأُمْمقا
ً
طمرم اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٝمؿ اهٜم٦م.
قمٛمٚمقا
طم٤مضا ،وهلذا َّ
ً

ومتتْمح ضمقاٟم٥م ُمـ طمٙمٛم٦م ٟم٘مٛم٦م اهلل اًمٙمؼمى قمٚمٞمٝمؿ ِذم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٕمدم رمحتٝمؿ:
أوهلاٟ :مٌَّف قمٚمٞمف اعمّمٜمػ رمحف اهلل أن ؾم٤مب اًمرب ؾمٌح٤مٟمف أظمٌ٨م وأؾمقأ ُمـ اًمٙم٤مومرٕ :ن اًمٙم٤مومر اهٝمقل هؾ هق

تٕمٌد اًمنميمل ومٞمف شمٕمٔمٞمؿ ًمٚمرب ،يمام يتخذ اعمنميمقن اًمقؾم٤مئط سمٞمٜمٝمؿ وسملم
يتق رهؿ أن ُم٤م ي٘مقم سمف ُمـ اًم ر
يً٥م اهلل هق َ
ؼمرون هذا سم٘مقهلؿ :اهلل أقمٔمؿ ُِمـ أن ٟمت٘مرب إًمٞمف ُمٌ٤مذةٟٕ :م٤م أطم٘مر ُِمـ أٟمف ٟمٕمٌده شمٕم٤ممم،
اهللً :مت٘مرهبؿ إِ َمم اهلل ،صمؿ ُي ِّ
( )1ؾمقرة ُمريؿ.91،92 :

241

ّمتٯم ا٭مصارم اٛمسؾقل ٤مٜم ١ماٖمؿ ا٭مر٠مقل

٭مؾشقخ ٤مبد اهلل ا٭معـؼري

ومالطمظ أهنؿ سمٙمٗمرهؿ وذيمٝمؿ هذا ئمٜمقن أهنؿ يٕمٔمٛمقن اهلل ،أُم٤م َُمـ يً٥م رب اًمٕم٤معملم اًمً٥م اعمٕمروف ،ومال
يدقمل أٟمف يٕمٔمؿ اًمرب ؾمٌح٤مٟمف ،سمؾ هق يتٕمٛمد شمٜم٘مص ُم٘م٤مُمف قمز وضمؾ ،ومًٌح٤من اهلل وشمٕم٤ممم قمام ي٘مقل
يٛمٙمـ أن َّ
يمٌػما.
اًمٔم٤معمقن ًّ
قمٚمقا ً
ومم٤م يٜمٌف قمٚمٞمف ذم هذا اعمقوع سمٕمد اًمٙمالم قمغم طمٙمٛم٦م اهلل ،يٜمٌف قمغم صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل قمز وضمؾ اًمٕمٔمٞمٛم٦م،
وهل صٗم٦م طمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :وم٢مهنؿ يِمتٛمقن رب اًمٕم٤معملم ً
وهن٤مرا ،وهق ؾمٌح٤مٟمف وسمحٛمده يٓمٕمٛمٝمؿ
ًمٞمال
ً
ويً٘مٞمٝمؿ ويٕم٤مذم أضمً٤مُمٝمؿ ،ويٌ٘مٞمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ِذم احل ِ
ٞم٤مة ٓ يٕمجٚمٝمؿ سم٤مًمٕم٘مقسم٦مٕ :ضمؾ ذًمؽ َي ِردون اًم٘مٞم٤مُم٦م –
ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -سمال طمج٦م ىمد اٟم٘مٓمٕم٧م طمججٝمؿٟ ،مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م.
٘مدا :هؾ ٖمؼبؾ ٖمقٕمة ا٭مساب هلل ٤مز و٘مؾ؟
ٖمليت هـا مسل٭مة د٫مقؼة ا
شم٘مدم أن اًمّمحٞمح أن ؾم٥م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ٓ شم٘مٌؾ اًمتقسم٦م ُمٜمف ،ومٝمؾ شم٘مٌؾ شمقسم٦م ُمـ يً٥م اهلل قمز
َّ
وضمؾ
ضم٤مدا،
ي٘م٤مل :اقمٚمؿ أن يمٗمر ُمـ ؾم٥م اهلل ًمٞمس حمؾ ٟم٘م٤مش قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ،ومٝمق حمؾ إمج٤مع :ؾمقاء يم٤من
ُم٤مزطم٤م أم ًّ
ً
ً
ُمًتخٗم٤م يمام ووحٜم٤مه قمدة ُمرات ،ومٙمٗمره حمؾ اشمٗم٤مق ،يٌ٘مك أُمر
وؾمقاء َّادقمك أٟمف يٕمت٘مد اًمتحريؿ وٓ يًتحؾ أو يم٤من
شمقسم٦م اًمً٤مب ،ووح رمحف اهلل شمٕم٤ممم أن هٜم٤مك أيمثر ُمـ رواي٦م ذم شمقسم٦م اًمً٤مب هلل قمز وضمؾ:
ا٭مرواية إو٧م :أن َُمـ يً٥م اًمرب طمٙمٛمف هق قملم احلٙمؿ اًمذي شم٘مدم ذم َُمـ يً٥م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ،ويمام ىمٚمٜم٤م :إن اًمراضمح أن ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ شم٘مٌؾ شمقسمتف ،ومً٤مب اهلل ٓ شم٘مٌؾ شمقسمتف قمغم
اًمرواي٦م اعمٕمرووم٦م سم٠من ؾم٤مب اًمرؾمقل َي٥م ومٞمف اًم٘متؾ ،وٓ شم٘مٌؾ ُمٜمف اًمتقسم٦م ،وهل اًمتل ٟمص قمٚمٞمٝم٤م أمحد رمحف اهلل يمام
ِ
ً
ختٍم .هٜم٤م ي٘مقل أمحد رمحف اهلل وهق
شمٕمٚمٞم٘م٤م أووح مم٤م هق ِذم اعم
ىمدُمٜم٤م ،ي٘مقل أمحد هٜم٤م ويٕمٚمؼ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ ِذم إصؾ
ىمقل أهؾ اعمديٜم٦م ،ىمقل أهؾ اعمديٜم٦م اعمِمٝمقر :أن اًمتقسم٦م ٓ شمً٘مط اًم٘متؾ ،ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهللً :مق حي يرد أمحد هذا حي
خيّمف سم٠مهؾ اعمديٜم٦مٕ :ن أهؾ اًمٕمٚمؿ جمٛمٕمقن قمغم أن اعمًٚمؿ إذا ؾم٥م اهلل وضم٥م ىمتٚمف ،وإٟمام اخلالف ذم شمقسمتف ،ومٚمام أظمذ
أمحد سم٘مقل أهؾ اعمديٜم٦م قمٚمٛمٜم٤م أن ُمراده حمؾ اًمٜمزاع واخلالف وهق ىمٌقل اًمتقسم٦م.
أُم٤م يمٗمر اًمً٤مب ووضمقب ىمتٚمف ومٝمذا ًمٞمس حمؾ ظمالف ً
أصال ،إٟمام اًمٙمالم ذم شمقسمتف هذه اًمرواي٦م إومم ،وهل
ومٛمـ ؾم٥م اهلل أو ؾم٥م اًمرؾمقل
فم٤مهر اعمذه٥م يمام شم٘مدم ذم ؾم٤مب اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وقمغم هذه اًمرواي٦م َ
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صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢مٟمف حيٙمؿ ومٞمف سم٤مًم٘متؾ:
مجٞمٕم٤م.
إول :أٟمف يٙمٗمر ،وهذا حمؾ اشمٗم٤مق قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ً
ا٭مثاِن :قمغم هذه اًمرواي٦م أٟمف ٓ يًتت٤مب وإذا ىم٤مل :إين شمٌ٧م ٓ ،ي٘مٌؾ هذه ُمٜمف ويتحتؿ ىمتٚمف ،هذه هل اًمرواي٦م
إومم.
شم٘مدم ُمٕمٜم٤م أن ضمٝم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وضمٝم٦م اًمرب واطمدة :ومٓم٤مقم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـم٤مقم٦م هلل،
وُمٕمّمٞم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٕمّمٞم٦م هلل ،وؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأذي٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
واطمدا ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م :ؾمقاء ؾم٥م اًمرب شمٕم٤ممم أو ؾم٥م اًمرؾمقل صغم
ؾم٥م وأذي٦م هلل قمز وضمؾ :ومّم٤مر طمٙمؿ اًمً٤مب
ً
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يمام شم٘مدم َُمـ ىم٤مل :إن ؾم٤مب اهلل ورؾمقًمف يًتت٤مب ،وم٢من ذًمؽ ردة قمٜمدهؿ ي٘مقل واعمرشمد يًتت٤مب،
وشمٙمٚمٛمٜم٤م سم٤مُٕمس قمغم هذه اًمرواي٦م ُمـ طمٞم٨م إن إدًم٦م ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمً٥م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دًم٧م قمغم
قمدم اؾمتت٤مسمتف ،هٜم٤مك رواي٦م أظمرى سم٠من شمقسم٦م ؾم٤مب اهلل شمٕم٤ممم شم٘مٌؾ يم٤معمرشمدَ ،و ِذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ىم٤مًمقا :إن ؾم٤مب اًمرؾمقل
يً٥م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مًمقاُ :مـ ؾم٥م اهلل شمٕم٤ممم إذا شم٤مب
يً٥م اهلل وُمـ
ٗمرىمقا سملم ُمـ
ر
ر
ٓ يًتت٤مبَ :وم َّ
ىمٌٚمٜم٤م شمقسمتف وحي ٟم٘متٚمفُ ،مع أٟمف يٕم٤مىم٥م قمٜمد اهٛمٞمع قمغم يمؾ طم٤ملً ،مٙمـ إذا ؾم٥م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢مٟمف ي٘متؾ
وٓ يًتت٤مب.
هذه اًمرواي٦م يمام شمرى ومٞمٝم٤م شمٗمريؼ سملم ؾم٤مب اهلل وؾم٤مب اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم اًمٜمحق اًمذي ؾمٛمٕم٧م،
ومال سمد ُمـ سمٞم٤من ُم٠مظمذ هذه اًمرواي٦مٕ :ن ُِمـ اعم ِ
١ميمد أن ؾم٥م اهلل أقمٔمؿ وأهمٚمظ ُِم ْـ ؾم٥م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف
َ
وحي٘مـ دُمف إذا شم٤مب ،وٓ يًتت٤مب َُمـ ؾم٥م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمؾ
وؾمٚمؿ ،ومٙمٞمػ يًتت٤مب َُمـ ؾم٥م اهلل ُ
يتحتؿ ىمتٚمفُ ،مع أن ُضمرم ؾم٥م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أىمؾ ُمـ ضمرم ؾم٤مب اهلل شمٕم٤ممم
ِّسملم اًمِمٞمخ ُم٠مظمذ اًمرواي٦م ومٞمام ؾمٛمٕم٧مً ،مٙمٜمل أخلّمف ًمؽ ومٞمام ي٠ميت:
طمؼ هلل ،وشمقسم٦م َُمـ حي يّمدر ُمٜمف إٓ جمرد اًمٙمٗمر ُم٘مٌقًم٦م سم٢ممج٤مع
يمٗمر حمض ،وهق ٌ
ا٭مق٘مف إول :أن ؾم٥م اهلل ٌ
اعمًٚمٛملم :سمدًمٞمؾ أن اًمٜمّم٤مرى يًٌقن اهلل ِذم احل٘مٞم٘م٦م سم٘مقهلؿ :إِ َّن اهلل صم٤مًم٨م صمالصم٦م ،وسمٜمًٌتٝمؿ ًمٚمقًمد هلل قمز وضمؾ ،ويدل
ً٥م ُم٤م صمٌ٧م َقمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمام أظمؼم سمف قمـ رسمف شمٕم٤ممم ِذم احلدي٨م اًم٘مدد أن
قمغم أن هذا ٟمقع ُمـ اًم ِّ
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ِ
آد َم َو َما َيـْبَ ِغل ٭مَ ُف َذ٭مِ َ
اي َ٪م َؼ ْق٭مُ ُف َأن ِٔم َو٭مَ ًداش ه١مٓء اًمٜمّم٤مرى
ؽش إمم ىمقًمفَ « :أما َ١متْ ُؿ ُف إِي َ
اًمرب ىم٤مل١َ « :متَ َؿـل ْإم ُـ َ
ِ
قا إِن اهللَ َٗما٭مِ ُ
يـ َ٫ما٭مُ ْ
ث َٗمالَ َٗم ٍة﴾ صمؿ دقم٤مهؿ إِ َمم اًمتقسم٦م
يِمتٛمقن اهلل سمٜمًٌتٝمؿ ًمٚمقًمد وُمع ذًمؽ ىم٤مل اهلل﴿ :٭م َؼ ْد َ٬م َػ َر ا٭مذ َ
( )1

( )2

قن إِ َ٧م اهللِ َو َي ْس َت ْغ ِػ ُر َ
وك ُف﴾ .
قٕم َ
وم٘م٤ملَ ﴿ :أ َ٪مالَ َي ُت ُ
( )3

أيْم٤م :ىمد قمٚمٛمٜم٤م أن اهلل شمٕم٤ممم يً٘مط طم٘مف َقمـ اًم ِ
ت٤مئ٥م إذا شم٤مب اًمٕمٌد شم٤مب اهلل قمٚمٞمف :ؾمقاء أيم٤من ذم
ي٘مقل ه١مٓء ً
صٖم٤مئر اًمذٟمقب أو ذم يمٌ٤مئره٤م ،أو ِذم اًمٙمٗمر واًمردة ،ي٘مقلٟ :محـ ٟمٕمٚمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم يً٘مط طم٘مف ؾمٌح٤مٟمف وسمحٛمده:
ِ
قٕم ْ
قا﴾ وم٢مذا شم٤مب أطمد ُِمـ ذٟمٌف وم٢من
اب َ٤م َؾقْ ِف ْؿ ٭مقَتُ ُ
ٕن َُمـ شم٤مب إِ َمم اهلل شمٕم٤ممم شم٤مب اهلل قمٚمٞمف يمام ىم٤مل قمز وضمؾُٗ ﴿ :مؿ َٖم َ
( )4

اهلل شمٕم٤ممم ي٘مٌؾ ُمٜمف اًمتقسم٦م ،سمٜم٤مء قمٚمٞمف ىم٤مًمقا هذه اعم٘م٤مًم٦م.
ضرا إذا ؾمٌف أطمد ىم٤مًمقا ٓ :يٚمحؼ اًمرب
أمر آٚمر :ىم٤مًمقا :ؾم٥م اهلل شمٕم٤ممم هؾ يٚمحؼ رب اًمٕم٤معملم همْم٤مو٦م أو
ً
ضرا ،يمام ورد ِذم احلدي٨م اًم٘مدد أن اًمرب شمٕم٤ممم ىم٤مل« :إِك ُؽ ْؿ ٭مَ ْـ َٖم ْب ُؾ ُغقا ُرضي َٙمتك
قمز وضمؾ همْم٤مو٦م أو
ً
َٖم ُض ِ
وِنش .
ن
( )5

رُم٦م اًمرب ذم ىمٚمقب اًمٕمٌ٤مد أقمٔمؿ ُِمـ أن ُيتٙمٝم٤م اًمً٤مب سمجرأشمف ،ىم٤مًمقا :أُم٤م ؾم٥م اًمرؾمقل صغم
ىم٤مًمقا ً
أيْم٤مُ :
وطم َ

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمختٚمػ ،وهذا ُم٤م ؾمٞمتٌلم -إن ؿم٤مء اهللِ -ذم اًمقضمف اًمث٤مين.
ا٭مق٘مف ا٭مثاِن :أن ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َّ
شمٕمٚمؼ سمف طمؼ آدُمل ،ومال شمثٌ٧م طمرُم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ي٘مقل اًمِمٞمخ إٓ سم٤مؾمتالم اًمً٤مب أي :سم٤مؾمتئّم٤مًمفٕ :ن ؿمتؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٜم٘مص ُِمـ طمرُمتف قمٜمد
يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس ،سمخالف ؾم٥م اهلل ي٘مقل :إذا حي حيي طملم ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م اعمٜمتٝمؽ حلرُمتف:
وم٢من ذًمؽ ؾمٞمٗميض إمم ومً٤مد قمٔمٞمؿ.
ا٭مق٘مف ا٭مثا٭مث :أن ؾم٥م اًمرب ًمٞمس ًمف ٍ
داع قم٘مكم ِذم اًمٖم٤مًم٥م ،سمخالف ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:
﴿و ُه َق ا٭م ِذي َي ْب َد ُأ َْ
اخل ْؾ َؼ ُٗمؿ ُي ِع ُقد ُه﴾ (ُ )3193مـ طمدي٨م أيب هريرة
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ – سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ :
ريض اهلل قمٜمف.
( )2ؾمقرة اعم٤مئدة.73 :
( )3ؾمقرة اعم٤مئدة.74 :
( )4ؾمقرة اًمتقسم٦م.118 :
( )5أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة  -سم٤مب حتريؿ اًمٔمٚمؿ (ُ )2577مـ طمدي٨م أيب ذر ريض اهلل قمٜمف.
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وم٤مًمدواقمل ًمًٌف ُِمـ ِىم ٌَ ِؾ أقمداء اإلؾمالم واعمٜم٤موم٘ملم ُمتقومرة ُمقضمقدة ،وـمٌ٤مئٕمٝمؿ اخلٌٞمث٦م شمدقمقهؿ ٓرشمٙم٤مب ضمرم
ؾم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ ،وسمِٜم َ٤مء قمغم ذًمؽ ىم٤مل اًمِمٞمخ :اؿمتٛمؾ ؾم٥م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم
طمد خمّمقص ُِمـ َشم ر
قومر اًمدواقمل ًمًٌف ُِمـ ِىم ٌَ ِؾ أهؾ اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق ،وأن طمرُمتف
ظمّم٤مئص ٟم٤مؾم٥م أن َيٕمؾ ًمًٌف ٌ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٜمتٝمؽ سم٤مًمً٥م ،وأن ذم ؾم٥م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًّ
طم٘م٤م عمخٚمقق ،وهق رؾمقل
اهلل ومال شمٜمحًؿ هذه اعمٗمًدة إٓ سمتحتؿ ىمتؾ اًمً٤مب واًمِم٤مشمؿ ًمٜمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
صمؿ َٟمٌَّف قمغم أُمر يمثػم إمهٞم٦م ِذم اعمً٠مًم٦م ،وهق أن اًمذي َيٕمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ يِمددون ذم قمدم ىمٌقل شمقسم٦م اًمً٤مب
ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً :مٞمس راضمع ًمٙمقن ضمرم ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أقمٔمؿ ُمـ ضمرم ؾم٤مب اهلل
–طم٤مؿم٤م هلل ُمـ ذًمؽ.-

ي٘مقل اًمِمٞمخَُ :مـ ٟمٔمر إمم حتتؿ اًمٕم٘مقسم٦م وؾم٘مقـمٝم٤م ُِمـ ضمٝم٦م يمؼم اًمذٟم٥م وصٖمره ،وم٘مد ٟم٠مى وأسمٕمد قمـ ُمً٤مًمؽ
اًمٗم٘مف واحلٙمٛم٦م وأقمٓم٤مك ً
ُمث٤مٓ :ىم٤مل ٟمحـ ُٟم ِ٘م رر أهؾ اًمذُم٦م قمغم أقمٔمؿ اًمذٟمقب وهق اًمنمك - .ىمٚمٜم٤م :إذا اؾمتخٗمقا وحي
ئمٝمروا  -وًمٙمـ ٓ ٟم٘مرهؿ قمغم اًمزٟم٤م واًمنىم٦م واًمٙمٌ٤مئر ،وحي ِ
يٕمـ ذًمؽ أن اًمزٟم٤م واًمنىم٦م أقمٔمؿ ُمـ اًمنمك ،صمؿ ذيمر
أن اهلل شمٕم٤ممم قم٤مىم٥م ىمقم ًمقط ًَم َّذام وىمٕمقا ذم وم٤مطمِم٦م اًمٚمقاط ُمع أن إرض ممٚمقءة سمٛمنميملم حي يٕم٤مىمٌٝمؿ ،ومٝمؾ اًمٚمقاط
أؿمد ُمـ اًمنمك ُٓ ،م٤م أطمد ي٘مقل هذا.
ومٞم٘مقل ٓ :أطمد يٜمٔمر ذم ُمقوقع اًمٕم٘مقسم٦م وحتتؿ إٟمزال اًمٕم٘مقسم٦م إِ َمم اًمٜمٔمر إِ َمم اه ِ
رم ُِمـ طمٞم٨م يمؼمه وصٖمره ،سمؾ
ِمقف اًمٜمٗمقس إًمٞمٝم٤م ُمع أن صمٛم٦م ذٟمق ًسم٤م أؿمد وأؾمقأ ُمـ هذه ،وحي َيٕمؾ
رادقم٤م
اًمنمع َيٕمؾ ًمٌٕمض اهرائؿ ً
وزاضمرا ًمتَ ر
ً
اًمنمع هل٤م قم٘مقسم٦م ،ومثٛم٦م ضمرائؿ حي َيٕمؾ هل٤م اًمنمع قم٘مقسم٦م وهٜم٤مك ضمرائؿ ضمٕمؾ اًمنمع هل٤م قم٘مقسم٦م ،عم٤مذا ضمٕمؾ اًمنمع
ِمقف هل٤م :وم٤مًمزٟم٤م – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل-
ًمٚمجرائؿ اًمتل هل دون اهرائؿ إيمؼم ضمٕمؾ هل٤م قم٘مقسم٦م حمددة ٕن اًمٜمٗمقس َشمتَ َّ
شمتِمقف اًمٜمٗمقس اعمريْم٦م إًمٞمٝم٤م ،ومجٕمؾ هل٤م طمدود هؾ اًمزٟم٤م واًمٚمقاط واًمنىم٦م أؿمد ُمـ
واًمٚمقاط –أظمزى اهلل أهٚمفَّ -
ذك اًمٙمت٤ميب ٓ ًمٞمً٧م أؿمد ،وًمٙمـ ُمع ذًمؽ إذا زٟم٤م اًمٙمت٤ميب اعمٕم٤مهد أىمٛمٜم٤م قمٚمٞمف احلد ،شم٘مٞمٛمقن قمٚمٞمف احلد وأٟمتؿ
شمٕمٚمٛمقن أٟمف ي٘مقل أن قمٞمًك صم٤مًم٨م صمالصم٦م ٟمٕمؿٕ :ن ُمٜم٤مط اًمٕم٘مقسم٦م ًمٞمس سم٤مًميورة أن يٙمقن سمٙمؼم اًمذٟم٥م وصٖمره،
ضمٕمؾ اًمنمع زواضمر ًمٚمٕم٘مقسم٤مت سمحً٥م اٟمٌٕم٤مث اًمٜمٗمقس إًمٞمٝم٤م ،وهذه اعمً٠مًم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم طمٙمٛم٦م اًمنمع ،وهلذا شمقضمد
ٙمٌ٤مئر ًمٞمس هب٤م طمد ًَم ِٙمٜمَّٝم٤م هم٤مي٦م ِذم اًمِم ِ
ٙمٌ٤مئر ،شمقضمد أُمقر ُمـ اًم ِ
أُمقر أؾمقأ ُمـ اًم ِ
ٜم٤مقم٦م ،وىمد شمٙمقن أؾمقأ ُمـ سمٕمض
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اًمذٟمقب اًمتل ومٞمٝم٤م طمد ،ومٝمؾ ُمٕمٜمك ذًمؽ َّ
أن اًمذٟمقب اًمتل ومٞمٝم٤م طمد أيمؼم سمٙمؾ اقمتٌ٤مر ًمٞمس سم٤مًميورة.
وم٤محل٤مصؾ أن ُمثؾ هذه ،يٕمٜمل قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل :قم٘مقق اًمقاًمديـ ُمـ أقمٔمؿ اًمذٟمقب وأؿمده٤م وأومٔمٕمٝم٤م هؾ ومٞمف
طمدُ ،م٤م ومٞمف طمد ،هذا اًمذي أشمٕم٥م واًمديف هم٤مي٦م اإلشمٕم٤مب ،طمتك أوصؾ طم٤مهلام إمم ْ
أن ُيّم٤مسم٤م سم٤مُٕمراض واًمْمٞمؼ إمم َأ ْن
هٚمؽ وشمقذم همػم ِ
راوٞمَ ْلم قمٚمٞمف ،ويٙمالٟمف إِ َمم اهلل قمز وضمؾ ِذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٞمجد احلً٤مب ُمع ظمٌٞم٨م ُم٤م ومٕمؾ ُمٕمٝمام ُِم َـ
اًم ِ
ٌخؾ قمٚمٞمٝمام سم٤مًمٜمٗم٘م٦م ،ودء إًمٗم٤مظ ،وىمٌٞمح اًمٙمالم اًمذي أؾمٛمٕمٝمام ،وقم٤مؿم٤م ُمٕمف ذم قمذاب قمنميـ صمالصملم ؾمٜم٦م
طمتك شمقذم ،هؾ ضمرُمف أيمؼم أم ضمرم اًم٘م٤مذف ضمرُمف أيمؼم هذا ،وُمع ذًمؽ اًم٘م٤مذف ًمف طمد ،وقم٘مقق اًمقاًمديـ ًمٞمس ًمف
طمد.
أن شمٙمقن يمؾ ضمريٛم٦م هل٤م طمد أقمٔمؿ ُِمـ اه ِ
ومٚمٞمس سم٤مًميورة ْ
ريٛم٦م اًمتل ًمٞمس هل٤م طمد ،وم٤مًمِمٞمخ ي٘مقل ٓ :يٜمٔمر إِ َمم
اخلالف ذم ُمً٠مًم٦م ؾم٤مب اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمحٞم٨م ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف اًمتقسم٦م ،وؾم٤مب اًمرب سمحٞم٨م أن يٛمٙمـ أن
شم٘مٌؾ ُمٜمف اًمتقسم٦م ،قمغم ىمقل ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ .يٜمٔمر إمم ضمٝم٦م قمٔمؿ اهُرمً ،مٙمـ يٜمٔمر إِ َمم اًمدواقمل واًمٌقاقم٨م
اًمتل شمٌٕم٨م يمثػم ُِمـ اعمٜم٤موم٘ملم قمغم اًمً٥م واًمٙمٗم٤مر َأ ْي ًْم٤م ُِمـ اعمٕم٤مهديـ قمغم ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وٓ
شمٜمٌٕم٨م ً
ُمثال مه٦م اًمٜمٍماين ًمٞمً٥م اهللٕ :ن اًمٜمٍماين ًمق ؾم٥م اهلل قمز وضمؾ ًمٖمْم٥م اعمًٌ٦م اعمٕمرووم٦م ويمذا اًمٞمٝمقدي
ود سم٠من يً٥م اهللً ،مٙمـ اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين ُِمـ
ي٘مقل ٓ أرى أن يً٥م اهلل ،وم٤معمًٚمؿ واًمٜمٍماين واًمٞمٝمقدي ٌ
اعمٕم٤مهديـ أٓ يتٛمٜمك ْ
أن يً٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يتٛمٜمك ومٚمٝمذا ضمٕمؾ ًمف زاضمر ،وًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ أن ؾم٥م
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أيمؼم ُِمـ ؾم٥م اهلل –طم٤مؿم٤م هلل َُم ْـ ىم٤مل هذا
وهلذا ىم٤مل اًمِمٞمخ :اخلٓمٞمئ٦م إذا يم٤من ضره٤م ٓ يٜمحًؿ إٓ سمتحتؿ اًمٕم٘مقسم٦م ذع هل٤م ُمـ احل ِ
ِ
ٜمٗمقس:
دود ُم٤م يردع اًم
ومً٥م اهلل أقمٔمؿ ُِمـ ؾم٥م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً ،مٙمـ ي٘مقل اًمِمٞمخ ٓ :خي٤مف أن شمتنع اًمٜمٗمقس ًمف يمام
ػ
شمتنع ًمً٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ومً٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا قمٚمؿ أن إفمٝم٤مره اًمتقسم٦م َيٕمٚمٜم٤م َٟم ُٙم ر
يردقم ُف ذًمؽ قمـ أن يً٥م يمام َّٟمٌف اًمِمٞمخ ،هذا جمٛمؾ ُم٤م ىم٤مًمف ِذم اًمتٗمريؼ سملم اًمرواي٦م ذم ىمتؾ اًمً٤مب ًمٚمٜمٌل
قمـ ىمتٚمف حي ْ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمدم ىمٌقل شمقسمتف ،وىمٌقل شمقسم٦م اًمً٤مب هلل قمز وضمؾ ُمع َأ َّن ؾم٥م اهلل أقمٔمؿ ُِمـ ؾم٥م اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
سمٕمد ذًمؽ َأ َّيد اًمِمٞمخ ىمقًمف ُمـ ضمٝم٦م اًمًٜم٦م ،سم٠من اعمنميملم يم٤مٟمقا يًٌقن اهلل سم٠مٟمقاع اًمً٥م ،ومٚمام أؾمٚمٛمقا َىمٌِ َؾ ُمٜمٝمؿ
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صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أُم٤م ظمّمقص َُمـ شمٜم٤موًمقه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤معمًٌ٦م ومٛمٜمٝمؿ َُمـ َشم َّ
قىمػ ذم ىمٌقل شمقسمتف :يم٠ميب
ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث ،وقمٌد اهلل سمـ أيب أُمٞم٦م ،رومض طمتك دظمقهلام ورومض طمتك اًمِمٗم٤مقم٦م ومٞمٝمام قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم،
ً
ٓطم٘م٤م ،سمؾ صمٌ٧م أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمتؾ سمٕمض ُمـ ؾمٌف ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء ،ي٘مقل هذا ُمـ
إمم أن قمٗم٤م قمٜمٝمؿ
ىمٓمٕم٤م ،وأوًمئؽ اًمٙمٗم٤مر
ضمٝم٦م اًمًٜم٦م ،شمٕم٤مُمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع اًمذيـ ؾمٌقا اهلل عم٤م شم٤مسمقا سم٤مًمٕمٗمق وهؿ يمٗم٤مر ً
اًمذيـ يم٤مٟمقا يًٌقٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م أرادوا اًمتقسم٦م حي ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ ،وىمتؾ َُمـ ىمتؾ ُمٜمٝمؿ.
وضمٞمٕم٤م
أدسم٤م
ً
ي١مدب ً
ذم ظمت٤مم سمح٨م اًمِمٞمخ هلذه اعمً٠مًم٦م َّٟمٌف قمغم أٟمف إذا ىمٚمٜم٤م سم٘مٌقل شمقسم٦م ُمـ يً٥م اهلل ،وم٢مٟمف ٓ سمد أن َّ
يٕمٜمل :قمغم اًم٘مقل سم٘مٌقل شمقسمتف ،وم٢مٟمف ٓ سمد أن يٕم٤مىم٥م طمتك يردقمف َقمـ اًم ِ
ٕمقدة إمم ُمثؾ ذًمؽ.
٥م ُم٤م ٟمرى أن ُمـ أطمقال اًمٜم٤مس يٛمٙمـ
وطم ًَ َ
ٜم٤مء قمغم ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل ٟمحـ أن ذم واىمٕمٜم٤مَ ،
سمِ ً
َّ
وشمقومرت اًمدواقمل قمٜمدهؿ ًمًٌف ؾمٌح٤مٟمف ،وحي
اًم٘مقل  -واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل  -إٟمف إذا شمً٤مرع اعمجرُمقن ذم ؾم٥م اهلل،
خيرج ٌ
ىمقل ٟم٤مسمع ُمـ هذه اًمٙمٌػمة ٟمٗمًٝم٤م ،سمتَحترؿ ىمتؾ ؾم٤مب اهلل
شمٜمحًؿ ُم٤مدة ؾمٌٝمؿ ًمٚمرب إٓ سمذًمؽ ،وم٢من سم٤مإلُمٙم٤من أن َّ
قمز وضمؾ وقمدم اًمتقىمػ ومٞمف :سمًٌ٥م اًمذيـ ومرىمقا سملم ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسملم ؾم٥م اًمرؾمقل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ضمٝم٦م ىمٌقل شمقسم٦م َُمـ يً٥م اًمرب دون شمقسم٦م َُمـ يً٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَّ ،سمرروا اًمتٗمريؼ
ؼمرات
سمقضمقد ظمّم٤مئص ذم ؾم٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمً٧م ُمقضمقدة ذم ؾم٤مب اًمرب ،وم٢مذا وضمدت هذه اعمُ ِّ
حترر أٟمف ٓ يٗمرق سملم اًمًٌَّ ْ ِ
لم ،طمتك قمٜمد َُمـ َوم َّرق
ذم ؾم٥م اًمرب ،وٓؾمٞمام ُمع يمثرة اعمالطمدة واعمجرُملم ذم زُمٜمٜم٤م هذاَّ :
حتتؿ ىمتؾ ؾم٤مب اهلل قمز
ذم هذه اًمرواي٦م اًمتل قمروٜم٤م ،وسمذًمؽ شم٠مشمٚمػ هذه اًمرواي٦م ُمع اًمرواي٦م اًمً٤مسم٘م٦م ذم وضمقب ر
وضمؾ.
أُم٤م قمغم اًمرواي٦م إومم اًمتل ٟم٘مٚمٜم٤مه٤م َقمـ اإلُم٤مم أمحد سم٢مـمالق ىمقل سم٘متؾ ؾم٤مب اهلل شمٕم٤ممم وقمدم اؾمتت٤مسمتف ،وقمدم
أيْم٤م قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦مَُ ،م ِز َّي٦م هذه اًمرواي٦م أن ومٞمٝم٤م يمام ىمٚمٜم٤م ًّ
يمٗم٤م ٕهؾ اإلحل٤مد
ىمٌقل شمقسمتف ًمق شم٤مب ،ومٝمل اًمرواي٦م اعمِمٝمقرة ً
وردقم٤م هلؿ :وم٢مهنؿ إذا قمرومقا أهنؿ ًمـ يًتت٤مسمقا ارشمدقمقا وإٓ ًمٕمٌقا سمديـ اهلل قمز وضمؾ يمام حيٚمق هلؿ ،صمؿ إذا ُىمٌِض
ً
قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مًمقاُ :شمٌٜم٤م إِ َمم اهلل واؾمتٖمٗمرٟم٤مهٟ ،محـ شم٤مئٌقن ،وطم٘م٘مقا ُمرادهؿ ،وٟمنموا اًمٌ٤مـمؾ ُِمـ اًم ِ
ّمقر ً
ُمثال ،أو ُِمـ
اًم ِ
ِمٕمر اًمذي أرادوه ،صمؿ ىم٤مًمقا :إذا أظمذٟم٤م ٟم٘مقل إٟم٤م شمٌٜم٤م ،ومتٙمقن اعمً٠مًم٦م أٓقمٞم٥م وهذا حيرر ًمؽ وي٘مقي.
وهلذا ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًم٘مقل إول أٟمف يًتت٤مب َُمـ ؾم٥م اهلل ىم٤مل :إن وزم إُمر إذا رأى أن
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اعمجرم ٓ يرشمدع إٓ سم٘متؾ َُمـ ؾم٥م اهلل شمٕم٤ممم وقمدم شمقسمتف ،وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م ي٠مظمذ سم٤مًمرواي٦م إومم ،وَيتٛمع أصح٤مب
اًمرواي٦م إومم وأصح٤مب اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم ىمتؾ َُمـ ؾم٥م اهلل شمٕم٤ممم.
ىم٤مل رمحف اهلل:
كص أْحد أكف ُي ْؼ ُ
تؾ
«٪مصؾ :وإن ٬مان ا٭مساب هلل ذمقاا٪ :مفق ٬مَم ٭مق ٠مَّ ا٭مر٠مقل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ،و٫مد ٖمؼدم ن
مسؾَم ٬مان أو ذمقاا ،و٬مذ٭مؽ أصحإمـا ،و٬مذا مذهَّ ما٭مؽ وأصحإمف ،و٬مذ٭مؽ أصحاب ا٭مشا٪معل :٭مؽـ هـا
ً
مسل٭متان:
إٙمدا ا :أن ٠مَّ اهلل ٤مٜم ٫مسؿ٦م:
ٙمد ُ ا٠ :مبف ٕمَم ٓ يتديـ ٕمفٕ ،مؾ هق ا٠متفاكة ٤مـد اٛمتؽؾؿ و٩مٝمه٬ ،ما٭مؾعـ٪ ،مفذا هق ا٭مسَّ ٕمال ريَّش.
َأ ُ
يمام شم٘مدم أٟمف إذا ؾم٥م اهلل شمٕم٤ممم يٕمٜمل :اًمذُمل إذا ؾم٥م اهلل شمٕم٤ممم سمام ًمٞمس ذم ديٜمف اًمذي ُأقمٓمل قمٚمٞمف إُم٤من ومال
ًؽ سم٠مي قمذر ،وٓ أن ي٘مقل َّ
يًتٓمٞمع أن َيًتَ ْٛم َ
إن هذا ُمـ ديٜمل :ومٞم٠مظمذ سمف ويٕم٤مىم٥م قمٜمد اهٛمٞمع.
ىم٤مل رمحف اهلل:
ٖمعظقَم ،مثؾ ٫مقل ا٭مـصارى :٭مف و٭مد وصاٙمبة٪ ،مفذا َّا اٚمتُؾػ ٪مقف إذا
«وا٭مثاِن :أن يؽقن َّا يتديـ ٕمف ،ويعتؼده
ً
٤مفد ُهش.
أ٣مفره ا٭مذمل٪ :مؼال ا٭مؼايض وإمـ ٤مؼقؾ :يـتؼض ٕمف ُ
سمٜم٤مء قمٚمٞمف :يم٘مقل اًمٜمّم٤مرى ِذم
هذا ا٭مؼقل إول :دمد اًم٘م٤مئٚملم أٟمف طمتك ًمق يم٤من يتديـ سمف ويٕمت٘مده وأقمٓمٞمٜم٤مه اًمٕمٝمد ً
اعم ِ
يتديـ سمف وم٢من قمٝمده يٜمت٘مضٕ :ن اًمٕمٝمد
ًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم ،أو ىمقهلؿ ذم أُمف ي٘مقًمقن :إذا يم٤من هذا اًمً٤مب طمتك مم٤م َّ
أًمزُمف أٓ ُئمِٝمر ؿمٞمئً٤م ُِمـ ُيمٗمره ،هٙمذا ُأقمٓمل اًمٕمٝمد وأقمٚمٛمٜم٤مه سمذًمؽ ،وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أٟمف يٕمت٘مد هذاً ،مٙمـ إذا أفمٝمر
شمٕمٔمٞمؿ هلل ٟم٘مقل :إذا
ُمٕمدودا قمٜمدٟم٤م ٟمحـ ذم ديٜمٜم٤م ؾمًٌّ٤م وهق يتديـ سمف ويٕمت٘مد أٟمف
اًمٙمٗمر وإن يم٤من يتديـ سمف ،وإن يم٤من
ً
ٌ
أفمٝمره وم٘مد ظمرج ُِم َـ اًمٕم٤مومٞم٦مٕ :ن اًمٕمٝمد أقمٓمك ًمف سمِٜمَ٤مء قمغم أٟمف ٓ َيٝمر وٓ ئمٝمر.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«و٫مال ما٭مؽ وا٭مشا٪معل :ما يتديـ ٕمف ٭مقس هق ٕمسَّ ،وهق ٣ماهر ٬مالم أْحد ،وذ٭مؽ أن ا٭مؽا٪مر ٓ يؼقل ذ٭مؽ
٠مبإ ،مؾ هق ٤مـده ٖمعظقؿش.
ا
ؾم٥م
أظمت٤مر أهؾ هذا اًم٘مقل قمدم اٟمت٘م٤مض اًمٕمٝمد ،إذا يم٤من اًمذُمل ي٘مقل ُم٤م ي٘مقل
ً
ٞمؿ هلل وهق قمٜمدٟم٤م ٌ
ُمٕمت٘مدا أٟمف شمٕمٔم ٌ
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ي٘مقًمقن :هذا ديٜمؽ ،ديٜمف اًمذي يتديـ سمف ،هق ذم واىمع إُمر ؾم٥م ،ي٘مقل هق ذم و ْ ِ
وشمّمقره أٟمف ًمٞمس سمً٥م ،ومٝمق
مه ِف
ر
َ
َّ
قمز اؾمٛمفً ،مٙمـ ُمـ ضمٝم٦م قمٝمد اًمذُمل هؾ
طملم يٜمً٥م ذًمؽ هلل وم٢مٟمف يٜمً٥م إِ َمم اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م يتديـ سمف وُم٤م يروٞمف َّ -
اٟمت٘مض أم ٓ
ِ
ىمٓمٕم٤م أصح٤مب هذا اًم٘مقل يٛمٜمٕمقٟمف ُِمـ أن ئمٝمره،
٫ما٭مقاُ :م٤م دام ُمـ ديٜمف ومال يٜمت٘مض قمٝمده ،وإن يم٤مٟمقا ً
ضمزءا ُِمـ ديٜمف وسملم ُم٤م ٓ يتديـ
ومٗمرق هبذا ذم ُمً٠مًم٦م اًمً٥م سملم ُم٤م يتديـ سمف اًمذُمل ويراه ً
ويقضمٌقن قمٚمٞمف اًمٕم٘مقسم٦مِّ ،
سمف .اهٛمٞمع يتٗمؼ قمغم أٟمف ًمٞمس ًمف أن ئمٝمرهً ،مٙمـ أصح٤مب اًم٘مقل إول ي٘مقًمقن :إذا أفمٝمره اٟمت٘مض قمٝمده ،أُم٤م
أصح٤مب هذا اًم٘مقل ي٘مقًمقن :أفمٝمر ُم٤م ئمٜمف ديٜمف وم٢من يم٤من قمٜمدٟم٤م ؾمًٌّ٤م ومٝمق قمٜمده ًمٞمس سمً٥مً ،مٙمـ ُيٛمٜمع ُِمـ إفمٝم٤مره
قمٜمد اهٛمٞمع يمام شم٘مدم.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«اٛمسل٭مة ا٭مثاكقةْ :م ا٠متتإمة ا٭مذمل:
٪مجؿفقر أصحإمـا يؼبؾقن ٖمقٕمتف ،وهذا اٛمعروف ِمـ مذهَّ ا٭مشا٪معل ،و٬مذا ٫مال إمـ ا٭مؼا٠مؿ و٩مٝمه مـ
اٛما٭مؽقة :إكف يستتاب ،واٛمـصقص ٤مـ ما٭مؽ :أكف ٓ يستتاب ٕمؾ يؼتؾ ،وهق ٣ماهر ٬مالم أْحدش.
ذيمر أن اؾمتت٤مسم٦م اًمذُمل ذه٥م مجٝمقر احلٜم٤مسمٚم٦م إمم أٟمف إذا شم٤مب ُِمـ ؾم٥م اهلل شمٕم٤ممم ُي٘مٌؾ ُمٜمف اًمتقسم٦م ،وهق اعمٕمروف
أيْم٤م ُمـ يمالم أمحد رطمؿ اهلل اهٛمٞمع.
قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،أُم٤م ُم٤مًمؽ وم٘م٤مل :سمؾ ي٘متؾ ،وهق اًمٔم٤مهر ً
ىم٤مل رمحف اهلل:
ُ
ٗمالث مراٖمَّ:
«وٕماْلؿؾة٪ :ما٭مسَّ
ؽؿف ٙمؽؿ ٠مائر أكقاع ا٭مؽػر ،و٫مد ذ٬مركا
إو٧م :ما يتديـ ٕمف٬ ،مؼقل ا٭مـصارى ْم ٤مقسك وكحقه٪ ،مفذا ُٙم ُ
اخلالف ْم اكتؼاض ا٭معفد ٕمن٣مفاره ،وإذا ٫مقؾ ٕماكتؼاض ا٭معفد ٕمف٪ :مسؼقط ا٭مؼتؾ ٤مـف ٕماإل٠مالم متق٘م ٌف ،وهق ٫مقل
اْلؿفقر.
٬مذٕمت ،و٬مرد
اٛمرٖمبة ا٭مثاكقة :أن يذ٬مر ما يتديـ ٕمف ،وهق ٠مَّ ٭مديـ اٛمسؾؿ٦م٬ ،مؼقل ا٭مقفقدي ٭مؾؿمذن:
َ
ا٭مـٯماِن ٤مٜم ٤مؿر ،و٬مَم ٭مق ٤ماب ١مقئًا مـ أٙمؽام اهلل٪ :مفذا ٙمؽؿف ٙمؽؿ ٠مَّ ا٭مر٠مقل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ْم
اكتؼاض ا٭معفد ٕمف ،وهق ا٭مذي ٤مـاه ا٭مػؼفاء ٕمؼقهلؿ :ذ٬مر اهلل أو ٬متإمف ٕمسقء.
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وأما ٠مؼقط ا٭مؼتؾ ٕمن٠مالمف٪ :مفق َ٬م َسَّ ا٭مر٠مقل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ.
اٛمرٖمبة ا٭مثا٭مثة :أن يسبف ٕمَم ٓ يتديـ ٕمفٕ ،مؾ هق ِمرم ْم ديـف ٬ما٭مؾعـ٪ ،مال يظفر ٕمقـف وٕم٦م ٠مَّ اٛمسؾؿ َ٪م ْرقٕ ،مؾ
ا٤متؼادا ٭متحريؿفٕ ،مؾ هق ٪مقف ٬ما٭مذمل إذا زكك أو ٫متؾ أو َسق ٗمؿ أ٠مؾؿ٪ ،منذا ٫مؾـا:
رٕمَم ٬مان أ١مد٪ ،من٠مالمف ٓ ِدد ٭مف
ً
ٓ ٖمؼبؾ ٖمقٕمة اٛمسؾؿ ِمـ ٠مَّ اهلل٪ ،ملن ٓ ٖمؼبؾ ٖمقٕمة ا٭مذمل أو٧مٕ ،مخالف ٠مَّ ا٭مر٠مقل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ،ويشبف
ذ٭مؽ ِز َك ُاه ٕمؿسؾؿة.
وهذا ا٭مؼسؿ اٚمتؾػ ا٭مػؼفاء ٪مقف ٤مٜم ٗمالٗمة أ٫مقال:
أٙمدها :أن ا٭مذمل يستتاب مـف ٬ماٛمسؾؿ.
وا٭مثاِن ٓ :يستتاب ،٭مؽـ إن أ٠مؾؿ ٓ يؼتؾ ،وهق ٫مقل ا٭مشا٪معل ،ورواية ٤مـ أْحد ،و٫مقل إمـ ا٭مؼا٠مؿ.
وا٭مؼقل ا٭مثا٭مث :أكف يؼتؾ ٕمؽؾ ٙمال ،وهق ٣ماهر ٬مالم ما٭مؽ وأْحد٬ ،مَم كؼقل يمٚمذ مـف ٙمد ا٭مزكا وا٭مرس٫مةٕ :كف
ِمرم ٤مـده و٤مـد اٛمسؾؿ٦م ٬مذا هذا ،ويدل ٤مٜم ذ٭مؽ أ٬مثر إد٭مة.
٫مسؿ ا٭مسَّ إ٧م هذه إ٫مسام:
أوهلاُ :م٤م يراه اًمً٤مب ُِمـ اًمذُمٞملم ديٜمً٤م ،واىمٕمف أٟمف ؾم٥م يم٘مقل اًمٜمّم٤مرى :إن قمٞمًك اسمـ اهلل ،ومٝمذا طمٙمٛمف طمٙمؿ
أٟمقاع اًمٙمٗمر إظمرى ،وشم٘مدم اًمٙمالم قمغم اٟمت٘م٤مض قمٝمده سمف ،وهؾ يً٘مط قمٜمف اًم٘متؾ ًمق أؾمٚمؿ.
ِ
يذيمر ُم٤م هق ُمـ ديٜمف ً
ا٭مثاِنَ :أ ْن ُ
ؾم٥م اإلؾمالم يم٘مقًمف ًمٚمٛم١مذن:
ومٕمالً ،مٙمٜمف يتْمٛمـ  -هذا اًمذي ُمـ ديٜمف َّ -
أن ٓ إًمف إٓ اهلل وي٘مقل :أؿمٝمد َّ
يمذسم٧م ،واعم١مذن ي٘مقل :أؿمٝمد ْ
وشمٌلم أن
أن ً
حمٛمدا رؾمقل اهلل ،شم٘مدم ً
َ
أيْم٤م اًمٙمالم ومٞمفَّ ،
اًم٘مقل ومٞمف يم٤مًم٘مقل ذم ؾم٥م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُِمـ ضمٝم٦م اٟمت٘م٤مض اًمٕمٝمد سمف ،وهذا ُم٤م يٕمٜمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء سم٘مقهلؿ
أيْم٤م ُم٤م ومٞمف ُِمـ ظمالف ،يمثػم ُِمـ اعمً٤مئؾ اًمتل شمًٛمٕمٝم٤م شم٘مدُم٧م.
ذم ٟمقاىمض اًمٕمٝمدَ :ذ َيم َر اهللَ
سمًقءَّ ،
وشم٘مدم ً
َ
ويمت٤مسمف ُ
شمٚمخٞمّم٤م يتٜم٤مؾم٥م ُمع ووع اًمٜم٤مس اًمٞمقم ،سم٠من َيٕمؾ قمغم
وهلذا هذا اًمٙمت٤مب  -واهلل أقمٚمؿ ً -مق ُخل ِّص ُمـ إصؾ
ً
ؿمٙمؾ ومّمقلُ ،شم ْذ َيمر ومٞمف اعمً٠مًم٦م صمؿ ٓ يٕم٤مد إمم ذيمره٤مً ،مٙمـ َُمـ ُي ِّ
ٚمخ ُّمف يالطمظ أن َيٛمع أـمراف يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
رمحف اهلل ِذم اًمٙمت٤مب يمٚمف ذم ُمقوع واطمد :ومٞمتٙمٚمؿ ً
ُمًٚمام ،وَيٛمع مجٞمع إىمقال
ُمثال قمـ شمقسم٦م اًمً٤مب إذا يم٤من
ً
واًمرواي٤مت وإدًم٦م ذم هذا اعمقوع ،صمؿ َّ
يتٙمٚمؿ قمـ شمقسم٦م اًمذُمل وإىمقال ومٞمف وإدًم٦م ،ويٛميض سمٕمد ذًمؽ إمم ُم٤م يتٕمٚمؼ
آظمرَّ :
ٕن ـمري٘م٦م اًمٌٕمكم رمحف اهلل هل
سمح٘مٞم٘م٦م اًمً٥م سم٠مدًم٦م اًمً٥م ووضمف اًمدًٓم٦م ُمٜمٝم٤م ،سمحٞم٨م َيٛمع اًمٙمت٤مب ً
مجٕم٤م َ
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يمثػما ُمـ ومقائدهً ،مٙمـ ًمق أٟمف ُخل ِّص قمغم ا ًمٓمري٘م٦م اعمقضمقدة
ـمري٘م٦م قمغم ـمري٘م٦م اًمٗم٘مٝم٤مء :يٕمٜمل خلَّص اًمٙمت٤مب وأسم٘مك ً
أن ،ىمد يٙمقن أىمرب ًمٚمٜم٤مس وأؾمٝمؾ شمٜم٤موًمف :طمتك ٓ شمتٙمرر اعمً٤مئؾ ،شمالطمظ أن اعمً٤مئؾ شمتٙمرر ُمٕمٜم٤م أيمثر ُمـ ُمرة.
ً ِ
حمرُم٤م قمٚمٞمف
ٗما٭مثاُ :مـ أٟمقاع اًمً٥م اًمتل ذيمر :أن يً٥م اًمذُمل سمٌمء ًمٞمس ُمـ ديٜمف اًمذي يتديـ سمف ،سمؾ رسمام يم٤من ً
أيْم٤م قمٜمدٟم٤م ،ومٝمذا ًمٞمس صمٛم٦م ومرق سمٞمٜمف وسملم اعمًٚمٛملم إذا ؾم٥م،
ذم ديٜمف ُمثؾ :اًمٚمٕمـ ومٝمق حمرم قمٜمده ذم ديٜمف ،وحمرم ً
ي٘مقل :رسمام يم٤من هذا ذم طمؼ اًمذُمل أؿمدٟٕ :مف يٕمت٘مد حتريٛمف يمام يٕمت٘مد اعمًٚمٛمقن ،وقم٤مهدٟم٤مه قمغم أن ٟم٘مٞمؿ قمٚمٞمف احلد ذم
ُم٤م يٕمت٘مد حتريٛمف ،ومٚمق أٟمف أؾمٚمؿ ي٘مقلً :مـ يتجدد ًمف سم٢مؾمالُمف ٌ
َيدد ًمف آقمت٘م٤مد اهديد ًمإلؾمالم ؿمٞمئً٤م
طم٤مل آظمرِّ ٓ ،
يتٕمٚمؼ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ىم٤مهل٤مٕ :هن٤م حمرُم٦م قمٜمده وقمٜمدٟم٤م ،قمٚمٞمف إذا ىمٚمٜم٤م سمٕمدم ىمٌقل شمقسم٦م اعمًٚمؿ إذا ؾم٥م اهلل ،وم٠مٓ شم٘مٌؾ
شمقسم٦م اًمذُمل ذم هذا اًمٜمقع ُمـ سم٤مب أومم.
َىم َّرب اعمً٠مًم٦م اًمِمٞمخ أيمثر سمٛمث٤مل يٌٞمٜمف ىم٤ملً :مق أن اًمذُمل زٟم٤م سمٛمًٚمٛم٦م ،اًمزٟم٤م حمرم قمٚمٞمف ذم ديٜمف وومٞمف إضار
سم٤معمًٚمٛملم ،ومٚمق أٟمف أؾمٚمؿ ي٘مقل ٓ :يً٘مط قمٜمف احلدٕ :ن اًمزٟم٤م قمٜمدٟم٤م وقمٜمده حمرم ،وم٢مذا أؾمٚمؿ ٓ يتجدد ًمف طم٤مل ،ىم٤مل:
ؾمٞمج٥م قمٜمف اًمذم ،هق حمرم قمٜمده اًمزٟم٤م وقمٜمدٟم٤م ،وم٢مؾمالُمف ٓ َيدد ًمف ً
طم٤مٓ حي
هذا يم٤من قمغم ديـ ؾم٤مسمؼ ،صمؿ أن اإلؾمالم
ر
يٙمـ قمٚمٞمف ،ذيمر سمٕمد ذًمؽ أن اًمٗم٘مٝم٤مء ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًم ِ
ً٥م قمغم صمالصم٦م أىمقال:
إولَُ :مـ يرى اؾمتت٤مسم٦م اًمذُمل ،يم٤معمًٚمؿ.
ا٭مثاِنَُ :مـ ي٘مقل ٓ يًتت٤مبً ،مٙمـ ًمق أؾمٚمؿ حي ٟم٘متٚمف.
ا٭مثا٭مثَُ :مـ يرى أٟمف ي٘متؾ سمٙمؾ طم٤مل ،يمام أٟمٜم٤م ٟم٘مٞمؿ قمٚمٞمف طمد اًمزٟم٤مٟٕ :مف حمرم قمٚمٞمف ذم ديٜمف وذم ديٜمٜم٤م ،ىم٤مل اًمِمٞمخ:
وأيمثر إدًم٦م شمدل قمغم هذا اًم٘مقل إظمػم.
ىم٤مل رمحف اهلل:
ً
مسؿك ٕما٠مؿ ،وذ٭مؽ يؼع ٤مٜم اهلل أو ٕمعض ر٠مؾف ،٭مؽِ ْـ ٣مفر أكف َل يؼصد
«٪مصؾ٪ :منن ٠مَّ
مقصق٪ما ٕمقصػ أو ا
وَل ِيرده٪ ،مفذا ا٭مؼقل و١مبفف ٙمرام ِْم اْل ِ
ٖمعزيرا ً
ٕمؾقغا،
ؿؾةُ ،يستَتَاب صاٙمبف مـف إن َل يعؾؿ َتريؿف ،ويعزر مع ا٭معؾؿ
ْ
ً
٭مؽـ ٓ يؽػر وٓ يؼتؾ.
مثا٭مفَ :مـ ٠مَّ ا٭مدهر أو ا٭مزمان ا٭مذي ٪مرق ٕمقـف وٕم٦م إٙمبة ،ويعتؼد أن ٪ما٤مؾ ذ٭مؽ هق ا٭مدهر ،و٪ما٤مؾف ٙمؼقؼة
ا٭مسَّ ٤مؾقف مـ ٙمقث َل يتعؿده ،وإ٧م هذا أ١مار صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ٕمؼق٭مفَٖ َٓ « :م ُس نبقا ا٭مد ْه َر:
إكَم هق اهلل ٖمعا٧م٪ ،مقؼع
ن
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٪مِنن اهللَ ُه َق ا٭مد ْه ُرش .
( )1

هذه صقرة ًمٜمقع ُي ْٓم ُٚمؼ قمٚمٞمف أٟمف ؾم٥مْ ،
يً٥م ؿمٞمئً٤م سمقصػ أو اؾمؿ ي٘مع قمغم اهلل شمٕم٤ممم ،واًمٖم٤مًم٥م أٟمف ٓ
يم٠من
َّ
ي٘مّمد ذًمؽ ،أو ي٘مع قمغم اًمرؾمؾ صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿ ،اًمٖم٤مًم٥م أٟمف ٓ ي٘مّمد سمذًمؽ ُمًٌَّ َ٦م اهلل أو ُمًٌ٦م اًمرؾمؾ صغم
اهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿُ ،م٤م طمٙمٛمف طمٙمٛمف قمغم اًمٜمحق أيت:
ػ قمـ هذا اًمٜمقع ُِمـ اًم ِ
أو ًٓ ٓ :ؿمؽ ذم طمرُم٦م هذاَّ ،
ّمد ُق قمٚمٞمف أٟمف ؾم٥م.
وأن اًمقاضم٥م َ
اًمٙم ر
ً٥مٟٕ :مف َي ُ
ِ
شمٕمزيرا يردقمفً ،مٙمـ ٓ
ٞم٥م سم٠من ٓ يٕمقد ،أُم٤م إِ ْن يم٤من يٕمٚمؿ وم٢مٟمف َي٥م شمٕمزيره
ٗماكقا :إِ ْن يم٤من اًم٘م٤مئؾ ٓ يٕمٚمؿ اؾمتُت َ
ً
ً
ُي َٙم َّٗمر وٓ ُي٘متَؾً ،مٙمـ هؾ خي٤مف قمٚمٞمف اًمٙمٗمر  -يمام ذيمر اًمِمٞمخ ِذم إصؾ  :-هؾ خي٤مف قمٚمٞمف اًمٙمٗمر وٓؾمٞمام ُمع
ٙمٗمر ٓ َّ
ًمٙمـ ُمـ طمٞم٨م إن ُي َّ
يٙمٗمرُ .م٤م ُمث٤مًمف
اًمٕمٚمؿ ٟمٕمؿُ ،خي ُ
٤مف قمٚمٞمف اًمٙمٗمرْ ،

مثال ٭مسَّ يؼع ٤مٜم ا٭مرب ٖمعا٧م وا٭مساب ٓ يريد اهللُ :
ُمث٤مل ؾم٥م اًمدهر ي٘مع ُمـ يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس ذم ؿمٕمرهؿ وذم

يمالُمٝمؿ :ؾم٥م اًمٞمقم اًمذي طمّمؾ ومٞمف يمذا وؾم٥م اًمً٤مقم٦م – ً
ومالٟم٤م ،وؾم٥م
قمٞم٤مذا سم٤مهللً -مٕمـ اًمً٤مقم٦م اًمتل قمرف ومٞمٝم٤م ً
وومرق سمٞمٜمل وسملم أطمٌتل وومٕمؾ يب .هذا ي٘مع يمثػم ُِمـ اًمٜم٤مس ومٞمف ،اعمُ َ٘م ِّدر ًمألُمقر اًمذي
اًمدهر اًمذي ومٕمؾ يب وومٕمؾَّ ،
أوىمٕمٝم٤م ذم هذه اًمً٤مقم٤مت وذم هذه إي٤مم هق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وسمحٛمده ،وإي٤مم واًمً٤مقم٤مت جمرد فمروف شم٘مع ومٞمٝم٤م هذه
ِ
َ
ً
احلدي٨م
َّ ا٭مؾ ْق َؾ َوا٭مـ َف َارش
إىمدار ٓ قمالىم٦م هل٤م
ي إَ ْم ُرُ ،أ َ٫مؾ ُ
ُمٓمٚم٘م٤م سمتٍميػ إُمقر :هلذا ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممٕ« :مِ َقد َ
( )2

ُ
اًم٘م ُدد.
اًمً٤مب ِذم احل٘مٞم٘م٦م وىمع ؾمٌف قمغم اهلل ،وًمٙمـ ٓ ري٥م أن اعمًٚمؿ ٓ يريد ذم هذا اًمٜمقع ُِمـ اًم ِ
ً٥م ْ
ً٥م اهلل قمز
أن َي َّ
ِ ِ
آد َمشَ .ومٛمًٌَّ ُ٦م اًمدهر وُمًٌ٦م اًمً٤مقم٤مت وإي٤مم
وضمؾ ،وُمع ذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ِذم احلدي٨م اًم٘مددُ « :ي ْمذيـل ْإم ُـ َ
ٍ
سمٛمًٛمك أو ٍ
ًمٙمـ ٓ ؿمؽ َّ
اؾمؿ ي٘مع قمغم اهلل.
ُمقصقف
أن اعمًٚمؿ ٓ يريد هذا اًمٜمقع إول ُِمـ ؾم٥م
وٟمحقه٤م أذي٦مْ ،
ًّ
ؾمٞم٠مشمٞمؽ أن يمالم يٓمٚم٘مف سمٕمض اًمٜم٤مس – ً
ؿمخّم٤م ومٞمدظمؾ ذم يمالُمف إٟمٌٞم٤مء
يً٥م
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -يِمٛمؾ إٟمٌٞم٤مء،
ً
ر
قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالمِ ،
أن هذا اًمٙمالم يِمٛمؾ إٟمٌٞم٤مء  -يمام ؾمت٠مشمٞمٜم٤م صقر ذًمؽ ْ
ًمٙم ْـ ٓ يدري َّ
إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم
ًمٙمـ هؾ يم٤من طملم أـمٚمؼ هذه اًمٙمٚمٛم٦م
أُمثٚم٦م ،ومٝمذا ُمـ طمٞم٨م َّإٟمف َد َظم َؾ إٟمٌٞم٤مء ذم قمٛمقم ىمقًمف وُمًٌتف ٟمٕمؿ دظمؾْ ،
﴿و َما ُ َْيؾِ ُؽـَا إِٓ ا٭مد ْه ُر﴾ ( ،) 4826وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب إًمٗم٤مظ ُمـ إدب وهمػمه٤م -سم٤مب اًمٜمٝمل
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتٗمًػم  -سم٤مب َ
قمـ ؾم٥م اًمدهر (ُ )2246مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )2ضمزء ُمـ احلدي٨م اًمً٤مسمؼ.

252

ّمتٯم ا٭مصارم اٛمسؾقل ٤مٜم ١ماٖمؿ ا٭مر٠مقل

٭مؾشقخ ٤مبد اهلل ا٭معـؼري

يم٠من ي٘مقل يمام ي٠مشمٞمٜم٤م ِذم اعمِ ِ
ث٤مل – ً
يًتحي أن إٟمٌٞم٤مء يدظمٚمقن ٓ يدظمٚمقنْ ،
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -إن ىم٤مل ذم إٟمً٤من :ي٤م اسمـ يمذا
يمؾ ٍ
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -إمم آدم ،ر
أطمد ُمٜمَّ٤م ،سمؾ مجٞمع اًمٜم٤مس قمغم وضمف إرض ٓسمد ْ
إمم آدم ،ي٘مّمد ي٤م اسمـ اًمزٟم٤مة – ً
أن يٙمقن ذم
ٟمٌل ،يمام ؾمٞم٠ميت شمٌٞمٞمٜمف.
أضمدادهؿ ٌّ
هذا اًمذي ىم٤مل :ي٤م اسمـ اًمزٟم٤مة ً -
آدم ،وم٠مين
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -إمم آدم ٓطمظ أٟمف ىم٤مل إمم آدمُ ،م٤مذا يريد ي٘مقلَّ :إٓ َ
ُأظمرضمف ُِم َـ اًم ِ
ً٥م ،أُم٤م َُمـ سمٕمد آدم ُِمـ أضمدادك إمم أن أصؾ إمم أسمٞمؽ صمؿ إًمٞمؽ ،صمؿ أن أصؾ إمم أسمٞمؽ :وم٠مٟم٧م اسمـ
زٟم٤مة ،يمقٟمف اؾمتثٜمك آدم يدل قمغم أٟمف ٓ يريد إٟمٌٞم٤مءً ،مٙمـ ٓ يدري هذا اًمٖمٌل اه٤مهؾ َأ َّن إٟمٌٞم٤مء يدظمٚمقن ذم هذا
اًمً٥م ،هؾ هق ُمثؾ َُم ْـ يً٥م إٟمٌٞم٤مء ُمٌ٤مذة ٟٕٓ ،مف ٓ يدري سم٤مًمقوع اًمذي ؾمٜم٘مقًمف ذم يمقن إٟمٌٞم٤مء يدظمٚمقن،
ويمٞمػ يدظمٚمقن ٓ ،يٕمرف هذا اًمٕم٤مُمل ذم اًمٕمٛمقم إهمٚم٥م ٓ يٕمرف هذا ،وؾمٞمٌلم إن ؿم٤مء اهلل ِذم اًم ِ
ٜمقع اًمث٤مين.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«و٬مذ٭مؽَ :م ْـ َ٠مَّ ً
ر٘مال و٫مال :يا إمـ ٬مذا و٬مذا إ٧م آدمش.
اسمـ يمذا ويمذا ،ىمّمد ي٤م اسمـ اًمزٟم٤مة ،يٕمٜمل أٟمف يً٥م  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  -آسم٤مءه وأضمداده إمم آدم ،ي٘مقل :إمم آدم أدظمؾ
قمٞم٤مذا سم٤مهللً -مٙمـ اسمـ زٟم٤مة – ً
ذم هذا – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -ذم مجٞمع أضمدادك وآسم٤مئؽ إٓ أسم٤مٟم٤م آدم ،ي٘مقل :أٟم٤م اؾمتثٜمٞمف ،ىمّمده أن
ٓ يدظمؾ ٟمٌٞم٤م ِذم اعم ِ
ًٌ٦م هذا هق ُمراده.
ًّ
ىم٤مل رمحف اهلل:
٤مظقَم ،مع أكف َل يدٚمؾ ٪مقف كقح وإدريس و١مقث و٩مٝمهؿ مـ ا٭مـبق٦م ،ومثؾ هذا ا٭معؿقم ْم هذه اْلال
«٪مؼد أٖمك ً
ؼص ُد ٕمف إكبقاء.
ٓ ُي َ
إكبقاء ،وإكَم أراد ا٭مظاٛم٦م
٭معرب وٕمـل إَسائقؾ وٕمـل آدمَ ،ل ُي ِرد
و٬مذ٭مؽ ٫مال إمـ أِب زيد ٪مقؿـ ٫مال :٭معـ اهلل ا َ
َ
إدب ٕمؼدر ا٘متفاد ا٭مسؾطان ،وذهَّ ٫مقم إ٧م ٫متؾف ،وهذه مسل٭مة ا٭مؽِ ْرماِن ،وهق ٫مقاس أٙمد ا٭مق٘مف٦م
مـفؿ٤ :مؾقف
ُ
٪مقؿـ ٫مال٤ :مصقت اهلل ْم ٬مؾ ما أمرِن ٕمفش.
ٕصحإمـا َ
هذا اعمث٤مل قمغم اًمٜمقع اًمث٤مين َُمـ ؾم٥م ً
رضمال وم٘م٤مل ذم ؾمٌف :ي٤م اسمـ يمذا إمم آدم ،يريد اًمٜمٌٞمؾ ُمـ آسم٤مئف وأضمداده
َّ
ضمدا وىم٤ملٟ :مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦مً ،م٘مد
واطمدا،
طمدا
وقمٔمؿ ذًمؽ ًّ
ً
وىمذومٝمؿ سم٤مًمزٟم٤م ،هذا أوضم٥م قمٚمٞمف اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل ًّ
أشمك هذا قمٔم ًٞمام وحي ُي ِّ
ٙمٗم ْرهُ ،مع أن إٟمٌٞم٤مء يدظمٚمقن ذم قمٛمقم هذه اًمٙمٚمٛم٦م ،يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ ُمٕمٜم٤مه أٟمف يدظمؾ ومٞمف ٟمقح
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وإدريس وؿمٞم٨م.
ىم٤مئؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ٓ ي٘مّمد إٟمٌٞم٤مء يمام ىمٚمٜم٤م :وهلذا ىم٤مل :إمم آدم ،يٕمٜمل أظمرج آدمٟٕ :مف ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ يٕمرف أن
إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ىمد دظمٚمقا ذم هذا ،ومٜمقح قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم هق ضمد مجٞمع اًمٌنم أن ،ىم٤مل اهلل قمز
ِ
٦م﴾ .
وضمؾ ذم ٟمقحَ ﴿ :و َ٘م َع ْؾـَا ُذريتَ ُف ُه ْؿ ا٭مْبَا٫م َ
اًمذيـ ِذم اًمًٗمٞمٜم٦م ُمع ٟمقح قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم اٟم٘مٓمع ٟمًٚمٝمؿ ،وشمرضمع اًمٌنمي٦م أن إمم صمالصم٦م ُمـ أسمٜم٤مء ٟمقح:
( )1

طم٤مم وؾم٤مم َ
وي٤موم٨م ،يمام َسم َّلم ذًمؽ اسمـ يمثػم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ِذم «اًمت٤مريخش ،وًمذا يًٛمك ٟمقح قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم
يًٛمك :آدم إصٖمر ،أسمقٟم٤م آدم هق آدم اعمٕمروف ،ي٘مقل يمذًمؽ يم٠مٟمف آدم ذم رضمقع اًمٌنمي٦م ،اًمٌنمي٦م شمرضمع إمم آدم،
اًمذيـ سمٕمد ٟمقح سمٕمد َأ ِن اٟم٘مٓمع ٟمًؾ َُمـ يم٤مٟمقا ُمٕمف قمغم اًمًٗمٞمٜم٦م ،يمٚمٝمؿ يرضمٕمقن إمم ٟمقح ُِمـ ظمالل أسمٜم٤مئف اًمثالصم٦م،
وذيمر اسمـ يمثػم رمحف اهلل اًمٕمرب واًمٗمرس واًمروم يرضمٕمقن إمم ؾم٤مم ،وـمقائػ أظمرى شمرضمع إمم طم٤مم ،ـمقائػ أظمرى
شمرضمع إمم َي٤مومِ٨م ،ومٞم٘مقل :مجٞمع اعمقضمقديـ يرضمٕمقن إمم ٟمقح قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.
وهٙمذا إدريس قمٜمد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ي٘مقًمقن :إدريس هق ضمد أيب ٟمقح ،وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :هق ضمد ٟمقح .ي٘مقل
اًمٌخ٤مري :هق ضمد أيب ٟمقح ،وي٘م٤مل :هق ضمد ٟمقح ،اسمـ طمجر ذيمر أن إول أومم ،وهق أٟمف ضمد أيب ٟمقح ،ي٘مقل اسمـ
يمثػم رمحف اهللَّ :
ٟمقطم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ٟمًٌف هقٟ ،مقح اسمـ ُٓمؽ ،سمـ ُمتقؿمٚمخ ،سمـ ظمٜمقخ ،ظمٜمقخ هذا هق
إن ً
إدريس قمٜمد ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ َُمـ ي٘مقل :إن إدريس سمٕمد ٟمقح ،وشمٗمّمٞمؾ هذا ًمٞمس هذا
ُمقوٕمف ،وهٙمذا ؿمٞم٨م ،ؿمٞم٨م ُمٕمٜمك اؾمٛمف هٌ٦م اهللٕ :ن اهلل قمز وضمؾ رزق آدم وطمقاء ؿمٞمثً٤م سمٕمد أن ىمتؾ ىم٤مسمٞمؾ أظم٤مه
ه٤مسمٞمؾ ،ي٘مقل اسمـ إؾمح٤مق :عم٤م طميت آدم اًمقوم٤مة قم٤مهد إمم اسمٜمف ؿمٞم٨م.
ما ا٭مذي َ ََتصؾ ِمـ ٬مالمـا أن؟
أن ىمقًمف ي٤م اسمـ –قمٞم ً
َّ
ىمٓمٕم٤مٟٕ :مف يتًٚمًؾ هذا اًمذي ىم٤مل ومٝمق ومالن سمـ
٤مذا سم٤مهلل -اًمزٟم٤مة إمم آدم ،ىمد دظمؾ ومٞمف ٟمقح ً
ِ
٦م﴾ ومدظمؾ
ومالن سمـ ومالن إمم ُم٤م ؿم٤مء اهلل ،إمم أن ٟمّمؾ إمم أٟمف اسمـ ٟمقحً ،مذا ٕن اهلل ي٘مقلَ ﴿ :و َ٘م َع ْؾـَا ُذريتَ ُف ُه ُؿ ا٭مْ َبا٫م َ
( )2

ٟمقح – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،ودظمؾ إدريسٟٕ :مف ضمد أيب ٟمقح ،قمغم ىمقل َُمـ ي٘مقل أٟمف ضمد أيب ٟمقح ودظمؾ

( )1ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت.77 :
( )2ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت.77 :
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ؿمٞم٨مٟٕ :مف اسمـ آدم ُمٌ٤مذة يم٠مظمٞمف ه٤مسمٞمؾ وىم٤مسمٞمؾ ،هؾ هذا اًم٘م٤مئؾ ذم ذهٜمف هذا اًمؽمشمٞم٥م اًمت٤مرخيل ذم شم٤مريخ إٟمٌٞم٤مء،
ًٌ ِ٦مُِ ،مـ طمٞم٨م
همػم واوح ذم ذهٜمف ،واًمدًمٞمؾ قمغم هذا يمام ىمٚمٜم٤م أٟمف اؾمتثٜمك آدمٟٕ :مف ٓ يريد أن يدظمؾ اًمٜمٌل ِذم اعم َّ
أن إٟمٌٞم٤مء يدظمٚمقن ٟمٕمؿ ،هق َضم ِٝم َؾ َّ
اًمقاىمع دظمؾ إٟمٌٞم٤مءُِ ،مـ طمٞم٨م َّأٟمف َضم ِٝمؾ ّ
أن إٟمٌٞم٤مء يدظمٚمقن ،ومٚمٝمذا أوضم٥م
واطمداٟٕ :مف يّمػم ً
واطمدا.
طمدا
طمدا
ً
ىمذوم٤م ٓ يٕمٛمؿ إن ىم٤مل َيٚمد ُمئ٤مت احلدود ،وإٟمام َيٚمد ًّ
ً
قمٚمٞمف أمحد ًّ
وهٙمذا :إن ىم٤مل إٟمً٤منً :مٕمـ اهلل اًمٕمرب ،اًمٕمرب – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -ؾمٞمدهؿ وًمد آدم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،هؾ
هذا ذم ذهٜمف ُمًتحٞمؾ إذا يم٤من ُمًٚمام أن يٙمقن ذم ذهٜمفِ ،
ًمٙم ْـ ضم٤مء سمٞمٜمف وسملم رضمؾ ُمـ اًم ِ
ٕمرب ُمًٌَّ٦م ،ومحٞم٧م محٞم٦م
ً
اًمِمٞمٓم٤من واه٤مهٚمٞم٦م ،هذا يٛمدح اًمٕمرب ويذم اًمٕمجؿ ،وهذا يذم اًمٕمرب ويٛمدح اًمٕمجؿ ،وم٘م٤ملً :مٕمـ اهلل اًمٕمرب،
يدظمؾ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم ُمًٌتف ،ويدظمؾ ضمد اًمٕمرب وهق إؾمامقمٞمؾً .مق ىم٤ملً :مٕمـ اهلل سمٜمل إهائٞمؾ ،سمٜمق
ضمدا ،ي٘مقل :يمذًمؽ اًمٖم٤مًم٥م أٟمف ٓ َيلء ذم ذهٜمف هذا ،سمؾ ًمق ىم٤مل – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهللً -مٕمـ اهلل سمٜمل
إهائٞمؾ ومٞمٝمؿ أٟمٌٞم٤مء يمثػم ًّ

آدم ،ومٌٜمق آدم ذريتٝمؿ ذري٦م آدم ،ومٞمٝم٤م أٟمٌٞم٤مء يمثػم يمام ٓ خيٗمكُ ،مـ أهؾ اًمٕمٚمؿ َُمـ ي٘مقل :ي٘متؾٕ :ن إٟمٌٞم٤مء دظمٚمقا ِذم
اًم ِ
وصػ خمّمقص هؿ
ي١مدبٟٕ :مف ِذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ ي٘مّمد إٟمٌٞم٤مء :إذ ًمألٟمٌٞم٤مء
ٌ
ّمقر اًمثالصم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ،وُمٜمف َُمـ ي٘مقلَّ :
أؿمٝمر وأفمٝمر ُِمـ أن يدظمٚمقا ذم قمٛمقم يمٚمٛم٦م.
ومٞم٘مقل :اًمٖم٤مًم٥م َّ
أن هذه إُمقر واًمٖم٤مًم٥م أهن٤م شم٘مع سملم َُمـ يٙمقن سمٞمٜمٝمؿ ٟمزاع ضم٤مهكم :اًمٕمرب أومْمؾ ُمٜمٙمؿ ،أٟمتؿ
أومْمؾ ُِمـ اًم ِ
ٕمرب ،ىم٤مشمٚمٙمؿ اهلل ُمٕمنم اًمٕمرب ،سمؾ ىم٤مشمٚمٙمؿ اهلل ُمٕمنم اًمٕمجؿ ،محٞم٦م اًمِمٞمٓم٤من محٞم٦م اه٤مهٚمٞم٦م هذه ،ومٞمِمتؿ
قم٤مُم٤م ٓ يريد إٟمٌٞم٤مء ِذم اًمٖم٤مًم٥مٟٕ :مف ُمًٚمؿ وٓ يريد أن يً٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهٙمذا هق ُِمـ سمٜمل
ؿمتام ًّ
ً
آدم ،وم٢مذا ىم٤مل – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -هذه اًمٙمٚمٛم٦م وإن يم٤مٟم٧م اًمٙمٚمٛم٦م يٕمٜمل شمّمدر قمـ َُم ْـ هؿ ؿمٌف جم٤مٟملم إذا ًمٕمـ سمٜمل آدم َُمـ
سم٘مل سم٘مل اهـ واعمالئٙم٦م ،اعمالئٙم٦م ٓ شمٚمٕمـ ،يم٠من اعمدح ص٤مر ًمٚمِمٞم٤مـملم واهـ ،اًمٙمٚمٛم٦م هذه ي١مدسمقن قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمٔمر
إمم أهنؿ ِذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ ي٘مّمدون إٟمٌٞم٤مء ذم سمٜمل آدم ،إٟمٌٞم٤مء ذم سمٜمل إهائٞمؾ ،إٟمٌٞم٤مء ُِمـ اًم ِ
ٕمرب ٓ ،ي٘مّمدون هذا
هم٤مًمٌ٤م ،وسم٤مًمت٤مزم ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ َُمـ ي٘مقل ي٘متؾٕ :ن هذه يمٚمٛم٦م قم٤مُم٦م ودظمؾ ذم قمٛمقُمٝم٤م إٟمٌٞم٤مء.
ً
ىم٤مل رمحف اهلل:
أٙمدا ٪مرق ٕم٦م كبل وكبل،
«٪مصؾ :واْلؽؿ ْم ٠مائر إكبقاء ٬ماْلؽؿ ْم كبقـا صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ،وٓ يعؾؿ أن ً
وٓ ريَّ أن ٘مرم ٠مإمف أ٤مظؿ مـ ٠ماب ٩مٝمهش.
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ِ
ِ
٦م﴾ ُمع َّ
أن ىمقم ٟمقح حي
ت َ٫م ْق ُم ُك ٍ
اًمٙمٗمر سمقاطمد ُمـ إٟمٌٞم٤مء يمٗمر سم٤مهٛمٞمع وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم٬َ ﴿ :مذ َٕم ْ
قح اٛمُْ ْر َ٠مؾ َ
( )1

شمٙمذي٥م هٛمٞمع إٟمٌٞم٤مء ،وهٙمذا ًمق
ومًامهؿ اهلل سم٤معمٙمذسملم ًمٚمٛمرؾمٚملمٕ :ن شمٙمذي٥م ٟمٌل
ٌ
ٟمٌل واطمدَّ ،
يٌٕم٨م هلؿ إٓ ٌّ
ؾم٥م اًمٜمٌل صغم
ؾم٥م ٌ
ؾم٥م ٟمقح :ومحٙمٛمف طمٙمؿ َُم ْـ َّ
ؾم٥م آدم ،أو َّ
ؾم٥م إسمراهٞمؿ ،أو َّ
ؾم٥م ُمقؾمك ،أو َّ
أطمد قمٞمًك ،أو َّ
َّ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿْ ،
ؾم٥م ٟمٌٞمٜم٤م
ؾم٥م أي ٟمٌل طمٙمٛمف
رُم ُف أيمؼم،
طمٙمؿ ِّ
وًمٙمـ ر
ْ
وإن يم٤من ر
ُ
ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُضم ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ىم٤مل رمحف اهلل:
٬مؿ ْـ ٫مذف ٤مائشة ريض اهلل ٤مـفا ٕمَم ٕمر َأها اهلل مـف،
«٪مصؾ ٪ :ملما َمـ ٠مَّ أزواج ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿَ :
٪مؼد ٬مػرٙ ،مؽك اإلْجاع ٤مؾقف ٩مٝم واٙمد.
وأما َم ْـ ٠مَّ ٩مٝمها ِمـ أزوا٘مف صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ وريض اهلل ٤مـفـ٪ :مػقف ٫مقٓن:
ٍ
واٙمد ِم َـ ا٭مصحإمة ريض اهلل ٤مـفؿ ٤مٜم ما ٠مقليت.
أٙمد ا :أكف ٬مسَّ
وا٭مثاِن  -وهق ا٭مصحقح  :-أن َم ْـ ٫مذف واٙمدة ِمـ أمفات اٛمممـ٦م٪ :مفق ٬مؼذف ٤مائشة ريض اهلل ٤مـفـش.
ذيمر ذم هذا اعمقوع ُم٤م يتٕمٚمؼ سمً٥م زوضم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،زوضم٤مت اًمٜمٌل صٚمقات اهلل وؾمالُمف
قمٚمٞمف َهلـ ؿم٠من آظمر يمام شم٘مدم ،أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وم٘مد سمر َأه٤م اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ُِمـ اًم ِ
٘مذفَ ،وم َٛمـ ىمذف
َ
ُ َّ
َّ
قم٤مئِم٦م ومجرُمف ًمٞمس جمرد اًم٘مذفُ ،مع أٟمف ضمرم و ِىمح وىمٌٞمحِ ،
ًمٙم ْـ هق ِّ
ومٛم ْـ ىمذف
ُمٙمذب ًمٚم٘مرآن شمٙمذيًٌ٤م
ُْ َ
ُ
سحي٤مَ ،
ً
قم٤مئِم٦م وم٢مٟمف يٙمٗمر سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم ،وطمٙمك هذا اإلمج٤مع قمدد يمٌػم ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿٟٕ :مف يٙمقن ِّ
ُمٙمذب ًمٕم٤مئِم٦م سم٠من اهلل
سمرأه٤م مم٤م ُر ُِمٞمَ ْ٧م سمفٟ ،م٘مؾ اًمِمٞمخ سم٤مٕصؾ قمـ أيب اًمً٤مئ٥م اًم٘م٤ميض سمحية احلًـ سمـ زيد  ،وقمٜمده رضمؾ ذيمر
قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -وم٠مُمر سميب قمٜم٘مف ،وم٘م٤مل اًمٕمٚمقيٞمقن  :هذا ُِمـ ؿمٞمٕمتٜم٤م ،وم٘م٤ملُ :مٕم٤مذ
( )3

( )2

( )4

قن ٭مِ ْؾ َخبِقثَ ِ
ِ
اخلبِقثَ ُ ِ
٦م َو َْ
اهلل! هذا رضمؾ ـمٕمـ قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَْ ﴿ :
ات﴾،
اخلبِقثُ َ
ات ٭م ْؾ َخبِقث َ

وم٢من يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ظمٌٞمث٦م وم٤مًمٜمٌل يمذًمؽ – ً
ْ
يم٤مومر وم٠مضسمقا قمٜم٘مف ،وميسمقا قمٜم٘مف.
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -هق ٌ
( )1ؾمقرة اًمِمٕمراء.125 :
( )2ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت.77 :
( )3ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت.77 :
( )4ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت.77 :
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قن ٭مِ ْؾ َخبِ َقث ِ
ِ
اخلبِقثَ ُ ِ
٦م﴾ ًَم َّذام َّسمرأ قم٤مئِم٦م ﴿ َو َْ
اًمً ِق ري ًمٚمٛمً٠مًم٦مٕ :ن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلَْ ﴿ :
ات
اخلبِقثُ َ
ات ٭م ْؾ َخبِقث َ
هذا ا ًَمٗم ْٝمؿ َّ
قن ٭مِؾطقب ِ
وا٭مطقب ُ ِ
ات﴾ ومال سمد َّ
أن قم٤مئِم٦م ـمٞمٌ٦م ًمِ َز ًاُم٤مٕ :ن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمد
٦م َوا٭مطق ُب َ
ات ٭مؾطقب ِ َ
َ
َ َ
ِ
اخلبِقثَ ُ ِ
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -أهن٤م ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م  -ظمٌٞمث٦م وم٤مهلل ي٘مقلَْ ﴿ :
ـمٞم٥م ،وم٢مذا ىمٞمؾ – ً
٦م﴾
ات ٭م ْؾ َخبِقث َ
مجٞمٕم٤م ِّ
اعمًٚمٛملم ً
( )1

هلذا ىم٤مل :إذا ىم٤مل هذا ذم قم٤مئِم٦م وم٢مٟمف ٟم٤مل ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومٌ٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم أٟمف إذا ؾم٥م قم٤مئِم٦م
سم٤مًم٘مذف وم٢مٟمف يٙمٗمر.
إذا ؾم٥م سم٘مٞمَّ٦م أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم همػم قم٤مئِم٦م ومٞمف ىمقٓن:
ِ
ؾم٥م أسم٤م هريرة أو ُمٕم٤موي٦م ،ي٘مقل احلٙمؿ
يمٛم ْـ َّ
إول :أن ؾمٌَّ ُٝم َّـ يمً٤مب همػمهؿ ُم َـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿَ ،
ؾم٥م أم ؾمٚمٛم٦م ً
ُمثال ريض اهلل َقمـ اهٛمٞمع.
ؾم٥م طمٗمّم٦م ،أو َُم ْـ َّ
اًمذي ؾمت٘مقًمف ومٞمف ىمقًمف ذم َُمـ َّ
ِ
تٗمًػمش :أن ىمذف واطمدة ُمٜمٝمـ دظمؾ
أيْم٤م ِذم «اًم
صححف اًمِمٞمخ،
وصححف اسمـ يمثػم ً
َّ
ا٭مؼقل ا٭مثاِن :وهق اًمذي َّ
مت٤مُم٤م ،وىمد شم٘مدم أن َُمـ ىمذف قم٤مئِم٦م يمٗمر ووضم٥م ىمتٚمف :وذًمؽ ٕن ذم ىمذف أي واطمدة ُِمـ أُمٝم٤مت
ذم قم٤مئِم٦م احلٙمؿ ً
شم٘مدم أن َُمـ ؾم٥م أم اًمٜمٌل صغم اهلل
قم٤مرا وهمْم٤مو٦م قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ىمد َّ
اعم١مُمٜملم ريض اهلل قمٜمٝمـ ً
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًم٘مذف :يٕمٜمل ىمذومٝم٤م أٟمف ي٘متؾ وٓ يًتت٤مب قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦مٕ :ن ُمراده أن يٜم٤مل ُِمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ،ومٙمذًمؽ إذا ىم٤مل – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهللٟ ،مً٠مل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م -ىم٤مل ذم ىمذف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمف يمذا –
ُمذُم٦م ًمٗمالٟم٦م أو ًمزوضمٝم٤م ٓ ؿمؽ أٟمف –واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللُ -مذُم٦م
ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م -ومٞمف ومالٟم٦م ُمـ زوضم٤مشمف زاٟمٞم٦م :هؾ هذا َّ
قمٔمٞمٛم٦م ًمزوضمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٟ ،مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م.
ىم٤مل رمحف اهلل:
أٙمدا ِمـ ا٭مصحإمة ريض اهلل ٤مـفؿ أْجع٦م٪ ،مؼد أ٢مؾؼ أْحد أكف يـؽؾ وٖمق٫مػ ٤مـ ٬مػره
«٪مصؾ٪ :ملما َم ْـ ٠مَّ ً
و٫متؾفٕ ،مؾ ٫مال :يعا٫مَّ وِؾد وُيبس ٙمتك يؿقت أو ير٘مع ٤مـ ذ٭مؽ ،وهذا اٛمشفقر مـ مذهَّ ما٭مؽش.
َّ
شمٙمٚمؿ هٜم٤م قمـ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،ىمد ي٘مقل ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿُ :م٤م وضمف إدظم٤مل ؾم٥م أصح٤مب اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم يمت٤مب يتٜم٤مول ؾم٥م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ي٘مقل :ومٝمٛمٜم٤م أن شمدظمؾ زوضم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً ،مٙمـ ُم٤م قمالىم٦م ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم

( )1ؾمقرة اًمٜمقر.26 :

257

ّمتٯم ا٭مصارم اٛمسؾقل ٤مٜم ١ماٖمؿ ا٭مر٠مقل

٭مؾشقخ ٤مبد اهلل ا٭معـؼري

يمت٤مب يتٜم٤مول طمٙمؿ ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
رسم٤مهؿ ُم٤مذا يم٤مٟمقا ىمٌؾ اإلؾمالم يم٤مٟمقا ريض اهلل قمٜمٝمؿ
اْلقاب يتضح ٭مؽ ْم هذا ا٭مسمال :اًمّمح٤مسم٦م َُم ِـ َّاًمذي َّ
ِ
ِ
همػم
ومٛم ِـ اًمذي َّ
ىمٌؾ اإلؾمالم قمغم أؾمقأ إطمقال ُم َـ اًم٘مٓمٞمٕم٦م ،وأيمؾ اعمٞمت٤مت ،وقمٌ٤مدة إوصم٤من ،وٟم٘مض اًمٕمٝمقدَ ،
طم٤مهلؿ هذا اًمتٖمػم اًمٕمٔمٞمؿ هق ومْمؾ اهلل ،صمؿ شمرسمٞم٦م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ِِ
قٓ م ْـ َأ ُكػ ِس ِف ْؿ َيتْ ُؾق َ٤م َؾقْ ِف ْؿ َآياٖمِ ِف َو ُي َز٬م ِ
ث ٪مِ ِ
قف ْؿ َر ُ٠م ً
٦م إ ِ ْذ َٕم َع َ
قف ْؿ
اٟمٔمر إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :٭مَ َؼ ْد َمـ اهللُ َ٤م َٜم اٛمُْممـ َ
ويعؾؿفؿ ا٭مْؽِتَاب و ِْ
قا ِمـ َ٫مبْ ُؾ ٭مَ ِػل ََ ٍ
الل نمبِ ٍ
اْل ْؽ َؿ َة َوإِن َ٬م ُاك ْ
٦م﴾ .
َ َ
ََُ ُُ ُ
( )1

اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا ىمٌؾ اإلؾمالم قمغم أوؾ ُم٤م يٙمقن ،ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب ُِمـ أردئ إُمؿ وأهٌٓمٝم٤م ذم

ومٛم ِـ اًمذي ٟم٘مؾ اًمّمح٤مسم٦م شمٚمؽ اًمٜمَّ َ
٘مٚم٦م إٓ ومْمؾ اهلل صمؿ شمرسمٞم٦م اعمريب احلٙمٞمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،هذا
قملم اًمٜم٤مسَ ،
َأ ُ
وضمف ٟمٞمؾ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ُِم َـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
اًمتالُمٞمذ إذا يم٤من هلؿ ُمٕمٚمؿ ،ويم٤مٟمقا جمٛمققم٦م ُِمـ اًمتالُم ِ
صٖم٤مرا قمٜمدهؿ مجٚم٦م ُمـ
ٞمذ اًمذيـ َيٝمٚمقن ،أو يم٤مٟمقا
َ
ً
ِ
اخلػم اقمتٜمك هبؿ قمٜم٤مي٦م ؿمديدة ومت٠مدسم٧م أًمٗم٤مفمٝمؿ ،وأطمًٜمقا اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٙمٌ٤مر،
إظمالق اًمًٞمئ٦م ،وم٤معمٕمٚمؿ اعمحتً٥م ِّ
أدسمٙمؿ ،واهلل ًم٘مد أطمًـ
ظمػما َُم ْـ َّ
وص٤مرت شمٍموم٤مَتؿ وأومٕم٤مهلؿ قمغم أيمٛمؾ ُم٤م يٙمقٟمقاُ :م٤مذا ي٘مقل اًمٜم٤مس ضمزا اهلل ً
شم٠مديٌٙمؿ.
ً
و٤مؽسف :إذا يم٤من إـمٗم٤مل ىمد ُأمهٚمقا ،وٟم٤مًمقا ُِمـ اعم ِ
أظمالىم٤م رديئ٦م ذم أىمقاهلؿ ذم أومٕم٤مهلؿ .ىم٤مل اًمٜم٤مس:
ٕمٚمؿ ٟمٗمًف
ىمٌَّح اهلل َُم ْـ َقم َّٚم َٛمٙمؿُ ،م٤م واهلل أشمتٙمؿ هذه اًمّمٗم٤مت إٓ ُِمـ قمٜمد َُم ْـ َقم َّٚم َٛمٙمؿ :وم٤مًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ
وأرو٤مهؿ ٓ ؿمؽ َّ
حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد أطمًـ شمرسمٞمتٝمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهلذا ىم٤مل سمٕمض أهؾ
أن
ً
اًمٕمٚمؿَّ :
إن ُِمـ قمالُم٤مت ٟمٌقة حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م ،اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ
ُِمـ اًم ِٙم ِؼم ِ
واًمٕم َٔمؿ واًم٘مدر اًمٌ٤مًمغ ُم٤م يّمح أن ي٘م٤مل ُمٕمفَّ :
رسمك ه١مٓء اًمذيـ يم٤مٟمقا ضم٤مهٚمٞملم ومقوقيلم قمغم
إن َُمـ َّ
َ َ
أظمٌ٨م إطمقال ،سمحٞم٨م اٟمت٘مٚمقا إمم هذا احل٤مل اًمزيمل اًمٙمريؿ ،وص٤مرت أىمقاهلؿ ؿم٤مئٕم٦م يم٤محلٙمؿ اًمً٤مئرة ،وص٤مر
اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ُأ َُّم ً٦م ِذم اهلدى واخلػم ،ي٘مقل :هذا دًٓم٦م قمغم ُطمًـ َُمـ َر َّسمك ،ودًٓم٦م قمغم أن ه١مٓء ٓ يٛمٙمـ أن يرسمٞمٝمؿ
ؿمخّم٤م طمتك يٙمقن يم٠ميب سمٙمر ويمٕمٛمر وقمثامن ،حم٤مل ًمق سمٚمٖم٧م ِذم اًمؽمسمٞم٦م ُم٤م سمٚمٖم٧م ،هذه
ٟمٌلُ ،مًتحٞمؾ أن ُشم َر ِّيب
ً
إٓ ٌ
( )1ؾمقرة آل قمٛمران.164 :
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ريب هذه اًمؽمسمٞم٦م إٓ ٟمٌل.
شمرسمٞم٦م ٟمٌل ٓ ،يٛمٙمـ أن ُي ِّ
ِ
ومٛمـ هٜم٤م اًمٜمٞمؾ ُِم َـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ٟمٞمؾ ُمـ ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهلذا ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف
آذ ُاه ْؿ َ٪م َؼ ْد َ
وؾمٚمؿ ذم ُم٤م شم٘مدم ُمٕمٜم٤م ذم ذيمر أصح٤مسمفَ « :م ْـ َ
ضمدا ذم ؿم٠من اًمذيـ يًٌقن
آذ ِاِنش ،وىم٤مل ُم٤مًمؽ يمٚمٛم٦م ضمٚمٞمٚم٦م ًّ

ِ
ٍم ًمؽ أُمر اًمِمٞمٕم٦م وهمػمهؿ ىم٤مل سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد :ه١مٓء أرادوا
أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل :واظمتَ ُ
اًم٘مدح ِذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٚمؿ يٛمٙمٜمٝمؿ ذًمؽ ،وم٘مدطمقا ذم أصح٤مسمف طمتك ي٘م٤ملُ :
رضمؾ ُؾمقء ،وًمق يم٤من ً
رضمال

ص٤محل٤م ًم َ
ٙم٤من أصح٤مسمف ص٤محللم ،أُم٤م رضمؾ خيٓم٥م ذم ُم٤مئ٦م أًمػ ذم طمج٦م اًمقداع ذم وٓي٦م ،حي يًٚمؿ ُمٜمٝمؿ إٓ مخً٦م.
ً
ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ!
ِ
رسم٤مهؿُ ،م٤مئ٦م أًمػ ُم٤م طمّمٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ إٓ مخً٦م! واًمٌ٘مٞم٦م يمٗمرة وومجرة هذا ؾمقء ِذم اًمؽمسمٞم٦م ،وهلذا يمالم
اعمذُم٦م هٜم٤م عمَـ َّ
٘م٤مم إول ،ىمٌؾ أن يٜم٤مل اًمّمح٤مسم٦م ،وًمق ىمٞمؾ ًمٚمِمٞمٕم٦مَّ :
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ِذم اعم ِ
إن اخلُ َٛمٞمٜمل وزراءه
اًمِمٞمٕم٦م يٜم٤مل َّ
وُمـ طمقًمف ًمٞمس ومٞمٝمؿ ص٤مًمح إٓ مخً٦مٕ :ىم٤مُمقا اًمدٟمٞم٤م وحي ي٘مٕمدوه٤م ،وي٘مقًمقن ُمثؾ هذا
وأؾمٗم٤مره وأىم٤مرسمف وطم٤مؿمٞمتف َ
ىمٓمٕم٤م سمال أدٟمك ري٥م،
اًمٙمالم ذم أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومتٕمقد اعمذُم٦م إِ َمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
وي١مُمرهؿ ويرؾمٚمٝمؿ سم٤مًمرؾم٤مئؾ اًمتل شمٜم٘مؾ اإلؾمالم إِ َمم إ ِ
ُمؿ :إمم
ويتز َوج ُمٜمٝمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
ُي َز ِّو ُضمٝمؿ َّ
َّ
يمنى ،إمم ىمٞمٍم ،إِ َمم اعم٘مقىمس ،إِ َمم اًمٜمج٤مر ،صمؿ يٙمقٟمقا جمٛمققم٦م ومجرة ،وجمٛمققم٦م يمٗمرة .ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ!
ؾمٌ٤م ًمٚمّمح٤مسم٦م وم٘مط ،سمؾ هق ٟمٞمؾ ُمـ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهلذا ي٘مقل اًمِمٞمخ يمٚمٛم٦م طم٘مٞم٘م٦م
هذا ًمٞمس ًّ
وضمديرةَ :دم ُد أن اًم٘م٤مئٚملم هبذا ِذم اًمّمح٤مسم٦م ذم أصؾ ُم٘مقًمتٝمؿ ُمـ أئٛم٦م اًمدير ُمـ أوائؾ اًمراومْم٦م أهنؿ يريدون ً
ومٕمال
اًمٓمٕمـ ِذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ويتخذون هذا شمِ ْٙمئَ ً٦م ُمـ ظمالل ؾم٥م أصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿً :مٞمٜم٤مًمقا ُمـ
َ
ُم٘م٤مُمف اًمٙمريؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وإٓ َوم ِٛم َـ اعمٕمٚمقم أَ َّن أصمخؾ اًمٜم٤مس َُمـ يٙمقٟمقا أٟمّم٤مره وأصح٤مسمف وأصٝم٤مره
وقمددهؿ سم٤مٔٓف يمٚمٝمؿ يمٗمرة ويمٚمٝمؿ قمغم ظمالف ىمقًمف ،ويًتّمح٥م َُم ْـ يّمح٥م ُمٜمٝمؿ يم٠ميب سمٙمر ويٜمزل اهلل ومٞمف
ار إِ ْذ ي ُؼ ُ ِ ِ ِ
يم٤مومرا .ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ! هذا يٜم٤مل ُمـ اًمٜمٌل
ً
قل ٭م َصاٙمبِف﴾ ويٙمقن هذا اًمّم٤مطم٥م ً
ىمرآٟم٤م﴿ :إِ ْذ ُ َ ا ِْم ا٭مْ َغ ِ َ
( )1

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
ُمٌ٤مذا.
ٟمٞمال
ً
ُمراد سمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يمام أن ىمذف أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم يٕمقد قمغم اًمٜمٌل
وهلذا أصؾ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ٌ
( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.42 :
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صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .وإٓ ؾمٌح٤من اهلل زوضم٤مشمف ُمًٌقسم٤مت ،أصٝم٤مره ُمًٌقسمقن ،اًمذيـ ه٤مضمروا ُمٕمف ُمًٌقسمقن،
إٟمّم٤مر اًمذيـ ِذم اعمديٜم٦م ُمًٌقسمقنَُ ،مـ سم٘مل ! َُمـ سم٘مل طمتك ُي َ٘م٤مل :قمـ هذا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد َّ
طم٘مؼ
ؿمٞمئ٤م ،طمتك ي٘م٤مل :إن ديٜمف رمح٦مً ،مٚمٕم٤معملم ! أي رمح٦م طمّمٚم٧م إذا يم٤من اًمذيـ ُمـ سمٕمده ومجرة يمٗمرة ،جمٛمققم٦م ُمـ
ً
اعمٗمًديـ واعمجرُملم ٓ ،ذم زوضم٤مشمف وٓ ذم أٟمّم٤مره وٓ ذم أصٝم٤مره وٓ ذم أصح٤مسمف اعمٝم٤مضمريـ َُمـ سم٘مل ! واهلل اًمذي
ٓ إًمف إٓ هق إن أصؾ اعم٘مقًم٦م ٓ ي٘مقهل٤م إٓ زٟمديؼ.
ًمٙم ِـ اًمرواومض يمام ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم «ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦مش ي٘مقلِ :
ِ
وًمٙم َّـ اًمرواومض هب٤مئؿ ُم٤م يٗمٝمٛمقنُ ،م٤م َ
يٗم٘م ُف
اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ إذا يم٤مٟم٧م هذه اعم٘مقًم٦م شمٜم٤مل ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يمثػم ُِمـ اًمِمٞمٕم٦م ُِم ْـ ُؾم َّذاضمٝمؿ وضمٝمٚمتٝمؿ ٓ
يدري ،وإن يم٤من ٓ ُي َ
ٕمذ ُر ًمٙمقٟمف ٓ يدري ،هذا إُمر ُِم ْٚم َئ اًم٘مرآن واوحًَ ،م ِٙم ْـ ٓ يٗمٝمٛمقن سمٕمقاىم٥م ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م.
صمؿ إن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ هلؿ ومْمؾ قمغم ه١مٓء اعمٗمًديـ ذم إيران وذم همػمه٤مَُ :مـ أدظمؾ آسم٤مئٙمؿ
جمقؾم٤م يٕمٌدون اًمٜم٤مر،
وأُمٝم٤مشمٙمؿ ِذم اإلؾمالم أضمداديمؿ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف هق اًمذي اومتتح إيران ،ويم٤من أضمداديمؿ
ً

ِ
ًمد َٟم٤مءة أهنؿ يٜمٙمحقن اعمح٤مرم ،ومٞمتزوج اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ أُمف وسمٜمتف وأظمتف ،طمتك يمت٥م قمٛمر ريض
ويم٤مٟمقا ُِم َـ اًم
قىم٤مطم٦م وا َّ

ِ
اهلل قمٜمف يمام ِذم «اًمٌخ٤مريش ْ
زوج أُمف وًمق أٟمؽ
أن َوم ِّرىمقا سملم يمؾ ذي رطمؿ ُمـ اعم
وُمٜمٕمقا وهؿ جمقس ُم٤م َيتَ َّ
جقسُ ،
وي ْٚم َٕمـ ،وهٙمذا سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م.
ويِمتؿ ُ
ً٥م ُ
جمقد ،وٓ يٙمقن هذا إٓ سم٤مإلؾمالم ،صمؿ شمٙمقن قم٤مىمٌ٦م قمٛمر أن ُي َّ
ومٛم٘مقًم٦م ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م قم٤مئدة إِ َمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :إذ أي ٟمٌل يٙمقن أشمٌ٤مقمف سم٤مًٕمقف ٓ يًٚمؿ ُمٜمٝمؿ
إٓ احلًـ واحلًلم وقمكم وقمامر وومالن وومالن ،وإًمقف إظمرى يمٗمرة! ومال ؿمؽ َّ
أن ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م يمام ىم٤مل
وُم َٗم٤مصٚم٦م
ُم٤مًمؽ :يراد سمف ٟمٞمؾ ُم٘م٤مم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وأهنؿ يٕمقذ وٓ سمد .وهلذا :ومٝمذه اعمً٠مًم٦م ُمً٠مًم٦م ُمم َ َ٤مي َزة ُ
ِ
ُمع اًمِمٞمٕم٦م إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ،وهل ُشمٔمِٝمر ًمؽ يمؾ أطمد ُمـ اًم ِ
راومْم٦م
دقم٤مة اعمُ َامًمِئلم اًمذيـ ٓ يت٘مقن اهللِ ،مم َّـ يٛمٞمؾ إِ َمم اًم
ُ
وي٘مقل إظمقاٟمٜم٤م ،إظمقاٟمؽ أٟم٧م وحتنم سم٢مذن اهلل ُمٕمٝمؿ.
َّأُم٤م ٟمحـ ومٜمديـ اهلل سمٕمٌ٤مدشمفَّ ،
طمرب قمغم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَُ ٓ ،مـ ي٘مقل
وأن هذا احل٤مل اًمذي هؿ ومٞمف
ٌ
زوضمٝمؿ ،هبذا ي٠مشمٞمٜم٤م أن أمحد رمحف اهلل ي٘مقلَُ :مـ ؿمتؿ قمثامن زٟمديؼ ،عم٤مذا
وُمـ َّ
وُمـ َّشمزوج ُمٜمٝمؿ َ
أصح٤مسمف وأصٝم٤مره َ
زوضمف سمٜمتلم ُمـ سمٜم٤مشمفَ ،
َّ
وًمذ َّام دومـ اًمث٤مٟمٞم٦م ىم٤ملً :مق يم٤من قمٜمدٟم٤م صم٤مًمث٦م ًمزوضمٜم٤مه٤م قمثامن  ،ؾمٌح٤من اهلل!
قمثامن
ٕن ً
حمٛمدا َّ
( )1

( )1حي أقمثر قمٚمٞمف.
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ٜمٝم٤مي٦م ه١مٓء يمٗم٤مرا ! ومٜمؼمأ إِ َمم اهلل ُمٜمٝمؿِ ،
يمٞمػ يٙمقٟمقا ِذم اًم ِ
وُمـ يمؾ أطمد يقارهبؿ إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ،وهلذا هذه اعمً٠مًم٦م
ً
٤مصٚم٦م ،يمام أن ُمً٤مئؾ اًمنمك وُمً٤مئؾ اًمتقطمٞمد ًمٞمً٧م ُمـ ُمً٤مئؾ اعمُ َج٤مُمٚم٦م ومٙمذًمؽ
وُم َٗم َ
َي٥م أن شمٙمقن ُمً٠مًم٦م ُمم َ َ٤ميزة ُ
ُمً٠مًم٦م اًمّمح٤مسم٦م.
وؾمقف شمرى ذم هذا اًمٗمّمؾ يمٞمػ أن ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م يٜم٤مل ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف ،وهلذا
ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ذم يمت٤مب يتٜم٤مول ؿمتؿ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٕ :ن ؿمتؿ
يم٤من ُمـ وم٘مف ؿمٞمخ اإلؾمالم أن أدظمؾ َّ
قم٤مئد وٓ سمد إمم ؿمتؿ اًمرؾمقل .ىم٤مشمؾ اهلل اًمراومْم٦م َّأٟمك ي١مومٙمقن.
اًمّمح٤مسم٦م ٌ
ىم٤مل رمحف اهلل:
أٙمدا أو٘مَّ َ
٫متؾ ُف.
«٫مال إمـ اٛمـذر ٓ :أ٤مؾؿ ً

و٫مال ا٭مؼايض إٔمق يعٜم :مـ ٠مَّ ا٭مصحإمة ريض اهلل ٤مـفؿ مستَ ِ
ح اال ٬مػر ،وإٓ ٪مسؼ٠ ،مقاء ٬مػرهؿ أو ٢معـ ْم
َ ْ
ُ

ديـفؿ٤ ،مٜم ذ٭مؽ ا٭مػؼفاء.
و٬مػروا ا٭مرا٪مضة وسح ٕمذ٭مؽ ٬مثٝم ِمـ أصحإمـا.
و٫مد ٫مطع ٢مائػة مـ ا٭مػؼفاء ٕمؼتؾ َمـ ٠مَّ ا٭مصحإمةَ ،
٫مال إٔمق ٕمؽر ٤مبد ا٭معزيز ٕمـ ِ
مؼـع ِْم ا٭مرا٪م ِ  :إِ ْن ٠مَّ ٪مؼد ٬مػر ٪مال ُيزوج.
٠مبا يؼدح ْم ديـفؿ أو ٤مدا٭متفؿ َ٬م َػر ،وكٯمه ا٭مؼايض ،وإن ٬مان ٠مباا ٓ يؼدح ،مثؾ أن
و٭مػظ ٕمعضفؿْ :
إن ٠مبفؿ ا
يسَّ َأ َٕما أٙمدهؿ ،أو يسبف ٠مباا يؼصد ٩مقظف َل يؽػر.

٫مال أْحد ِْم ا٭م ِ
ر٘مؾ يشتؿ ٤مثَمن :هذا زكديؼ ،و٫مال ْم رواية ٙمـبؾَ :مـ ١متؿ ً
ر٘مال ِمـ أصحاب ا٭مـبل صٜم اهلل

٤مؾقف و٠مؾؿ :ما ُأ َر ُاه ٤مٜم اإل٠مالم.
٫مال ا٭مؼايض٪ :مؼد أ٢مؾؼ أْحد ا٭مؼقل أكف يؽػر ٕمسبف ٕٙمد مـ ا٭مصحإمة ريض اهلل ٤مـفؿ ،وٖمق٫مػ ْم رواية ٤مبد
ُ
و٬مَمل اْلد وإِاب ا٭متعزير يؼت
اهلل وأِب ٢ما٭مَّ ٤مـ ٫متؾف،

أكف َل ُيؽؿ ٕمؽػره.

٫مال٪ :مقحتؿؾ ْحؾ ٫مق٭مف :يعـل ٫مقل أْحد :ما ُأ َ
را ُه ٤مٜم اإل٠مالم٤ ،مٜم َم ِـ ا٠متحؾ ٠مبفؿ٪ ،منكف يؽػر ٕمال ٚمالف،
ِ
ُي ُ
وُيتَ ُ
وم ْـ ٠مَّ ٓ
ؿؾ أن ُ ْ
وُيؿؾ إ٠مؼاط ا٭مؼتؾ ٤مٜم ٩مٝم اٛمُستَحؾْ ُ ،
ؿؾ ٤مٜم أن َمـ ٠مَّ ٢معـًا ْم ٤مدا٭متفؿ ٪مقؼتؾَ ،
ٍ
٭مطعـ ٪مال يؼتؾ ،كحق ٫مق٭مف٬ :مان ٪مقفؿ ٫مؾة ٍ
٤مؾؿ و٫مؾة معر٪مة ٕما٭مسقا٠مة وا٭مشجا٤مة ،و٪مقفؿ ١مح وِمبة ا٭مدكقا وكحقه.
ُيؿؾ ٬مالمف ٤مٜم ٣ماهره ٪مقؽقن ْم ٠ماْبؿ روايتان:
٫مال :وُيتؿؾ ْ
أن ُ ْ
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إٙمدا اَ :ي ْؽ ُػر .وا٭مثاكقةَ :ي ْػ ُسؼ.
٫مال ١مقخ اإل٠مالم :و٤مٜم هذا ا٠متؼر ٫مقل ا٭مؼايض ،و٩مٝمه َٙم َؽ ْقا ْم ٖمؽػٝمه روايت٦م:
وم ْـ ٫مذف ٤مائشة ريض اهلل ٤مـفا ٕمَم ٕمر َأها اهلل مـف ٬مػر ٕمال ٚمالفش.
٫مال ا٭مؼايضَ :
رشمٌف،
ُمزي٦م هذا اًمٗمّمؾ أن اًمِمٞمخ َّ
اًمِمٞمخ رمحف اهلل  -يمام شمرى  -قمرض إىمقال يمٕمروف ًمألىمقال اًمً٤مسم٘م٦مً ،مٙمـ َّ
اًمً٤مب ،ومٙمالُمف اًمً٤مسمؼ هذا ؾمٞمجٛمٕمف رمحف اهلل ِذم
اًمً٤مب ،وُمـ ضمٝم٦م شمٗمّمٞمؾ أطمٙم٤مم
ومرشم٥م إُمر ُمـ ضمٝم٦م طمٙمؿ
َّ
ِّ
ِّ
إ ِ
ىمً٤مم أشمٞم٦م –إن ؿم٤مء اهلل.
ىم٤مل رمحف اهلل:
وكحـ ُكرٖمَّ ا٭مؽالم ْم ٪مصؾ٦م:
ً
مطؾؼا.
أٙمد اْ :م ٙمؽؿ ٠مبفؿ
وا٭مثاِنْ :م ٖمػصقؾ أٙمؽام ا٭مساب.
ٙمرام ٕما٭مؽتاب وا٭مسـة.
أما إول٪ :مسَّ أصحإمف صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ وريض اهلل ٤مـفؿ
ٌ
ون اٛمُْ ْم ِمـ ِ٦م واٛمُْ ْم ِمـَ ِ
ِ
ِ
ات
يـ ُي ْم ُذ َ
َ َ
﴿وا٭مذ َ
﴿وٓ َي ْغتََّ ٕم ْع ُض ُؽؿ َٕم ْع ًضا﴾  ،و٫مق٭مفَ :
أما ا٭مؽتاب٪ :مألكف ٩م َقب ٌة و٫مد ٫مالَ :
ِِ
ِ
ِ
قك َ
٦مِ إِ ْذ ُيبَايِ ُع َ
ت ا٭مش َج َر ِة﴾
َت َ
ٕمِ َغ ْ ِٝم َما ْ
ؽ َْ
يض اهللُ َ٤م ِـ اٛمُْ ْممـ َ
ا٬م َت َس ُبقا َ٪م َؼد ْ
اٙم َت َؿ ُؾقا ُ ْْب َت ًاكا َوإِ ْٗم ًَم نمبِ ًقـا﴾  ،و٫مال﴿ :٭مَ َؼ ْد َر َ
ت ا٭مش َج َر ِةش .
َت َ
و٫مد ٗمبت ِْم «ا٭مصحقحشَ « :أك ُف َٓ َي ْد ُٚم َؾ ا٭مـ َار َأ ْٙم ٌد َٕم َاي َع َ ْ
( )1

( )3

( )2

()4

ِ
اب اهلل َ٤م َٜم ا٭مـبِل َواٛمُْ َف ِ
كص ِ
قن
اءو ِمـ َٕم ْع ِد ِه ْؿ َي ُؼق٭مُ َ
﴿وا٭مذ َ
ار﴾  ،و٫مالَ :
يـ َوإَ َ
ا٘م ِر َ
و٫مال ٖمعا٧م﴿ :٭مَ َؼد ٖم َ
يـ َ٘م ُ
ؽ ر ُؤ ٌ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
رٕمـَا ْ ِ
قكا ٕمِ ِ
يـ َ٠مبَ ُؼ َ
قؿ﴾ .
اإل َيَم ِن َوٓ َ ْ
َت َع ْؾ ِْم ُ٫م ُؾقٕمِـَا ٩م اال ٭مؾذ َ
ا٩مػ ْر ٭مَـَا َو ِإل ْٚم َقاكـَا ا٭مذ َ
وف رٙم ٌ
يـ َآمـُقا َرٕمـَا إِك َ َ
َ
( )5

( )6

( )1ؾمقرة احلجرات.12:
( )2ؾمقرة إطمزاب.58 :
( )3ؾمقرة اًمٗمتح.18 :
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ،سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ أصح٤مب اًمِمجرة أهؾ سمٞمٕم٦م اًمروقان ريض اهلل قمٜمٝمؿ
(.)2496
( )5ؾمقرة اًمتقسم٦م.117 :
( )6ؾمقرة احلنم.12 :
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ِ
ِ
أمر ُيبف اهلل ويرَاه ويثـل ٤مٜم ٪ما٤مؾف ،وذ٬مر ٤مدة آيات.
ُ
٪معؾؿ أن آ٠متغػار هلؿ و٢مفارة ا٭مؼؾَّ م َـ ا٭مغؾ ٌ
وأما ا٭مسـة٪ :مػل «ا٭مصحقح٦مش ٫مق٭مف صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿَٖ َٓ « :م ُس نبقا َأ ْص َح ِاِب٪َ ،م َقا٭م ِذي َك ْػ ِز ٕمِقَ ِد ِه ،٭مَ ْق َأ ْك َػ َؼ
َأ َٙم َد ُ٬م ْؿ ِمثْ َؾ ُأ ُٙم ٍد َذ َه ًبا َما َٕم َؾ َغ ُمد َأ َٙم ِد ِه ْؿ َو َٓ َك ِص َقػ ُفش  ،وروى ا٭مٞم٫ماِنَٖ َٓ « :م ُس نبقا َأ ْص َح ِاِبَ ،د ُ٤مقا ِٔم َأ ْص َح ِاِبش ،
( )2

( )1

اٚمتَ َار ِٔم أَ ْص َح ًإماَ٘ ،م َع َؾ ِٔم ِمـْ ُف ْؿ ُو َز َر َاء َو َأ ْك َص ًارا َو َأ ْص َف ًارا٪َ ،م َؿ ْـ
اٚمتَ َار ِِن َو ْ
و٫مال صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ« :إِن اهللَ ْ
ِ ِ
ِ
اس َأ ِ
ِ ِ
ِ
س ً٪ما َو َٓ َ٤م ْد ًٓش  ،و٫مال ٤مؾقف ا٭مصالة
ْجع َ
َ٠مب ُف ْؿ َ٪م َع َؾقْف ٭مَ ْعـَ ُة اهللِ َواٛمَ َالئ َؽة َوا٭مـ ِ ْ َ
٦مَ َٓ ،ي ْؼبَ ُؾ اهللُ مـْ ُف َي ْق َم ا٭مؼقَ َامة َ ْ
ِ
وه ْؿ َ٩م َر ًَا ِم ْـ َٕم ْع ِديَ ،م ْـ أَ َٙمب ُف ْؿ َ٪م َؼ ْد َأ َٙمبـ ِلَ ،و َم ْـ َأ ْٕم َغ َض ُف ْؿ َ٪م َؼ ْد َأ ْٕم َغ َضـ ِل،
وا٭مسالم« :اهللَ اهللَ ِْم َأ ْص َح ِاِبَٖ َٓ ،متخ ُذ ُ
( )3

آذى اهللَ َ٪مق ِ
آذى اهللََ ،و َم ْـ َ
آذ ِاِن َ٪م َؼ ْد َ
آذ ِاِنَ ،و َم ْـ َ
آذ ُاه ْؿ َ٪م َؼ ْد َ
َو َم ْـ َ
ق١م ُ
ؽ َأ ْن َيلْ ُٚم َذ ُهش رواه ا٭مٟممذي و٩مٝمه  ،وْم ٭مػظ:
ُ
« َم ْـ َ٠مَّ َأ ْص َح ِاِب َ٪م َؼ ْد َ٠مبـ ِلَ ،و َم ْـ َ٠مبـ ِل َ٪م َؼ ْد َ٠مَّ اهللَش رواه إمـ ا٭مبـاء  ،و٫مال ٤مؾقف ا٭مصالة وا٭مسالم« :٭مَ َع َـ اهللُ
مـ ٠مَّ َأصح ِاِبش رواه ا٭مزٕمٝمي و٩مٝم ذ٭مؽ مـ ا٭م ِ
سـة.
ْ َ
َ ْ َ
()4

( )5

( )6

وإذا ٬مان ١متؿفؿ ْبذه اٛمثإمة ،ن
ً
ٚمال٪ما ٕم٦م أهؾ ا٭مػؼف وا٭معؾؿ ِمـ
عزير ،وهذا َِّا ٓ كعؾؿ ٪مقف
٪مل٫مؾ ما ٪مقف ا٭مت ُ

أصحاب ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ وا٭متإمع٦م هلؿ ٕمنٙمسان.
ُم ِؿ ُعقن ٤مٜم أن ا٭مقا٘مَّ ا٭مثـاء ٤مؾقفؿ ،وآ٠متغػار هلؿ ،وا٭مٟم نٙمؿ ٤مؾقفؿ ،وا٭مٟميض
و٠مائر أهؾ ا٭مسـة واْلَم٤مة ُ ْ
٤مـفؿ ،وا٤متؼاد ِمبتفؿ ومقآَتؿ ،و٤مؼقٕمة َمـ أ٠ماء ٪مقفؿ َ
ا٭مؼقل.
٪مؿـ ٫مال ٓ :يؼتؾ ٕمشتؿفؿ ٭مؼق٭مفَُ َٓ « :يِ نؾ دم ام ِر ٍئ مسؾِ ٍؿ إِٓ ٕمِنِٙم َدى َٗم َال ٍ
َ
اْلديث٫ ،مالٕ :ن ٕمعضفؿ
ثش
ْ
َ ْ
ُ ْ
َُ ْ
( )7

ً
ً
ٚمؾقالش ( ،)3673وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤مئؾ
متخذا
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :٭مق ٬مـت
اًمّمح٤مسم٦م -سم٤مب حتريؿ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ (.)2541
( )2قمزاه اًمًٞمقـمل ذم «ضم٤مُمٕمفش ًمٚمؼمىم٤مين ذم «اعمًتخرجش ،وىم٤مل :هق صحٞمح ،وأصؾ احلدي٨م ذم «اًمّمحٞمحلمش دون ىمقًمف« :دقمقا زم أصح٤ميبش.
( )3أظمرضمف اًمٓمؼماين ( ،)142 /17( )14237ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم «وٕمٞمػ اه٤مُمعش (.)1536
( )4أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ومٞمٛمـ ؾم٥م أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)3862
( )5حي أقمثر قمٚمٞمف.
( )6أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمش ( ،)13588/434/12وذم «اعمٕمجؿ إوؾمطش ( ،)4771/94/5وذيمره اهلٞمثٛمل ذم «جمٛمع اًمزوائدش
( ،)21/12وىم٤مل« :ومٞمف :قمٌد اهلل سمـ ؾمٞمػ اخلقارزُمك ،وهق وٕمٞمػش.
( )7أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمدي٤مت -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :أن ا٭مـ ْػ َس ٕمِا٭مـ ْػ ِ
س﴾ ( ،)6878وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مً٤مُم٦م -سم٤مب ُم٤م يٌ٤مح سمف دم
اعمًٚمؿ (.)1676
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أٙمدا ٕمذ٭مؽش.
ُرٕم ََم ٠مَّ ً
ٕمعضا وَل ُي َؽػر ً
هذا جمٛمؾ ًمِذ َام ذيمره رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،ذيمر قمدة ٟمّمقص واوح٦م ذم شمٗمٔمٞمع أُمر ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم
وشم٠مُمؾ ُمثؾ هذه أي٤مت﴿ :٭مِ ْؾ ُػ َؼ َر ِاء اٛمُْ َف ِ
يـ
ا٘م ِر َ
قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ :أن اهلل شمٕم٤ممم أُمرٟم٤م سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر هلؿ ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف َّ
ِ
ِ
ا٭م ِذيـ أُ ْٚم ِر٘مقا ِمـ ِد ِ ِ
اإليَم َن﴾ هذا ِذم إ ِ
يـ
ٟمّم٤مر ،صمؿ ىم٤ملَ ﴿ :وا٭مذ َ
ياره ْؿ﴾ صمؿ ىم٤ملَ ﴿ :وا٭مذ َ
ُ
َ
يـ َٖمبَق ُؤوا ا٭مد َار َو ِ َ
( )2

( )1

ِ
ا٩م ِػر ٭مَـَا و ِ ِ ِ
قكا ٕمِ ِ
يـ َ٠مبَ ُؼ َ
اءو ِمـ َٕم ْع ِد ِه ْؿ﴾ هذا
اءو ِمـ َٕم ْع ِد ِه ْؿ َي ُؼق٭مُ َ
اإل َيَم ِن﴾ ىمقًمفَ ﴿ :وا٭مذ َ
إل ْٚم َقاكـَا ا٭مذ َ
قن َرٕمـَا ْ ْ َ
يـ َ٘م ُ
َ٘م ُ
ِ
يـِ َك َا٪م ُؼقا﴾ اٟمتٝم٧م أٟمقاع اعمًٚمٛملمُ .مٜمٝمؿ اعمٝم٤مضمرون ،صمؿ
إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦مُ .م٤مذا ىم٤مل سمٕمده٤م ﴿ َأ ََل ْ َٖمر إِ َ٧م ا٭مذ َ
إٟمّم٤مر ،صمؿ اًمذيـ ي٠مشمقن ُمـ سمٕمدهؿ .اٟمتٝمك شم٘مًٞمؿ اعمًٚمٛملم ذم هذا ،وضم٤مء اًمٙمالم ِذم اعمٜم٤موم٘ملم وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
( )3

( )4

ِ
ِ
ا٩م ِػر ٭مَـَا و ِ ِ ِ
ِ
قكا ٕمِ ِ
يـ َ٠مبَ ُؼ َ
يـ
اءو ِمـ َٕم ْع ِد ِه ْؿ َي ُؼق٭مُ َ
اإل َيَم ِن َوٓ َ َْت َع ْؾ ِْم ُ٫م ُؾقٕمِـَا ٩م ًال ٭مؾذ َ
إل ْٚم َقاكـَا ا٭مذ َ
َ
﴿ َوا٭مذ َ
قن َرٕمـَا ْ ْ
يـ َ٘م ُ
َآمـُقا﴾ ومال ؿمؽ أن ه١مٓء اًمذيـ ؾمٌ٘مقٟم٤م سم٤مإليامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىمد ُأُمرٟم٤م سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر هلؿ ،قمٙمس آؾمتٖمٗم٤مر
ؾمٌ ُٝمؿ وٟمٞمٚمٝمؿ سمام ٓ يٚمٞمؼ ،هنك قمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،وأظمؼم َّ
أن َُم ْـ ؾمٌٝمؿ وم٘مد ٟم٤مًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُهق ُِمـ
ر
آذ ِاِنش ،و ِذم اًم ِ
ٚمٗمظ أظمرَ « :م ْـ َ٠مَّ َأ ْص َح ِاِب َ٪م َؼ ْد َ٠مبـ ِلش جمٛمؾ هذه اًمٜمّمقص وهمػمه٤م ٌ
آذ ُاه ْؿ َ٪م َؼ ْد َ
َؾم ٌِّٝمؿَ « ،م ْـ َ
دال
َ
( )5

َي ِٛمع قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦م ،طمرُم٦م ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ،هؾ ي٘متؾ أو ٓ ي٘متؾ
قمغم احلرُم٦م إيمٞمدة اًمتل ُ ْ
ُمًٚمام « َٓ َُيِ نؾ َد ِم ْام ِر ٍئ ُم ْسؾِ ٍؿش وؾمٌف
ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ َُم ْـ ىم٤مل :إٟمف ٓ ي٘متؾ ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :إذا يم٤من
ً
ًمٚمّمح٤مسم٦م ٓ يٕم رد ُمـ اًمثالث اعمذيمقرةَُ َٓ « :يِ نؾ دم ام ِر ٍئ مسؾِ ٍؿ إِٓ ٕمِنِٙم َدى َٗم َال ٍ
ثش ًمٞمس ومٞمٝم٤م هذا إُمر ،ىم٤مل :وٕن
ْ
َُ
ُ ْ
َُ ْ
سمٕمْمٝمؿ طمّمؾ سمٞمٜمٝمؿ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ أن شمِم٤مضمر سمٕمْمٝمؿ ،واظمتّمؿ سمٕمْمٝمؿ ،وؾم٥م سمٕمْمٝمؿ
سمٕمْم٤م ،ىم٤مل :ومٝمذا ًمٞمس يدل قمغم أٟمف ًمٞمس سمٙمٗمر .هذا ُم٠مظمذ اًمرواي٦م إومم.
ً
ٗمّم ًال.
ُم٠مظمذ اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٞم٠ميت –إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممُُ -م َّ
ىم٤مل رمحف اهلل:
( )1ؾمقرة احلنم.8 :
( )2ؾمقرة احلنم.9 :
( )3ؾمقرة احلنم.12 :
( )4ؾمقرة احلنم.11 :
( )5ؾمقرة احلنم.12 :
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ومـ ٫مالُ :ي ْؼتَؾ ا٭مساب أو يؽػر٪ :ماٙمتجقا ٕمل١مقاء:
« َ
ِ
﴿ِمؿ ٌد ر ُ٠م ُ
يـ َم َع ُف﴾ أية .
مـفا٫ :مق٭مف ٖمعا٧م :ن َ
قل اهللِ َوا٭مذ َ
٪مؿ ْـ ِ٩م َ
وم ْـ ١مارك ا٭مؽػار ٪مقَم ُ٬مبِتقا ٕمف ٘مزاء
قظ ْبؿ ٪مؼد ١مارك ا٭مؽػار ٪مقَم أذهلؿ اهلل ٕمف وأٚمزاهؿ َ
و٬م َبتَفؿَ ،
َ
ٍ
ٕمقصػ مشت ٍؼ مـا٠مَّٕ :ن
بت ٘مزاء ٭مؾؽػر ،يقَحف أكف ٤مؾؼ اْلؽؿ
٬ما٪مر مثؾفؿٕ :ن اٛمممـ ٓ ُي ْؽ ُ
٭مؽػرهؿ٪ ،مفق ٌ
ٕن يغاظ صاٙمبف٪ ،منذا ٬مان هق اٛمق٘مَّ َِٕ ْن يغاظ صاٙمبف ٕملصحاب ِمؿد صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ،
ا٭مؽػر مـا٠مَّ ْ
( )1

٪مؽؾ َم ْـ ٩ما٣مف اهلل ْبؿ ٪مؼد ُو ِ٘م َد ْم ٙمؼف ُم ِ
راه ٤مٜم
ق٘مَّ ذاك وهق ا٭مؽػر ،وهذا معـك ٫مقل اإلمام أْحد :ما ُأ ُ
اإل٠مالمش.
ِ
ِمؿ ٌد ر ُ٠م ُ
يـ
ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ،وسمِٜم٤مء قمٚمٞمف ىم٤مًمقا سم٘متؾ َُمـ ؾمٌٝمؿ اطمتجقا سم٤مٔي٦م ﴿ :ن َ
قل اهللِ َوا٭مذ َ
اًمذيـ َيم َّٗمروا َُم ْـ َّ
َم َع ُف َأ ِ١مد ُاء َ٤م َٜم ا٭مْ ُؽػ ِ
اع ٭مِقَ ِغ َ
ومٛم ْـ هم٤مفمف
َّ ا ن
٭مزر َ
اء َٕم ْقـَ ُف ْؿ﴾ إمم ىمقًمف شمٕم٤مممُ ﴿ :ي ْع ِج ُ
ار ُر َ َ
قظ ِْبِ ُؿ ا٭مْ ُؽػ َار﴾ ىم٤مًمقاَ :
ْح ُ
( )2

اًمّمح٤مسم٦م هؿ اًمٙمٗم٤مر سمٜمص أي٦م ،ومٛم ِـ اؿمؽمك ُمع اًمٙمٗم٤مر ِذم اًمٖم ِ
ُ
ٞمظ ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم ٟمٗمس اعمقوع اًمذي اهمت٤مظ
َ
اًمٙمٗم٤مر ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م وم٢مٟمف يٙمٗمرِ ،
وُمـ أول َُمـ ىم٤مل هذا اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وم٢مٟمف يمام ىم٤مل اسمـ يمثػم :اٟمتزع ُِمـ
َ

أن اًمرواومض اًمذيـ يٌٖمْمقن اًمّمح٤مسم٦م يدظمٚمقن ومٞمٝم٤م ،ىم٤ملٕ :هنؿ ِ -
هذه أي٦م َّ
أي اًمّمح٤مسم٦م  -يٖمٞمٔمقن اًمراومْم٦م،
ُ
ّمح٤مسم٦م ومٝمق يم٤مومر ،وواوم٘مف ـم٤مئٗم٦م ُِم َـ اًمٕمٚمامء قمغم ذًمؽ ،وهل رواي٦م َقمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ
هم٤مفمف اًم
وُم ْـ
ُ
ىم٤مل رمحف اهللَ :
رمحف اهلل.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«وهذا معـك ٫مقل اإلمام أْحد :ما ُأراه ٤مٜم اإل٠مالم يعـل :ا٭مرا٪م ِ ،
وم ْـ ذ٭مؽ ٫مق٭مف صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿَ « :م ْـ
َ َ ُ
آذى اهللَ َ٪مق ِ
آذى اهللََ ،و َم ْـ َ
آذ ِاِن َ٪م َؼ ْد َ
آذ ِاِنَ ،و َم ْـ َ٠مب ُف ْؿ َو َم ْـ َ
آذ ُاه ْؿ َ٪م َؼ ْد َ
َأ ْٕم َغ َض ُف ْؿ َ٪م َؼ ْد َأ ْٕم َغ َضـ ِلَ ،و َم ْـ َ
ق١م ُ
ؽ َأ ْن
ُ
ِ
اس َأ ِ
ِ ِ
ِ
س ً٪ما َ
وٓ َ٤م ْد ًٓش  ،وأذى اهلل ور٠مق٭مف ٬مػر،
ْجع َ
َيلْ ُٚم َذ ُهش ٪َ « ،م َع َؾ ْقف ٭مَ ْعـَ ُة اهللِ َواٛمَ َالئ َؽة َوا٭مـ ِ ْ َ
٦مَ َٓ ،ي ْؼبَ ُؾ اهللُ مـْ ُف َ ْ
()4

( )3

وْبذا يظفر ا٭مػرق ٕم٦م أذاهؿ ٫مبؾ ا٠متؼرار ا٭مصحبة وأذى ٠مائر اٛمسؾؿ٦م ،وٕم٦م أذاهؿ ٕمعد ٗمبقت ا٭مصحبة٪ :منن َم ْـ
( )1ؾمقرة اًمٗمتح.29 :
( )2ؾمقرة اًمٗمتح.29 :
( )3أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ومٞمٛمـ ؾم٥م أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)3862
قمكم.
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب ومْم٤مئؾ اعمديٜم٦م :طمرم اعمديٜم٦م ( ،)1872وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احل٩م -سم٤مب ومْمؾ اعمديٜم٦م (ُ )1372مـ طمدي٨م ّ
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٬مان ٤مٜم صحبتف ومات ٤مؾقفا ٪منن أذاه َ
أذى مصحقٕمف٫ ،مال إمـ مسعقد ريض اهلل ٤مـف :ا٤متٞموا ا٭مـاس ٕملَ ْٚم َد ِاهنؿ٬ ،مَم
٫مقؾ:
َ٤م ِـ اٛمَ ْر ِء َٓ َٖم ْسلَ ْل َو َ٠م ْؾ َ٤م ْـ َ٫م ِريـ ِ ِف *** َ٪م ُؽ نؾ َ٫م ِر ٍ
يـ ٕمِاٛمُ َؼ َار ِن َي ْؼتَ ِدي
و٫مال ما٭مؽ :همٓء ٫مقم أرادوا َ٫م ْد َح ا٭مر٠مقل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ َ٪مَم ْأم َؽـَفؿ٪ ،مؼدٙمقا ْم أصحإمف ريض اهلل
ر٘مؾ ٍ
٤مـفؿٙ ،متك ُي َ
ؼالُ :
٠مقء ٬مان ٭مف أصحاب ٠مقءش.
هذا ُِمـ دٓئؾ ُمٕمروم٦م أئٛم٦م اإلؾمالم سم٤معم٘م٤مصد ،وسم٤معمُ َرادات ُمـ هذه اعمذاه٥م ،وسم٤معمَآٓت اًمتل شمّمػم إًمٞمٝم٤م هذه
اعمذاه٥م ،وإٓ يمالم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُي ْٙمتَ٥م سمامء اًمذه٥م ي٘مقل :ه١مٓء يٕمجزون قمـ أن يًٌقا ٟمٌل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومام اًمٓمري٘م٦م ًمًٌف سم٠مؾمٚمقب همػم ُمٌ٤مذ أن ي٘م٤مل ذم أصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ سم٤مًم٘مدح واعم٘مقًم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م،
وإذا ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ىم٤مًمتف اًمرواومض ٟ-مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالمُ ،-م٤م أسم٘مقا وٓ شمريمقا ُمـ أٟمقاع اًم٘مذف ،وُمـ أٟمقاع –
ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -اًمقصػ سمام ٓ يًتٓمٞمع اإلٟمً٤من أن َيتَ َٗم َّقه سمف ىم٤مًمقه ذم قمثامن ،وىم٤مًمقه ذم قمٛمر ،وىم٤مًمقه ذم أيب سمٙمر ،وىم٤مًمقه
ذم أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم.
هلذا ىم٤مل ُم٤مًمؽ رمحف اهلل شمٕم٤ممم :إهنؿ ًَم َّذام حي ُي ْٛمٙمِٜمُٝمؿ أن ي٘مدطمقا ذم ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ىمدطمقا ذم
رضمؾ ؾم ٍ
ً
ظمػما ًمٙم٤من أصح٤مسمف
رضمال
قء يم٤من ًمف أصح٤مب ؾمقء ،وًمق يم٤من
ً
أصح٤مسمف طمتك شمٙمقن اًمٜمتٞمج٦مُ ُ :
ص٤محل٤م ِّ ً
ص٤محللم.
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -إِ َمم اًم ِ
ومٝمذه ُمٕمروم٦م أئٛم٦م اإلؾمالم سمٛمآٓت وُم٘م٤مصد أصح٤مب هذه اعمذاه٥م ،وأهن٤م شم١مول – ً
ٓمٕمـ ذم
ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف.
ىم٤مل رمحف اهلل:
ؼام أٙمدهؿ ٚمٝم ِمـ ٤مؿؾؽؿ ٬مؾف.
«٫مال ُ
إمـ ٤مؿر ريض اهلل ٤مـفَمٖ ٓ :مسبنقا أصحاب ِمؿد٪ ،منن ُم َ
و٫مال ٤م٥م ريض اهلل ٤مـف :إِك ُف ٭مَ َع ْف ٌد َ٤م ِف َد ُه إِ َٔم َر ُ٠م ُ
ؽ إِٓ ُم ْم ِم ٌـَ ،و َٓ َيبْ َغ ُض َ
قل اهللَِ « :أك ُف َٓ ُُيِبن َ
ؽ إِٓ ُمـَا٪مِ ٌؼش .رواه
( )1

( )1هق :قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م اهل٤مؿمٛمل اًم٘مرر ،أسمق احلًـ :أُمػم اعم١مُمٜملم ،راسمع اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ،وأطمد اًمٕمنمة اعمٌنميـ ،واسمـ
إؾمالُم٤م سمٕمد ظمدَي٦م ،وًمد سمٛمٙم٦م ،وريب ذم طمجر
قمؿ اًمٜمٌل وصٝمره ،وأطمد اًمِمجٕم٤من إسمٓم٤مل ،وُمـ أيم٤مسمر اخلٓمٌ٤مء واًمٕمٚمامء سم٤مًم٘مْم٤مء ،وأول اًمٜم٤مس
ً
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وحي يٗم٤مرىمف .ويم٤من اًمٚمقاء سمٞمده ذم أيمثر اعمِم٤مهد .وأىم٤مم قمكم سم٤مًمٙمقوم٦م إمم أن ىمتٚمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ همٞمٚم٦م ذم ُم١ماُمرة 17
رُمْم٤من ؾمٜم٦م 42هذ( .أؾمد اًمٖم٤مسم٦م.)789/1 :
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ارَ ،و َآي ُة ا٭مـ َػ ِ
اق ُٕم ْغ ُض إَ ْك َص ِ
َّ إَ ْك َص ِ
مسؾؿ  ،وْم «ا٭مصحقح٦مشَ « :آي ُة ِ
ارش  ،و٪مقفَم« :إَ ْك َص ُار َٓ ُُيِبن ُف ْؿ
اإل َيَم ِن ُٙم ن
إِٓ ُم ْم ِم ٌـَ ،و َٓ ُيبْ َغ ُض ُف ْؿ إِٓ ُم َـا٪مِ ٌؼَ ،م ْـ َأ َٙمب ُف ْؿ َأ َٙمب ُف اهللَُ ،و َم ْـ َأ ْٕم َغ َض ُف ْؿ َأ ْٕم َغ َض ُف اهللُش.
( )2

( )1

ً
وإكَم ٚمص إكصارٕ :هنؿ هؿ ا٭مذيـ ٖمبقءوا ا٭مدار
٪مؿـ ٠مبفؿ ٪مؼد زاد ٤مٜم ٕمغضفؿ٪ ،مقجَّ أن يؽقن
َ
مـا٪مؼاَ ،
ِ
اد ْوا
و٤م َ
وآو ْوا ر٠مقل اهلل وكٯموه ومـعقه ،وٕمذ٭مقا كػق٠مفؿ وأمقاهلؿ ْم إ٫مامة ديـفَ ،
واإليَمن مـ َ٫مبْؾ اٛمفا٘مريـَ ،
إْحر وإ٠مقد ِمـ أ٘مؾف ،واٛمفا٘مريـ َو ُا٠مقهؿ ِْم إمقال ،و٬مان اٛمفا٘مرون ً
رٕماء ٪مؼراء مستضعػ٦م ،وأراد
٫مؾقال ُ٩م َ
أن يعرف ا٭مـاس َ٫م ْدر إكصار ،٭مِ ِ
عؾؿ ِف أن ا٭مـاس يؽثُرون وإكصار ي ِؼ نؾقن ،وأن إمر ٠مقؽقن ِْم اٛمفا٘مريـ٪ ،مؽؾ
ْ ُ
َمـ ١مارك إكصار ْم كٯم اهلل ور٠مق٭مف ٕمَم أمؽـف٪ :مفق ذيؽفؿ ِْم اْلؼقؼة٪َ ،مبُ ْغض َمـ كٯم اهلل ور٠مق٭مف ٌ
كػاق،
يدٚمؾ ْم ذ٭مؽ ٬مؾ ا٭مصحإمة ا٭مذيـ كٯموه ،ومبغضفؿ مـا٪مؼ ٬ما٪مر ٛمَ ِا ذ٬مركاه.
ن
وا٭مشاك ْم أِب ٕمؽر
٫مال ٢مؾحة ٕمـ ُم َٯمف٬ :مان يؼالٕ :مغض ٕمـل ها١مؿ كػاق ،وٕمغض أِب ٕمؽر و٤مؿر كػاق،
٬ما٭مشاك ِْم ا٭م ِ
سـةش.
ذم هذه اًمٜمّمقص أطمًـ اًمِمٞمخ ذم اٟمت٘م٤مئٝم٤م رمحف اهلل :طمتك ُيٕمٚمؿ َّ
أي صح٤ميب قمكم أو قمثامن أو قمٛمر أو
أن ؾم٥م َّ
واطمد ،أٟمف ٓ َيقز ْ
أطمد
مجٞمٕم٤م
٥م ٌ
ٌ
أن ُي ًُ َّ
سمٙمر ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،أو اعمٝم٤مضمرون أو إٟمّم٤مر ،أو سمٜمل ه٤مؿمؿ :اًم٘مقل ومٞمٝمؿ ً
ُمٜمٝمؿ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ ،وهلذا أورد طمديثلم َقمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُي ٌَ ِّٞمٜم٤من طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ،ىم٤مل
يْم٤م ِذم إ ِ
ٟمّم٤مرَ « :آي ُة ِ
ؽ إ ِٓ ُم ْم ِم ٌـ َو َٓ َيبْ َغ ُض َ
ذم قمكم ريض اهلل قمٜمفُُ َٓ « :يِبن َ
اإل َيَم ِن
ؽ إِٓ ُمـَا٪مِ ٌؼش وىم٤مل هذه اعم٘م٤مًم٦م أ ً
ارَ ،و َآي ُة ا٭مـ َػ ِ
اق ُٕم ْغ ُض إَ ْك َص ِ
َّ إَ ْك َص ِ
ارش وىم٤مل ومٞمٝمؿُُ َٓ « :يِبن ُف ْؿ إِٓ ُم ْم ِم ٌـ َو َٓ َيبْ َغ ُض ُف ْؿ
–يٕمٜمل :قمالُم٦م اإليامنُٙ -م ن
( )3

()4

ِ
إٟمّم٤مر ريض اهلل قمٜمٝمؿ َُمـ ُيٌْ ِٖم ُض إٟمّم٤مر إٟمّم٤مر ريض اهلل
ٙمره
إِٓ ُمـَا٪م ٌؼش  ،وم٤مُٕمقر أُمقر ٟمٗم٤مق ،عم٤مذا ُي ُ
ُ
( )5

٥م إٟمّم٤مر ( ،)17وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن – سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن طم٥م إٟمّم٤مر
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن – سم٤مب قمالُم٦م اإليامن ُطم ر
وقمغم ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُمـ اإليامن وقمالُم٤مشمف وسمٖمْمٝمؿ ُمـ قمالُم٤مت اًمٜمٗم٤مق (ُ )74مـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف.
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب قمالُم٦م اإليامن طم٥م إٟمّم٤مر ( ،)17وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن طم٥م إٟمّم٤مر
وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُمـ اإليامن وقمالُم٤مشمف ،وسمٖمْمٝمؿ ُمـ قمالُم٤مت اًمٜمٗم٤مق (ُ ،)74مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف.
( )3ؾمٌؼ خترَيف.
( )4ؾمٌؼ خترَيف.
(ُ )5متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر – سم٤مب طم٥م إٟمّم٤مر ُمـ اإليامن ( ،)3783وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن – سم٤مب اًمدًمٞمؾ
قمغم أن طم٥م إٟمّم٤مر وقمغم ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُمـ اإليامن وقمالُم٤مشمف وسمٖمْمٝمؿ ُمـ قمالُم٤مت اًمٜمٗم٤مق (ُ ) 75مـ طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل
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ِ
وآذروه وأقم٤مٟمقهِ ُ ،
ِم٤مهد ريض اهلل شمٕم٤ممم
قمدد يمٌػم ِذم اعم
وىمت َؾ ُمٜمٝمؿ ٌ
اؾم ْقا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ ُ
قمٜمٝمؿ هؿ اًمذيـ َو َ
قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ ،وٟم٤مسوا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك ُؾم رٛمقا سم٤مٓؾمؿ اًمنمقمل :إٟمّم٤مرٟ ،مٍموا اهلل ورؾمقًمف
ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿَ .قم َال َم ُشم ٌْ ِٖم ُْم ُٝمؿ َأًمٜمَ ْ ِ
ٍمهؿ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُه ُؿ اًمذيـ ٟم٤مسوه
وآو ْو ُه ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
َ

صمؿ إن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًَمذام ومتح ُمٙم٦م رضمع ًمٚمٛمديٜم٦م وىم٤مل« :٭مَق َٓ ِ
ئ ِم َـ إَ ْك َص ِ
ارش ،
ت ْام َر ً
اهل ْج َرةِ ٭مَ ُؽـْ ُ
ْ
َّ
قذم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ِذم اعمديٜم٦م ،وم٤مٕٟمّم٤مر أهؾ اعمحٌ٦م ،قمغم أي أؾم٤مس ُشمٌْ َٖمض إٟمّم٤مر
واؾمتٛمر ومٞمٝم٤م طمتك ُشم ِّ َ
( )1

طمٌ٤م َّ
وأن سمٖمْمف ٟمٗم٤مق ،ويمذًمؽ ي٘م٤مل ذم ُمٕم٤موي٦م وذم قمٛمرَ ،و ِذم اعمٝم٤مضمريـ َو ِذم
ويمذًمؽ اًمٙمالم ذم قمكم ريض اهلل قمٜمف ًّ
ِ
إ ِ
اءو ِم ْـ َٕم ْع ِد ِه ْؿ﴾ وٟمحـ إمم ىمٞم٤مم
﴿وا٭مذ َ
قم٤مُم٤مَ :
أُمرا ًّ
ٟمّم٤مر ،وذم ُمًٚمٛمل اًمٗمتح ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿُ ،أُمرٟم٤م ً
يـ َ٘م ُ
ِ ِ
قن رٕمـْا ْ ِ
ِ
قكا ٕمِ ِ
يـ َ٠م َب ُؼ َ
اإل َيَم ِن﴾ ومٝمذا هق اًمقاضم٥م ذم طمؼ اًمّمح٤مسم٦م
ا٩مػ ْر ٭مَـَا َو ِإل ْٚم َقاكـَا ا٭مذ َ
﴿ي ُؼق٭مُ َ َ
اًمً٤مقم٦م ُمـ سمٕمدهؿ َ
ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ.
ؾمٌٝمؿ وم٘مد زاد قمغم سمٖمْمٝمؿ ،اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ خيؼم أن إٟمّم٤مر ٓ ُي ٌْ ِٖم ُْمٝمؿ إٓ
ي٘مقل اًمِمٞمخ هٜم٤مَُ :م ْـ َّ
وسح ودقم٤م همػمه إِ َمم اًم ِ
ُمٜم٤مومؼ ،وم٤مًمً٥م أسمٚمغ ُِمـ اًم ٌُ ْٖم ِ
ً٥م ،سمؾ
ًمٙمـ
َ
ضٟٕ :مف ىمد يٌٖمض ويّمٛم٧مَّ ،
اًمً٤مب أسمٖمض َّ
ىم٤مل يمام شم٘مقل اًمراومْم٦م :إٟمف ٓ يتؿ ًمؽ اإليامن طمتك شمتؼمأ –واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللُ -مـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
أن هذا قم٤مئد قمغم اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم سم٤مًمٕمقذ ،اًمذي َي٥م ْ
وشمٌْ ِٖم ُْمٝمؿ وشمٚمٕمٜمٝمؿ ،ومال ُي ْر َشم٤مب ذم َّ
ؼم َأ ُمٜمف
ُ
أن ُي َ ِّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وىمد أيمرُمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هب١مٓء اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ىمد اظمت٤مرهؿ ،يمام ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض
ً
اقمتٌ٤مـم٤م ،اٟمت٘م٤مهؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٕمٚمٛمف
ىمقم اظمت٤مرهؿ اهلل ًمّمحٌتف ،وهؿ ىمقم خمت٤مرون ،حي يٙمقٟمقا هٙمذا
اهلل قمٜمفٌ :
سم٢ميامهنؿ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ.
ىم٤مل رمحف اهلل:
« ٫مال ٤م٥م ٕمـ أِب ٢ما٭مَّ ريض اهلل ٤مـف٫ :مال ر٠مقل اهلل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ« :يظْفر ِْم ُأمتِل ِْم ِ
آٚم ِر ا٭مز َم ِ
ان َ٫م ْق ٌم
َ َُ
قن ِ
اإل ْ٠م َال َمش رواه ٤مبد اهلل ٕمـ أْحد ْم « ُاٛمسـدش ٤مـ ٬مثٝم ا٭مـقاء٤ ،مـ إٕمراهقؿ ٕمـ اْلسـ،
ُي َسؿ ْق َن ا٭مرا٪مِ َض َة َي ْر ُ٪م ُض َ
( )2

قمٜمف.
اًمٓم٤مئِ ِ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي – سم٤مب َهم ْز َو ِة َّ
ػ (ُ )4332مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )2أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش ()12997( )242 / 12
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٤مـ إٔمقف٤ ،مـ ٘مده٤ ،مـ ٤م٥م ريض اهلل ٤مـف٪ ،مذ٬مره.
وهق ْم «ا٭مســش مـ و٘مقه صحقحة ،و٬مثٝم ُي َضعػ.
اْلَمِن ٤مـ ٤م٥م ريض اهلل ٤مـف ٫مال٫ :مال ٔم ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ« :يا ٤م ِ٥م! َأ ْك َ ِ
وروى إٔمق ُيقك ِ
قعتَ َ
ؽ
ت َو١م َ
َ َ ن
اْلـ ِةَ ،وإِن َ٫م ْق ًما َْهل ُؿ َكبْ ٌز ُي َؼ ُال َُهل ُؿ :ا٭مرا٪مِ َض ُة ،إِ ْن َأ ْد َر ْ٬متَ ُف ْؿ َ٪م ْا٫متُ ْؾ ُف ْؿ٪َ :منِهن ُ ْؿ ُم ْ ِ
ِْم َ
٨م ُ٬مق َنش ٫ .مال ٤م٥م :يـتحؾقن ُٙمَّ
( )1

أهؾ ا٭مبقت و٭مقسقا ٬مذ٭مؽ ،وآية ذ٭مؽ أهنؿ يشتؿقن إٔما ٕمؽر و٤مؿر ريض اهلل ٤مـفَم .رواه ٤مبد اهلل ٕمـ أْحد.
قن َ٤م َؾ ْقـَاَ ،م ِ
ار َ٫م ٌةَ ،آي ُة َذ٭مِ َ
قن َأ َٕما َٕم ْؽ ٍر َو ُ٤م َؿ َرش .
ؽ َأهن ُ ْؿ َي ُسبن َ
قن َم َقد َٖمـَا َي ْؽ ِذ ُٕم َ
قن َٕم ْع َد َكا َ٫م ْق ٌم َيـْتَ ِح ُؾ َ
وْم ٭مػظَ « :ي ُؽ ُ
قه ْؿ٪َ :منِهن ُ ْؿ ُم ْ ِ
قنش .
٨م ُ٬م َ
قه ْؿ َ٪م ْا٫متُ ُؾ ُ
ورواه ا٭مبَ َغ ِقي ،و٪مقفَ « :أ ْيـَ ََم َأ ْد َر ْ٬متُ ُؿ ُ
( )2

( )3

ً
ومر٪مق٤ما.
مق٫مق٪ما ٤مـ ٤م٥م
ي
ً
ور ِو َ
ُ
اٚمتَ َار ِٔم َأ ْص َح ِاِب٪َ ،م َج َع َؾ ُف ْؿ
اٚمتَ َار ِِن َو ْ
إمـ َٕمط َة ٤مـ أكس ريض اهلل ٤مـف ٫مال٫ :مال ر٠مقل اهلل« :إِن اهللَ ْ
ورواه ُ
ِ
ِ
اري ،وإِكف ٠مق ِجلء ِ
آٚم َر ا٭مز َم ِ
قه ْؿ َو َٓ ُٖم َش ِ
َأ ْك َص ِ
قه ْؿَ ،أ َٓ َ٪م َال
ار ُٕم ُ
قهن ُ ْؿَ ،أ َٓ َ٪م َال َٖم َقا٬م ُؾ ُ
ان َ٫م ْق ٌم َيـْتَؼ ُص َ
اري َو َ٘م َع َؾ ُف ْؿ َأ ْص َف ِ َ ُ َ َ ُ
ُٖمـَا٬مِحقهؿَ ،أ َٓ َ٪م َال ُٖمص نؾقا معفؿ و َٓ ُٖمص نؾقا ٤م َؾق ِفؿ٤ ،م َؾق ِفؿ ٙمؾ ِ
ت ا٭مؾ ْعـَ ُةش و٪مقف َكظَ ٌر.
َ ْ ْ َ ْ ْ َ
َ َُ ْ َ َ
َ
ُ ُ ْ
( )4

( )5

ُ ِ
ي ٤مـ ٤م٥م أكف ٕمؾغف
ي
أَعػ مـ ذ٭مؽ ٤مـ أِب هريرة ريض اهلل ٤مـف ،٭مؽـ هذا ملٗمقر َ٤مـ ا٭مصحإمة٪ُ ،مر ِو َ
ور ِو َ
ُ
ِ
٪مفؿ ٕمؼتؾف.
أن ٤مبد اهلل ٕمـ ا٭مسقداء يـتؼ ُص إٔما ٕمؽر و٤مؿر َ
وهق قمٌد اهلل اًمٞمٝمقدي سمـ ؾمٌ٠م قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م.
ي ٤مـ ٤م٥م أكف ٕمؾغف أن ٤مبد اهلل ٕمـ ا٭مسقداء يـتؼص إٔما ٕمؽر و٤مؿر ٪مفؿ ٕمؼتؾف وهذا ِمػقظ ٤مـ أِب
ُ٪مر ِو َ

( )1أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «احلٚمٞم٦مش ()329 /4
( )2ذيمره اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم «اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م قمغم أهؾ اًمرومض واًمْمالل واًمزٟمدىم٦مش (.)14/1
( )3ؾمٌؼ خترَيف.
( ) 4هق :اًمّمح٤ميب اهٚمٞمؾ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ا ًمٜمي سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر ،اإلُم٤مم،
اعمٗمتل ،اعم٘مرئ ،اعمحدث ،راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة ،إٟمّم٤مري ،اخلزرضمل ،اًمٜمج٤مري ،اعمدين ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمراسمتف ُمـ
مج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع حت٧م اًمِمجرة ،دقم٤م ًمف اًمٜمٌل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ
قمٚمام ًّ
اًمٜمً٤مء ،وشمٚمٛمٞمذه ،وشمٌٕمف ،وآظمر أصح٤مسمف ً
ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف ً
ووًم ِد َ ِ
ٟمحقا ُمـ ُمئ٦م َٟم ْٗم ٍ
وًمده َ
َ
سُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53شمرمج٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126/1شمرمج٦م .)277
وًمده ً
ضمدإ :ن ومٞمف أسمق طمٗمص وىمد ىم٤مل ومٞمف اًمٜمً٤مئلُ :مؽموك.
( )5أظمرضمف اخلالل ذم «اًمًٜم٦مش وىم٤مل ٓ :يّمح ،وىم٤مل إًمٌ٤مين :إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ًّ
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إٙمقص ،ورواه ا٭مـجاد وإمـ ٕمطة وا٭مال٭مَ َؽائل و٩مٝمهؿ.
ومرا٠مقؾ إٕمراهقؿ ٘مقاد ،وٓ ُيظْ ِف ُر ٤م٥م أكف َهؿ ٕمؼتؾ ر٘مؾ إٓ وهق ٙمالل ٫متؾف ٤مـده ،وإكَم ٖمر٬مف ٚمقف ا٭مػتـة،
٬مَم أمسؽ ر٠مقل اهلل ٤مـ ٫متؾ ٕمعض اٛمـا٪مؼ٦مش.
هذا ُمٕمروف طمتك قمٜمد اًمِمٞمٕم٦مَّ :
أن اسمـ ؾمٌ٠م ىمد أراد قمكم ريض اهلل قمٜمف ىمتٚمف ،وأقمج٥م ُم٤م ذم يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م :أن
اًمِمٞمٕم٦م ي٘مقًمقن َّ
إن أول –ٓطمظ هذه اًمٕمٌ٤مرة -ذم يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م ذم «اعمٌختلش وذم همػمه :إن أول َُم ْـ أفمٝمر ؾم٥م
قمٌد اهلل
قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م اًمٞمٝمقدي ،وأول َُم ْـ ىم٤مل سم٤مًمقصٞم٦م ُ
قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م اًمٞمٝمقدي ،وأول ُمـ ىم٤مل سم٤مًمرضمٕم٦م ُ
اًمثالصم٦م ُ
سمـ ؾمٌ٠م اًمٞمٝمقديَّ ،
ومًػمه
وأن ًّ
قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف َه َّؿ سم٘متٚمف وم٤مضمتٛمع اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ،وىم٤مًمقا أٟمف ئمٝمر طمٌٙمؿ آل اًمٌٞم٧مَ َّ ،

إِ َمم اعم ِ
وأسمك أن يً٤ميمٜمف وشمرك ىمتٚمف ،يمام ذيمر اًمِمٞمخ هٜم٤مُ ،مـ سم٤مب ظمِمٞم٦م اًمٗمتٜم٦م.
دائـ َ

أقمج٥م ىمقل ُمـ ي٘مقلَّ :
اسمـ ؾمٌ٠م اًمٞمٝمقدي ،وهق قمٜمدهؿ ُيقدي
ومام
إن أول َُم ْـ ىم٤مل سم٤مًمقصٞم٦م واًمرضمٕم٦م واًمً٥م ُ
َ
ٕٟمف ُِمـ اًم ِ
ًٌ٠مي٦م اًمذيـ أطمرىمٝمؿ قمكم ريض اهلل قمٜمف ومٞمام شم٘مدم ىمٚمٜم٤م! وص٤مر هبؿ احل٤مل إمم أن ىم٤مًمقا أٟم٧م رسمٜم٤م ً -
قمٞم٤مذا
َ
واًمر ْضم َٕم٦م وٟمحقه٤مُ ،مع أهنؿ ي٘مقًمقن َّأول َُم ْـ ىم٤مهل٤م
سم٤مهلل -صمؿ ي٘مقًمقن :إن هذه قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م ،اًم٘مقل سم٤مًمقصٞم٦م واًمً٥م َّ
اسمـ ؾمٌ٠م ،ومٝمذه ُمـ قمج٤مئٌٝمؿ ،وقمج٤مئٌٝمؿ ٓ شمٜم٘ميض!!
ُ
إن أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وإن اًمتٕمرض هلؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُمً٠مًم٦م ُمم َ َ٤ميزةً ،مٞمس ومٞمٝم٤م ُجم َ٤مُمٚم٦م ُمع
دم ِ٤مُمؾ ذم أُمر اًمٜمٌل صغم اهلل
وُم ْـ سم٤مرز اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمنمك أو سم٤معمًٌ٦م ،وٓ ُ َ
أطمد ،يمام َّأٟمؽ ٓ دم٤مُمؾ ذم أُمر اًمتقطمٞمدَ ،
أيْم٤م ذم ؾم٥م أصح٤مسمف ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ ،هذه ُمً٤مئؾ ُمم َ٤ميزة ،ومٞمٝم٤م
دم ِ٤مُم ُؾ ً
وُم ْـ ؾمٌَّ ُفَ ،و َٓ ُ َ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ
رد قم٤مم ًمٚمًٜم٦م ،ومٞمٝم٤م صمقاسم٧م ودواهل َشمٗم َّرقم٧م ُمٜمٝم٤م ،طمٞم٨م ظمرج ُِم َـ اًمتَِّمٞمر ِع أؾمقأ اًمٗمرق
شمٙمذي٥م سيح ًمٚم٘مرآن ،ومٞمٝم٤م ٌّ
قمغم اإلـمالقَ ،يم ِٗم َرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م قم٤مُم٦م ،وإهن٤م ُِمـ قمٌ٤مءة اًمِمٞمٕم٦م ظمرضم٧م ،وإوو٤مع اًمتل ذم ؾمقري٤م أن قمغم يد
اًمٜمّمػمي٦م وهمػمهؿ :هل أوو٤مع هل٤م ٟمٔم٤مئر يمثػمة ِذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل قمغم يد اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ،وٓطمظ أن :إن اًم٘مريـ
سم٤معمُ َ٘م َ٤مر ِن َي ْ٘متدي ،يمٞمػ ُم٤مل اًمِمٞمٕم٦م أن إِ َمم اًمٜمر َّم ْػم ِي٦مُ ،مع أن اًمٜمّمػمي٦م سم٤مـمٜمٞم٦م ،و َّٟمٌٝمٜم٤م إمم أن اًمًٌ٥م ،وإمم أن
ِ
مجٞمٕم٤م يٜمحقن اعمَٜمْ َح٦م اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ،طمتك
اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل اىمؽمب ُمـ اعمذه٥م اًمٌ٤مـمٜمل ِذم إزُمٜم٦م إظمػمة ،وص٤مروا ً
وُمـ يم٤مٟمقا ُمـ أصح٤مسمف:
جمرد طم٥م قمكم ريض اهلل قمٜمف َ
اًمتِمٞمع اًم٘مديؿ قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ إؿمٙم٤مٓت ،وٓ ٟم٘مّمد اًم٘مديؿ َّ
وم٢من هذا أُمر ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم اهٛمٞمع أن قمكم ريض اهلل قمٜمف حي٥مً ،مٙمـ طمتك اًمتِمٞمع اًم٘مديؿ يمام ِذم اًم ِ
َّ
٘مرن اًمث٤مًم٨م
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واًم٘مرن اًمث٤مين وٟمحقه ًمٞمس سم٤مًمقوع اًمذي قمٚمٞمف اًمتِمٞمع أنٟٕ :مف يمام ذيمر اإلُم٤مم ىم٤مين اًمٖمٚمق اًمذي قمٜمد اعمت٘مدُملم ُِمـ
اًمِمٞمٕم٦م ي٘مقل :ص٤مر ضورة ُمـ ضورات اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل ،اًمٖمٚمق قمٜمد اعمت٘مدُملم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م .ي٘مقل :ص٤مر ُمـ
ٌ٤مـمٜمٞم٦م ،واًمٌ٤مـمٜمٞم٦م همالة ُمٕمدودون ِذم اًم ِ
ِ
ٖمالة قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م،
ضوري٤مت ُمذهٌٜم٤م ،وهلذا ٓطمظ يمٞمػ اىمؽمسمقا ُمـ اًم
أيْم٤م ُمـ اًم ِ
يتٓمقر إِ َمم إؾمقأ ،وشمٓمقره اؿمتد
ومتح٤مًمٗمقا ُمع اًمٜمّمػمي٦م ،وُمع همػمهؿ ً
ٗمرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م :إلن ُمذه٥م اًمِمٞمٕمل َّ
ٓمقر قمغم يد اًمتقراة اًمتل أىم٤مُمٝم٤م اهل٤مًمؽ اخلُ َٛمٞمْٜمِل ،صمؿ ص٤مرت إُم٦م
اًمّم َٗم ِقي إؾمامقمٞمؾ طملم دظمؾ إيران ،صمؿ َشم َّ
قمغم يد َّ
سم٤محل٤مل اعمُ ْز ِري واًمنم اعمًتٓمػم قمؾ يد اًمِمٞمٕم٦م أن ،صمؿ يتحدصمقن َقمـ إُ ِ
ظمقة اإلؾمالُمٞم٦م وأٟمٜم٤م إظمقة ،ؾمٌح٤من اهلل
اًمٕمٔمٞمؿ! إذا يم٤من أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن واعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر أقمداء ًمٙمؿ ُ
ويم َّٗم ً٤مرا ،ومال يٛمٙمـ أن شم٘مقًمقا ٕهؾ
اإلؾمالم ذم هذا اًمزُمـ :إهنؿ أطمٌ٤مب ًمٙمؿ وإظمقةٟٕ :مٙمؿ إذا قم٤مديتؿ إظمٞم٤مر اًمً٤مسم٘ملم ،ومٚمـ شمٙمقٟمقا أىمرب إِ َمم
وؾمٛمٕم٧م ُِمـ اًمِمٞمٕم٦م َُمـ ُي َ١م ِّيد ىمتؾ إـمٗم٤مل ذم ؾمقري٤م وي٘مقل اىمتٚمقهؿ ،وإذا رمحتؿ ه١مٓء
رأي٧م
اًمالطم٘ملم ،وهلذا
َ
َ
واًمر َد َاءة ،وهلذا هق َُمـ أصٌح أن
إـمٗم٤مل وم٤مذيمروا اعم٘م٤مشمؾ اًمً٤مسم٘م٦م ،اىمتٚمقا طمتك إـمٗم٤مل ،اًمِمٞمٕمل ذم هم٤مي٦م اًمًقء َّ
ظمٓمرا.
يٙمقن ً

ِ
اًمً ِّقي قمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ
حي ِّذروا ُمـ هذا اعمٜمزع اخلٓمػم ،وىمد يم٤من َذ ُوو اعمٜمٝم٩م َّ
واًمقاضم٥م قمغم اًمدقم٤مة إِ َمم اهلل أن ُ َ

شم٘مريٌ٤م ظمرضم٧م هذه اًمثقرةٕ ،هؾ
ي٘مقًمقن هذا اًمٙمالم ُمٜمذ أن ظمرضم٧م اًمثقرة اخلٌٞمث٦م ذم إيران ذم قم٤مم ( )1398هذ
ً
اًمٕمٚمؿ حتذير أن هذه ُِمـ ىمٌٞمؾ إرسمٕملم ؾمٜم٦م ،صمؿ َّاشمْمح ًمٚمٜم٤مس سمٕمد إطمداث اًمتل ص٤مرت ذم قمدد ُمـ اًم ِ
دول أن
اًمتِمٞمع ظمٓمػم ،وهلذا هذا يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمً٤مسمؼ اشمْمح أن ًمٚمٜم٤مس ،سمٕمد ْ
أن َرأَ ْوا ُمٜمٝمؿ اًمٌالي٤مٕ :ن هذه اًمٕم٘م٤مئد
شمٓمٗمق قمغم َي ِد أهٚمٝم٤مَُ ،مـ يًتٓمٞمع أن ي٘متؾ ً
ـمٗمال وًمق ـمٗمؾ ُيقدي ،وًمق ـمٗمؾ ٟمٍماين ،وًمق ـمٗمؾ جمقد ُم٤م يًتٓمٞمع
اًمًٜمِّلٟٕ :مف خي٤مف اهلل ،وٓ يٛمٙمـ أن يذسمح ً
صٖمػمإ :ن قمٜمده قم٘مٞمدة وقمٜمده ظمقف ُمـ اهللِ ،طمتك ًمق يم٤من
ـمٗمال
ر
ً
ِ
اًمًٜمِّل ُُمٜمْ َْمٌِط ،قمٜمده اًمتزام ذم حمٌتف ذم سمٖمْمف ،ذم أظمذه
واًمده ىمد َذ َسم َح ُم َـ اعمًٚمٛملم إُ ًُمقف ،اًمٓمٗمؾ ٓ َذ ْٟم َ
٥م ًمفٕ :ن ر
ذم قمٓم٤مئف ،ذم ىمتٚمف ذم إقمٓم٤مئف ،قمغم اؾمت٘م٤مُم٦م أن ه١مٓء أُمتف ومقى ،أُم٦م طم٘مد ومٞمج٥م أن يٕمرف ظمٓمرهؿ ،وأٟم٤مس َسم َد ُأوا
سم٠مصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وزوضم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤معمًٌ٦م قمغم ُم٤م شمرى ٓ ،ؿمؽ أهنؿ أظمٓمر قمٚمٞمٜم٤م
ُِمـ همػمهؿٕ :ن َُمـ يم٤من هذا يمالُمف ِذم إ ِ
ظمٞم٤مر اًمً٤مًمٗملم ،ومامذا ؾمٞم٘مقل ذم َُمـ سمٕمدهؿ ُِمـ اًمالطم٘ملم
ىم٤مل رمحف اهلل:
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ٕمـ َأ ْٕم َزى ريض اهلل ٤مـف :٭مق ٠مؿعت ً
ٕمت ُ٤مـُ َؼف ،و٤مبد ا٭مرْحـ صحاِب
يسَّ ٤مؿر ٭مض ُ
ر٘مال ن
«و٫مال ٤مبد ا٭مرْحـ ُ
مشفقر٬ ،مان ً
٤مامال ْم مؽة ،وا٠متعؿؾف ٤م٥م ٤مٜم ُٚم َرا٠مان.
و٫مال ٤م٥م ريض اهلل ٤مـفُ ٓ :ي َػض ُؾـ ِل أٙمد ٤مٜم أِب ٕمؽر و٤مؿر إٓ ٘مؾدٖمف ٘مؾد اٛمُ ْػٟميٚ ،مٝم ا٭مـاس ٕمعد ر٠مقل
٘مدا.
اهلل إٔمق ٕمؽر ٗمؿ ٤مؿر .رواه ٤مبد اهلل ٕمـ أْحد ،وإمـ َٕمطة و٩مٝم ا ،وأٗمار ْم ذ٭مؽ ٬مثٝمة ا
٤مـ ِ
وروى اإلمام أْحد ٕمن٠مـادٍ صحقح ِ
ُ
أ٪مضؾ مـ
إمـ أِب ٭مقٜم ٫مالَٖ :م َد َار ْوا ْم أِب ٕمؽر و٤مؿر٪ ،مؼال ر٘مؾ٤ :مؿر
اْلارودٕ :مؾ إٔمق ٕمؽر أ٪مضؾ مـف٪ .مبؾغ ٤مؿر٫ ،مال٪ :مجعؾ يضٕمف رضٕما ِ
ٕما٭مدرةِ ٙمتك َ١م َغ َر ٕمر٘مؾقفٗ ،مؿ
ً
أِب ٕمؽر ،و٫مال َ ُ ُ
أ٫مبؾ إِ َ٧م اْلارودِ ٪مؼالَ :
إ٭مقؽ َ٤مـلٗ ،مؿ ٫مال ٤مؿر :إٔمق ٕمؽر ٬مان ٚمٝم ا٭مـاس ٕمعد ر٠مقل اهلل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ْم
٬مذا و٬مذاٗ ،مؿ ٫مالَ :م ْـ ٫مال ٩مٝم هذا أ٫مؿـا ٤مؾقف ٙمد اٛمُ ْػ َ ِٟمي.

ِ
٤مؾقا ٤مٜم أِب ٕمؽر و٤مؿر،
٤مؿر و٤م٥م ريض اهلل ٤مـفَم ِؾدان ٙمد اٛمُ ْػ َ ِٟمي ٛمَـ ُيػضؾ ا
٪منذا ٬مان اخلؾقػتان ا٭مرا١مدان ُ
أو ُي َػضؾ ٤مؿر ٤مٜم أِب ٕمؽر ،و٭مقس ْم ذ٭مؽ ٠مَّ٤ُ ،مؾِ َؿ أن ٤مؼقٕمة ا٭مسَّ ٤مـد ا ٪مقق ذ٭مؽ ٕمؽثٝمش.
أن َي ْ ِ
ًمٕم َٛم َر قمغم أيب سمٙمر ،أوضم٥م ْ
قمٛمر َُمـ ىم٤مل ذًمؽ ،وهٙمذا ىمقل قمكم ريض اهلل
ي٘مقل :إذا يم٤من اًمتٗمْمٞمؾ ُ
يب ُ

ِ
لء سمف إِ َ َّزم يٗمْمٚمٜمل قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر ضمٚمدشمف طمد اعمٗمؽمي ،اعمٗمؽمي هق اًم٘م٤مذف ،يٕمٜمل ؾم٠مقمٓمٞمف صمامٟملم
قمٜمف َُمـ ضم َ
٥م ُِمـ سم٤مب أومم أن
٥م َُم ْـ َي ًُ ر
يً ر
ضمٚمدة ،قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٕمزير واًمت٠مدي٥مٟٕ :مف اومؽمى ويمذب ،ي٘مقل :ومام سم٤مًمؽ سمِ َٛمـ ُ
أضمدر سم٤مًمٕم٘مقسم٦م ،وهذا اًمٗمّمؾ ؾمٞمُ َٚم ِّ
ثػما مم٤م ذيمر –إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممُ -مـ أىمً٤مم اعمتٕمرولم واًمّمح٤مسم٦م
يٙمقن
خ ُ
َ
ص َيم ً
قمٛمقُم٤م ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
َي ِٛم ُؾ ًمؽ اًمٙمالم ِذم اًمّمح٤مسم٦م
ً
ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،سمام ُ ْ
ىم٤مل رمحف اهلل:
«٪مصؾ :وٖمػصقؾ ا٭مؼقل ْم ذ٭مؽ:
إ٭مف ،أو أكف كبل ،وأن ٘مٞميؾ َ٩مؾِط٪ :مال ١مؽ ْم ٬مػر هذإَ ،م ْؾ ٓ ١مؽ ْم ٬مػر
أن َم ِـ ا٫مٟمن ٕمسبف د٤مقى أن ٤مؾقًا ٌ
َم ْـ ٖمق٫مػ ْم ٖمؽػٝمهش.

هذا اًم٘مًؿ إول ُمٜمف ُِم َـ اًمِمٞمٕم٦م َُم ْـ ي٘مقلَّ :
ضمٝمرا ذم ُم٘م٤مـمع
إن ً
َي ُٝمر هبذا ً
قمٚمٞم٤م إًمف ،وًمٕمٚمٙمؿ ؾمٛمٕمتؿ سمٕمْمٝمؿ َ

ُمْمٌقـم٦م قمٚمٞمٝمؿ ،ي٘مقل :ي٤م ُمروان سمـ احلٙمؿ أشمِمتؿ قمكم وهق اًمذي ظمٚم٘مؽ هبذا اًمٚمٗمظ ،يٕمت٘مدون َّ
قمٚمٞم٤م هق اخل٤مًمؼ،
أن ً
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وأٟمف هق اًمذي يرزق ،وًمذًمؽ يٗمنون ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :وا٭مذ ِاري ِ
ات َذ ْر ًوا (٪َ )1م َْ ِ ِ ِ
ٍمف
َ
َ
ُ ِّ
اْلامالت و ْ٫م ًرا﴾ هق اًمذي ُي ِّ
ِ
ٕمج٤مئ٥م ،قمج٤مئ٥م ُمـ اًمٖمٚم ِق ذم قمكم ريض اهلل قمٜمف.
َي ِري اًمًٗمـ ،وأٟمف وأٟمف ..هذا ُمـ اًم
اًمري٤مح ،وأٟمف هق اًمذي ُ ْ
( )1

أن َّ ِ
قمكم اإلهلٞمَّ٦م ،ومحتك ًمق حي يً٥م اًمّمح٤مسم٦م ،يٙمٗمر سمٛمجرد ْ
قمكم ريض اهلل قمٜمف ،أو
َ
يدقمل اإلهلٞم٦م ذم ي
ومٛم ِـ اقمت٘مد ذم ي
ِ
أطمدا ُِم َـ اًمٌَ ِ
ذم همػم قمكمَُ ،م ِـ اقمت٘مد َّ
تٍميػ :هذا ٓ ؿمؽ ذم يمٗمره ،وُمٜمٝمؿ ـم٤مئٗم٦م
نم ًمف ُم٤م هلل قمز وضمؾ ُِمـ اًم
أن ً
ًمٙمـ ِضم َ
اًمٖمراسمٞمَّ٦م شم٘مقلَّ :
ُ
ؼميؾ ذه٥م سم٤مًمرؾم٤مًم٦م إمم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وًمذًمؽ ي٘مقل
إن اًمٜمٌل يم٤من هق قمكمَّ ،
ؿم٤مقمرهؿ –أظمزاهؿ اهلل:-
٪مصد َها َ٤م ْـ َٙمقْ َدرة *** . . . . . . . . . . . . . . . .
ٚمان إم٦م َ
ّمده٤م أي :اًمٜمٌقة قمـ طمٞمدرة ،اًمذي
ظم٤من إُملم يٕمٜمل ضمؼميؾ ،يمٞمػ يٙمقن أُمٞمٜم ً٤م ويٙمقن ظم٤مئٜمً٤م ،ظم٤من إُملم وم َّ
اهلل ،ضمؼميؾ يتٍمف سم٤مًمرؾم٤مًم٦م يمام يريد،
هق قمكم ريض اهلل قمٜمف ،ومجٕمؾ اًمٜمٌقة ذم حمٛمد ،وهذا يمام َشم ْٕم ُٚمؿ ـمٕمـ ِذم ِ
ٍمف إمم حمٛمدَُ ،م ِـ اقمت٘مد هذا ي٘مقل اًمِمٞمخ وم٢مٟمف يم٤مومر ؾم٥م أو حي
يًتحٞمؾ أن شمٙمقن اًمٜمٌقة ذم قمكم ريض اهلل قمٜمف ُشم َ

ٙمٗمرَُ ،م ْـ ىم٤مل إن اًمذي ي٘مقل َّ
يً٥م ،سمؾ ي٘مقل اًمِمٞمخ َُم ْـ ؿمؽ ذم يمٗمر هذا وم٢مٟمف ُي َّ
يتٍمف ِذم اًمٙمقن ،وأٟمف هق
إن ًّ
قمٚمٞم٤م َّ

اإلًمف ،أو ي٘مؾَّ :
وص َّد َه٤م إمم حمٛمد ،هذا ٓ يِمؽ ذم يمٗمرهُ ،مـ ىم٤ملً ٓ :مٞمس
ًمٙمـ ضمؼميؾ ظم٤من َ
إن اًمرؾم٤مًم٦م يم٤مٟم٧م ًمفَّ ،
سمٙم٤مومر ٓ ؿمؽ أٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م يٙمٗمر ،يمام أن اًمذي ٓ ُي َٙم ِّٗمر اًمٜمٍماين َي ُ
ٙمٗمر إذا ىم٤مل :إن اًمٜمٍماين سم٘مقًمف :إن اعمًٞمح
هق اهلل قمز وضمؾ إذا ىم٤مل هذا ًمٞمس سمٙمٗمر ،ي٘م٤مل ُمـ ىم٤مل سمٛمثؾ هذا هق اًمذي يٙمٗمر ،يٕمٜمل َُم ْـ َّ
ؿمؽ ذم يمٗمر اًمٙم٤مومر
اًمٍميح اًمٙمٗمر وم٢مٟمف هق سمٜمٗمًف يٙمٗمرٟ ،مٕمؿ هذا اًم٘مًؿ إول.
ىم٤مل رمحف اهلل:
و٬مت ِؿ ،أو أن ٭مف ٖملويالت ٕما٢مـة ٖمسؼط إ٤مَمل اٛم٨مو٤مة ،وكحق
«و٬مذ٭مؽ َمـ ز٤مؿ أن ا٭مؼرآن ِكؼ َص مـف رء ُ
ذ٭مؽ ،وهذا ٫مقل ا٭مؼرامطة وا٭مبا٢مـقة ،ومـفؿ ا٭متـَا٠م ِ
خقة ،وٓ ٚمالف ْم ٬مػر همٓء ٬مؾفؿش.
ُ
ِ
ص ُمٜمف ،آي٤مت أظمٗم٤مه٤م اًمّمح٤مسم٦م ،هذا
هذا اًم٘مًؿ ً
أيْم٤م يمٚمٝمؿ ٓ ظمالف ذم يمٗمرهَُ ،م ْـ ي٘مقل :إن اًم٘مرآن ىمد ُٟم٘م َ
ـمٕمـ ِذم اهللِ قمز وضمؾ ،اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل ذم ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ ﴿ :و٭مَ ْق َٖم َؼق َل َ٤م َؾ ْقـَا َٕم ْع َض إَ َ٫م ِ
او ِ
يؾ (َٚ َٕ )44م ْذ َكا

( )1ؾمقرة اًمذاري٤مت.2 ،1 :
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ِ
ِ
ـؽؿ م ْـ َأ َٙم ٍد َ٤مـْ ُف َٙم ِ
ِمـْ ُف ٕمِا٭مْ َق ِؿ ِ
يـ﴾ و َُمـ ىم٤ملَّ :
٦م (٪َ )46م ََم ِم ُ
أطمدا يًتٓمٞمع أن
إن ً
٦م (ُٗ )45مؿ ٭مَ َؼطَ ْعـَا مـْ ُف ا٭مْ َقٖم َ
ا٘م ِز َ
َ
خيٗمل رء ُِمـ اًم٘مرآن أو يٖمػم ذم رء ُمـ اًم٘مرآنٕ :ن اًمذي َّ
طمٗمٔم ُف هق رب اًمٕم٤معملم ﴿إِكا َك ْح ُـ َكز٭مْـَا ا٭مذ ْ٬م َر َوإِكا
شمقمم
طمٗم ِ
قن﴾ وم٢مذا ىم٤مل ٟم٘مص ُمٜمف رء ُمٕمٜم٤مه ُم٤م ُ
يد ومٞمف أو ٟم٘مص ُمٕمٜم٤مه ُم٤م ُطم ِٗم َظ ،ومٞمٙمقن هذا ـمٕمٜم ً٤م
ظ َ،إذا ىمٞمؾ ِز َ
٭مَ ُف َْلا٪م ِظُ َ
اهلل قمز وضمؾ اًمذي أٟمزًمف.
ِذم ِ
( )1

( )2

أو ىم٤مل :إن ًمف شم٠مويالت سم٤مـمٜم٦م ُشم ًْ ِ٘م ُ
ط إقمامل اعمنموقم٦مُ ،مثؾ ُم٤م شم٘مقهل٤م اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م يم٤مًمٜمّمػمي٦م ،واًمدروز وهمػمهؿ.
ِ
الة﴾
قؿقا ا٭مص َ
ومريؼ اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م هذا اقمت٘م٤مدهؿ ،أٟمف ٓ شمقضمد زيم٤مة وٓ صالة وٓ طم٩م ،وأٟمف ٓ ُمٕمٜمك ًم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :أ٫م ُ
قمغم اًمقوع اًمذي يٕمرومف اعمًٚمٛمقن سم٠مهن٤م مخس صٚمقات ،أو اًمّمقم أٟمف اإلُمً٤مك َقمـ اعمُ َٗم ِّٓمر ِ
ات ذم رُمْم٤من ،أو احل٩م
َ
أٟمف اًم٘مّمد إمم ُمٙم٦م ،ي٘مقًمقن هذه هل٤م ُمٕم٤مين سم٤مـمٜم٦م :وًمذا ُؾم رٛمقا سم٤مًمٌ٤مـمٜمٞم٦م َٟم ْٕم ِر ُومٝم٤م ٟمحـ ،وإٟمام يٕمٛمؾ هذا اًمٕمٛمؾ اهل َ َٛم ُ٩م
( )3

اًمذيـ ي٠مظمذون سم٤مًمٔم٤مهر ،أُم٤م طم٘مٞم٘متٝم٤م ومٚمٞمً٧م قمغم ُم٤م ئمـ ه١مٓء ُمـ قمٛمقم اعمًٚمٛملم ،وهلذا ي٘مقًمقن ً
ُمثال اًمّمٚمقات
ذيمرا  -أهمٜم٤مك َقمـ اًمٖمًؾ ُمـ
اخلٛمس أؿمخ٤مص مخس :قمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم وحمًـ ،إذا ذيمرَتؿ  -وم٘مط ً
ِ
اه ِ
ٌ٤مـمٜمٞم٦م اًم٘م٤مئٚملم
ٜم٤مسم٦م ،وأهمٜم٤مك قمـ أداء اًمّمالة وهذه هل اًمّمالة! ُمثؾ هذا ٓ يِمٙمؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم يمٗمرهؿ ُمـ اًم
هبذه اعمذاه٥م.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«وأما َم ْـ ٠مبفؿ ٠مباا ٓ يؼدح ْم ٤مدا٭متفؿ وٓ ْم ديـفؿُ ،
مثؾ وصػ ٕمعضفؿ ٕمبُخؾ ،أو ٘مبـ ،أو ٫مؾة ٤مؾؿ ،أو
٤مدم زهد ،وكحقه٪ ،مفذا يستحؼ ا٭متلديَّ وا٭متعزير ،وٓ َي ْؽ ُػر ،و٤مٜم ذ٭مؽ ُُي ُ
٬مالم َم ْـ َل يؽػرهؿ مـ ا٭معؾَمءش.
ؿؾ ُ
ػ آظمر يً٥م اًمّمح٤مسم٦مِ ،
أؿمخ٤مص٤م ،ي٘مقل :ومالن
ًمٙم ْـ ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٛمقمً ،مٙمـ يًٌرقا ُِم َـ اًمّمح٤مسم٦م
هذا ِصٜم ْ ٌ
ً
زاهدا ،ي٘مقل اًمِمٞمخ:
ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمخ ٌٞمؾ ،ومالن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ضمٌ٤من ،أو ومالن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أىمٌؾ قمغم اًمدٟمٞم٤م وحي يٙمـ ً
ىمٓمٕم٤م ًمٞمس ًمٙمٚمٝمؿً ،مق ىم٤مل :يمؾ اًمّمح٤مسم٦م ضمٌٜم٤مء ،أو ىم٤مل :يمٚمٝمؿ يريدون اًمدٟمٞم٤م وٓ يردون
ُم٤م دام اًمً٥م ًمٌٕمْمٝمؿ ً
اهلل ،اٟمتٝمك يمام ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م ِذم اًم ِ
٘مًؿ اخل٤مُمسَُ ،م ْـ ؾمٌٝمؿ ُمًٌ٦م إمج٤مًمٞم٦م هذا يٙمٗمرً ،مٙمـ ًمق ىم٤مل :ومالن ُِم َـ اًمّمح٤مسم٦م ضمٌ٤من،
ومالن ُِم َـ اًمّمح٤مسم٦م سمخٞمؾ ،هؾ يٙمٗمر ي٘مقل اًمِمٞمخ ٓ :يٙمٗمر.
( )1ؾمقرة احل٤مىم٦م.47-44 :
( )2ؾمقرة احلجر.9 :
( )3ؾمقرة إٟمٕم٤مم72 :
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أدسم٤م ً
سم٤مًمٖم٤م يقىمٗمف قمٜمد طمده ،ي٘مقل اًمِمٞمخ :وقمغم هذا حيٛمؾ يمالم َُم ْـ حي يٙمٗمر ُِم ْـ أهؾ اًمٕمٚمؿ:
١مدب ً
ًمٙمـ َي٥م أن ُي َّ
ٕن قمٜمدٟم٤م راويتلم ذم ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م :إومم َّ
أن ؾم٤مهبؿ يٙمٗمر ،واًمث٤مٟمٞم٦م أٟمف ٓ يٙمٗمر.
ىمدطم٤م ذم ديٜمف ،ي٘مقل سمام أن حي أشمٕمرض ًمديـ ومالن ُمـ
ي٘مقل :حيٛمؾ يمالم َُم ْـ حي يًٌٝمؿ قمغم َُم ْـ حي ي٘مدح ً
اًمّمح٤مسم٦م ،وٓ أىمقل ذم قمداًمتف إٓ َّ
ٌ
ضمٌ٤من ،هق ُمقصمقق ذم ديٜمف وُمقصمقق ذم ُم٤م َٟم َ٘م َٚم ُف َقمـ اًمرؾمقل
يمؾ ظمػمً ،مٙمـ هق
قم٤مُم٤م ،وٕٟمف حي ي٘مدح ذم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ص٤مدق ًمٙمٜمف سمخٞمؾ ،ي٘مقل ٓ :يٛمٙمـ أن ُي َٙم َّٗمر هذاٟٕ :مف حي يً٥م ًّ
ؾم٤مسم٤م ًّ
ديٜمٝمؿ هؿ ،وًمٙمـ ىم٤مل :ومالن ُمٜمٝمؿ ضمٌ٤من ،ومالن ُمٜمٝمؿ سمخٞمؾ ي٘مقل :هذا اًمذي حيٛمؾ قمٚمٞمف يمالم َُم ْـ حي يٙمٗمر ُِمـ أهؾ
اًمٕمٚمؿٕ :ن قمٜمدك روايتلم إومم سمتٙمٗمػم َُم ْـ ؾم٥م ،واًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمدم شمٙمٗمػمه.
يمالُم٤م قمـ
ي٘مقل اعمراد سم٘مقل ُمـ حي يٙمٗمرهؿ َُم ْـ ؾم٥م ؾمًٌ٤م ٓ ي٘مدح ذم ديـ اًمّمح٤مسم٦م وقمداًمتٝمؿ ،وإٟمام يتْمٛمـ
ً
ُمثال ٓ شمٕمقد قمٚمٞمٝمؿ سم٘مدح يم٘مقل اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ضمٌ٤من أو ً
أظمالق ُُم َٕم َّٞمٜم٦م ً
سمخٞمال ،ىم٤مل :هذا َي١م َّدب وهق ُِم َـ اعمًٚمٛملم ٓ
يم٤مومرا.
ُي ر
ٕمد ً
ىم٤مل رمحف اهلل:
ً
٭مٟمدد إمر ٕم٦م ٭معـ ا٭مغقظ ،و٭معـ آ٤متؼادش.
«وأما َم ْـ ٭معـ و٫مبح
مطؾؼا٪ :مفذا ِمؾ اخلالف ،ن
ً
ُمٓمٚم٘م٤م ،ص٤مر يٚمٕمـ وي٘مٌح ي٘مقل هذا حمؾ ظمالف :هؾ يٙمٗمر ٕن اهلل أظمؼم َُم ْـ هم٤مفمف اًمّمح٤مسم٦م
وىمٌح
َُم ْـ ًمٕمـ َّ
ومٝمق يم٤مومر ،أو ٓ يٙمٗمر .ي٘مقل :هذا هق حمؾ اًمؽمدد ،حمؾ اًمؽمدد هٜم٤م هؾ ُمـ ًمٕمـ وىمٌح يرضمع ًمٕمٜمف إِ َمم اًمٖم ِ
ٞمظ اًمذي ٓ
َّ
َ ْ
يٙمقن إٓ ِذم اًمٙمٗم٤مر أو ذم همػمهؿ ،ذم هذا يؽمدد سمف هؾ يّمؾ إِ َمم اًمٙمٗمر أو ٓ.
ىم٤مل رمحف اهلل:
كػرا ً
٫مؾقال ٓ َيبْ ُؾ ُغقن
«وأما َم ْـ ٘ماوز ذ٭مؽ إ٧م أن ز٤مؿ :أهنؿ ارٖمدوا ٕمعد ر٠مقل اهلل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ إٓ ً
أيضا ْم ٬مػر ٫مائؾ ذ٭مؽٕ ،مؾ َم ْـ ١مؽ ْم ٬مػره ٪مفق ٬ما٪مرش.
ٕمضعة ٤م٨م ،أو أهنؿ ٪مسؼقا٪ :مال ريَّ ً
ضمدا ،وـم٤مسمؼ سم٤مًمقوع اًمذي ٟمحـ ومٞمف أن ي٘مقلَُ :م ْـ ىم٤مل إن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ارشمدوا
هذا ُمقوع ُمٝمؿ ًّ
ٟمٗمرا ً
ـمٕمـ ُمٌ٤مذ ِذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
ىمٚمٞمال يٌٚمٖمقن مخً٦م أو يٌٚمٖمقن سمْمٕم٦م قمنم ،أدرك هذا اًمٙمالم ومٞمف
ٌ
ً
مجٞمٕم٤م إٓ ً
ِ
مجٞمٕم٤م،
وؾمٚمؿٟٕ :مف يّمحٌف إًمقف ،صمؿ ٓ يزيمق ُمـ ه١مٓء إًمقف إٓ مخً٦م أو سمْمٕمف قمنم ،أو أهنؿ ومً٘مقا يٕمٜمل ً
مجٞمٕم٤م إٓ هذا اًمٕمدد اًم٘مٚمٞمؾ ي٘مقل اًمِمٞمخ ٓ :ؿمؽ ذم
ٞمٕم٤م إٓ ه١مٓء اًمٕمدد اًم٘مٚمٞمؾ أو ارشمدوا ً
إذا ىم٤مل أهنؿ ومً٘مقا مج ً
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يمٗمره ،وٓ ؿمؽ ذم يمٗمر هذا اًمٜمقع ،سمؾ َُمـ ؿمؽ ذم يمٗمر هذا اًمٜمقع ومٝمق يم٤مومر.
ما ا٭مسبَّ؟
اؾمٛمع اًمًٌ٥م ُمقضمقد ِذم إصؾ ي٘مقل رمحف اهللٟٕ :مف ُمٙمذب عم٤م ٟمّمف اًم٘مرآن ،ذم همػم ُمقوع ُِم َـ اًمرو٤م قمٜمٝمؿ
ومً٤مق أو ُمرشمدون ي٘مقل ُمْمٛمقن ُم٘م٤مًمتٝمؿ :أن ٟم٘مٚم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م
واًمثٜم٤مء ،ي٘مقل :وُمْمٛمقن ُم٘م٤مًمتٝمؿ إذا ىم٤مًمقا أهنؿ َّ
يمٗمرَُ ،م ِـ َّاًمذيـ ٟم٘مٚمقا اًم٘مرآن َُم ِـ َّاًمذي َّ
قمٚمؿ اًمٜم٤مس اًم٘مرآن ُمرشمد ،وم٤مؾمؼ ،اًمٗم٤مؾمؼ ٓ ي٘مٌؾ ظمؼمه َقمـ اًمٜمٌل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل يمذا ويمذا ،ي٘مقل :يمٞمػ ُ
ي٘مٌؾ يمالُمف أن اهلل شمٕم٤ممم أٟمزل اًم٘مرآن قمغم اًمٜمحق اًمذي ُمقضمقد قمٜمدٟم٤م ُمـ
اًم ِ
ٗم٤محت٦م إِ َمم اًمٜم٤مس ،إذا يم٤من اًمذيـ ٟم٘مٚمقا اًم٘مرآن يمٗمرة أو ومً٘م٦م ٓ ،حيؾ ٟم٘مؾ اًمرواي٦م قمٜمٝمؿ ،ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف ُي٘مدح
أطمدا ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
سم٤مًم٘مرآن ،وهلذا ىم٤مل أسمق ُز ْر َقم َ٦م رمحف اهلل :إذا رأي٧م اًمرضمؾ َيٜمْتَ ِ٘مص ً
وم٤مقمٚمؿ أٟمف زٟمديؼ ،وم٢مهنؿ يريدون سمٓمٕمٜمٝمؿ ذم ؿمٝمقدٟم٤م اًمٓمٕمـ ومٞمام محٚمقه وؿمٝمدوا سمفً ،
سمدٓ ُمـ أن يٓمٕمـ ِذم اًم٘مرآن
وي٘مقل :ىمرآن همػم صم٤مسم٧م ي٘مقل :اًمذيـ ضم٤مءوا ًمٙمؿ سم٤مًم٘مرآن يمٗم٤مر أو ومً٤مق ،واًمٙمٗم٤مر واًمٗمً٤مق ٓ حيؾ أظمذ اًمرواي٦م
قمٜمٝمؿ ذم ُمثؾ هذه اًمٕمٔم٤مئؿ ،يمٙمت٤مب اهلل أو ؾمٜم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ومً٤مق ،وأن هذه إُم٦م ذ إُم٦م ،وأن
وهلذا ي٘مقل اًمِمٞمخ شمْمٛمـ يمالُمٝمؿ أن ٟم٘مٚم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمٗمرة أو َّ
ؾم٤مسم٘مٞمٝم٤م ذاره٤مُ ،مع أٟمؽ شمٕمٚمؿ أن إُمؿ يم٠مصح٤مب ُمقؾمك أظمٞم٤مر سمٜمل إهائٞمؾ هؿ أصح٤مب ُمقؾمك أظمٞم٤مرَُ ،مـ هؿ
قمغم ديـ اًمٜمّم٤مرى أظمٞم٤مرهؿ أصح٤مب قمٞمًك ،وم٘مٚمٌقا ه١مٓء اعمً٠مًم٦م وم٘م٤مًمقا :ذار هذه إُم٦م أصح٤مب حمٛمد قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمًالم ،اٟمٔمر يمٞمػ شمٙمقن اعمذُم٦م أظمٞم٤مر سمٜمل إهائٞمؾ هؿ أصح٤مب ُمقؾمك واوحٕ :ن ُمقؾمك ٟمٌل رسمك
ومّم٤مر ًمف أصح٤مب أظمٞم٤مر ،قمٞمًك يمذًمؽ ،ومّم٤مر إظمٞم٤مر ِذم اعمت٘مدُملم ،وم٢مذا ىمٞمؾ :إذار هؿ اعمت٘مدُمقن ُمـ
رد سيح ًم٘مقًمف
أصح٤مب حمٛمد َُم ْـ َّاًمذي رسم٤مهؿ ىمٚمٜم٤م :شمٕمقد اعمذُم٦م قمغم حمٛمد صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ،صمؿ ومٞمف ٌّ
شمٕم٤ممم ،وأي٦م ُو ِّضم َٝم٧م ًمٚمّمح٤مسم٦م ِذم اعم ِ
٘م٤مم إول٬ُ ﴿ :مـتُ ْؿ َٚم ْ َٝم ُأم ٍة﴾ أول ُم٤م شمِمٛمؾ هذه أي٦م اًمّمح٤مسم٦م ،وإُم٦م
( )1

سمٓمريؼ اًمتَّ ٌَ ِع.

صمؿ ي٘مقل :ومٙمٗمر هذا يٕمٚمؿ سم٤مًميورة ُِم َـ اًمديـ ،وهلذا ي٘مقل اًمِمٞمخ دمد قم٤مُم٦م َُم ْـ فمٝمر قمٚمٞمف رء ُمـ هذه

ِ
ٜمد ُؾمقن
ؽمون سمٛمذهٌٝمؿ ،هذا هق اًمقاىمعٓ ،طمظ اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ذم جمٛمٚمٝمؿ َي َّ
إىمقال يتٌلم أٟمف زٟمديؼ ،وقم٤مُم٦م اًمزٟم٤مدىم٦م َي ًْتَ ُ
( )1ؾمقرة آل قمٛمران.112 :
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سم٤مؾمؿ اًمتِمٞمع وطم٥م أهؾ آل اًمٌٞم٧م.
ِ
ت٤مرا يًتؽمون سمف ٓ ،ي٘مقًمقنٟ :محـ زٟم٤مدىم٦م ٟمحـ ؿمٞمٕم٦م ،صمؿ يٗمٕمٚمقن هذه
ي٘مقل قم٤مُم٦م اًمزٟم٤مدىم٦م يتخذون اًمتِمٞمع ؾم ً
سمٕمْم٤م ُمٜمٝم٤م ذم ؾمقري٤م أو ذم همػمه٤م ،واًمتل ُمرت ذم ووع اًم٘مراُمٓم٦م وٟمحقه طملم دظمٚمقا إِ َمم اًم ِ
ٙمٕمٌ٦م
إوم٤مقمٞمؾ اًمتل شمرى ً
احل َر ِم،
ذم وىم٧م احل٩م إمم ُمٙم٦م ،وىمٚمٕمقا احلجر إؾمقد وىمتٚمقا احلجٞم٩م ورُمقا سمجثثٝمؿ ذم سمئر زُمزم ،وىمتٚمقا اًمٜم٤مس ِذم َ
ي٘مقًمقن ٟمحـ ؿمٞمٕم٦م ،أٟمتؿ زٟم٤مدىم٦مً ،مٙمـ َشمتَ ًَ َّؽمون سمٛمذه٥م اًمتِمٞمع هذه ـمري٘م٦م اًمزٟم٤مدىم٦م ،يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ :أن اًمزٟم٤مدىم٦م
ًؽمون سمٛمذهٌٝمؿٕ :ن ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م ومٞمف قمج٤مئ٥م وومٞمف همرائ٥م ،وم٢مذا ضم٤مء اًمٌ٤مـمٜمل وىم٤مل سمٚمٞم٦م ُمـ اًمٌالي٤م :ىمؾ ُم٤م
َيتَ َّ
شمِم٤مء سمفٕ :ن ُمذهٌٝمؿ ُمكمء سم٤مًمٌالي٤م.
ىم٤مل رمحف اهلل:
«وهمٓء ٫مد ٣مفر هلل ٪مقفؿ َمثُ َالت ،وٖمقاٖمر أن و٘مقهفؿ ُتسخ ٚمـازير ِْم اٛمحقا ِ واٛمَمتش.
ي٘مّمد اًمِمٞمخ أن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم يٜمزل هبؿ ُم٤م يٙمقن ُِم َـ أي٤مت ،وهلذا يٚمحظ سمٖمْم٤مء اًمٜم٤مس عمجرد وضمقهٝمؿ،
وُم٤م ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ ُِمـ اًمٔم ِ
ٚمٛم٦م ،اًمٌٖمْم٤مء اًمتل شمٔمٝمر سمٛمجرد أن يراهؿ اًمٜم٤مس ،ضمٕمؾ اهلل قمز وضمؾ ومٞمٝمؿ هذه
َ
اًمًٞمام اخلٌٞمث٦م ،يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم سمْمد ذًمؽ ذم أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمالُم٤مت ﴿ ِ٠مقَمهؿ ِْم و٘م ِ
قه ِفؿ
َ ُ ْ ُ ُ
ِّ
مـ َأ َٗم ِر ا٭مسج ِ
قد﴾ ُمدح هلؿ قمالُمتٝمؿ ىم٤مل يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿَّ :
أن اًمًٞمام هل اإليامن ،اًمًٞمام اإليامن ًمٞمس اعم٘مّمقد
ن ُ
ْ
( )1

ُم٤م ي٘مقل ِذم اه ِ
ٌ٤مه ،وإن يم٤من سمٕمض اعمٗمنيـ ىم٤مل :إن اهٌ٤مه ُمـ يمثرة اًمًجقد شمت٠مصمر سم٤مًمًجقد ،وىم٤مل آظمرونَّ :
أن
ِ
٥م وُم٤مًم٧م إًمٞمف اًم٘مٚمقب.
اًمًٞمام هل ؾمٞمام اإليامن ،وم٢مذا ُر ِؤ َي اًمّمح٤ميب ُأطم َّ
ِّ
ي٘مقل :وم٠مُم٤م ه١مٓء َومٞمٌُْ َٖم ُْمقن ؾمٌح٤من اهلل سمٛمجرد أن ُي َر ْوا ،سمام ضمٕمؾ اهلل قمغم وضمقهٝمؿ ُمـ آصم٤مر ؾمٌٝمؿ وؿمتٛمٝمؿ
ِ
ِ
ِ
ٕمر ِوٝمؿ ٕصح٤مب
وىمذومٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمٛم٦م ،طمتك وًمق يم٤مٟمقا ُمـ أمجؾ اًمٜم٤مس ظم ْٚم٘م٦مً ،مٙمـ وضمقهٝمؿ َُمٌْ ُٖمقو٦مُ ،مـ آصم٤مر َشم ر
حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ىم٤مل رمحف اهلل:
« وٕماْلؿؾة٪َ :م ِؿـ أصـاف ا٭مسإمة َمـ ٓ ريَّ ْم ٬مػره ،ومـفؿ َمـ ٓ ُيؽؿ ٕمؽػره ،ومـفؿ َمـ ُيٟمدد ٪مقف ،و٭مقس
٘مد :٭مؽـ هذا ٕمحسَّ ما ا٫متضاه اْلال ،واهلل أ٤مؾؿش.
هذا
مقَع آ٠متؼصاء ْم ذ٭مؽ ،و٭مق َٖم َؼص ْقـَاه ،٭مطال ا
َ
( )1ؾمقرة اًمٗمتح.29 :
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هق رمحف اهلل اظمتٍم ًمؽ إُمر إظمػم ،وىم٤مل أصٜم٤مف اًمذيـ يًٌقن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ صمالصم٦مَُ :مـ ٓ
ري٥م ذم يمٗمره ،يم٤مٕىمً٤مم اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م.
سمٕمْم٤م ُمٜمٝمؿ سمجٌـ أو ٟمحقه.
اًم٘مًؿ اًمث٤مينَُ :م ْـ ًمٞمس سمٙم٤مومر يمام اَتؿ ً
يؽمدد ومٞمف قمغم سمٖمْمف سمٖمض همٞمظ ٓ يٙمقن إٓ ُمـ اًمٙمٗم٤مر ،أو سمٖمض همػم سمٖمض اًمٖمٞمظ ،هذا
اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨مَُ :م ْـ َّ
ِ
ِ
ضمدا.
يص إُمر ًمٓم٤مل اًمٙمت٤مب ًّ
اًمٖمٞمظ اًمذي ٓ يٙمقن إٓ ُمـ اًمٙمٗم٤مر ،ويمام ىم٤ملً :مق ْ
اؾمتُ ْ٘م َ
ىم٤مل رمحف اهلل:
«اٚمتٯمه ٬ماٖمِبُ ُف ِمؿد ٕمـ ٤م٥م ٕمـ ِمؿد ْم ١مفر اْلجة ٠مـة ٗمالٗم٦م و٠مبع مئة ،وٙمسبـا اهلل وكعؿ ا٭مق٬مقؾ ،اكتفك
«ّمتٯم ا٭مصارم اٛمسؾقلش ْم ١مفر ا٭مؼعدة ٠مـة ٗمالٗم٦م و٠مبع مئةش.
ًمٕمٚمف  -واهلل اقمٚمؿ  -سمدأه ذم ذي اًم٘مٕمدة ،واٟمتٝمك ُمٜمف ذم ؿمٝمر احل٩م هذا اًمذي ئمٝمر ،ومٙم٤من ي٘مقل ومٞمف اًمت٘مديؿ
واًمت٠مظمػم أٟمف سمدأه ُمـ ؿمٝمر اًم٘مٕمدة واٟمتٝمك ،وسمذًمؽ يٙمقن اٟمتٝمك اًمٙمت٤مب سمحٛمد اهلل وُمٜمتف ،واحل٘مٞم٘م٦م أن هذا اعمقوقع
ُمقوقع قمٔمٞمؿُ ،مقوقع ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ،ىمٌٚمف ُمقوقع ؾم٥م اهلل ،ىمٌٚمف ُمقوقع ؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
اًمً٤مسمقن
هذه ُمً٠مًم٦م قمٔمٞمٛم٦م ،واًمقاضم٥م أن شمٕمٚمؿ إُم٦م أن إُمر ومٞمٝم٤م أُمر ظمٓمػم ،وأٟمف ُِمـ اًمٗمت ِٜم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م أن يؽمك
ر
يٛمٙمٜمقا ،وأن ُيٜم ْ َزل ومٞمٝمؿ طمٙمؿ اهلل ،وٓ يٙمقن ذم هذا جم٤مُمٚم٦م ٕطمد
قمغم هذا اًمقوع اًمذي هؿ قمٚمٞمف ،واًمقاضم٥م أٓ َّ
ضمدا ،ىمد يؽمشم٥م قمٚمٞمف قم٘مقسم٦م إهلٞم٦م يمام ىمٚمٜم٤م ِذم اًم ِ
ٌداي٦م ،وىمد يؽمشم٥م قمٚمٞمف أن
يم٤من َُم ْـ يم٤منٕ :ن شمريمٝمؿ ومتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م ًّ
شمِمٝمد ومتٜم٦م ِذم اًمٜم٤مس وم٤مًمقاضم٥م أن شم٘م٤مم ومٞمٝمؿ طمدود اهلل يمام ؾمٛمٕم٧م ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ.
ا٭مسمال :يسئؾ ٤مـ ا٭مشقخ رٕمقع اٛمَ ْد َٚم ِ٥م؟
اْلقاب :أىمقل :أشمريمقا قمٜمٙمؿ ه١مٓء ُمـ يمٌ٤مر اًمًـ ُمـ اعم ِ
ِم٤ميخ ،سم٤مُٕمس ؾم١مال َقمـ اًمِمٞمخ اسمـ ضمؼميـ رمح٦م
اهلل قمٚمٞمف ،وي٠ميت ؾم١مال َقمـ اًمِمٞمخ رسمٞمع ،وقمـ ومالن وقمـ ومالن ،أىمٌٚمقا قمغم اًمٕمٚمؿ ،أٟم٧م ٓ شمًتٓمٞمع أن شم٘مقل ذم
ه١مٓء إٓ أهنؿ ُمـ يمٌ٤مر أهؾ اًمًٜم٦م ،صمؿ إن ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ شمٕمرف أن ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ي٠مظمذ سمِ َح ًَ ِ
٥م اًمدًمٞمؾ ،وأٟمف ًمٞمس
أطمد يًٚمؿ اخلٓم٠م ،وم٤معمٗمؽمض أن شم٘مٌٚمقا قمغم اًمٕمٚمؿ ،وأن شمؽميمقا قمٜمٙمؿ هذه إُمقر اًمتل ؾمٌٌ٧م اًمقطمِم٦م سمٞمٜمٙمؿ
وؾمٌٌ٧م طمتك اًمت٘م٤مـمع واًمتٌ٤مهمض طمتك سملم سمٕمض اإلظمقة وإىم٤مرب،
وؾمٌٌ٧م شمّمٜمٞمػ سمٕمْمٙمؿ ًمٌٕمضَّ ،
واًمٌٖمْم٤مءَّ ،
تديٜمُقن ،صمالصم٦م قمغم ظمط ،وآظمر
طمتك إين أقمرف واىمٕم٦م ،أرسمٕم٦م إظمقة ُمت٘م٤مـمٕمقن ذم أظمر ُقم ُٛمر ُأ ُِّمٝمؿ ،ويمٚمٝمؿ ًمألؾمػ ُُم ِّ
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ىمًؿ هذه اًم٘مًٛم٦م ُم٤م اًمذي ضمٕمؾ اًمٜم٤مس يتٌ٤مهمْمقن
قمغم ظمطَُ ،م ِـ َّاًمذي َّ
ُم٤م داُمقا ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ومٙمقٟمف ي٘مقل ومالن ؾمقاء ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،أو ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿُ ،م٤م دام قمغم اًمًٜم٦م ،ي٘مقل
ً
اضمتٝم٤مدا خيٓمئ ومٞمف ،هؾ هذا همري٥م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ يٜمت٘مل احلؼ ويؽمك قمٜمف اخلٓم٠م ،ومٙمقن
ىمقٓ خيٓمئ ومٞمف ،أو َيتٝمد
ً
ِ
قذم ،وسمٕمْمٝمؿ ُمـ اعم ِ
ِم٤ميخ اًمٙمٌ٤مر اعمقضمقديـ ِمم َّـ
اًمٜم٤مس يً٠مًمقن قمـ ومالن ومالن ومالن ُمـ ه١مٓء اعمِم٤ميخ ،سمٕمْمٝمؿ ُشم ِّ َ
يٜمٌٖمل اإلىمٌ٤مل قمغم قمٚمٛمٝمؿ :يمًامطم٦م اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان ،ؾمامطم٦م اعمٗمتل ،ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اًمؼماك،
أيْم٤م ،اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز ،اًمِمٞمخ اسمـ اًمٕمثٞمٛملم.
أيْم٤م وقمٚمؿ اًمً٤مسم٘ملم ً
وأُمث٤مهلؿ ً
قمٛمقُم٤م دون شم٘مًٞمؿ ،يمٚمٝمؿ ٓ شمًتٓمع أن شم٘مقل إٓ أهنؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ،ي٘مقل ًمٙمـ هق ي٘مقل يمذا،
واعمِم٤ميخ
ً
أطمدا قمغم اخلٓم٠م ،يمؾ أطمد خيٓمئ اشمرك ىمقًمفً ،مٙمـ أن يٙمقن سملم اًمِمٌ٤مب هذا اًمذي
ٌع ً
ظمٓم٠م اشمريمفَُ ،مـ ىم٤مل ًمؽ أن شمتِّ َ
ص٤مر واًمت٘م٤مـمع واًمتٝم٤مضمر سمًٌ٥م أن هذا ُيّمٜم ِّػ هذا وأن هذا ُيّمٜم ِّػ هذا ويتٌ٤مهمْمقنَ ،ي٥م أن يؽمك هذا ،إمم ُمتك
يًتٛمر هذا اًمٌمء
اًمقاضم٥م أن ُيٕمٚمؿ أن اًمٜم٤مس ِذم إرض يمٚمٝم٤م ىمًامنُ :مًٚمؿ ويم٤مومر ،صمؿ ه١مٓء اعمًٚمٛمقن إُم٤م أن يٙمقٟمقا قمغم
اًمًٜم٦م ،وإُم٤م أن يٙمقٟمقا قمغم اًمٌدقم٦م ،صمؿ ه١مٓء اًمذيـ قمغم اًمًٜم٦م يمٚمٝمؿ همػم ُمٕمّمقُملم ٓ ،ؿمٞمقظمٝمؿ وٓ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ
ُمٜمٝمؿ ،إٓ اًمٕمّمٛم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٢ممج٤مقمٝمؿٕ :هنؿ ٓ َيٛمٕمقن قمغم سم٤مـمؾ ،وىمد َص ِح ٌْٜمَ٤م ُمِم٤مخيٜم٤م رمحف اهلل يم٤مًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز
ور رسمقا وأطمًٜمقا اًمؽمسمٞم٦م  -قمٚمٞمٝمؿ ُِمـ اهللِ رمح٤مت
وهمػمه وهمػمه ،ويمٚمٝمؿ رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ إذا ضم٤مءت سمٕمض اعمً٤مئؾ َ
ِ
ور َّسم َام رضمع رمحف اهلل شمٕم٤ممم إمم سمٕمض
وُمٖمٗمرة  -يمٜم٤م ٟمحـ ٟمتٕمٚمؿ ُمـ قمٚمٛمٝمؿً ،مٙمـ ي٤م ؿمٞمخ ُي ِْمٙم ُؾ قمغم هذا اًم٘مقل يمذاُ ،
اعمٜم٤مىمِم٤مت ومٞمؽمك ىمقًمف ،وم٢مذا ٓ ٟمؽمك ىمقًمف وًمق فمٜمٜم٧م أٟم٧م أن اًمّمقاب ذم ىمقل همػمه ،ومؽمك هذا اًمٕم٤محي اهٌؾ اًمٙمٌػم
ٕضمؾ أٟمف أظمٓم٠م ذم يمذا ،أو شمريد ُمٜمف أٓ خيٓمئ ،يمؾ هذا همػم ؾمقي.
ما ا٭مصقاب؟
أن شمتٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ ،شمًتٗمٞمد ُمـ قمٚمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ :هذا ِذم اًم ِ
ِ
صقل ُم٤م داُمقا قمغم
ٗم٘مف ،هذا ِذم احلدي٨م ،هذا ِذم إ
ٕملم وم٤مشمرك ظمٓم٠مه ،أُم٤م ذم يمؾ ُمرة ُم٤م ىمقًمؽ ذم ومالن ،صمؿ هؾ أٟم٤م اؾمتٓمٞمع ذم صٖمر ؾمٜمل
اًمًٜم٦م ،صمؿ إذا أظمٓم٠م اخلٓم٠م اعمُ َّ
رسمٞمع اعمَ ْدظمكم أو قمٌد اهلل سمـ ضمؼميـ أو اسمـ سم٤مز واسمـ
وىمٚم٦م قمٚمٛمل أن ُأ َىم ِّٞمؿ ومال ًٟم٤م
ً
وومالٟم٤مُ ،مـ ىم٤مل إين زم احلؼ أن أىمٞمؿ َ
اًمٕمثٞمٛملم
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مجٞمٕم٤م ُي١مظمذ ُمـ قمٚمٛمٝمؿ ،وُم٤م
َُمـ أٟم٤م طمتك أىمٞمؿ اًمٜم٤مس ٟمحـ ـمٚمٌ٦م قمٚمؿ صٖم٤مر ،وم٤معمٗمؽمض أن ه١مٓء اعمِم٤ميخ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
يٗمرق سمٞمٜمٝمؿ ،صمؿ ًمق ىمٚمٜم٤م ومالن
أظمٓمئقا ومٞمف ِمم َّ٤م هؿ ُِمـ اًم
قىم٤مئع اعمٕم٤مسة ،أو مم َّ٤م هق ُمـ إىمقال اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،يؽمك .أُم٤م أن َّ
ِ
راومْم٦م ي٘مقلُ ٓ :مـ أهؾ
اًمذي أٟم٧م أن شمذُمف وأيمٚم٧م ُمـ قمروف اًمًٜملم اًمٓمقال هق ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م وٓ ُمـ اًم
اًمًٜم٦م ،ـمٞم٥م أُم٤م ِذم اًم ِ
ًٜم٦م ُم٤م حيٗمظ ُم٘م٤مُمف
أُم٤م شمرى أن ؾم٥م اهلل وؾم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أًمٞمس إومم أن
شمِمتٖمؾ هب١مٓء إقمداء ،قمـ اٟمِمٖم٤مًمؽ سم٢مظمقاٟمؽ وهبذه اًمتّمٜمٞمٗم٤مت اًمتل ؿم٘م٘م٧م اًمٜم٤مس ،واٟمٕمٙمً٧م قمغم اًمدقمقة
رد ىمقًمفُ ،م٤م ذم أطمد ٓ يرد ىمقًمف إذا
وقمغم أهٚمٝم٤م ،وشمٌ٤مهمْم٧م اًم٘مٚمقب واؾمتقطمِم٧م اًمٜمٗمقس ،أُم٤م أن خيٓمئ ،خيٓمئ ُي ر
أطم ِّرض اًمٜم٤مس قمغم سمٖمْم٤مئف وقمغم ًمٕمٜمف ،وقمغم هذه اًمِمت٤مئؿ اًمًخٞمٗم٦م ِذم
أظمٓم٠مً ،مٙمـ ومرق سملم أن أرد ىمقًمف وسملم أن ُ
ِ
ٟمؽمٟم٧م وذم همػمه ،هٜم٤مك أٟم٤مس يتالقمٜمقن ويتِم٤ممتقن ضم٤مقمٚملم ُمقوع اًمِمامشم٦م ًمٚمراومْم٦م واًمٚمٞمؼماًمٞملم واًمٕمٚمامٟمٞملم.
آ
أن ًمٚمٕمٚمؿ أدسم٤م وؾمٛمتً٤مَ ٓ ،شم ْ٘مٌؾ ُِمـ ٍ
يم٤من َُم ْـ َ
أطمد ظمٓم٠م َ
ٕمرف َّ
يم٤منُ ،ر ِّد اخلٓم٠مً ،مٙمـ ٓ
ً
ومٞمٜمٌٖمل أن ُي َّت٘مك اهلل ،وأن ُي َ
يٕمٜمل ذًمؽ أٟمف إذا أظمٓم٠م أن يِمؽمك أٟمف إُم٤مم ِذم اًمز ِ
ِ
رومضَ ،ي٥م أن يٕمرف هذا ،وأن ُيت٘مك اهلل ؾمٌح٤مٟمف
ٟمدىم٦م أو ِذم اًم
قزن اًمٜم٤مس أىمدارهؿ ،يمؾ ُم٤م أشمٞمٜم٤م إمم درس طمتك ًمق همروٜم٤م ذح يمت٤مب ِذم اًمّمالة ذم «صحٞمح
وشمٕم٤ممم ،وأن ُي َ
ومالٟم٤م وعم٤مذا ُمثؾ هذا اهل٤مضمس ُمٕمؽ ،أًمٞمس إومم أن ُشم ْ٘مٌِؾ قمغم
اًمٌخ٤مريشُ ،م٤م ىمقًمؽ ذم ومالن ُمـ أٟم٤م طمتك ُأ َىم ِّٞمؿ ً
اًمٕمٚمؿ وأن شمٕمرف اًمٕمٚمؿ ،وأن شمؽمك قمٜمؽ هذا ،وُمـ ىم٤مل :أن همٞمٌتؽ ًمٗمالن وومالن ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م هذه ؾمتذه٥مَ ،أحي ْ
خيؼم َك اهلل قمز وضمؾ أن هذا أؿمد ُمـ أيمؾ حلؿ اعمٞمِّ٧م – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل -ويمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ْ
ُي َش ِ
اب ْم َٙم َس َـاٖمِ ِف *** َو ُي ْعط ِ ْق َ
ار ُ٬م َ
ي َص ْق ِم ِف َو َصالٖمِ ِفِ
ؽ َأ ْ٘م َر ْ
ؽ اٛمُ ْغتَ ُ
يّمكم يّمقم صمؿ يٚمتٗم٧م قمغم هذا اعمٖمت٤مب يٕمٓمٞمف ،يٕمٓمٞمف ُمـ اًم ِ
ّمٞم٤مم ويٕمٓمٞمف ُمـ صالشمف.
َ٪مقا َأَيا اٛمُ ْغتَاب ِزد ِِن َ٪منِ ْن ٕم ِؼل *** َٗمقاب ص ٍ
الة أَ ْو َز َ٬م ٍاة َ٪م َفاٖمِ ِف
َ ُ َ
ُ ْ
َ ْ
َ نَ
ظمذ هذيـ اًمٌٞمتلم ُمٕمؽ ،إذا أردت أن شمٖمت٤مب اًمٜم٤مس اٟمتٌف إمم صالشمؽ ،يِم٤مريمؽ اعمٖمت٤مب ذم طمًٜم٤مشمف ،ويٕمٓمٞمؽ
أضمري صقُمف وصالشمف ،ومٞم٠مُي٤م اعمٖمت٤مب زدين ،زيد ِذم اًم ِ
ٖمٞمٌ٦م ،زدين وم٢من سم٘مٞم٧م صمقاب صٞم٤مم أو صالة ومٝم٤مشمف ،ؾمقىمقا
ْ
قمٜمٙمؿ اًمٖمٞمٌ٦م ،وأىمٌٚمقا قمغم اًمٕمٚمؿ ،واحلٛمد هلل إُمقر واوح٦م ًمٞمً٧م إُمقر ًمٞمؾ داُمس ،إُمقر ضمٚمٞم٦م وهلل اًمٗمْمؾ
واعمٜم٦م ،ويمؾ أطمد ي٠مظمذ ُمـ ىمقًمف ويرد إٓ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،اؾمؽمحيقا ُمـ هذا اًم٘مٚمؼ واهلؿ اًمدائؿ
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ُمٕمٙمؿ.
أمحد سمـ طمٜمٌؾ ُأ ِىم ِّٞمؿ اًمرواة ،أٟم٤م أرومع ٟمٗمز قمـ ُمثؾ هذا ،وٓ يٛمٙمـ أن
اسمـ ُمٕملم أو َ
ُم٤مذا شم٘مقل ذم ومالن يم٠مين َ
أشم٘مرب إِ َمم اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمتحذير
أىمقل ومالن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وُمـ أهؾ اًمًٜم٦م أىمقل ومٞمف يمذا ويمذا ،إٓ إذا يم٤من
ً
ُمٌتدقم٤م َّ
أسمدا إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،ويمثػم ُِمـ إؾمئٚم٦م يمٜم٧م
ُمٜمف ،أُم٤م أٟم٤م أٟم٘مؾ سمٜمٗمز أن أىمقل ومالن ومٞمف يمذا ،أٟم٤م ًمـ شمًٛمٕمف ُمٜمل ً
أشمريمٝم٤مً ،مٙمـ سمٛمٜم٤مؾمٌ٦م يٌدو أهن٤م ه٤مضمس ُمًتٛمر ُمع اًمِمٌ٤مب ي٘مقهل٤م طمتك شمتجف اهلٛمؿ إمم ٟمٍم اًمًٜم٦م واًمقىمقف ذم وضمف
وؾم٤مب ًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وُمـ ؾم٤مب ًمٚمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وأن ي٘مٌؾ
أقمداء اهلل ُِمـ ؾم٤مب هلل
ِّ
اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ ُم٤م ومٞمف ٟمٗمٕمٝمؿ ويؽميمقا قمٜمٝمؿ ُمثؾ هذه إُمقر.
ا٭مسمالٕ :معض ا٭مـاس يـؼص أدٕمف ْم ا٭مصحإمة٪ ،مقسَّ ا٭مصحإمة مع أهنؿ مـ أهؾ ا٭مسـة؟
اْلقابُ :مثؾ ُم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل عم٤م ىمٞمؾ ًمف :هؾ ُي َّم َّغم ظمٚمػ َُم ْـ يً٥م ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل ،ٓ :وٓ يمراُم٦م،
يمٞمػ يٙمقن ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م وهق يً٥م اًمّمح٤مسم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ؿمٕم٤مر ،ؾمالُم٦م اًم٘مٚمقب ٕصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمٙمقن إٟمف ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ويً٥م اًمّمح٤مسم٦م هذا يمالم ٓ يٗمؽمضَُ ،م ْـ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م وم٢مٟمف ىمد ظمرج إمم
رومْم٤م سمحًٌف ،أىمؾ أطمقاًمف أن
رومْم٤م
ً
ؿمديدا أو يٙمقن ً
سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمرومض هذا اًمت٘مًٞمؿ اًمً٤مسمؼ ،إُم٤م أن يٙمقن ً
ي١مدب ويٕمزر.
ا٭مسمال٤ :مـ مـ يسَّ ا٭مشقخ إمـ ٘مٞميـ؟
ِ
ِمٌ٤مب،
اْلقاب :رطمؿ اهلل اًمِمٞمخ اسمـ ضمؼميـ واؾمٙمٜمف ومًٞمح ضمٜم٤مشمف ،اًمِمٞمخ اسمـ ضمؼميـ ُم٤م قمرومف اًمٙمثػم ُِمـ اًم
ِ
ً٤مقم٤متُ ،ؾم ِّج َٚم٧م ًمف رمحف اهلل ،آٓف اعمح٤مضات ،وهذا اهٝمد اًمدقمقي اًمٕمٔمٞمؿ ،صمؿ ٓ
رمح٦م اهلل قمٚمٞمف آٓف ُِم َـ اًم
ِ
خيٓمئ خيٓمئ ،خيٓمئ همػمه ،خيٓمئ ُمـ هق ّ
ٗمردوس إقمغم
أضمؾ ُمٜمف ،ومرمح٦م اهلل قمٚمٞمف ،وٟمً٠مل اهلل أن َيٛمٕمٜم٤م سمف ِذم اًم
وُمع ُمِم٤مخيٜم٤م.
ا٭مسمال :ما ٫مق٭مؽؿ ْم مـ َي ْر ِمل أهؾ اإل٠مالم ا٭مذيـ ٫ما٭مقا ٕمؼتؾ ا٭مساب أكف مـ ا٭متؽػٝمي٦م؟
اْلقاب :هذا ٌّ ِ
ؾم٤مب اإلؾمالم َي٥م أن ي٘متؾ .ىمقًمٙمؿ يمٚمٛم٦م اًمتٙمٗمػميلم ،هؾ اًمتٙمٗمػم ظمٓم٠م
و٤مل ُُمْم ٌّؾ ،ر
اًمتٙمٗمػم ظمٓم٠م إذا ووع ذم همػم ُمقوٕمف ،اًمتٙمٗمػم إذا ىمٞمؾ ِذم اًمٙم٤مومر يم٤مومر هذا طمٙمؿ ُمـ أطمٙم٤مم اهلل ،واًمتٙمٗمػم إذا
ىمٞمؾ ذم ومالن وم٤مؾمؼ وهق ُمًتحؼ ًمٚمٗمًؼ طمٙمؿ ُمـ أطمٙم٤مم اهلل قمز وضمؾ ،ومال يّمػم جمرد اًمتٙمٗمػم ُمذُم٦م ،اًمتٙمٗمػم
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قن َأ ْه َؾ إ َ ْو َٗم ِ
قن َأ ْه َؾ ِ
ُمذُم٦م إذا ُضم ِٕم َؾ ٕهؾ اإلؾمالم ،يمام ضم٤مء ِذم اخل ِ
انش  ،أُم٤م إذا ُيم ِّٗمر
اإل ْ٠م َال ِم َو َي َد ُ٤م َ
قارجَ « :ي ْؼتُ ُؾ َ
َّ
( )1

ِ
ؾمٚمٞمام أم
طمٙم٤مم ،وم٢مـمالىمٝم٤م قمغم هذا اًمٜمحق خيتٚمػ :هؾ هذا يٙمٗمر
اًمٙم٤مومرٓ ،سمد أن ُي َّٙمٗمر اًمٙم٤مومر طمٙمؿ ُمـ إ
شمٙمٗمػما ً
ً
ٓ
ا٭مسمال :ما صحة ٙمديث« :ما ِمـ َأٙم ٍد يسؾؿ ٤م َ٥م إِٓ رد اهللُ ٤م َ٥م ر ِ
وٙمل َ٪ملَ ُرد َ٤م َؾقْ ِف ا٭مس َال َمش .
َ ْ َ َُ ُ َ
َ ُ
َ
( )2

أن َُم ْـ َّ
اْلقاب :احلدي٨م صحٞمح ،وهق ُمـ دٓئؾ َّ
ؾمٚمؿ قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وًمق ذم ُمقوٕمف -
أسمٚمٖمف اهلل قمز وضمؾ ،أُم٤م شمٗم٤مصٞمٚمف وم٤مهلل أقمٚمؿ سمف ٓ ،ؿمؽ أن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َُمٞمِّ ٌ٧م ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :إِك َ
ؽ
ِ
يـ ُ٫مت ِ ُؾقاْ ِْم َ٠مبِ ِ
قؾ اهللِ
َمق ٌ
ت َوإِهن ُؿ مقتُ َ
قن﴾ ً ،مٙمـ ووع اًم٘مٌقر قمغم هٞمئتف اهلل أقمٚمؿ هب٤م ،يم٤مًمِمٝمٞمد ﴿ َوَٓ َ َْت َسبَـ ا٭مذ َ
اء﴾ أطمٞم٤مء طمٞم٤مة َسم ْر َز ِظمٞمَّ٦م ٓ ،يٕمٚمؿ طم٘مٞم٘متٝم٤م إٓ اهلل قمز وضمؾ.
َأ ْم َق ًاٖما َٕم ْؾ َأ ْٙمقَ ٌ
( )3

( )4

ا٭مسمال :ما ٠مبَّ ٖمسؿقة ا٭معجؿ ٕما٭معجؿ؟
اْلقاب :يٌدو أٟمف سمًٌ٥م قمدم اًم٘مدرة قمغم اإلومّم٤مح سم٤مًمٙمالم.
ا٭مسمال :يؼقل هؾ يدٚمؾ ٫مذف زو٘مات ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ْم ٕماب ا٭متعريض ْم ٠مَّ ا٭مـبل؟
ؾم٥م ًمٚمٜمٌل
اْلقابِ ،ٓ :ذم اًمّمحٞمح هذا ىمٚمٜم٤م أٟمف إذا ؾم٥م زوضم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٤مًمّمحٞمح أٟمف ٌ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٟٕ :مف ومٞمف شمدٟمٞمس ًمٗمراؿمف اًمنميػ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ا٭مسمال٤ :مـ ٫مقل ا٭مـصارى ْم ما يتعؾؼ ٕمعؼقدة ا٭مـصارى :هؾ هل ٠مَّ؟
اْلقاب :يمام ىمٚمٜم٤م ذًمؽ هل ؾم٥مً ،مٙمـ هؿ ئمٜمقن أهن٤م شمٕمٔمٞمؿ هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وىمٚمٜم٤م أهنؿ ٓ َيٝمرون سمٛمثؾ
هذا.
ا٭مسمال :يؼقل إذا أٙمد أٙمسـ إ٭مقؽ ِقز أن ٖمؼقل ٭مف :٭مـ أكساك ِمـ صا٭مح ا٭مد٤ماء؟
﴿ٖمعرج َْاٛم َ ِ
وح إِ َ٭م ْق ِف﴾ ( ،)7432وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة – سم٤مب ذيمر
ا٭مر ُ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد – سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤مممُ ُ ْ َ :
الئ َؽ ُة َو ن
اخلقارج وصٗم٤مَتؿ (ُ )1264مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف.
( )2أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ – سم٤مب زي٤مرة اًم٘مٌقر (ُ ) 2241مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ،وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اه٤مُمعش
(.)5679
( )3ؾمقرة اًمزُمر.32 :
( )4ؾمقرة آل قمٛمران.169 :
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اْلقاب :إن ؿم٤مء اهلل ُم٤م ومٞمف إؿمٙم٤مل ،إن ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ.
ِ
قَع ْم ٠مقريا أ٠ملل اهلل أن يػر٘مف وير٪مع ٤مـفؿ ويغػر هلؿ.
يتؽؾؿ َ٤مـ ا٭م
اْلقابٟ :مٗمس اًمقوع ذم َُم ْـ يتٙمٚمؿ قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ،أو اًمراومْم٦م ُمـ يتٙمٚمؿ ِذم اًمّمح٤مسم٦م،يمام َوم َّّم ْٚمٜم٤م،
ىمت٤مل اًمراومْم٦م يم٤محلقصمٞملم ِذم اًمٞمٛمـ إذا رومٕم٧م اًمراي٦م اًمنمقمٞم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م وم٘مت٤مهلؿ صحٞمح ،ذط أن شمٙمقن اًمراي٦م ؾمٚمٞمٛم٦م.
ِ
دكَمرك أو هق٭مـدا.
ا٭مسمال :يؼقل ٓ كستطقع ٫متؾ َم ْـ ٠مَّ ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ِْم ا٭م
اْلقاب :قمًك اهلل أن ي٠ميت سم٤مًمٗمتح أو ٍ
أُمر ُِمـ قمٜمده ،إذا ٟمٍم اهلل قمز وضمؾ اإلؾمالم وومتح٧م شمٚمؽ اًمٌالد يمام
يـ َما َٕم َؾ َغ ا٭مؾ ْق َؾ َوا٭مـ َف َارش ؾمٞمٕمؿ إرض يمٚمٝم٤م ،وؾمئؾ قمٚمٞمف اًمّمالة
أظمؼم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم« :٭مَ ْقبَ ُؾ َغـ َه َذا ا٭مد ُ
واًمًالم أي اعمديٜمتلم ُشمٗمتح ىمًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م أو روُمٞم٦م وم٘م٤ملَ « :م ِديـَ ُة ِه َر ْ٫م َؾ أَو ًٓ (ا ُ
وما
٭مؼ ْسطَـْط ِقـ ِق ُة)ُٗ ،مؿ َٖم ُؽ ُ
قن ُر َ
َٗماك ِ ًقاش  ،هذا إذا أصٚمح اعمًٚمٛمقن ذم ؿم٠مهنؿ ،وومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وسملم اهلل قمز وضمؾ طم٘مؼ اهلل هلؿ وقمده.
ا٭مسمال :يسلل ٤مـ أخ ً -
٪ملٕمك إٓ ا٭معـاد ٪مؼؿت
٤مقاذا ٕماهلل -يؽػر ٕماهلل ِْم ا٭مبقت َي ْؽ ُػر ويسَّ ا٭مديـ ،كصحف َ
( )1

( )2

ْبجره؟
٘م٤ميض.
٘م٤ميض إذا َأسمك وأس ُي ِْم َٝم ُد قمٚمٞمف ويرومع إِ َمم اًم ِ
اْلقاب :هذا ُي ْر َومع إِ َمم اًم ِ
ِ
٭متصاق ٕما٭مؽعبة؟
ا٭مسمال :يؼقل :يرى ِمـ ٕمعض اإلٚمقان ٖمساهؾ ْم ٖمسقية ا٭مصػقف ِم َـ آ
ظمػما ،يٜمٌٖمل ْ
شمؽماص يمام يم٤من اًمٜمٌل صغم
أن ُي َالطمظ هذا أصمٜم٤مء اًمّمالة شمًقي٦م اًمّمٗمقف وأن
َّ
اْلقاب :ضمزاك اهلل ً
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٠مُمر هبذا.
ِ ِ ِ
ب َ٣م ْف َر َك َو َأ َٚم َذ َما٭مَ َ
ؽش
رض َ
ا٭مسمال :يؼقل ٕمعض ٢مؾبة ا٭معؾؿ هـا يستفزئ ٕمحديثَ « :ا٠م ْؿ ْع َو َأ٢م ْع ٭مألَ َمٝم َوإِ ْن َ َ
( )3

ْم «صحقح مسؾؿش.

( )1أظمرضمف أمحد ( ،)114 /19( )16957واحل٤ميمؿ ( )8326وىم٤مل :هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم وحي خيرضم٤مه ،وىم٤مل اًمذهٌل :قمغم
ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.
( )2أظمرضمف اًمدارُمل ذم «ؾمٜمٜمفش ( ،)523واحل٤ميمؿ ذم «اعمًتدركش ( )8662وىم٤مل :هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم وحي خيرضم٤مه ،وىم٤مل
اًمذهٌل :صحٞمح.
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة – سم٤مب وضمقب ُمالزُم٦م مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم قمٜمد فمٝمقر اًمٗمتـ وذم يمؾ طم٤مل وحتريؿ اخلروج قمغم اًمٓم٤مقم٦م وُمٗم٤مرىم٦م
اهامقم٦م (ُ )1847مـ طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ريض اهلل قمٜمف.
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طمدي٨م ،ئمـ أهن٤م ُم٘م٤مًم٦م ً
ٌ
اْلقابُ :م٤م يٙمقن هذا إن ؿم٤مء اهلل ُِم ْـ ـم٤مًم٥م قمٚمؿً ،مٙمـ إٟمف َيٝمؾ َّ
ُمثال
أن هذا
وـم٤مقم٦م قمٛمٞم٤مءً ،مٙمٜمَّؽ ًمـ َيٚمدك ذم يمثػم ُمـ إ ِ
ً
طمٞم٤من
ؾمٛمٕم٤م
وٟمحقه٤م ،وٓ يٕمٜمل احلدي٨م هذا سم٤معمٜم٤مؾمٌ٦م أن هٜم٤مك
ً
ٍ
ٕطمد أُمريـ :إُم٤م ٕٟمف فم٤محي يريد أظمذ ُم٤مًمؽ ،وم٠مٟم٧م شمّمؼم ًمئال َيٜمْ َٗم ِرط ِقم ْ٘م ُد اهامقم٦م ،أو ٕٟمؽ قمغم احلؼ
إُمػم إٓ
ًمًٜمَّ٦م وهق قمغم اًمٌ٤مـمؾ ،ومٞميسمؽ ٕضمؾ هذا ،ومٞمٜمٌُِّ ُٝمؽ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم أٓ شمتًٌ٥م ذم ْاٟمٗمراط أُمر
وقمغم ا ر
ُمًٚمام ،أُم٤م إذا يم٤من
اهامقم٦م ،وأٟمف يّمؼم قمغم هذا اًمقوع طمتك ٓ يتٌدل احل٤مل إمم ُم٤م هق أؾمقأ .هذا إذا يم٤من احل٤ميمؿ
ً
واوح٤م ،وم٢مٟمف َي٥م إزاًمتف هذا إذا أُمٙمـ أن يزال.
سمقاطم٤م
ً
يم٤مومرا وم٢مٟمف إذا أُمٙمـ إزاًمتف ،ويم٤من يمٗمره ً
ً
ا٭مسمال :يؼقل ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ٤مـ ٤م٥مُُ َٓ « :يِبن َ
ؽ إ ِٓ ُم ْم ِم ٌـش ٬مقػ ا٭مرا٪مضة ُيبقكف؟
( )1

احل٥م اعمٕمت٤مد ،وهلذا ىم٤مل قمكم سمـ طمًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ رمحف اهلل ىم٤مل ًمٚمِمٞمٕم٦م:
اْلقاب :حيٌقٟمف طم٥م اًمنمكٓ ،
َّ
وقم٤مرا ،حمٌ٦م اًمِمٞمٕم٦م ًمٞمً٧م حمٌ٦م قم٤مدي٦م حمٌ٦م
أطمٌقٟم٤م سمح٥م اهلل ،سمح٥م اإلؾمالم ،ومام زال طمٌٙمؿ سمٜم٤م طمتك ص٤مر ؿم ًٞمام قمٚمٞمٜم٤م
ً
قم٘مالء ،حمٌ٦م ٟم٤مس همػم أؾمقي٤مء.
ا٭مسمالٖ :مق٭مقة اٛمرأة وا٭مؽا٪مر وٓية ٤مامة يؽقن ٭مف ٪مقفا ٠مؾطة؟
ِ
ِ َع َؾ
اْلقابَ ٓ :يقز اعمرأة ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالةُ َٓ « :ي ْػؾ ُح َ٫م ْق ٌم َو٭مَ ْقا َأ ْم َر ُه ُؿ ْام َر َأ ًةش واًمٙم٤مومر ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و٭مَـ َ ْ
ِِ
ُ ِ ِ
٦م َ٠مبِ ًقال﴾ اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙم٤مومر طمتك إدارة اًمنميم٦م طمتك رئ٤مؾم٦م اًم٘مًؿ ٓ َيقز ،أي رء
يـ َ٤م َٜم اٛمُْ ْممـ َ
اهلل ٭م ْؾ َؽا٪م ِر َ
( )2

( )3

ِ
ِ
١مؾمً٤مت ،سمحٞم٨م يٙمقن هق ص٤مطم٥م إُمر
نميم٤مت طمتك ِذم اعم
يٙمقن ومٞمف ىمقة ًمٚمٙم٤مومر قمغم اعمًٚمؿ ٓ حيؾ طمتك ِذم اًم
ُمًٚمام ٓ يٙمقن ًمٚمٙم٤مومر ؾمٌٞمؾ قمغم
وص٤مطم٥م اًمٜمٝمل وص٤مطم٥م يمت٤مسم٦م اًمت٘م٤مرير َقمـ اعمقفمٗملمَ ٓ ،يقز إٓ أن يٙمقن
ً
هن٤مئٞم٤م.
اعمًٚمٛملم ً
ا٭مسمال :يؼقل ٫مقل أيقب ما صٞم صٞمي ٬مـاية ٤مـ صٞمه؟
اْلقابُ :ي ْ٘متَ ُؾ ُمـ ي٘مقل هذا ،صؼم أيقب قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أصمٜمك اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم قمٚمٞمف ،وٓ َيقز ْ
أن ُيٜمَ َ٤مل
ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ُمثؾ هذا ،صؼم أيقب يٕمجز ويتٙم٤مصمر قمـ َأ ْن يّمٚمؽٟٕ :مف ٓ يدري ُم٤م اًمذي
( )1ؾمٌؼ خترَيف.
ِ
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي  -سم٤مب يمِ َت ِ
ٍم (ُ )4425مـ طمدي٨م أيب سمٙمرة ريض اهلل
نى َو َىم ْٞم َ َ
٤مب اًمٜمٌَِّ ِّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم يم ْ َ
قمٜمف.
( )3ؾمقرة اًمٜمً٤مء.141 :
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ص٤مر ٕيقب ً
أصال.
ا٭مسمال :ذ٬مر ما يسؿك كؽتة مـت٨مة ِْم ا٭م ِ
٢مبعا ما ٬مـت
بالد ا٭متل ٙمرها ١مديد
و٢مبعا َل يذ٬مرها ،و٭مق وذ٬مرها ً
ً
أ٫مقهلا.
شمٕمرض هلل قمز وضمؾ أو ًمٜمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤معمًٌ٦م واًمًخري٦م ،ومحٙمٛمف يمام ومّمٚمٜم٤م،
اْلقاب :يمؾ رء ومٞمف ر
وم٢مذا ؾم ِ
خ َر ُمـ اهللِ أو ُِمـ َطم ِّر ضمٝمٜمؿ ،أو ُِم ْـ ٟمحق ذًمؽ يمؾ هذا داظمؾ ِذم اًم ِ
ً٥م واًمِمتؿ – ً
قمٞم٤مذا سم٤مهلل.
َ
ا٭مسمال -:إخ يسلل ٤مـ مقَقع اْلؽؿ ٕمغٝم ما أكزل اهلل ،ومقَقع اْلؽؿ ٖمارك ا٭مصالة.
اْلقاب :ذم يمؾ ُمرة يٕمٓمٞمٜم٤م هذا اًمً١مال ؾمٞمٓمقل سمٜم٤م اعم٘م٤مم ،وٟمحـ أن دم٤موزٟم٤م احلد اعمٕمت٤مد ،اعمً٠مًم٦م إذا ـمرطم٧م
حتت٤مج إمم رء يمٌػم ُمـ اًم ِ
ٌح٨م ،وٕهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م يمالم وومٞمٝم٤م ُمّمٜمٗم٤مت يًتٓمٞمع ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يراضمٕمٝم٤مً ،مٙمـ أن
قم٤مرو٤م يم٠مهن٤م ومتقى قم٤مُم٦م ،يم٠مهن٤م ومتقى يًػمةُ ،مً٤مئؾ يًػمة يٗمتك ومٞمٝم٤م ىمد يٙمثر اًمٙمالم ويٙمقن ومٞمف اًمٌمء
ذيمرا
ً
ُشم ْذ َيم َر ً
حل٤مضم٦م إِ َمم اًمت٘مٞم ِ
ٞمدات ،وأن اًمّمقاب ً
ُمثال ذم يمٗمر شم٤مرك اًمّمالة اًمّمقاب أٟمف يم٤مومر ،هذا اًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف مجٝمقر
اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿِ ،
وقم ْروٝم٤م واهقاب قمغم ىمقل ُمـ ىم٤مل سمٕمدم يمٗمره يٓمقل.
ًمٙمـ إدًم٦م َ
ا٭مسمال :يؼقلَ :م ْـ ٠مَّ اهلل وإكبقاء وا٭مر٠مؾ وِمؿد صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ُي َؽػر ٤مقـًا؟
ىمٚم٧م ٓسمد ُمـ اًم ِ
ؾم٥م ً
ومٕمال
اْلقاب :إذا صمٌ٧م هذا قمٜمف وحت٘م٘مٜم٤م ُمٜمف ُي َٙم َّٗمر ،اًم٘مْمٞم٦م ُمثؾ ُم٤م ُ
تح٘مؼ أن هذا ىمد َّ
ؿمٕمرا ًمٚم٘م٤ميض ،ي٘مقل ه٤مت ؿم٤مهد
سمِمٝمقدً ،مق ىم٤مل إمم ىم٤ميض :ضم٤مري ر
يً٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وضم٤مري ي٘مقل ً
رضمؾ ُم٤م أومؽمي قمٚمٞمؽُ ،م٤م أؾمٛمٕمؽ طمتك شم٠ميت ٓسمد أن شمثٌ٧م ً
صم٤مين أٟم٤م أؾمٛمٕمؽ ،أٟم٤م ٌ
أوٓ ،إُمر اًمث٤مين :أن شمٙمقن اًمٙمٚمٛم٦م
ً
ومٕمال ومٞمٝم٤م طمدٟٕ ،مف ىمد يتقهؿ أن اًمٙمالم ومٞمف ؾم٥م وًمٞمس ومٞمف ؾم٥م ،يمام ىمٚمٜم٤م.
ا٭مسمال٠ :مبَّ ٩مؾق ا٭مرا٪مضة ْم ٤م٥م ريض اهلل ٤مـف؟
اْلقاب :اهٝمؾ واًمٖمٚمق اهٝمؾ ،أو إرادة اًمٓمٕمـ ِذم اًمديـ ،سم٠من ي١مظمذ ؿمخص يٕمٜمل ًمق أن اًمذي شمقمم ً
قمكم
ُمثال ٌّ
سمٕمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمّم٤مح اًمِمٞمٕم٦م وىم٤مًمقا أسمق سمٙمر ،اعم٘مّمقد إَي٤مد ُمِمٙمٚم٦م ،إَي٤مد ٍ
ً
إؿمٙم٤مٓ.
أُمر طمتك حيدث
ا٭مسمال ٕ :معض ا٭مدول ٬ما٭مدكَمرك ٖمظفر مسبة ا٭مـبل صٜم اهلل ٤مؾقف و٠مؾؿ ما ا٭مذي؟؟؟ اٛمسؾؿقن أن ٕمالدهؿ مـ
أ٣مفر ا٭مسَّ مـفؿ؟
اْلقاب :يمؾ أطمد يً٥م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم :وم٤معمًٚمٛمقن يمام ىمٚمٜم٤م واضم٥م قمٚمٞمٝمؿ واضم٥م قمٚمٞمٝمؿ إذا
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يتٛمٙمٜمُقا ومػمضمٕمقن هذا إمم طم٤مل اعمتٛمٙمـ ُمٜمف،
يم٤مٟمقا قمغم طم٤مل ُمـ اًم٘مدرة واًم٘مقة أن ي٘مٞمٛمقا ومٞمف طمٙمؿ اهللً ،مٙمـ إذا حي َّ
ًمٙمـ إذا يم٤مٟمقا سمح٤مل ُمـ اًمْمٕمػ ويتٛمٙمٜمقن ،وم٤مُٕمر هلل قمز وضمؾ ؾمقاء اًمدٟمامرك أو همػم اًمدٟمامرك.
ا٭مسمالٙ :مؽؿ إٚمذ مـ ا٭م ِ
ؾحقة؟
اْلقاب ٓ :حيؾ ،قمغم اًمّمحٞمح أٟمف ٓ َيقز إظمذ ُمـ اًم ِ
ٚمحٞم٦مً :مٕمٛمقم ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :أ ْ٤م ُػقا
ِ
قم٤مروٞمَف صٚمقات اهلل
ا٭مؾ َحكش وإقمٗم٤مءه٤م يٕمٜمل شمريمٝم٤م ،ويم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمثػم اًمٚمحٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م متأل ُم٤م سملم
ظمذ ُِمـ اًم ِ
وؾمالُمف قمٚمٞمف ،وُم٤م ورد قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُمـ إ ِ
ٚمحٞم٦م يم٤مسمـ قمٛمر وأيب هريرة ريض اهلل
َ
قمٜمٝمام ،هذا ِذم اًمّمحٞمح أٟمف ُمـ ىمٌٞمؾ آضمتٝم٤مد ُمٜمٝمؿ ،وحي يرومٕم٤مه ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وُم٤م ضم٤مء َقمـ اًمٜمٌل صغم
( )1

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف يم٤من ي٠مظمذ ُمـ ـمقل حلٞمتف وقمروٝم٤م ٓ يثٌ٧م ،همػم صحٞمح ،وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم أُمر ه٤مرون ُمع
ِ
ِ ِ
ْ
٨م ِم َـ
ُمقؾمكَ ﴿ :يا ْإم َـ ُأم ٓ َٖمل ُٚم ْذ ٕمِؾ ْح َقتل َوٓ ٕم ِ َر ْأد﴾ يدًمؽ قمغم يمؼم حلٞمتف ،وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ٤َ « :م ْ ٌ
ِ ِ
ؿمٕم٤مرا ُمـ ؿمٕم٤مرات اعمًٚمٛملمُ ،م٤م
اء ا٭مؾ ْح َق ِةش هذا هق اًمقاضم٥م ،صمؿ وهلل احلٛمد هذه شمٕمتؼم
ً
ا٭مػطْ َرةش وذيمر ُمٜمٝم٤م «إِ ْ٤م َػ ُ
( )2

( )3

اًمذي َيٕمؾ اًمٜم٤مس َيتَ َٛم ْٚم َٛم ُٚمقن ويً٠مًمقن ُم٤مذا ًمق أين ىمٍمت ُم٤م ومٞمٝم٤م وهلل احلٛمد ُم٤م يث٘مؾ ويتٕم٥م.
ا٭مسمال٤ :مـ ٭مبس ا٭مبِـْطَال ٭مؾبـات؟
ضمدا ،وومٞمف حتجٞمؿ ًمٕمقرَت٤م ،ومال يّمٚمح ٓ سملم اًمٜمً٤مء وٓ سملم اًمرضم٤مل.
اْلقاب :هذا ومتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م ًّ
ا٭مسمال٤ :مـ ٘مفاد اْلبشة وكحقه؟
قمغم يمؾ طم٤مل ُمثؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤م اهٝم٤مد ًمف وقاسمٓمف ،وًمف ٟمٔمر ذم أُمر اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد واًمت٠ميمد ُمـ أُمره ،ومال ُي ْٓم َٚمؼ ومٞمف
يمٚمٛم٦م هٙمذا ٓ ،سمد أن يٙمقن إُمر ذم أي سمٚمد ضمٝم٦م اهٝم٤مد ،راضمع إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٜمٔمر إمم قمقاىم٥م هذا إُمر
وُمٗم٤مؾمده وُمّم٤محلف ،واحلٙمؿ ِذم اًم ِ
دوًم٦م اًمتل دم٤مهد هؾ هل دوًم٦م قمٝمد ،أم ًمٞمً٧م دوًم٦م قمٝمد وم٤مُٕمقر ٓ شمٚم٘مك هٙمذا.
ٟمً٠مل اهلل سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف أن َيٜم ْ ٍُم ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وأن َي ِْم ِٗم َل صدور
أهؾ اإلؾمالم ُمـ ه١مٓء اعمجرُملم ،واهلل أقمٚمؿ.
***
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة -سم٤مب ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة (.)262
( )2ؾمقرة ـمف.94 :
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة – سم٤مب ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة (ُ )261مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
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