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مح ِـ افر ِح ِ
ٔؿ
بِ ْس ِؿ اهللِ افر ْ َ

إ َّن احلٛمد هللٟ ،محٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٝمديف وٟمًتٖمٗمره ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُِمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤مَُ ،مـ هيده
اهلل ومال ُُم ِْم َّؾ ًمف ،و َُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد أ ْن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أ َّن حمٛمددا قمٌدده
يمثػما.
ورؾمقًمف ،صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞمام ً
سملم أيديٜم٤م يمت٤مب «اًمتَّ َّْق ِطمٞمد ا ًَّم ِذي ُه َق َطم ّؼ اهلل َقم َغم اًمٕمٌٞمدش ًمإلُم٤مم اعمُ َجدِِّّ د اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب رمح٦م اهلل
ِ
إول ُمٜمف اًمٕم٤مم اعم٤ميض ،وه٤م ٟمحـ ٟمجدد اًمٚم٘م٤مء سم٤مجلزء اعمتٌ٘مل ذم هدذا اًمٕمد٤مم ،وٟمًد٠مل اهلل
قمٚمٞمف ،وىمد درؾمٜم٤م اًم٘م ًْؿ َّ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اإلقم٤مٟم٦م قمغم إيمامًمف ،وإ ْن يم٤من هذا اجلزء اعمتٌ٘مل أيمثر ُِمـ اجلزء اعم٤ميض وًمذا ؾمٞمٙمقن هٜم٤مك رء ُِمدـ
شم٘مدَّ م اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م.
آظمتّم٤مر ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم سمٕمض إسمقاب واًمتل سمٕمْمٝم٤م أو سمٕمض اعمً٤مئؾ ومٞمٝم٤م َّ
مح ِـ افر ِح ِ
ٔؿ
بِ ْس ِؿ اهللِ افر ْ َ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
ٚء ِِف افس ْح ِر
َب ُ
ٚب َمَ ٚج َ
ٚجلب ِ
ِ
ِ ِ
و َؿق ِل اهللُ َتً َٚػ﴿ :وفَ ََ ْدْ ظِِّق ْا فَـّ ِـ ْاص َساه مـ ٚفَـف ِِف أ ِخ ِ ِ
ـٝ
ــ خََ ـ َ ٍَق﴾ َ ،و َؿ ْقفـفُ ﴿ :ي ْٗمُُْـق َن بِ ِ ْ
ـرة م ْ
ُ
َ
َ
َ ْ
َ
َ ُ َ
َ
َ ُ
وافىُ ٚؽ ِ
ُقت﴾ .
َ
َؿ َٚل ُظ َّ ُرِ « :
 ٝافس ْح ُرَ ،وافى ُ
ٚن» .
ٚؽ ُ
اجل ْب ُ
قت َافنْٔىَ ُ
( )1

( )2

()3

ُٔ ٝـٌُٓ ٚنَ ،ـََ ٚن يْْ ِْز ُل ظ َِٔ ِٓؿ افنٔىَُ ٚنِِ ،ف ُـُؾ حل و ِ
و َؿ َٚل جٚبِرَ « :افىق ِ
احدٌٌ » .
اؽ ُ
َ ٍّ َ
َ
َ
َ ْ ْ ْ
َ
َ ٌ
قل اهللِ صذ اهللُ ظ َِٔ ِف وشِؿ َؿ َٚل« :اجتََْ ِبقا افسبع ادُقبِ ََ ِ
ِ
ِض اهللُ َظْْ ُف َأن َر ُش َ
ـٚت» َ .ؿـٚفُقا َيـٚ
َْ
ْ ُ
َ
َ ْ َ َ َ
َو َظ ْـ َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َر َ
()4

( )5

( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة.102 :
( )2ؾمقرة اًمٜمً٤مء.51 :
( )3أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم «شمٗمًػمهش (.)974/3
( )4ذيمره اًمٌٖمقي ذم «ذح اًمًٜم٦مش (.)179/12
ً
ً
ً
وٕمٞمٗم٤م ذم
يتٞمام
طمٗمٔم٤م ًمٚمحدي٨م
( )5هق :قمٌد اًمرمحـ سمـ صخر اًمدود ،اعمٚم٘م٥م سم٠ميب هريرة :صح٤ميب ،يم٤من أيمثر اًمّمح٤مسم٦م
ورواي٦م ًمفٟ .مِم٠م ً
ً
طمديث٤م ،ووزم إُمرة
اجل٤مهٚمٞم٦م ،وىمدم اعمديٜم٦م ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمخٞمؼم ،وم٠مؾمٚمؿ ؾمٜم٦م  7هد ،وًمزم صحٌ٦م اًمٜمٌل ،ومروى قمٜمف 5374
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ْـؾ م ِ
افؼ ُك بِٚهللَِِ ،وافس ْح ُرَ ،و َؿتْ ُْؾ افْ ٍْ ِ
س افتِل َحر َم اهللُ إِٓ بِ َ
َر ُش َ
ٚحلؼَ ،و َأ ْـ ُ
ـٚل
ْـؾ افر َبـَ ،ٚو َأ ْـ ُ َ
قل اهللِ َ ،و َمُ ٚهـ َؿ َٚل « ْ
َٚت اف ٌََٚؾِ َ ِ
َٚت ادُ ْٗ ِمَْ ِ
ػ ،و َؿ ْذفُُ ادُحهَْ ِ
افٔتِٔ ِؿِ ،وافتقِّل يقم افزح ِ
َت» .
ْ َ
َ
َ َ ََْ ْ
َ
ِ
ػ»  .ر و ا ه ِ ِ
ٚح ِر ََضب ٌ ٜبِٚفسٔ ِ
ب مر ُؾقظ« :ٚحدُُّّ افس ِ
ٔح َإٔ ُف َم ْق ُؿقفٌٌ .
يَ ،و َؿ َٚل :افهح ُ
افسمذ ُّ
َْ
َ
َو َظ ْـ ُجْْْدُُ ٍ َ ْ ً
ْ
ََ ُ ْ
ٚب ر ِِض اهللُ ظْْف َأن ُا ْؿتُ ُِقا ُـُؾ ش ِ
َو ِِف « َص ِحٔحِِ َا ْف ُبخََ ِ
ـٚح ٍر
َ ُ
ٚري» َظ ْـ َب َجَ ٚف َْ ٜب ِـ َظ َبدََ َة َؿ َٚلَ :ـتَ َ
َ
َُ ٛظ َّ ُر ْب ُـ َا َْخلى ِ َ َ
()1

()3

( )2

()4

ث شق ِ
ِ ٍ
اح َر .
َو َشٚح َرةَ ،ؿ َٚلَ :ؾ ََتَ َََِْْ ٚث َ َ َ َ
َو َصح َظ ْـ َح ٍْ َه ََ ٜر ِِض اهللُ َظْْ ََْٓ ٚأّن ََ ٚأ َم َر ْت بِ ََتْ ِْؾ َج ِ
ؽ َصح َظ ْـ ُجْْْدََ ٍ
َ . ٝو َـ ََذفِ َ
ب.
ٚر َي ٍ ٜفَـ ََٓ ٚش َح َر ْ َْتَ ٚؾ َُتِ َِ ْ
َ
محدُُ َظ ْـ َث َ َث ٍِ ٜم ْـ َأ ْص َح ِ
ٚب افْبِل َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ.
َؿ َٚل َأ ْ َ
()5

()7

( )6

اعمديٜم٦م ُمدة .ويم٤من أيمثر ُم٘م٤مُمف ذم اعمديٜم٦م وشمقذم ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م 59هد( .هتذي٥م اًمٙمامل.)366/34 :
ِ
قن ِِف ُب ُى ِ ِ
قّن ْؿ َٕ ًٚرا َو َش َٔ ْه َِ ْق َن
افٔ َت َٚمك ُط ِْ ًًم إِٕ ًَم َي ْٖ ُـ ُِ َ
يـ َي ْٖ ُـ ُِ َ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمقص٤مي٤م -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِن افذ َ
قن َأ ْم َق َال َ
َش ًِ ًرا﴾ ( ،)2767وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من اًمٙمٌ٤مئر وأيمؼمه٤م (.)89
( )2هق :ضمٜمدب سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٌجكم أسمق قمٌد اهلل اًمٕمٚم٘مل وقمٚمؼ ُمـ سمجٞمٚم٦م ،وهق اًمذي ي٘م٤مل ًمف :ضمٜمدب اخلػم ٟمزل اًمٙمقوم٦م صمؿ حتقل ُمٜمٝم٤م
إمم اًمٌٍمة ومحديثف قمٜمد أهؾ اعمٍميـ مجٞمٕم٤م وىمد ىمٞمؾ :إٟمف ضمٜمدب سمـ ظم٤مًمد سمـ ؾمٗمٞم٤من وإول أصح ،وُمـ ىم٤مل :ضمٜمدب سمـ ؾمٗمٞم٤من وم٘مد ٟمًٌف إمم
ضمده( .اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من.)56/3 :
( )3أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب احلدود -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم طمد اًمًٞمػ ( ،)1460واًمدارىمٓمٜمل ذم «ؾمٜمٜمفش ( ،)114/3واًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ
اًمٙمٌػمش ( ،)1665/161/2واحل٤ميمؿ ذم «اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلمش ( ،)8073واًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمًٜمـ اًمٙمؼمىش ( ،)136/8وومٞمف :إؾمامقمٞمؾ سمـ
ُمًٚمؿ أسمق إؾمح٤مق اعمٙمل« :وٕمٞمػ احلدي٨مش اًمت٘مري٥م (.)484
يم٤مشمٌ٤م جلزء سمـ ُمٕم٤موي٦م ذم ظمالوم٦م قمٛمر ،صمٌ٧م ذًمؽ ذم
( )4هق :سمج٤مًم٦م سمـ قمٌدة اًمتٛمٞمٛمل اًمٕمٜمؼمي ،أدرك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومل يره ،ويم٤من ً
اجلزي٦م ُمـ «صحٞمح اًمٌخ٤مريش وسمج٤مًم٦م :سمٗمتح أوًمف وختٗمٞمػ اجلٞمؿ وأسمقه سمٗمتحتلم قمغم اًمّمحٞمح ،اٟمٔمر :اإلص٤مسم٦م ذم يمٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م (.)339/1
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلزي٦م -سم٤مب اجلزي٦م واعمقادقم٦م ُمع اًمٕمرب ( ،) 3157وأسمق داود ذم يمت٤مب اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء -سم٤مب ذم أظمذ
اجلزي٦م ُمـ اعمجقس ( )3043واًمٚمٗمظ ًمف.
( )6هل :طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب صح٤مسمٞم٦م ضمٚمٞمٚم٦م ص٤م حل٦مُ ،مـ أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وًمدت سمٛمٙم٦م وشمزوضمٝم٤م ظمٜمٞمس سمـ طمذاوم٦م
اًمًٝمٛمل ،ومٙم٤مٟم٧م قمٜمده إمم أن فمٝمر اإلؾمالم ،وم٠مؾمٚمام .وه٤مضمرت ُمٕمف إمم اعمديٜم٦م ومامت قمٜمٝم٤م ،ومخٓمٌٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ أسمٞمٝم٤م،
ومزوضمف إي٤مه٤م .واؾمتٛمرت ذم اعمديٜم٦م سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم أن شمقومٞم٧م هب٤م ؾمٜم٦م ( .45اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى.)81/8 :
ً
سمالهم٤م ،ووصٚمف قمٌد اًمرزاق ذم «ُمّمٜمٗمفش
( )7أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم «ُمقـمئفش :يمت٤مب اًمٕم٘مقل -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٖمٞمٚم٦م واًمًحر (.)1624
(.)18747/180/10
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َؿ َٚل ادُ َٗفػُُ :
ٚء ِِف افس ْح ِر)
(ب ُ
َ
ٚب َمَ ٚج َ

ِ
اًمً َحر َؾم َح ًراٟٕ :مف ي٘مع
قمرومف أهؾ اًمٕم ْٚمؿ ذم اًمٚمٖم٦م هق :يمؾ ُم٤م ظمٗمل وًمٓمػ ؾمٌٌف ،وًمذا ُؾم ِّٛمل َّ
َأو ًٓ :اًمًحر يمام َّ
٤مت اًمٜمٌََِّّل َص َّغم
ذم آظمر اًمٚمٞمؾ ،وهق أؿمد أضمزاء اًمٚمٞمؾ ظمٗم٤م ًء ،ويمذا محٚمف سمٕمْمٝمؿ قمغم ىمقل قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤مَُ « :م َ
اًمً ْحر هق اعمٙم٤من اخلٗمل ُم٤م سملم اًمٌٚمٕمقم إمم اًمرئ٦م وٟمحق ذًمؽ.
اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َسم ْ َ
لم َؾم ْح ِري َو َٟم َْح ِريش  .ىم٤مًمقاَّ :
ث :ٕٚٔٚذم آصٓمالح .اظمتٚمٗم٧م قمٌ٤مرات أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ذم و٤مسمٓمف ،وهلذا ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم يمت٤مسمف
( )1

( )2

اًمدر ِاز ّي ذم يمت٤مسمدف
اًمً َحر ،ويمدذا ىمد٤مل َّ
«أوقاء اًمٌٞم٤منش :أٟمف يّمٕم٥م أ ْن يٙمقن ًمف َطم ّدّ ضم٤مُمع ُم٤مٟمع سمًٌ٥م يمثرة أٟمقاع َّ
ظم٤مص٦م أئٛم٦م اًمدقمقة ،وم َٕم َّر ُومدقه
«اًمتٗمًػم اًمٙمٌػمش ،وًمٙم ْـ َقم َّر َومف اسمـ ُىمدََ ا َُم٦م وشمٌٕمف قمغم ذًمؽ سمٕمض إئٛم٦م مم َّـ أشمقا سمٕمده َّ
اًمً ْحر قمٌ٤مرة قمـ ُقم َ٘مد وأ ْد ِو َي٦م وشمدظمٞمٜم٤مت شم١مصمر ذم إسمدان واًم٘مٚمقب ومتُ ِ
وشمٗمرق سملم اعمرء
ُٛمرض و َشم ْ٘متُُؾ ِّ
سمام يكم ىم٤مًمقاِّ :
وزوضمفَّ .
اًمً ْحر.
وًمٕمؾ هذا اًمتٕمريػ يتْمٛمـ أهمٚم٥م أٟمقاع ِّ
اًمً َحر طم٘مٞم٘م٦م أم ختٞمٞمؾ؟
هؾ ِّ
جمرد ختٞمٞمؾ قمغم
اًمً ْحر مجٞمٕمف سم٠مٟمقاقمف وصقره ُم٤م هق ّإٓ ختٞمٞمؾ وًمٞمس ًمف طم٘مٞم٘م٦م ،ىم٤مًمقا هق َّ
ذه٥م اعمُ ْٕمتَ ََزًم٦م إمم أ َّن ِّ
اًمٌٍم .وذه٥م أهؾ اًمًٜمََّّ٦م إمم أ َّن اًمًحر ُمٜمف ُم٤م هق ختٞمٞمؾِ ،
وضم َّ
دؾ قمدٜمٝمؿ:
يمً ْحر ىمقم ومرقمقن ،وهلدذا ىمد٤مل اهلل َقم َّ
دز َ
ِّ ْ
﴿َُ
ُئ ُؾ إِفَ ْٔ ِف ِمـ ِش ْح ِر ِه ْؿ َأّن ََ ٚت َْس ًَك﴾  ،سمٛمٕمٜمك أهن٤م ٓ شمًٕمك طم٘مٞم٘م٦م وإٟمام خيٞمؾ قمغم أسمّم٤مر َُمـ رأى.
( )3

ِ
وضم َّؾ َذ َيمَر ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة أ ْن ُمٜمف ُم٤م يٗمرق
واًم٘م ًْؿ اًمث٤مين :طم٘مٞم٘م٦م وًمٞمس سمتخٞمٞمؾ ،واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أ َّن اهلل َقم َّز َ

( ) 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 ظمدجي٦م سمثالث ؾمٜملم ،ومل 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 ( )110–108/2أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( )385-383/3اإلص٤مسم٦م (.)20-16/8
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ( ،)1389وُمًٚمؿ ذم
يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م -سم٤مب ذم ومْمؾ قم٤مئِم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م (.)2443
( )3ؾمقرة ـمف.66 :
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ختٞمٞمال ًَمدام اؾمتٓم٤مع اًمً٤مطمر أ ْن يٌ ِّٖم ُِّض اًمرضمؾ ًمٚمٛمرأة واعمرأة ًمٚمرضمدؾ .واًمددًمٞمؾ ِ
احل ِزد
ُ
سملم اعمرء وزوضمف ،ومٚمق يم٤من ً َ
أيْم٤م قمغم أ َّن ُمٜمف ُم٤م هق طم٘مٞم٘م٦م أ َّن اًمً٤مطمر يًتٓمٞمع سم َ٘مدََ ر اهلل اًمٙمقين أ ْن ُي ْٛم ِرض هذا اًمِمخص ،ور َّسمدام ىمتََٚمدف ،وهدذا
ً
ٕمرض قمغم إؿمٕم٦م وقمغم اًمتح٤مًمٞمؾ وقمغم اًمٙمِمدػ
واىمع ،وم٠مطمٞم٤مٟم٤م ُي ْ١م َشمَك سم٤معمًحقر إمم إـمٌ٤مء وإمم اًمٓم٥م احلدي٨م ومٞمُ َ
اًمنيري ،ومٜمجد أ َّن مجٞمع أقمْم٤مئف ؾمٚمٞمٛم٦م ُم٤مئ٦م ذم اعم٤مئ٦م وًمٙم َّـ اًمرضمؾ ُمّم٤مب سمداء ،ور َّسمام شمٓمقر سمف هدذا اًمدداء إمم أ ْن
يٗم٤مرق احلٞم٤مة ،واًمًٌ٥م قمـ ـمريؼ اجلـ واًمِمٞم٤مـملم وهذا ُم٤م يدل قمغم أ َّن ُمٜمف ُم٤م هق طم٘مٞم٘م٦م.
ي٘مقل اعم١مًمػ :سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمًحر .أي ُِمـ اًمققمٞمد ،وذًمؽ أ َّن اًمًحر ُم ٍ
ٜم٤مف ًمٚمتقطمٞمد ،ويمام ؾمدٞم٠مي ووضمدف
ْ
ِّ ْ
ِّ ْ ُ
اًمً ْحر ذم سم٤مب اًمتقطمٞمد أ َّن اًمً٤مطمر احل٘مٞم٘مل ُي َٙم َّٗمر ُِمـ ضمٝمتلم ،ويٜم٤مىمض شمقطمٞمده ُِمـ وضمٝملم:
إدظم٤مل ُمقوقع ِّ
ِ
أي أٟمف يدََّّ قمل ِقم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م.
افق ْجف إَول :ادقم٤مءه ًمٕم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥مْ ،
َ
ٕضمدؾ أ ْن خيددُمقه ذم هدذا
افق ْجف افث ِِٚن :اًمت٘مرب ًمٚمجـ واًمِمٞم٤مـملمٟٕ :مف ٓ سمد أ ْن يت٘مرب ًمٚمجـ واًمِمدٞم٤مـملم ْ
َ
إُمر .ومٞمت٘مرب إًمٞمٝمؿ َّ
سم٤مًمذسمح ،ويت٘مرب إًمٞمٝمؿ سم٤مًمدقم٤مء ،ويت٘مرب إًمٞمٝمؿ سم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م وسم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م.
ِ ِ ِ
ِ
أي ِقم ْٚمؿ أهؾ
سا ُه َم ٚفَ ُف ِِف أخ َرة م ْـ خََ َ ٍَق﴾ ْ ،
ُصم َّؿ سمدأ اعم١مًمػ سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممَ ﴿ :وفَ ََدْْ َظِ ُّق ْا فَـ َّ ِـ ْاص َ َ
سم٤مًمً ْحر أ ْن َُمـ َؾم َٚمؽ هذا ا َعم ًْ َٚمؽ ومٚمٞمس ًمف ذم أظمرة ُِمـ َظم َالق.
اًمٙمت٤مب اًمذيـ اؾمتٌدَّ ًمقا ُمت٤مسمٕم٦م اًمرؾمؾ ِّ
ِ
أي َظمالق
أي ًمٞمس ًمف ذم أظمرة ْ
ىم٤مل اعمٗمنون :أ َّن هذا اًمققمٞمد ٓ يّمح ّإٓ قمغم َُمـ ظمرج ُمـ يم٤مُمؾ اًمتقطمٞمدْ .
ِ
ـر ُشـ َِ ْٔ ًَم ُن
أي ٟمّمٞم٥م -وهذه أي٦م شمْمٛمٜم٧م ُيم ْٗمر اًمً٤مطمر ُمـ وضمقه ُمتٕمددةُ ،مٜمٝم٤م ىمقل اهلل َقم َّز َ
 ْوضم َّؾَ ﴿ :و َمـَ ٚـ ٍَ َ
ِ
ِ
ٚس افس ْح َر﴾  ،وم٘مد َقم َّٚم َّؾ اًمٙمٗمر أ َّن ؾمٚمٞمامن ًمدٞمس سمٙمد٤مومر ،إ َّٟمَّدام اًمٙمٗمد٤مر هد١مٓء
َوفَُـ افن ْٔٚض َ
غ َـ ٍَ ُرو ْا ُي ًَِ ُّق َن افْ َ
وأيْم٤م ُمدام اؾمتدل سمف أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمدؿ
اًمً ْحر .وىمقًمف ذم أي٦م ﴿إِٕ ًَم َٕ َْح ُـ ؾِتَْْ ٌَ ٜؾ َ َت ُْ ٍُ ْر﴾ ً ،
َّ
اًمِمٞم٤مـملم سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ اًمٜم٤مس ِّ
ىمقل اهلل َقم َّز وضم َّؾ﴿ :و َٓ ي ٍِِْح افس ِ
ٚح ُر َح ْٔ ُ
َ ٞأ َتَك﴾  ،ومٜمٗمك قمٜمف اًمٗمدالح ذم اًمددٟمٞم٤م وأظمدرة ٟ-مٗمدك قمٜمدف ُُم ْٓم َٚمدؼ
َ ُ ُ
َ
( )1

( )2

( )3

()4

سمٛم ْـ ظمرج قمـ دائرة اإلؾمالم.
اًمٗمالح -وهذا ٓ يّمح أ ْن يقصػ ّإٓ َ

( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة.102 :
( )2ؾمقرة اًمٌ٘مرة.102 :
( )3ؾمقرة اًمٌ٘مرة.102 :
( )4ؾمقرة ـمف.69 :
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 ٝوافىـُ ٚؽ ِ
ُصمؿ ىم٤مل اعم١مًمػ :وىمقًمف ﴿ي ْٗ ِمُُْق َن بِ ِ ِ
د٤مب ريض اهلل قمٜمدف ِ
ُقت﴾  ،و َوم َّند ُقم َٛمدر سمدـ اخلَ َّٓم ِ
د٧م
اجلٌْ َ
ٚجلبْ َ
ُ
َّ
( )1

٤مًمً ْحر ،واًمٓم٤مهمقت سم٤مًمِمٞمٓم٤من.
سمِ ِّ
اجلٌ٧م اًمًحرِ ،
ِ
ِ
وُمـ أٟمقاع اًمٓم٤مهمقت اًمِمٞمٓم٤منّ .
وإٓ
ِّ ْ
وهذا ُمـ سم٤مب اًمتٗمًػم اًمٌمء سمٌٕمض أٟمقاقمف ،ومٛمـ أٟمقاع ِ ْ
ِ
ِ
حل ّدّ ذم
وم٘مد أظمذٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤م ذم اًم٘م ًْؿ َّ
إول أ َّن ا ْسمـ اًم َ٘م ِّٞمؿ َقم َّرف اًمٓم٤مهمقت سم٠مٟمفُ :يمُؾ ُم٤م ُقمٌِدََ ُمـ دون اهلل .وهق جم٤موزة ا َ
ِ
ومنوا اًمٚمٗمظ سمٌٕمض
اًمٓمٖمٞم٤من وهذا ٓ يتٜم٤مرم ُمع شمٗمًػم ُقم َٛمر وهمػم ُقم َٛمر ريض اهلل قمٜمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملمٕ :هنؿ َّ
أٟمقاقمف ،أو سمٌٕمض أومراده.
و ُِمـ أهؾ ِ
اًمً ْحر واًمٓم٤مهمقت هدق اًمًد٤مطمر ،يٕمٜمدلِ :
اًمٕم ْٚمؿ َُمـ ىم٤ملِ :
اجل ٌْد٧م اًمٕمٛمدؾ ،واًمٓمد٤مهمقت
ْ
اجل ٌْ٧م هق ِّ
اًمٕم٤مُمؾ.
ُصم َّؿ ىم٤مل :وىم٤مل ضم٤مسمر :اًمٓمقاهمٞم٧م ُيم َّٝم٤من يم٤من يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من ذم ُيمُؾ َطم ٍّل واطمد.
وؾمٞم٠مي اًمٙمالم قمغم اًم ُٙم َّٝم٤من ذم سم٤مب ُُم ًْتَ َِ٘م ّؾ ،وم٘مد َقم َ٘مد اعم١مًمػ رمحف اهلل ًمٚم َٙم َٝم٤مٟم٦م سم٤م ًسم٤م ُمًت٘مال.
ؽمك سمٞمٜمٝمام ا َّدقم٤مء ِقم ْٚمؿ اًمٖمٞمد٥م ،واًمت٘مدرب
٤مؾمؿ اعمُ ِْم َ َ
اًمً َحرة وذًمؽ أ َّن اًم َ٘م َ
وًمٙم َّـ هٜم٤مك شمداظمؾ سملم اًم ُٙم َّٝم٤من وسملم َّ
أطمٞم٤مٟم٤م ًمٚمِمٞم٤مـملمَّ ٕ :ن ُِمـ اًم ُٙم َّٝم٤من َُمـ يت٘مرب إمم اًمِمٞم٤مـملم ،واًمذيـ شمٙمقن يمٝم٤مٟمتٝمؿ قمـ ـمريؼ اجلـ واًمِمٞم٤مـملمٓ ،
ختدُمف ّإٓ سم٠م ْن يت٘مرب إًمٞمٝمؿ ،وهلذا ىم٤مل ضم٤مسمر اًمٓمقاهمٞم٧م ُيم َّٝم٤من ،وه١مٓء ضمزء ُِمـ اًم ًَّ َحرة يم٤من يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من
ذم ُيمُؾ َطم ٍّل واطمد .وم٘مد يم٤من اًمٕمرب ىمٌْؾ جملء اإلؾمالم ًم ُٙم ُّؾ ىمٌٞمٚم٦م وًم ُٙم ُّؾ َطم ٍّل ُِمـ أطمٞم٤مء اًمٕمرب يم٤مهـ يرضمٕمقن إًمٞمف
ذم َؿمتََّّك أُمقرهؿ .وهذا ؾمٞم٠مي إ ْن ؿم٤مء اهلل ذم سم٤مب اًمٙمٝم٤مٟم٦م.
قل اهللِ صذ اهللُ ظ َِٔ ِف وشِؿ َؿ َٚل« :اجتََْ ِبقا افسـبع ادُقبِ ََ ِ
ِ
ِض اهللُ َظْْ ُف َأن َر ُش َ
ـٚت» .
َْ
ْ ُ
َ
َ ْ َ َ َ
ُصم َّؿ َىم َ٤ملَ ( :و َظـ َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َر َ
افؼ ُك بِٚهللَِِ ،وافس ْح ُرَ ،و َؿتْ ُْؾ افْ ٍْ ِ
س افتِل َحر َم اهللُ إِٓ بِ َ
َؿٚفُقا َيَ ٚر ُش َ
ٚحلؼَ ،و َأ ْـ ُْؾ افر َبَ ،ٚو َأ ْـ ُْؾ
قل اهللَِِ ،و َمُ ٚهـَ ،ؿ َٚلْ « :
َٚت اف ٌََٚؾِ َ ِ
َٚت ادُ ْٗ ِم َْ ِ
ػ ،و َؿ ْذفُُ ادُحه َْ ِ
ٚل افٔتِٔ ِؿِ ،وافتقِّل يقم افزح ِ
م ِ
َت).
ْ َ
َ
َ َ ََْ ْ
َ
َ
ِ
اًمً ْحر ُِمـ اعمقسم٘م٤مت.
اًمِم٤مهد ُمـ احلدي٨م :أٟمف َذ َيمَر أ َّن ِّ
ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم( :اجتََْ ِبقا افسبع ادُقبِ ََ ِ
ٚت)َ ،
ومل َي ُ٘مؾ اشمريمقا اًمًٌع اعمقسم٘م٤مت ،وهدذا أسمٚمدغ يمدام ىمد٤مل
َْ
ْ ُ
ً
ومْمدال أ ْن
ذاح احلدي٨م ،أ َّن آضمتٜم٤مب :أ ْن يٙمقن اًمٌمء ذم ضم٤مٟم٥م وأٟم٧م ذم ضم٤مٟم٥م آظمر ،سمٛمٕمٜمك ٓ :شم٘مؽمسمقا ُمٜمٝم٤م
ُ َّ
( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء.51 :
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شم٘مؽمومقه٤م.
اًمنمدك:
وضم َّؾ،
اًمنمك سم٤مهلل َقم َّز َ
وسمدأ سم٠مؾمقأه٤م وأقمٔمٛمٝم٤م ُضم ْر ًُم٤م قمٜمد اهلل َقم َّز َ
ْ
وذيمرٟم٤م ومٞمام ؾمدٌَؼ أ َّن ِّ ْ
وضم َّؾ أٓ وهق ِّ ْ
ِ
ِ
ِ
سف ٟمقع ُِمـ أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدة
شمًقي٦م همػم اهلل سم٤مهلل ومٞمام هق ُمـ ظمّم٤مئص اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ،وُم ْـ أهؾ اًمٕم ْٚمؿ َُمـ َّ
قمرومف سم٠مٟمفَ :
ِ
دؾ ٓ يٖمٗمدر ًمّمد٤مطمٌف ﴿إِن اهللَ َٓ
وضم َّ
اًمنمك وأ َّن اهلل َقم َّ
دز َ
اًمنمكَ .و َشم َ٘مدََّّ َم اًمٙمالم قمغم ِّ ْ
ًمٖمػم اهلل .وهذا ٟمقع ُمـ أٟمقاع ِّ ْ
ِ
ؽ فِـ َّـ َي َنٚء﴾ ﴿ ،إِٕ ُف َمـ ُي ْ ِ
ؼ ْك بِٚهللِّ َؾ ََدْْ َحر َم اهللُ َظ َِ ِٔف َ
ؼ َك بِ ِف َو َي ٌْ ٍِْ ُر َمُ ٚدو َن َذفِ َ
اجلْ ََ ٜو َمْٖ َوا ُه افْ ُٚر﴾ ،
َي ٌٍْْ ُر َأن ُي ْ َ
ِ
اًمً ْحر.
اًمً ْحر وأٟمف ُمـ اًمًٌع اعمقسم٘م٤متَ .و َشم َ٘مدََّّ َم اًمٙمالم قمغم شمٕمريػ ِّ
ُصم َّؿ َذ َيمَر ِّ
(و َؿتْ ُْؾ افْ ٍْ ِ
س افتِل َحر َم اهللُ إِٓ بِ َْ
ُمٕم٤مهدًً ا ِ -ذ ُِّم َّٞم٤م ،-أ َُّم٤م
ُمًٚمام أو َ
ٚحلؼ)ْ ،
ُصم َّؿ ىم٤ملَ :
أي اًمٜمٗمس اعمٕمّمقُم٦م ،ؾمقاء يم٤من ً
( )2

( )1

ىم ْتْٚمف سمِ َح ّؼ ومال رء ذم ذًمؽ يم٘م ْتْؾ اًمٜمٗمس سم٤مًمٜمٗمس ،واًمزاين اعمُ َح َّمـ ،واعمُ َٗم٤مِرق ًمديٜمف اًمت٤مرك جلامقم٦م اعمًٚمٛملم ً .مٙم ْـ
( )3

وزم إُمر.
سم٤مًمٓمٌع يٙمقن هذا قمـ ـمريؼ ِ ِّ

صقر يمثػمة جيٛمٕمٝم٤م ٟمققم٤منِ :ر َسم٤م اًمٗمْمؾ ِ
وضم َّ
دؾ
ورسم٤م اًمٜمَّ ًَِّدٞمئ٦م .واهلل َقم َّ
واًمر َسم٤م ً
دز َ
أيْم٤م ًمف َ
ُصم َّؿ ىم٤ملَ :
(و َأ ْـ ُْؾ افر َبِّ ،)ٚ

ًمٚمرسم٤م سم٤مًمٜم٤مر وأهنؿ حم٤مرسملم هلل وًمرؾمقًمف.
َشم ََق َّقمد أيمٚملم ِّ
ِ
ُصمؿ ىم٤مل( :و َأ ْـ ُْؾ م ِ ِ
يـ َيْٖ ُـ ُِق َن َأ ْم َق َال افْ َٔتَ ََٚمك ُط ِْ ًًم إِٕ ًَم َيْٖ ُـ ُِق َن ِِف ُبىُ ِ ِ
َٚرا﴾ .
ٚل اف َٔتٔ ِؿِ)﴿ ،إِن افذ َ
َ
قّن ْؿ َٕ ً
َ
َّ
ػ) ،سمٛمٕمٜمك قمٜمد اًمت٘م٤مء اًمّمٗمقف ذم اعمٕمريم٦م سملم اعمًدٚمٛملم وسمدلم اًمٙمٗمد٤مرِ ،
(وافتقػ يقم افزح ِ
ومٛمدـ اعمقسم٘مد٤مت
َ َ ََْ ْ
اعمٝمٚمٙم٤مت ِ
وُمـ اًمٙمٌ٤مئر أ ْن َيتَ ََق َّمم اًمِمخص ٓ ًم٘مّمد اًمتحٞمز أو اًم َٙمَر واًم َٗمر﴿ ،إِٓ متَ ََحر ًؾ ٚفِ َِتَ ٍ
َٚل َأ ْو ُمتَ ََحٔ ًزا إِ َػ ؾِئَ ٍَ، ﴾ٜ
ُ
ّ
ّ
ومٝمذا ُمٕمذور هق ومٞمف ،ويمقٟمف يتقمم سمٛمٕمٜمك هيرب ُِمـ اعمٕمريم٦م.
()4

( )5

َـٚت اف ٌََـٚؾِ َ ِ
َٚت ادُ ْٗ ِمَْ ِ
فُ ادُحهَْ ِ
َت) ،واعم٘مّمدقد سم٤معمُ ْح َّمدٜم٤مت :اًمٕمٗمٞمٗمد٤مت ،ويِمدٛمؾ اًمثَ ِّٞمد٥م واًمٌِ ْٙمْدر،
(و َؿ ْذ ُ ْ َ
َ
اًمٖم٤مومالت قمـ اًمٗمقاطمش ،اعم١مُمٜم٤مت ،ىم٤مل أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿُ :ي ْ١م َظمذ ُِمـ هذا أ َّن ْ
ىمذف اًمٙم٤مومرة ٓ يٕمتؼم يمٌػمة.
( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء.116 ، 48 :
( )2ؾمقرة اعم٤مئدة.72 :
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمدي٤مت -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :أن افْ ٍْ َس بِٚفْ ٍْ ِ
س﴾ ( ،)6878وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مً٤مُم٦م -سم٤مب ُم٤م يٌ٤مح سمف دم
اعمًٚمؿ (.)1676
( )4ؾمقرة اًمٜمً٤مء.10 :
( )5ؾمقرة إٟمٗم٤مل.16 :
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ٚت) ،سمٕمض أهؾ ِ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل( :اجتََْ ِبقا افسبع ادُقبِ ََ ِ
ً
اؾمتدٓٓ هبدذا
اًمٕم ْٚمؿ َقمدََّّ اًمٙمٌ٤مئر ؾمٌٕم٤م
َْ
ْ ُ
احلدي٨مً .مٙم َّـ هذا اًم٘مقل يٕمتؼم ُمرضمقطم٤م وهلذا عمَّ٤م ُؾم ِئؾ اسمـ قمٌ٤مس :هؾ اًمٙمٌ٤مئر ؾمٌع؟ ىم٤مل :إمم اًم ًٌَّْ ِٕملم أىمرب.
وأوٌَ ُط و٤مسمط ُوٌِ َٓم ْ٧م سمف اًمٙمٌ٤مئر ُم٤م َذ َيم ََره ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َشمٞمْ ِٛمٞمَ َ٦م رمحف اهلل :أٟمف ُيمُؾ ذٟم٥م ضم٤مء اًمققمٞمد
وأومْمؾ ْ
قمٚمٞمف سمخّمقصف سم َٚم ْٕم ٍـ أو َهم ََْم ٍ
٥م أو دظمقل ٟم٤مر أو قمدم دظمقل اجلٜمََّّ٦م أو قمدم وضمقد ِريح اجلٜمََّّ٦م وٟمحق ذًمؽ.
ِ
ِ
ِ
ُصم َّؿ ىم٤مل :وقمـ ُضمٜمْْدُُ ٍ
وو ْىم ِٗمف واًمّمحٞمح
َض َب ٌ ٜبِٚفس ْٔػ) .اظمتٚمػ أهؾ احلدي٨م ذم ر ْومٕمف َ
ب ُمرومققم٤مَ :
(حدُُّّ افسٚح ِر َ ْ
ُم٤م َذ َيم ََره اعم١مًمػ أٟمف ُمقىمقف قمغم ُضمٜمْْدََ ب ريض اهلل قمٜمف.
هٜم٤م طمدّّ اًمً٤مطمر وهق ُمٌٜمِل قمغم طم ْٙمْؿ اًمً٤مطمر ،وطم ْٙمْؿ اًمً٤مطمر اظمتٚمػ أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ومٞمف.
ُ
ُ
َ
َ ْ ٌّ
ومذه٥م اإلُم٤مم أسمق َطمٜمِٞم َٗم َ٦م واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وأمحد ذم اعمِمٝمقر قمٜمف أ َّن اًمً٤مطمر ُي َٙم َّٗمر سمِ ًِ ْح ِره ،واؾمتدًمقا سم٤مٕد ًَّم٦م اًمتل
ذيمرٟم٤مه٤م.
ػ ًمٜم٤م ِؾم ْح َرك.
وذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل إمم أٟمف ٓسمد ُِمـ آؾمتٗمّم٤مل وآؾمتٗمً٤مر .ومٞم٘م٤مل ًمٚمً٤مطمرِ :ص ْ
ػ ُم٤م هق ُيم ْٗم ٌرَ ،يم َٗم َرّ ،
وإٓ ومال.
وم٢م ْن َو َص َ
يتٌلم أٟمف ٓ ُُمٜمََ٤م َوم٤مة سملم اًم٘مقًملم ،وذًمؽ أ َّن اجلٛمٝمقر -إئٛم٦م اًمثالصم٦م -طمٙمٛمقا قمدغم
وسمٕمد اًمٜمٔمر ذم هذه إىمقال َّ
اًمً ْحر احل٘مٞم٘مل واًمذي ٓ يت٠مشمك ّإٓ قمـ ـمريؼ ِ
اجل ِّـ واًمِمٞم٤مـملم ،وىم٤مًمقا هذا يًتحٞمؾ أ ْن يٙمقن
اًمً٤مطمر اًمذي يٕمتؼم ِّ
دحر ُمد٤م َمل
اًمً ْحر ،وذًمؽ أٟمف أدظمؾ ذم اًم ًِّ ْ
ّإٓ سم٤مًمٙمٗمر سم٤مهلل َقم َّز َ
وؾمع ُمٗمٝمقم ِّ
وضم َّؾ .واإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم َّ
اًمً ْحر هذا ً
ُمثال سم٤مؾمتخدام سمٕمض إدوي٦م اًمتدل شمدذه٥م سمٕم٘مدؾ
جلـ واًمِمٞم٤مـملم وهلذا ومر َّسمام يٙمقن ِّ
يٙمـ قمـ ـمريؼ ا ِّ
اعمًحقر ،وهبذا اًمِمٙمؾ ٓ يٙمٗمر ص٤مطمٌف.
ٟم٠مي هٜم٤م إمم َطمدّّ اًمً٤مطمر ،وم٤مٕئٛم٦م اًمثالصم٦م ذهٌقا إمم أ َّن َطمدّّ ه اًم٘متؾ ،واإلُم٤مم اًمِمد٤مومٕمل ىمد٤مل ٓسمدد أ ْن ُيثٌِْد٧م أ َّن

ِؾم ْحره يم٤من قمـ ـمريؼ اجل ِّـ واًمِمٞم٤مـملم واًمت٘مرب ًمٖمػم اهلل ،وسمذًمؽ ُي ْ٘م َتَؾ ،وُم٤م ٓ ومال.
أيْم٤م اظمتٚمٗمقا رمحٝمؿ اهلل هؾ ُي ًْتَتََ٤مب اًمً٤مطمر أ ْم ُي ْ٘متََؾ ُِمـ همػم اؾمتت٤مسم٦م؟
ً
ذه٥م إئٛم٦م اًمثالصم٦م إمم أٟمف ُي ْ٘متََؾ ُِمـ همػم اؾمتت٤مسم٦م ،واؾمتدًمقا سمحدي٨م ُضمٜمْْددََ ب هدذا أٟمدف َمل َي ِْم َ ِ
دؽمط آؾمدتت٤مسم٦م،
وطمدي٨م ُقمٛمر أي :أٟمف أُمر ِ
أن اىمتٚمدقا ُيمُدؾ ؾمد٤مطمر وؾمد٤مطمرة وم٘متٚمدقا صمدالث ؾمدقاطمر ،دون أ ْن يٓمٚمد٥م ُمدٜمٝمؿ أ ْن
َ
َ
يًتتٞمٌقهؿ .يمذًمؽ َطم ْٗم َّم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمٜمدُم٤م ىمتٚم٧م اجل٤مري٦م اًمتل َؾم َح َر ْهت٤م َمل شمًتتٌٝم٤م .وذهد٥م اإلُمد٤مم اًمِمد٤مومٕمل
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ِ
اًمًحر ًمٞمس سم٠مقمٔمؿ ُِمـ اًم ِّنمك واعمنمك ُي ًْتَتََ٤مبً .مٙم ْـ ىم٤مل اجلٛمٝمقر:
رمحف اهلل إمم أٟمف ٓ سمد ُمـ آؾمتت٤مسم٦م و َذ َيمَر أ َّن ِّ
اًمذيـ ىم٤مًمقا سمٕمدم آؾمتت٤مسم٦م ىم٤مًمقا:
ِ
ذ اعمنمكَ .ذ اًمً٤مطمر ُمتٕمدي وهذا هق اًمقاىمع وإومً٤مده ذم إرض أيمثر وإ ْن
ذ اًمً٤مطمر أقمٔمؿ ُمـ َ ِّ
أوٓ :إ َّن َ َّ
ِ
ذيمف قمغم ٟمٗمًف سمخالف اًمً٤مطمر.
يم٤من اعمنمك أقمٔمؿ ذٟم ًٌ٤مً ،مٙم َّـ ْ
إَ ْمر افث ِِٚن :أهنؿ ىم٤مًمقا :إٟمف َىم َّٚمام أ ْن يتٚمٌ٨م هذا اًمً٤مطمر سم٤مجل ِّـ واًمِمٞم٤مـملم ومٞمًتٓمٞمع آٟمٗمٙم٤مك قمٜمٝمؿ.
ِ
وضم َّؾ .وم٘متٚمف ىمٓمٕم٤م ًمداسمره وًمنمه.
إَ ْمر افثٚف :ٞىم٤مًمقا شمقسمتف ًمٜمٗمًف سمٞمٜمف وسملم اهلل َقم َّز َ
٤مب ريض اهلل قمٜمدفِ :
ُصم َّؿ َذ َيمَر ُم٤م صمٌ٧م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري أ َّن سمج٤مًم٦م سمـ َقم ٌْدة ىم٤مل :يمت٥م ُقم َٛمر ْسمـ اخلَ َّٓم ِ
أن اىمتٚمدقا
ُيمُؾ ؾم٤مطمر وؾم٤مطمرة .ىم٤مل :وم٘متٚمٜم٤م صمالث ؾمقاطمر .وهذا دًمٞمؾ قمغم أهنؿ َمل يًتتٌقهؿ.
وأيْم٤م َص َّح قمـ ُضمٜمْْدََ ب ْسمـ َقمٌْد
وص َّح قمـ َطم ْٗم َّم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م أُمرت سم٘متؾ ضم٤مري٦م هلؿ ؾمحرهت٤م وم ُ٘متِٚم٧مً ،
َ
أيْم٤م عمَّ٤م َىمتََؾ اًمً٤مطمر اًمذي يم٤من سمحية اًمقًمٞمد .ىم٤مل أمحد قمـ صمالصم٦م ُِمدـ
اهلل ،ىم٤مل ُضمٜمْْدََ ب ْسمـ َقمٌْد اهلل ريض اهلل قمٜمف ً
وضمٜمْْدََ ب ،سمٛمٕمٜمك أ َّن ه١مٓء طمٙمٛمقا سم٘متؾ اًمً٤مطمر ُِمدـ
وطم ْٗم َّم٦م ُ
أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُه ْؿ ُقم َٛمر َ
همػم اؾمتت٤مسم٦م.
ِ
َش ٍء ِم ْـ َأ ْٕ َق ِ
اع افس ْح ِر
َب ُ
ٚب َب َٔٚن َ ْ
ُمّدُُ بـ جً ٍَ ٍر ،حد َثََْ ٚظقفٌٌ  ،ظـ حَٔ ٚن ب ِـ افًْ َ ِء ،حد َثَََْ ٚؿىَـ بـ َؿبِٔه َ ٜظــ َأبِ ِ
ٔـف َ ،إٔـ ُف
ُ ْ ُ َ َ ْ
َ
َ
َ ْ َ ْ
َْ
َ
محدُُ َ :حد َثََْْ َ ُ ْ َ ُ ٚ
َؿ َٚل َأ ْ َ
اجلب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
.»ٝ
َشّ َع افْبِل َصذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َشِ َؿ َؿ َٚل« :إِن افًْ ََٔ ٚؾ ََ ٜوافى ْر َق َوافى َ َر َة م َـ ِْ ْ
احل َس ُـ َرٕ ُ ٜافنْٔىَ ِ
ضَ ،و ِْ
ُي ُّط بِ ْْ َٕٚر ِ
َ ٝؿ َٚل َْ
ف :افْ ًِ َٔ َٚؾ َُ ٜز ْج ُر افى ْ ِرَ ،وافى ْر ُق َْ
اخل ُّط ُ َ
ٚد ُه َجٔ ٌد.
اجل ْب ُ
َؿ َٚل َظ ْق ٌ
ٚن إِ ْشَْ ُ
و َِٕ ِِب داود وافْسٚئِل ،واب ِـ ِحبَ ٚن ِِف «ص ِح ِ
ٔح ِف» ادُ ْسََْدُُ ِمْْ ُف .
َ
َ ْ
َ
َ ُ َ َ َ
( )1

()2

()3

( ) 1هق :اًمّمح٤ميب ىمٌٞمّم٦م سمـ اعمخ٤مرق سمـ قمٌداهلل سمـ ؿمداد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب رسمٞمٕم٦م سمـ هنٞمؽ سمـ هالل سمـ قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م ،أسمق سمنم ،اًمٕم٤مُمري،
اهلالزم ،قمداده ذم أهؾ اًمٌٍمة ،وومد قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وروى قمٜمف .روى قمٜمف :وًمده ىمٓمـ ويمٜم٤مٟم٦م سمـ ٟمٕمٞمؿ وأسمق قمثامن اًمٜمٝمدي
وهمػمهؿ .اٟمٔمرُ « :أ ْؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ( 83/4شمرمج٦م  ،)4259واإلص٤مسم٦م ( 410/5شمرمج٦م .)7066
( )2أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)60/5وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط« :إؾمٜم٤مده وٕمٞمػش.
( )3أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمٓم٥م -سم٤مب ذم اخلط وزضمر اًمٓمػم ( ،)3907واسمـ طمٌ٤من ذم «صحٞمحفش ( ،)6131/502/13ووٕمٗمف إًمٌ٤مين
ذم «وٕمٞمػ أيب داودش ،وىم٤مل« :وٕمٞمػش.
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ِ
َو َظ ِـ ْاب ِـ َظب ٍ
ِض اهللُ َظْْ ُٓ ًَمَ :ؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِْٔ ِف َو َشِ َؿَ « :م ِـ ا ْؿتَبَ َس ُص ًْبَ ًِ ٜم َـ افُّْ ُج ِ
قم:
ٚس َر َ
ِ
ِ
ِ
ٔح.
ٚد ُه َصح ٌ
َؾ ََد ْاؿتَبَ َس ُص ًْبَ ً ٜم َـ افس ْح ِرَ ،ز َاد َمَ ٚز َاد» َر َو ُاه َأ ُبق َد ُاو َدَ ،وإِ ْشَْ ُ
ي ٞأَ ِِب هرير َة « :مـ ظ ََ َد ظ َْ َد ًة ُثؿ َٕ ٍَ َ ِ
وفِِْسٚئِل ِمـ ح ِد ِ
ْش َكَ ،و َم ْـ
َ ْ َ ُ
ْ َ
ُ َ َْ
َ َ
 ٞؾ ََٔٓ ،ٚؾ ََ ْد َش َح َرَ ،و َمـ ْ َش َح َرَ :ؾ ََ ْد َأ ْ َ
( )1

()2

( )3

َت ًَِ َؼ َص ْٔئًُ ،ٚوـِ َؾ إِفَ ْٔ ِف» .
ِ
ِ
ِ
وظ ِـ اب ِـ مسً ٍ
قد َأن َر ُش َ
غ
ّٔ ُ ،ٜافْ ََٚفَ َُ ٜب ْ َ
َ َ ْ َ ْ ُ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َشِ َؿ َؿ َٚل« :أَ َٓ َه ْؾ ُأ َٕبئُ ُُ ْؿ َم ٚافْ ًَ ْو ُف؟ ه َل افّْ َ
افْ ِ
ٚس» َر َوا ُه ُم ْسِِ ٌؿ.
ِ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ َؿ َٚل« :إِن ِم َـ افْبَ َٔ ِ
ِض اهللُ َظْْ ُٓ ًَم َأن َر ُش َ
ٚن فَ ِس ْح ًرا» .
َوفَـ ُٓ ًَم َظ ِـ ْاب ِـ ُظ َّ َر َر َ
()4

( )5

()6

()8

( )7

( ) 1هق :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
ؿمٝمرا ،وطمدث قمٜمف سمجٛمٚم٦م ص٤محل٦م .شمقذم ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم ،وًمف إطمدى وؾمٌٕملم ً
ؾمٜم٦م( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء -330/5
وؾمٚمؿ ً
ٟمحقا ُمـ صمالصملم ً
.)353
( )2أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)311/1وأسمق داود ذم يمت٤مب اًمٓم٥م -سم٤مب ذم اًمٜمجقم ( ،)3905واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب إدب -سم٤مب شمٕمٚمؿ
اًمٜمجقم ( ،)3726وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش (.)6074
( )3شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )4أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم يمت٤مب حتريؿ اًمدم -سم٤مب احلٙمؿ ذم اًمًحرة ( ،)4079ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم «وٕمٞمػ اًمٜمً٤مئلش ،وىم٤مل« :وٕمٞمػش.
ً
( )5هق :قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد سمـ هم٤مومؾ اهلذزم ،أسمق قمٌد اًمرمحـ :صح٤ميبُ .مـ أيم٤مسمرهؿً ،
وقم٘مال ،وىمر ًسم٤م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
ومْمال
قمٚمام .ووزم سمٕمد ووم٤مة
يقُم٤م وىم٤مل :وقم٤مء ُمٚمئ ً
وهق ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ،وُمـ اًمً٤مسم٘ملم إمم اإلؾمالم ،وأول ُمـ ضمٝمر سم٘مراءة اًم٘مرآن سمٛمٙم٦مٟ .مٔمر إًمٞمف قمٛمر ً
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ٚمؿ سمٞم٧م ُم٤مل اًمٙمقوم٦م .صمؿ ىمدم اعمديٜم٦م ذم ظمالوم٦م قمثامن ،ومتقذم ومٞمٝم٤م قمـ ٟمحق ؾمتلم قم٤مُم٤م ؾمٜم٦م 32هد( .هتذي٥م اًمٙمامل:
.)121/16
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب -سم٤مب حتريؿ اًمٜمٛمٞمٛم٦م (.)2606
( )7هق :قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًم٘مرر اًمٕمدوى اًمّمح٤ميب اعمِمٝمقر أُمف زيٜم٥م سمٜم٧م ُمٔمٕمقن اجلٛمحٞم٦م وًمد ؾمٜم٦م صمالث ُمـ اعمٌٕم٨م اًمٜمٌقي ومٞمام
ومٞمام ضمزم سمف اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر ىم٤مل :ه٤مضمر وهق اسمـ قمنم ؾمٜملم ويمذا ىم٤مل اًمقاىمدي طمٞم٨م ىم٤مل ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وصمامٟملم روى قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ وأيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وهمػمهؿ وروى قمٜمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ضم٤مسمر واسمـ قمٌ٤مس وهمػممه٤م( .اإلص٤مسم٦م ذم يمٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م.)181/4 :
( )8أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح -سم٤مب اخلٓمٌ٦م (.)5146
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ِ
وطمدََّّ اًمًد٤مطمر،
اًمًحر َ
اًمً ْحرَ .ؾمٌَؼ ذم اًمٌ٤مب اًمذي ىمٌْٚمف أ ْن َذ َيمَر ُطم ْٙمْؿ ِّ
ا ْٟمتَ َ٘مؾ سمٕمد ذًمؽ إمم سمٞم٤من ٟمقع ُمـ أٟمقاع ِّ
ذيمرت ًمٙمؿ أ َّن اإلُم٤مم حمٛمد إُملم ِّ
اًمِمدٜمْ ِْ٘مٞمٓمِل ي٘مدقلَ :ي ّْمد ُٕم٥م أ ْن
اًمًحر َقم َ٘مد ًمف سم٤م ًسم٤م ُمًت٘مال ،ويمام
ُ
وًمٙمثرة أٟمقاع ِّ
ضمددا ا ُمٜمٝمد٤م ُمد٤م يمد٤من ىمٌْدؾ
اًمر ِاز ّي ًمف أٟمقا ًقم٤م يمثػمة ا
يقوع ًمف َطمدّّ ًمٙمثرة أٟمقاقمف وًمتجدد صقره ووؾم٤مئٚمف ،وهلذا َذ َيمَر َّ
اإلؾمالم وُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من سمٕمد اإلؾمالم.
اًمً َح َرة ًمٞمس هلؿ ـمريؼ واطمد وٓ أؾمٚمقب واطمد ،وم٘مد ُي ًْ ِحر اًمً٤مطمر قمـ ـمريؼ اًمٜمَ ْٗم٨م ذم اًم ُٕم َ٘مد،
اًمِم٤مهد أ َّن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
دحره قمدـ ـمريدؼ
وىمد ُي ًْحر قمـ ـمريؼ أٟمقاع ُمـ اًمتدظمٞمٜم٤مت ،وىمد ُي ًْحر قمـ ـمريؼ يمتٛم٦م سمٙمٚمامت ،وىمد يٙمقن ؾم ْ
ظمٓمقط قمغم إرض ،وىمد يًتخدم ُِمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل َضمدََّّ ْت و َيمثُ َر ْت وشمٜمققم٧م ،وُمد٤م هدذه ّإٓ أؾمد٤مًمٞم٥م وُمٔمد٤مهر
َ٤مؾمد٥م ،وهدذه
ُي َٚم ٌِّس هب٤م قمغم قم٤م َُّم٦م اًمٜم٤مس .وهلذا أطمٞم٤مٟم٤م -يمام ؾمٞم٠مي -يذيمر طمرووم٤م ُم٘مٓمٕم٦م أو أقمدادا ًمدٞمس سمٞمٜمٝمد٤م َشمٜمَ ُ

احلروف أو هذه إقمداد أو هذه اخلٓمقط قمٜمدهؿ َشم َْر ُُمز إمم أؾمامء ِضم ّـ وؿمٞم٤مـملم ،يًتٕمٞمٜمقن هبؿ :وهلذا ٓ ٟمًدتٓمٞمع
اًمً ْحر حمّمقر ذم هذا اًمٜمقع أو ذم هذا اًمٚمقن ،سمؾ ٓ زاًم٧م اًمِمٞم٤مـملم ُيم ِْكم قمٚمٞمٝمؿ ويم ّٚمام َقم ِرف اًمٜم٤مس هلؿ
أ ْن ٟم٘مقل إ َّن ِّ
وؾمٞمٚم٦م وـمري٘م٦م وأؾمٚمقسم٤م ؾمٚمٙمقا ـمري٘م٤م آظمر .ومٝمذه اًمّمقر اًمتل ذيمره٤م اعم١مًمػ يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة وٓ زاًم٧م ًمٙم ْـ َضمددّّ
سمٕمده٤م صقر يمثػمة.
ي٘مقل :قمـ اسمـ اًمٕمالء ىم٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ىمٓمـ سمـ ىمٌٞمّم٦م قمـ أسمٞمف أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل( :إِن ِ
افً ََٔ ٚؾ َٜ
ْ
َ
وافىر َق وافىر َة ِمـ ِ ِ
أي ُِمـ اًم ًِّ ْح ِر.
اجلبْْ .)ٝ
َ ْ َ ََ َ
ِ
اًمٕم َٞم٤م َوم٦مَ :ز ْضمر اًمٓمػم ،وهذا ؾمٞم٠مي إ ْن ؿم٤مء اهلل ذم سم٤مب ُمًت٘مؾ َأٓ وهق سم٤مب اًمٓمػمةً ،مٙم َّـ اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف
وؾمٚمؿ َذ َيمَر هٜم٤م أ َّن اًمً٤مطمر ممٙمـ أ ْن يتَّ ِ
َّخذ اًمٓمػمة وؾمٞمٚم٦م ًمف ،وؾمٞمٚم٦م يتقصؾ هبد٤م إمم آؾمدتٕم٤مٟم٦م سمد٤مجلـ واًمِمدٞم٤مـملم
ويدَّ قمل هب٤م ِقم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م ،ودقمقى ِقم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م ٟمقع ُِمـ اًمًح ِر ،وؾمٞم٠مي أ َّن ِ
اًمٕم َٞم٤م َوم٦م أو اًمٓمدػمة ،يتٓمدػمون سم٤مًمًدقاٟمح
َّ
ِّ ْ
واًمٌقارح واًمٜمقاـمح وٟمحقه٤م.
ِ
دحرة ،أن
اًمً َ
ُصم َّؿ ىم٤ملَ :
(وافى ْر َق) ،اًمذي هق اًميب سم٤محلَ ََم ،هذه هل صقرة ُمـ اًمّمقر اًمتل يًدتخدُمٝم٤م َّ
ر َّسمام يٙمقن اًم َّٓم ْرق سم٠مٟمقاع ُِمـ اعمٕم٤مزف ،سمؾ ر َّسمام اؾمتخدُمقا سمٕمض إضمٝمزة احلديث٦م ،يمام هل احل٤مل ذم اًم َٙم َٝم٤مٟم٦م ،وُم٤م هل
ّإٓ ًمٚمتَّ َّْٛم ِقيف قمغم اجلُ َّٝم٤مل ،وهل رُمقز يًتٕمٞمٜمقن هب٤م سم٤مجلـ واًمِمٞم٤مـملم.
ِ
ِ
دحر ُِمدـ
اًمً ْ
ُصم َّؿ ىم٤ملَ ( :وافى َ َر َةَ)ْ ،
أي اًمتٓمػمٟٕ :مف دقمقى أو ا ِّدقم٤مء ًمٕم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥مَ ،ذ َيمَر أ َّن اًم َّٓمػمة ٟمقع ُمـ أٟمقاع ِّ
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اجلٌ ِ
٧مِ ،
اًمً ْحر.
ِْ
ومنه ُقم َٛمر ريض اهلل قمٜمف اعم٘مّمقد سمف ِّ
واجلٌْ٧م يمام َّ
خيَط سم٤مٕرضُِ .مـ شمٗمًػم اًم َّٓمرق اًميب سم٤محلَمِ ،
ي٘مقل :ىم٤مل َقمقفِ :
وُمـ
اًمٕمٞمَ٤م َوم٦م َز ْضمر اًمٓمػم ،واًمٓمرق :اخلَط ُ َ
ْ
َ َ
ْ
أيْم٤م ُم٤م ومنه َقمقف سمـ ُم٤مًمؽ أ َّن اعم٘مّمقد سمف اخلط ،وهلذا ؾم ِئؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿِ :
وُمٜمََّّ٤م ُأٟم٤مس
شمٗمًػم اًم َّٓم ْرق ً
َ
ْ
ُ
َّ
اك»  .ىم٤مل أهؾ ِ
خيُٓمقن قمغم اًمرُمؾ -وم٘م٤ملَ « :ـََ ٚن َٕبِل ِمـ إ ْٕبِٔ ِ
ُي ُّطَ ،ؾ َّ ْـ َوا َؾ َؼ خََ ى ُفَ ،ؾ َذ َ
ٚء َ ُ
اًمٕم ْٚمؿ ًمٙمـ
أي َ ُ
َُ
ٌّ َ
خي َّٓمقن – ْ
َ
( )1

خيُط قمغم اًمرُمدؾ ظمٓمقـمد٤م
يمٞمػ يٕمرف اإلٟمً٤من أ َّن َظمٓمف واومؼ َظم َّط هذا اًمٜمٌل؟ وهلذا ُِمـ اًمقؾم٤مئؾ أ َّن هذا اًمً٤مطمر َ ُ
خيُدط
خيُط قمغم ورق ،وٟم٤مدرا ُم٤م َ ُ
ُمت٘م٤مـمٕم٦مُ ،يمُؾ َظم ٍّط َي ْر ُُمز قمٜمده إمم طمرف أو إمم اؾمؿ ُِمـ أؾمامء اجلـ واًمِمٞم٤مـملم .ىمد َ ُ
خيَط سمآٓت طمديث٦مً .مٙم َّـ اًمذي هيٛمٜم٤م أ َّن هذه اخلٓمقط
دمدد هذه اًمقؾم٤مئؾ ،ىمد ُ َ
قمغم رُمؾ ،ظم٤مص٦م سمٕمد اًمتَ ََجدد أنَ َ ،
اًمً ْحر يٕمتٛمد قمغم اخلٗم٤مء ،يٕمٜمل أؿمٞم٤مء ٓ ُيدْْ ِريمٝم٤م قم٤م َُّم٦م اًمٜمد٤مس
سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمً٤مطمر َشم َْر ُُمز إمم أؿمٞم٤مء ،وهلذا ىمٚمٜم٤م ًمٙمؿ :إ َّن ِّ
وضم َّ
دؾ،
ومٕمٜمدُم٤م يٜمٔمر إمم هذه اخلٓمقط قمٛمقم اعمًٚمٛملم ي٘مقًمقنً :مٞمس هٜم٤مك ضمـ وٓ ؿمٞم٤مـملم وٓ ُد َقم٤مء همػم اهلل َقم َّ
دز َ
وضم َّؾ ،ي٘م٤مل ًمف هذه اخلٓمقط ،هذه احلروف ،هذه اًمرُمقز،
أٟمتؿ شم٘مقًمقن إ َّن اًمً٤مطمر يذسمح ًمٖمػم اهلل ويدقمق همػم اهلل َقم َّز َ
أطمٞم٤مٟم٤م شم٠مي رُمقز أقمجٛمٞم٦م ،وأطمرف أقمجٛمٞم٦مُ ،يمُؾ َر ُْمز يِمػم إمم اؾمؿ ُِمـ أؾمامء اجلـ واًمِمٞم٤مـملم.
(مـ ِ ِ
ِ
أي صقت اًمِمٞمٓم٤من ،واعم٘مّمقد :إحي٤مء اًمِمٞمٓم٤من
اجلبْ ،)ٝىم٤مل احلًـَ :ر َّٟمَّ٦م اًمِمٞمٓم٤من ،إؾمٜم٤مده َضمٞمَّدٌٌ ْ .
ُصم َّؿ ىم٤ملَ :
هلذا اًمً٤مطمر ،وم٤مًمً٤مطمر ٓ يت٠م َّشمَّك ِؾم ْحره طم٘مٞم٘م٦م ّإٓ قمـ ـمريؼ اجلـ واًمِمٞم٤مـملم ،وم ُٝمؿ اًمدذيـ يقطمدقن إمم أوًمٞمد٤مئٝمؿ،
ي٘مدِّ ُمقن هلؿ هذه إقماملُ ،ي ِ
ويٗمرىمقن سملم اًمرضمؾ وسملم زوضمتدف قمدـ
وهؿ اًمذيـ ِّ
ٛمروق َن اًمٜم٤مس ،وي٘متٚمقن اًمٜم٤مسِّ ،
خي ِْؼمون قمـ اعمُ َٖم َّٞمٌ٤مت قمـ ـمريؼ ه١مٓء اجلـ واًمِمٞم٤مـملم.
ـمريؼ ه١مٓء اجلـ واًمِمٞم٤مـملم ،يمذًمؽ ُ ْ

ِ
ُصم َّؿ ىم٤مل :وقمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿَ « :م ِ
ــ
ــ ا ْؿتََـ َب َس ُصـ ًْ َب ً ٜم َ
ِ
ِ
ظم٤مص٦م
اًمً َحرة آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمقايم٥مَّ ،
افُّْ ُُّجق ِمَِ ،ؾ ََد ا ْؿتَ َب َس ُص ًْ َب ً ٜم َـ افس ْح ِرَ ،زا َد َمَ ٚزا َد»  .سمٛمٕمٜمك أ َّن مم َّ٤م يًتخدُمف َّ
َُمـ يم٤من ِؾم ْحره قمغم ِؾم ْحر اًمٗمالؾمٗم٦م اًم ُ٘مدََ اُمك ،اًم َٙم ْٚمدََ اٟمٞملم*** وٟمحقهؿ ،وهق اًمذي َأ ًَّمػ سمٕمض اعمتد٠مظمريـ يمت٤مسمد٤م
طمقل هذا اعمقوقع ،وأؿم٤مر إًمٞمف ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهللً ،مٙم ْـ ُيرضمك إ ْن ؿم٤مء اهلل أٟمف شم٤مب ُِمـ هذا إُمدر ،ذًمدؽ أ َّن
ْ
()2

) (1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مضمد ُمقاوع اًمّمالة -سم٤مب حتريؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة وٟمًخ ُم٤م يم٤من ُمـ إسم٤مطمتف (.)537
( )2أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)311/1وأسمق داود ذم يمت٤مب اًمٓم٥م -سم٤مب ذم اًمٜمجقم ( ،)3905واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب إدب -سم٤مب شمٕمٚمؿ
اًمٜمجقم ( ،)3726وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش (.)6074
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اًمٙمت٤مب ذم اًم ًِّ ِ
اًمر ِاز ّي ذم «شمٗمًػمه اًمٙمٌػمش
اًمن اعمٙمتقم ذم اًم ًِّ ْح ِر وخم٤مـمٌ٦م اًمٜمجقم .وهذه ً
أيْم٤م ذيمره٤م َّ
حر وخم٤مـمٌ٦م ِّ
ِ
الطمظ هٜم٤م اًمتداظمؾ سمدلم اًمتٜمجدٞمؿ وسمدلم
اًمً ْحر آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمقايم٥م ،وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٠مضمرام اًمًامء ،و ُي َ
أ َّن ُمـ أٟمقاع ِّ
اًمً ْحرَّ ٕ :ن اًمتٜمجٞمؿ هق آقمت٘م٤مد أ َّن ًمٚمٜمجقم شم٠مصمػم قمغم ُم٤م جيري قمغم وضمف إرض.
ِّ
(م ِـ ا ْؿتَ َب َس ُص ًْ َب ًِ ٜم َـ افُّْ ُُّجق ِمَِ ،ؾ ََ ِد ا ْؿتَ َب َس ُص ًْ َب ًِ ٜم َـ افس ْح ِرَ ،زا َد َمَ ٚزا َد) ،سمٛمٕمٜمك أٟمف يم َّٚمام ازداد ُؿم ْٕم ٌَ٦م أو
ي٘مقلَ :
ِ
ِ
ِ
إصمام وذٟم ًٌ٤م.
اىمتٌ٤مؾم٤م ُمـ ُؿم َٕم٥م اًمٜمجقم ازداد ؾم ْح ًرا ،أو ي٘م٤مل :يم َّٚمام ازداد ؾم ْح ًرا ازداد ً
ُصمؿ ىم٤مل وًمٚمٜمًََّّ ِ٤مئل ُِمـ طمدي٨م أيب هرير َة ريض اهلل قمٜمف« :مـ ظ ََدََ ظ َْدََ ًة ُثؿ َٕ ٍَ َ ِ
ـح َر
 ٞؾ ََٔٓ ٚؾ ََدْْ َش َح َرَ ،و َم ْـ َش َ
َ ْ َ ُ
ْ
ََُْ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
اًمً َحرة اًم ُٕم َ٘مد ،وهلذا أ َُم َرٟم٤م اهلل
ْش َكَ ،و َم ْـ َت ًَِ َؼ َص ْٔئًًُ ٚوـ َؾ إِفَ ْٔف» ُ .مـ إٟمقاع واًمّمقر اًمتل يم٤من يًتخدُمٝم٤م َّ
َؾ ََدْْ َأ ْ َ
( )1

()2

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دؿ
َقم َّز َ
ذهؿَ ﴿ ،ومـ َْش افٍَْ ٚثٚت ِِف اف ًُ ََد﴾  ،وًمذًمؽ ي٘مقًمقن :إ َّن اًمً٤مطمر َي ْٕم٘مد اًم ُٕم ْ٘مددََ ة ُصم َّ
وضم َّؾ أ ْن ٟمًتٕمٞمذ ُمـ َ ِّ
َيٜمْ ُٗم٨م ومٞمٝم٤م ُِمـ ِري٘مف ،واًمٜمَّ ْٗم٨م ًمٞمس سم٤مًمتَ ْٗمؾ وًمٞمس سم٤مهلقاء ،إ َّٟمَّام اهلقاء اًمذي ُمٕمف ضمزء يًػم ُِمـ اًم ِريؼ ،وذًمؽ يمام َذ َيمَر
( )3

ِ
اًمريؼ اًمذي َشم َٚمٌَّ٨م سمٕمٛمؾ اًمِمٞم٤مـملم ،هبذه اًمٜمٗمقس اخلٌٞمث٦م ،ذم هدذه
اسمـ اًم َ٘مٞمِّؿ :أ َّن هذا اًمً٤مطمر َيٜمْ ُٗم٨م ُمـ ِري٘مف ،هذا ِّ
ِ
اًمً ْحر قمـ هذا اعمًحقر ٓسمد ُِمـ َطم َّؾ هذه اًم ُٕم َ٘مدد:
اًم ُٕم َ٘مد ؾمٞمحّمؾ اًمت٠مصمػم سم٢مذن اهلل اًم َٙم َْق ّين اًم َ٘مدََ ر ،وهلذا قمٜمد َطم ِّؾ ِّ
ٕ َّن هذه اًم ُٕم َ٘مد اٟمٕم٘مدت قمغم هذه اًمٜمٗمقس اًمنميرة ُِمـ ظمالل اٟمت٘م٤مهل٤م سمِ ِريؼ هذا اًمً٤مطمر.

ِ
ي٘مقل( :مـ ظ ََدََ ظ َْدََ ًة ُثؿ َٕ ٍَ َ ِ
ــ
(و َم ْ
أي هذه صقرة ُمـ اًمّمقر اًمتل يًتخدُمٝم٤م اًمً٤مطمرَ .
 ٞؾ ََٔٓ ٚؾ ََدْْ َش َح َر)ْ ،
َ ْ َ ُ
ْش َك) ،هذا ُطم ْٙمْؿ ُِمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ و َذ َيم َْر ُت ًمٙمدؿ اًمًدٌ٥م ،أ َّن اًمًد٤مطمر يًدتٕملم سمد٤مجلـ
َش َح َر َؾ ََدْْ َأ ْ َ
واًمِمٞم٤مـملم ،واجلـ واًمِمٞم٤مـملم ٓ يٛمٙمـ أ ْن خيدُمقه حمٌ٦م ومٞمدف ،أو ًمًدقاد قمٞمقٟمدف ،أو عمّمدٚمح٦م دٟمٞمقيد٦م ،يًدتحٞمؾ،
سم٠مي ٟمقع ُِمدـ
وم٤مًمِمٞم٤مـملم ًمٞمًقا سمح٤مضم٦م إمم ُد ْٟم َٞم٤م ،وٓ يٛمٙمـ أ ْن ِّ
ي٘مدِّ ُمقا هلذا اًمً٤مطمر ظمدُم٦م ّإٓ سمٕمد أ ْن يت٘مرب إًمٞمٝمؿ ّ
أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدة ،وأطمٞم٤مٟم٤م ٓ يٙمتٗمقن سمذًمؽ ٓ ،يٙمتٗمقن أ ْن يت٘مرب إًمٞمٝمؿ اًمً٤مطمر ،سمؾ يٓمٚمٌقن ُِمـ اًمًد٤مطمر أ ْن يٓمٚمد٥م
ً ِ
وضم َّ
دؾ أو
اًمً ْحر -أ ْن يت٘مرب ًمٖمػم اهلل َقم َّز َ
أيْم٤م ُمـ اًمِمخص اًمذي أشمك إًمٞمف ،أشمك يٓمٚم٥م ُمٜمف اًم ًِّ ْحر -وأطمٞم٤مٟم٤م َطم ّؾ ِّ
(و َم ْـ َت ًَِ َؼ َصْٔئًًُ ٚوـِ َؾ إِفَْٔ ِف) ،وهدذا
وضم َّؾ .وهلذا َطم َٙم ََؿ قمٚمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هٜم٤م سم٤مًمنمكَ .
يٙمٗمر سم٤مهلل َقم َّز َ

( )1شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )2أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم يمت٤مب حتريؿ اًمدم -سم٤مب احلٙمؿ ذم اًمًحرة ( ،)4079ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم «وٕمٞمػ اًمٜمً٤مئلش ،وىم٤مل« :وٕمٞمػش.
( )3ؾمقرة اًمٗمٚمؼ.4 :
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ِ
ِ
أي هذا اًمً٤مطمر ،وا َّشم َٙمَؾ واقمتٛمدد
ُمـ سم٤مب أ َّن اجلزاء ُمـ ِضمٜمْْس اًمٕمٛمؾ ،وم َٙم َْقن هذا اإلٟمً٤من شمالقمٌ٧م سمف اًمِمٞم٤مـملمْ ،
وضم َّؾ إًمٞمٝمؿً ،مٙم َّـ َُمـ َشم ََق َّيمَّؾ قمغم اهلل ومٝمق َطم ًٌُْف يمام ؾمٞم٠مي ذم سم٤مب اًم َّٓمدػمة.
َىم ْٚمٌُف قمغم ه١مٓء اًمِمٞم٤مـملم ،و ُيم ّٚمف اهلل َقم َّز َ
ِ
دح َرة .اهلل
اًمً َ
وضم َّؾ ،واقمتامده قمغم اهلل َقم َّز َ
وهلذا يمٚمام َىم ِق َي َشم ََق َّيمَّؾ اإلٟمً٤من قمغم اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾَ ،مل َي ُيه وم ْٕمدؾ هد١مٓء َّ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ْ
ؼم َٟمَ٤م أ َّن َيم ْٞمد اًمِمٞمٓم٤من يم٤من وٕمٞم ًٗم٤م ،ومال يٛمٙمـ أ ْن َي ْ٘م َقى قمغم ُُم َٖمَ٤م ًَم ٌَد٦م َُمدـ اقمتٛمدد قمدغم اهلل ،و َُمدـ
أظم َ َ
وضم َّؾ.
اؾمتٕم٤من سم٤مهلل َقم َّز َ
ُصم َّؿ ىم٤مل وقمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف أ َّن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملَ :
(أ َٓ َه ْؾ ُأ ََٕبئُ ُُ ُْؿ َمـ ٚاف ًَ ْوـ ُف؟)
ِ
ِ
ـل
ومنه٤م اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ( ،ه َ
وذم سمٕمض اًمرواي٤مت سم٤مًمٙمن« :ظ َوف»َ ،أو قمٜمد سمٕمض ُر َواة احلدي٨مَ َّ .
ِ
اًمً ْحر ذم اإلومً٤مد واًمتٗمريؼ ،سمؾ
ّٔ ُ ٜاف ََٚفَ َُ ٜب ْ َ
اًمً ْحر؟ أهن٤م دمتٛمع ُمع ِّ
غ افْٚس)ُ .م٤م وضمف إدظم٤مل اًمٜمٛمٞمٛم٦م ذم سم٤مب ِّ
افّْ َ
ِ
اًمّمقر،
اًمٜمامم ذم يقم يٗمًده اًمً٤مطمر ذم ؾمٜم٦مً ،مٙم ْـ ٓ يٚمزم آًمت٘م٤مء أو اًمتِم٤مسمف ذم سمٕمض
َ
َذ َيمَر أهؾ اًمٕم ْٚمؿ أ َّن ُم٤م يٗمًده َّ
اًمٜمامم هق ُطم ْٙمْؿ اًمً٤مطمر ،ٓ ،وم٤معم١مًمػ َذ َيمَر هذا احلدي٨م هٜم٤م
أ ْن يٙمقن هٜم٤مك يم٤مصمؾ ذم احلُ ْٙم ِؿ ٓ ،ي٘مقل ىم٤مئؾ أ َّن ُطم ْٙمْؿ َّ
اًمٜمامم يٗمًد أو يٕمٛمؾ ُم٤م يٕمٛمٚمف اًمً٤مطمر سمؾ ر َّسمام أؾمقأ ُِمـ اًمًد٤مطمر ،سم٤مإلومًد٤مد سمدلم اًمٜمد٤مس واًمتٗمريدؼ سمدلم
ًمٞمٌَُ ِّلم أ َّن َّ
واًمٖمٞمٌ٦م ذيمره٤م أهؾ ِ
اًمزوضملم ،وهلذا وم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م ِ
اًمٕم ْٚمؿ ُِمـ يمٌ٤مئر اًمذٟمقب ،واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام ذم « َص ِحٞمْ ِح
َ
ِ
ِ
ٚنَ ،و َمُ ٚي ًَذ َب ِ
ُُم ًْ ِٚم ِؿش َُم َّر سم٘مؼميـ ُي َٕم َّذ َسم٤من وم٘م٤مل« :إِّن ًُم فَ ُٔ ًَذ َب ِ
ّٔ ِ. »ٜ
ُهَ ٚؾ َََُ ٚن َي ّْنك بِٚفّْ َ
ٚن ِِف َـبِ ٍرَ ،أمَ ٚأ َحدُُ ُ َ
َ
ُصم َّؿ ىم٤مل :وهلام قمـ اسمـ ُقم َٛم َر ( َأي اًمٌُ َخ ِ
٤مر ّي َو ُُم ًْ ِٚمؿ) ،قمـ اسمـ ُقم َٛم َر أ َّن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل( :إِن
( )1

ٚن فَ ِس ْح ًرا) ،واعم٘مّمقد سم٤مًمٌٞم٤من اًمٗمّم٤مطم٦م وؾمٌ٥م احلدي٨م يمام َذ َيمَر اًمنماح :أ َّن رضم َٚم ْ ِ
ِم َـ اف َب َٔ ِ
دلم ُِمدـ اعمنمدق أشمٞمد٤م إمم
َ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َوم َخ َٓم ٌَ٤م ويم٤مٟم٤م قمغم درضم٦م يمٌػمة ُِمـ اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌالهم٦م ،وم ُ٠مقمج٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ
سمٗمّم٤مطمتٝمام وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( :إِن ِم َـ اف َب َٔ ِ
ٚن فَ ِس ْح ًرا) ،سمٛمٕمٜمك أ َّن ُِمـ اًمٌٞم٤من ُم٤م ُي َ١م ِّصمر ذم اًمٜمٗمدقس يمدام
ي َ١م ِّصمر اًمًحر .واظمتٚمػ أهؾ ِ
اًمدذم ،أ ْم ذم َُم ْٕم ِ
اًمٕم ْٚمؿ ،هؾ هذا أشمك ُِمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ ذم َُم ْٕم ِ
درض َّ
درض
ِّ ْ
ُ
اعمدح ،واًمّمحٞمح أٟمف إذا يم٤من هذا اًمٌٞم٤من إلطم٘م٤مق احلَ ّؼ وإسمٓم٤مل اًمٌ٤مـمؾ ومال ؿمؽ أٟمف حمٛمقد ،وص٤مطمٌف ُُمث٤مب قمٚمٞمدف،
ٕضمؾ هذا اًم َٖم ََرض .أ َُّم٤م إ َّن يم٤من اًمٌٞم٤من سم٘مّمد إطم٘م٤مق اًمٌ٤مـمدؾ وإسمٓمد٤مل
ومٞم٠مي هذا احلدي٨م ذم َُم ْٕم ِرض اعمدح إذا يم٤من ْ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمقوقء -سم٤مب ُمـ اًمٙمٌ٤مئر أن ٓ يًتؽم ُمـ سمقًمف ( ،)218وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة -سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم ٟمج٤مؾم٦م
اًمٌقل ووضمقب آؾمتؼماء سمف (.)292
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احلَ ّؼ وأ ْيمْؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًمٌ٤مـمؾ ومال ؿمؽ أٟمف ُمذُمقم.

ٚب َمَ ٚجٚء ِِف افْ ُُٓ ِ
ٚن َو َٕ ْح ِق ِه ْؿ
َب ُ
َ
روى مسِِؿ ِِف «ص ِح ِ
ٔح ِف» َظ ْـ َب ًْ ِ
اج افْب ِل َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿَ ،ظ ِـ افْب ِل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َؿ َٚل:
ض َأ ْز َو ِ
َ
ََ ُ ْ ٌ
ِ
«مـ َأ َتك ظر ًاؾَ ،ٚؾسَٖفَف ظـ َ ٍ
غ َي ْق ًم. »ٚ
َشءَ ،ؾ َهد َؿ ُف ََل ْ ُت َْ َب ْؾ فَ ُف َص َ ٌة أَ ْر َبً َ
َ
َ ْ
َ ُ َ ْ ْ
وظـ َأ ِِب هرير َة ر ِِض اهللُ ظْْف ،ظ ِـ افْب ِل صذ اهللُ ظ َِٔ ِف وشِؿ َؿ َٚل« :مـ َأ َتك َـ ِ
ٚهًَْ ،ٚؾ َهد َؿ ُف بِ ًَم َي َُ ُ
قل َؾ ََ ْد َـ ٍَ َر
َ ْ
َ
َ ُ َ
َ َ ْ
َ ْ َ َ َ
ُ َ َْ َ َ
ُمّ ٍد َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ» َر َو ُاه َأ ُبق َد ُاو َد.
بِ ًَم ُأ ْٕ ِز َل َظ َذ ُ َ
احلٚـِ ِؿ -و َؿ َٚل «ص ِحٔح ظ َذ َْشض ِ ًِٓم» –ظـ َأ ِِب هرير َة « :مـ َأ َتك ظر ًاؾَ ،ٚأو َـ ِ
َوفِ ْ َ
ْل ْر َب ًَ َِ ٜو َْ
ٚهًَْ ٚؾ َهد َؿ ُف بِ ًَم
ْ
َ
َ ْ
َ ْ
ٌ َ
َ
َ
ُ َ َْ
ْ َ
()1

( )2

()3

()4

َي َُ ُ
ُمّ ٍد َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ» .
قلَ ،ؾ ََ ْد َـ ٍَ َر بِ ًَم ُأ ْٕ ِز َل َظ َذ ُ َ
و َِٕ ِِب يً َذ بِسَْ ٍد جٔ ٍد ظ ِـ اب ِـ مسً ٍ
قد ِمثْ ُِ ُف َم ْق ُؿ ً
قؾ. ٚ
ََ َ َ َ ْ َ ْ ُ
َ
()5

( )6

()7

ان ْب ِـ ُح َه ٍ
قظ« :ٚفَْٔ َس ِمَْ ٚم ْـ َتىَ َر َأ ْو ُتىُ َر فَ ُف ،أَ ْو َت َُٓ َـ َأ ْو ُت ُُٓ َـ فَ ُفَ ،أ ْو َش َح َر َأ ْو ُش ِح َر فَ ُف،
َو َظ ْـ ِظ ّْ َر َ
غ َم ْر ُؾ ً
ومـ َأ َتك َـ ِ
ٚهًَْ ،ٚؾ َهد َؿ ُف بِ ًَم َي َُ ُ
قلَ ،ؾ ََ ْد َـ ٍَ َر بِ ًَم ُأ ْٕ ِز َل َظ َذ ُُمَّ ٍد َصذ اهللُ َظ َِْٔ ِف َو َشِ َؿ» َر َو ُاه افبَز ُار بِِ٘ ْشَْٚدٍ َجٔ ٍد.
ََ ْ
( )8

()9

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمًالم -سم٤مب حتريؿ اًمٙمٝم٤مٟم٦م وإشمٞم٤من اًمٙمٝم٤من (.)2230
( )2شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )3أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمٓم٥م  -سم٤مب ذم اًمٙم٤مهـ ( ،)3904واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م إشمٞم٤من احل٤مئض (،)135
واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة  -سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ إشمٞم٤من احل٤مئض ( ،)639وصححف إًمٌ٤مين ذم «ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحش (.)4599
( )4شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )5اٟمٔمر احلدي٨م اًمً٤مسمؼ.
( )6شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )7أظمرضمف أسمق يٕمغم ذم «ُمًٜمدهش ( ،)280/9وىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد« :رضم٤مًمف صم٘م٤متش.
( )8هق :اًمّمح٤ميب قمٛمران سمـ طمّملم سمـ قمٌٞمد سمـ ظمٚمػ ،أسمق ٟمجٞمد ،اخلزاقمل ،اًم٘مدوة ،اإلُم٤مم ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .أؾمٚمؿ
هق وأسمقه وأسمق هريرة ؾمٜم٦م ؾمٌع .وًمف قمدة أطم٤مدي٨م .ووزم ىمْم٤مء اًمٌٍمة ،ويم٤من قمٛمر سمٕمثف إمم أهؾ اًمٌٍمة ًمٞمٗم٘مٝمٝمؿ ،ومٙم٤من احلًـ حيٚمػُ :م٤م ىمدم
قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٍمة ظمػم هلؿ ُمـ قمٛمران سمـ احلّملم .يم٤من جم٤مب اًمدقمقة ،ومل يِمٝمد اًمٗمتٜم٦م .شمقذم سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص:
 521شمرمج٦م  ،)1868وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 269/4شمرمج٦م .)4048
( )9أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمش ( ،)15065/162/18وذيمره اهلٞمثٛمل ذم «جمٛمع اًمزوائدش ( ،)177/5وىم٤مل« :رواه اًمٓمؼماين وومٞمف:
إؾمح٤مق سمـ اًمرسمٞمع اًمٕمٓم٤مر وصم٘مف أسمق طم٤مشمؿ ووٕمٗمف قمٛمرو سمـ قمكم ،وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤متش.

14

ـتٚب افتقحٔد
فِنٔخ محد افتقجيري

ون َؿقفِ ِف« :ومـ َأ َتك »...إِ َػ ِ
ط بِِ٘شَْٚدٍ حس ٍـ ِمـ ح ِد ِ
ورواه افىز ِاِن ِِف ْإَوش ِ
يْ ٞاب ِـ َظب ٍ
آخ ِر ِه .
ََ ْ
ٚس ُ ،د َ ْ
ْ َ
َ َ
ْ
ْ َ
َ َ َ ُ َ َ ُّ
قر بِّ ََدم ٍ
ِ
َؿ َٚل افْب ٌَ ِقي« :افًْر ُ ِ
ٚت ُي ْستَ َد ُّل ِ َِبَ ٚظ َذ ادَ ْْس ِ
وق َو َم َُ ِ
ٚن افوٚف َِ ٜو َٕ ْح ِق
َ
َ ُّ
اف افذي َيدظل َم ًْ ِر َؾ َْ ٜإُ ُم ِ ُ َ
ُ
()2

( )1

َذفِ َ
ؽ» .
ُي ِز ظ ِـ ادُ ٌَٔب ِ
ِ
ِ
ِ
َوؿِ َ
ٚت ِِف ادُ ْستَ َْبَ ِؾ.
َ
ٔؾُ :ه َق افْ َُٚه ُـَ ،وافْ َُٚه ُـ ُه َق افذي ُ ْ ُ َ
َوؿِ َ
ٔؾ :اف ِذي ُ ْ
ز َظًم ِِف افو ِّ ِر.
ُي ِ ُ
اف اشؿ فِ ِْ َُ ِ
ِ
ٚه ِـَ ،وادَُْج ِؿ َوافرم ِ
ٚلَ ،و َٕ ْح ِق ِه ْؿِِ ،م ْـ َيتَ َُِ ُؿ ِِف َم ًْ ِر َؾ ِ ٜإُ ُم ِ
َو َؿ َٚل َأ ُبق افْ ًَب ِ
قر
ٚس ْاب ُـ َت ّْٔٔ َ :ٜافْ ًَر ُ ْ ٌ
ِِ
قن َ
(و َؿ َٚل ْاب ُـ َظب ٍ
قم « َمَ ٚأ َرى َم ْـ َؾ ًَ َؾ َذفِ َ
ون ِِف افُّْ ُج ِ
ؽ فَ ُف ِظْْ َد اهللِ ِم ْـ
(أ َبَ ٚجٚدٍ) َو َيْْيُ ُر َ
ٚس ِِف َؿ ْق ٍم َي ُْتُ ُب َ
ِ َِبذه افىُّ ُر ِق َ
َخ َ ٍق») .
()3

()4

()5

أيْم٤م مم َّ٤م يٜم٤مذم أصؾ اًمتقطمٞمدد أو يمدامل
اًمً ْحر إمم ُم٤م ضم٤مء ذم اًم ُٙم َّٝم٤من وٟمحقهؿً ،
ا ْٟمتَ َ٘مؾ سمٕمد اًمٙمالم قمغم ُمقوقع ِّ
مجع يم٤مهـ واًمٙم٤مهـ اًمذي يدََّّ قمك ِقم ْٚمؿ اًمٖمٞمد٥م ؾمدقاء ذم اعمد٤ميض أو ذم اعمًدت٘مٌؾ،
اًمتقطمٞمد إشمٞم٤من اًم ُٙم َّٝم٤من .واًم ُٙم َّٝم٤من َ ْ
أؾم َٚم ْٗم٧م يم٤من ًم ُٙم ُّؾ َطم ّل ُِمـ أطمٞم٤مء اًمٕمرب يم٤مهـ يرضمٕمقن إًمٞمف ذم أُمقرهؿ،
واًمٙمٝم٤مٟم٦م يم٤مٟم٧م ُمٜمتنمة قمٜمد اًمٕمرب ،ويمام ْ
ذم طمروهبؿ ،ذم ِؾم ْٚم ِٛمٝمؿ ،ذم دم٤مراهتؿ ،إذا َطم َّز هبؿ أ ُْمر ٓسمد أ ْن يٕمقدوا إمم ه١مٓء اًم ُٙم َّٝم٤من ،ويمد٤من هٜمد٤مك ُيم َّٝمد٤من قمدغم
ُمًتقى ضمزيرة اًمٕمربُِ ،مثْؾ *** و *** اًمٚمذان يم٤مٟم٤م ذم اًمٞمَ َٛمـ ،ويم٤من اًم ُٙم َّٝم٤من يًت٘مقن ِقم ْٚم َٛمٝمؿ قمـ ـمريؼ اجلدـ
ِ
َـٝ
َٚهُ ٚمِِئَ ْ
ُُم ًْ َ ِؽمىمل اًمًٛمعً ،مٙم ْـ عمَّ٤م ُسمٕم َ٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُطم ِر َؾم ْ٧م اًمًامءَ ﴿ ،و َإٔ ٚدَ ْسـََْ ٚافس َـًمء َؾ َق َجـدْْ َٕ َ
ِ
ِ
ِ
د٧م اًمًدامء ىمد٤مل اجلدـ
ـًٓ ٚب ٚر َصـدًً ا﴾  ،وهلدذا عمَّد٤م ُطم ِر َؾم ْ
َح َر ًشَ ٚصديدًً ا َو ُص ُٓ ًبَ ﴿ ، ﴾ٚؾ َّـ َي ْستََّ ِع ْأ َن َجيِ ْدْ فَـ ُف ص َ
( )7

( )6

( )1شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )2أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ إوؾمطش ( ،)4262/301/4وذيمره اهلٞمثٛمل ذم «جمٛمع اًمزوائدش ( ،)201/5وىم٤مل« :رواه اًمٌزار واًمٓمؼماين
ذم إوؾمط وومٞمف :زُمٕم٦م سمـ ص٤مًمح وهق وٕمٞمػش.
( )3اٟمٔمر «أوقاء اًمٌٞم٤منش ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل (.)484/1
( )4اٟمٔمر« :جمٛمقع اًمٗمت٤موىش ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م (.)173/35
( )5أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمًٜمـ اًمٙمؼمىش (.)139/8
( )6ؾمقرة اجلـ.8 :
( )7ؾمقرة اجلـ.9 :
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ث ذم إرض َطمدََ َ
واًمِمٞم٤مـملم َطمدََ َ
ث ،رء ضمديد.

واًمٙمٝم٤مٟم٦م شم٘مدح ذم اًمتقطمٞمد ،ذم أصٚمف أو ذم يمامًمف ُِمـ وضمٝملم :يمام ىمٚمٜم٤م يم٤م ًُم٤م ذم اًم ًِّ ْحر:
دؾ ذم أي أٟمدقاع اًمتقطمٞمدد؟ اًمرسمقسمِٞمد٦مِ ،
وضم َّ
ومٛمدـ
افق ْجف إَول :دقمقى ِقم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م وهدذا إذاك ُمدع اهلل َقم َّ
ُ َّ
ِّ
دز َ
َ
ِ
ِ
وضم َّؾ .وإذا
ظمّم٤مئص اًمر ُسمقسمِ َّٞم٦م قم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م ،وهذا اًمٙم٤مهـ يدََّّ قمل قم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م ومٝمق يزقمؿ أٟمف يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ُمع اهلل َقم َّز َ
ِ
ــ
﴿وفَ ْق ُـْْ ُ
ْ َٓ ٛشـتَ ُْثَ ْر ُت م َ
َْ ٝأ ْظ َِ ُؿ افْ ٌَ ْٔ َ
قطمك إًمٞمف ي٘مقل قمـ ٟمٗمًفَ :
يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق اًمذي ُي َ
اخل ِر﴾  ،وم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق اًمٜمٌل ٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥مُ ﴿ ،ؿؾ ٓ يً َِؿ مـ ِِف افسًمو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ـٛ
ض اف ٌَ ْٔ َ
َ َ
َْ ُ َ
َْ ْ
ِ
وضم َّ
دؾ ذم
ٟمّم٥م ٟمٗمًف ذيٙم٤م ُمدع اهلل َقم َّ
دز َ
وضم َّؾ ،وهلذا َُمـ ا َّدقمك قم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م وم٘مد َّ
إِٓ اهللَُ﴾  ،ومٝمذا ظم٤مص سم٤مهلل َقم َّز َ
( )1

( )2

ُر ُسمقسمِ َّٞمتِف ،هذا وضمف ُِمـ اًمقضمقه اًمتل شمدل قمغم أ َّن اًمٙمٝم٤مٟم٦م ُشمٜمَ َِ٤مىمض أصؾ اًمتقطمٞمد.
أي دقمقى ِقم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م قمٜمده قمـ ـمريؼ اجلـ واًمِمٞم٤مـملم -وم٢مٟمف
افق ْجف أخر :أ َّن اًمٙم٤مهـ اًمذي شمٙمقن يمٝم٤مٟمتف ْ -
َ
وٓسمد أ ْن يت٘مرب إًمٞمٝمؿ سم٠مٟمقاع ُِمـ اًمٕمٌ٤مدة ،ومٞمخدُمقٟمف ويًؽمىمقن ًمف اًمًٛمع وخيؼموٟمف سم٤مُٕمقر اًمٖم٤مئٌ٦م أن قمـ أ ْقم ُ ِ
لم
احل٤مضيـ.

يمٞمػ يٕمرف اًمٙم٤مهـ إُمقر اعمًت٘مٌٚم٦م ويمٞمػ يٕمرف إُمقر اعم٤موٞم٦م؟ أ َُّم٤م إُمقر اًمتل َطمدََ َصم ْ٧م ووىمٕم٧م وم٠م ُْمره٤م
يًػم ،وم٢مٟمف خيؼم هب٤م قمـ ـمريؼ رائٞمف ُِمـ اجلـ واًمِمٞم٤مـملم -ص٤مطمٌف -هق اًمذي يٜم٘مؾ إًمٞمفً .
ُمثال ر َّسمام ي٠مي وخيؼمكُ :م٤مذا
قمٛمٚم٧م سم٤مُٕمس ،وهذا اًمقاىمع أن قمٜمدُم٤م يذه٥م سمٕمض اًمٜم٤مس إمم ه١مٓء اًم ُٙم َّٝم٤من ،ي٘مقل اؾمٛمؽ يمذا واؾمؿ واًمدشمؽ
يمذا ،ودرؾم٧م ذم ُمٙم٤من يمذا ،وخترضم٧م ُِمـ يمذا ،ويندد ًمدؽ طمٞم٤مشمدؽ ،يمٞمدػ قمدرف ذًمدؽ؟ قمدـ ـمريدؼ اجلدـ
واًمِمٞم٤مـملم وهذا أ ُْمره يًػم .أ َُّم٤م ُمٕمروم٦م اعمًت٘مٌؾ هذا سم٠مطمد أُمريـ:
إوػ :إ َُّم٤م يمام أظمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم « َص ِحٞمح اًم ٌُ َخ ِ
٤مر ّيش ُِمـ طمدي٨م اًمز ْه ِري  :قمـ ـمريؼ اًمرائل
ُِمـ اجلـ ،يًؽمىمقن اًم َٙم َِٚمؿ ىمٌؾ أ ْن يدريمٝمؿ اًمِمٝم٤مب ومٞمقطمقن هب٤م إمم هذا اًمٙم٤مهـ ومٞمّمدُُ ق ذم هذه احل٤مدصم٦م وي ْٙم ِ
ْدذب
َ
َ ْ
ْ
( )3

( )1ؾمقرة إقمراف.188 :
( )2ؾمقرة اًمٜمٛمؾ.65 :
( )3هق :ؾمٚمٞمامن سمـ يً٤مر أسمق أيقب اهلذزم اعمديٜمل ُمقمم ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث زوج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .أظمق قمٓم٤مء وقمٌد اعمٚمؽ وقمٌد اهلل.
يم٤من ُمـ وم٘مٝم٤مء أهؾ اعمديٜم٦م وىمرائٝمؿ ُم٤مت ؾمٜم٦م شمًع وُم٤مئ٦م ،وىمٞمؾ همػم ذًمؽ .ىم٤مل احلًـ سمـ حمٛمد سمـ قمكم :ؾمٚمٞمامن سمـ يً٤مر قمٜمدٟم٤م أومٝمؿ ُمـ ؾمٕمٞمد
سمـ اعمًٞم٥م( .رضم٤مل ُمًٚمؿ.)262/1 :
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ُمرة واطمددة ،وهدذا ُِمدـ سمد٤مب آسمدتالء
ُمٕمٝم٤م ُمئ٤مت اًمٙمذسم٤مت  ،ومٞمُ َّمدِِّّ ىمف اًمٜم٤مس ذم هذا اًمٙمذب سمًٌ٥م أٟمف َصدََ ق َّ
ِ
وضم َّؾ.
وآُمتح٤من ُمـ اهلل َقم َّز َ
خيَٛمـ ويتقىمع ومٞم٘مع إُمر يمام شمق َّىمع ،ومٞمٖمؽم سمف سمٕمض اًمٜم٤مس ،يّم٤مدف اًم َ٘مدََ رِ .
وُمدـ
َ
افقشِٔ ٜإُخْْ َرى :أٟمف أطمٞم٤مٟم٤م ُ َ ِّ
( )1

أيْم٤م سمٕمض اًم ُٙم َّٝم٤من آؾمتدٓل سم٠مطمقال اًمِمخص وهم٤مًمٌد٤م أ َّن ُمٝمٜمد٦م اًمٙمٝم٤مٟمد٦م احل٘مٞم٘مٞمد٦م ٓ
اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يًتخدُمٝم٤م ً
يٜمتحٚمٝم٤م ّإٓ َُمـ قمٜمده دىم٦م وذيم٤مء وومٓمٜم٦م ،وهلذا ر َّسمام يًتدل سمٌٕمض إطمقال ومٞمتقىمع ،ومٞمحّمؾ يمام شمقىمع .أطمٞم٤مٟم٤م هدذا
اًمٙم٤مهـ -ظم٤مص٦م ه١مٓء اًمذيـ اٟمتحٚمقه٤م يمحروم٦م ،يٕمٜمل ًمٞمً٧م يمٝم٤مٟم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م إ َّٟمَّام اختذوه٤م ًمٞم٠ميمٚمقا أُمقال اًمٜم٤مس هب٤م-
أي طم٤مل .يمام ىمٞمؾ ًَمد َّام ضم٤مء سمٕمض اًمٜم٤مس ٕطمد اًم ُٙم َّٝم٤من سم٤مسمٜمف وهق
ه١مٓء هم٤مًمٌ٤م يٕمٓمقن يمٚمامت جمٛمٚم٦م قم٤م َُّم٦م َشم َّْمدُُ ق قمغم ِّ
مخٜمف ذم هذا آسمـ أٟمف ؾمػمشم٤مح ،وم٤مٕب َوم ِٝمؿ أٟمف ؾم ُٞم ِْم َٗمك ،سمٕمد يقُملم أو صمالصم٦م أي٤مم ُمد٤مت اًمقًمدد،
ُمريض ىم٤مل :اًمذي ُأ َ ِّ
أي ؾمػمشم٤مح ُِمـ هذا اعمرضَ ،وم ُٝمؿ يٕمٓمقن أطمٞم٤مٟمد٤م
ضم٤مء اًمقاًمد إمم اًمٙم٤مهـ ،ىم٤مل ًمف اًمٙم٤مهـ :أٟم٤م ىمٚم٧م ًمؽ أٟمف ؾمػمشم٤محْ ،
هذه اًمٙمٚمامت اًمٕم٤م َُّم٦م يٚمًٌِّقن هب٤م قمغم اًمٜم٤مس.
َذ َيمَر اعم١مًمػ رمحف اهلل َّأو ًٓ طمدي٨م ُمًٚمؿ قمـ سمٕمض أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمدف
ِ
وؾمٚمؿ ىم٤مل( :مـ َأ َتَك ظرا ًؾَ ٚؾسَٖفَف ظـ َ ٍ
غ َي ْق ًم .)ٚاًمذي ذم « َص ِحٞمْ ِح ُُم ًْ ِٚم ِؿش سمدون
َشء َؾ َهد َؿ ُفََ ،ل ْ ُت َْبَ ْؾ فَ ُف َص َ ُة َأ ْر َبً َ
َ
َ ْ
َ ُ َ ْ ْ
ِ
ًمٗمٔم٦مَ ( :ؾهد َؿف) ،اًمذي ذم «ص ِحٞم ِح ُمً ِٚم ِؿش« :مـ َأ َتَك ظرا ًؾَ ٚؾسَٖفَف ظـ َ ٍ
غ َي ْق ًم . »ٚوهذا
َشء ََل ْ ُت َْبَ ْؾ فَ ُف َص َ ُة َأ ْر َبً َ
َ
َ ْ
َ ُ
َ ْ ُ ْ
َ ُ َ ْ ْ
ِ
وضم َّؾ ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف صالة أرسمٕملم يق ًُم٤م ٓ ،ي٘مٌؾ صدالة أرسمٕمدلم يق ًُمد٤مً ،مٙمد ْـ هدؾ يٕمٞمدد
ُمـ سم٤مب اًمققمٞمد ،أ َّن اهلل َقم َّز َ
اإلٟمً٤من هذه اًمّمالة؟ ٓ ،شمؼمأ هب٤م ِذ َُّمتف وٓ يٕمٞمده٤م ًمٙمٜمََّّف ُُمتَ ََق َّقمد هبذا اًمققمٞمد ،ذم هذا احلدي٨مَ ( :ؾ َسـَٖفَ ُف ََل ْ ُت َْ َب ْ
ـؾ فَـ ُف
ِ
ِ
ـر بِ َـًم
َص َ ُة َأ ْر َبً َ
(م ْـ َأ َتَك َـَٚهًًَْ ٚأ ْو َظرا ًؾَ ٚؾ َسَٖفَ ُف َؾ َهد َؿ ُف َؾ ََدْْ َـ ٍَ َ
غ َي ْق ًم ،)ٚذم طمدي٨م أيب داود اًمذي ذيمره اعم١مًمػَ :
)(2

ُأ ْٕ ِْز َل ظ َذ ُ َ ٍ
عمجرد اًمً١مال دون أ ْن ُي َّمدِِّّ ىمف ذم دقمقى ِقم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م َّ
وم٢من
َ
ُمّد) ،واجلٛمع سملم احلديثلم ،أ َّن َُمـ أشم٤مه وؾم٠مًمف َّ

وضم َّؾ َشم ََق َّقمده ّ
وصدََّّ ىمف وأ َٟمَف يٛمٙمـ أن يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ومٝمدذا
سم٠مٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف صالة أرسمٕملم يق ًُم٤م ،أ َُّم٤م َُمـ أشم٤مه وؾم٠مًمف َ
اهلل َقم َّز َ
ُمّ ٍد) ،وهلذا ىم٤مل اعم١مًمػ :قمـ أيب ُه َر ْي َر َة ريض اهلل قمٜمف قمدـ اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف
طمٙمٛمفَ ( :ؾ ََدْْ َـ ٍَ َر بِ ًَم ُأ ْٕ ِْز َل َظ َذ ُ َ
وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل( :مـ َأ َتَك َـ ِ
َٚهًًَْ ٚؾ َهد َؿ ُف بِ ًَم َي َُ ُ
ُمّ ٍد).
قل َؾ ََدْْ َـ ٍَ َر بِ ًَم ُأ ْٕ ِْز َل َظ َذ ُ َ
َ ْ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن -سم٤مب ىمقًمف﴿ :إٓ مـ اشسق افسّع ؾٖتبًف صٓٚب ثٚؿ.)4701( ﴾ٛ
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمًالم -سم٤مب حتريؿ اًمٙمٝم٤مٟم٦م (.)2230
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هؾ هٜم٤مك َومرق سملم اًمٕمراف واًمٙم٤مهـ؟ اعم١مًمػ ؾم٤مق أىمقآ ٕهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ُمٜمٝمؿ ىمقل ؿمدٞمخ اإلؾمدالم رمحدف اهلل.
َ َّ
ْ
وًمٙم َّـ أوؾمط إىمقال ذم هذا أ َّن اًم َٕم َّراف هق اًمذي خيؼم قمـ اًمٌمء اًمذي َُم َ٣م وهلذا خيؼم قمـ اًمْم٤مًم٦م ،إٟمً٤من َوم َ٘مددََ
سمٕمػمه ،أو َوم َ٘مدََ ً
ُم٤مٓ ًمف ،ومٞم٠مي إمم هذا اًمٙم٤مهـ ومٞمخؼمه سمذًمؽ ،أ َُّم٤م اًمٙم٤مهـ ومٝمق اًمذي خيؼم قمـ اعمًت٘مٌؾ ،وقمغم ُيمُؾ طم٤مل
يمام َذ َيمَر ؿمٞمخ اإلؾمالم وم ُٞم ْٓم َٚمؼ قمغم اًمٙم٤مهـ َقم َّرا ًوم٤م ،و ُي ْٓم َٚمؼ قمغم اًم َٕم َّراف يم٤مهٜمًً٤م ،وهلذا إذا ُأـمٚم٘م٤م ُمٕم٤مُ ،قمٓمػ اًمٙمد٤مهـ
ِ
اعمخؼم قمـ اعمًت٘مٌؾ واًم َٕم َّراف قمـ اًمٌمء اعمد٤ميض ًمٙمد ْـ إذا ُذيمدر أطمددمه٤م دون
قمغم اًم َٕم َّراف ،وم٘مد يراد سم٤مًمٙم٤مهـ هق
أظمر دظمؾ ومٞمف ُمٕمٜمك أظمر.
ِ
ِ
(و َم ْـ َأ َتَك  ) ...إمم آظمره.
ؼم ِاين ذم «إوؾمطش سم٢مؾمٜم٤مد َطم ًَـ ُم ْـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس دون ىمقًمفَ :
ي٘مقل َر َوى اًم َّٓم َ َ
يدَّ قمل ُمٕمروم٦م إُمقر سمٛم٘مدُم٤مت يًتدل هب٤م قمغم اعمندوق وُمٙمد٤من اًمْمد٤مًم٦م وٟمحدق
ىم٤مل اًم ٌَ َٖم َِق ّي :اًم َٕم َّراف اًمذي َّ
ذًمؽ .سمٛمٕمٜمك أٟمف خيؼم قمـ رء وىمع ويًتدل هبذا إُمر قمغم هذا إُمدر يمدام يدزقمؿ .ي٘مدقل :وىمٞمدؾ هدق اًمٙمد٤مهـ،
أي ذم وٛمػم اإلٟمً٤من ،خيؼم قمـ
قمام ذم اًمْمٛمػمْ ،
واًمٙم٤مهـ هق اًمذي خيؼم قمـ اعمٖمٞمٌَّ٤مت ذم اعمًت٘مٌؾ وىمٞمؾ اًمذي خيؼم َّ
اًمٌمء اًمذي أظمٗم٤مه اإلٟمً٤من ،ىم٤مل أسمق اًمٕمٌ٤مس اسمـ َشمٞمْ ِٛمٞم َ٦م أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌدد اًمًدالم صد٤مطم٥م اعمُ َّمدٜمََّّٗم٤مت
اعمِمٝمقرة :اًم َٕم َّراف :اؾمؿ ًمٚمٙم٤مهـ واعمُٜمَ َِّجؿ واًمر َُّم٤مل وٟمحقهؿ.
اًمٌمء اًمذي جيٛمع ه١مٓء مجٞم ًٕم٤م هق دقمقى ِقم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م ،يتٗم٘مقن مجٞم ًٕم٤م ذم دقمدقى ِقم ْٚمدؿ اًمٖمٞمد٥م ،وهلدذا ؿمدٞمخ
اإلؾمالم يرى أن اًم َٕم َّراف َأ َقمؿ ُِمـ اًمٙم٤مهـ ،اًم َٕم َّراف يدظمؾ ومٞمف اًمٙم٤مهـ واعمُٜمَ َِّجؿ واًمر َُّم٤مل.
ُصم َّؿ ىم٤مل :وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقم يٙمتٌقن (أسم٤مضم٤مد) ويٜمٔمرون ذم اًمٜمجقمُ :م٤م أرى ُِمـ ومِ ْٕمؾ ذًمؽ ًمف قمٜمد اهلل ُِمدـ
ظمالق.
يٙمتٌقن (أسم٤مضم٤مد) :هذه احلروف ُيمُؾ طمرف قمٜمدهؿ :أسمجد هقز طمٓمل  ، ...يرُمدز أطمٞم٤مٟمد٤م إمم قمددد ،وهدذا ٓ
إؿمٙم٤مل ومٞمف واؾمتخدُمف أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ذم آظمتّم٤مر ،أطمٞم٤مٟم٤م ٕضمؾ ِذ ْيمْر شمد٤مريخ ذم َٟمثْدر أو ذم َٟم ْٔمدؿ ىمدد يدذيمرون هدذه
احلروف اًمتل هل أسمجد ،و ُيم ُّؾ طمرف يرُمز إمم رء ًمٙم َّـ اًمذيـ أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ اسمـ قمٌد٤مس -هد١مٓء اًم ُٙم َّٝمد٤من -أهندؿ
يًتخدُمقن هذه احلروف وشمرُمز إمم ُمٕم٤مين أظمرى ،أطمٞم٤مٟم٤م إمم أؾمامء ضمـ وؿمٞم٤مـملم ،وأطمٞم٤مٟم٤م ً
ُمثال ي٘مقًمقن (أ) شمرُمدز
إمم اعم٤مء واًمد (سم٤مء) شمرُمز إمم احلرارة ،وهذه شمرُمز إمم اًمٜم٤مر ،ومٞم٠مظمذون ُِمـ هذه احلروف وير ِّيمٌِّقه٤م ُصم َّؿ يًتدًمقن هب٤م قمغم
أسمدً ا هلذه احلروف وسمام هم٤مب قمـ أٟمٔم٤مر وىمٚمقب سمٜمل آدم ،وإ َّٟمَّدام يًدتخدُمقهن٤م ُِمدـ سمد٤مب
إُمقر اًمٖم٤مئٌ٦م ،وٓ قمالىم٦م ً
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اًمتدًمٞمس واًمتٚمٌٞمس قمغم اًمٜم٤مس ،وم٘مط هل وؾم٤مئؾ ًمدقمقى ِقم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م ،وهلذا أن يقضمد َُمـ ي٘مرأ ذم اًمٗمٜمج٤من ،شم٠مي
وشمً٠مًمف قمـ أُمقر هم٤مئٌ٦م ،ومٞم٠مظمذ اًمٗمٜمج٤من وي٘مرأ ومٞمف ر َّسمام يتٛمتؿ ومٞمف ُصم َّؿ خيؼمك ،هذه وؾمٞمٚم٦م .ي٠مظمذ اًمٙمػ ويٙمت٥م ومٞمدف
سمٞمده ُصمؿ ي٘مقل أٟم٧م ًمؽ ُمًت٘مٌؾ يمذاً ،مؽ يمذا ،أو ومٕمٚم٧م يمذا .هذه وؾم٤مئؾ .أن وصؾ إُمر إمم ِ
أن اؾمتخدُم٧م هذه
َّ
أٓت وإضمٝمزة احلديث٦م ،أٟمقاع ُِمـ اًمؼماُم٩م يتخذوهن٤م وؾم٤مئؾ ًمدقمقى ِقم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م .وقمغم يمؾ طم٤مل ُيمُؾ َُمـ ا َّدقمك
ِقم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م اؾمتخدم ( َأ َسم٤مضم٤مد) ،أو ٟمٔمر ذم اًمٜمجقم ،أو ىمرأ ذم اًمٙمػ ،أو ىمرأ ذم اًمٗمٜمج٤من ،أو ظمدط قمدغم إرض ،أو
اؾمتخدم أي وؾمٞمٚم٦م ُِمـ اًمقؾم٤مئؾ ومٝمق يم٤مهـ .يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ُطم ْٙمْؿ اًمٙم٤مهـ.
بٚب م ٚجٚء ِِف افُّْ ْؼةِ
َ ُ َ َ َ
َ
ِ
قل اهللِ صذ ُ ِ
افْ ْؼ ِة؟ َؾ ََ َٚل ِه َل ِم ْـ َظ َّ ِؾ افنْٔىَ ِ
َظ ْـ َجٚب ِ ٍر َ « :أن َر ُش َ
مح ُد
ٚن» َر َو ُاه َأ ْ َ
َ
اهلل َظ َِ ْٔف َو َشِ َؿ ُشئ َؾ َظ ْـ ُّ َ
()2

( )1

بِ َسَْ ٍد َجٔ ٍدَ ،و َأ ُبق َد ُاو َد.
و َؿ َٚل« :شئِ َؾ أَمح ُد ظْْٓٚ؟ َؾ ََ َٚل ابـ مسً ٍ
قد َي ُْ َر ُه َه َذا ُـِ ُف».
َْ َ َ
ْ ُ َ ْ ُ
َ
ُ
ِِ
ِ ِ
َو ِِف افبُ َخ ِ
ْ ِٓ ٝب ِـ ادُ َسٔ ِ
ؼ؟ َؿ َٚل َٓ َبْٖ َس
ٚد َة ُؿ ِْ ُ
َ ٛر ُج ٌؾ بِف ض ٌّ
ٚري َظ ْـ َؿتَ َ
 ٛأَ ْو ُي ْٗ َخ ُذ َظ ِـ ْام َر َأتفَ ،أ ُ َ
ُي ُّؾ َظْْ ُف َأ ْو ُيْْ َ ُ
ون بِ ِف ِ
اإل ْص َ َحَ ،ؾَٖمَ ٚمَ ٚيْْ ٍَ ُعَ ،ؾ َِ ْؿ ُيْْ َف َظْْ ُف .
بِ ِف ،إِٕ ًَم ُي ِر ُيد َ
( )3

()4

( )1هق :اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمٌد اهلل،
وأسمق قمٌد اًمرمحـ ،إٟمّم٤مري ،اخلزرضمل ،اًمًٚمٛمل ،اعمدين ،اًمٗم٘مٞمف ،اإلُم٤مم ،اًمٙمٌػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ويم٤من ُمٗمتل اعم ديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف .ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،وىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف
سمدرا .ؿم٤مخ ،وذه٥م سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتًٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (114/1
ؿمٝمد ً
شمرمج٦م  ،)296وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 492/1شمرمج٦م .)647
( )2أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)294/3وأسمق داود ذم يمت٤مب اًمٓم٥م -سم٤مب ذم اًمٜمنمة ( ،)3868وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح أيب داودش.
( ) 3هق :ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ ىمت٤مدة سمـ قمزيز سمـ قمٛمرو اسمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث سمـ ؾمدوس ،وي٘م٤مل :ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م اسمـ قمٙم٤مسم٦م سمـ قمزيز سمـ
يمريؿ سمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث سمـ ؾمدوس سمـ ؿمٞمٌ٤من سمـ ذهؾ سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٙم٤مسم٦م سمـ صٕم٥م سمـ قمكم سمـ سمٙمر سمـ وائؾ اًمًدود ،أسمق اخلٓم٤مب
اًمٌٍمي ،ويم٤من أيمٛمف .ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمٌ٧م ،روى ًمف اجلامقم٦م ،وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم ،وُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة وُمئ٦م .اٟمٔمر
هتذي٥م اًمٙمامل (/498/23شمرمج٦م  ،)4848وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (/269/5شمرمج٦م .)132
ً
شمٕمٚمٞم٘م٤م ذم يمت٤مب اًمٓم٥م -سم٤مب هؾ يًتخرج اًمًحر (ومتح اًمٌ٤مري.)233/10 :
( )4ذيمره اًمٌخ٤مري
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احلس ِـ َإٔف َؿ َٚلَُ َٓ :يِ ُّؾ افسحر إِٓ ش ِ
ٚح ٌر .
ُ
َو ُر ِو َ
َ
َ َ
ي َظ ِـ َْ َ
قرَ ،و ِه َل َٕ ْق َظ ِ
َؿ َٚل ْاب ُـ افْ ََٔ ِؿ :افُّْ ْؼ ُة َح ُّؾ افس َح ِر َظ ِـ ادَْ ْس ُح ِ
ُهَ ٚح ٌّؾ بِ ِس ْح ٍر ِمثِِْ ِفَ ،و ُه َق اف ِذي ِم ْـ َظ َّ ِؾ
ٚن َأ َح ُد ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ْٚش َوادُْْتَ َؼ إِ َػ افنْٔىَ ِ
افنْٔ َى ِ
َ ،ٛؾ ُٔبْىِ ُؾ َظ َّ َِ ُف َظ ِـ ادَ ْس ُح ِ
ُي َّ ُؾ َؿ ْق ُل َ
قر،
ٚن ،بِ ًَم ُُي ُّ
ٚنَ ،و َظ َِ ْٔف ُ ْ
ُ
احل َس ِـَ ،ؾ َٔتَ ََر ُب افْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٚح َِ ،ٜؾ َٓ َذا َجٚئِ ٌز .
ٚفر ْؿ ََٔ ٜوافت ًَ ُّق َذات َو ْإَ ْد ِو َيَ ٜوافد َظ َقات ادُبَ َ
ؼ ُة بِ ُّ
َوافثِٚن افُّْ ْ َ
ِ
نمدة
قمٜمدُم٤م َذ َيمَر ُمقوقع ِّ
نمة ،واًمٜم ْ َ
اًمً ْحر ُصم َّؿ أحل٘مف سمام جيتٛمع ُمٕمف ُمـ اًمٙمٝم٤مٟم٦م اٟمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ إمم ُمقوقع اًمٜم ْ َ
()1

()2

اًمً ْحر اًمذي ظم٤مُمر هذا اعمًحقر يٜمتنم قمٜمف ،ويٌتٕمد قمٜمف.
هل اًمٕمالجُ ،ؾم ِّٛم َٞم٧م هبذا آؾمؿ ٕ َّن اعمرض أو ِّ
ِ
نمة ،وإًَمِػ
نمةَ :ذ َيمَر َّأو ًٓ طمدي٨م أيب داود سمرواي٦م ضم٤مسمر أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُؾمئؾ قمـ اًمٜم ْ َ
ُطم ْٙمْؿ اًمٜم ْ َ
ِ
نم ِة اًمتل هق يٕمرومٝم٤م وهدؿ يٕمرومقهند٤م
هٜم٤م واًمالم ذم (اًمٜمنمة) ىم٤مل أهؾ اًمٕم ْٚمؿ أهن٤م ًمٚمٕمٝمد ،سمٛمٕمٜمك يم٠مهنؿ ؾم٠مًمقه قمـ اًمٜم ْ َ
ِ ِ
ِ
نمة اًمتل ؾم٠مًمتؿ قمٜمٝم٤م هل ُِمـ َقم َٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من .يمدام
أهن٤م قمـ ـمريؼ اًمً٤مطمر ،وم٘م٤مل( :ه َل م ْـ َظ َّ ِؾ افنْٔىَٚن) .هذه اًمٜم ْ َ
اًمً ْحر.
َذ َيمَر اسمـ اًم َ٘مٞمِّؿ وذًمؽ أ َّن اًمً٤مطمر واعمًحقر يت٘مرسم٤من إمم اًمِمٞمٓم٤من ،ومٞمحؾ قمـ هذا اعمًحقر ِّ
ي٘مقل :وؾمئؾ أمحد قمٜمٝم٤م وم٘م٤مل اسمـ ُمًٕمقد :يٙمره هذا ُيم ّٚمف .اظمتٚمػ أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ذم هذه اًمٙمراه٦م .واًمذي ئمٝمر َّ
أن
ُ
اعم٘مّمقد سم٤مًمٙمراه٦م هٜم٤م يمراه٦م اًمتحريؿَّ ٕ :ن اًمٜمص ومٞمٝم٤م واوح وفم٤مهر واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َهن َك قمٜمٝم٤م .و َذ َيمَر
ِ
ِ
نمة اًمتل ٓ شمٙمدقن ّإٓ قمدـ ـمريدؼ اًمًد٤مطمر ٓ
أهن٤م ُمـ َقم َٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من .وم٘مقًمف هل ُمـ َقم َٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من سمٛمٕمٜمك أ َّن اًمٜم ْ َ
يٛمٙمـ أ ْن شمت٠مشمك ّإٓ قمـ ـمريؼ اًمِمٞمٓم٤من ،ومٝمذا ُطم ْٙمْؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ ،مل َيًتثٜمل ُِم ْـ ذًمؽ ؿمٞمئً٤م .وًمق يم٤من
نمة قمـ ـمريؼ اًمً٤مطمر سمٖمػم اًمِمٞمٓم٤من ٓؾمتثٜم٤مه٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو ًمذيمر
هٜم٤مك صقر يٛمٙمـ أن حتّمؾ اًمٜم ْ َ
ذًمؽ قمغم ضم٤مٟم٥م اًمتٖمٚمٞم٥م.
ُصم َّؿ ٟم٘مؾ هذا إصمر ذم «اًم ٌُ َخ ِ
٤مر ِّيش ُُم َٕم َّٚم ً٘م٤م ،وم٤مًمٌخ٤مري رمحف اهلل َمل يّمؾ هذا إصمرَ ،
ومل َي ْر ِوه سم٢مؾمٜم٤مدهٟٕ :مف ًمٞمس قمغم
ذط ،وذم هذا شمٚمٌٞمس ُِمـ سمٕمض اًمٜم٤مس قمٜمدُم٤م يذيمر طمدي٨م اسمـ اعمُ ًَ َّٞم٥م ،ي٘مقل هذا ذم « َص ِحٞمح اًم ٌُ َخ ِ
٤مر ّيشٟ ،م٘مقل
اًمّمقاب أٟمف ذم « َص ِحٞمح اًمٌُ َخ ِ
٤مر ّيش ًمٙم ْـ أورده اًمٌخ٤مري ُُم َٕم َّٚم ً٘م٤م .وًمٞمس ُمرومققم٤م وٓ ُمقصقٓ .ىمٚم٧م ٓسمـ اعمُ ًَدٞمَّ ِ
٥م
ِ
ً
شمٗم٤مؤٓ .وم٤معمًحقر ي٘مقًمقن
اًمً ْحر ،واًمٕمرب أطمٞم٤مٟم٤م يذيمرون إؿمٞم٤مء سم٠موداده٤م
رضمؾ سمف ـم٥م ،واعم٘مّمقد اًم ِّٓم٥م هٜم٤مِّ :

( )1اٟمٔمر «إقمالم اعمقىمٕملمش ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م (.)396/4
( )2اٟمٔمر «إقمالم اعمقىمٕملمش ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م (.)396/4
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ًمفُ :مٓمٌقب ،هذا طمتك ذم سمالد َٟم َْجد يم٤من ُمقضمقدا ،وم٠مـمٚم٘مقا قمغم َؾمٜمَ َِ٦م اًمًخقٟم٦م َؾمٜمَ َ٦م اًمرمح٦م ،وهذا ُمٕمٝمقد قمٜمد اًمٕمرب
ِ
ِ ِ
أي ُمًحقر ،أو ُي ْ١م َظمذ قمـ اُمرأشمف ،سمٛمٕمٜمك
أي ُمٓمٌقب ْ
أهنؿ يذيمرون اًمٌمء سمْمدِِّّ ه ُمـ سم٤مب اًمتٗم٤مؤل .رضمؾ سمف ـم٥م ْ
ِ
غ ادَْ ْر ِء َو َز ْو ِج ِف﴾  .يٙمقن اًمِمخص ؾمٚمٞمام وًمٞمس
أٟمف ٓ يًتٓمٞمع أ ْن ي٠مي أهٚمف وهذا مم َّ٤م يٕمٛمٚمف اًمً٤مطمرُ ﴿ ،ي ٍَر ُؿق َن بِف َب ْ َ
( )1

اًمً ْحر اًمذي ووٕمف اًمِمٞمٓم٤من .أحيدؾ
سمف ّ
أي إؿمٙم٤مل ٓ قمْمقي وٓ ٟمٗمز ًمٙمٜمََّّف ٓ يًتٓمٞمع أ ْن ي٠مي أهٚمف سمًٌ٥م هذا ِّ
قمٜمف أو يٜمنم؟ ىم٤مل ٓ :سم٠مس سمف .هذا ىمقل َُمـ؟ اسمـ اعمُ ًَ َّٞم ِ
٥م ،إ َّٟمَّام يريدون سمف اإلصالح ،وم٠م َُّم٤م ُم٤م يٜمٗمع وم َٚمؿ ُيٜمٝمدك قمٜمدف.
اٟمتٝمك.
سم٤مًمً ْحر .وًمٞمس ًمف ذم هذا إصمر ُُمتَ ََٛم ًَّؽ.
اًمً ْحر ِّ
هذا إصمر مم َّ٤م اؾمتدل سمف َُمـ ىم٤مل سمجقاز َطم ِّؾ ِّ
َأو ًٓ :أ َّن إصمر ذم ؾمٜمده ُم٘م٤ملُ .صم َّؿ قمغم َوم ْرض صحتف هق رأي ٓسمـ اعمُ ًَ َّٞم ِ
٥م رمحف اهلل ،وقمٜمدٟم٤م ىمقل اًمرؾمقل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٢مذا ُيمٜمََّّ٤م َٓ ُٟم َ٘مدِِّّ م قمغم ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمقل يمٌ٤مر اًمّمح٤مسم٦م .ومٝمدذا اضمتٝمد٤مد ُِمدـ هدذا
اًمت٤مسمٕمل ريض اهلل قمٜمف.
إَمر ِ
أخر َو ُه َق ادٓؿ :أ َّن يمالم اسمـ اعمُ ًَٞمَّ٥م يمالم ُمٗمّمؾ واوح ،أم جمٛمؾ؟ عم٤مذا محٚمتٛمقه قمغم أٟمف يريدد َطم َّ
دؾ
ْ
اًمً ْحر سمِ ًِ ْحر؟ واوح .سمؾ اعمٗمؽمض واًمقاضم٥م أ ْن ٟمحٛمؾ هذا اًمٙمالم قمغم قمٛمقم اًمٜمّمقص إظمرى ،وٟم٘مدقل :إ َّن
ِّ

ِ
اسمـ اعمُ ًَٞمَّ ِ
اًمً ْحر سمِ ًِ ْحر ُمثٚمف ٓ جيقز.
٥م رمحف اهلل يرى ُم٤م يراه مجٝمقر أهؾ اًمٕم ْٚمؿ وسمام يتٗمؼ ُمع قمٛمقم إد ًَّم٦م أ َّن َطم َّؾ ِّ
وإ َّٟمَّام أراد أٟمف يٛمٙمـ أ ْن يٕم٤مًم٩م هذا سم٠مٟمقاع اًم ِّٓم٥م ًمٙم ْـ سمنمط أ ّٓ يٙمقن سمِ ًِ ْحر آظمر أو سم٠مُمر ُحم َ َّرم.
ِ
حل ًَـ اًم ٌَ ْ ِ
أيْم٤م شم٤مسمٕمل
ٍم ّيً .
اًمً ْحر ّإٓ ؾم٤مطمرٓ .طمظ أ َّن هذا يمالم ا َ
حل ًَ ِـ أٟمف ىم٤ملَ ٓ :حيؾ ِّ
ور ِو َي قمـ ا َ
ي٘مقل ُ

ِ
اًمً ْحر ٓ يت٠مشمك َطمٚمف قمـ ـمريؼ اًمً٤مطمر ّإٓ سمِ ًِ ْحر ،وإ ْن زقمدؿ أٟمدف
اًمً ْحر ّإٓ ؾم٤مطمر .سمٛمٕمٜمك أ َّن هذا ِّ
آظمرَ ٓ .حيؾ ِّ
حيٚمف سم٠مُمقر أظمرى ومٝمق يم٤مذب .واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل﴿ :و َٓ ي ٍِِْح افس ِ
َِ
ٚح ُر َح ْٔ ُ
َ ٞأ َتَك﴾ ُ ،صم َّؿ ٟم٠مي وٟم٘مقل جيقز
َ ُ ُ
أ ْن يذه٥م هذا اعمًحقر إمم اًمً٤مطمر ويٓمٚم٥م ُمٜمف اًمٜمٗمع! واهلل َقم َّز وضم َّؾ ي٘مقل﴿ :و َٓ ي ٍِِْح افس ِ
ٚح ُر﴾ .ي٘مقل اًمِمٞمخ
َ ُ ُ
َ
ِّ
اًمِمٜمْ ِْ٘مٞمٓمِل :هذا َٟم ْٗمل قم٤مم أٟمف ٓ يٛمٙمـ أ ْن ُيٙمت٥م ًمف اًمٗمالح ٓ ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرةُ .صم َّؿ ُيٚمتٛمس ُمٜمف اًمٕم٤مومٞمد٦م هلدذا
( )2

اعمًحقر؟!

( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة.102 :
( )2ؾمقرة ـمف.69 :
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ِ ِ
ِ
يـ أجٚزوا حؾ افسحر بسحر مثِف :ي٘م٤مل :إٟمف ًمق يم٤من ضم٤مئزاً ،مق يم٤من َطم ّ
دؾ
إَ ْمر افرابِـع ِِف افرد َظ َذ َه ُٗ َٓء افذ َ
ومل ي٘مؾ هبذا أطمد ُِمـ أهؾ ِ
ِ
ٕضمؾ أ ْن َٟم ُح َّؾ سمف قمـ هذا اعمًحقر َ
اًمٕم ْٚمؿ.
ْ
اًمً ْحرْ :
اًمً ْحر سمًِ ْحر ُمثٚمف ضم٤مئزا جل٤مز َشم َٕمٚمؿ ِّ
ِّ
ِ
ذيمٝمؿ وقمغم ُيم ْٗمدرهؿ.
إَ ْمر اخلٚمس :أ َّن إشمٞم٤من ه١مٓء َّ
اًمً َح َرة ومٞمف إقم٤مٟم٦م هلؿ قمغم سم٤مـمٚمٝمؿ وقمغم ُضم ْرُمٝمؿ وقمغم ْ
ٚو ُُٕق ْا َظ َذ ا ِإل ْث ِؿ َوافْ ًُدْْ َو ِ
ان﴾ .
وضم َّؾ ي٘مقلَ ﴿ :وَٓ َت ًَ َ
واهلل َقم َّز َ
( )1

ِ
قجقه :أ َّن ومٞمف ُمً٤مقمدة قمغم َٟم َْنم ذهؿ ،وذًمؽ أ َّن اًمٕم٤م َُّم٦م يٖمؽمون سمقاىمٕمٝمؿ ومٞمد٠مي اًمِمدخص اًمدذي
َأ ْي ًو ٚمـ اف

اًمً ْحر قمٜمفُ ،
وؿمٗمل قمٜمف ،ومٞمٖمؽم أظمرون سمف.
ًمٞمس سمف طم٤مضم٦م إًمٞمٝمؿٟٕ :مف رأى هذا ذه٥م إًمٞمف ُمًحقرا وم٤مٟمحؾ ِّ
ِ
إَمر اف ِذي يع ه َذا :أ َّن اًمً٤مطمر هم٤مًمٌ٤م -وهذا ُجم َرب ِ
اًمً ْحر قمـ اعمًحقر ّإٓ سمد٠م ْن
َ
َ
وواىمع -أ َّن اًمً٤مطمر ٓ َحيؾ ِّ
َّ
ْ
ِ
قمٛمال أو ً
يٓمٚم٥م ُِمـ اعمًحقر ً
وذك ،يٓمٚمد٥م ُمٜمدف أطمٞم٤مٟمد٤م آؾمدتٝم٤مٟم٦م
ىمقٓ ،هذا اًمٕمٛمؾ وهذا اًم٘مقل ُم٤م هق ّإٓ ُيم ْٗمر ْ
وضم َّؾ ،ومٞمٕمٓمٞمف ورىم٤مت ُِمـ اعمّمحػ ُِمـ يمالم اهلل وي٠مُمره سم٠م ْن يْمٕمف ذم احلُش ،ي٠مُمره سم٤مًمًجقد ًمٖمدػم
سمٙمالم اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ،ي٠مُمره سمِ َذ ْسمح ٟمًٞمٙم٦م –ذسمٞمح٦م -طمتك وًمق دضم٤مضم٦م ،أو أرٟمد٥م ،ويٕمٓمٞمدف أؾمدامء ويمدتامت ٓ يٗم٘مدف هدذا
اهلل َقم َّز َ
اعمًٙملم ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئً٤م وُم٤م هل ّإٓ اؾمتٕم٤مٟم٦م سم٠مؾمامء اجلـ واًمِمٞم٤مـملم .وم٠موىمٕمف ذم اًمنمك واًمٙمٗمر ُِم ْـ طمٞم٨م ٓ يٕمٚمؿ.
وضم َّؾ َمل جيٕمؾ ؿمٗم٤مء ُأ َُّم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمام َطم َّر َم قمٚمٞمٝم٤م.
إَ ْمر إخر :أ َّن اهلل َقم َّز َ
ِ
اًمً ْحر ّإٓ ؾم٤مطمر.
حل ًَ ِـ أٟمف ىم٤ملَ ٓ :حيؾ ِّ
ي٘مقلَ :و ُر ِو َي قمـ ا َ
اًمً ْحر قمـ اعمًحقر ،وهل ٟمققم٤من:
نمة َطمؾ ِّ
ىم٤مل اسمـ اًم َ٘مٞمِّؿ رمحف اهلل :اًمٜم ْ َ
ِ
ِ
حل ًَـ ،ومٞمت٘مرب اًمٜم٤مذ واعمٜمتنم إمم
إولَ :طم ٌّؾ سمًِ ْحر ُمثٚمف ،وهق اًمذي ُمـ َقم َٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من ،وقمٚمٞمف ُحيٛمؾ ىمقل ا َ
اًمِمٞمٓم٤من سمام حي٥م ،وم ُٞمٌٓمؾ قمٛمٚمف قمـ اعمًحقر.
اًمً ْحر هق ً
أصال قمـ ـمريؼ اجلـ واًمِمٞم٤مـملم ،وم٢مذا شم٘مرب إًمٞمف هذا اًمً٤مطمر واعمًحقر َطمٚمدقا
ويمام ىمٚمٜم٤م ًمٙمؿ أ َّن ِّ
هذا اًمٕمٛمؾ.
ِ
ِ
٤مطم٦م ،سم٤مًمر ْىمٞمَ٦م اًمنمدقمٞم٦م ،سمد٤مًمتَ َٕمقذ،
نمة يٕمٜمل اًمٕمالج سم٤مٕدوي٦م اعمٌَُ َ
افْقع افث ِِٚن افذي ذـره ا ْبـ اف ََٔؿ َر َ
مح ُف اهللُُ :اًمٜم ْ َ
اعمجرسم٦م ،ومٝمذا ٓ ُم٤مٟمع.
سم٤مًمدقمقات ،سم٤مٕدوي٦م اعمٌَُ َ
٤مطم٦م َّ
ٚء ِِف افتىَ ُّ ِ
ر
َب ُ
ٚب َمَ ٚج َ
( )1ؾمقرة اعم٤مئدة.2 :
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قن﴾ .
َو َؿ ْق ِل اهللِ َت ًَ َٚػ﴿ :أَ َٓ إِٕ ًَم َضٚئِ ُر ُه ْؿ ِظ َْد اهللِ َوفَُِـ َأ ْـثَ َر ُه ْؿ َٓ َي ًْ َِ ُّ َ
َو َؿ ْقفِ ِفَ ﴿ :ؿٚفُقا َضٚئِ ُر ُـؿ م ًَ ُُ ْؿ﴾ .
ِ
ِ
ِ
ِض اهللُ َظْْ ُف َأن َر ُش َ
ر َةَ ،و َٓ َه َٚم ََ ،ٜو َٓ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َشِ َؿ َؿ َٚلَ َٓ « :ظ ْد َوىَ ،و َٓ ض َ َ
َظ ْـ أَ ِِب ُه َر ْي َر َة َر َ
( )1

( )2

( )3

َص ٍَ َر» َأ ْخ َر َج ُٚه.
َز َاد ُم ْسِِ ٌؿَ « :و َٓ َٕ ْق َء َو َٓ ُؽ َ
قل» .
()4

()5

ِ
ِ
َو ََُل ًَم َظ ْـ َأ َٕ ٍ
س َ ،ؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
ر َة َو ُي ًْ ِج ُبْ ِل افْ ٍَْٖ ُلَ ،ؿٚفُقا َو َمٚ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َشِ َؿَ َٓ « :ظ ْد َوى َو َٓ ض َ َ
افْ ٍَْٖ ُل؟ َؿ َٚل :افْ َُِِ َّ ُ ٜافىٔ َب ُ. »ٜ
ٔح ظـ ظ َْب َ ٜب ِـ ظ ِٚم ٍر َؿ َٚلُ :ذـِر ِ
ِ
ٍ
ِ
ت افىر ُة ِظ ْْ َد رش ِ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ َؾ ََ َٚل:
َوَٕ ِِب َد ُاو َد بِ َسَْد َصح ٍ َ ْ ُ َ ْ َ
َ ُ
َ
ََ
( )6

()7

( )8

( )1ؾمقرة إقمراف.131 :
( )2ؾمقرة يس.19 :
( )3شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٓم٥م -سم٤مب ٓ صٗمر وهق داء ي٠مظمذ اًمٌٓمـ ( ،)5717وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمًالم -سم٤مب ٓ قمدوى وٓ ـمػمة وٓ
ه٤مُم٦م وٓ صٗمر وٓ ٟمقء (.)2220
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمًالم -سم٤مب ٓ قمدوى وٓ ـمػمة وٓ ه٤مُم٦م وٓ صٗمر وٓ ٟمقء (ُ ،) 2222مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل
قمٜمٝمام.
( ) 6هق :اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر ،اإلُم٤مم،
اعمٗمتل ،اعم ٘مرئ ،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 ا
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 ً
( )7أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٓم٥م -سم٤مب ٓ قمدوى ( ،)5776وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمًالم -سم٤مب اًمٓمػمة واًمٗم٠مل ويٙمقن ومٞمف ُمـ اًمِم١مم
(.)2224
( )8هق :قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر سمـ قمٌس سمـ قمٛمرو سمـ قمدي سمـ قمٛمرو سمـ روم٤مقم٦م سمـ ُمقدوقم٦م سمـ قمدي سمـ همٜمؿ سمـ اًمرسمٕم٦م سمـ رؿمدان سمـ ىمٞمس سمـ ضمٝمٞمٜم٦م
ىم٤مرئ٤م ً
يمثػما .روى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم .يم٤من ً
قم٤معم٤م سم٤مًمٗمرائض واًمٗم٘مف ،ومّمٞمح اًمٚمً٤من،
اجلٝمٜمل .روى قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
يم٤مشمٌ٤م ،وهق أطمد ُمـ مجع اًم٘مرآنُ .م٤مت قم٘مٌ٦م ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 561 :شمرمج٦م  ،)1898واإلص٤مسم٦م ( 520/4شمرمج٦م
ؿم٤مقمراً ،
ً
.)5605

23

ـتٚب افتقحٔد
فِنٔخ محد افتقجيري

ٚحلسَْ ِ
ِ
َ ٝو َٓ َي ْد َؾ ُع
ٚت إِٓ َأ ْٕ َ
« َأ ْح َسُْ َٓ ٚافْ ٍَْٖ ُلَ ،و َٓ َت ُر ُّد ُم ْسِ ًًمَ ،ؾِ٘ َذا َرأَى َأ َح ُد ُـ ْؿ َمَ ٚي ُْ َر ُهَ ،ؾ َِْٔ َُ ْؾ افِ ُٓؿ َٓ َيْٖ ِِت بِ َْ َ
افسٔئَ ِ
َ ،ٝو َٓ َح ْق َل َو َٓ ُؿق َة إِٓ بِ َ
ؽ» .
ٚت إِٓ َأ ْٕ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ْش ٌكَ ،و َمِ ٚمْ ٚإَِٓ .وفَُِـ اهللَ ُي ْذ ِهبُ ُف بِٚفت َق ُّـ ِؾ»
َوفَ ُف م ْـ َحديْ ٞاب ِـ َم ْس ًُقد َم ْر ُؾ ً
ْش ٌك ،افى َ َر ُة ْ
قظ« :ٚافى َ َر ُة ْ
آخره ِمـ َؿق ِل اب ِـ مسً ٍ
ِ
رواه َأبق داود ،و ِ ِ
قد .
ي َو َصح َح ُف َو َج ًَ َؾ َ ُ ْ ْ ْ َ ْ ُ
افسمذ ُّ
ََ ُ ُ َ ُ َ َ ْ
ي ٞاب ِـ ظّ ِر ٍو « :مـ رد ْتف افىر ُة ظـ ح ِ ِ
و َِٕمح َد ِمـ ح ِد ِ
ؽ؟ َؿ َٚلَ :أ ْن َي َُ َ
ْش َكَ ،ؿ ُٚفقا َؾ ًَم َـٍ َٚر ُة َذفِ َ
قل
َ ْ َ ُ ََ َ ْ َ َ
َ َْ ْ َ
ْ َ ْ
ٚجتفَ ،ؾ ََ ْد أَ ْ َ
()1

()3

( )2

()4

( )5

افِ ُٓؿ َٓ َخ ْ َر إ ِٓ َخ ْ ُر َكَ ،و َٓ َض ْ َر إ ِٓ َض ْ ُر َكَ ،و َٓ إِفَ َف َؽ ْ ُر َك» .
وفَف ِمـ ح ِد ِ
ي ٞافْ ٍَ ْو ِؾ ْب ِـ َظب ٍ
ر ُة َمَ ٚأ ْم َو َ
ٚك َأ ْو َرد َك» .
َ ُ ْ َ
ٚس « :إِٕ ًَم افى َ َ
()6

()1

( )7

( )1أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمٓم٥م -سم٤مب ذم اًمٓمػمة ( ،)3919ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم «وٕمٞمػ اجل٤مُمعش ( ،)199وىم٤مل« :وٕمٞمػش.
( )2شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )3أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمٓم٥م -سم٤مب ذم اًمٓمػمة ( ،)3910واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًمًػم -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٓمػمة ( ،)1614واسمـ ُم٤مضمف ذم
يمت٤مب اًمٓم٥م -سم٤مب ُمـ يم٤من يٕمجٌف اًمٗم٠مل ويٙمره اًمٓمػمة ( ،)3538وصححف إًمٌ٤مين ذم «هم٤مي٦م اعمرامش (.)303
( )4اٟمٔمر« :قمٚمؾ اًمٙمٌػمش ًمٚمؽمُمذي (« ،)104/2اًمٕمٚمؾش ًمٚمدارىمٓمٜمل (.)244/5
( ) 5قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمـ وائؾ اًمًٝمٛمل اسمـ ه٤مؿمؿ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؿ سمـ قمٛمرو سمـ هّمٞمص سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م.
اإلُم٤مم ،احلؼم ،اًمٕم٤مسمد ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واسمـ ص٤مطمٌف ،أسمق حمٛمد.وىمٞمؾ :أسمق قمٌد اًمرمحـ .وىمٞمؾ :أسمق ٟمّمػم اًم٘مرر،
اًمًٝمٛمل .وأُمف :هل رائٓم٦م سمٜم٧م احلج٤مج سمـ ُمٜمٌف اًمًٝمٛمٞم٦م ،وًمٞمس أسمقه أيمؼم ُمٜمف إٓ سم٢مطمدى قمنمة ً
ؾمٜم٦م ،أو ٟمحقه٤م .وىمد أؾمٚمؿ ىمٌؾ أسمٞمف -ومٞمام
سمٚمٖمٜم٤م . -وي٘م٤مل :يم٤من اؾمٛمف اًمٕم٤مص ،ومٚمام أؾمٚمؿ همػمه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمٌد اهلل .وًمفُ :مٜم٤مىم٥م ،وومْم٤مئؾ ،وُم٘م٤مم راؾمخ ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ،
مج٤م .يٌٚمغ ُم٤م أؾمٜمد :ؾمٌع ُم٤مئ٦م طمدي٨م ،اشمٗم٘م٤م ًمف قمغم ؾمٌٕم٦م أطم٤مدي٨م ،واٟمٗمرد اًمٌخ٤مري سمثامٟمٞم٦م ،وُمًٚمؿ
قمٚمام ً
محؾ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
سمٕمنميـ .ويمت٥م اًمٙمثػم سم٢مذن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمرظمٞمّمف ًمف ذم اًمٙمت٤مسم٦م سمٕمد يمراهٞمتف ًمٚمّمح٤مسم٦م أن يٙمتٌقا قمٜمف ؾمقى اًم٘مرآن ،وؾمقغ ذًمؽ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  .صمؿ اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع سمٕمد اظمتالف اًمّمح٤مسم٦م  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -قمغم اجلقاز وآؾمتحٌ٤مب ًمت٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م .سمٛمٍم،
ودومـ سمداره اًمّمٖمػمة ؾمٜم٦م مخس وؾمتلم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)89-75/5
( )6أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)220/2وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط« :طمًـش.
( )7هق :اًمّمح٤ميب ا جلٚمٞمؾ اًمٗمْمؾ سمـ اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ ،اًم٘مرر ،اهل٤مؿمٛمل ،اسمـ قمؿ ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
وأيمؼم إظمقشمف ،وسمف يم٤من يٙمٜمك أسمقه وأُمف واؾمٛمٝم٤م ًمٌ٤مسم٦م سمٜم٧م احل٤مرث اهلالًمٞم٦م ،همزا ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٙم٦م وطمٜمٞمٜمً٤م وصمٌ٧م ُمٕمف يق ٍ
ُمئذ،
وؿمٝمد ُمٕمف طمج٦م اًمقداع ،ويم٤من يٙمٜمك :أسم٤م اًمٕمٌ٤مس ،وأسم٤م قمٌد اهلل ،وي٘م٤مل :يمٜمٞمتف أسمق حمٛمد .صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أردومف
ذم طمج٦م اًمقداع ،وزوضمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأُمٝمر قمٜمف ،طمي همًؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وًمف أطم٤مدي٨م ،ىمٞمؾ :ىمتؾ يقم أضمٜم٤مديـ ذم
ظمالوم٦م أيب سمٙمر .وىمٞمؾ :سم٤م ًمػمُمقك .وىمٞمؾ :ىمتؾ يقم اًمٞمامُم٦م .وىمٞمؾُ :م٤مت ذم ـم٤مقمقن قمٛمقاس .وىمٞمؾُ :م٤مت سمٜم٤مطمٞم٦م إردن ذم ظمالوم٦م قمٛمر .وإول
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ُصمؿ َذ َيمَر رمحف اهلل( :بٚب م ٚجٚء ِِف افتىَ ِر)ِ ،
أي ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتَ َٓمػم ُِمـ اًمٜمٝمل واًمققمٞمد.
أي ُمـ اًمٜمٝمل واًمققمٞمدْ ،
ْ
ُّ
َّ َ
َ ُ َ َ َ
ِ
وؾم ِّٛمٞمَ ْ٧م هبذا آؾمؿَّ ٕ :ن اًمٕمرب يم٤مٟم٧م شمتِمد٤مءم وشمتٗمد٤مءل سمد٤مًم َٓم ْػم ،ومد٢مذا
واًمتَ َٓمػم ُمـ اًم َٓم ْػمة ،وهل اًمتِم٤مؤمُ ،
ـم٤مرت ذات اًمٞمٛملم ،يٕمٜمل ـم٤مر ُم٤م وآه ُمٞم٤مُمٜمٝم٤م َؾمٛمقا ذًمؽ سم٤مًمًقاٟمح ،وُمْمقا ومٞمام قمزُمقا قمٚمٞمف ،إ ْن يمد٤مٟمقا قمزُمدقا
قمغم َؾم َٗمر ،وـم٤مرت هذه اًمٓمػم وأظمذت ذات اًمٞمٛملم ،سمٛمٕمٜمك اًمدذي وآه ُمٞم٤مُمٜمٝمد٤م َُم َْمدقا وشمٗمد٤مئٚمقا ،وإذا ـمد٤مرت
قمام قمزُمقا قمٚمٞمف .إ ْن يم٤من يريد اًمًٗمر
وأظمذت ذات اًمِمامل ،ووآهؿ ُمٞم٤مهه٤م يًٛمقهن٤م اًمٌقارح ،شمِم٤مءُمقا وٟمٙمّمقا َّ
رضمع قمـ َؾم َٗمره ،وإ ْن يم٤من يريد اًمزواج شمرك اًمزواج ،وإ ْن يم٤من يريد احلرب شمرك احلربٟٕ :مف شمِم٤مءم هب٤م.
ُصم َّؿ اؾمتدرج اًمِمٞمٓم٤من هبؿ وم٠مصٌحقا يتِم٤مءُمقن سم٠مٟمقاع ُِمـ اًمٓمٞمقر ،يمتِم٤مءُمٝمؿ ً
ُمدثال سمد٤مًمٖمراب ،أو سم٤مًمٌقُمد٦م ،أو
أيْم٤م سمٚمقن اًمٖمراب.
سم٠مًمقاهن٤م ،يمام يتِم٤مءُمقن ً
ُصم َّؿ اؾمتجر اًمِمٞمٓم٤من اًمٜم٤مس وٓ زاًمقا يتٓمػمون أطمٞم٤مٟمد٤م سمد٤مًٕمقان ،يتٓمدػمون ً
ُمدثال سم٤مًمًدقاد ،يتٓمدػمون أطمٞم٤مٟمد٤م
سم٤مٕصقاتَ ،أ ْن يٕمقد وم٘مط قمغم صقت اًمٖمراب ،وطمتك سمٕمض إصقات اًمتل يٙمرهقهن٤م .وم٤مًمِمٞمٓم٤من ىمذف ذم ىمٚمقهبؿ
اخلقف واًمرقم٥م ُِمـ هذه اًمذوات ِ
وُمـ هذه إصقات ،طمتك شمِم٤مءم اًمٜم٤مس سم٤مٕقمداد وسم٤مًٕمقان ،وشمِمد٤مءم اًمٜمد٤مس
سم٠مُمقر شم٤مومٝم٦م .و ُيمُؾ ذًمؽ ُِمـ شمٚمٌٞمس اًمِمٞمٓم٤من ًمٚمٜم٤مس.
ِ
ٓطمٔمقا -يرقم٤ميمؿ اهلل -ه١مٓء اًمٖمرسمٞملم اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ يزقمٛمقن أهنؿ سمٚمٖمقا ُِمدـ اًم ِٕم ْٚمد ِؿ ُمٌٚمٖمدف ووصدٚمقا إمم
احلْم٤مرة ُم٤م وصٚمقا إًمٞمف ،ر َّسمام أٟمٙمروا سمٕمض اعمُ ًَ َّٚم َامت اًمٖمٞمٌٞم٦م اًمتل ضم٤مءت هب٤م إٟمٌٞم٤مءٕ :هنؿ يرون أهن٤م ٓ شمتقاومؼ ُمع
اًمٕم٘مؾ ،وُمع ذًمؽ ٓ زاًمقا يتقارصمقن هذه اًمٕم٤مدة ،وإ ْن ِؿمئْ٧م ُىم ْؾ هذا اًمتٚمٌدٞمس اًمِمدٞمٓم٤مين ُِمدـ أضمددادهؿ ُِمدـ أيد٤مم
اجل٤مهٚمٞم٦م .أن رىمؿ ( )13همػم ُمقضمقد قمٜمدهؿ .سم٤مًمٜمًٌ٦م ٕرىم٤مم اًمٌٞمقت ٓ يٛمٙمـ أ ْن ي٘مٌؾ أطمد ُمٜمٝمؿ أ ْن يقوع قمغم
أي ُمٌٜمك قمٜمدهؿ ُمتٕمدد إدوار ذم اعمِ ّْم َٕمد ٓ دمد دور رىمؿ:
سمٞمتف رىمؿ ( )13ويتِم٤مءُمقن هبذا اًمرىمؿ .أن ادظمؾ ذم ِّ
( )13يتِم٤مءُمقن هبذا اًمٕمدد ،إٟمام دمد (12أ) ُصم َّؿ (12ب) ُصم َّؿ ( ،)14أيدـ قم٘مدقهلؿ؟ إهندؿ أٟمٙمدروا اًمٞمدقم أظمدر،
وأٟمٙمروا إُ ًُم ِ
قهٞمَّ٦م سمٜم٤م ًء قمغم أ َّن ذًمؽ ٓ يتقاومؼ ُمع قم٘مقهلؿ ،وُمع ذًمؽ يتالقم٥م هبؿ اًمِمٞمٓم٤من هبذه إُمقر.
وأيْم٤م يتالقم٥م اًمِمٞمٓم٤من سمٌٕمض اعمًٚمٛملم ،هبذه اًم ِّٓمػمة ،واًم ِّٓمػمة شم٘مدح ذم اًمتقطمٞمد ُِمـ سم٤مب َو ْٕمػ اًمتقيمؾ قمغم
ً

هق اعمٕمتٛمد .اٟمٔمرُ « :أ ْؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ( 66/4شمرمج٦م  ،)4231واإلص٤مسم٦م ( 375/5شمرمج٦م .)7007
( )1أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)213/1وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط « :إؾمٜم٤مده وٕمٞمػش.
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اهلل ،هذا ُِم ْـ ضمٝم٦م .واجلٝم٦م إظمرى دقمقى ِقم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م ،ووضمف ذًمؽ :يمٞمػ أدظمٚمٜم٤م سمد٤مب اًمٓمدػمة ذم دقمدقى ِقم ْٚمدؿ
اًمٖمٞم٥م؟ ً
ُمثالُ :م٤م قمالىم٦م اٟمٓمٗم٤مء هذا اعمّمٌ٤مح سمام ؾمٞمحّمؾ ُمًت٘مٌال؟ اعمّمٌ٤مح اٟمٓمٗم٠م سمًٌ٥م وضمدقد (ُمد٤مس) .سمٕمدض
اًمٜم٤مس إذا اٟمٓمٗم٠م اعمّمٌ٤مح شمِم٤مءمُ .م٤م قمالىم٦م ذه٤مب اًمٓمػم إمم هذه اجلٝم٦م سم٤مٟمتّم٤مرك أو هزيٛمتؽ ذم احلرب؟ ُم٤م قمالىمد٦م
هذا اًمٓم٤مئر أو صقت هذا اًمٓم٤مئر سمًٕم٤مدشمؽ أو شمٕم٤مؾمتؽ ذم زواضمؽ؟ هذه أُمقر همٞمٌٞم٦م َ
وضم َّؾ هدذا
ومل ُيرشم٥م اهلل َقم َّز َ
جلٜمََّّد٦م ،واًمنمدك
اعمً ٌَّ٥م قمغم هذا اًمًٌ٥م ،إذا ىمٚم٧م إ َّن هذا ؾمٌ٥م يمقين أو ؾمٌ٥م ذقمل ،وم٤مٕقمامل ؾمٌ٥م ًمددظمقل ا َ
ؾمٌ٥م ًمدظمقل اًمٜم٤مر ،أو ؾمٌ٥م يمقين ُِمثْؾ اعم٤مء ؾمٌ٥م ِ
أي قمالىم٦م سملم صقت هدذا
ًمٚمر ِّي .واًمٜم٤مر ؾمٌ٥م ًمإلطمراقً .مٙم ْـ ّ
اًمٓم٤مئر ،أو ًمقن هذا اًمٓم٤مئر ،أو ُمًػم هذا اًمٓم٤مئر ،أو وضمقد هذا اًمِمخص ذم هذا اًمقىم٧م سمام ؾمٞمحدث ُمًت٘مٌال؟ ٓ
قمالىم٦م ًمف .و ُيم ُّؾ هذا ُي ًَ َّٛمك َـم ْ َػمة .سمٛمٕمٜمك َمل َشم ُٕمدْْ اًم َّٓم ْ َػمة ُم٘مّمقرة وم٘مط قمغم إُمقر اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًم َّٓمػم ،وم ُٙم ُّؾ ُم٤م شمِم٤مءم ُمٜمف
اإلٟمً٤من ُِمـ ذات ،أو ًمقن ،أو صقت ،أو قمدد ،أو ووع ،ومٞمٕمتؼم َـم ْ َػمة .ويٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ُطم ْٙمْؿ اًم َّٓم ْ َػمة اًمتل ضمد٤مء ومٞمٝمد٤م
هذا اًمققمٞمد.
وضم َّؾَ ﴿ :أٓ إِٕ ًَم َضٚئِ ُر ُه ْؿ ِظْدََ اهلل َوفَُِـ َأ ْـثَ َر ُه ْؿ َٓ َي ًْ َِ ُّق َن﴾  ،هذه أي٦م ذم ىمقم ُمقؾمك عمَّ٤م
ي٘مقل :ىمقل اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ أظمؼم أ َّن اًمِم ْ١مم ًمٞمس ُِمـ ُمقؾمك وٓ ُِمـ اعم١مُمٜملم اًمذيـ ُمع ُمقؾمدك ،إٟمدام
شمٓمػموا سمٛمقؾمك و َُمـ ُمٕمف ،وم٤مهلل َقم َّز َ
( )1

وضم َّؾ .وهلدذا يتٌدلم أ َّن اًم ِّٓمدػمة
اًمِم ْ١مم طمّمؾ ًمٙمؿ سمًٌ٥م أقمامًمٙمؿ -سمًٌ٥م ذٟمقسمٙمؿ -وـم٤مئريمؿ طم٘مٞم٘م٦م قمٜمد اهلل َقم َّز َ
قم٤مد ٌة ُم٠مظمقذة قمـ أقمداء اًمرؾمؾ ،ومجٛمٞمع أقمداء اًمرؾمؾ شمٓمػموا سم٤مًمرؾمؾ وشمِم٤مءُمقا سم٤مًمرؾمؾ ،وهلذا ُيمُؾ َُمـ َشم َٓم َّػم ٟم٘مقل
ًمف :إٟمؽ شمٚم٘مٗم٧م هذا إُمر وهذا آقمت٘م٤مد قمـ أقمداء اًمرؾمؾ .طمتك ىمريش عمَّ٤م ُسم َ
ٕم٨م هلؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ
َشم َٓم َّػموا سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمِم٤مءُمقا سمف.
ُصم َّؿ ىم٤مل :وىمقًمفَ ﴿ :ؿٚفُقا َضٚئِ ُر ُـ ُْؿ َم ًَ ُُ ُْؿ﴾  ،سمٛمٕمٜمك أ َّن اًمِم ْ١مم طمّمؾ سمًٌ٥م أقمامًمٙمؿ وسمًٌ٥م ذٟمقسمٙمؿ وسمًٌ٥م
( )2

خم٤مًمٗمتٙمؿ ٕٟمٌٞم٤مئٙمؿ.
ي٘مقل قمـ أيب ُه َر ْي َر َة ريض اهلل قمٜمف أ َّن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملَ :
(ٓ َظدْْ َوى َو َٓ ضِ َ َر َة َو َٓ َه َٚمـ ََ ٜو َٓ
ِ
ٞمح ْ ِ
(ٓ َظـدْْ َوى) ،هدؾ َ
لمش .ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿَ :
(ٓ) هٜمد٤م ًمٚمٜمٗمدل أم
اًمّمح َ
َص ٍَ َر) .هذا احلدي٨م ذم « َّ

( )1ؾمقرة إقمراف.131 :
( )2ؾمقرة يس.19 :
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ًمٚمٜمٝمل؟ ُِمـ أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ًُمـ ىم٤مل :إهن٤م ًمٚمٜمٝملً ،مٙم ْـ َذ َيمَر ؿمٞمخ اإلؾمالم وشمٌٕمف قمغم ذًمؽ شمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم َ٘مدٞمِّؿ :أ َّن ٓ هٜمد٤م
ْ
ِ
صمٛم٦م هٜم٤مك َقمدْْ َوى وٓ َـم ْ َػمة ،واًمتَّ ََّٛمًؽ هبذه إُمقر َيم ًَؽ سمد٠مُمر ٓ
ًمٚمٜمٗمل ،واًمٜمٗمل أسمٚمغ ُمـ اًمٜمٝمل ،سمٛمٕمٜمك أٟمف ًمٞمس َّ
وضمقد ًمفَ .
(ٓ َظدْْ َوى) ،اعمراد هب٤م آقمت٘م٤مد ذم أ َّن إُمراض شمٜمت٘مؾ سمٜمٗمًدٝم٤م وسمدذاهت٤م ،وهدذا ُمد٤م يمد٤من يٕمت٘مدده أهدؾ
اجل٤مهٚمٞم٦م ،أ َّن إُمراض شمٜمت٘مؾ سمٜمٗمًٝم٤م ،وهلذا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملَ :
(ٓ َظدْْ َوى) ،وعمَّ٤م ضم٤مء إقمرايب وؾم٠مل
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ :م٤م سم٤مل اإلسمؾ ذم اًمرُمؾ يم٤مًم ِّٔمٌ٤م ،ي٠مشمٞمٝم٤م اجلٛمؾ إضمرب ومٞمٜمتنم هذا اعمرض ومٞمٝمد٤م؟ وم٘مد٤مل
وضم َّ
دؾ .ومٜمٗمدك
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :م ْـ َأ ْظدََ ى إَو َل» ً ،مٞمً٧م إُمراض شمٜمت٘مؾ سمٜمٗمًٝم٤م إ َّٟمَّام سمت٘مدير اهلل َقم َّز َ
( )1

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هٜم٤م اٟمت٘م٤مل اعمرض سمٜمٗمًف أو سمٕمض إُمراض سمٜمٗمًٝم٤م.
ًمٙم َّـ هٜم٤مك أطم٤مدي٨م ىمد ي ْٔمٝمر ُِمـ فم٤مهره٤م إصمٌ٤مت اًم َٕمدْْ َوى يم٘مقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ؾِر ِم َـ ادَ ْج ُ
ـذو ِم
ؾِ َر َار َك ِم َـ إَ َش ِد»  ،وىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمُ ٓ« :ي ِ
قر ُد ُِم ْ ِر ٌض َظ َذ ُم ِه ٍّح»  ،ومام اجلٛمع سملم هدذه إطم٤مديد٨م
( )3

( )2

وهذا احلدي٨م ،وإطم٤مدي٨م إظمرى اًمتل هب٤م َٟم ْٗمل اًمٕمدْْ وى .ىم٤مل أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ُمٜمٝمؿ اسمـ اًم َ٘مٞمِّؿ رمحف اهلل :إ َّن اًمٜمٝمل هٜم٤م
َ َ
ِ
وضم َّؾ .وم٠مراد اًمٜمٌل صدغم اهلل قمٚمٞمدف
يتٜم٤مول ُم٤م يم٤من ُمقضمقدا ذم اجل٤مهٚمٞم٦م أ َّن اعمرض يٜمت٘مؾ سمٜمٗمًف ُمـ همػم شم٘مدير هلل َقم َّز َ
ِ
وضم َّؾ ،وم٘مد يقضمد اًمًدٌ٥م وٓ يقضمدد
يٌلم أ َّن اًمًٌ٥م واعمًٌَّ٥م هق ُمـ اهلل َقم َّز َ
وؾمٚمؿ أ ْن ُيٌٓمؾ هذا آقمت٘م٤مد ،وأ ْن ِّ
ِ
وضم َّؾ .وأ َُّم٤م إطم٤مدي٨م واًمٜمّمقص اًمتل ومٞمٝم٤م إصمٌ٤مت اًم َٕمدْْ َوى وم٢مهن٤م ُِمـ سم٤مب إصمٌ٤مت اًمًدٌ٥م
اعمًٌ٥م إذا َمل ُي ِرد اهلل َقم َّز َ

واعمًٌَّ٥م ،وم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عمَّ٤م ىم٤مل( :ؾِر ِم َـ ادَ ْج ُذو ِم) ،سمٛمٕمٜمك أٟمف ضمرت اًمٕم٤مدة قمغم أ َّن هذا اعمرض ضمٕمؾ
وضم َّؾ ُِمـ ظمّم٤مئّمف أٟمف يٜمت٘مؾ سم٤معمج٤مًمً٦م وسم٤معمالُمً٦م وسم٤معم١مايمٚم٦م ،وم٠م ُْمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُِمـ سم٤مب ومِ ْٕمؾ
اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ضمٕمؾ ُِمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٜم٤مر اإلطمراق ،وم ُ٠م ُِم َر اعمًٚمؿ ّأٓ ُيٚم٘مل ٟمٗمًف ذم اًمٜم٤مرُ ،مثٚمف يم٤م ًُم٤م ىمْمٞم٦م أٟمف
اًمًٌ٥م ،يمام أ َّن اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾً ،مٙم َّـ هذا ُِمـ سم٤مب ومِ ْٕمؾ اًمًٌ٥م.
ٓ ي٠مي إمم هذا اعمريض هبذا اعمرضً ،مٙم ْـ يٜمٌٖمل أ ْن ي٘مقى اقمتامده قمغم اهلل َقم َّز َ
أ ًَم ًْٜمََ٤م ٟمٚمٌس هذه اعمالسمس ذم ؿمدة اًمؼمد ٟمت٘مل هب٤م اًمؼمد ،هؾ يٕم٘مؾ أ َّن إٟمً٤م ًٟمً٤م ي٠مي ذم ؿمدة اًمؼمد ويتجرد ُِمدـ ُمالسمًدف
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٓم٥م -سم٤مب ٓ صٗمر وهق داء ي٠مظمذ اًمٌٓمـ ( ،)5717وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمًالم -سم٤مب ٓ قمدوى وٓ ـمػمة وٓ
ه٤مُم٦م وٓ صٗمر وٓ ٟمقء.)2220( ...
( )2أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)443/2وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط« :صحٞمحش.
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٓم٥م -سم٤مب ٓ ه٤مُم٦م ( ،)5771وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمًالم -سم٤مب ٓ قمدوى وٓ ـمػمة وٓ ه٤مُم٦م وٓ صٗمر وٓ
ٟمقء.)2221( ...
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ِ ِ
وضم َّؾ ضمٕمدؾ
وضم َّؾ أراد زم اًمٕم٤مومٞم٦م َمل ُيّمٌْٜمل رءٟ ،م٘مقل ،ٓ :اومٕمؾ اًمًٌ٥م ،واهلل َقم َّز َ
وخيرج وي٘مقل :إ ْن يم٤من اهلل َقم َّز َ
اًمؼمد ؾمٌٌ٤م ًمإلص٤مسم٦م ،وهلذا أ َُمرٟم٤م أ ْن ٟمت٘مل هذا إُمر وأ ْن ٟمٗمٕمؾ إؾمٌ٤مبً ،مٙم ْـ إذا يم٤من قمغم اقمت٘م٤مد اجل٤مهٚمٞم٦م أ َّن هذه
إُمراض شمٜمت٘مؾ سمٜمٗمًٝم٤م وم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسمٓمؾ ذًمؽ سم٘مقًمف وسمٗمٕمٚمف ،عمَّ٤م ضم٤مء اعمجٜمقن أظمذه وووع يده ذم
َ ٝظ َذ اهللِ ثِ ََ ً ٜبِٚهللِ َظز َو َجؾ» .
اإلٟم٤مء ُصم َّؿ أ َيم ََؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٙم٤مٟمف وىم٤ملَ « :ت ََقـ ِْ ُ
ِ
ِ
أي ٓ قمالىمد٦م عمَِد٤م
دػمة ْ
ُصم َّؿ ىم٤ملَ :
(و َٓ ض َ َر َةَ) ،وهذا هق اًمِم٤مهد ُمـ احلدي٨م .اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َٟم َٗمك اًم ِّٓم َ
يتِم٤مءم اًمٜم٤مس سمف ُِمـ هذه اًمٓمٞمقر ِ
وُمـ همػم هذه اًمٓمٞمقر.
( )1

ِ
ذاح احلدي٨م أ َّن
ُصم َّؿ ىم٤ملَ :
(و َٓ َه َٚم َ ،)ٜاهل٤مُم٦مٟ :مقع ُمـ أٟمقاع اًمٓمػم ،ي٘م٤مل أٟمف ٓ يٓمػم ّإٓ ذم اًمٚمٞمؾ ،وىم٤مل سمٕمض ُ َّ
اهل٤مُم٦م اعم٘مّمقد هب٤م اًم ٌُق َُم٦م ،ويٕمت٘مد أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م أ َّن اعمَ ِّٞم٧م إذا ُم٤مت اٟمت٘مٚم٧م قمٔم٤مُمدف -أو اعم٘متدقل إذا ىمتدؾ -اٟمت٘مٚمد٧م
قمٔم٤مُمف إمم هذا اًمٓم٤مئر ُِمـ سم٤مب اًمتٜم٤مؾمخ ومتًتٛمر شمٓمػم إمم أ ْن ي١مظمذ سمث٠مره ،وهلذا يم٤من قمٜمد اجل٤مهٚمٞم٦م إذا وىمٕمد٧م هدذه
اًمٌقُم٦م أو هذا اًمٓم٤مئر اًمذي يًٛمقٟمف اهل٤مُم٦م اًمذي ٓ يٓمػم ّإٓ ذم اًمٚمٞمؾ قمدغم سمٞمد٧م أطمددهؿ ،ىمد٤مًمقاَٟ :مٕم ِ
د٧م اهل٤مُمد٦م إمم
َ
ص٤مطم٥م هذا اًمٌٞم٧م ٟمٗمًف أو أوٓده ،ذًمؽ أهنؿ رسمٓمقا سملم ُم٤م ؾمٞمحّمؾ ًمّم٤مطم٥م هذا اًمٌٞم٧م وسملم وىمقع هذا اًمٓم٤مئر
قمغم سمٞمتف ،وهذا ومٞمف دقمقى ِ
ًمٕم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م إو٤موم٦م إمم َو ْٕمػ اًمتقيمؾ قمغم اهلل ،وٓ قمالىم٦م هلذا اًمٓم٤مئر سمام ؾمدٞمجري وُمد٤م
ضمرى.
(و َٓ َص ٍَ َر) ،ىمٞمؾ :صٗمر هذا ـم٤مئر ،وىمٞمؾَ :ص َٗمر ؿمٝمر َص َٗم َر ،وذًمؽ أ َّن اًمٕمرب يم٤مٟمقا يتِمد٤مءُمقن هبدذا اًمِمدٝمر،
َ
وهلذا يم٤مٟمقا يٜم٘مٚمقن -يٜمً٠مون -إًمٞمف ،سمٛمٕمٜمك يٜم٘مٚمقن ُحم َ َّرم إمم َص َٗمر ،ومٞم٘م٤مشمٚمقن ذم ُحم َ َّرم ،ويتجٜمٌدقه ذم َصد َٗمرٕ :هندؿ
يتِم٤مءُمقن سمف ،وأٟمف إذا َطم َّم َؾ اًم٘مت٤مل ومٞمف حلّمٚم٧م اهلزيٛم٦م هلؿ .وىمٞمؾ :إهنؿ يتِم٤مءُمقن سم ُٙم ُّؾ َقم َٛمؾ ذم هذا اًمِمٝمر ،يمام
يم٤مٟمقا يتِم٤مءُمقن سم٤مًمزواج ذم ؿمٝمر ؿمقال.
ِ
(و َٓ َٕ َْق َء َو َٓ ُؽ َ
ُقل) ،اًمٜمقء اعم٘مّمقد سمف اًمٜمجقم أو اًمتٜمجدٞمؿ ورسمدط ُمد٤م جيدري قمدغم وضمدف
ي٘مقل :زاد « ُُم ًْٚمؿشَ :
إرض سمحريم٦م هذه اًمٜمجقم ،وؾمٞم٠مي هل٤م سم٤مب ُمًت٘مؾَ ( .و َٓ ُؽ َ
أيْم٤م ُِمـ آقمت٘م٤مدات اجل٤مهٚمٞم٦م وهل
ُقل) ،اًمٖمقل هذا ً
شمّمقر اًمِمٞم٤مـملم ًمٚمٜم٤مس ذم اًم َٗم َالة وذم اخلالء ،ومٝمذه اًمّمقر ٟمٗم٤مه٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

( )1أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمٓم٥م -سم٤مب اًمٓمػمة ( ،)3925واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب إـمٕمٛم٦م -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إيمؾ ُمع اعمجذوم (،)1817
واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اًمٓم٥م -سم٤مب اجلذام ( ،)3542ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم «وٕمٞمػ أيب داودش.
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ي٘مقل :وهلام قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ :
(ٓ َظدْْ َوى َو َٓ ضِ َ َر َة و ُي ًْ ِجبُْ ِل اف ٍَْٖ ُل).
ِ
ِ
درق سمدلم اًمتِمد٤مؤم أو سمدلم اًمٓمدػمة
اًمٗم٠ملُ :مـ اًمتٗم٤مؤل وهق ُمـ سم٤مب ُطم ًْـ اًمٔمـ سم٤مهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ،وهذا هدق اًم َٗم ْ
وضم َّ
دؾ
وضم َّؾ ،وهلذا َظم َٚمؼ اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ،أ َُّم٤م اًمٗم٠مل ومٗمٞمف ُطم ًْـ فمـ سم٤مهلل َقم َّز َ
واًمتٗم٤مؤل .اًمتِم٤مؤم ومٞمف ؾمقء فمـ سم٤مهلل َقم َّز َ
اًمٜمٗمقس وضمٕمؾ ُِمـ ـمٌٞمٕمتٝم٤م أهن٤م شمتٗم٤مءل وشمًتٌنم سمٌٕمض إُمقر ،وهذا ًمٞمس ومٞمف إؿمٙم٤مل .واًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف
وؾمٚمؿ يم٤من يٕمجٌف اًمٗم٠مل ،وهذا هق اعمٓمٚمقبً ،مٙم ْـ ٓ يٙمقن اًمٗم٠مل هق اعمُ َح ِّرك ًمإلٟمً٤من ،هٜم٤م يٜمت٘مؾ إمم آقمتامد قمدغم
وضم َّؾً ،مٙم َّـ َيم َْقن اإلٟمً٤من يًتٌنم هبذا إُمر ويٕمجٌف هذا إُمر ،ومد٤مًمٜمٌل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ يمد٤من
همػم اهلل َقم َّز َ
ظم٤مص٦م ً
ُمثال إذا ظمرج ذم همزوة .وعمَّ٤م ضم٤مء ُؾم َٝم ْٞمؾ ْسمـ َقم ْٛم ٍرو وهق اًمذي يم٤من ؾمٞمٙمت٥م اًمّم ْٚمح
حل ًَٜم٦مَّ ،
ُي ْٕم َج٥م سم٤مٕؾمامء ا َ
دز
سملم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسملم اعمنميملم ُم٤مذا ىم٤مل؟ ىم٤ملَ « :ش ُٓ َؾ َأ ْم ُر ُـ ُْؿ»  .وم٤مًمٗم٠مل ومٞمدف ُطم ًْدـ فمدـ سمد٤مهلل َقم َّ
وضم َّؾ ،سمخالف اًم َّٓمػمة واًمتِم٤مؤم .وهلذا ُهنل قمـ اًمٓمػمة واًمتِم٤مؤم و ُأ ِذن ذم اًمٗم٠ملٟٕ :مف ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُم٤م يؽمشم٥م قمغم
َ
( )1

اًمٓمػمة.
ُصم َّؿ ىم٤مل :ىم٤مًمقا وُم٤م اًمٗم٠مل؟ ىم٤مل( :اف ََُِِ َّ ُ ٜافىٔبَ ُ .)ٜسمٛمٕمٜمك أ ْن يًٛمع اإلٟمً٤من يمٚمٛم٦م ـمٞمٌ٦مُ ،مثؾ ُم٤م يًٛمع اعمدريض
ِ
ـٚء اهللُ»  ،قمٜمددُم٤م يًدٛمع هدذه
ذع ًمزائر اعمريض أ ْن ي٘مقل ًمفَ « :ض ُٓ ٌ
قر َٓ َبـْٖ َس إِ ْن َص َ
يمٚمٛم٦م :ؾم٤ممل ٓ ،سم٠مس .وهلذا ُ ِّ
ِ
وضم َّؾ .واًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ ضمد٤مء ذم طمديثدف ذم
اًمٙمٚمامت يتٗم٤مءل هب٤م ،و ُيم ُّؾ هذا ُمـ ُطم ًْـ اًمٔمـ سم٤مهلل َقم َّز َ
ِ
ِ
ِ
ُي ِس ُـ افيـ بِ َرب ِف» .
« َّ
ٚء» َ َٓ « ،ي ُّق َتَـ َأ َحدُُ ُـ ُْؿ إِٓ َو ُه َق ُ ْ
اًمّمحٞمحشَ « :أ ََٕ ٚظْْْدََ ُح ْس ِـ َطـ َظبْدي ِِبَ ،ؾ ِْ َٔيُـ ِِب َمَ ٚص َ
( )2

( )3

( )4

ي٘مقل وٕيب داود سمًٜمد صحٞمح قمـ ُقم ْ٘م ٌَ٦م سمـ قم٤مُمر ىم٤ملُ :ذ ِيم َرت اًم َّٓمػمة قمٜمد رؾمقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ
ِ
ِ
وضم َّؾً ،مٙم ْـ ٓ يٕمتٛمد
أح َسُْ َُٓ ٚاف ٍَ ُٖلَ ،وَٓ َت َُر ُّد ُم ْسِ ًًم) .إ ًذا اًمٗم٠مل ٟمقع ُمـ اًم َّٓمػمة ًمٙم َّـ ومٞمٝم٤م ُطم ًْـ فمـ سم٤مهلل َقم َّز َ
وم٘م٤ملْ ( :
قمٚمٞمٝم٤م اإلٟمً٤من ،وٓ يٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م ً
قمٛمال ،وهلذا ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ ( :وَٓ َت َُر ُّد ُم ْسِِ ًًم) ،يٕمٜمل ٓ شمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م
ِ
نة ٓ ،سم٠مسً ،مٙم ْـ ٓ ُيٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م َقم َٛمؾ.
وم ْٕمؾٟ ،مٕمؿ شمًتٌنم هب٤م ،شمٜمنمح ٟمٗمًؽ هل٤م ،دمٚم٥م ًمؽ اعمَ َ َّ
ْ ،ٝوَٓ يدْْ َؾع افسٔئَ ِ
ِ
َْ ،ٝوَٓ
َؾ :افِ ُٓؿ َٓ َي ِِٖت بِ َ
أحدُُ ُـ ُْؿ مَ ٚي ُْ َْر ُه َؾِْٔ ْ
َٚت إٓ أ ْٕ َ
ٚحل َسْٚت إٓ أ ْٕ َ َ َ ُ
ُصم َّؿ ىم٤مل( :ؾ٘ذا َرأى َ
( )1ذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم «زاد اعمٕم٤مدش (.)267/3
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمٌقة ذم اإلؾمالم (.)3616
( )3أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)106/4( ،)491/3وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط« :إؾمٜم٤مده صحٞمحش.
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اجلٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وأهٚمٝم٤م -سم٤مب إُمر سمحًـ اًمٔمـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمٜمد اعمقت (.)2877
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َح ْق َل َوَٓ ُؿق َة إٓ بِ َ
ؽ) .اًمِمٞمٓم٤من سم٤مًمٓمٌع يًتٖمؾ ُِمثْؾ هذه إُمقر ،وأطمٞم٤مٟم٤م ىمد يرى اإلٟمً٤من أُمدرا ومٞمٜم٘مددح ذم ىمٚمٌدف
رء ُِمـ آٟم٘مٌ٤مض ُِمـ اًمِمٞمٓم٤من ،وم٠م َُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٌ٤مذة أ ْن يداومع اإلٟمً٤من هدذا إُمدر وي٘مدقل:
ْ ،ٝوَٓ يدْْ َؾع افسٔئَ ِ
ِ
(افِ ُٓؿ َٓ َي ِِٖت بِ َ
َْ ،ٝوَٓ َح ْق َل َوَٓ ُؿق َة إٓ بِ َ
ٕضمؾ أ ْن يدومع ُم٤م أًم٘م٤مه
َٚت إٓ أ ْٕ َ
ؽ)ْ :
ٚحل َسْٚت إٓ أ ْٕ َ َ َ ُ
اًمِمٞمٓم٤من ذم ٟمٗمًف ،وهذا أ ُْمر ـمٌٞمٕمل ،وم٤مإلٟمً٤من ًمٞمس ذم ُم٠مُمـ ،واًمِمٞمٓم٤من يتًٚمط قمغم سمٜمل آدم ،وم٘مد يْمٕمػ اإلٟمً٤من
ذم ُمقىمػً .
ومٛمثال يرى ؿمٞمئً٤م يٙمرهف ،أو يًٛمع ؿمٞمئً٤م يٙمرهف ،أو يقاضمدف ُمقىمٗمد٤م يٙمرهدف ،ومٞمٜم٘مددح ذم ذهٜمدف اًمتِمد٤مؤم
سمٛمًت٘مٌٚمف أو ُمًت٘مٌؾ هذا اًمٕمٛمؾ اًمذي هق ومٞمف ،ومٕمٚمٞمف ُمٌ٤مذة أ ْن يداومع هذا إُمر هبذا اًمٕمالج اًمٜمٌقي.
٤مؾم٥م قمٚمٞمٝم٤م اإلٟمً٤من ًمٞمس ُم٤م يٜم٘مدح ذم اًم٘مٚم٥م ،إ َّٟمَّام اًمدذي
حي َ
ويمام ؾمٞم٠مي ذم إصمر اًمذي سمٕمده ،اًمٓمػمة طم٘م٤م اًمتل ُ َ
يؽمشم٥م قمٚمٞمف َقم َٛمؾَ ( ،مَ ٚأ ْم َو َ
ً
ٚك َأ ْو َرد َك)ً .
وومٕمال َىمٌِ ْٚم َ٧م واقمت٘مدت أ َّن
ومٕمال أٟم٧م أن اؾمتًٚمٛم٧م ًمقؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من،
هلذا اًم َّٓم ْػم أو هلذا إُمر شم٠مصمػم ذم ُمًت٘مٌٚمؽ ،وهلذا اؾمتًٚمٛم٧م ًمف وـم٤موقمتف ،هذه هل اًمٓمػمةً ،مٙمـ يمقٟمدف يٜم٘مددح ذم
ىمٚمٌؽ أو ي٠مي إًمٞمؽ يمٕم٤مرض ،وم٘مد ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ « :ظ ٍِ َل ُِٕمتِل َ
َِ ِ ٝبـٚ
اخلىَُٖ َوافْ ْسـَُٔ ٚن َو َمـَ ٚحـد َث ْ
َأ ْٕ ٍُ َس َٓ ، »ٚو ًَمد َّام ضم٤مء اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم رء أقمٔمؿ ُِمدـ هدذا ،هدذا أن يٜمد٤مذم يمدامل اًمتقطمٞمدد ،يمدام ذم
«ص ِحٞم ِح ُمً ِٚمؿش ضم٤مء اًمّمح٤مسم٦م وم٘م٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل ،إ َّن أطمدٟم٤م ًمٞمجد ذم ٟمٗمًف ُم٤م أ ْن َ ِ
خير ُِمـ اًمًامء أهقن قمٚمٞمف ُِمدـ
َ ْ ُ ْ
اك َ ِ
أ ْن يتٙمٚمؿ سمف ،وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :أ َو َجدُُّّ ُتُُ ُق ُه؟ َذ َ
يح ا ِإل َيًم ِن» َ ،يم َْقٟمٙمؿ اؾمتٕمٔمٛمتٛمقه ،احلٛمد هلل
َص ُ
( )1

( )2

أيْم٤م ُِمـ اإليامن ّ
وإٓ ًمدق يمد٤من إيامٟمدف ودٕمٞم ًٗم٤م
هذا سيح اإليامنَ ،يم َْقن اإلٟمً٤من أن داومع هذه اًم َّٓم ْػمة ،يٕمتؼم هذا ً
ِ
ٓؾمتًٚمؿ عمَِ٤م أًم٘م٤مه اًمِمٞمٓم٤من يمدام اؾمتًدٚمؿ ِود َٕم٤مف اإليدامن ،وذم احلددي٨م أظمدرَ « :
ـر ُه إِ َػ
احل ّْـدُُ هللِ افـذي َرد َأ ْم َ
اف َق ْش َق َش ِ. »ٜ
ِ
ِ
ِ
ذك يمام ىمٚمٜم٤م ،أ َّن
ْش ٌك) .واًمًٌ٥م ذم أهن٤م ْ
ْش ٌك ،افى َ َر ُة ْ
ي٘مقل :قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ُمرومققم٤م( :افى َ َر ُة ْ
ومٞمٝم٤م د ْقمقى ًم ِٕم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥مِ ،
وقم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م ُِمـ ظمّم٤مئص اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
َ َ
ِ
ِ
أي وُم٤م ُِمٜمََّّ٤م ُِمـ أطمد
ي٘مقلَ « :و َُم٤م ُمٜم٤مش -وهذا يمالم ُُمدْْ َرج قمـ اسمـ ُمًٕمقد« -إِ ََّٓ ،و ًَمٙم َّـ اهلل ُي ْذهٌُ ُف سمِ٤مًمتَّ ََّقيم ِؾشْ .
( )3

( )1أظمرضمف اسمـ قمً٤ميمر ذم «شم٤مريخ سمٖمدادش (.)242/11
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من اًمقؾمقؾم٦م ذم اإليامن ،وُم٤م ي٘مقًمف ُمـ وضمده٤م (.)132
( )3أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب إدب -سم٤مب رد اًمقؾمقؾم٦م ( ،)5112وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح أيب داودش.
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ظم٤مصد٦م ذم ُِمثْدؾ هدذه اعمقاىمدػ اًمتدل
ّإٓ ويٕمؽميف هذا إُمر .يمام ىمٚم٧م إ َّن اًم٘مٚمقب وٕمٞمٗم٦م واًمِمٞمٓم٤من يًتٖمؾ هذاَّ ،
يْمٕمػ ومٞمٝم٤م اإلٟمً٤من ،ومرسمام َىم َذف ذم ىمٚمٌفًَ ،م ِٙمـ يدومع هذا إُمر سم٘مقة اًمتقيمؾ قمغم اهلل َقم َّز وضم َّؾِ ،
وقمٔمؿ اًمتقيمؾ قمغم
َ
َّ
ْ
َّ
ِ
وضم َّؾ.
وضم َّؾ ،وصدْْ ق اًمتقيمؾ قمغم اهلل َقم َّز َ
اهلل َقم َّز َ
ي٘مقل :وٕمحد ُِمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف( :مـ رد ْتف افىر ُة ظـ ح ِ ِ
ْش َك) .سمٛمٕمٜمك َُمـ َشمرك
َ ْ َ ُ ََ َ ْ َ َ
ٚجتفَ ،ؾ ََدْْ َأ ْ َ
ُم٤م َقم َزم قمٚمٞمف سمًٌ٥م هذا اًمٓم٤مئر أو سمًٌ٥م هذا اًمٌمء اًمذي شمِم٤مءم سمفَ ،وم ِٗم ْٕم ًال وىمع ذم اًمٓمػمةً ،مٙمـ َيم َْقٟمف يٕمؽميدف هدذا
إُمر ويداومٕمف ويٛميض ومٞمام َقم َزم قمٚمٞمف ،هذا إ ْن ؿم٤مء اهلل ٓ ُي َ١م ِّصمر قمٚمٞمفً ،مٙم ْـ ًمِ َٞم ْح َذر اعمًٚمؿ أ ْن يؽمك هذا إُمر اًمدذي
َقم َزم قمٚمٞمف ،سمًٌ٥م هذا اًمٌمء اًمذي شمِم٤مءم سمفٟٕ :مف إ ْن و َىمع هذا إُمر وم٘مد و َىمع ذم ُم٤م ذيمدر اسمدـ ُمًدٕمقد ريض اهلل
( )1

قمٜمف :أ َّن َُمـ َر َّدشمف اًم َّٓمػمة قمـ طم٤مضمتف وم٘مد أذك.
ىم٤مًمقا :وُم٤م يم َّٗم٤مرة ذًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤ملَ ( :أ ْن َي َُ َ
ـر َكَ ،و َٓ إِفَـ َف
ـر إِٓ َض ْ ُ
ـر َكَ ،و َٓ َض ْ َ
ـر إِٓ خََ ْ ُ
قل افِ ُٓؿ َٓ َخَ ْ َ
َر َك) .سمٛمٕمٜمك أٟمف َُمـ َطم َّم َؾ ًمف هذا إُمر وهمٚم٥م قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ذم هذه احل٤مًم٦م ،وم٤معمخرج ُِمد ْـ ذًمدؽ واًمتقسمد٦م ُِمد ْـ
َؽ ْ ُ
َر َك) ،سمٛمٕمٜمك أ َّن
ذًمؽ ،أ ْن ُ َ
جيدِِّّ د إيامٟمف هبذا اًمٚمٗمظ اًمذي ُذيمر( ،افِ ُٓؿ َٓ خََ ْ َر إِٓ خََ ْ ُر َكَ ،و َٓ َض ْ َر إِٓ َض ْ ُر َكَ ،و َٓ إِفَ َف َؽ ْ ُ
ُيمُؾ ُم٤م ؾمٞمّمٞمٌٜمل وُم٤م أص٤مسمٜمل إ َّٟمَّام هق سمٞمددك وطمددك ٓ إًمدف همدػمك ٓ ،قمالىمد٦م هلدذه اًمٓمٞمدقر ،وٓ قمالىمد٦م هلد١مٓء
إؿمخ٤مص سمذًمؽ.
ُصم َّؿ َذ َيمَر طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس( :إِٕ ًَم افى َ َر ُة َمَ ٚأ ْم َو َ
ٚك َأ ْو َرد َك) .يمام ذيمدرت ًمٙمدؿ ؾمد٤مسم٘م٤م أ َّن اًم َّٓمدػمة اًمتدل ومِ ْٕم ً
دال
٤مؾم٥م قمٚمٞمٝم٤م اإلٟمً٤من أو اًمتل شم٘مدح ذم يمامل شمقطمٞمده وأطمٞم٤مٟم٤م ذم أصؾ شمقطمٞمده هل اًمتل يؽمشم٥م قمٚمٞمٝمد٤م ومِ ْٕمدؾ ،إ َُّمد٤م
حي َ
َُ
ومِ ْٕمؾ ْشمرك ،أو ومِ ْٕمؾ أ ْن يٛميض ذم هذا إُمر سمًٌ٥م هذا اًمٓم٤مئر.
ٚب َمَ ٚجٚء ِِف افتْْ ِ
ج ِ
ٔؿ
َب ُ
َ
ِ
ِ
ٔح ِف» َؿ َٚل َؿتَٚد ُة َ :خ َِ َؼ اهللُ ه ِذهِ افُّْج ِ ٍ
ٚري ِِف «ص ِح ِ
قم ٚفِِن َٔٚض ِ ِ
غ،
َ
َ
َ
َؿ َٚل افبُ َخ ِ ُّ
قم فثَ َ ث ِز َيْ ً ٜفِس ًَمءَ ،و ُر ُج ً
ُ َ
وظ َ م ٍ
ٚت ُ ُْيتَ َدى ِ َِبَ ،ٚؾ َّ ْـ َتَٖو َل ؾِ ََٔٓ ٚؽ ْ َر َذفِ َ
ٚع َٕ ِهٔبَ ُفَ ،و َت َُِ َ
ػ َمِ َٓ ٚظ ِْ َؿ فَ ُف بِ ِفْ .إتَ َٓك .
ؽَ :أ ْخىََٖ َو َأ َض َ
َ َ َ
( )2

()3

( )1هٙمذا ىم٤مل اًمِمٞمخ ،واًمّمقاب :اسمـ قمٛمرو.
( )2شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
ً
شمٕمٚمٞم٘م٤م ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ -سم٤مب ذم اًمٜمجقم (ومتح اًمٌ٤مري.)296/6 :
( )3ذيمره اًمٌخ٤مري
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ٚد ُة َت ًَ ُِّ َؿ َمَْ ِ
افَ َّ ِرَ ،و ََل ْ ُي َرخ ِ
ٚز ِل َ
ص ْاب ُـ ُظََْْٔٔ َ ٜؾِ ِٔف َذ َـ َر ُه َح ْر ٌب َظْْ ُٓ ًَم .
َو َـ ِر َه َؿتَ َ
َو َرخ َص ِِف َت ًَ ُِّ ِؿ ادََْ ِ
مح ُد َوإِ ْش َح ُ
ٚق .
ٚز ِل َأ ْ َ
()1

()2

اجلْ َُ ٜم ْد ِم ُـ َْ
قن َ
قشك َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
اخل ّْ ِرَ ،و ُم َهد ٌق
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿَ « :ث َ َث ٌَ َٓ ٜي ْد ُخ ُِ َ
َو َظ ْـ أَ ِِب ُم َ
ٚن ِِف «ص ِح ِ
ِ
ِ
ٔح ِف».
مح ُد َو ْاب ُـ ِحب َ
َ
بِٚفس ْح ِرَ ،و َؿٚض ُع افرح ِؿ» َر َو ُاه َأ ْ َ
( )3

()4

دحر واًمٙمٝم٤مٟمد٦م واًم َّٓمدػمة وهدل ُمًد٠مًم٦م اًمتٜمجدٞمؿ،
اٟمت٘مؾ اعم١مًمػ ً
سم٤مًمً ْ
أيْم٤م إمم ُمً٠مًم٦م ُمرشمٌٓم٦م سم٤معمً٤مئؾ اًمًد٤مسم٘م٦م ِّ
واًمتٜمجٞمؿ يمام قمرومٝم٤م أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ :آؾمتدٓل سم٤مٕطمقال اًم َٗم َٚم ِٙم َّٞم٦م قمدغم احلدقادث إرودٞم٦م .آؾمدتدٓل سمد٤مٕطمقال
َّ
ِ
أي آؾمتدٓل هبذه اًمٜمجقم ،سم٤مضمتامقمٝم٤م واومؽماىمٝم٤م وفمٝمقره٤م و ُأ ُومقهل٤م ،قمغم ُم٤م جيري قمغم وضمف إرض.
اًم َٗم َٚمٙم َّٞم٦مْ :
ِ ِ
ذك اًمّم٤مسمئ٦م وه١مٓء اًمذيـ ُسم ِٕم َ٨م ومٞمٝمؿ ٟمٌٞمٜمد٤م إسمدراهٞمؿ قمٚمٞمدف وقمدغم ٟمٌٞمٜمد٤م أومْمدؾ
وأصؾ اًمتٜمجٞمؿ ُم٠مظمقذ ُمـ ْ
ٍم َوم٦م هلذا
اًمّمالة وأ َشمَؿ اًمتًٚمٞمؿ ،ه١مٓء قمٌدوا هذه اًمٙمقايم٥م ،وسمٜمقا هل٤م اهلٞم٤ميمؾ ْ -
أي اعمٕم٤مسمد -واقمت٘مدوا أهن٤م هل اعمُ َ ِّ
َ
اًمٕم٤ممل ،وشمٌٕمٝمؿ قمغم هذا آقمت٘م٤مد اًمٗم٤مؾمد اًمٗمالؾمٗم٦م ،وهلذا قم َّٔمٛمقا اًمٜمجدقم ،وسومدقا هلد٤م أٟمقاقمد٤م ُِمدـ اًمٕمٌد٤مدات،
ِ
ًمٙمـ
وضم َّؾ ،وأهن٤م ًمٞمً٧م سمح٤مدث ،واٟمت٘مؾ هذا آقمت٘م٤مد اًمٗم٤مؾمد إمم سمٕمض اعمًٚمٛملم ْ
واقمت٘مدوا أهن٤م ىمديٛم٦م سمِ٘مدََ م اهلل َقم َّز َ
ِ
نم ِك ،وهلذا ٟم٘مؾ اإلُم٤مم
وضم َّؾً ،مٙم ْـ ضمٕمٚمقه٤م ؾمًٌٌ٤م ،ومٝمذا ً
دون أ ْن يٕمت٘مدوا أهن٤م شمٜمٗمع وشمي ُمع اهلل َقم َّز َ
أيْم٤م ٟمقع ُمـ اًم ِّ ْ
وضم َّؾ َظم َٚمؼ هذه اًمٜمجقم ًمثالث وم٘مط:
اًمٌخ٤مري رمحف اهلل قمـ ىمت٤مدة أ َّن اهلل َقم َّز َ
ٔح﴾ .
إول :زيٜم٦م ًمٚمًامءَ ﴿ :وفَ ََدْْ َزَيْ ٚافس ًَم َء افدُُّّ ْٕ َٔ ٚبِ َّ َهٚبِ َ
( )5

قم ٚفِن َٔٚضِ ِ
غ﴾ .
ٔح َو َج ًَ َِْْ َ
إَ ْمر افث ِِٚن :ضمٕمٚمٝم٤م ُر ًضمق ًُم٤م ًمٚمِمٞم٤مـملمَ ﴿ :وفَ ََ ْدْ َزَيْ ٚافس ًَمء افدُُّّ ْٕ َٔ ٚبِ َّ َهٚبِ َ
َٚهُ ٚر ُج ً
( )6

( )1اٟمٔمر« :ومتح اًمٌ٤مريش ٓسمـ رضم٥م (.)296/2
( )2اٟمٔمر« :ومتح اًمٌ٤مريش ٓسمـ رضم٥م ( ،)296/2وىم٤مل« :ومرظمص ومٞمف :اًمٜمخٕمل وجم٤مهد وأمحدش.
( )3هق :قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس سمـ َؾمٚمٞمؿ سمـ ُطم َّْم٤مر سمـ طمرب سمـ قم٤مُمر ،أسمق ُمقؾمك ،إؿمٕمري .ىمدم ُمٙم٦م وم٠مؾمٚمؿ .اؾمتٕمٛمٚمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
قمغم سمٕمض اًمٞمٛمـ ،يمزسمٞمد وقمدن وأقمامهلام ،واؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر قمغم اًم ٌٍمة سمٕمد اعمٖمػمة ،وم٤مومتتح إهقاز صمؿ أصٌٝم٤من ،صمؿ اؾمتٕمٛمٚمف قمثامن قمغم اًمٙمقوم٦م،
صمؿ يم٤من أطمد احلٙمٛملم سمّمٗملم ،صمؿ اقمتزل اًمٗمري٘ملمُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ُ « )300/1أ ْؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ( )163/2اإلص٤مسم٦م
(.)213 –211/4
( )4أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)399/4وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط« :هذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ًمْمٕمػ أيب طمريزش.
( )5ؾمقرة اعمٚمؽ.5 :
( )6ؾمقرة اعمٚمؽ.5 :
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إَمر افثٚفِ :ٞقمالُم٤مت هيتدى هب٤م﴿ :وظ م ٍ
ٚت َوبِٚفْ ْج ِؿ ُه ْؿ َ ُْيتََدُُ و َن﴾ .
َ َ َ
ُ
ْ
«ومٛمـ شم٠مول ومِٞم َٝم٤م همػم َذًمِ َؽ أظمٓم٠م وأو٤مع ٟمّمٞمٌفش ،سمٛمٕمٜمك َُمـ اقمت٘مد ومٞمٝم٤م همػم هذه إُمدقر اًمدثالث .وهلدذا عمَّد٤م
( )1

ُيم ًُِ َٗم ْ٧م اًمِمٛمس قمغم َقم ْٝمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،م٤مذا ىم٤مل اًمٜم٤مس قمغم قم٤مدة أهؾ اجل٤مهٚمٞمد٦م؟ اٟمٙمًدٗم٧م عمدقت
ٚن َ -أوَ َٓ :شمٜمْ َْخ ًِ َٗم ِ
ِ
ِ
إسمراهٞمؿ ،وم٠مظمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :أن افنّس واف ََّر آيتَ ِ ِ
٤من-
َٚن م ْـ آ َيٚت اهللِ َٓ َتْْ ََُس ٍَ ِ ْ
ْ َ َ ََ َ
ِ ِِ
ٍ
ِ ِ
أي قمالىم٦م سملم ُم٤م جيري قمغم وضمف إرض وطمريم٦م هذه اًمٜمجقم وُم٤م َىمدََّّ ره اهلل َقم َّز
دَ ْقت َأ َحد َو َٓ َحل َٔٚتف» ً ،مٞمس هٜم٤مك ّ
( )2

وضم َّؾ ومٞمٝم٤م.
َ
اعمُٜمَ َِّجٛمقن -أهؾ اًمتٜمجٞمؿ -رسمٓمقا سملم هذه إضمرام وسملم ُم٤م جيري قمغم وضمف إرض ،وهلذا زقمٛمقا أٟمف إذا ـمٚمع
هذا اًمٜمََّّجؿ ومًٞمقًمد قمٔمٞمؿ ،وإذا أ َومؾ هذا اًمٜمََّّجؿ أو همرب هذا اًمٜمََّّجؿ ومًٞمٛمقت قمٔمٞمؿ ،وإذا اضمتٛمٕم٧م هذه اًمٜمجقم ذم
هذه ِ
دز
ومٛمـ اقمت٘مد أهن٤م شمٜمٗمع وشميد ُمدع اهلل َقم َّ
اجل َٝم٦م ومًٞمحدث يمذا ،وإذا َطم َّم َؾ هلذه اًمٜمجقم يمذا ومًٞمحّمؾ يمذاَ ،
اًمّم٤مسمِئَ٦م اًمذيـ ُسم ِٕم َ٨م ومٞمٝمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهذا هق اقمت٘م٤مد اًمٗمالؾمٗم٦م .و َُمـ اقمت٘مد أهند٤م
وضم َّؾ ومٝمذا ُيم ْٗم ُر َّ
َ
وضم َّ
دؾ َمل
ؾمًٌٌ٤م وم٘مد ارشمٙم٥م يمٌػمة ويمام ىم٤مل ىمت٤مدة أو٤مع ٟمّمٞمٌف ،وارشمٙم٥م أ ُْم ًرا ىم٤مدطم٤م ذم يمامل شمقطمٞمددهَّ ٕ :ن اهلل َقم َّ
دز َ
يرشم٥م هذا اًمًٌ٥م قمغم هذا اعمًٌ٥مَ ،مل جيٕمؾ هٜم٤مك قمالىم٦م سملم هذه اًمٜمجقم وسملم ُم٤م جيري قمغم وضمف إرض ،وؾمٞم٠مي
طمدي٨مَ « :أصبح ِمـ ِظب ِ
ٚدي ُم ْٗ ِم ٌـ ِِب َو َـَٚؾِ ٌر» ،قمٜمدُم٤م ىم٤مل سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ُُمٓمِ ْر َٟمَ٤م سمِٜمَ َْق ِء يمذا ويمذا .
ْ َ َ ْ َ
ي٘مقل« :وشمٙمٚمػ َُم٤م َٓ قمٚمؿ ًَم ُف سمِ ِفشٟٕ :مف ا َّدقمك ِقم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م ،ومٙمقٟمف رسمط سملم ُم٤م جيري قمغم وضمف إرض وطمريم٦م
( )3

هذه اًمٜمجقم ،ومٝمذا ومٞمف شمٙمٚمػ عمَِ٤م هم٤مب قمٜمف.

ي٘مقل« :ويمره ىمت٤مدة شمٕمٚمؿ ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر و َمل يرظمص اسمـ ُقمٞمٞمٜمَ َ٦م ومِ ِٞمفش ،سمٕمض أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ َهن َك أ ْن يتقؾمع اإلٟمً٤من ذم
ْ َْ
َ
ِ
ِ
جير إمم اًمقىمقع ذم اعمحٔمدقر وهدق أ َّن
َشم َٕمٚمؿ ُم٤م ُي ًَ َّٛمك سمٕم ْٚمؿ اًم َٗم َٚمؽ اعمُتَ َٕم ّٚمؼ سم٤مًمٜمجقمٟٕ :مف ي٘مقل اًمتقؾمع ذم هذا اًمٕم ْٚمؿ َ ُ
اإلٟمً٤من يٕمت٘مد أ َّن هلذه اًمٜمجقم شم٠مصمػم ومٞمام جيري قمغم وضمف إرض وذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أٟمف ٓ ُم٤مٟمع أ ْن يتٕمٚمؿ اإلٟمً٤من
( )1ؾمقرة اًمٜمحؾ.16 :
) (2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٛمٕم٦م -سم٤مب اًمّمالة ذم يمًقف اًمِمٛمس ( ،)1042وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٙمًقف -سم٤مب ذيمر اًمٜمداء سمّمالة
اًمٙمًقف اًمّمالة ضم٤مُمٕم٦م (.)914
قن﴾ ( ،)1083وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب
قن ِر ْز َؿ ُُ ْؿ َإٔ ُُ ْؿ ُت َُذ ُب َ
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٛمٕم٦م -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َ َْت ًَ ُِ َ
سمٞم٤من يمٗمر ُمـ ىم٤مل ُمٓمرٟم٤م سم٤مًمٜمقء (ُ ،)71مـ طمدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل ريض اهلل قمٜمف.
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ِ
ِ
ٕضمؾ ً
ُمثال أ ْن يٕمرف
ُمـ ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر وُمٜم٤مزل هذه اًمٜمجقم سم َ٘مدْْ ِر احل٤مضم٦م ،عمٕمروم٦م ادم٤مه اًم٘مٌْ َٚم٦م ،عمٕمروم٦م ومّمقل اًمًٜم٦مْ ،
أهؾ اًمزراقم٦م ُمتك يزرقمقن هذا اًمٜمقع وُمتك ٓ يزرقمقن هذا اًمٜمقعَّ ٕ :ن ًم ُٙم ُّؾ ٟمقع ُِمـ إٟمقاع ومّمؾ يٜم٤مؾمٌف.
محد َوإِ ْؾم َح٤مقش ،يٕمٜمل اًمٌمء اًمذي قمغم َىمدْْ ِر احل٤مضم٦م.
ي٘مقل« :ذيمره َطم ْرب َقمٜمْ ُٝم َام ،ورظمص ِذم شمٕمٚمؿ اعمٜم٤مزل َأ ْ َ

ي٘مقل :قمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :ث َ َث ٌَ َٓ ٜيدْْ خُُ ُِق َن َ
اجلْ َُ ،ٜمدْْ ِم ُـ
َ
اخل ّْ ِرَ ،و ُم َهد ٌق بِٚفس ْح ِرَ ،و َؿٚضِ ُع فِر ِح ِؿ» .
هذه ُِمـ أطم٤مدي٨م اًمققمٞمد ،واحلدي٨م قمٜمد احل٤ميمؿ و َذ َيمَر أٟمف قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وواوم٘مف َّ
اًمدذ َهٌِل رمحدف
اهلل .ومٝمذا احلدي٨م ُِمـ أطم٤مدي٨م اًمققمٞمد اًمتل ُشم ُْ١م َظمذ قمغم فم٤مهره٤مَ ،
ومدذيمر اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿَ ( :ث َ َثـ ٌَٓ ٜ
()1

أي ًمٞمس اًمِم٤مرب ،إٟمام اًمِم٤مرب اًمذي أدُمـ واؾمتٛمر قمغم هذا اًمٕمٛمؾِ َ ،
َيدْْ خُُ ُِق َن َ
وذب اخلٛمر يمام
اجلْ َُ :ٜمدْْ ِم ُـ َ ْ
َخ ِْر)ْ ،
ٓ خيٗمك قمٚمٞمٙمؿ يمٌػمة ُِمـ اًمٙمٌ٤مئرً ،مٙم ْـ ٓ خيرج ص٤مطمٌٝم٤م ُِمـ دائرة اإلؾمالم ،وم٘مقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ :
(ٓ
َيدْْ خُُ ُِق َن َ
اجلْ َ ،)ٜمحٚمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ أهنؿ ٓ يدظمٚمقهن٤م ُِمـ َّأول َو ْه َٚم٦م .وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مل ٓ :يدظمٚمقن اجلٜمََّّ٦م إذا َمل يٙمـ ُمٕمٝمؿ
حت َٛمؾ قمغم فم٤مهرهد٤م
طمًٜم٤مت راضمح٤مت .وقمغم ُيمُؾ طم٤مل هذا يمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ ُِمـ أطم٤مدي٨م اًمققمٞمد ،وأطم٤مدي٨م اًمققمٞمد ُ ْ
ُ
ودم َٛمع ُمع ٟمّمقص اًمققمد .ومال ُشمُ١مظمذ ٟمّمقص اًمققمٞمد قمغم طمدة يمام صٜمع اخلقارج واًمققمٞمدي٦م ُِمـ اعمُ ْٕمتَ ََزًم٦م ،أظمذوا
ُِمثْؾ هذا احلدي٨م وىم٤مًمقا :إ َّن ؿم٤مرب اخلٛمر يم٤مومر ،ظم٤مرج قمـ دائرة اإلؾمالم ،وم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد٤ملَ :
(ٓ
َيدْْ خُُ ُؾ َ
اجلْ َ ،)ٜومال يٛمٙمـ أ ْن يدظمؾ اجلٜمََّّ٦م سمح٤مل ُِمـ إطمقالً ،مٙم ْـ ًمق وٛمقا هذا احلدي٨م إمم طمدي٨م آظمدر ،وهدق
اًمر ِاوي :ويم٤من ُي ْ١م َشمَك
حلدّّ  ،ي٘مقل َّ
مح٤مراُ ،أي سمف إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞم٘مٞمؿ قمٚمٞمف ا َ
طمدي٨م اًمرضمؾ اًمذي ُي ْٚم َ٘م٥م ً
ذ ِ
ب اخلٛمر ،وم٘م٤مل أطمد اًمّمح٤مسم٦مً :مٕمٜمف اهللُ ،م٤م أيمثر ُم٤م ُي ْ١م َشمَك سمف ذم ذًمدؽ ،وم٘مد٤مل اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف
سمف يمثػما ذم ُ ْ
ــ اهللُ َص ِ
ـٚر َب
وؾمٚمؿ ،»َٓ « :هن٤مه أ ْن يٚمٕمٜمفُ ،مع أ َّن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يٚمٕمدـ ؿمد٤مرب اخلٛمدر« ،فَ ًَ َ
ِ
َ
حل ْٙمْؿ قمغم وضمف اخلّمدقص،
اخل ّْ ِر»  ،ىم٤ملُ َٕٕ ،َٓ « :ف ُُي ُّ
 ٛاهللَ َو َر ُشقفَ ُف»  ،سمٛمٕمٜمك أٟمف ًمف َقم َٛمؾ آظمر يٜمٗمل قمٜمف هذا ا ُ
( )2

( )3

ومٝمذا يدل قمغم أ َّن هذه اًمٜمّمقص ٓ ُشم ُْ١مظمذ قمغم فم٤مهره٤م سم٢مـمالق.
( )1أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)399/4وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط« :هذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ًمْمٕمػ أيب طمريزش.
( )2أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)71،25/2وأسمق داود ذم يمت٤مب إذسم٦م -سم٤مب اًمٕمٜم٥م يٕمٍم ًمٚمخٛمر ( ،)3674واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب
إذسم٦م -سم٤مب ًمٕمٜم٧م اخلٛمر قمغم قمنمة أوضمف (.)3380
( )3مل أىمػ قمٚمٞمف.
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(و ُم َهد ٌق بِٚفس ْح ِر) ،يمام َذ َيمَر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم احلدي٨م اًمذي ذم اًمتٜمجٞمؿ أ َّن اًمتٜمجٞمؿ ٟمقع
ُصم َّؿ َذ َيمَرَ :
ِ
ِ
ويمقن اًمتٜمجٞمؿ ٟمقع ُِمـ اًم ًِّ ْح ِر َ
جلدرم اًمدذي هدق
ُمـ اًم ًِّ ْح ِر ْ ،
دؿ هدذا ا ُ
ومذ َيمَر اعم١مًمػ هذا احلدي٨م هٜمد٤م ًمٞمٌدلم قم َٔم َ
( )1

اًمتٜمجٞمؿ.
ِ
ِ
وضم َّؾ ىم٤ملَ ﴿ :ؾ َٓ ْؾ َظ َس ْٔتُ ُْؿ إِن َت ََقف ْٔتُ ُْؿ َأن ُت ٍْ ِسدُُ وا ِِف إَ ْر ِ
ض َو ُت ََى ًُقا َأ ْر َح َٚم ُُ ُْؿ﴾ ،
(و َؿٚض ُع افرح ِؿِ) ،واهلل َقم َّز َ
َ
ِ
ِ
وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح « َأن افر ِح َؿ ُم ًَِ ََ ٌ ٜبِٚف ًَ ْر ِ
شَ ،ت َُ ُ
أيْمد٤م
ــ َؿىَ ًَْ ِـل» ً .
قل :اف ُ
ـع َم ْ
ِٓؿ ص ْؾ َم ْـ َو َص َِْل َوا ْؿىَ ْ
( )2

( )3

اًمر ِطمؿ يمٌػمة ُِمـ اًمٙمٌ٤مئر.
ىمٓمٞمٕم٦م َّ

بٚب م ٚجٚء ِِف ِآشتِس ََ ِ
ٚء بِ َْ ْٕ َٕٚق ِاء
ْ ْ
َ ُ َ َ َ

﴿و َ َْت ًَ ُِق َن ِر ْز َؿ ُُ ُْؿ َإٔ ُُ ُْؿ ُت ََُذ ُبق َن﴾ .
َؿ َٚل اهللُ َت ًَ َٚػَ :
ِ
ِ ٍ َ
ِض اهللُ َظْْ ُف َأن َر ُش َ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِْٔ ِف َو َشِ َؿ َؿ َٚلَ « :أ ْر َب ٌع ِِف ُأمتِل ِم ْـ َأ ْم ِر
َو َظ ْـ أَ ِِب َمٚفؽ ا ْٕ ْص ًَ ِري َر َ
ِ ِ
َْ ِ ِ ِ
ٚبَ ،وافى ًْ ُـ ِِف ْإَ ْٕ َس ِ
قّن ُـ :افْ ٍَ ْخ ُر بِ ْْ َٕٚح َس ِ
ٚء بِٚفُّْ ُج ِ
ٚح ُ. »ٜ
قمَ ،وافَْٔ َ
س ُـ َ
ٚبَ ،وآ ْشت ْس ََ ُ
اجلٚهَِٔ َٓ ٜي ْ ُ
ِ
َ ٛؿبْ َؾ َم ْق ِْتُ ،ٚت ََ ُٚم َي ْق َم افْ ََِٔ َٚم َِ ٜو َظ َِْٔ َِِٓ ٚس َب ٌٚل ِم ْـ َؿىِ َر ٍ
ان َو ِد ْر ٌع ِم ْـ َج َر ٍ
ب» َر َو ُاه
َو َؿ َٚل« :افْٚئ َح ُ ٜإ ِ َذا ََل ْ َتتُ ْ
ْ
َ
ُم ْسِِ ٌؿ.
ِ
ٍِ ِ
ِ
افهبْ ِح بِ ُْ
ِض اهللُ َظْْ ُف َؿ َٚلَ :صذ فَََْ ٚر ُش ُ
ٚحل َد ْيبِ َٔ َِ ٜظ َذ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َشِ َؿ َص َ َة ُّ
َو ََُل ًَم َظ ْـ َز ْيد ْب ِـ َخٚفد َر َ
()4

( )5

()6

()7

( )8

قمٚمام ُمـ اًمٜمجقم اىمتٌس ؿمٕمٌ٦م ُمـ اًمًحرش.
( )1أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمٓم٥م -سم٤مب ذم اًمٜمجقد (ُ ،)3905مر ً
ومققم٤مُ« :مـ اىمتٌس ً
( )2ؾمقرة حمٛمد.22 :
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إدب -سم٤مب ُمـ وصؾ وصٚمف اهلل ( ،) 5989وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب -سم٤مب صٚم٦م اًمرطمؿ
وحتريؿ ىمٓمٞمٕمتٝم٤م (.)2555
( )4ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م.82 :
أيْم٤م ًمف صحٌ٦م ،وىم٤مل زم أسمق
( )5هق اًمّمح٤ميب :يمٕم٥م سمـ قم٤مصؿ إؿمٕمري ،ىم٤مل اسمـ أيب أويس :يمٜمٞمتف أسمق ُم٤مًمؽ ،وي٘م٤مل :اؾمؿ أيب ُم٤مًمؽ قمٛمرو ً
ص٤مًمح قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ص٤مًمح قمـ طم٤مشمؿ سمـ طمري٨م قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أيب ُمريؿ احلٙمٛمل ؾمٛمع قمٌد اًمرمحـ سمـ همٜمؿ ؾمٛمع أسم٤م ُم٤مًمؽ إؿمٕمري قمـ اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل« :ينمب ٟم٤مس ُمـ أُمتل اخلٛمر يًٛمقهن٤م سمٖمػم اؾمٛمٝم٤مش ،اٟمٔمر :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم.)221/7( :
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز -سم٤مب اًمتِمديد ذم اًمٜمٞم٤مطم٦م (.)934
(ُ )7م٤م ىمٌٚمف.
( )8هق :اًمّمح٤ميب زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل .خمتٚمػ ذم يمٜمٞمتف :وم٘مٞمؾ :أسمق زرقم٦م ،وأسمق قمٌد اًمرمحـ ،وأسمق ـمٚمح٦م .ؿمٝمد احلديٌٞم٦م ،ويم٤من ُمٕمف ًمقاء ضمٝمٞمٜم٦م
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إِ ْث ِر شًم ٍء َـ َِ ْ ٕٚ
ف َأ َؿبْ َؾ َظ َذ افْ ِ
ون َم َ
ٚذا َؿ َٚل َر ُّب ُُ ْؿ؟ َؿٚفُقا اهللُ َو َر ُشقفُ ُف أَ ْظ َِ َؿ
ك َ
ٚسَ ،ؾ ََ َٚلَ « :ه ْؾ َت ْد ُر َ
 ٝم َـ افِْٔ ِؾَ ،ؾ ًَِم ْإ َ َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
محتِ ِفَ ،ؾ َذفِ َ
ؽ ُم ْٗ ِم ٌـ ِِب َـٚؾِ ٌر
َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َأ ْصبَ َح م ْـ ظبَٚدي ُم ْٗم ٌـ ِِب َو َـٚؾ ٌرَ ،ؾَٖمَ ٚم ْـ َؿ َٚل ُمى ْر َٕ ٚبِ ٍَ ْو ِؾ اهللِ َو َر ْ َ
ؽ َـٚؾ ِ ٌر ِِب ُم ْٗ ِم ٌـ بِٚفْ َُ ْق َـ ِ
بِٚفْ َُ ْق َـ ِ
َ ،ٛو َأمَ ٚم ْـ َؿ َٚل ُمى ِ ْر َٕ ٚبَِْ ْق ِء َـ َذا َو َـ َذاَ ،ؾ َذفِ َ
. »ٛ
()1

ٚس مًََْٚه ،وؾِ ِٔف َؿ َٚل بً ُوٓؿ فَ ََ ْدْ صدََ َق ََٕقء َـ ََذا و َـ ََذا َؾَٖ ْٕ َز ََل اهللُ ه ِذ ِه أي ِ
ِ ِ
ِ
ٚتَ ﴿ :ؾ َ
َ
َ
َ
َوفَـ ُٓ ًَم م ْـ َحدي ٞا ْب ِـ َظب ٍ َ ْ ُ َ
َ
َْ ُ ْ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
َٚب م ُُْْ ٍ
يؿ (ِِ )77ف ـِتَ ٍ
ُـقن (ٓ )78
ٔؿ ( )76إِٕ ُف فَ َُ ْرآ ٌن َـ َِر ٌ
ُأ ْؿس ُؿ بِ َّ َقاؿ ِع افُّْ ُُّجق ِم (َ )75وإِٕ ُف فَ ََ َس ٌؿ ف ْق َت ًْ َِ ُّق َن َظي ٌ
احل ِد ِ
ِ
َي َّ ُّس ُف إِٓ ادُىَٓ ُرو َن (َ )79ت ِ
غ (َ )88أ َؾبِ َٓ َذا َْ
َْز ٌ
يَ ٞإٔتُُؿ ُّمدْْ ِهُُْق َن (َ )81و َ َْت ًَ ُِق َن ِر ْز َؿ ُُ ُْؿ َإٔ ُُ ُْؿ
يؾ مـ رب افْ ًَٚدَ َ
( )2

ُت ََُذ ُبق َن﴾ .
( )3

سمٕمد هذا َذ َيمَر ُمً٠مًم٦م آؾمتً٘م٤مء سم٤مٕٟمقاء وهل اًمٜمجقم ،وهل ُمتٕمٚم٘م٦م سمٛمً٠مًم٦م اًمتٜمجٞمؿً ،مٙمـ ُِمدـ سمد٤مب َقم ْٓم ِ
دػ
ْ

اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم :وٕ َّن أيمثر أٟمقاع اًمتٜمجٞمؿ ذم هذه إُ َُّم٦م ذم ذاك اًمزُمـ ُمً٠مًم٦م آؾمتً٘م٤مء سم٤مٕٟمقاء ،إو٤موم٦م إمم أٟمدف
ر َّسمام َظم ِٗمل هذا إُمر قمغم سمٕمض اعمًٚمٛملم أٟمف ُِمـ اًمتٜمجٞمؿ اعمُ َح َّرم ،وىمْمٞم٦م َر ْسمط إٟمزال اعمٓمر هبذه اًمٜمجقم ،وهذا ُمٕمٜمك
ىمقل اعم١مًمػ :سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم آؾمتً٘م٤مء سم٤مٕٟمقاء.
ي٘مقل :وىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َ َْت ًَ ُِق َن ِر ْز َؿ ُُ ُْؿ َإٔ ُُ ُْؿ ُت ََُذ ُبق َن﴾ .
()4

اجل ِ
قمـ أيب ُم٤مًمؽ إَ ْؿم َٕم ِر ّي ريض اهلل قمٜمف أ َّن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملَ « :أ ْر َب ٌع ِِف ُأمتِل ِم ْـ َأ ْم ِر َ
ٚهِِٔ ِٜ
ِ
ٚبَ ،وافى ًْ ُـ ِِف إَ ْٕ َْس ِ
ُقّن ُـ ،اف ٍَخْْ ُر بِْ َٕٚح َس ِ
ٚح ُ. »ٜ
ٚء بِٚفُّْ ُُّجق ِمَِ ،وافْ َٔ َ
س ُـ َ
ٚبَ ،و ْ
آشت ْس ََ ُ
َٓ َي ْ ُ
﴿ َو َ َْت ًَ ُِق َن ِر ْز َؿ ُُ ُْؿ َإٔ ُُ ُْؿ ُت ََُذ ُبق َن﴾  .سمٛمٕمٜمك أٟمٙمؿ دمٕمٚمقن أ َّن اًمٜمجقم هل ؾمٌ٥م ٟمزول اعمٓمر ،وهذا ُِمـ سمد٤مب
( )5

( )6

يقم اًمٗمتح .طمديثف ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م .ىم٤مل اسمـ اًمؼمىمل وهمػمهُ :م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وؾمٌٕملم سم٤معمديٜم٦م ،وًمف مخس وصمامٟمقن .وىمٞمؾُ :م٤مت ؾمٜم٦م صمامن
وؾمتلم .وىمٞمؾُ :م٤مت ىمٌؾ ذًمؽ ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م سم٤معمديٜم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 249 :شمرمج٦م  ،)815واإلص٤مسم٦م ( 603/2شمرمج٦م .)2897
قن﴾ ( ،)1083وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب
قن ِر ْز َؿ ُُ ْؿ َإٔ ُُ ْؿ ُت َُذ ُب َ
﴿و َ َْت ًَ ُِ َ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٛمٕم٦م -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ :
سمٞم٤من يمٗمر ُمـ ىم٤مل ُمٓمرٟم٤م سم٤مًمٜمقء (.)71
( )2شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )3ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م.82 - 75 :
( )4ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م.82 :
( )5شم٘مدم خترجيف.
( )6ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م.82 :
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ِ
ِ
ٍمد ُوم ُف
آومؽماء وُمـ سم٤مب اًمٙمذب وُمـ سم٤مب َضم ْحد اًمٜمٕمٛم٦م وٟمًٌ٦م اًمٜمٕمٛم٦م إمم همػم اعمُٜمٕمؿ ،وم٤مًمذي أٟمزل اعمٓمر واًمذي ُي َ ِّ
أي
وضم َّؾ َو ْطمدََ ُه ٓ ،قمالىم٦م هلذه اًمٜمجقم هب٤م ،وهلذا ضم٤مء ذم شمٗمًػمَ ﴿ :و َ َْت ًَ ُِق َن ِر ْز َؿ ُُ ُْؿ َإٔ ُُ ُْؿ ُت ََُذ ُبق َن﴾ ْ .
هق اهلل َقم َّز َ
شم٘مقًمقنُُ :مٓمِ ْر َٟمَ٤م سمِٜمَ َْقء يمذا ويمذا .وؾمٞم٠مي احلدي٨م أٟمف َوم َّن هذه أي٦م.
اجل ِ
ُصم َّؿ َذ َيمَر طمدي٨م أيب ُم٤مًمؽ ،أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملَ :
(أ ْر َب ٌع ِِف ُأمتِل ِم ْـ َأ ْم ِر َ
ٚهِِٔ ِ ،)ٜوإذا َذ َيمَر اًمٜمٌل
( )1

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أ َّن هذا إُمر ُِمـ ومِ ْٕمؾ أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م أو ُِمـ أ ُْمر اجل٤مهٚمٞم٦م وم٢مٟمف ي٠مي ذم َُم ْٕم ِر ِ
ض اًمذم ،سمٛمٕمٜمدك أ َّن
هذا ُِمـ أُمقر اجل٤مهٚمٞم٦م ،وضم٤مء اإلؾمالم إلزاًم٦م هذه إُمقر ،ضم٤مء اإلؾمالم ًمٜم٘مؾ اعمًٚمٛملم مم َّ٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ذم اجل٤مهٚمٞمد٦م
وقم٤مدات اجل٤مهٚمٞم٦م إمم شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم ،وم ِٛم َـ إُمقر اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م وسم٘مٞم٧م ذم اعمًٚمٛملم َمل يًدتٓمٞمٕمقا

أ ْن يتخٚمّمقا ُمٜمٝم٤م يم٤م ًُم٤م.
َذ َيمَر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( :اف ٍَخْْ ُر بِْ َٕٚح َس ِ
ٚب) ،و َذ َيمَدر أهندؿ ٓ يًدتٓمٞمٕمقن أ ْن يؽميمقهد٤م ًمٙمد ْـ يٜمٌٖمدل
ًمٚمٛمًٚمؿ أ ْن جي٤مهد ٟمٗمًف( ،اف ٍَخْْ ُر بِْ َٕٚح َس ِ
وضم َّؾ ىم٤مل﴿ :إِن َأ ْـ َْر َم ُُ ُْؿ ِظْدََ اهللِ َأ ْت ََُ ٚـ ُْؿ﴾  ،وىم٤ملَ ﴿ :و َمٚ
ٚب) ،واهلل َقم َّز َ
ِ
ِ
اًمً ْق َداء ،وم٘م٤مل ًمف
ًمدام َقم َّػم اسمـ ُمًٕمقد وىم٤مل ًمف :ي٤م اسمـ َّ
َأ ْم َقافُ ُُ ُْؿ َو َٓ َأ ْو َٓ ُد ُـُؿ بِٚفتل ُت ََر ُب ُُ ُْؿ ظْدََ ََُٕ ٚزفْ ٍَك﴾  .وأسمق َذ ّر َّ
( )2

( )3

ِِ
ـر بِْ َٕٚح َس ِ
ؽ ْام ُر ٌؤٌ ؾِ َ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِٕ َ
ـٚب) ،سمٛمٕمٜمدك اًمتٗمد٤مظمر سم٤مًم٘مٌ٤مئدؾ .سمٕمدد
ٔؽ َجٚهِٔ ٌ( . »ٜاف ٍَخْْ ُ
()4

اإلؾمالم ٓ َوم ْخ َر ّإٓ سم٤مإلؾمالم .هذه اًم٘مٌ٤مئؾ وهذه إٟمً٤مب يتٕمٚمؿ ُمٜمٝم٤م اإلٟمً٤من ويٕمرف ُمٜمٝم٤م ُمد٤م يّمدؾ هبد٤م رمحدف
وم٘مط ،أ َُّم٤م ىمْمٞم٦م أ ْن شمٙمقن جم٤مٓ ًمٚمٗمخر واًمتٕم٤مزم هب٤م ومٝمذا ُِمـ أ ُْمر اجل٤مهٚمٞم٦م وًمٞمس ُِمـ اإلؾمالم ،وهلذا ىم٤مل اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عمَّ٤م ىمٞمؾ ًمف :إ َّن قم٘مٞمؾ سم٤مع ذف ىمريش ،قمٜمدُم٤م سم٤مع دار اًمٜمدوة ،ىم٤مل« :فَ ْٔ َس فِ َُ َر ْي ٍ
ف
ْش ٌ
ش َب ًْدََ ا ِإل ْش َ ِم َ َ
إِٓ ا ِإل ْش َ ُم»  ،اٟمتٝمك ذومٝم٤م سمحًٌٝم٤م وسمٞمقهت٤م وُم٤م يٕمتزون سمف ،اًمنمف احل٘مٞم٘مل هق اإلؾمالم.
( )5

(وافى ًْ ُـ ِِف إَ ْٕ َْس ِ
أيْم٤م ُِمـ
ٚب) ،سمٛمٕمٜمك اًمتَّٜمََ٘مص ُِمـ أظمريـ ،ومالن ذو َٟم ًََ٥م يمذا وومالن ذو َٟم ًََ٥م يمذا ،ومٝمذا ً
َ

( )1ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م.82 :
( )2ؾمقرة احلجرات.13 :
( )3ؾمقرة ؾمٌ٠م.37 :
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إدب -سم٤مب ُم٤م يٜمٝمك قمـ اًمًٌ٤مب واًمٚمٕمـ ( ،)6050وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب إيامن -سم٤مب إـمٕم٤مم اعمٛمٚمقك مم٤م ي٠ميمؾ،
وإًمٌ٤مؾمف مم٤م يٚمٌس (.)1661
( )5مل أىمػ قمٚمٞمف.
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أ ُْمر اجل٤مهٚمٞم٦م اًمتل َهن َك اإلؾمالم قمٜمٝم٤م .وهلذا ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم :اًمٓمٕمـ ذم إٟمً٤مب ُِمـ َقم َٛمؾ اجل٤مهٚمٞمد٦م اعمدذُمقم.
واعمًٚمؿ ىمد يٙمقن ومٞمف رء ُِمـ هذه اخلّم٤مل اعمُ ًَ َّٛمك سمج٤مهٚمٞم٦م وهيقدي٦م وٟمٍماٟمٞم٦مً ،مٙم ْـ ٓ يقضم٥م ذًمؽ ُيم ْٗمره.
ِ
ِ
أي ٟمِ ًٌَْ٦م اًمً ْ٘مٞمَ٤م وجملء
ٚء بِٚفُّْ ُُّجق ِمِ) ،وهذا هق اًمِم٤مهد ُمـ إيراد احلدي٨م قمغم هذا اًمٌ٤مبْ ،
ُصم َّؿ ىم٤ملَ :
(و ْ
آشت ْس ََ ُ

أيْم٤م ُِمـ أُمقر اجل٤مهٚمٞم٦م أهنؿ يرسمٓمقن ٟمزول إُمٓم٤مر وطمّمقل اخلػم هبدذه
اعمٓمر وٟمزول اعمٓمر إمم هذه اًمٜمجقم ،ومٝمذا ً

اًمٜمجقم.
ٚح ُ ،»ٜوهل ر ْومع اًمّمقت واًمٜمحٞم٥م قمغم اعمَ ِّٞم٧مً ،مِ َدام ذم ذًمؽ ُِمـ اًمتَّ ََّجز ِع واًمتَّ ًََّخط وآقمؽماض قمغم َىمدََ ر
« َوافْ َٔ َ
ـغ فتََـدْْ َم ُعَ ،وإِن
وضم َّؾ .اًمٌٙم٤مء ٓ ُيٛمٜمع ُمٜمف اعمًٚمؿ ،واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دُمٕم٧م قمٞمٜمف ،وىم٤مل« :إِن اف ًَ ْ َ
اهلل َقم َّز َ
وُمـ اًمٌٙم٤مء إمم اًمتًخطِ .
قل إِٓ م ٚير ِِض افرب» ً ،مٙمـ ٓ يتج٤موز اعمًٚمؿ ُِمـ اًمدُمع ِ
 ٛفَ َٔ ْح َز ُنَ ،و َٓ َٕ َُ ُ
وُمدـ
ْ
ُّ
اف ََ ِْ َ
َ ُْ
( )1

دؼ اجلٞمدقب ،ورومدع
وضم َّؾ و َىمدََّّ َره :اًمٜمٞم٤مطمد٦مَُ ،مدـ َؿم َّ
إقمامل اًمتل شمدل قمغم اًمتًخط وقمدم اًمرو٤م سمام ىمْم٤مه اهلل َقم َّز َ
اًمّمقت سم٤مًمٌٙم٤مء واًمٜمََّّدْْ ب (واومالٟم٤مه ،واومالٟم٤مه) ومٝمذه ُِمـ اًمٜمٞم٤مطم٦م اًمتل َهن َك قمٜمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ و َذ َيمَر أهن٤م
ُِمـ أُمقر اجل٤مهٚمٞم٦م.
ِ
افَٔٚم ِ ،)ٜأي ُشمٌٕم٨م ُِمـ ىمؼمه٤م( ،وظ َِٔٓـِِ ٚسب ٌ ِ
ِ
ِ
ِ
ـر ٍ
ان).
َ َ َْ
ـٚل م ْ
َْ
ْ َْ
وىم٤مل( :افْٚئ َح ُ ٜإِ َذا ََل ْ َتتُ ْ
ــ َؿى َ
َُ ٛؿبْ َؾ َم ْق َْتُ ٚت ََُ ٚم َي ْق َم َ َ
ِ
اًمرص٤مص ،وىمٞمؾ ٟمقع ُي ًَ َّٛمك أن (اًم٘م٤مر) ،ويم٤من ُمقضمقدا
اًمن َسم٤مل :اًمثٞم٤مب أو اًم٘مٛمٞمص .اًم َ٘مٓم َران :ىمٞمؾ اعم٘مّمقد ُمٜمف َّ
ِّ ْ
ذم زُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهق ٟمقع ُِمـ اعمٕم٤مدن مم َّ٤م خترضمف إرض.
ب) ،واجلرب هق اعمرض اعمٕمروف اًمذي يّمٞم٥م ص٤مطمٌف ِ
(و ِد ْر ٌع ِم ْـ َج َر ٍ
سم٤محل َّٙمَّ٦م ،وم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ
َ
ََ
(ِسب ٌٚل ِمـ َؿىِر ٍ ِ ِ
ِ
ـر ٍ
ب) .رواه
وضم َّؾ ؾمٞمٌدهل٤م سمثقسمٞمٝم٤م -هبذيـ اًمثقسملمَ ْ -
َشم ََق َّقمد هذه اًمٜم٤مئح٦م أ َّن اهلل َقم َّز َ
ان َود ْر ٌع م ْـ َج َ
ْ َ
ُمًٚمؿ.
أيْم٤م ذم «اًمّم ِحٞمح ِ ِ
جل َٝمٜمِل ىم٤مل :صغم ًمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ُصم َّؿ َذ َيمَر ً
َّ
لمش ُم ْـ طمدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد ا ُ
َْ
ِ ِ
ِ
وه ْؿ ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل ي٘م٤مل هل٤م أن
أي صالة اًمٗمجر -سم٤محلُدََ ْيٌِٞمَ٦م ،ؾمٜم٦م ؾم ّ٧م ُم َـ اهلجرة قم٤مم احلُدََ ْيٌِٞمَ٦مُ ،
صالة اًمّمٌح ْ -

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز -سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٟم٤م سمؽ ي٤م إسمراهٞمؿ عمحزوٟمقن ( ،)1303وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب
غ َف َت ْد َم َعَ ،وإِن
افً ْ َ
اًمٗمْم٤مئؾ -سم٤مب رمحتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمّمٌٞم٤من واًمٕمٞم٤مل (ُ ،) 2315مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف سمٚمٗمظ« :إِن َ
ِ
ِ ِ
افَ ِْ ِ
قنَ ،و َٓ َٕ َُ ُ
ـّ ْح ُز ُ
قل إِٓ َمُ ٚي ْر ِِض َر ُّبَْ.»ٚ
وٕ َ
َ َ
ٔؿَ ،ف َ
 ٛف َٔ ْح َز َنَ ،وإِٕ ٚف ٍُ َراؿ َؽ َي ٚإِ ْب َراه ُ
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ِ
ِ
أي ُُمٓمدروا ذم اًمٚمٞمدؾ
(ؿمٌٞمؽ) ىمريٌ٦م ُمـ ُم َّٙمَّ٦م ،قمغم إ ْصمر ؾمامء يم٤مٟم٧م ُمـ ًمٞمؾ ،اًمًامء اعم٘مّمقد هب٤م اعمٓمر ،قمغم إ ْصمر ُمٓمدر ْ
همػم ُمٙم٤مٟمف
ومٚمام اٟمٍمف أىمٌؾ قمغم اًمٜم٤مسْ ،
أي اًمتٗم٧م إًمٞمٝمؿ يمٕم٤مدشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،وحيتٛمؾ أٟمف َّ
وهؿ ٟم٤مئٛمقنَّ ،
(ه ْؾ َتَدْْ ُرو َن َمَ ٚذا َؿ َٚل َر ُّب ُُ ُْؿ؟) ،هذا إؾمٚمقب يًتخدُمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق
ووىمػ يتٙم َّٚمؿ ومٞمٝمؿ .ىم٤ملَ :
ُِمـ سم٤مب ًَم ْٗم٧م آٟمتٌ٤مهِ ،
وُمـ سم٤مب أ َّن إُمر ُُم ِٝم ّؿ وم٤مٟمتٌٝمقا إًمٞمف .أٟم٧م قمٜمدُم٤م شمً٠مل اًمِمخص اًمذي شمتحدث إًمٞمف قمـ أ ُْمر
(ه ْؾ َتَدْْ ُرو َن َمَ ٚذا
ؾمتخؼمه أٟم٧م سمف شمريد أ ْن يٜمتٌف إًمٞمؽ ،وم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أراد أ ْن يِمد آٟمتٌ٤مه إًمٞمف ،وم٘م٤ملَ :
َؿ َٚل َر ُّب ُُ ُْؿ؟) اًمٌ٤مرطم٦م ،ىم٤مًمقا :اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ،وهذا ُِمـ أدب اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ .اًمٌمء اًمذي ٓ يٕمٚمٛمقٟمف
افًب ِ
ِ
ٚد؟» ،ىمد٤مل:
ُمٌ٤مذة :اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ .اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل ًمد ُٛم َٕم٤مذ َ « :أ َتَدْْ ِري َمَ ٚح ُّؼ اهللِ َظ َذ َ
( )1

اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ .
ىم٤ملَ ( :أصبح ِمـ ِظب ِ
ٚدي ُم ْٗ ِم ٌـ ِِب َو َـَٚؾِ ٌر) .أصٌح ه١مٓء اًمذيـ ُُمٓمروا ذم اًمٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ ُم١مُمـ وُمٜمٝمؿ يم٤مومرَ ( ،ؾَٖمٚ
ْ َ َ ْ َ
ِ
ؽ ُم ْٗ ِم ٌـ ِِب َـَٚؾِ ٌر بِٚف َُ َْق َـ ِ
محتِ ِف َؾ َذفِ َ
َ ،)ٛاًمذي َٟم ًََ٥م اًمٗمْمؾ ٕهٚمف طم٘مٞم٘م٦م هق اعمد١مُمـ،
َم ْـ َؿ َٚلُ :مى ْر ََٕ ٚبِ ٍَ ْو ِؾ اهللِ َو َر ْ َ
وضم َّؾ هق اًمذي َظم َٚمؼ اعمٓمر ،وهق اًمذي ُي ًَ ِّ ُػم اًمري٤مح هبذا اعمٓمر ،وهق اًمذي ُيٜمْ ِْز ًُم ُف طمٞم٨م ؿم٤مء ٓ ،قمالىم٦م هلذه
وم٤مهلل َقم َّز َ
ِ
ؽ ُم ْٗ ِم ٌـ ِِب) طم٘م٤مَ « ،ـَٚؾِ ٌر بِٚف َُ ََقاـِ ِ
محتِ ِف َؾ َذفِ َ
َ ،ٛو َأمـٚ
اًمٜمجقم واًمٙمقايم٥م سمذًمؽَ ( ،ؾَٖمَ ٚم ْـ َؿ َٚلُ :مى ْر ََٕ ٚبِ ٍَ ْو ِؾ اهللِ َو َر ْ َ
()2

 . »ٛىم٤مل أهؾ ِ
ؽ َـَٚؾِ ٌر ِِب ُم ْٗ ِم ٌـ بِٚف َُ ََقاـِ ِ
َم ْـ َؿ َٚلُ :مىِ ْر ََٕ ٚبَِْ َْق ِء َـ ََذا َو َـ ََذا َؾ َذفِ َ
اًمٕم ْٚمؿ :وم٢م ْن اقمت٘مد أ َّن هذه اًمٙمقايم٥م هل٤م
ِ
وضم َّؾ ،وإ ْن اقمت٘مدد أهند٤م
ذك أيمؼمٟٕ :مف اقمت٘مد أ َّن هٜم٤مك ٟم٤مومٕم٤م ُمع اهلل َقم َّز َ
شم٠مصمػم ُمع اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ذم ٟمزول اعمٓمر ومٝمذا ْ
ِ
ِ
ذك أصٖمر ٓ ُخيرج ص٤مطمٌف ُِمـ اعمِ َّٚم٦م.
ؾمٌ٥م ُمـ إؾمٌ٤مب ومٝمذا ْ
( )3

( )1هقُ :مٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ سمـ قمٛمرو سمـ أوس سمـ قم٤مئذ سمـ قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ أدي سمـ ؾمٕمد سمـ قمكم سمـ أؾمد سمـ ؾم٤مردة سمـ يزيد سمـ ضمِمؿ
سمـ اخلزرج ،أسمق قمٌد اًمرمحـ إٟمّم٤مر ي اخلزرضمل صمؿ اجلِمٛمل .أطمد اًمًٌٕملم اًمذيـ ؿمٝمدوا اًمٕم٘مٌ٦م ُمـ إٟمّم٤مر وآظمك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ سمٞمٜمف وسملم قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد .شمقذم ذم ـم٤مقمقن َقم َٛم َقاس ؾمٜم٦م صمامين قمنمة .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 650 :شمرمج٦م  ،)2270وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م
( 187/5شمرمج٦م .)4960
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد -سم٤مب اؾمؿ اًمٗمرس واحلامر ( ،)2856وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمـ ُم٤مت قمغم
اًمتقطمٞمد دظمؾ اجلٜم٦م (.)30
قن﴾ ( ،)1083وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب
قن ِر ْز َؿ ُُ ْؿ َإٔ ُُ ْؿ ُت َُذ ُب َ
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٛمٕم٦م -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َ َْت ًَ ُِ َ
سمٞم٤من يمٗمر ُمـ ىم٤مل ُمٓمرٟم٤م سم٤مًمٜمقء (ُ ،)71مـ طمدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل ريض اهلل قمٜمف.
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ي٘مقل :وهلام ُِم ْـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ذم ُمٕمٜم٤مه ،وومٞمف ىم٤مل سمٕمْمٝمؿً :م٘مد َصدََ ق َٟم َْقء يمذا ويمذا ،وم٠مٟمزل اهلل هذه أي٦م:
﴿ َؾ َ ُأ ْؿ ِس ُؿ بِ َّ َقاؿِ ِع افُّْ ُُّجق ِم﴾ ،إمم ىمقًمفُ ﴿ :ت ََُذ ُبق َن﴾  .سمٛمٕمٜمك أ َّن ه١مٓء اقمت٘مدوا ور َّسمام ضمرى قمدغم أًمًدٜمتٝمؿ يمدام
( )1

دز
شمقارصمقه قمـ اجل٤مهٚمٞم٦م أ َّن هذا اعمٓمر سمًٌ٥م وضمقد هذا اًمٜمَّ َّْقء ،وأ َّن اًمٜمَّ َّْقء هق اًمذي أصمر ذم ٟمزول اعمٓمر ،ومد٠مٟمزل اهلل َقم َّ
وضم َّؾ ،وهذا يمذب ،وومٞمف
وضم َّؾ هذا اًمققمٞمد اًمِمديد ،وأٟمٙمؿ دمٕمٚمقن هذا اًمرزق اًمذي هق اعمٓمر شمٜمًٌقٟمف ًمٖمػم اهلل َقم َّز َ
َ
وقمٞمد ؿمديدً .مٙمـ يٜمٌٖمل أ ْن ُي ْٕم َٚم َؿ أ َّن اإلٟمً٤من إذا ىم٤ملُُ :مٓمِ ْرٟم٤م ذم َٟم َْقء يمذا ويمذا ،وم٢م ْن يم٤من يٕمت٘مد أ َّن اًمٜمَّ َّْقء ؾمٌ٥م أو أ َّن
اًمٜمَّ َّْقء أ َصمر ذم ُٟم ُُزول اعمٓمر ومال ؿمؽ أ َّن هذا همػم ُمنموع .اخلالف قمغم َطم ًَ٥م اقمت٘م٤مد ص٤مطمٌف ،و َُمـ ىم٤ملُُ :مٓمِ ْرٟم٤م ذم َٟم َْقء
يمذا ويمذا وي٘مّمد اًمقىم٧م ،وٓ أصمر هلذا اًمٜمَّ َّْقء ،وإ َّٟمَّام ُُمٓمِ ْرٟم٤م يمام ي٘م٤مل :ذم ***ُُ ،مٓمِ ْرٟم٤م ذم اخلريػ ،يمدزُمـ ووىمد٧م،
اًمٕم َّٚم٦م ُمٜمتٗمٞم٦مِ .
ومٝمذا ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمفَّ ٕ :ن ِ
واًمٕم َّٚم٦م أ ْن يٙمقن ًمٚمٜمََّّجؿ شم٠مصمػم ذم ٟمزول اعمٓمر ،وهذا همػم ُمقضمقدً .مٙم ْـ إذا يم٤من
إـمالق ُِمثْؾ هذا اًمٚمٗمظ ىمد يٗمٝمؿ ُمٜمف اًمً٤مُمع أ َّن ًمٚمٜمََّّجؿ شم٠مصمػم ذم ذًمؽ ،ومٞمٜمٌٖمل شمريمف ُِمـ سم٤مب درء اعمٗمًدةِ ،
وُمـ سم٤مب
َْ
ْ
َؾمدّّ َّ
اًمذ َر ِائع ،ومح٤مي٦م َضمٜمََ٤مب اًمتقطمٞمد .هذا اجل٤مهؾ ر َّسمام قمٜمدُم٤م يًٛمع ُمٜمؽ هذا اًمٙمالمُُ :مٓمِ ْرٟم٤م ذم اًمدٜمََّّجؿ اًمٗمدقٓين،
يٕمت٘مد أ َّن ًمٚمٜمََّّجؿ شم٠مصمػم.
ِ
وُمـ اًمتٜمجٞمؿ اعمُ َح َّرم ُ-مٕم٤مذ اإلظمقةُ -م٤م هق ُمقضمقد أن ،أو ُم٤م ُي ًَ َّٛمك سمد(قمٚمؿ إسمراج) هذا وًمألؾمػ ص٤مر
ًمف ُمدارس وُمٗمٙمريـ ،ور َّسمام َشمٌَٜمََّّك ذًمؽ ُم١مؾمً٤مت وهٞمئد٤مت ،ور َّسمدام يٙمدقن هلدؿ ُم٘م٤مصدد ُِمدـ وراء ذًمدؽ ،وأٟمدتؿ
شمالطمٔمقن أ َّن هذا ُمٜمتنم أن ذم سمٕمض اًم٘مٜمقات وهٜم٤مك ُمقاىمع ذم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م ُشم ْٕمٜمََك هبذا إُمدر .وهدذا ُِمدـ
ِ
حي ًُـ
اًمؼمج َ ْ
حت ًُـ اًمتج٤مرة ومٞمف ،أو َ ْ
اًمؼمج ،أو هذا ُ ْ
اًمتٜمجٞمؿ اعمُ َح َّرمُ ،م٤م ُي ًَ َّٛمك سمد(طمٔمؽ) أو (سمرضمؽ) ُوًمدْْ ُت ذم هذا ُ ْ
اًمً َٗمر ومٞمفُ ،يم ُّؾ هذا ُِمـ اًمتٜمجٞمؿ اعمُ َح َّرمً ،مٙم ْـ ىمد يرشمٗمع إمم أ ْن يٙمقن ُمٜم٤موم ًٞم٤م ٕصؾ اًمتقطمٞمد ،وىمد يٙمقن ُمٜم٤موم ًٞم٤م
ََ
دمٜم٥م َّ
ًمٙمامل اًمتقطمٞمد.
أيْم٤م ي٤م إظمقاين مم َّ٤م ًمف ارشمٌ٤مط وهق ُمٜمتنم سملم اًمٜم٤مس ،وإ ْن يم٤مٟم٧م يمٚمٛم٦م وًمألؾمػ َضم َر ْت قمغم أًمًٜمتٝمؿ ويمثػم إ ْن
ً
ؿم٤مء اهلل ُمٜمٝمؿ ٓ يٕمت٘مدون ُمٕمٜم٤مه٤مً ،مٙمٜمََّّٝم٤م ُمتْمٛمٜم٦م عمٕمٜمك اًمٌ٤مبَ ،أٓ وهلُ :طم ًْـ اًمٓمد٤مًمع ُ
د١مم اًمٓمد٤مًمع ،شمٙمثدر ذم
وؿم ْ
إًمٕم٤مب اًمري٤موٞم٦م ،عم٤مذا ُه ِز ُْمتؿ؟ ًمًقء اًمٓم٤مًمع ،اٟمتٍمٟم٤م حلُ ًْـ اًمٓم٤مًمعٟ ،مراه ذم وؾمد٤مئؾ اإلقمدالم ،وذم اعم٘مد٤مسمالت،
وُمع أسمٜم٤مء اعمقطمديـ ،ور َّسمام ذم سمٕمض إطمداثً ،مًقء اًمٓم٤مًمع طمّمؾ يمذا ،حلُ ًْـ اًمٓم٤مًمع طمّمؾ يمذاُ ،م٤م هق ُطم ًْدـ
( )1ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م.82 - 75 :
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اًمٓم٤مًمع وؾمقء اًمٓم٤مًمع ،هؾ شمدرون ُم٤م هق ُطم ًْـ اًمٓم٤مًمع وؾمقء اًمٓم٤مًمع؟ اًمٜمجقم ،وهدق َر ْسم ُ
دط هدذه إطمدداث هبدذه
ىمقٓ ومرددهّ ،
اًمٜمجقم ،سمال ؿمؽ أ َّن اًمٙمثػم ٓ يٕمت٘مد هذا آقمت٘م٤مد وإ َّٟمَّام َؾم ِٛمع اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن ً
وإٓ ٓ يٗم٘مف ُمٕمٜم٤مه ،وإ ْن
ىمٚم٧م ًمف هذه اًمٚمٗمٔم٦م شمٕمٜمل يمذا ويمذا ،ىم٤مل ًمؽ :أقمقذ سم٤مهلل ،اؾمتٖمٗمر اهلل .ومٞمٜمٌٖمل أ ْن يتٜمٌف اًمٜمد٤مس َّأٓ يتًد٤مهٚمقا سمٛمثدؾ
هذه إًمٗم٤مظ اًمتل شم٘مدح ذم اًمتقطمٞمد.
اًمتقطمٞمد ي٤م إظمقان ضمقهرة ،أدٟمك ُم٤م ي٠مشمٞمٝم٤م ي٘مدح ومٞمٝم٤م و ُي َ١م ِّصمر ومٞمٝم٤م ،وهلذا عمَّ٤م ضم٤مء اًمرضمؾ إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمدف
وؾمٚمؿ وىم٤مل ًمفُ :م٤م ؿم٤مء اهلل ِ
وؿمئْ َ٧مُ .م٤مذا ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ وهق يٕمٚمؿ أ َّن هذا اًمرضمؾ ُم٤م ضمٕمٚمدف هلل
َ
ِ
ِ
ِ
ٚء اهللُ َو ْحدََ ُه» َ .شم َ٠مد ٌب طمتك ذم اًمٚمٗمظ .وعمَّ٤م ضم٤مء اًمٞمٝمقدي وىم٤مل :إٟمٙمؿ شمنمديمقن.
ٟمداا ا؟ ىم٤ملَ « :أ َج ًَ ِْتََْل هللِ ٕدًً اَ ،مَ ٚص َ
( )1

ِ
وضم َّ
دؾ
ومٜمٝم٤مهؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ ذًمؽُ ،مـ سم٤مب اًمت٠مدب طمتك ذم إًمٗم٤مظ ،ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمجٜم٤مب اهلل َقم َّز َ
وضمٜم٤مب اًمتقطمٞمد يٜمٌٖمل أ ْن ٟمتحرز أؿمد اًمتحرز ،وهذا أُمر يٕمتََؼم ُمدظمؾ ُِمـ ُمداظمؾ اًمِمٞمٓم٤من ،وهلذا ِ
ٓطمظ يمٞمػ أ َّن
ْ ُْ َ

ضمدا ا ًمق ٟمٔمرت إًمٞمٝم٤م جمردة
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َؾمدّّ اًمذرائع يمٚمٝم٤م اعمٗمْمٞم٦م إمم اًم َ٘مدْْ ح ذم اًمتقطمٞمد ،أُمقر سمًٞمٓم٦م ا
وطم َّذر ُمٜمٝم٤م أؿمد
ٓ أ َصم َر هل٤مً ،مٙم ْـ عمََّ٤م يم٤مٟم٧م ر َّسمام ُشمُٗميض إمم ُم٤م ي٘مدح ذم اًمتقطمٞمدَ ،هن َك قمٜمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ ،
اًمتحذير .وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.
***
إشئِٜ
ِ
ُٓٚن وافسحرة بِ ُحج َِ ٜإٔ ُف شْٔٚطرهؿ ويُنػ حََٔتٓؿ فِْٚس؟
افسٗالَ :م ٚحُؿ مـ ْيذه ٛإِ َػ اف
اجلقاب :اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هن٤مٟم٤م قمـ اًمذه٤مب هل١مٓء ،و َذ َيمَر أ َّن «مـ َأ َتَك َـ ِ
َٚهًًَْ ٚأ ْو َظرا ًؾَ ٚؾ َسَٖفَ ُف َؾ َهد َؿ ُف
َ ْ
ِ
َؾ ََدْْ َـ ٍَر بًِم ُأ ْٕ ِْز َل ظ َذ ُ َ ٍ
غ َي ْق ًم. »ٚ
ُمّد »  .واحلدي٨م أظمرََ « :ل ْ ُت َْ َب ْؾ فَ ُف َص َ ُة َأ ْر َبً َ
َ
َ َ
ىم٤مل أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ :إذا يم٤من هذا طم٤مل اًمً٤مئؾ ومام سم٤مل اعمً١مل؟
( )3

( )2

( )1أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)283/1سمٚمٗمظ« :جًِتْل هلل ً
ظدٓ» ،وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط« :طمًـ ًمٖمػمهش.
( )2شم٘مدم خترجيف.
( )3شم٘مدم خترجيف.
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ًمٙم ْـ إذا يم٤من اًمذه٤مب هلؿ ُٓمتح٤مهنؿ ،وإلفمٝم٤مر ومً٤مدهؿ قمغم اًمٜم٤مس ،أو ًمٚمت٠ميمد ًمدرومٕمٝمؿ ًمدقٓة إُمدر وىمٓمدع
داسمرهؿ وذهؿ ،أو عمٜم٤مفمرهتؿ ممـ هق أهؾ ًمٚمٛمٜم٤مفمرة سم٠م ْن يٙمقن ُمتًََ ِّٚمح٤م ِ
سمد٤مًمٕم ْٚمؿ اًمنمدقمل ،وقمدغم درايد٦م سمنمدهؿ
َّ
ُ َ
وظمٌثٝمؿ ومال سم٠مس وٓ ُم٤مٟمع ،سمؾ هذا ُِم َـ إُمقر اًمنمقمٞم٦م ،و ُِم َـ إُمقر اًمتل يٜمٌٖمل اًمتٕم٤مون قمٚمٞمٝم٤م ،وُم٤مقمدا ذًمؽ ومال
جيقز.
افسٗال :طٓر ِِف أ ِو َٕ َِ ٜإخرة ظِؿ يسّك ظِؿ افىٚؿ ،ٜوينّؾ َظ َذ ؿٕٚقن اجلذب ولحِٔـؾ افنخهـَٔ ٜظــ
َض ِريؼ اخلطَ .ؾ َٓ ْؾ َه َذا مـ اف ِ
سحر وافُٜٕٓٚ؟

ِ
ٟمؽمٟم٧م) وهمػمهُِ ،مـ ظمدالل ً
حي ِّٚمدؾ ؿمخّمدٞمتؽ .هم٤مًمٌد٤م
اجلقابٟ :مٕمؿ هذا ُمقضمقد أن ،ذم (اإل
ُمدثال اًمتقىمٞمدع ُ َ
يًتخدُمقن هذا إُمر ُِمـ ظمالل اًمتقىمٞمع وًمٞمس ُِمـ ظمالل ُجم َرد اًمٙمت٤مسم٦م ،ي٘مقل ًمؽ و َّىمعِ ،
وُمـ ظمالل هذا اًمتقىمٞمدع
َ
َّ
ِ
دؿ َطم َّٚم ُٚمدقا
َُ
حت َّٚمؾ اًمِمخّمٞم٦م ،وسم٤مًمٓمٌع يزقمٛمقن ،إذا يم٤من هذا يمام يزقمٛمقن أهنؿ مجٕمدقا شمقىمٞمدع ُماليدلم ُمدـ اًمٜمد٤مس ُصم َّ
ؿمخّمٞم٤مهتؿ ووضمدوا أ َّن اًمٖم٤مًم٥م مم َّـ يًٚمؽ هذا إؾمٚمقب ذم اًمتقىمٞمع أٟمف ص٤مطم٥م اًمِمخّمٞم٦م اعمَ ِر َطم٦م هم٤مًمٌد٤م .ىمد٤مًمقا

ً
ُمثال وضمدٟم٤م ( )70أو ( )80ذم اعم٤مئ٦م مم َّـ هذا شمقىمٞمٕمٝمؿ يتٛمٞمزون ذم ؿمخّمٞمتٝمؿ هبذا إُمرٟ ،م٘مقل إذا يم٤من إُمر َُمٌْٜمِ ٌّل
ِ
دائدام قمدغم
قمغم َهم َٚمٌَ٦م اًمٔمـ ،واشمْمح ًمٚمٜم٤مس أ َّن هذا هق اًمٌمء اًمذي سمٜمٞمتؿ قمٚمٞمفٟ ،م٘مقل ًَم َٕم َّؾ إُمر يًػم وهدذا ُيٌٜمدك ً

ور ْصد اًمقاىمعً .مٙم َّـ ُجم َ َّرد يمت٤مسم٦م وإظمٌ٤مر قمـ أُمقر همٞمٌٞم٦م هلذا
ور ْصد احل٤مًم٦م َ
ُمً٠مًم٦م يمام ُي ًَ َّٛمك آؾمتٌ٤مٟم٤مت وآؾمت٘مراء َ
ِ
ِ
ِ
ىمد٤مئام قمدغم ؾمدٌ٥م
اًمِمخص ،ومال ؿمؽ أ َّن هذا ٟمقع ُمـ ا ِّدقم٤مء قم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م وٟمقع ُمـ اًمٙمٝم٤مٟم٦مَّ ٕ :ن هذا اًمٌمء ًمدٞمس ً
ُجم َ َّرد ،هذا ىم٤مئؿ قمغم همػم أؾم٤مس .وهلذا هٜم٤مك َوم ْرق ،وم٘مد ي٠مشمٞمٜم٤م ؿمخص أُم٤مم هذه اعمرأة احل٤مُمؾ وي٘مقل :ذم سمٓمٜمؽ َذ َيم ٌَر
أو ذم سمٓمٜمؽ أٟمثكٟ ،م٘مقل أٟم٧م يم٤مهـ وشمتٙمٝمـ ،سمخالف ُم٤م إذا ضم٤مءت وقمرو٧م ٟمٗمًٝم٤م قمغم ـمٌٞمٌ٦م وقمٛمٚم٧م هل٤م أؿمدٕم٦م
مم َّ٤م ُشم ًَُ َّٛمك سم٤مًمّمقشمٞم٦م ،وىم٤مًم٧م ذم سمٓمٜمؽ َذ َيم ٌَر أو أٟمثك ىمٚمٜم٤م هل٤م صدىم٧م ،ومٝمذا ىم٤مئؿ قمغم ؾمٌ٥م طم٘مٞم٘مل ،ؾمدٌ٥م دمريٌدل،
حلدْْ ِ
س واًمٔمـ وهذا ٟمقع ُِمـ اًمٙمٝم٤مٟم٦م.
ؾمٌ٥م ضمٕمٚمف اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ؾمٌ٥م .أ َُّم٤م هذا ىم٤مئؿ قمغم ا َ
ظوقا أو منق ًهٚ؟
ٕٚؿهٚ
ً
افسٗال :هؾ يٗثر افسحر ِف ٍٕس اإلٕسٚن ؾٔخرج اجلْغ مـ بىـ ُأ ّم ُف ً
اًمً ْحر قمـ ـمريؼ اجلـ واًمِمٞم٤مـملم ،ور َّسمام إذا يم٤من يًتٓمٞمٕمقن أ ْن ُي ْٛمروقا هذا احلَ ّل اًم٘مقي اًمِمدديد
اجلقابِّ :

ِ
وضم َّؾ ظم٤مصٞم٦م اًم ُ٘مدْْ َرة قمغم اًمتٚمٌس
ومٛمـ سم٤مب ْأومم أ ْن ُي َ١م ِّصمروا ذم هذا اجلٜملم ،وأٟمتؿ شمٕمٚمٛمقن أ َّن اجلـ أقمٓم٤مهؿ اهلل َقم َّز َ
سم٤مإلٟمس ،وهلذا هم٤مًمًٌ٤م اًمً٤مطمر يًتخدم هذا اًمِمٞمٓم٤من ًمػمسمط ؿمٞمٓم٤من ذم هذا اإلٟمً٤من اعمًحقر ،ومٞمِمؾ طمريمتف ،ومٞمّمٞمٌف
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سم٤مًمٕمٛمك ،أو يٗمٕمؾ سمف سمٕمض إُمراض ،ومٞم٘مع يمام َوم َٕمؾ هذا اًمِمٞمٓم٤من ور َّسمام أ َّصمر ذم واىمع هذا اجلٜملم.
وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد.
***
مح ِـ افر ِح ِ
ٔؿ
بِ ْس ِؿ اهللِ افر ْ َ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وأصكم وأؾمٚمؿ قمغم ؾمٞمد إوًملم وأظمريـٟ ،مٌٞمٜم٤م حمٛمد قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف أومْمؾ
اًمّمالة وأشمؿ اًمتًٚمٞمؿ.
ِ
٥م اإلظمقة ْ
أن ٟمٌدأ سم٤مٕؾمئٚم٦م ذم ُيمؾ ًم٘م٤مءُ ،صم َّؿ اًمدرس سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.
ومٙمام َرهم َ
إشئِٜ
ال افىَ َْ ِ ِ
ٔؿ افتََْبْ ُٗ بَِٖ ْح َق ِ
ِ
اإل ْخبَ ِ
ؼةِ ِ
افس َٗ ُال َ :ه ْؾ َي ْد ُخ ُؾ ِِف افتَْْ ِج ِ
ٚري ِٜ؟
ُّ
س افذي َٕ َراه افَٔ ْق َم ِف افَْ ْ َ
َ
اعمٜمٝمل قمٜمف ،وذه٥م اًمٌٕمض أظمر
اب  :ذه٥م سمٕمض اعمِم٤ميخ واًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ إمم أٟمف يدظمؾ ذم اًمتٜمجٞمؿ
اجل َق ُ
ِّ
أيْم٤م َر َسم ٌ
دط
َنمات ُم٤م داُم٧م أهن٤م ىم٤مئٛم٦م قمغم أُمقر قمٚمٛمٞم٦م ،وأٟمف ًمٞمس ومٞمٝم٤م َشمٜمٌََ ٌ١م سمِ ِٕم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م ،وًمٞمس ومٞمٝم٤م ً
إمم أ َّن هذه اًمٜمَ َ َ
ِ
هبذه إطمقال سم٠مُمقر اًمٜمجقم ،وإٟمام هل ىم٤مئٛم٦م قمغم ىمٞم٤مؾم٤مت قمٜمدهؿ ،وم٠مطمٞم٤م ًٟمً٤م شمٙمقن هذه اًم٘مٞم٤مؾم٤مت ُمقاوم٘م٦م ،وأطمٞم٤م ًٟمًد٤م
ختتٚمػ أطمقال اجلق ،ومت٠مي إُمقر قمغم همػم ُم٤م أظمؼموا سمف ،وهلذا أضم٤مز اًمٌٕمض سمٜم٤م ًء قمغم ذًمؽ .ويمام َذ َيم َْر ُت ًمٙمؿ قمٜمدُم٤م
٥م ُمتجٝم٦م َص ْق َب اعمنمق ،وهل أن ٟمٗمؽمض أهن٤م قمغم َسم ْح ِر اًم َٕم َرب،
اًمً ُح َ
يالطمٔمقن قمـ ـمريؼ إىمامر اًمّمٜم٤مقمٞم٦م أ َّن ُ
ٍ
اًمً ُح ِ
وه َقم ُ٦م اًمري٤مح يمذا  ،ي٘مقًمقن ً
٥م ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمالٟمٞم٦م ،سمٜم٤م ًء قمغم هذه اًمنقم٦م،
ُمثال :همدًً ا أو سمٕمد همد ؾمتٙمقن هذه ُ
ُْ
وًمٙم ْـ أطمٞم٤م ًٟمً٤م خيتٚمػ ادم٤مه اًمري٤مح ،ومال ي٠مي يمام شمقىمٕمقا.
ػَ ُي ْه َْ َُع َ َْش ُح ِ
ُي ُّؾ؟ َوإِ ْن َـََ ٚن ََٓ ،ـ ْٔ َ
قر؟
جيق ُز َح ُؾ افس ْح ِر َأ ْم َٓ؟ َوإِ َذا َـََ ٚن َٕ ًَ ْؿ ،بِ ًَم َذا ُ َ
افس َٗ ُال َ :ه ْؾ َ ُ
ُّ
أُمرا ،أو َهنك قمـ ٍ
َ
دحر
اًمً ْ
اب  :اهلل َقم َّز َ
اجل َق ُ
حي َّؾ ِّ
ين ًمٚمٕمٌ٤مد ُم٤م هق ضم٤مئز ،وم٤معمحٔمقر هٜم٤م أ ْن ُ َ
أُمرَّ ،
وضم َّؾ إذا َطم َّر َم ً
َ
ِ ٍ ِ
حي ُ
دؾ
اًمً ْ
دحر ُ َ
نم ُة اعمُ َح َّر َُم٦م ،وًمٙم ْـ يمام َذ َيمَر اعم١مًمػ سم٤مُٕمس ،و َٟم َ٘م َؾ قمـ اسمـ اًم َ٘مٞمِّ ِؿ رمحف اهلل :أ َّن ِّ
سمًِ ْحر ُمثْٚمف وهل اًمٜم ْ َ
درى ًمدف أ َّن
يم٤مًمر ْىمٞمَ٦م اًمنمقمٞم٦م ،ويم٤مٕدقمٞم٦م ،وإذا يم٤من هٜم٤مك أدوي٦م ُجم َ َّر َسم ٌ٦م ،يم٠م ْن يرى اعمًدحقر ،أو ُي َ
سم٤مٕدوي٦م اًمنمقمٞم٦مُ ،
ِ
ِ
وضم َّؾ ،يمام َطم َّمؾ ًمٚمٜمٌل صغم اهلل
اًمً ْحر ،ومٞمٜمحؾ ؾم ْح ُر ُه سم٢مذن اهلل َقم َّز َ
اًمً ْحر ُوو َع ًمف ذم اعمٙم٤من اًمٗمالٟمك ،ومٞمٌُْ َٓم ُؾ هذا ِّ
ِّ
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٤مريشً ،مدام ؾمحره ًَمٌِٞمدُُ سمـ َأ ْقمّم ٍؿ ذم ُِم ِْم ٍ
دؾ ذم سمِ ِ
َخ ٍ
ط و ُُم َِم٤م َـم ٍ٦م ذم َـم ْٚم ِع َٟم ْ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام ذم « َص ِح ِ
ئدر َز ْروا َن،
ْ ُ َ
ٞمح اًمٌُ َخ ِ ِّ
َّ َ َ َ
ِ
اًمً ْح ُر اًمذي أص٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وإ ْن يم٤من هذا قمـ ـمريؼ اعمالئٙم٦م .
اًمً ْح ُر ،وم٤مٟمحؾ ِّ
ُأ ْسمٓم َؾ هذا ِّ
ِ
ي« ٞاجتََْ ِبقا افسبع ادُقبِ ََ ِ
افس َٗ ُال ِِ :ف ح ِد ِ
ٚت» َ ،ظىَػََ افر ُش ُ
افؼ ِكَ ،ؾ َٓ ْؾ
َْ
ْ ُ
َ
ُّ
قل َصذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َشِ َؿ افس ْح َر َظ َذ ْ
اخل ِ
ُه َق فِ ِْ ُّ ٌَََ ٚي َر ِة؟ َأو مـ ِذ ْـ ِْر َ
ٚص َب ًْدََ اف ًَِ ٚمِ؟
( )1

( )2

َ
اًمً ٌْع اعمقسم٘م٤مت اًمتل ذيمره٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمً٧م ذم درضم٦م واطمددة ذم اإلصمدؿ ،ومدال
اجل َق ُ
اب  :هذه َّ
وضم َّؾ ،إو٤موم٦م إمم اًم ًِّد ْح ِر إذا يمد٤من ومٞمدف ذك و يد٠مي قمدـ ـمريدؼ ِ
اجلد ِّـ
ؿمؽ أ َّن أقمٔمٛمٝم٤م وأؾمقأه٤م اًمنمك سم٤مهلل َقم َّز َ
ِ
ِ
اًمً ْح ِر ،ومتٙمقن اًمقاو هٜم٤م
اًمً ٌْٕم٦م ،ومال َشمَّم ُؾ إمم َطمدِِّّ اًمنمك أو ِّ
واًمِمٞم٤مـملم ،أ َُّم٤م ُم٤م َذ َيم ََره قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم َسم٘م َّٞم٦م َّ
ِ
ِ
ْـل
اؾمتئٜم٤مومٞم٦م ،يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم ؾمقرة إٟمٕم٤مم ُ ﴿ :ؿ ْؾ إِٕ ًَم َحر َم َر َِب افْ ٍَ َقاح َش َمَ ٚط َٓ َر م ْْ ََْٓ ٚو َمَ ٚبىَ َـ َوا ِإل ْث َؿ َوافْ َب ٌْ َ
بِ ٌَ ْ ِ
احلؼ َو َأن ُت ْ ِ
َر َْ
ُؼ ُـُق ْا بِٚهللِ َمََ ٚل ْ ُيََْز ْل بِ ِف ُش ِْىََ ًًٕٚ ٚو َأن َت َُقفُق ْا َظ َذ اهللِ َمَ َٓ ٚت ًْ َِ ُّق َن﴾  ،ومٚمٞمً٧م هذه إُمقر ذم درضم٦م
( )3

()4

واطمدة ذم اإلصمؿ ،سمؾ يمام َذ َيمَر اعمٗمنون أٟمف سمدأ سم٤مٕىمؾ وإصٖمر.
ػ وادَج َت واف ََََْق ِ
ظ ِِف افه ِح ِ
احل ِ
افس َٗ ُال  :ه ْؾ ِمـ افُِِٓ َِٜ َٕ ٚ
وافًرا َؾ ِ ٜؿِ َراء ُة َأ ْب َراجِِ َ
ات اف ٍَ َوٚئِ ِٜٔ؟
َ
َ
ُ
َ
َ
ُّ
َ
حل ِّظ هق ٟمقع
اجل َق ُ
اب  :يٜمٓمٌؼ قمغم هذا ُم٤م يٜمٓمٌؼ قمغم إشمٞم٤من اًم ُٙم َّٝم٤من ،وىمد َذ َيم َْرٟم٤م هذا ؾم٤مسم ً٘م٤م :أ َّن ُم٤م ُي ًَ َّٛمك سم٠مسمراج ا َ

ُِمـ اًمتٜمجٞمؿ ،ومٛمت٤مسمٕمتٝم٤م وىمراءهت٤م ًمالؾمتٗم٤مدة واًمتٓمٌٞمؼ ٓ ؿمؽ أٟمف َي ّْمدُُ ُق قمٚمٞمف ُم٤م َي ّْمدُُ ُق قمغم َُم ْـ أشمك يم٤مهٜمًً٤م ومً٠مًمف أو
َصدََّّ َىم ُف.

َٚب افتق ِح ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٔدَ ،ؾ َٓ ْؾ َه َذا ُي ََِ ُؾ ِم ْـ َصْٖ ِن افُِتَ ِ
مح ُف اهللُ فِ َب ًْ ِ
َٚب
ض إَ َحٚدي ٞافؤً ٍَِِ ٜف ـتَ ِ ْ
افس َٗ ُال  :إِ َيرا ُد افن ْٔخِِ َر َ
ُّ
جي ًَ ُؾ ؾِ ِٔف ُحج ً ٜفِ ِْى ًْ ِـ ِِف افُِتَ ِ
َٚب؟
َأو َ ْ
َ
اب ،ٓ :وأ َُّم٤م ؾمٌ٥م إيراد اعم١مًمػ رمحف اهلل ًمٌٕمض إطم٤مدي٨م اًمتل ومٞمٝم٤م َو ْٕمػ ،أو رأى سمٕمض اعمت٠مظمريـ أ َّن
اجل َق ُ

اًمًٜمََد ،وؾمالُم٦م اعمَ ْتْـ،
ومٞمٝم٤م َو ْٕم ًٗم٤م .ومٞم٤م إظمقاين اًمتّمحٞمح واًمتْمٕمٞمػ ُمً٤مئؾ اضمتٝم٤مدي٦مٕ ،هن٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم ُم٤مذا؟ ؾمالُم٦م َّ
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمًالم -سم٤مب اًمٓم٥م واعمرى واًمرىمك (.)2186
ِ
قن ِِف ُب ُى ِ ِ
قّن ْؿ َٕ ًٚرا َو َش َٔ ْه َِ ْق َن
افٔ َت َٚمك ُط ِْ ًًم إِٕ ًَم َي ْٖ ُـ ُِ َ
يـ َي ْٖ ُـ ُِ َ
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمقص٤مي٤م -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِن افذ َ
قن َأ ْم َق َال َ
َش ًِ ًرا﴾ ( ،)2767وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من اًمٙمٌ٤مئر وأيمؼمه٤م (.)89
( )3هٙمذا ىم٤مل اًمِمٞمخ ،واًمّمقاب :ؾمقرة إقمراف.
( )4ؾمقرة إقمراف.33 :
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واًمِمٞمخ رمحف اهلل َمل ُي ِ
ػ ،إ َُّم٤م أٟمدف يدرى
قرد طمديثً٤م أمجع اًمٕمٚمامء قمغم َو ْٕمٗمف ،وُم٤م أورده ُِم ْـ إطم٤مدي٨م اًمتل ومٞمٝم٤م َو ْٕم ٌ
ْ
أهن٤م صحٞمح٦م يمام يرى همػمه ،وهٜم٤مك ـم٤مئٗم٦م أظمرى شمرى أ َّن احلدي٨م وٕمٞمػ ،وأطمٞم٤م ًٟمً٤م يٙمقن اًمًدٌ٥م آظمدتالف ذم
ِ
حيتَ ََٛمؾ أ َّن اًمِمٞمخ َمل ْ يٌٚمٖمفُ ،م٤مذا؟ َو َه َـ احلدي٨م،
جي َر ُطم ُف ،هذا أ ُْم ٌر .إُمر أظمر ُ ْ
أطمد اًمرواة ،اًمٌٕمض ُي َقصم َ٘مف واًمٌٕمض َ ْ
يمام َذ َيمَر ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف « َرد اعمَ َال ِم َقم ِـ إَ ِئ َّٛم ِ٦م إَ ْقم َال ِمش .واطمتامل آظمر ،أ َّن اًمِمٞمخ أورده وهق يٕمٚمؿ
ً
ػً ،مٙم ْـ سم٤معمت٤مسمٕم٤مت واًمِمقاهد إظمرى اًمّمدحٞمح٦م ،ورأى أ َّن إيدراد هدذا احلددي٨م هبدذا اًمٚمٗمدظ
ُمثال أ َّن ومٞمف َو ْٕم ٌ
ٍ
ـمريؼ آظمر وسمٚمٗمظ آظمر .قمغم ُيم ُِّؾ طم٤مل هذا ٓ ُيثَ ِّر ُب قمغم اًمِمٞمخ ،وٓ ُي َ٘م ِّٚم ُؾ ُِم ْـ
ًمٍماطمتف ،وإ ْن يم٤من أصٚمف صم٤مسم٧م ُِم ْـ
ىمٞمٛم٦م اًمٙمت٤مب و َىمدْْ ِر اًمٙمت٤مب ،وٓ زاًم٧م ُيمتُُ٥م أهؾ اإلؾمالم ،و ُيمتُُ٥م أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ومٞمٝم٤م سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م ،وٓ
ُ
ُ
ُي َ٘م ِّٚم ُؾ هذا ُِم ْـ ؿم٠مهن٤م.

افسٗال  :أٓ يُقن ذـر افنٔخ فسْد احلدي ٞظذرا فف؟
أيْم٤م وضمف آظمر ،وهق ىمقهلؿ :أ ْن َُمـ أؾمٜمد وم٘مد أقمذر ،واًمِمٞمخ رمحدف اهلل
اجلقاب  :سمال ؿمؽ ،وىمد ذ َّيمرين إخ ً
أيْم٤م يذيمر احلدي٨م ظم٤مص٦م اًمذي ومٞمف ُم٘م٤مل ،ويذيمر ُمـ رواه ،ومٙم٠مٟمف ُ ِ
حي ُٞمؾ اًم٘م٤مرئ إمم أ ْن ُي ِ
راضمع إؾمٜم٤مد احلدي٨م قمٜمد
ً
َّ
َ
اًمؽم ُِم ِذ ِّي ،أو قمٜمد احل٤ميمؿ ،ور َّسمام هق اضمتٝمد ُِمـ ظمالل ٟمٔمره ذم اإلؾمٜم٤مد ،أو ُِمدـ ظمدالل شمّمدحٞمح
أيب داود ،أو قمٜمد ِّ ْ
سمٕمض أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ احلدي٨م ،أٟمف اـمٛمئـ وُم٤مل إمم ذًمؽ.
جيقز افذهٚب فُِٓٚن أو اف ًُراف بِ َسبَ ِ
 ٛؾَدان ؿِىْ ًَ ٜمـ ِإدٚس ثّْٔ ٜجدًًّّ ا؟
افسٗال َ :هؾ َ ُ
قز اًمذه٤مب ِهل ُ١م َٓ ِء سمِ َ٠م ّي َطم٤مل ُمـ إَ ْطم َق ِ
الَّ َِٕ ،ن اًمٜمٌََِّّ ّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ هنك َقمـ َذًمِد َؽ هن ًٞمد٤م
جي ُ
اجلقاب ُ َ َٓ :
َ
وضم َّؾ يرد قمٚمٞمف ود٤مًمتف،
وضم َّؾ سم٤مًمدقم٤مء ،أ َّن اهلل َقم َّز َ
ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وإ َّٟمَّام يٚمج٠م اإلٟمً٤من إمم اًمٓم ُرق اًمنمقمٞم٦م ،ومٞمٚمج٠م إمم اهلل َقم َّز َ
و َُمـ شمرك هلل ؿمٞمئً٤م قمقوف اهلل ظمػما ُمٜمف .
افسٗال  :هؾ افْجؿ فَ ُف تًِؼ بّقفِد ا ِإل ْٕ َْسٚن إن َـََ ٚن ٕجّف بخر َؾ ُٓ َق خََ ْرَ ،وإِٓ َؾ َ ؟
اجلقاب  :هذا هق اًمتٜمجٞمؿ اعمُحرم ،وهق يمام ىمٚمٜم٤م ًمٙمؿ وهق ُم٤م يًٛمك أن ِ
سمٕم ْٚمؿ إسمراج ٓ ،قمالىم٦م ًمٚمٜمجدقم سمدام
ُ َ َّ
َ َّ
جيري ذم اعمُ َٖمٞمٌ ِ
٤مت ،ومٝمل ُُم ًَ َّخ َرةُ ،مرهمقُم٦مُُ ،م ًَ َّػمة يمً٤مئر اعمخٚمقىم٤مت.
َّ َ
افسٗال َ :هؾ يُّـ َأن َٕقل :وخَِ ٝافْجقم ِحلُؿ ُأخْْ َرى َٓ ًِّٕٓ ،ٚيًِّٓ ٚاهلل َجؾ َو َظ َ ؟
)(1

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمًالم -سم٤مب حتريؿ اًمٙمٝم٤مٟم٦م (.)2230
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اجلقاب  :سمال ؿمؽ أ َّن هذه اعمخٚمقىم٤مت اًمتل ٟمراه٤مٟ ،مٕمرف ُِمـ ِ
احلٙم ِؿ ومٞمٝم٤م ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف اًمِم٤مرع احلٙمدٞمؿ ،وىمدد
وضم َّؾ ذم يمت٤مسمف أ َّن اًمٗمٙمرة ُِمـ َظم ْٚمؼ هذه اًمٜمجقم ًمألُمقر اًمثالصم٦م اًمتل َذ َيم ْر ُت سم٤مُٕمس ،هؾ هٜمد٤مك ِطم َٙمَد ٌؿ
ذيمر اهلل َقم َّز َ
أظمرى؟ ر َّسمام هٜم٤مك ِطم َٙمؿ ٓ ٟمٕمٚمٛمٝم٤م ،اهلل يٕمٚمٛمٝم٤م.
افسٗال  :افى َرة ُحرم ٝبسب ٍ
 ٛفَ ْٔ َس ْشظلَ ،و َت ُُُقن ْش ًـ ٚأـز إِ َذا طْٓ ٚمستَِ ٜبَِْ ٍْ ِس ََٓ ،ٚو َت ُُُقن أصـٌر إِ َذا
جًِٓ ٚشببَّٕ ،ٚن َ ٚفَ ْٔ َس ٝشببْ ٓ ٚشظَٔ ،ٚوٓ بٚفتجربٜ؟ َؾًم تًَُِٔؿ َظ َذ َذفِ َ
ؽ؟
اجلقاب ٟ :مٕمؿ ،هذا اًمٙمالم صحٞمحِ ،
إن اقمت٘مد أ َّن هذه اعمِم٤مهدات أو اعمًٛمققم٤مت ُِمـ اًمٓمدػم ،وهمػمهد٤م شمٕمٚمدؿ
اًمٖمٞم٥م ،أو أهن٤م شمٜمٗمع و َشم ُي سمذاهت٤م أو ُمع اهلل َقم َّز وضم َّؾ ،ومال ؿمؽ أ َّن هذا ذكِ ،
وإن اقمت٘مدد أهند٤م ؾمدٌ٥م ومٝمدذا ذك
َ
ومل ي ُ٘مؿ اًمدًمٞمؾ ِ
احل ِّز اًمٜمٔمري قمغم أهن٤م ؾمدٌ٥م دٟمٞمدقي،
أصٖمرٟٕ ،مف َمل َي ُ٘مؿ اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل قمغم أهن٤م ؾمٌ٥م ذقملَ َ ،
وضم َّؾ.
وم٤مًمتٕمٚمؼ هب٤م شمٕمٚمؼ قمغم همػم اهلل َقم َّز َ
***
مح ِـ افر ِح ِ
ٔؿ
بِ ْس ِؿ اهللِ افر ْ َ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف ،وصحٌف أمجٕملم ،ىم٤مل اعم١مًمػ رمحدف
اهلل شمٕم٤ممم:
ٚب
َب ٌ

ِ
ٚس مـ يت ِ
َؿق ِل اهللِ َتً َٚػِ :
خ ُذ ِمـ ُد ِ
قّن ُ ْؿ َـ َُح ٛاهللِِ﴾ َ ،و َؿ ْقفِ ِفُ ﴿ :ؿ ْؾ إِن َـََ ٚن آ َبٚؤُُ ُـ ُْؿ
ون اهللِ َإٔدََ ا ًدا ُُي ُّب َ
َ
َ
ْ
﴿وم َـ افْ ِ َ َ
ِ
َ
قهَ ٚو ِ ََت َٚر ٌة َ َْت َْن ْق َن َـ ََسَ ٚد َهَ ٚو َم َسٚـِ ُـ َت َْر َض ْق َّن ََ ٚأ َحٛ
س ْؾتُ ُُّ َ
َو َأ ْبَْآؤُُ ُـ ُْؿ َوإِخْْ َقا ُٕ ُُ ُْؿ َو َأ ْز َو ُ
اج ُُ ُْؿ َو َظن َر ُت ُُ ُْؿ َوأ ْم َق ٌال ا ْؿ َ َ
ِِ ِ ٍِ ِ ِِ
ِ
سب ُهق ْا َحتك َيْٖ ِ َِت اهللُ بَِٖ ْم ِر ِه﴾ .
إ َف ْٔ ُُُؿ م َـ اهللِ َو َر ُشقفف َوج َٓٚد ِف َشبِٔف َؾ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ظـ َأ َٕ ٍ ِ
ِض اهللُ َظْْ ُف َأن َر ُش َ
ــ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِْٔف َو َشِ َؿ َؿ َٚلُ َٓ « :ي ْٗم ُـ َأ َحدُُ ُـ ُْؿ َحتك َأ ُـُق َن َأ َح ٛإِفَْٔف م ْ
َ ْ
َس َر َ
()1

()2

( )3

( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة .165:
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م 24 :
( ) 3هق :اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي 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
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ٚس َأ ِ
ِ ِ ِِ ِ
غ» َأخْْ َر َجُ ٚه.
ْجً َ
َوفَده َو َوافده َوافْ ِ ْ َ
()1

َوفَـ ُٓ ًَم َظْْ ُف َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿَ « :ث َ ٌ
ث َم ْـ ُـُـ ؾِ ِٔفَ ،و َجدََ ِِبِـ َح َ َو َة ا ِإل َيًم ِنَ ،أ ْن َي ُُُق َن
ِ ِ ِ
اُهَ ،ٚو َأ ْن ُُيِ ٛادَ ْر َء َٓ ُُيِبُّ ُف إِٓ هللَِِ ،و َأ ْن َي ُْ َْر َه َأ ْن َي ًُق َد ِِف افْ ُُ ٍْ ِر َب ًْدََ إِ ْذ َأ ْٕ ََ َذ ُه اهللُ ِمْْْـ ُف،
اهللُ َو َر ُشقفُ ُف َأ َح ٛإِفَ ْٔف ِم ٚش َق ُ َ
َـًَم َي ُْ َْر ُه َأن ْ ُي َْ َذفََ ِِف افْ ِ
ٚر» .
َ
()2

()3

اإليًم ِن حتك »...إِ َػ ِ
ٍ
آخ ِر ِه .
َو ِِف ِر َوا َيَ َٓ « :ٜجيِدُُ َأ َحدٌٌ َح َ َو َة ْ ِ َ َ
وظ ِـ اب ِـ ظب ٍ ِ
ِض اهللُ َظْْ ُْٓ ًَم َؿ َٚلَ « :م ْـ َأ َحِِ ٛف اهللَِِ ،و َأ ْب ٌَ َ
َض ِِف اهللَِِ ،و َو َاػ ِِف اهللَِِ ،و َظَ ٚدى ِِف اهللَِِ ،ؾِٕ٘ ًَم ُتَْ َُٚل
َ َ ْ َ
ٚس َر َ
ؽَ ،وفَ ْـ َجيِدََ َظ ْبدٌٌ َض ًْ َؿ ْ ِ
اإل َيًم ِن َ -وإِ ْن َـثُ َر ْت َص َ ُت ُف َو َص ْق ُم ُفَ -حتك َي ُُُق َن َـ ََذفِ َ
ِو َٓ َي ُ ٜاهللِ بِ َذفِ َ
ؽَ ،و َؿدْْ َص َٚر ْت َظٚمـ ُٜ
ُم َٗاخََ ِٚة افْ ِ
ٚس َظ َذ َأ ْم ِر افدُُّّ ْٕ ََٔ ،ٚو َذفِ َ
جي ِدي َظ َذ َأ ْهِِ ِف َص ْٔ ًئًَ . »ٚر َوا ُه ا ْب ُـ َج ِر ٍير.
ؽ َٓ ُ ْ
ِِ
و َؿ َٚل ابـ ظب ٍ ِ
ٚب﴾ َؿ َٚل( :ادَ َقد ُةُ).
﴿و َت ََى ًَ ْ
ِِ ٝبِ ُؿ إَ ْشبَ ُ
ِض اهللُ َظْْ ُٓ ًَم ِِف َؿ ْقفف َت ًَ َٚػَ :
ْ ُ َ
َ
ٚس َر َ
اٟمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ اعم١مًمػ إمم اًمٙمالم قمغم اعمَ َحٌَّ٦م .واعمَ َحٌَّ٦م َقم َٛم ٌؾ ىمٚمٌل ،سمؾ ذ َيمر اسمـ اًم َ٘مٞمِّؿ رمحف اهلل أهن٤م ُِمدـ أقمٔمدؿ
()4

( )5

()6

()7

مج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع حت٧م اًمِمجرة ،دقم٤م ًمف اًمٜمٌل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ
قمٚمام ا
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 ً
( )1أظمرضمف 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
( )2أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب طمالوة اإليامن ( ،)16وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من ظمّم٤مل ُمـ اشمّمػ هب٤م وضمد طمالوة
اإليامن (.)43
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إدب -سم٤مب احل٥م ذم اهلل (.)6041
( ) 5هق :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
ؿمٝمرا ،وطمدث قمٜمف سمجٛمٚم٦م ص٤محل٦م .شمقذم ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم ،وًمف إطمدى وؾمٌٕملم ً
ؾمٜم٦م( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء -330/5
وؾمٚمؿ ً
ٟمحقا ُمـ صمالصملم ً
.)353
( )6أظمرضمف اًمٕمدين ذم «اإليامنش (ص .)18
( )7ؾمقرة اًمٌ٘مرة .166 :
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أقمامل اًم٘مٚمقب ،واًمتل جي٥م أ ْن شمٙمقن هلل ظم٤مًمّم٦م ،وهل َحم ٌََّ٦م اًمٕمٌقدي٦م اعمًتٚمزُم٦م ًمٚمتَّ َ٠مًمف ،واًمتٕمٔمٞمؿ ،واًمذل ،واًمٓم٤مقم٦م،
وآٟم٘مٞم٤مد .و َ َِل َذا َؿسؿ َأهؾ ِ
افً ِْ ِؿ ادَ َحب ٜإِ َػ ؿسّغ:
َ ْ
َ
ِىمًؿ ُم ِْم َؽمكِ ،
وىم ًْؿ خمتص.
ْ ُ َ
واعمِمؽميم٦م صمالصم٦م أٟمقاع:
وحم َ ٌَّ٦م اًمٔمٛمآن ًمٚمامء ،وٟمحق ذًمؽ.
يمٛم َح ٌَّ ِ٦م اجل٤مئع ًمأليمؾَ ،
ادَ َحب ٜافى َبًَٔ :ٜ
يمٛم َح ٌَّ٦م اًمقاًمد ًمقًمده ،واًمقًمد ًمقاًمده.
وُمب ٜإصٍٚق ومقدةَ :
وحم َ ٌَّ٦م اًمنميم٤مء.
يمٛم َح ٌَّ٦م إصدىم٤مءَ ،
يمٛم َح ٌَّ٦م َُمـ اؿمؽميمقا ذم أ ُْمر ُُم َٕم َّلمَ ،
وُمب ٜإٔس وأفٍَ :ٜ
وهذه إٟمقاع ُِمـ اعمَح٤مبَ :حم ٌَ٦م ـمٌٕمٞم٦م ٓ ُشم َ١م ِّصمر ذم قم٘مٞمدة اعمًٚمؿ .أُم٤م اعمَحٌ٦م اعمختّم٦م وهل ِ
اًم٘م ًْؿ اًمث٤مين ،وهدل
َّ َ َّ
َّ
َ ِّ
وضم َّؾ ،وٓ جيقز أ ْن يٍمف رء ُمٜمٝم٤م ًمٖمػمه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وهل َحم ٌََّ٦م ُم٤مذا؟ اًمتٕمٔمٞمؿ ،وآٟم٘مٞمد٤مد،
اخل٤مص٦م سم٤مهلل َقم َّز َ
َّ
واًمذل ،واخلْمقع ،واًمتَّ َ٠مًمف ،وهذه هل اًمتل أذك ومٞمٝم٤م اعمنميمقن ،ومٜم٤مؾم٥م أ ْن يذيمره٤م هٜم٤م اعم١مًمدػً ،مٞمٌَُد ِّلم أ َّن هدذه
وضم َّؾ ،وم٢مهن٤م شم٘مدح ذم أصؾ اًمتقطمٞمدُ ،
وخترج ص٤مطمٌٝم٤م ُِمـ دائرة اإلؾمالم إمم
اعمَ َحٌَّ٦م اخل٤مص٦م إذا ُسوم٧م ًمٖمػم اهلل َقم َّز َ
ِ
ٚس مـ يت ِ
دائرة اًمنمك .واؾمتدل سم٘مقل اهلل َقم َّز وضم َّؾِ :
خ ُذ ِمـ ُد ِ
أي:
قّن ُ ْؿ َـ َُحـ ٛاهللِِ﴾ ْ
ون اهللِ َإٔدََ ا ًدا ُُيبُّ َ
َ
َ
﴿وم َـ افْ ِ َ َ
()1

ُيً٤مووهنؿ سم٤مهلل ذم اعمَ َحٌَّ ِ٦م واًمتٕمٔمٞمؿ ،وهذا هق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل ذم ُمٕمٜمك أي٦م .وهلذا ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف قمـ
ِ
اعمنميملمَ ﴿ :تَٚهللِ إِن ُـُْ ٚفَ ٍِل َض ٍل ُّمبِ ٍ
أيَ :ؾم َّق ْوا سملم هذه اعمٕمٌدقدات،
غ﴾ ُم٤مذا؟ ﴿إِ ْذ ُٕ َُسقي ُُُؿ بِ َرب افْ ًَٚدَ َ
غ﴾ ْ
ِ
ِ
ِ
أي :يٕمدًمقٟمدف سمٖمدػمه ذم
ـرِبِؿ َي ًْـدفُق َن﴾ ْ
وسملم ظم٤مًم٘مٝمؿ ذم ُم٤مذا؟ ذم اعمَ َح ٌَّ٦م .وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمفُ ﴿ :ثؿ افذ َ
ـرو ْا بِ َ
يـ َـ ٍَ ُ
ِ
يمٛم َح ٌَّ٦م اهلل َقم َّز و َضم َّؾ ،وهلذا دقمد٤مهؿ ذًمدؽ إمم
اعمَ َح ٌَّ٦م .وذك اعمنميملم ىم٤مئؿ قمغم هذا اًمٜمقع ،أهنؿ َ
أطمٌقا ُمٕمٌقداهتؿ َ
ِ
ِ
وضم َّؾ ،واؾمتٖم٤مصمقا هب٤م ،واؾمتٕم٤مٟمقا
سف اًمٕمٌ٤مدة هلذه اعمٕمٌقدات ،ومدقمقه٤م ُمـ دون اهلل ،وذسمحقا هل٤م ُمـ دون اهلل َقم َّز َ
َ ْ
()3

()2

()4

هب٤م.
أيْم٤م اًمقاىمع أن هق ُِمـ هذا اًمٜمقع ،وم٤مًمذيـ جل٠موا إمم هذه إضطم٦م ،وهل١مٓء إوًمٞم٤مء،
واًمنمك ذم هذه إُ َُّم٦م ً
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة .165:
( )2ؾمقرة اًمِمٕمراء .97 :
( )3ؾمقرة اًمِمٕمراء .98 :
( )4ؾمقرة إٟمٕم٤مم .1 :
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دقا ذم
ٕضمؾ اعمَ َحٌَّ٦م اًمتل وىمٕمد٧م ذم ىمٚمدقهبؿ هلد١مٓء ،و َهم َٚم ْ
ٕضمؾ ُم٤مذا؟ ْ
أو َُمـ ُي ًَٛمقهنؿ سم٠موًمٞم٤مء ،سومقا هلؿ اًمٕمٌ٤مدة ْ
وضم َّؾ ،ومٍمومقا هلؿ اًمٕمٌ٤مدة ُِمـ دون اهلل .سمؾ هٜم٤مك ذم هذه إُ َُّم٦م َُمـ همال ذم َحم ٌََّ٦م اًمٜمٌل
حمٌتٝمؿ طمتك ؾم٤مووهؿ سم٤مهلل َقم َّز َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،واًمذي ؾمٞم٠مي أ َّن َحم ٌََّتف ُِمـ ًمقازم ُم٤مذا؟ ُِمـ ًمقازم اإليامنً ،مٙم َّـ َُمـ دم٤موز هبدذه اعمَ َحٌَّد٦م احلدد
اًمنمقمل وم٘مد ظمرج قمـ دائرة اإليامن ،ه١مٓء اًمذيـ دقمقا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُِمـ دون اهلل ،يمام رددوا أسمٞم٤مت
اًمٌقصػمي:
ي ٚأـرم اخلِؼ َمِِّ ٚل مـ أفقذ بِ ِف *** شقاك ِظْْد حدوث ِاحلٚدث افًّؿ
ُم٤م اًمذي محٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ؟ اعمَ َح ٌَّ٦م ،وًمٙم ْـ ًمٞمً٧م اعمَ َح ٌَّ٦م اًمنمقمٞم٦م ،إٟمام اعمَ َح ٌَّ٦م اًمنميمٞم٦م .وهلذا عمَّ٤م ضمد٤مء اًمقومدد إمم
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مًمقا :أٟم٧م ؾمٞمدٟم٤م واسمـ ؾمٞمدٟم٤م ،ظمٌم اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ أ ْن يددظمؾ قمٚمدٞمٝمؿ
ِ
ـقفَ ُُ ُْؿ َو َٓ َي ْسـتَ ِ
َجرٕ ُُ ُْؿ افنـْٔىَُ ٚن»  .اًمدذي أوىمدع
اًمِمٞمٓم٤من ُمـ هذا اعمدظمؾ ،ومٜمٝم٤مهؿ قمـ ذًمؽ ،وىم٤ملُ « :ؿقفُـقا َؿ ْ
()1

اًمٜمّم٤مرى ومٞمام أوىمٕمٝمؿ ومٞمف ،وزقمٛمقا أ َّن اإلًمف  -شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ َ -طم َّؾ ذم قمٞمًك ،وأ َّن أهل٦م صمالصم٦م ،اًمذي محٚمٝمؿ
واًمٖمٚمق ذم َحم ٌََّتِف.
قمغم ذًمؽ ُم٤مذا؟ َحم ٌََّ٦م قمٞمًك،
ّ
إ ًذا اعمَ َحٌَّ٦م هل أصؾ ذك اعمنميملم ،وهم٤مًم٥م َُمـ وىمع ذم اًمنمك اًمذي دومٕمف إمم ذًمؽ اسمتدا ًء اعمَ َحٌَّ٦م.

ُصم َّؿ ىم٤مل رمحف اهلل :وىمقًمفُ ﴿ :ؿ ْؾ إِن َـََ ٚن آ َبٚؤُُ ُـ ُْؿ َو َأ ْبَْآؤُُ ُـ ُْؿ﴾ إمم ىمقًمفَ :
ــ اهللِ َو َر ُشـقفِ ِف﴾ هٜمد٤م
﴿أ َح ٛإِفَ ْٔ ُُُؿ م َ
()2

ُمقوقع اًمقٓء واًمؼماء ،واعمَ َحٌَّ٦م ذم اهلل واًمٌُ ْٖمض ذم اهلل ،واعمقآة ذم اهلل واعمٕم٤مداة ذم اهلل.
قِن ُُيبِب ُُُؿ اهللُُ﴾ ِ
ِ
ِ
وُمـ ًمقازم اعمَ َح ٌَّ٦م اًمتل
ُمـ ًمقازم اعمَ َح ٌَّ٦م اشمٌ٤مع ُم٤مذا؟ اعمحٌقبُ ﴿ ،ؿ ْؾ إِن ُـُْتُ ُْؿ ُلح ُّبق َن اهللَ َؾٚتبِ ًُ ِ ْ ْ ُ
()3

وضم َّؾ أهدؾ اإليدامن
شمٕمتؼم َحم َ ٌَّ٦م قمٌقدي٦م أ ْن ُي َ٘م ِّدِّ م اإلٟمً٤من ُم٤مذا؟ ُمراد هذا اعمحٌقب قمغم ُمراده ،وهلذا اُمتحـ اهلل َقم َّز َ
ِ
ِ
ِ
ـٚر ٌة
س ْؾتُ ُُّ َ
اج ُُ ُْؿ َو َظن َر ُت ُُ ُْؿ َو َأ ْم َ
سمٛمثْؾ هذه أي٦مُ ﴿ :ؿ ْؾ إِن َـََ ٚن آ َبٚؤُُ ُـ ُْؿ َو َأ ْبَْآؤُُ ُـ ُْؿ َوإِخْْ َقا ُٕ ُُ ُْؿ َو َأ ْز َو ُ
قهـَ ٚو ََت َ
ـق ٌال ا ْؿ َ َ
ِ
ِِ
ِ
ٕضمدؾ أ ْن
َ َْت َْن ْق َن َـ ََسَ ٚد َهَ ٚو َم َسٚـ ُـ َت َْر َض ْق َّن ََ ٚأ َح ٛإِ َف ْٔ ُُُؿ م َـ اهللِ َو َر ُشقفف﴾ هذا ُمـ سم٤مب آسمدتالء عمثدؾ هدذاْ ،
()4

ِ
وضم َّؾ ،وهلذا ضمٕمؾ اسمـ اًم َ٘مدٞمِّؿ رمحدف اهلل َر ْأس
وضم َّؾ ص ْدْ ق هذه اعمَ َحٌَّ٦م اًمتل يتٕمٌد هب٤م اإلٟمً٤من هلل َقم َّز َ
يٕمرف اهلل َقم َّز َ
( )1أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب إدب -سم٤مب ذم يمراهٞم٦م اًمتامدح ( ،)4806وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح أيب داودش.
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م .24 :
( )3ؾمقرة آل قمٛمران .31 :
( )4ؾمقرة اًمتقسم٦م .24 :
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وضم َّؾ سمح٤مل اًمٓم٤مئر سملم اخلقف واًمرضم٤مء واعمَ َحٌَّ٦م .ىم٤مل :اعمَ َحٌَّ٦م يمثؾ
إُمر اعمَ َحٌَّ٦م ،وعمَّ٤م ُمثَّؾ اعم١مُمـ ذم ُمًػمه إمم اهلل َقم َّز َ
اًمر ْأس ،وهلذا إذا ُىمٓمع اًمر ْأس هٚمؽ اًمٓم٤مئر .وم٤معمراد هٜم٤م سم٤معمَ َحٌَّ٦م ﴿ ُؿ ْؾ إِن َـََ ٚن آ َبٚؤُُ ُـ ُْؿ﴾ إمم أ ْن ىم٤ملَ :
﴿أ َح ٛإِفَ ْٔ ُُُؿ﴾
َّ
هذه َحم ٌََّ٦م اًمٕمٌقدي٦مَ ،حم ٌََّ٦م اًمٓم٤مقم٦م.
ِ
ِ ٍ
ٞمح ْ ِ
لمش
اًمّمح َ
ُصم َّؿ ذيمر طمدي٨م َأ َٟمَس سمـ َُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف أ َّن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – وهق صم٤مسم٧م ذم « َّ
ٚس َأ ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِ
غ) .وم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم:
ْجً َ
 أٟمف ىم٤ملُ َٓ ( :ي ْٗم ُـ َأ َحدُُ ُـ ُْؿ َحتك َأ ُـُق َن َأ َح ٛإِفَ ْٔف م ْـ َوفَده َو َوافده َوافْ ِ ْ َ( َٓ ُي ْٗ ِم ُـ َأ َحدُُ ُـ ُْؿ) هذا ٟمٗمل يمامل اإليامن ،اًمقاضم٥م أم اعمًتح٥م؟ ٟمٗمل يمامل اإليامن اًمقاضم٥م اًمذي ُيذم شم٤مريمفً ،مدق
يم٤من ً
يمامٓ ُمًتحٌ٤م َمل ُيذم شم٤مريمف ،ومٚمق أشمك إٟمً٤من و َىم َّدَّ م َحم َ ٌَّ٦م اًمقًمد واًمقاًمد قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،هؾ ُيذم أو
ٓ ُيذم؟ ُيذم ،ومتٌلم أ َّن اعمٜمٗمل هٜم٤م يمامل اإليامن اًمقاضم٥م ،اًمذي ُيدذم شم٤مريمدف ويتٕمدرض ًمٚمٕم٘مقسمد٦م ٓ .يد١مُمـ اإليدامن
ِ
حم٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
٥م إًمٞمف ُمـ وًمده وواًمده واًمٜم٤مس أمجٕملم .ومت٘مديؿ ِّ
أطم َّ
اًمقاضم٥م أطمديمؿ طمتك أيمقن َ
حم٤مب اًمٜم ْٗمس وُمراد اًمٜم ْٗمس هذا ُِمـ ًمقازم اإليامنُِ ،مـ ًمقازم اإليامن اًمقاضم٥م.
وُمراد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ِّ
وهلذا َُمـ ىمدََّّ م ؿمٞمئ٤م ُِمـ طمٔمقظ َٟم ْٗمًف قمغم ُمراد اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢ميامٟمف ُم٤مذا؟ ٟم٤مىمص .وهذا احلدي٨م مم َّ٤م
اؾمتدل سمف أهؾ اًمًٜمََّّ٦م قمغم أ َّن إقمامل داظمٚم٦م ذم ُُم ًَ ّٛمك اإليامنَّ ٕ :ن اعمَ َحٌَّ٦م َقم َٛم ٌؾ ىمٚمٌل ،ظمال ًوم٤م عمذه٥م اعمُ ْر ِضمئَ٦م اًمذيـ
حل ًَـ وهمػمه  -وم٤مسمتالهؿ اهلل َقم َّز
أظمرضمقا إقمامل قمـ ُُم ًَ ّٛمك اإليامن ،وهلذا ا َّدقمك ىمقم َحم ٌََّ٦م اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ  -يمام ذيمر ا َ
وضم َّؾ سم٘مقًمفُ ﴿ :ؿ ْؾ إِن ُـُْتُُؿ ُ ِ
لحبُّق َن اهللَ َؾٚتبِ ًُ ِ
ُيبِبْ ُُ ُُؿ اهللُُ﴾  .هذا دًمٞمؾ ِص ْدْ ق اعمَ َحٌَّ٦م احل٘م٦م ،إذا يم٤من اإلٟمً٤من ومِ ْٕم ًال
َ
قِن ُ ْ
ْ
ِ
وضم َّؾ ،وُمراد رؾمقًمف صغم
وضم َّؾ َحم َ ٌَّ٦م إيامٟمٞم٦مَ ،حم َ ٌَّ٦م قمٌقدي٦م ،ومٞمٚمزُمف آؾمتًالم اًمٙم٤مُمؾ اًمت٤مم عمراد اهلل َقم َّز َ
٥م هلل َقم َّز َ
ُحم ٌّ
ِ
وضم َّؾَ « ،م ْـ َأ َضَ ٚظْ ِل َؾ ََدْْ َأ َضَ ٚع اهللَََ ،و َم ْـ َظ َه ِِٚن َؾ ََـدْْ َظ َلـ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَّ ٕ :ن ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل َقم َّز َ
()1

اهللَش .
( )2

ذم « َص ِحٞمح اًم ٌُ َخ ِ
٤مر ّيش أ َّن ُقم َٛمر ريض اهلل قمٜمف أشمك إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤ملٟٕ :م٧م يد٤م رؾمدقل اهلل
( )3

( )1ؾمقرة آل قمٛمران.31 :
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :وأضًٔقا اهلل وأضًٔقا افرشقل﴾ ( ،)7137وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة -سم٤مب
وضمقب ـم٤مقم٦م إُمراء ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م (.)1835
( )3هق :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 ً
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ِ
ِ
٥م إ َّزم ُِمـ
أطم َّ
٥م إ َّزم ُمـ وًمدي وواًمدي ّإٓ ُمـ ٟمٗمز ،ىم٤ملَ َٓ « :يُ ٚظ َّرَ ،حتك مـ َٕ ٍْسؽ» ىم٤مل :واهلل ٕٟم٧م أن َ
أطم َّ
َ
وًمدي وواًمدي وطمتك ُِمـ ٟمٗمز ،وم٘م٤ملْ « :أ َن َيُ ٚظ َّ ُر»  .أن َطم َّم َؾ ًمؽ اإليامن ،ومحتك اًمدٜمَّ ْٗمس وهدل أهمدغم ُمد٤م
٥م إًمٞمف ُِمـ َٟم ْٗمًف ،وًمٙم ْـ يٜمٌٖمل أ ْن ُيٕمٚمؿ أ َّن هذه
أطم َّ
يٛمٚمٙمٝم٤م اإلٟمً٤من جي٥م قمٚمٞمف أ ْن يٙمقن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ
()1

أؾمٚمٗم٧م ً -مٞمً٧م ُجم َ َّرد دقمقىّ ،
وإٓ ًمق يم٤من إُمر ُمٌٜمٞم٤م قمغم هذه اًمدقم٤موىً ،مٙم٤من إُمر ً
ويًػما،
ؾمٝمال
اعمَ َح ٌَّ٦م  -يمام
ُ
ً
وًمٙم ْـ ٓسمد ُِمـ دًمٞمؾ قمغم هذه اًمدقمقى َأٓ وهل؟ ُم٤مذا؟ آشمٌ٤مع ،اًمٓم٤مقمد٦م ،آُمتثد٤مل .إذا شمٕمد٤مرض قمٜمدد اإلٟمًد٤من
ُمرادانُ :مراد اًمٜمَّ ْٗمس ،وُمراد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ىمدََّّ م ُمراد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهدذا ٓ يتد٠مشمك ّإٓ
ـؽ َٓ
سم٤مٓؾمتًالم اًمت٤مم وآٟم٘مٞم٤مد اًمت٤مم ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم يمؾ ُم٤م أ َُمر سمف وذم ُيمُؾ ُم٤م هنك قمٜمف؟ ﴿ َؾـ َ َو َرب َ
ِ
ُيُ ُّ َ
َ ٝو ُي َسـِ ُّق ْا َت َْسـِِ ًًٔم﴾  ،هدذه هدل
قك ؾِ ًَٔم َص َج َر َب ْٔ َْ َُٓ ْؿ ُثؿ َٓ َجيِدُُ و ْا ِِف َإٔ ٍُ ِس ِٓ ْؿ َح َر ًجِ ٚمَ ٚؿ َو ْٔ َ
ُي ْٗم ُُْق َن َحت َك ُ َ
()2

يمقن
وضم َّؾ ،وهذا هق طم٘مٞم٘م٦م اًمقٓءً .مٙم ْـ ْ
اعمَ َحٌَّ٦م اًمّم٤مدىم٦م ،اعمَ َحٌَّ٦م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمًٚمتزُم٦م عمَ َحٌَّ٦م اهلل َقم َّز َ
وضم َّ
دؾ،
ذع اهلل َقم َّ
دز َ
اإلٟمً٤من وٕمٞمػ أُم٤مم أواُمر اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ،وأُم٤مم أواُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ ،وأُمد٤مم ْ
ِ
ِ
وضم َّؾ ،ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم ُم٤مذا؟ قمغم َود ْٕمػ
وُمًتًٚمؿ وممتثؾ عمَ٤م يدقمقه إًمٞمف هقاه وٟمٗمًف وؿمٞمٓم٤مٟمف ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل َقم َّز َ
هذه اعمَ َحٌَّ٦م.

أي قمـ َأ َٟمَس ْسمـ َُم٤مًمِ ٍؽ ريض اهلل قمٜمدف ىمد٤مل :ىمد٤مل رؾمدقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف
أي ًمٚمٌخ٤مري ،قمٜمف ْ
ُصم َّؿ ىم٤مل :وهلام ْ
ِ ِ
وؾمٚمؿَ ( :ث َ ٌ
يـًم ِن .هدؾ
ث َم ْـ ُـُـ ؾٔف َو َجدََ ِِبِـ َح َ َو َة ا ِإل َيًم ِن) ،صمالثْ ،
أي :صمالث ظمّم٤ملَ ،و َجدََ ِِبِـ َحـ َ َو َة ا ِإل َ
﴿أ ََل َتَر َـٔػََ ََضب اهللُ مثَ ً َـَِِّ ًَ ٜضٔب ًَ ٜـ ََنـج ٍ
رة
َ
َ
َ َ
ًمإليامن طمالوة؟ ٟمٕمؿ ،اهلل َقم َّز َ
َ
َ
وضم َّؾ َُمثَّ َؾ اإليامن سم٤مًمِمجرة اًمٓمٞمٌ٦م َ ْ َ ْ
َ ٝو َؾ ْر ُظ َِِٓ ٚف افس ًَم ِء﴾  .ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل :هذه اًمِمجرة هل٤م أصؾ ،وهلد٤م ضمدذع ،وهلد٤م
َضٔ َب ٍَ ٜأ ْص ُِ ََٓ ٚثٚبِ ٌ
()3

ومروع ،وهل٤م ورق ،وهل٤م صمٛمر ،طمالوة هذه اًمثٛمرة ٓ جيده٤م ّإٓ َُمـ اضمتٛمٕم٧م ومٞمف هذه اخلّم٤مل اًمثالث ،طمالوة اإليامن،
ًمذة اإليامن ٓ ،يٛمٙمـ أ ْن يًتٛمتع هب٤م ّإٓ َُمـ اؾمتٙمٛمؾ هذه اًمثالث ظمّم٤ملٓ ،طمٔمقا ( َو َجدََ ِِبِـ َح َ َو َة ا ِإل َيًم ِن) ،هٜم٤م
يمثٞمؾ ُٕمر ِطم ِّز ،وم٤محلالوة هذه  -طمالوة اًمثٛمرة ُ -مٝمام وصٗمٝم٤م اإلٟمً٤من ،هؾ يٛمٙمـ ًمٚمً٤مُمع أ ْن يدرك طم٘مٞم٘م٦م هذه
وىمتؾ يقم إرسمٕم٤مء ٕرسمع سم٘ملم ُمـ ذي احلج٦م وهق أول ُمـ اختذ اًمدرة( .أؾمد اًمٖم٤مسم٦م.)814/1 :
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إيامن واًمٜمذور -سم٤مب يمٞمػ يم٤مٟم٧م يٛملم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)6632
( )2ؾمقرة اًمٜمً٤مء .65 :
( )3ؾمقرة إسمراهٞمؿ .24 :
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احلالوة؟ ُِٓ ،مثْؾ طمالوة اًمٕمًؾُ ،مٝمام وصٗم٧م ًمٚمِمخص ٓ يٛمٙمـ أ ْن يتّمقر ذات اًمٚمذة ّإٓ سمامذا؟ سمد٤مًمٓمٕمؿ ،سمد٠م ْن
يتذوق هق سمٜمٗمًف ،يمذًمؽ طمالوة اإليامن ٓ ،يٛمٙمـ ًمإلٟمً٤من أ ْن يدرك هذه احل٘مٞم٘م٦م ّإٓ أ ْن يًتٙمٛمؾ هدذه اخلّمد٤مل
اًمثالصم٦مُ ،م٤م هل؟ « َأن َي ُُُقن اهلل َو َر ُشقفُف أح ٛإِفَ ْٔ ِف ِِم ٚشقاُه ،»ٚوهلذا َُمـ وصدؾ إمم هدذه اًمدرضمد٦م ؾمدٝمٚم٧م قمٚمٞمدف
وضم َّؾ.
اًمٓم٤مقم٦م ،اًمٜم٤مس يتٚمذذون سم٤مًمٜمقم قمغم اًم ُٗم ُرش وهق ُم٤مذا؟ يتٚمذذ سم٤مًمتٝمجد ،وسمٛمٜم٤مضم٤مة اهلل َقم َّز َ
ىمد جيد أطمدٟم٤م ذم سمداي٦م إُمر ؿمٞمئً٤م ُِمـ اعمِم٘م٦م ،وؿمٞمئً٤م ُِمـ جم٤مهدة اًمٜمَّ ْٗمس ذم ذًمؽً ،مٙم ْـ إمم أ ْن ُ َ
خت٤مًمِط هذه اعمٕم٤مين
سمِم٤مؿم٦م اًم٘مٚم٥م ،ومٞمتٚمذذ هبذا إُمر ،يمام ُٟمُ٘مؾ قمـ ِِاًم ُٗم َْم ْٞمؾ وهمػمه أٟمف ىم٤ملً :مق يٕمٚمؿ اعمٚمقك  ...يمٚمٛم٦م ُمِمٝمقرة.
ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل ي٘مقل :إ َّن ذم اًمدٟمٞم٤م ضمٜمََّّ٦م َُمـ َمل يدظمٚمٝم٤م َمل يددظمؾ ضمٜمََّّد٦م أظمدرة ،أي ضمٜمََّّد٦م هدذه؟ ضمٜمََّّد٦م
اًمٓم٤مقم٦م .أًمٞمس اعم١مُمـ يًٛمع صٚمٞمؾ اًمًٞمقف ،ويرى عمٕم٤مهن٤م ،ويت٘مدم إمم أرض اعمٕمريم٦م؟ ُم٤م اًمذي يدومٕمدف إمم ذًمدؽ؟
ًمذة اًمٓم٤مقم٦م ،ه٤من قمٜمده يمؾ رء طمتك هذه اًمٜمَّ ْٗمس وهل أهمغم ُم٤م يٛمٚمؽ ي٘مدُمٝم٤م رظمٞمّم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُ ،م٤م اًمًدٌ٥م؟
هذا اإليامن اًمذي َقمٛمر هذا اًم٘مٚم٥مَ « ،أن ي ُٙمُقن اهلل رؾم ِ
قًمف أطم٥م إِ ًَمٞمْ ِف ِمم َّ٤م ِؾم َق ُ
٥م إًمٞمف ُِمـ هذه اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م،
أطم َّ
امه٤م»َ ،
َ
َ ُ
َ
وضم َّؾ يريدد ُِمٜمِِّّدل أ ْن أهجدر ومدرار،
وضم َّؾ يريد ُِمٜمِّل أ ْن ِّ
أىمدِّ م هذه اًمٜمَّ ْٗمس ىمدُمتٝم٤م ،إذا يم٤من اهلل َقم َّز َ
وم٢مذا يم٤من اهلل َقم َّز َ
وأصمِ ِ
وضم َّؾ.
أي ُمِم٘م٦م ،عم٤مذا؟ ٕ َّن هذا حمٌق ًسم٤م هلل َقم َّز َ
٥م ُمـ هذا اًمٗمراش إمم ُمٜم٤مضم٤مشمف ،شم٘مدُم٧م سمِ ُٙم ُّؾ ُي ْن وؾمٝمقًم٦م دون ّ
َ
ٕضمؾ قم٘مٞمدشمف وإيامٟمف ٓ ،حيٌف
 ٛادرء َٓ ُيبف إِٓ هللِ َظز َو َجؾ) ،أ ْن ٓ حي٥م هذا اًمِمخص ّإٓ ْ
ُصم َّؿ ىم٤ملَ ( :و َأن ُُي ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٕي همدرض آظمدرٓ ،
ٕضمؾ أٟمف ُمـ ىمٌٞمٚمتف ،أو أٟمف ُمـ قمِمػمشمف ،أو أٟمف ُمـ سمٜمل ِضمٜمًْْف ،أو أٟمف ُمـ حمٞمٓمف ،أو عم٤مًمف ،أو ّ
ْ
وضم َّؾ ،وهذه طم٘مٞم٘م٦م اًمقٓء ،هذه هل طم٘مٞم٘م٦م « َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللُشَّ ٕ :ن ُِمـ ذوط « َٓ إِ ًَمد َف إِ َّٓ اهللُش َحم َ ٌَّد٦م
حيٌف ّإٓ هلل َقم َّز َ

وحم َ ٌَّ٦م أهٚمٝم٤م ،اًم٘م٤مئٛملم هب٤م ،اعمٜمتًٌلم سمام شمْمٛمٜمتف ،و ُسمٖمض ُم٤م ٟم٤مىمض ذًمؽ.
هذه اًمٙمٚمٛم٦مَ ،
ُصم َّؿ ىم٤ملَ « :و َأ ْن َي ُْ َْر َه َأ ْن َي ًُق َد ِِف افْ ُُ ٍْ ِر َب ًْدََ إِ ْذ َأ ْٕ ََ َذ ُه اهللُ ِمْْ ُفَ ،ـًَم َي ُْ َْر ُه َأن ْ ُي َْ َذفََ ِِف افْ ِ
ٚر» سمٛمٕمٜمدك :أ ْن يٙمدره أ ْن
َ
دؼ،
حل ّ
يٕمقد إمم اًمٔمالم ،أ ْن يٕمقد إمم اًمٙمٗمر ،إمم اًمٜمٗم٤مق ،إمم اًمٗمجقر سمٕمد أ ْن أٟم٘مذه اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ،عم٤مذا؟ ٕٟمدف قمدرف ا َ
طمدَّ َصمتْف َٟم ْٗمًف
وشمٚمذذ ىمٚمٌف هبذا اإليامن ،وم٢مذا وصؾ إمم هذه اًمدرضم٦م يًتحٞمؾ أٟمف يتٛمٜمك اًمرضمقع إمم طم٤مًمتف إومم ،وم٢مذا َّ
سم٤مًمرضمقع إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُِمـ اعمٕم٤مي أو اًمٗمجقر أو اًمٙمٗمر ،إذا يم٤من اإلٟمً٤من اٟمت٘مؾ ُِمـ اًمٙمٗمر ،ومٝمذا دًمٞمدؾ قمدغم أ َّن
ىمٚمٌف طمتك أن َمل يتٚمذذ سمح٘مٞم٘م٦م اإليامنً ،مٙم ْـ إذا وصؾ إمم هذه اًمدرضم٦م يٙمره أ ْن يٕمقد إمم شمٚمؽ احل٤مًم٦م ،يمام يٙمره أ ْن
ُي ْٚم َ٘مك ذم اًمٜم٤مر.
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ي٘مقل وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مريَ َٓ « :جيِدُُ َأ َحدٌٌ َح َ َو َة ْ ِ
اإل َيًم ِن َحتك» سمٛمٕمٜمك أ َّن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ ٟمٗمدك أ ْن
()1

يتٚمذذ اعم١مُمـ سم٤مإليامن طم٘مٞم٘م٦مّ ،إٓ أ ْن يًتٙمٛمؾ هذه اخلّم٤مل اًمثالصم٦م.
ي٘مقل :وقمـ اسمـ َقمٌَّ ٍ
٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤ملَ ( :م ْـ َأ َحِِ ٛف اهللَِِ ،و َأ ْب ٌَ َ
َـض ِِف اهللَِِ ،و َو َاػ ِِف اهللَِِ ،و َظـَ ٚدى ِِف اهللِِ،
َؾِٕ٘ ًَم ُتَْ َُٚل ِو َٓ َي ُ ٜاهللِ بِ َذفِ َ
ؽ).
ىمقًمفَ ( :أ َحِِ ٛف اهللَِِ ،و َأ ْب ٌَ َ
وضم َّؾ ،واًمداومع
ٕضمؾ اهلل َقم َّز َ
َض ِِف اهللِ) شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ،أ َّن اًمداومع هلذه اعمَ َح ٌَّ٦م ْ

ٕضمؾ طمٔمقظ اًمٜمَّ ْٗمس« ،ووامم ِذم اهللِش هذه ُِمـ ًمقازم اعمَ َح ٌَّ٦مُِ ،مـ ًمدقازم اعمَ َح ٌَّد٦م إذا
وضم َّؾ ٓ ْ
ٕضمؾ اهلل َقم َّز َ
ًمٚمٌٖمض ْ
أطمٌٌ٧م ذم اهلل ومٞمج٥م قمٚمٞمؽ أ ْن ُشمقازم ،واعمقآة اعم٘مّمقد هب٤م ُم٤مذا؟ اًمٜمٍمة ،اعمقآة هل اًمٜمٍمة ،سمٛمٕمٜمك أ ْن شمٜمٍم هذا
اًمذي أطمٌٌتف ذم اهلل َقم َّز وضم َّؾ ،وهلذا ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ يمدام ذم «اًمّم ِ
ْكـ َأخََ َ
دح ِ
ـٚك َطٚدً ِـَ ٚأ ْو
َّ
َ
ٞمحش« :ا ْٕ ُ ْ
ميْ ُِقم ، »ٚومٝمذه ُِمـ ًمقازم اعمَحٌ٦م ،ومالسمد ُِمـ اعم ِ
قآة« ،وقم٤مدى ِذم اهللِش هذه ُِمـ ًمقازم ُم٤مذا؟ اًمٌُٖمض ،اعمٕمد٤مداة ُِمدـ
َ َّ
ً
َ
( )2

ًمقازم اًمٌُٖمض.
اعمقٓة قمٜمد أهؾ اًمًٜمََّّ٦م  -اعمقٓة واعمٕم٤مداة  -شمٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىمً٤مم:
إولَُ :مـ ُشمٍُمف ًمف يم٤مُمؾ اعمَ َحٌَّ٦م ،ويم٤مُمؾ اعمقآة ،وه١مٓء َُمـ؟ اعم١مُمٜمقن اخلُ َّٚمص ،اعمد١مُمـ اًمدذي اؾمدتٙمٛمؾ
ِ
وضم َّؾ قمٚمٞمف ،وآٟمتٝم٤مء
درضم٤مت اإليامن ،واًمذي فمٝمر قمٚمٞمف أٟمف اؾمتٙمٛمؾ درضم٤مت اإليامن ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمام أوضم٥م اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ومٞمام ئمٝمر ًمٚمٜم٤مس ،ومٝمذا جي٥م أ ْن ُشمٍمف ًمف يم٤مُمؾ اعمَ َحٌَّ٦م ،ويم٤مُمؾ اعمقآة.
قمام هنك اهلل َقم َّز َ
َّ
افَسؿ افث ِِٚنَُ :مـ ُيٍمف ًمف يم٤مُمؾ اًم ٌُٖمض واعمٕم٤مداة ،وه١مٓء َُمـ؟ اًمٙمٗم٤مرَُ ،مـ ظمرج قمـ دائرة اإليامنَُ ،مدـ
ً
وضم َّؾ.
ًمٞمس ًمف ذم اإليامن طمظً ،مٞمس ًمف ذم اإلؾمالم طمظ ،ومٝمذا جي٥م أ ْن يٌٖمض مجٚم٦م
وشمٗمّمٞمال ،و ُي َٕم٤م َدى ذم اهلل َقم َّز َ
حي٥م ُِم ْـ ضمٝم٦م و ُيٌ َٖمَض ُِم ْـ ضمٝم٦م أظمرى ،عم٤مذا؟ جيتٛمع ذم َطم ِّ٘م ِف اعمَ َح ٌَّد٦م واًمدٌٖمض ،واعمدقآة
افَسؿ افثٚفَُ :ٞمـ ُ َ
واعمٕم٤مداة ،وهذا اًمٜمقع هق اًمذي ظم٤مًمػ ومٞمف اًمققمٞمدي٦م واعمُر ِضم َئ٦م ،ومٝمذا ِ
اًم٘م ًْؿ ًمٞمس ُمقضمقدا قمٜمدد اعمُ ْر ِضم َئد٦م ،وٓ قمٜمدد
ْ
سمٖمْم٤م يمد٤مُم ًال .أ َُّمد٤م أهدؾ
حي٥م اإلٟمً٤من َحم ٌََّ٦م يم٤مُمٚم٦م ،أو يٌ َٖمَض ً
اخلقارج ،واعمٕمتزًم٦مَّ ٕ :ن أوًمئؽ قمٜمدهؿ وم٘مط ،إ َُّم٤م أ ْن َ
ِ
اًمًٜمََّّ٦م وم٘م٤مًمقا ،ٓ :ىمد جيتٛمع ذم طم ّؼ اًمِمخص اًمقاطمد أ ْن ُحي ِ
٥م وُمتك ُيٌْ َٖم ُض؟
حي ّ
َ ّ
َ
٥م ُم ْـ ضمٝم٦م و ُيٌْ َٖمض ُم ْـ ضمٝم٦مُ ،متك ُ َ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إدب -سم٤مب احل٥م ذم اهلل (.)6041
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٔم٤ممل واًمٖمْم٥م-سم٤مب أقمـ أظم٤مك ً
ُمٔمٚمقُم٤م (.)2443
فم٤معم٤م أو
ً

53

ـتٚب افتقحٔد
فِنٔخ محد افتقجيري

َ
ويقامم سم َ٘م ْدْ ر ُم٤م ومٞمف ُِمـ اإليامن ،و ُيٌْ َٖمض و ُي َٕم٤م َدى سم َ٘مد ْدْ ر ُمد٤م ومٞمدف ُِمدـ
٥م سم َ٘م ْدْ ر ُم٤م ومٞمف ُِمـ اإليامن،
حي ّ
اعم١مُمـ اًمٕم٤مي ُ َ
اعمٕمّمٞم٦م.
سمٖمْم٤م ً
يم٤مُمال وهق َُمـ ظمرج قمـ دائرة اإليامن .واعم٘مّمقد هٜم٤م سم٤مًمٌٖمض
ٟمٕمقد إمم اًمٜمقع اًمث٤مين َأٓ وهقَُ :مـ ُيٌْ َٖم ُض ً
ٕضمؾ
ٕضمؾ أظمالىمفْ ،
ٕضمؾ ُيم ْٗمره وقم٘مٞمدشمفً ،مٙم ْـ ًمق أطمٌف اإلٟمً٤من ْ
ٕضمؾ ُم٤مذا؟ ْ
ي٤م إظمقان :أ ْن ُي ٌْ َٖم ُض هذا اًمِمخص ْ
ٕضمؾ قم٘مٞمدشمف وديٜمف ،هذا اًمٜمٍماين أسمٖمْمدف
شمٕم٤مُمٚمف ،ومٝمؾ ي١م ِّصمر هذا قمغم ديٜمف؟ واوح اًمً١مال؟ قمٜمدي يم٤مومر ُأسمٖمْمف ْ
ٕٟمف ي٘مقل :إ َّن اهلل صم٤مًم٨م صمالصم٦مً ،مٙم َّـ اًمرضمؾ قمغم ضم٤مٟم٥م يمٌػم ُِمـ إظمالق ،وقمغم ضم٤مٟم٥م يمٌػم ُِمـ ُطم ًْدـ اًمتٕم٤مُمدؾ،
ِ
ٕضمؾ هذه اعمٕم٤مين؟ وهؾ ي١م ِّصمر هذا ذم اًمقٓء واًمؼماء؟ هذا
وقمغم ضم٤مٟم٥م يمٌػم ُمـ اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد ،ومٝمؾ يٛمٙمـ أ ْن أطمٌف ْ
ُي ًَ َّٛمك اعمَ َح ٌَّ٦م اًمٓمٌٕمٞم٦مٟ ٓ ،مٜمًك شم٘مًٞمؿ اعمَ َح ٌَّ٦م ،اعمَ َح ٌَّ٦م اًمٓمٌٕمٞم٦م اًمتل ٓ يٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م ضم٤مٟم٥م اًم َّت َٕمٌد ،واوح؟ وهلذا ىم٤مل
وضم َّؾ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ﴿ :إِٕ َ
َُ ﴾ٝمـ اعم٘مّمقد هبذا؟ قمٛمف أسمدق ـم٤مًمد٥م،
ؽ ٓ َ ْْت ِدي َم ْـ َأ ْحبَبْ َ
اهلل َقم َّز َ
واهلل َقم َّز و َضم َّؾ أسم٤مح ًمٜم٤م ٟمٙم٤مح أهؾ اًمٙمت٤مب ،وهؾ ُيٕم٘مؾ أ ْن ي٠مظمذ اًمرضمؾ اُمرأة ٓ حيٌٝم٤م؟! وم٤معمَ َحٌَّ٦م سملم اًمزوضملم ُِمدـ
()1

إؾمس اًمتل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمالىم٦م اًمزوضمٞم٦مً ،مٙم َّـ هذه ُشم ًَ َّٛمك حمٌ٦م ـمٌَٕمٞم٦م ٓ شم١م ِّصمر قمغم ديـ اإلٟمً٤منً ،مٙم ْـ ٓ جيقز ًمف
ٕضمؾ قم٘مٞمدهت٤م ،سمؾ جي٥م قمٚمٞمف أ ْن ُيٌْ ِٖم ُض هذا اجل٤مٟم٥م ومٞمٝم٤م ،أ َُّم٤م اعمَ َحٌَّ٦م اًم َٓمٌَٕمٞم٦م ومٝمذه ٓ ُي َ
١ماظمذ اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م،
أ ْن حيٌٝم٤م ْ
ِ
ِ
ومٝمام
وهذا ُم٤م ُأوىمع ومٞمف يمثػم ُمـ إظمقاٟمٜم٤م  -همٗمر اهلل ًمٜم٤م وهلؿ ذم هذا اًمقىم٧م  -ذم ىمْمٞم٦م اًمقٓء واًمؼماء ،ومٌٕمْمٝمؿ ومٝمٛمٝم٤م ً
أيْمد٤م ٓ ي ْٚمدزم ُِمدـ اًمدٌٖمض ،أو اعمٕمد٤مداة
ظم٤مـمئً٤م ،وهلذا ٟم٘مٚمقا صقرة ر َّسمام ؾمٞمئ٦م ًمٖمػم اعمًٚمٛملم ،وهذا همػم صدحٞمحً ،
ُمٕم٤مهديـ ،ؾمقاء أيمد٤مٟمقا قمٜمددٟم٤م ذم سمالدٟمد٤م ،أو ُيمٜمََّّد٤م قمٜمددهؿ ذم
آقمتداء قمغم طم٘مقق ه١مٓء اعمحؽمُم٦م إذا يم٤مٟمقا ُم٤مذا؟ َ
وأيْم٤م ٟمحـ دظمٚمٜم٤م سمالدهؿ سمٕمٝمد وُمٞمث٤مق ،ومٞمج٥م أ ْن ٟمحدؽمم أُمدقاهلؿٟ ،محدؽمم
سمالدهؿ ،ومٝمؿ دظمٚمقا سمٕمٝمد وُمٞمث٤مقً ،
أقمراوٝمؿٟ ،محؽمم قمٝمقدهؿ وُمقاصمٞم٘مٝمؿ ،وهذا ُِمـ ًمقازم اإليامن ،وهلذا اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ َّ
طمدذر أؿمدد
ِ
ٕم٤مهد ،وم ُٙم ُّؾ هذه إُمقر يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أ ْن يًتحيه٤م ذم ُمقوقع اًمقٓء واًمؼماء.
اًمتحذير ُمـ آقمتداء قمغم اعمُ َ
ُصم َّؿ ىم٤ملَ « :و ًَم ْـ جيد قمٌد ـمٕمؿ ِ
اإل َيامن َوإِن يمثرت َص َالشمف وصقُمف َطمتََّّك َي ُٙمُقن َيم ََذًمِ َؽش .يٕمٜملُ :مٝمام أيمثر اإلٟمً٤من
ِ
َٝ
وضم َّؾَ ﴿ :ؿدْْ َـَْ َٕ ٚ
ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت ًمـ جيد ًمذة اإليامن وطمالوة اإليامن ّإٓ سم٤مؾمتٙمامل هذه اخلّم٤مل ،وهلذا ىم٤مل اهلل َقم َّز َ
ِ
ِ
يـ َم ًَ ُف إِ ْذ َؿٚفُقا فِ ََ ْق ِم ِٓ ْؿ إُِٕ ٚب َرآء ِمْ ُُ ُْؿ َو ِِمَ ٚت ًْبُدُُ و َن ِمـ ُد ِ
ُـؿ َو َبـدََ ا
ٔؿ َوافذ َ
ون اهللِ َـ ٍَ ْر ََٕ ٚبِ ُُ ْ
فَ ُُ ُْؿ ُأ ْش َق ٌة َح َسَْ ٌِِ ٜف إِ ْب َراه َ
ُ
( )1ؾمقرة اًم٘مّمص.56 :
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ٚء َأ َبدًً ا َحتك ُت ُْٗ ِمُُْقا بِٚهللِ َو ْحدََ ُه﴾  ،وم٤مًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء َسم َدَ ْت ُِمٜمَّ٤م طمتك شم١مُمٜمقا سم٤مهلل َقم َّز
َبََََْْْٔ ٚو َبَْْٔ ُُ ُُؿ افْ ًَدََ َاو ُة َوافْبَ ٌْ َْو ُ
()1

وضم َّؾ وطمده.
َ

ِ
ِ
رءش ،اًم٘م٤مئؾ َُمـ؟ اسمدـ
ُصم َّؿ ىم٤ملَ « :و َىمد َص َ٤مرت َقم٤م َُّم٦م ُم١ماظم٤مة اًمٜمََّّ٤مس َقم َغم أُمر اًمد ْٟمٞمَ٤مَ ،و َذًم َؽ َٓ ُجيدى َقم َغم أهٚمف َ ْ
ِ
َقم ٌَّ ٍ
ٕضمؾ اًمدٟمٞم٤م ،يمٞمػ
٤مس ،وذم ضمٞمؾ َُمـ؟ ذم ضمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م ،ويمٌ٤مر اًمت٤مسمٕملم ،ي٘مقلَ :همَ٤مًم٥م ُم١ماظم٤مة اًمٜم٤مس ص٤مرت ْ
ًمق أدرك اسمـ َقم ٌَّ ٍ
وحم َ ٌَّ٦م اًمٜمد٤مس،
٤مس ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه زُمٜمٜم٤م هذاُ ،م٤مذا ؾمٞم٘مقل؟ أن إصؾ ذم شمٕم٤مُمؾ اًمٜم٤مسَ ،
ٕضمؾ هذه اًمدٟمٞم٤م ،سمؾ وًمألؾمػ ىمد ٟمجد مم َّـ ئمٝمر قمٚمٞمٝمؿ أهنؿ ُِمـ أهؾ اخلػم وأهؾ اًمّمالحُِ ،مدـ
وسمٖمض اًمٜم٤مسْ ،
ضمدر هدذا إُمدر إمم ِِآومدؽماء واًمٙمدذب
اًمٕمداوة واًمٌٖمض واًمتٜم٤مومر واًمٚمٛمز واهلٛمز ْ
ٕضمؾ طمٔمقظ اًمٜمٗمس ،سمؾ ر َّسمدام َّ
ِ
ٕضمدؾ
واًمٙمالم قمـ اًمٜم َّٞم٤مت واعم٘م٤مصد ٕ ْضمؾ ُم٤مذا؟ ٟمٕمؿ ،سمٕمْمٝمؿ يٚم ًٌِّف سمٚمٌ٤مس اًمنمع ،وهذا ُمـ شمٚمٌٞمس اًمِمٞمٓم٤منْ ،
طمٔمقظ اًمٜمَّ ْٗمس ،وهذا يتٜم٤مرم ُمع اإليامن.
واهلل َقم َّز وضم َّؾ سملم أ َّن ُيمُؾ َحم ٌَ٦م زائٚم٦م ،وٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م ّإٓ ُم٤م يم٤مٟم٧م ذم اهلل َقم َّز وضم َّؾ ،وهلذا ىم٤مل﴿ :إَ ِخ ء يقمئِ ٍ
ـذ
َ
َّ
ََْ
َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َب ًْ ُو ُٓ ْؿ فِبَ ًْ ٍ
يـ اتبَ ًُق ْا﴾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م شمٜمتٝمدل هدذه اعمّمد٤مًمح،
ض َظدُُ ٌّو إِٓ ادُْتَ َ
يـ ا ُّتبِ ًُق ْا م َـ افذ َ
غ﴾ ﴿ ،إِ ْذ َت ََز َأ افذ َ
()3

()2

ويٌ٘مك اًمذي يم٤من هلل وطمده.
ٚب
َب ٌ

ِِ
ِ
قه ْؿ َوخََ ُ ٚؾ ِ
َؿ ْق ِل اهللِ َت ًَ َٚػ ﴿ :إِٕ ًَم َذفِ ُُ ُُؿ افن ْٔىَُ ٚن ُ َ
غ﴾ .
قن إِن ُـُْتُُؿ ُّم ْٗمْ َ
ٚء ُه َؾ َ َ ََتَُ ٚؾ ُ
ُيقفُُ َأ ْوف َٔ َ
َو َؿ ْقفِ ِف﴿ :إًِٕم َي ًْ ُّ ُر َم َس ِ
ٚجدََ اهللِ َم ْـ َآم َـ بِٚهللِ َوافْ َٔ ْق ِم ْأ ِخ ِر َو َأ َؿَ ٚم افه َ َة َوآ َتَك افز َـَـَ ٚة َو ََل ْ َ ْ
ُي َ
ـش إِٓ اهللَ َؾ ًَ َسـك
َ
ِ
ِ
ُأوفَئِ َ
يـِ﴾ .
ؽ َأن َي ُُُق ُُٕقا م َـ ادُ ْٓتََد َ
()4

()5

ِ
ٚس َـ ًَ َذ ِ
ي ِِف اهللِ َج ًَ َؾ ؾِتَْْ َ ٜافْ ِ
َو َؿ ْقفِ ِفَ ﴿ :و ِم َـ افْ ِ
ٚس َمـ َي َُ ُ
اب اهللِ﴾ .
قل َآمْ ٚبِٚهللِ َؾِ٘ َذا ُأوذ َ
()6

( )1ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م .4 :
( )2ؾمقرة اًمزظمرف .67:
( )3ؾمقرة اًمٌ٘مرة .166 :
( )4ؾمقرة أل قمٛمران .175 :
( )5ؾمقرة اًمتقسم٦م .18 :
( )6ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت .10 :
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غ َأ ْن ُتُر ِِض افْٚس بِسخََ ِ
ٔد ر ِِض اهللُ ظْْف مر ُؾقظ« :ٚإِن ِمـ َضً ِ
ظـ َأ ِِب ش ًِ ٍ
ػ افَْٔ َِ ِ
ط اهللَِِ ،و َأ ْن َ ْلح َّدََ ُه ْؿ َظ َ
ـذ
ْ ْ
َ ُ َْ ً
َ ْ
َ َ
َ
ْ َ
َ َ
يص ،و َٓ يرده َـَر ِ
ِ
اه َٔ َُ ٜـ ِ
ِر ْز ِْق اهللَِِ ،و َأ ْن َت َُذم ُٓ ْؿ َظ َذ َمََ ٚل ْ ُي ْٗتِ َ
َٚر ٍه» .
ؽ اهللُُ ،إِن ِر ْز َْق اهللِ َٓ َ ُ
جي ُّر ُه ح ْر ُص َح ِر ٍ َ َ ُ ُّ ُ َ
قل اهللِ صذ اهللُ ظ َِٔ ِف وشِؿ َؿ َٚل« :م ِـ افْتََّس ِر َضـ ٚاهللِ بِسـخََ ِ
ِ
ِ
ط افْ ِ
ِض اهللُ َظْْ ََْٓ ٚأن َر ُش َ
ـٚس،
َ َ
َ
َ
َ
َ ْ َ َ َ
َو َظ ْـ َظٚئ َن ََ ٜر َ
( )1

()2

( )3

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٚسَ ،و َم ِـ افْتَ ََّ َس ِرض ٚافْ ِ
ٚس» َر َوا ُه
ٚس بِ َسخََ ط اهللِ َشخ َط اهللُ َظ َِ ْٔف َو َأ ْشخََ َط َظ َِ ْٔف افْ َ
ِض اهللُ َظْْ ُف َو َأ ْر ََض َظْْ ُف افْ َ
َر َ
ابـ ِحبَ ٚن ِِف (ص ِح ِ
ٔح ِف).
َ
ْ ُ
ِ
وضم َّؾٟ ،م٤مؾمد٥م أ ْن يدذيمر
عمَّ٤م َذ َيمر اعم١مًمػ اعمَ َح ٌَّ٦م ،وأهن٤م ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت اًمٕمٌقدي٦م ،وأٟمف ٓ جيقز أ ْن ُشمٍمف ّإٓ هلل َقم َّز َ
أيْم٤م أ َّن ُِمـ ُم٘م٤مُم٤مت اًمٕمٌقدي٦م اخلقف ،سمؾ ذيمر اسمـ اًم َ٘م ِّٞمؿ ذم «اعمدارجش أ َّن اخلقف ُِم ْـ َأ َضم ِّؾ اعم٘م٤مُمد٤مت ،وهلدذا ىمد٤مل
ً
ِِ ِ
دز َو َضم َّ
ُي َن ْق َٕ ُف َوٓ َ ْ
﴿و َ ْ
دؾ:
ُي َن ْق َن َأ َحدًً ا إِٓ اهللََ﴾ ُ .صم َّؿ ذيمر ىمقل اهلل و َقم َّ
﴿و ُهؿ م ْـ خََ ْن َٔتف ُم ْنٍ َُق َن﴾ َ ،
ؾمٌح٤مٟمفَ :
ِِ
ِ
قه ْؿ َوخََ ُ ٚؾ ِ
﴿إِٕ ًَم َذفِ ُُ ُُؿ افنْٔىَُ ٚن ُ َ
غ﴾ .
قن إِن ُـُْتُُؿ ُّم ْٗمْ َ
ٚء ُه َؾ َ َ ََتَُ ٚؾ ُ
ُيقفُُ َأ ْوفَٔ َ
()4

()6

()5

()7

(  )1هق :اًمّمح٤ميب أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من اإلُم٤مم ،اعمج٤مهدُ ،مٗمتل اعمديٜم٦م ،ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٌٞمد سمـ
إسمجر سمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج .واؾمؿ إسمجر :ظمدرة .وىمٞمؾ :سمؾ ظمدرة هل أم إسمجر .وأظمق أيب ؾمٕمٞمد ُٕمف هق :ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمامن
اًمٔمٗمري ،أطمد اًمٌدريلم .اؾمتِمٝمد أسمقه ُم٤مًمؽ يقم أطمد ،وؿمٝمد أسمق ؾمٕمٞمد اخلٜمدق ،وسمٞمٕم٦م اًمروقان .وطمدث قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
وم٠ميمثر ،وأـم٤مب ،وقمـ :أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م .ويم٤من أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجتٝمديـُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم . .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (-163/5
.)166
( )2أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين ذم «طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءش ( ،)106/5واًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؿمٕم٥م اإليامنش (.)207/221/1
( ) 3قم٤مئِم٦م 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 ذم
سمٙمرا
اعمٜم٤مم ذم هىم٦م ُمـ طمرير وم٘م٤مل« :إن يٙمـ هذا ُمـ قمٜمد اهلل يٛمْمفش ومتزوضمٝم٤م سمٕمد ُمقت ظمدجي٦م سمثالث ؾمٜملم ،ومل 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 (ُ « )110–108/2أ ْؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ( )385-383/3اإلص٤مسم٦م (.)20-16/8
( )4أظمرضمف اسمـ طمٌ٤من ذم «صحٞمحفش (.)247/1
( )5ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء .28 :
( )6ؾمقرة إطمزاب .39 :
( )7ؾمقرة أل قمٛمران .175 :
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اخلقف قمغم صمالصم٦م أىمً٤مم:
ِ
وضم َّؾ ،يم٠م ْن خي٤مف ُِمـ ـم٤مهمقت أو َو َصمدـ أو َُمدـ
اًمن ،وهق أ ْن خي٤مف ُمـ همػم اهلل َقم َّز َ
إولُ :م٤م ُي ًَ َّٛمك سمخقف ِّ
ُي ْٓم َٚمؼ قمٚمٞمف أٟمف َو ِزم ،أ ْن يّمٞمٌف سمٛمٙمروه سمٜمٗمًف ُِمـ همػم ؾمٌ٥م ،وهذا اخلقف هق اًمذي ٓ جيقز أ ْن ُيٍمدف ًمٖمدػم اهلل،
وهق اًمقاىمع قمٜمد ُقم ٌَّ٤مد اًم٘مٌقر ،ومٞمخ٤مف ُِمـ ص٤مطم٥م هذا اًم٘مؼم أ ْن يّمٞمٌف سمٛمٙمروه أو يّمٞم٥م أوٓده أو يّمٞم٥م سمٚمدده
سمٛمٙمروه ،وهلذا يٌ٤مدر أ ْن يت٘مرب إًمٞمف سم٠مٟمقاع اًم ُ٘م َرب.
وضم َّؾ قمٜمف ،ظمق ًوم٤م قمغم ُمٜمّم٥م
وضم َّؾ ،أو يرشمٙم٥م ؿمٞمئً٤م مم َّ٤م هنك اهلل َقم َّز َ
افْقع افث ِِٚن :أ ْن يؽمك سمٕمض ُم٤م أ َُمر اهلل َقم َّز َ
أو ضم٤مه أو ٟمحق ذًمؽ ،وهذا ص٤مطمٌف ُمرشمٙم٥م ًمذٟم٥م.
افْقع افثٚف :ٞاخلقف اًم َّٓم ٌَ ِٕمل ،وهق أ ْن خي٤مف اإلٟمً٤من ُِمـ َطم ّل ىم٤مدر أ ْن يّمٞمٌف سمٛمٙمروه ،وذم ُىمدرة هذا احلل ْ
أن
يّمٞم٥م هذا اًمِمخص ،يم٠م ْن خي٤مف اإلٟمً٤من ُِمـ ُم٤مذا؟ ُِمـ َؾمٌُع ،أو ُِمـ َُم ِٚمؽ فم٤ممل أ ْن ُيقىمع سمف ،وهذا ظمقف َـمٌَٕمل ٓ
ِ
ِ
ِ ِ
 ﴾ٛهذا ظمدقف َـمٌَٕمدل،
سؿ ُ
ي١ماظمذ اإلٟمً٤من قمٚمٞمف ،يمام أظمؼم اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ قمـ َٟمٌَٞمِّف ُمقؾمكَ ﴿ :ؾخََ َر َج مْْ َْٓ ٚخََ ٚئ ًٍَ ٚي َ َ
وضم َّؾ قمٌ٤مده أ ْن خي٤مومقا ه١مٓء  -أوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من  ،-وأُمرهؿ أ ْن يٍمومقا اخلقف احل٘مٞم٘مل عمَِد ْـ؟ هلل
وهلذا هنك اهلل َقم َّز َ
()1

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ويمام ضم٤مء أ َّن ُيمُؾ َُمـ ِظم ْٗم َ٧م ُمٜمف هرسم٧م ُمٜمفّ ،إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،إذا ِظم ْٗمتَف هرسم٧م إًمٞمف.
ِ
ِ َ
ُصم َّؿ ذيمر ىمقل اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ﴿ :إِٕ ًَم َي ًْ ُّ ُر َم َسٚجدََ اهللِ َم ْـ َآم َـ بِٚهللِ َوافْ َٔ ْق ِم ْأخ ِر َوأ َؿَ ٚم افهـ َ َة َوآ َتَـك افز َـَـَ ٚة َو ََل ْ
ُي َش إِٓ اهللَ﴾ ذيمر هذه أي٦م سمٕمد ىمقًمف﴿ :مَ ٚـََ ٚن فِ ِّْ ْ ِ ِ
غ َأن َي ًْ ُّ ُرو ْا َم َس ِ
َْ
وضم َّؾ ذم هذه
ؼـ َ
ٚجدََ اهلل﴾ َّ ،سملم اهلل َقم َّز َ
ُ
َ
()3

()2

أي٦م أ َّن ِقم َامرة اعمًجد أو اعمً٤مضمد ًمٞمس سمٌٜم٤مئٝم٤م ،وٓ سمتِمٞمٞمده٤م ،وٓ سمتزيٞمٜمٝم٤م ،وإ َّٟمَّام اًمٕمامرة طم ا٘م٤م هل سمامذا؟ أ ْن ُشمُٕمٛمدر
وضم َّؾ ،وسمٓم٤مقمتف ﴿إًِٕم َي ًْ ُّ ُر َم َس ِ
ٚجدََ اهللِ َم ْـ َآم َـ بِٚهللِ َوافْ َٔ ْق ِم ْأ ِخ ِر َو َأ َؿَ ٚم افه َ َة﴾ اًمِم٤مهدَ ﴿ :و ََل ْ َ ْ
ُي َش
سمذ ْيمْر اهلل َقم َّز َ
َ
وضم َّؾ ،وهذا هق اخلقف اًمذي يتٕمٌد اإلٟمً٤من رسمف سمف.
إِٓ اهللَ﴾ سمٛمٕمٜمك َمل خيػ ّإٓ اهلل َقم َّز َ
ُي َن ْق َن َأ َحدًً ا إِٓ اهللَ َو َـ ٍَك بِٚهللِ َح ِسٔ ًب ، ﴾ٚوىمقًمفَ ﴿ :و ِم َـ افْ ِ
ٚس َمـ َي َُ ُ
﴿وٓ َ ْ
قل َآمْ ٚبِٚهللِ
ً
أيْم٤م ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمفَ :
()4

( )1ؾمقرة اًم٘مّمص .21 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م .18 :
( )3ؾمقرة اًمتقسم٦م .17 :
( )4ؾمقرة إطمزاب .39 :
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ِ
ِ
ٚس َـ ًَ َذ ِ
ي ِِف اهللِ َج ًَ َؾ ؾِتَْْ َ ٜافْ ِ
وضم َّؾ  ،ومٝمذا اًمرضمؾ ظم٤مف
اب اهللِ﴾  ،أهؾ اإليامن َومروا ُمـ قمذاب اهلل َقم َّز َ
َؾِ٘ َذا ُأوذ َ
ِ
ِ
ٚس َـ ًَ َذ ِ
﴿ج ًَ َؾ ؾِتَْْ َ ٜافْ ِ
وضم َّ
دؾ
اب اهللِِ﴾ ،اهلل َقم َّ
دز َ
وضم َّؾ ،وهذه ٟمزًم٧م ذم اعمٜم٤موم٘ملم َ
اًمٜم٤مس أيمثر ُمـ ظمقومف ُمـ اهلل َقم َّز َ
()1

هٜم٤م ي٘مقل أ َّن هذه صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ،ومٕمغم اعم١مُمـ أ ْن ٓ خيِمك ّإٓ اهلل ،وأ ْن ٓ خي٤مف ّإٓ اهلل وطمده ،وهلذا أهؾ اإليامن
وضم َّؾ ،وًمٙمٜمٝمؿ ُم٤مذا؟ أص٤مهبؿ إمل ُِمـ أذى اًمٜم٤مسً ،مٙمٜمٝمؿ صؼموإ ،هنؿ يٕمٚمٛمقن أ َّن قمذاب اهلل َقم َّز
ُأوذوا ذم اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ،ويًٚمٛمقا ُِمـ
وضم َّؾ أؿمد وأٟمٙمك ،ومّمؼموا قمغم أمل اًمٜم٤مس ،وقمذاب اًمٜم٤مس ،وومتٜم٦م اًمٜم٤مسً ،مٞمٜم٤مًمقا رو٤م اهلل َقم َّز َ
َ
﴿و َٓ ُينقن أحدا إِٓ اهلل﴾ ٓ خيِمقن يم٤مئٜم٤م َُمـ يم٤من ّإٓ اهلل ؾمدٌح٤مٟمف
قمذاسمف ،وهلذا أظمؼم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٜمٝمؿَ :
وشمٕم٤ممم.
غ َأ ْن ُتُر ِِض افْٚس بِسخََ ِ
ُصمؿ ذيمر طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ُمرومق ًقم٤م( :إِن ِمـ َضً ِ
ػ افْ َٔ َِ ِ
ط اهللِ) احلدي٨م ومٞمدف ودٕمػ،
ْ ْ
َ َ
َّ
ْ َ
و ًَمٕم َّٚمف يّمح ُمقىمق ًوم٤م قمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
ٞمد ريض اهلل قمٜمف ،إ َّن ُِمـ َو ْٕمػ اًمٞم٘ملم اًمذي ضمٕمؾ هدذا اإلٟمًد٤من ُيدريض اًمٜمد٤مس
َ ُ
َ
وضم َّؾ ،وأ َّن ُم٤م
وضم َّؾ ُم٤م ؾمٌٌف؟ َو ْٕمػ اًمٞم٘ملم ،أٟمف ًمٞمس قمغم ي٘ملم شم٤مم أ َّن اًمٜم٤مومع اًمْم٤مر طم ا٘م٤م هق اهلل َقم َّز َ
سمًخط اهلل َقم َّز َ
ىمددَّ م
وضم َّؾ أقمٔمؿ ُِمـ قمذاب اًمٜم٤مس ،وهلذا عمَّ٤م وٕمٗم٧م هذه اجلقاٟم٥م قمٜمده َّ
قمٜمد اهلل ظمػم وأسم٘مك ،وأ َّن قمذاب اهلل َقم َّز َ
ِ
وضم َّ
دؾ وإ ْن ؾمدخط قمٚمٞمدف
ريض اهلل َقم َّز َ
ُم٤مذا؟ ىمدََّّ م ُمرو٤مة اًمٜم٤مس ذم ؾمخط اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ،وإصؾ أ ْن يٕمٙمس ،أ ْن ُي َ
اًمٜم٤مس.
وضم َّؾ ،سم٠م ْن شمْمٞمػ هلؿ احلٛمد ،ويم٠م َّن هذا اًمرزق ُمتقىمػ قمغم ومٕمٚمٝمدؿ ،وهدذا
( َو َأ ْن َ ْلح َّدََ ُه ْؿ َظ َذ ِر ْز ِْق اهللِ) َقم َّز َ
ِ
ِ
وضم َّؾ أ ْن َّ
ؾمخر ه١مٓءَّ ٕ :ن ه١مٓء ُمثٚمؽ وٕم٤مفً ،مقٓ أ َّن اهلل
ُمـ َو ْٕمػ اًمٞم٘ملمَِ ،سمؾ ُمـ اعمٗمروض أ ْن حتٛمد اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ َّ
ؾمخرهؿ عمَ٤م َطم َّم َؾ ًمؽ هذا اًمرزق قمـ ـمري٘مٝمؿ ،وهلذا جي٥م أ ْن حتٛمد اعمُٜمٕمؿ ذم إصؾ وهق اهلل ؾمدٌح٤مٟمف
َقم َّز َ
وشمٕم٤ممم ،و َُمـ سمٞمده اًمٜمٗمع واًمي.

ًمٙمـ هؾ يتٜم٤مرم هذا ُمع طمدي٨م« :مـ َٓ ي ْن ُُر افْٚس َٓ ي ْن ُُر اهللَ ظز وجؾ» ؟ ٓ ،سمؾ ُِمـ ُظم ُٚمؼ اعمًٚمؿ ِ
وُمـ
َ َ َ
َ
ْ
َ ُ
َ ْ َ ُ
()2

دز
يمامل إيامٟمف ،أ ْن يِمٙمر اًمٜم٤مس إذا َأ ْؾمدََ ْوا إًمٞمف ُمٕمرو ًوم٤مً ،مٙم ْـ يٕمرف احلؼ ٕهٚمف ،وأ َّن أصؾ هذا اعمٕمروف سمٞمدد اهلل َقم َّ
( )1ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت .10 :
( )2أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم «ؾمٜمٜمفش ذم يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م قمـ رؾمقل اهلل ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمِمٙمر عمـ أطمًـ إًمٞمؽ ( ،)1878وأسمق داود ذم يمت٤مب
إدب – سم٤مب ذم ؿمٙمر اعمٕمروف ( ،)4811وأمحد ذم «ُمًٜمدهش (ُ ) 395 /22 - 10850مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف،
ٚس».
وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح ؾمٜمـ أيب داودش سمٚمٗمظَ َٓ « :ي ْن ُُ ُر َ
اهلل َم ْـ َٓ َي ْن ُُ ُر افْ َ
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وضم َّؾ ،وإ َّٟمَّام َّ
ؾمخر ه١مٓء َوم ُٝمؿ ؾمٌ٥م ُِمـ إؾمٌ٤مب.
َ
« َو َأن ُتذمٓؿ َظ َذ َمَ ٚل يٗتؽ اهلل َظز َو َجؾ ،إن رزق اهلل َٓ جيره حرص حريص َو َٓ يرده ـراهٔ ٜـٚره» وهدذا
ؾمٞم٠مي إ ْن ؿم٤مء اهلل ذم سم٤مب اًم٘مْم٤مء واًم َ٘م َدَ ر .واًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ سم٤ميٕمقا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أ ْن ٓ يً٠مًمقا
اًمٜم٤مس ؿمٞمئً٤م ،سمٛمٕمٜمك أ ْن يتٕمٚم٘مقا سم٤مهلل ذم ُيمُؾ رء ،ي٘مقل اًمراويَ « :طمتََّّك إن أطمدهؿ ًمٞمً٘مط ؾمقـمفَ ،و ُه َق َقم َغم راطمٚمتف
يً٘مط َقم َغم إَ ْرض ،وهٜم٤مك ُمـ يٛمٌم ضمٜمٌف راضمالَُ -م٤م يً٠مًمف َأن يٜم٤موًمف ؾمقـمفش .سمؾ يٜمٞمخ اًمراطمٚم٦م ومٞم٠مظمذ ؾمدقـمفوضم َّؾ وطمده.
سمٞمده  ،اقمتام ًدا قمغم اهلل َقم َّز َ
ُصم َّؿ ذيمر طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أ َّن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل( :مـ افتّس رضـ ٚاهلل بسـخط
ـف وأشـخط ظ َِٔ ِ
تّس رض ٚافْـٚس بسـخط اهلل شـخط اهلل ظ َِٔ ِ
ِ
ِض اهللُ َظ ْْ ُف وأرَض َظ ْْ ُف افْٚس ،ومـ اف ِ
ـف
َ ْ
َ ْ
افْٚس َر َ
افْٚس) ،رواه اسمـ ِطمٌ٤من ذم «ص ِح ِ
ٞمح ِفش وهق طمدي٨م َطم ًَـ ،وهذا احلدي٨م ًمف ؾمٌ٥م أ َّن ُُم َٕم ِ
٤مو َي٦م ريض اهلل قمٜمف يمت٥م
َ
َّ
إمم قم٤مئِم٦م يٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م أ ْن شمٜمّمحف وختتٍم ،ومٙمتٌ٧م إًمٞمف هبذا احلدي٨م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
خـرا
«مـ افتّس رض ٚاهلل بسخط افْٚس» وهذا يمام يِمٝمد ًمف احلدي٨م أظمر« :مـ ترك هللِ َصـْٔئًً ٚظقضـف اهلل
ً

ِ
سمٖمدض اًمٜمٔمدر هدؾ
وضم َّؾ ،وأ ْن شمٌتٕمد قمـ ؾمخٓمف اًمذي هق ؿمدة اًمٖمْمد٥مِّ ،
مْْ ُف»  ،إصؾ أ ْن شمٚمتٛمس رو٤م اهلل َقم َّز َ
ريض قمٜمؽ اًمٜم٤مس أم ِ
أسمدً ا ّإٓ أ ْن ُشمٜمْتَ َٝمؽ حم٤مرم اهلل
ؾمخٓمقا ،وهلذا يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يٖمْم٥م ًمٜمٗمًف ً
()1

وضم َّؾ ،وهذه طم٘مٞم٘م٦م اإليامن.
وضم َّؾ  ،هٜم٤م يٖمْم٥م هلل َقم َّز َ
َقم َّز َ
()2

ٚب
َب ٌ

ِِ
غ﴾ .
َؿ ْق ِل اهللِ َت ًَ َٚػَ ﴿ :و َظ َذ اهللِ َؾتَ ََقـ ُِقا إِن ُـُْتُُؿ ُّم ْٗمْ َ
َو َؿ ْقفِ ِفَ ﴿ :يَ ٚأ ُّ َُي ٚافْبِ ُّل َح ْس ُب َ
ؽ اهللُ ﴾ .
ِ
ِ
ِِ
قِب ْؿ ﴾ َا ْٔ َي َ. ٜ
يـ إِ َذا ُذـِ َر اهللُ َو ِج َِ ْ
َو َؿ ْقفف ﴿ :إِٕ ًَم ادُْ ْٗم ُُْق َن افذ َ
ُ ٝؿ ُِ ُ ُ
()3

()4

()5

( )1مل أىمػ قمٚمٞمف هبذا اًمٚمٗمظ.
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ -سم٤مب ُمٌ٤مقمدشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًممصم٤مم (.)2328
( )3ؾمقرة اعم٤مئدة .23 :
( )4ؾمقرة إٟمٗم٤مل .64 :
( )5ؾمقرة إٟمٗم٤مل.2 :
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َو َؿ ْقفِ ِفَ ﴿ :و َمـ َيتَ ََقـ ْؾ َظ َذ اهللِ َؾ ُٓ َق َح ْسبُ ُف ﴾ .
ِ
وظ ِـ اب ِـ ظب ٍ ِ
ٔؾ﴾ َؿ َ
ِض اهللُ َظْْ ُٓ ًَمَ ،ؿ َٚل :ؿٚل اهلل َت ًَ َٚػَ ﴿ :ح ْسبََُْ ٚاهللُ َوٕ ِ ًْ َؿ افْ َقـِ ُ
ٔؿ َظ َِ ْٔ ِف َافس َ ُم
َ َ ْ َ
َٚل ٚإِ ْب َراه ُ
ٚس َر َ
ِ
ِ
ِ
غ ُأفْ َِ َل ِِف افْ ِ
ٚرَ ،و َؿ َ
ْج ًُقا فَ ُُ ُْؿ َؾٚخْْ َن ْق ُه ْؿ َؾـ َزا َد ُه ْؿ
َٚلَ ُ ٚ
ُمّدٌٌ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َشِ َؿ ح َ
ح َ
ٚس َؿدْْ َ َ
غ َؿٚفُقا فَ ُف﴿ :إِن افْ َ
إِيًم ًًٕ ﴾ٚأ َي ََ ٜر َوا ُه َافْ ُبخََ ِ
ي َوافْ َسٚئِ ُّل.
ٚر ُّ
َ
ىم ٌْؾ أ ْن ٟمٜمت٘مؾ إمم هذا اًمٌ٤مب هٜم٤مك ٟم٘مٓم٦م ُأ ِطم٥م أ ْن ُأ َٟم ٌِّف قمٚمٞمٝم٤م ،وهل ىمْمٞم٦م اًمتامس رود٤م اًمٜمد٤مس ذم ؾمدخط اهلل،
()1

()2

()4

()3

()5

ىمدَّ م ًمـ يدرى قمٜمدف اًمٜمد٤مس مجٞم ًٕمد٤م ،وًمدـ
واًمتامس ؾمخط اهلل ذم رو٤م اًمٜم٤مس .أىمقل :إ َّن اإلٟمً٤من ُمٝمام سمذل ،وُمٝمام َّ
حل ًَـ ريض اهلل
يروقا قمٜمف ،قمغم ُيمُؾ إطمقال طمتك ًمق روقا قمٜمف ذم وىم٧م ؾمخٓمقا قمٚمٞمف ذم وىم٧م آظمر ،وهلذا ىم٤مل ا َ
وضم َّؾ وؾم َّٚمٛمقا هل٤م؟ هؾ روقا سمرزق اهلل
قمٜمف :عمَّ٤م رأي٧م اًمٜم٤مس َمل يروقا قمـ ظم٤مًم٘مٝمؿ ،هؾ َىمٌِؾ اًمٜم٤مس سم٠مىمدار اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ اًمذي آشم٤مهؿ؟ ي٘مقل :عمَّ٤م رأي٧م اًمٜم٤مس َمل يروقا قمـ ظم٤مًم٘مٝمؿ ،قمٚمٛم٧م أهنؿ ًمـ يروقا قمدـ خمٚمدقق .وهلدذا
َقم َّز َ
ؾمػم ِيض قمٜمف اًمٜم٤مس ،و َُمـ ذم ؾمدخٓمف َؾمٞمُ ًْد ّخط قمٚمٞمدف
ي٘مٓمع اإلٟمً٤من قمغم ٟمٗمًف هذا إُمر ،ويٚمتٛمس َُمـ ذم رو٤مه ُ ْ
اًمٜم٤مس.
اٟمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ اعم١مًمػ إمم ُمقوقع اًمتقيمؾ.
واًمتقيمؾ هق :آقمتامد واًمتٗمقيض ،وهق اقمتامد اًم٘مٚم٥م وشمٗمقيض اًم٘مٚم٥م ،واًمتقيمؾ قمٌ٤مدة ىمٚمٌٞم٦م جي٥م أ ْن ُشمٍُمف
وضم َّؾ ،وم٢مذا ُسوم٧م ًمٖمػم اهلل ،ومٝمذا يٕمتؼم َىم ْدْ ح ذم اًمتقطمٞمد ،ومر َّسمام ٟم٤مرم أصؾ اًمتقطمٞمد ،ور َّسمام ٟم٤مرم يمامًمدف ،وهلدذا
هلل َقم َّز َ
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل :وُم٤م رضم٤م أطمد خمٚمق ًىم٤م ،أو شمقيمؾ قمٚمٞمف ّإٓ ظم٤مب فمٜمف ومٞمفُ ،م٤م شمقيمؾ إٟمً٤من قمغم خمٚمدقق
واقمتٛمد ىمٚمٌف قمٚمٞمف ّإٓ ظم٤مب فمٜمف ومٞمف.
واًمتقيمؾ ُمٕم٤مذ اإلظمقة ىمًامن:
إول :اًمتقيمؾ ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف ّإٓ اهلل ،يم٤مًمتقيمؾ قمغم إُمقات أو إطمٞم٤مءً ،مٙم ْـ ومٞمام ٓ ي٘مدرون قمٚمٞمف ذم ضم ْٚم٥م
( )1ؾمقرة اًمٓمالق.3 :
( )2شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )3ؾمقرة آل قمٛمران .173 :
( )4ؾمقرة آل قمٛمران .173 :
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن -سم٤مب ﴿إن افْٚس ؿد ْجًقا فُؿ ؾٚخنقهؿ﴾ (.)4563
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اعمٜم٤مومع ،ود ْومع اعمْم٤مر ،وهذا ٓ جيقز أ ْن يٙمقن ّإٓ هلل ،وم٢مذا ُسف ًمٖمػم اهلل ص٤مر ذيم٤م.

ِ
نمط أ ْن يٙمقن ُِمدـ سمد٤مب اًمتقيمٞمدؾ،
افَسؿ افثِٚن :اًمتقيمؾ قمغم احلل احل٤مض ومٞمام ي٘مدر قمٚمٞمف ،ومٝمذا ضم٤مئز ًمٙم ْـ سمِ َ ْ
وًمٞمس ُِمـ سم٤مب اًمتقيمؾ ،أ ْن يتقيمؾ قمغم اهلل ذم ُيمُؾ أطمقاًمف طمتك ذم هذا اًمٌمء اًمذي ي٘مدر قمٚمٞمدف هدذا اإلٟمًد٤منً ،مدق

أرؾمٚم٧م هذا اًمِمخص ًمٞمِمؽمي زم سمْم٤مقم٦م ُِمـ اًمًقق ُأ َو ِّيم ُٚم ُف هبذا إُمر ًمٙم ْـ أشمقيمؾ قمغم اهلل ذم هذا إُمر.
ومقو٧م خمٚمق ًىم٤م ومٞمام ي٘مدر قمٚمٞمف وم٠مٟم٤م أو ّيمّٚمدف ذم هدذا إُمدرً ،مٙمد َّـ اقمدتامد
وم٤مًمتقيمؾ جي٥م ّأٓ ُيٍمف ّإٓ هلل ،وإذا
ُ
ِِ
غ﴾  .ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إذا
﴿و َظ َذ اهللِ َؾتَ ََقـ ُِق ْا إِن ُـُْتُُؿ ُّم ْٗمْ َ
اًم٘مٚم٥م جي٥م أ ّٓ يٙمقن ّإٓ قمغم اهلل ،وهلذا ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفَ :
()1

حل ٍْم ،وهلذا هٜم٤م َشم َ٘مدََّّ َم اعمٕمٛمقل ،أصؾ اًمٙمالم :شمقيمٚمقا قمدغم اهلل إ ْن
َشم َ٘مدََّّ َم اعمٕمٛمقل قمغم اًمٕم٤مُمؾ ومٞمدل قمغم ُم٤مذا؟ قمغم ا َ
﴿و َظ َذ اهللِ َؾ َت ََقـ ُِق ْا﴾ َد َّل قمغم أ َّن اًمتقيمؾ ٓ جيقز أ ْن ُيٍمف ّإٓ هلل وطمده،
يمٜمتؿ ُم١مُمٜمقن ،وًمٙم ْـ عمَّ٤م َشم َ٘مدََّّ َم اعمٕمٛمقلَ :
ـؾ ظ َِٔ ِ
ِِ
ِ
ـف ِِ﴾ ،
﴿إِن ُـُْتُ ُْؿ َآمْتُُؿ بِٚهللِ َؾ ًَ َِْٔف َت ََقـ ُِق ْا﴾ ذم أيد٦م إظمدرى ﴿إِن ُـُْـتُُؿ ُّم ْسـِّ َ
غ﴾ َ ﴿ ،ؾْ ٚظبُـدْْ ُه َو َت ََقـ ْ َ ْ
﴿و َت ََقـ ْؾ َظ َذ َْ
﴿و َت ََقـ ْؾ َظ َذ َْ
احلل﴾ يٕمٜمل اقمتٛمد سم٘مٚمٌؽ قمغم َُمـ؟ قمغم
احلل اف ِذي ٓ َي ُّ ُ
قت﴾ وهٜم٤م ًمٗمت٦م مجٞمٚم٦م ذمَ :
َ
()2

()3

()4

وضم َّؾ احلل اًمذي ٓ يٛمقت ،أ َُّم٤م شمقيمٚمؽ قمغم إطمٞم٤مء -قمدغم اعمخٚمدقىملم -ومٝمد١مٓء ؾمدٞمٛمقشمقن َوا يٛمٚمٙمدقن
اهلل َقم َّز َ
ومْمال أ ْن يٛمٚمٙمقا ًمٖمػمهؿ ،وم٢مذا شمقيمٚم٧م ومال شمتقيمؾ ّإٓ قمغم احلل اًمذي ٓ يٛمدقت﴿ ،ظ َِٔ ِ
ضا ً
ـف
َ ْ
ٕٟمٗمًٝمؿ ٟمٗم ًٕم٤م وٓ ً
َ ٝو ُه َق َر ُّب افْ ًَ ْر ِ
ش افْ ًَئِ ِؿِ﴾ .
َت ََقـ ِْ ُ
()5

ِ
إول عمَّ٤م ذيمر اًمًٌٕملم أ ًْمٗم٤م اًمذيـ يدظمٚمقن اجلٜمََّّ٦م
واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم احلدي٨م اًمذي ؾمٌؼ ذم اًم٘م ًْؿ َّ
ِ
ـس ُؿق َنَ ،و َظ َ
ـؿ
ـرو َنَ ،وٓ َي ُْتَ ُ
سمٖمػم طمً٤مب وٓ قمدذاب ذيمدرهؿ أهندؿ ُمد٤مذا؟ «افـذ َ
ـذ َرِبِ ْ
يـ ٓ َيتَىَ ُ
َـقو َنَ ،وٓ َي ْس َ ْ
ِ
وضم َّؾ ،هذا
َيتَ ََقـ ُِق َن»  ،وهلذا ص٤مر هذا اعم٘م٤مم ُمـ أقمغم اعم٘م٤مُم٤مت ،آقمتامد اًمٙم٤مُمؾ ،واًمتٗمقيض اًمٙم٤مُمؾ قمغم اهلل َقم َّز َ
( )6

( )1ؾمقرة اعم٤مئدة .23 :
( )2ؾمقرة يقٟمس 84 :
( )3ؾمقرة هقد .123 :
( )4ؾمقرة اًمٗمرىم٤من .58 :
( )5ؾمقرة اًمتقسم٦م .129 :
) (6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٓم٥م  -سم٤مب ُمـ ايمتقى أو يمقى همػمه وومْمؾ ُمـ مل يٙمتق ( ،)5705وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم
دظمقل ـمقائػ ُمـ اعمًٚمٛملم اجلٜم٦م (.)218
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ِ
وضم َّؾ اًمث٘م٦م اًمت٤مُم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ،وهلذا شمٕمرومقن ِىم َّّم٦م ظم٤مًمد ريض اهلل
ٓ يت٠مشمك ًم ُٙم ُّؾ إٟمً٤من ّإٓ َُمـ ىمقي إيامٟمف ،ووصمؼ سم٤مهلل َقم َّز َ
قمٜمف ًَمد َّام ذب اًمً ِّؿٟٕ :مف شمقيمؾ قمغم اهلل َطم ّؼ اًمتقيمؾ .وهلذا اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ىمْمٞم٦م أ ْن يتؼمع اإلٟمً٤من سمٙم٤مُمؾ ُم٤مًمف
يمام صٜمع أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مًمقاُ :يٙمره أ ْن يٗمٕمؾ اإلٟمً٤من هذا إُمر ،عم٤مذا؟ وأسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف َوم َٕم َ
دؾ هدذا
إُمر وأصمٜمك قمٚمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ ىم٤مًمقا :و َُمـ هق ذم درضم٦م أيب سمٙمر ذم ىمقة آقمتامد واًمتقيمؾ قمغم اهلل َقم َّز
وضم َّؾ؟ ًمٙم َّـ َُمـ قمداه ر َّسمام يتؼمع سمامًمف ومٞمْمٕمػ قمٜمده اًمتقيمؾ واًمٞم٘ملم ومٞمٜمدم ومٞمخن اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
َ
ِ
ِ
ـؿ
قِب ْؿ َوإِ َذا ُتُِِ َٔ ْ
يـ إِ َذا ُذـِ َر اهللُ َو ِج َِ ْ
ُصم َّؿ ذيمر ىمقل اهلل َقم َّز و َضم َّؾ﴿ :إِٕ ًَم ادُْ ْٗم ُُْق َن افذ َ
ـَ ٝظ َِـ ْٔ ِٓ ْؿ آ َيُ ٚتُـ ُف َزا َد ْ ُْت ْ
ُ ٝؿ ُِ ُ ُ
﴿و َظ َذ َرِبِ ْؿ َيتَ ََقـ ُِق َن﴾ سمٛمٕمٜمك :أٟمف َطم ٍَم اًمتقيمؾ
﴿و َظ َذ َرِبِ ْؿ َيتَ ََقـ ُِق َن﴾  ،هذا هق اًمِم٤مهدَ :
إِ َيًم ًًٕ ﴾ٚإمم أ ْن ىم٤ملَ :
()1

وضم َّؾ.
قمغم اهلل َقم َّز َ

ِِ
ؽ اهللُ وم ِـ اتبً َ ِ
﴿ح ْسـبُ َ
وضم َّؾَ ﴿ :يَ ٚأ ُّ َُي ٚافْبِ ُّل َح ْسبُ َ
ؽ اهللُُ﴾؟
ؽ م َـ ادُْ ْٗمْ َ
غ﴾ ُ .م٤م ُمٕمٜمك َ
ََ ََ
ُصم َّؿ ذيمر ىمقل اهلل َقم َّز َ
()2

طمً٥م اعم١مُمٜملم ،وًمٞمس يمام
اهلل يم٤مومٞمؽ ،ويم٤مذم اعم١مُمٜملم ،هذا هق اًم٘مقل اًمّمحٞمح ذم ُمٕمٜمك أي٦م ،اهلل طمًٌؽ ً
وأيْم٤م ْ
دز
أيْم٤م طمًٌؽ ،وم٢م َّن احلَ ًْ٥م اًمذي هق اًمٙمد٤مذم ٓ يٙمدقن ّإٓ قمدغم اهلل َقم َّ
فمٜمف اًمٌٕمض ُمٕمٜم٤مه :اهلل طمًٌؽ واعم١مُمٜمقن ً
ِِ
ؽ اهللُ هق اف ِذي َأيدََ َك بَِْ ِ ِ
ُيدََ ُظ َ
﴿وإِن ُي ِريدُُ و ْا َأن َ ْ
قك َؾِ٘ن َح ْسبَ َ
غ﴾ اًمٜمٍم،
َكه َوبِٚدُْ ْٗمْ َ
َ
َُ
وضم َّؾ ،وهلذا ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفَ :
َ
ْ
()3

حل ًْ٥م قمغم اهلل وطمده.
واًمت٠ميٞمد ٓ ُم٤مٟمع ،وم٤مهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ أ َّيده وأ َّيده سم٤معم١مُمٜملم ،وًمٙم َّـ ا َ
ِ
ْج ًُق ْا فَ ُُ ُْؿ َؾٚخْْ َن ْق ُه ْؿ َؾ َزا َد ُه ْؿ إِ َيًم ًًَٕ ٚو َؿٚفُق ْا َح ْسبَُْ ٚاهللُ َوٕ ِ ًْ َؿ افْ َقـِ ُ
ٔؾ﴾ ،
ٚس َؿدْْ َ َ
ٚس إِن افْ َ
يـ َؿ َٚل ََُل ُؿ افْ ُ
﴿افذ َ
﴿وٕ ِ ًْ َؿ افْ َقـِ ُ
ٔؾ﴾ سمٛمٕمٜمك اهلل يم٤مومٞمٜم٤م وطمدٟم٤م .
وضم َّؾ هق َطم ًْ ٌُٜم٤م وطمدهَ ،
سمٛمٕمٜمك أ َّن اهلل َقم َّز َ
()4

()5

أيْم٤م ومٞمف ًمٗمت٦م مجٞمٚم٦م َمل ي٘مؾ :و َُمـ يتقيمؾ قمدغم اهلل ومٚمدف يمدذا
﴿و َمـ َيتَ ََقـ ْؾ َظ َذ اهللِ َؾ ُٓ َق َح ْس ُب ُف﴾ وهٜم٤م ً
ُصم َّؿ ىم٤ملَ :
ِ
وه ّؿ أظمرة ،وٓ طمٍم ًمذًمؽ.
ويمذا ُمـ إضمرَ ،سمؾ ﴿ َؾ ُٓ َق َح ْس ُب ُف﴾ سمٛمٕمٜمك أ َّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يم٤مومٞمف َه ّؿ اًمدٟمٞم٤م َ
()6

()1ؾمقرة إٟمٗم٤مل .2 :
( )2ؾمقرة إٟمٗم٤مل .64 :
( )3ؾمقرة إٟمٗم٤مل .62 :
( )4ؾمقرة آل قمٛمران .173 :
( )5هٙمذا ىم٤مل اًمِمٞمخ ،واًمّمقاب :وطمده.
( )6ؾمقرة اًمٓمالق .3 :
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ُصم َّؿ ىم٤مل :وقمـ اسمـ َقمٌَّ ٍ
﴿ح ْسبََُْ ٚاهللُ َوٕ ِ ًْ َؿ افْ َقـِ ُ
ٔؾ﴾ ىم٤مهل٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًدالم طمدلم
٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤ملَ ( :
ْج ًُق ْا فَ ُُ ُْؿ َؾٚخْْ َن ْق ُه ْؿ َؾـ َزا َد ُه ْؿ
ٚس َؿدْْ َ َ
ُأًم٘مل ذم اًمٜم٤مر ،وىم٤مهل٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم ىم٤مل ًمف اًمٜم٤مس﴿ :إِن افْ َ
ٔؾ﴾) رواه اًمٌُ َخ ِ
إِ َيًم ًًَٕ ٚو َؿٚفُق ْا َح ْسبََُْ ٚاهللُ َوٕ ِ ًْ َؿ افْ َقـِ ُ
٤مري.
هذه اًمٙمٚمٛم٦م ىم٤مهل٤م إسمراهٞمؿ عمَّ٤م ُرُمل سم٤معمٜمجٜمٞمؼ ذم اًمٜم٤مر ،وضم٤مء ذم اًمتٗمًػم :أ َّن ضمؼميؾ أشم٤مه ذم اهلقاء ،وم٘م٤مل ًمف :هدؾ
وضم َّ
دؾ اًمٜمد٤مر
ًمؽ طم٤مضم٦م؟ ىم٤مل« :أُم٤م إِ ًَم ْٞمؽ َوم َال ،وأُم٤م إِ َمم ريب ومٜمٕمؿش ،وىم٤مل« :طمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾش ،وم٠مُمر اهلل َقم َّز َ
وم٤مٟم٘مٚمٌ٧م سمر ًدا وؾمال ًُم٤م قمٚمٞمف.

واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم ُأطمد  -يمام َصم ٌَ َ٧م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم « َص ِحٞمح اًم ٌُ َخ ِ
د٤مر ّيش  -عمَّد٤م
َّ
ومم اعمنميمقنُ ،صم َّؿ شمقىمٗمقا سمٕمد هزيٛم٦م اعمًٚمٛملم ،وسمٕمد أ ْن ُىمتِؾ ُمٜمٝمؿ َُمـ ُىمتِؾ وسمٚمٖمقا محراء إؾمد ،اضمتٛمع أسمق ؾمٗمٞم٤من

ُمرة أظمرى ومٞم٘مٓمٕمقا  -يمام زقمؿ  -ؿم٠موم٦م اعمًٚمٛملم ،وسم ّٚمٖمقا رايمًٌ٤م َُم َّر هبدؿ أ ْن يٌ ِّٚمدغ
سمٛمـ ُمٕمف وقمزُمقا قمغم أ ْن يٕمقدوا َّ
َ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف أهنؿ قم٤مزُمقن قمغم اًمٕمقدة إًمٞمٝمؿ ،واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعم٘م٤مسمؾ اضمتٛمع
ُمع ؾمٌٕملم ُِمـ أصح٤مسمف ومٚمح٘مقا هبؿ وم٠مدريمٝمؿ هذا اًمرايم٥م ،وأظمؼمهؿ سم َٕم ْزم أيب ؾمٗمٞم٤من ،وم٘م٤مل اًمٜمٌل صدغم اهلل قمٚمٞمدف
وؾمٚمؿَ « :ح ْسبََُْ ٚاهللُ َوٕ ِ ًْ َؿ افْ َقـِ ُ
ٔؾ» .
()1

ٚب
َب ٌ

َؿق ِل اهللِ َتً َٚػَ ﴿ :أ َؾَٖ ِمُُْقا م ُْْر اهللِ َؾ َ يْٖمـ م ُْْر اهللِ إِٓ افْ ََقم َ ِ
ِٚسو َن ﴾ .
َ
ْ
ُْ
َ َ ُ َ َ
َ َ
اخل ُ
ِ
ِِ
مح َِ ٜرب ِف إِٓ افوٚفُّق َن ﴾ .
َو َؿ ْقففَ ﴿ :و َمـ َي ََْْ َُط مـ ر ْ َ
ِ
وقمـ اسمـ َقم ٌَّ ٍ
افؼ ُك بِـٚهللِ،
٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام أ َّن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُؾمئ َؾ قمـ اًمٙمٌ٤مئر؟ وم٘م٤ملْ « :
َواف َْٖٔ ُس ِم ْـ َر ْوحِِ اهللِ َوإَ ْم ُـ ِم ْـ َم ُْ ِْر اهللُ» .
()2

()3

()4

()5

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن -سم٤مب ﴿إن افْٚس ؿد ْجًقا فُؿ ؾٚخنقهؿ﴾ (.)4563
( )2ؾمقرة آقمراف .99 :
( )3ؾمقرة احلجر .56 :
( )4شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
ً
ُمقىمقوم٤م.
( )5أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمش ()13023/253/12
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ْؼم َا ًْم َٙمٌَ ِ٤مئ ِر ِ
ذ ُ
اك سمِ َ٤مهللَِّ َوإَ ُْم ُـ ُِم ْـ َُم ْٙم ِْر اهللَِِ ،واًم ُ٘مٜمُ ُ
مح ِ٦م اهللِِ،
ُقط ُِم ْـ َر ْ َ
وقمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملَ « :أ ْيم َ ُ
اإل ْ َ
ِ
اًمر َّزاق.
َواًمٞمَ ْ٠م ُس ُم ْـ َر ْو ِح اهللِش رواه قمٌد َّ
أيْم٤م أ َّن ُِمـ ٟمقاىمض اًمتقطمٞمدِ ،
وُمدـ
أيْم٤م ذيمر اعم١مًمػ سمٕمد أ ْن ذيمر اعمَ َحٌَّ٦م واخلقف واًمتقيمؾٟ ،م٤مؾم٥م أ ْن يذيمر ً
ً
ِ
ِ
وضم َّؾ ىمد يٜم٤مذم يمامل اًمتقطمٞمدد ،وىمدد
وضم َّؾ ،وم٤مُٕمـ ُمـ َُم ْٙمر اهلل َقم َّز َ
اًم٘م٤مدح ذم يمامل اًمتقطمٞمد إُمـ ُمـ َُم ْٙمر اهلل َقم َّز َ
ِ
ـق ُم
ْـر اهللِ إِٓ افْ ََ ْ
ْـر اهللِ َؾـ َ َيـْٖ َم ُـ َم ُْ َ
يٜم٤مذم أصؾ اًمتقطمٞمد ،وهلذا ذيمره اعم١مًمػ هٜم٤م .وسمدأ ذًمؽ سم٘مقًمفَ ﴿ :أ َؾـَٖمُُْقا َم ُْ َ
( )1

()2

ِٚسو َن﴾  .وأهؾ ِ
َْ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ذيمروا أ َّن اعم١مُمـ يٜمٌٖمل أ ْن يٙمقن سملم اخلقف واًمرضم٤مءّ ،أٓ يٖمٚم٥م قمٚمٞمف اخلقف ومٞمٜمت٘مدؾ
اخل ُ
إمم ُم٤مذا؟ اًمٞم٠مسّ ،
وأٓ يٖمٚم٥م قمٚمٞمف ضم٤مٟم٥م اًمرضم٤مء ومٞمّمؾ إمم إُمـ .وهلذا اًم َٗم ْرق ْسملم اًمرضم٤مء اًمذي هق ِودّّ اخلقف،
وسملم اًمٖمرور اًمذي هق ٟمقع ُِمـ إُمـ ُِمـ َُم ْٙمر اهلل َقم َّز و َضم َّؾ  ،اًم َٗم ْرق سمٞمٜمٝمام أ َّن اًمرضم٤مء يٙمقن سمٕمد اًمٕمٛمؾ ،يمام ذيمر اسمـ
()3

ي٘مٍم
اًم َ٘مٞمِّؿ رمحف اهلل ،أ َّن اإلٟمً٤من يٕمٛمؾ وي٘مدِِّّ م اًمٓم٤مقم٤متُ ،صم َّؿ يرضمق اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ،هذا هق اًمرضم٤مء اًمّمحٞمح ،أ َُّم٤م أ ْن ّ
ذم اًمٓم٤مقم٦م ،ومٝمذا ٓ ُي ًَ َّٛمك رضم٤مء ،إٟمام ُي ًَ َّٛمك أُمٜم٤م ،ويًٛمك همرورا.
أؾمدٚمٗم٧م  -يمحد٤مل
واعم١مُمـ ذم ُمًػمه إمم اهلل واًمدار وأظمرة سملم اخلقف واًمرضم٤مء  -يمام ذيمر اسمـ اًم َ٘مدٞمِّؿ ويمدام
ُ
اًمٓم٤مئرً ،مٙمـ طم٤مل اًمّمح٦م وطم٤مل احلٞم٤مة -ىم٤مل أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ يمام ىم٤مل ؾمٚمٞمامن اًمداراين وهمػمه :-قمٚمٞمف أ ْن يٖم ّٚمد٥م ضم٤مٟمد٥م
ْ
وضم َّؾ ،وأطمرى أ ْن يٙمقن ً
طم٤مئال ًمف أ ْن ي٘مدع ذم ُمد٤م
ُم٤مذا؟ ضم٤مٟم٥م اخلقف ،عم٤مذا؟ ٕٟمف أدقمك أ ْن جيتٝمد ذم ـم٤مقم٦م اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ قمٜمف ُِمـ اعمٕم٤مي واًمٙمٌ٤مئر .وأ َُّم٤م إذا و ّدع هذه اًمدٟمٞم٤م وطميت ووم٤مشمف ،ومٕمٚمٞمف أ ْن يٖم ِّٚم٥م ضم٤مٟم٥م ُم٤مذا؟
هنك اهلل َقم َّز َ
اًمرضم٤مءَّ ٕ :ن أن اٟمتٝم٧م إقمامل َ
ُي ِس ُـ
،مل َ
يٌؼ سمٞمده ّإٓ اًمرضم٤مء ،وهلذا ضم٤مء ذم احلدي٨مَ َٓ « :ي ُّق َتَـ َأ َحدُُ ُـ ُْؿ إِٓ َو ُه َق ُ ْ

ً
( )1هق :قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد سمـ هم٤مومؾ اهلذزم ،أسمق قمٌد اًمرمحـ :صح٤ميبُ .مـ أيم٤مسمرهؿً ،
وقم٘مال ،وىمر ًسم٤م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
ومْمال
قمٚمام .ووزم سمٕمد ووم٤مة
يقُم٤م وىم٤مل :وقم٤مء ُمٚمئ ً
وهق ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ،وُمـ اًمً٤مسم٘ملم إمم اإلؾمالم ،وأول ُمـ ضمٝمر سم٘مراءة اًم٘مرآن سمٛمٙم٦مٟ .مٔمر إًمٞمف قمٛمر ً
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞم٧م ُم٤مل اًمٙمقوم٦م .صمؿ ىمدم اعمديٜم٦م ذم ظمالوم٦م قمثامن ،ومتقذم ومٞمٝم٤م قمـ ٟمحق ؾمتلم قم٤مُم٤م ؾمٜم٦م 32هد( .هتذي٥م اًمٙمامل:
.)121/16
( )2أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم «ُمّمٜمٗمفش ( ،)19701/459/10واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم «اًمتقسم٦مش ( ،)31واًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمش
(.)8784/156/9
( )3ؾمقرة إقمراف .99:
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ِ
ِ
ِ
ٚء» .
افيـ بِ َربف»  ،وي٘مقل اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾَ « :أ ََٕ ٚظْْْدََ ُح ْس ِـ َطـ َظبْدي ِِبَ ،ؾ َِْٔيُـ ِِب َمَ ٚص َ
ِ
ِ
ِ
ٚء اهللِ
ٚء ُهَ ،و َم ْـ َـ َِر َه ف ََ َ
ٚء اهللِ َأ َح ٛاهللُ ف ََ َ
عمَّ٤م ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم احلدي٨م اًمّمحٞمحَ « :م ْـ َأ َح ٛف ََ َ
ِ
وضم َّؾ ؾمٞمٙمره ًم٘م٤مءٟمد٤م-
ٚء ُهش  ،ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م  :ي٤م رؾمقل اهلل يمٚمٜم٤م يٙمره اعمقت- ،هؾ ُمٕمٜمك هذا أ َّن اهلل َقم َّز َ
َـ َِر َه اهللُ ف ََ َ
ِ
ِ
افق َؾٚة ،ورأى َم ٚأظده اهلل َظز َو َجؾ فَ ُف مــ افًْـٔ ِؿ أحـ ٛفَـٚء
وم٘م٤ملَ َٓ « :ي ٚابْ ٜافهديؼ ،فَُـ ادُ ْٗمـ إِ َذا حرضتف َ
( )2

( )1

( )3

()4

٥م آٟمت٘م٤مل إمم هذه اًمدار ،وهلذا ضم٤مء ذم احلدي٨م أظمر أ َّن اعم١مُمـ ي٘مدقل« :ظجِـقِن ظجِـقِن» َّ ٕ :ن
أطم َّ
اهلل» َ ،
وضم َّؾ ًمف ُِمـ اًمٕمذاب
اًمذي يٜمتٔمره ظمػم وأومْمؾ ُِمـ اًمٌمء اًمذي شمرك ،وأ َُّم٤م اًمٗم٤مضمر واًمٙم٤مومر إذا رأى ُم٤م َّ
أقمدَّ ه اهلل َقم َّز َ
()6

()5

واًمٜمٙم٤مل ،يمره ًم٘م٤مء اهلل ومٙمره اهلل ًم٘م٤مءه.
ِ
سفُ ،مٌٜمدل قمدغم ُمد٤مذا؟ قمدغم
ًمٙم ْـ يٜمٌٖمل ً
أيْم٤م أ ْن ٟمتٜمٌف هٜم٤م إمم أ ُْمر :أ َّن ُطم ًْـ اًمٔمـ وؾمقء اًمٔمـ َقم َٛمؾ ىمٚمٌل ْ
أقمامل اجلقارح ،ومٙمقن اإلٟمً٤من ُحيًـ اًمٔمـ سمرسمف إذا طميت ووم٤مشمف ،هذا ُمٌٜمل قمغم ُم٤مذا؟ قمغم أقمامًمف اًمًد٤مسم٘م٦مُ ،مد٤م
ظمػما َأ ْطم ًَـ اًمٔمـ سمرسمف ،طمتك ًمق أراد أ ْن يزء اًمٔمـ ٓ يٛمٙمـٟٕ :مف إذا اؾمتٕمرض طمٞم٤مشمف ُم٤مذا
ؾم ّٓمرشمف يداه ،وم٢م ْن ىمدََّّ م ً
حي ًِـ اًمٔمـ سمرسمفً ،مٙمد َّـ ذاك اًمِمدخص
يرى؟ صالة ،ىمٞم٤مم ،صدىم٦م ،ـم٤مقم٦م هلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ،اضمتٜم٤مب قمـ حم٤مرُمف ،وهلذا ُ ْ
حي ًِـ اًمٔمـ سمرسمف ُم٤م اؾمتٓم٤مع ،ومٝمق قمٛمؾ ىمٚمٌل ُمٌٜمل قمغم
اًمٌ َّٓم٤مل اًمٕم٤مي اًمذي ضب ذم ُيم ُّؾ ُمٕمّمٞم٦م سمًٝمؿ ًمق أراد أ ْن ُ ْ
أقمامل اجلقارح.
وهلذا ُمً٠مًم٦م إُمـ ُِمـ َُم ْٙمر اهلل َقم َّز و َضم َّؾ هذا أ ُْمر ُُمتَ َٕم ّٚمؼ سم٤مًم٘مٚم٥م ،وهلذا ٓ جيقز أ ْن ي٠مُمـ اإلٟمً٤من ُِمـ َُم ْٙمر اهلل
وضم َّؾ ،يمام أٟمف ٓ جيقز أ ْن يٞم٠مس ُِمـ َر ْو ِح اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
َقم َّز َ

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اجلٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وأهٚمٝم٤م -سم٤مب إُمر سمحًـ اًمٔمـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمٜمد اعمقت (.)2877
( )2أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)106/4( ،)491/3وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط« :إؾمٜم٤مده صحٞمحش.
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمرىم٤مق -سم٤مب ُمـ أطم٥م ًم٘م٤مء اهلل أطم٥م اهلل ًم٘م٤مءه ( ،) 6507وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر-
سم٤مب ُمـ أطم٥م ًم٘م٤مء اهلل أطم٥م اهلل ًم٘م٤مءه ،وُمـ يمره ًم٘م٤مء اهلل يمره اهلل ًم٘م٤مءه (.)2683
( )4شم٘مدُم٧م شمرمجتٝم٤م.
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :يريدون أن يبدفقا ـ م اهلل﴾ ( ،)7504وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء
واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر -سم٤مب ُمـ أطم٥م ًم٘م٤مء اهلل أطم٥م اهلل ًم٘م٤مءه ،وُمـ يمره ًم٘م٤مء اهلل يمره اهلل ًم٘م٤مءه (.)2685
( )6مل أىمػ قمٚمٞمف هبذا اًمٚمٗمظ.

65

ـتٚب افتقحٔد
فِنٔخ محد افتقجيري

ٚجدًً ا و َؿٚئًِم َُي َذر ِ
وىمد َصػ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اخلُ َّٚمص ُمـ قمٌ٤مده سم٘مقًمفَ :
أخ َر َة
﴿أم ْـ ُه َق َؿٌ ِ ٕٚ
َٚء افِْٔ ِؾ َش ِ َ ً ْ ُ
 ٝآ َٕ َ
اخلر ِ
ِ
ِ
ِ
ات َو َيدْْ ُظق ََََْٕ ٚر َؽبًَ ٚو َر َهبًَ ﴿ ، ﴾ٚتتَ ََج ََٚف
َو َي ْر ُجق َر ْ َ
مح ََ ٜربف﴾  ،سملم اخلقف واًمرضم٤مء﴿ ،إِّن ُ ْؿ َـَُُٕ ٚقا ُي َسٚر ُظق َن ِف َْ ْ َ
ُقِب ْؿ َظ ِـ ادَْ َو ِ
ٚج ِع َيدْْ ُظق َن َر ُِب ْؿ خََ ْق ًؾَ ٚو َض َّ ًًٓ ، ﴾ٚطمٔمقا اخلقف واًمٓمٛمع واًمرضم٤مء أشمك سمٕمد ُم٤مذا؟ سمٕمد اًم َٕم َٛمؾ،
ُجُْ ُ ُ
()2

()1

()3

ِ
د٧م ذم
قِب ْؿ َو ِج َِ ٌ ، ﴾ٜؾمد٠مًم٧م قم٤مئِمد٦م ريض اهلل قمٜمٝمد٤م  -يمدام َصم ٌَ َ
﴿وافذ َ
وضم َّؾَ :
وي٘مقل اهلل َقم َّز َ
يـ ُي ْٗ ُتُق َن َم ٚآ َتَقا و ُؿ ُِ ُ ُ
ِ
يـ يهِقن ويهقمقن
اًمّمحٞمح :-ي٤م رؾمقل اهلل ُ
أهؿ اًمذيـ ينىمقن ويزٟمقن و ...ىم٤ملَ َٓ « :ي ٚابْ ٜافهديؼ ،هؿ افذ َ
ِ
ِ
ِ
ٚهـدُُ و ْا ِِف َشـبِ ِ
ٔؾ اهللِ
ٚج ُرو ْا َو َج َ
يـ َه َ
يـ َآم ُُْق ْا َوافذ َ
ويتهدؿقن ُثؿ ُيٚؾقن أٓ يَبِٓ ٚاهلل َظز َو َجؾ مْْ ُْٓ ْؿ» ﴿ .إِن افذ َ
ُأ ْوفَئِ َ
ؽ َي ْر ُجق َن َر ْمح َٜاهللِ ﴾ .
()4

()5

()6

وضم َّؾ سم٤مخلقف وطمده ومٝمق طمروري  -سمٛمٕمٜمك هم ّٚم٥م ضم٤مٟم٥م اخلقف –
وي٘مقل اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهللَُ :مـ َقم ٌَد اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ سم٤مًمرضم٤مء وطمده ومٝمق ُمرضمئ ،و َُمـ َقمٌَد اهلل سم٤محلد٥م وطمدده ومٝمدق
أي ظم٤مرضمل ،و َُمـ َقمٌَد اهلل َقم َّز َ
ومٝمق طمروري ْ
ِ
أي ظمدػم ،وي٘مٕمدقن رم ُيمُدؾ اعمٜمٙمدرات،
ِز ْٟمْديؼ ،هذه طم٤مل ُهمُالة اًمّمقومٞم٦م ٓ ،يّمقُمقن ،وٓ يّمٚمقن ،وٓ يٗمٕمٚمدقن َّ
دز
وضم َّؾ .و َُمـ َقمٌَد اهلل َقم َّ
وضم َّؾ ،وأ َّن هذه اعمَ َحٌَّ٦م يم٤مومٞم٦م أ ْن شمقصٚمٝمؿ إمم ُمرو٤مة اهلل َقم َّز َ
ويزقمٛمقن أهنؿ حيٌقن اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ سم٤محل٥م واخلقف واًمرضم٤مء ومٝمق اعم١مُمـ.
َ
ِ
مح َِ ٜرب ِف إِٓ افوآفُّق َن﴾  ،وقمـ اسمـ َقمٌَّ ٍ
د٤مس ريض اهلل قمدٜمٝمام أ َّن رؾمدقل اهلل
﴿و َمـ َي ََْْ َُط مـ ر ْ َ
ي٘مقل :وىمقًمفَ :
افؼ ُك بِٚهللَِِ ،وافْ َْٖٔ ُس ِم ْـ َر ْوحِِ اهللَِ ،و ْإَ ْم ُـ ِم ْـ َم ُْ ِْر اهللُ» رواه اًمٌَ َّزار
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُؾمئؾ قمـ اًمٙمٌ٤مئر ،وم٘م٤ملْ « :
()7

( )8

()9

سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ.
( )1ؾمقرة اًمزُمر .9 :
( )2ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء .90 :
( )3ؾمقرة اًمًجدة .16 :
( )4ؾمقرة اعم١مُمٜمقن .60 :
( )5أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن -سم٤مب وُمـ ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ( ،)3175وصححف إًمٌ٤مين ذم «ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحش (.)162
( )6ؾمقرة اًمٌ٘مرة .218 :
( )7ؾمقرة احلجر 56 :
( )8شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
ً
ُمقىمقوم٤م.
( )9أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمش ()13023/253/12
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ِ
ِ
يمقن
وضم َّؾْ ،
وضم َّؾ ىم٤مل﴿ :إِٕ ُف َٓ َئَْٖ ُس مـ ر ْوحِِ اهللِ إِٓ افْ ََ ْق ُم افْ ََُٚؾ ُرو َن ﴾ َّ ٕ :ن ومٞمف إؾم٤مءة فمـ سم٤مهلل َقم َّز َ
اهلل َقم َّز َ
ـٓؿ ٓ َت ََْْىُـقا ِمــ رمح ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِس ُؾـقا َظ َ
ـ ٜاهللِ﴾
َْ
ي افذ َ
وضم َّؾُ ﴿ ،ؿ ْؾ َي ٚظبَٚد َ
اإلٟمً٤من يٞم٠مس ُمـ َر ْوح اهلل َقم َّز َ
ـذ َإٔ ٍُس ِ ْ
يـ َأ ْ َ
ِ
وضم َّؾ هذه صٗم٦م اًمٙمٗم٤مر ،سمؾ اعم١مُمـ ُمٓمٚمقب ُمٜمف أ ْن يٕمٛمؾ ،وإذا وىمع ذم ذٟم٥م أ ْن ي٘مٚمع وأ ْن
وم٤مًم٘مٜمقط ُمـ رمح٦م اهلل َقم َّز َ
ِ
وضم َّؾ أو ي٘مع
ي٘مٍم ذم ـم٤مقم٦م اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾً ،مٙم ْـ يمام ذيمرت ًمٙمؿ ْ
يًتٖمٗمر ،وٓ يٞم٠مس ُمـ َر ْو ِح اهلل َقم َّز َ
يمقن اإلٟمً٤من ّ
وضم َّؾ ،ومٝمذا ُي ًَ َّٛمك همرورا .إ ًذا ُمٕمٜمك اًمٞم٠مس ُِمـ َر ْو ِح اهلل:
وضم َّؾ قمٜمفُ ،صم َّؿ ي٘مقل :أرضمق رمح٦م اهلل َقم َّز َ
ومٞمام هنك اهلل َقم َّز َ
ِ
وضم َّ
دؾ وضمٝمدؾ سمًدٕم٦م رمحتدف
وضم َّؾ ،ويمام ذيمرت هذا ومٞمف إؾم٤مءة فمـ سمد٤مهلل َقم َّ
دز َ
أ ْن ي٘مٓمع اًمرضم٤مء وإُمؾ ُمـ اهلل َقم َّز َ
()1

()2

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وُمٖمٗمرشمف وضمقده.
٤مس] ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤ملَ « :أ ْـ َْز افْ َُ َبٚئِ ِر ْ ِ
ُصم َّؿ ىم٤مل :وقمـ [ا ْسمـ َقم ٌَّ ٍ
اك بِٚهللِ َو ْإَ ْم ُـ ِم ْـ َم ُْ ِْر اهللَِِ ،وافْ َُ ُْ ُ
ْش ُ
ُـقط
اإل ْ َ
ُ
ِ
مح ِ ٜاهللَِِ ،وافَْْٖٔ ُس ِم ْـ َر ْوحِِ اهللِ»  ،وهق أؿمد أٟمقاع اًمٞم٠مس.
م ْـ َر ْ َ
ِ
ِ
وضم َّؾ اًمذي حتٛمؾ ص٤مطمٌٝم٤م قمغم أ ْن ُيزدء اًمٔمدـ سمرسمدف
إ ًذا ُمـ هذه اًمٜمّمقص يتٌلم أ َّن اًمٞم٠مس ُمـ رمح٦م اهلل َقم َّز َ
()3

()4

وضم َّؾ ،أ َّن هذا ىم٤مدح ذم أصؾ اًمتقطمٞمد ،وسم٘مدر ُمد٤م يٙمدقن قمٜمدد
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وأ ْن ُيزء اًمٔمـ سمًٕم٦م رمح٦م اهلل َقم َّز َ
اإلٟمً٤من ُِمـ اًمٞم٠مس سم٘مدر ُم٤م يٜم٘مص شمقطمٞمده .وم٤مٕصؾ أ ْن ُحيًـ اإلٟمً٤من اًمٔمـ سمرسمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وإذا قمٛمؾ ـم٤مقم٦م
أ ْن يرضمق صمقاهب٤م ،وأ ْن خي٤مف ُِمـ قمدم ىمٌقهل٤مً ،مٙم ْـ ٓ حيٛمٚمف هذا اخلقف إمم اًمٞم٠مس ،يمام أ َّن َُمـ ومٕمدؾ ذٟمًٌد٤م ،ومٕمٚمٞمدف أ ْن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
مح ِ ٜاهللِ﴾  ،سمد٤مدر
ِس ُؾقا َظ َذ َإٔ ٍُس ِٓ ْؿ ٓ َت ََْْىُقا مـ ر ْ َ
ي افذ َ
وضم َّؾُ ﴿ :ؿ ْؾ َي ٚظبَٚد َ
يًتٖمٗمر ،ويٌ٤مدر يمام ىم٤مل اهلل َقم َّز َ
يـ َأ ْ َ
ِ
وضم َّ
دؾ
ظمػما أ َّن اهلل َقم َّ
دز َ
إمم اًمتقسم٦مً ،مٙم ْـ ٓ شم٘مٜمط أو شمٞم٠مس ُمـ َر ْو ِح اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ،اصدق ُمع رسمؽ ذم اًمتقسم٦م ،وأُمؾ ً
()5

ؾمٞمٖمٗمر ًمؽ ،وإذا وصٚم٧م إمم هذه اًمدرضم٦م وم٘مد ؿم٤مهب٧م أسم٤مك آدم ،و َُمـ ؿم٤مسمف أسم٤مه ومام فمٚمؿ.
وضم َّ
دؾ
وضم َّؾ قمٜمفً ،مٙمٜمف ُم٤مذا؟ َقم ِٚمؿ أ َّن رمحد٦م اهلل َقم َّ
دز َ
آدم وىمع ذم اعمٕمّمٞم٦م ،وىمع ذم اًمذٟم٥م ،وىمع ومٞمام هن٤مه اهلل َقم َّز َ
( )1ؾمقرة يقؾمػ 87 :
( )2ؾمقرة اًمزُمر 53 :
( )3هٙمذا ىم٤مل اًمِمٞمخ ،واًمّمقاب :اسمـ ُمًٕمقد.
( )4أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم «ُمّمٜمٗمفش ( ،)19701/459/10واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم «اًمتقسم٦مش ( ،)31واًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمش
(.)8784/156/9
( )5ؾمقرة اًمزُمر 53 :
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ِ
اخل ِ ِ
محََْ ٚفََْ ُُُق ََٕـ ِم َـ َْ
وضم َّ
دؾ قمٚمٞمدف،
يـ﴾  ،وهلدذا شمد٤مب اهلل َقم َّ
دز َ
ِٚس َ
﴿ربَََْ ٚط َِ َََّْْ ٚإٔ ٍُ َسَََْ ٚوإِن َل ْ َت ٌٍْْ ْر فََََْ ٚو َت َْر َ ْ
واؾمٕم٦مَ ،
ِ
وضم َّؾ ،سم٤مدر سم٤مًمتقسم٦م ومت٤مب اهلل قمٚمٞمف ،سمخالف إسمٚمٞمس ،وهذه طم٤مل اًمٞم٤مئس اًمذي َوم َٕمؾ
ٓطمظ َمل يٞم٠مس ُمـ رمح٦م اهلل َقم َّز َ
ِ
وضم َّؾ ُِمـ رمحتف.
وضم َّؾ ،ومٓمرده اهلل َقم َّز َ
ذٟم٥م ،ويئس ُمـ رمح٦م اهلل َقم َّز َ
َب ُ ِ ِ ِ ِ
ز َظ َذ َأ ْؿ َد ِار اهللِ
ٚب م َـ ْاإل َيًمن بٚهللِ افه ْ ُ
وىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َمـ ُي ْٗ ِمـ بِٚهللِ َ ُْي ِد َؿ ِْ َب ُف﴾ .
َؿ َٚل َظ ِْ ََ َّ ُُ « :ٜه َق افر ُج ُؾ ُت ُِهٔ ُب ُف ادُ ِهٔ َب َُ ،ٜؾ َٔ ًْ َِ ُؿ َأّن َِ ٚم ْـ ِظْْ ِْد اهللَِِ ،ؾ َ ْر ََض َو ُي َسِ ُؿ» .
ِ
ِ
ِ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ َؿ َٚل« :اِ ْثَْتَ ِ
ِ
َٚن ِِف افْ ِ
ِض اهللُ َظْْ ُف َأن َر ُش َ
ـٚس
َوِف « َصحٔحِِ ُم ْسِ ٍؿ» َظ ْـ َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َر َ
 ،ٛوافْٔٚح ُ ٜظ َذ ا َدٔ ِ
. »ٝ
ُهِِ ٚبِ ْؿ ُـ ٍْ ٌر افى ًْ ُـ ِِف افْ َس ِ َ َ َ َ
َُ
()1

()2

()3

( )4

()5

ِ
ٍ ِ
اخلـدُُ و َدَ ،و َصـؼ ُ
َض َب ُ
ـقب َو َد َظـ ٚبِـدََ ْظ َقى
اجلُٔ َ
ِض اهللُ َظْْ ُف َم ْر ُؾق ًظ« :ٚفَْٔ َس مَْ ٚم ْـ َ َ
َو ََُل ًَم َظ ِـ ا ْب ِـ َم ْس ًُقد َر َ
اجل ِ
َ
ٚهِِٔ ِ. »ٜ
( )6

()7

وظـ َأ َٕ ٍ ِ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِْٔ ِف َو َشِ َؿ َؿ َٚل« :إِ َذا َأ َرا َد اهللُ بِ ًَبْ ِد ِه َْ
ِض اهللُ َظْْ ُف َأن َر ُش َ
اخل ْ َرَ ،ظج َؾ فَ ُف بِٚفْ ًُ َُق َب ِٜ
َ َ ْ
َس َر َ
ِ
ِ
ِِف افدُُّّ ْٕ ََٔ ،ِٚوإِ َذا َأ َرا َد بِ ًَبْ ِد ِه افؼ َأ ْم َس َ
اِف بِ ِف َي ْق َم افْ َِ َٔ َٚم ِ. »ٜ
ؽ َظْْ ُف بِ َذ ْٕبِف َحتك ُي َق َ
( )8

()9

( )1ؾمقرة إقمراف 23:
( )2ؾمقرة اًمتٖم٤مسمـ .11 :
( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ( ،)421/23واًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمًٜمـ اًمٙمؼمىش ( ،)66/4وذم «ؿمٕم٥م اإليامنش (.)9976/196/7
ً
ً
ً
وٕمٞمٗم٤م ذم
يتٞمام
طمٗمٔم٤م ًمٚمحدي٨م
( )4هق :قمٌد اًمرمحـ سمـ صخر اًمدود ،اعمٚم٘م٥م سم٠ميب هريرة :صح٤ميب ،يم٤من أيمثر اًمّمح٤مسم٦م
ورواي٦م ًمفٟ .مِم٠م ً
ً
طمديث٤م ،ووزم إُمرة
اجل٤مهٚمٞم٦م ،وىمدم اعمديٜم٦م ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمخٞمؼم ،وم٠مؾمٚمؿ ؾمٜم٦م  7هد ،وًمزم صحٌ٦م اًمٜمٌل ،ومروى قمٜمف 5374
اعمديٜم٦م ُمدة .ويم٤من أيمثر ُم٘م٤مُمف ذم اعمديٜم٦م وشمقذم ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م 59هد( .هتذي٥م اًمٙمامل.)366/34 :
( )5أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب إـمالق اؾمؿ اًمٙمٗمر قمغم اًمٓمٕمـ ذم اًمٜمً٥م واًمٜمٞم٤مطم٦م (.)67
( )6شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )7أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز -سم٤مب ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ ضب اخلدود ( ،)1297وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب حتريؿ ضب اخلدود،
وؿمؼ اجلٞمقب ،واًمدقم٤مء سمدقمقى اجل٤مهٚمٞم٦م (.)103
( )8شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )9أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًمزهد -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمؼم قمغم اًمٌالء ( ،)2396واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اًمٗمتـ -سم٤مب اًمّمؼم قمغم اًمٌالء
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َو َؿ َٚل افْبِ ُّل َصذ اهللُ َظ َِْٔ ِف َو َشِ َؿ« :إِن ِظيَ َؿ َ
اجل َز ِاء َم َع ِظيَ ِؿ افْبَ َ ِءَ ،وإِن اهللَ َت ًَ َٚػ إِ َذا َأ َحَ ٛؿ ْق ًم ٚاِ ْبتَ َ ُه ْؿَ ،ؾ َّ ْـ
خ َط َؾ َِف افسخْْ ُط»  ،حسَْف ِ ِ
ر ِِض َؾ َِف افر ََض ،ومـ ش ِ
ي.
افسمذ ُّ
َ َ ُ
ُ ُّ
ََ ْ َ
َ ُ ْ
ِ
وضم َّؾ اًمّمؼم قمغم
اٟمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ ً
وضم َّؾ ،ومٛمـ ًمقازم اإليامن سم٤مهلل َقم َّز َ
أيْم٤م إمم ُمً٠مًم٦م هل٤م قمالىم٦م سم٤مإليامن سم٤مهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ،وم٤مًمّمؼم قمغم أىمدار اهلل ُِمـ ًمقازم اإليامن سم٤مهللُِ ،مـ ًمقازم ؾمالُم٦م اعمٕمت٘مد ،ومم َّد٤م ي٘مددح ذم قم٘مٞمددة
أىمدار اهلل َقم َّز َ
ِ
وضم َّؾ ،وهلذا قم٘مد اعم١مًمػ هذا اًمٌ٤مب ًمٞمٌلم وضمقب اًمّمؼم قمغم أىمدار اهلل.
اعمًٚمؿ اًمتًخط ُمـ أىمدار اهلل َقم َّز َ
وافهز ِِف اف ِ
ٌِ :ٜهق احلٌس واًمٙمػ ،وأ َُّم٤م اعم٘مّمقد سمف هٜم٤م ومٝمق اًمرو٤م سمام ىمْم٤مه اهلل وىمدّّ ره .ويمام ؾمٞم٠مي إ ْن ؿم٤مء
ْ
َ
()1

ومنه اسمـ َقم ٌَّ ٍ
٤مس :أ ْن يٕمٚمؿ أ َّن ُم٤م أص٤مسمف َمل يٙمـ ًمٞمخٓمئف وُم٤م أظمٓم٠مه َمل يٙمدـ ًمٞمّمدٞمٌف.
اهلل ذم سم٤مب اًم٘مْم٤مء واًم َ٘م َدَ ر يمام َّ
وضم َّؾَّ ٕ :ن ُم٤م يّمٞم٥م اإلٟمً٤من هذا أ ُْمر َؾم ٌَؼ سمف اًم َ٘مد َدَ ر ،وذم
جل َزع ،هق اًمّمؼم قمغم أىمدار اهلل َقم َّز َ
َ
ومح ٌْس اًمٜمٗمس قمـ ا َ
َُ ٛمُ ٚه َق َـَٚئِ ٌـ إِ َػ يق ِم
ُٛ؟ َؿ َٚل :ا ْـتُ ْ
َُ ٛؿ َٚلَ :يَ ٚرب َو َمَ ٚأ ْـتُ ُ
احلدي٨م اًمّمحٞمحَ « :أو َل َم ٚخََ َِ َؼ اهللُ افْ ََ َِ َؿ َؿ َٚل فَ ُف :ا ْـتُ ْ
ِ
افََٔ ِٚم ِ. »ٜ
ِ ٍ
ُصمؿ ذيمر هذه أي٦م﴿ :ومـ ي ْٗ ِمـ بِٚهللِ ُي ِد َؿ ِْبف ﴾ سمٕمد أ ْن ىم٤مل﴿ :مَ ٚأص ِ
أي
ٚب مــ ُّمهـٔبَ ٜإِٓ بِـِ٘ ْذ ِن اهللِِ﴾ ّ ،
َ َ َ
َْ َُ
ََ ُ
َّ
( )2

()4

()3

ِ
وضم َّؾ ،ؾمٌ٘م٧م هب٤م ُمِمٞمئ٦م اهلل ،ؾمٌؼ هب٤م َظم ْٚمؼ اهلل ،هذا مم َّ٤م يمتٌف
ُمّمٞمٌ٦م وىمٕم٧م ذم هذه إرض وم٘مد ؾمٌؼ هب٤م قم ْٚمؿ اهلل َقم َّز َ

وضم َّؾ قمٚمٞمؽً ،مٞمس ىمٌْؾ أ ْن ُختٚمؼ ،سمؾ ىمٌْؾ أ ْن ُختٚمؼ اًمًاموات وإرض سمخٛمًلم أ ًْمػ ؾمٜم٦م  ،ومام َىمدََّّ ره اهلل َقم َّز
اهلل َقم َّز َ
( )5

وضم َّؾ يم٤مئـ ،وهلذا َُمـ ي١مُمـ سم٤مهلل هيد ىمٚمٌف ،ي٘مقل اسمـ َقمٌَّ ٍ
٤مس :هيد ىمٚمٌف ومٞمٕمٚمؿ أ َّن ُم٤م أص٤مسمف َمل يٙمـ ًمٞمخٓمئف ،وُم٤م أظمٓم٠مه
َ
َمل يٙمـ ًمٞمّمٞمٌف .هذه هل اهلداي٦م ،وم٤معم١مُمـ احلؼ ؾمٞمق َّومؼ إمم هذا اًم َ٘مدْْ ر ُِمـ اإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم َ٘مدََ ر.
ُصم َّؿ ذيمر أصمر َقم ْٚم َ٘م َٛم٦م ريض اهلل قمٜمف ذم ُمٕمٜمك أي٦م :هق اًمرضمؾ شمّمٞمٌف اعمّمدٞمٌ٦م ومدٞمٕمٚمؿ أهند٤م ُِمدـ قمٜمدد اهلل ومدػمى

( ،)4031وطمًٜمف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش (.)2110
(ُ )1م٤م ىمٌٚمف.
( )2أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمًٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)4700واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرو٤م سم٤مًم٘مْم٤مء ( ،)2155وصححف
اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش (.)2018
( )3ؾمقرة إقمراف .23:
( )4ؾمقرة اًمتٖم٤مسمـ .11 :
( )5أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب طمج٤مج ُمقؾمك وآدم قمٚمٞمٝمام اًمًالم (.)2653
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و ُيً ّٚمؿ ،وهذا ُِمـ أقمٔمؿ ًمقازم اإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم َ٘م َدَ ر ،أًمٞمس ُِمـ ًمقازم اإليامن أ ْن ي١مُمـ اإلٟمً٤من سم٠مصقل اإليدامن
أظم َّؾ سمٌمء ُمٜمٝمد٤مَ ،أ َظم َّ
اًمًت٦م؟ وٓ شمّمح قم٘مٞمدة ُمًٚمؿ ّإٓ سم٤مؾمتٙمامل هذه إصقل اًمًت٦م ،وم٢مذا َ
دؾ سمٕم٘مٞمدشمدف ،واظمتدؾ
شمقطمٞمده وإيامٟمفِ ،
وُمـ هذه إصقل اًمًت٦م اإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم َ٘م َدَ رُ .م٤م اعم٘مّمقد سم٤مإليامن سم٤مًم٘مْمد٤مء واًم َ٘مد َدَ ر؟ ًمدٞمس
اإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم َ٘م َدَ ر ُم٤م يردده اإلٟمً٤من سمٚمً٤مٟمف ،ي٘مقل :آُمٜم٧م سم٘مْم٤مء اهلل وىمدََ ره ،هذا ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف .اإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء
َؽ َو َمَ ٚأخْْ ىََٖ َك ََل ْ َي ُُ ُْـ فِ ُٔ ِهٔ َب َ
ؽ ََل ْ َي ُُ ُْـ فِ ُٔخْْ ىِئَ َ
واًم َ٘م َدَ ر هق ُم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨مَ « :و َت ًْ َِ َؿ َأن َمَ ٚأ َصَ ٚب َ
ؽ»  ،وهلذا ٓ سمد
ِ
وضم َّؾ.
ُمـ اًمّمؼم قمغم أىمدار اهلل َقم َّز َ
()1

اجتََّ ًُقا َظ َذ َأن
قء َؿدْْ ـتبف اهلل فَؽَ ،وفَق ْ
«واظِؿ َأن إم ٜفَق ْ
قء َل يًٍْقك إِٓ بِ َ ْ
اجتََّ ًُقا َظ َذ َأن يًٍْقك بِ َ ْ
قء َؿدْْ ـتبف اهلل َظ َِ ْٔؽ رؾً ٝإؿ م وجٍ ٝافهـحػ»  ،اٟمتٝمدك إُمدر .وهلدذا
قء َل يرضوك إِٓ بِ َ ْ
يرضوك بِ َ ْ
اعم١مُمـ احلؼ هق اًمذي ٓ حيزن قمغم ُم٤م ُم٣م ٓ ،ي٠مؾمك قمغم ُم٤م ُم٣م ،وٓ ي٘مٚمؼ ويتحن ِمم٤م َمل ي٠م ِ
ت ،عم٤مذا؟ ٕٟمف يٕمت٘مد
َّ
( )2

ؾمٞمً ِّٚمؿ ويًتًٚمؿً .مٙم ْـ ؾمٜمذيمر ٓطم٘م٤م أٟمف
اقمت٘م٤م ًدا ضم٤مز ًُم٤م أ َّن ُيمُؾ ُم٤م ضمرى ،وُم٤م ؾمٞمجري ،إ َّٟمَّام هق سم٘مْم٤مء اهلل و َىم َدَ رهَ ،
ومٛمـ ًمقازم اإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم َ٘م َدَ رِ ،
ٓسمد ُِمـ ومِٕمؾ اًمًٌ٥مِ .
وُمـ ًمدقازم اًمّمدؼم قمدغم اًم٘مْمد٤مء واًم َ٘مد َدَ ر ،أ ْن يٗمٕمدؾ
ْ
اإلٟمً٤من اًمًٌ٥م ،سمؾ أ َّن اًمًٌ٥م أو ومِ ْٕمؾ اًمًٌ٥م ضمزء ُِمـ اإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم َ٘م َدَ ر.
ِ
ِ
َِ
خرا فَـ ُف ،إِ ْن َأ َصـَ ٚبتْ ُف
ض اهللُ َظز َو َجؾ فَ ُف َؿ َو ً
ٚء إِٓ َـََ ٚن ً
أي ًْم٤م ذم احلدي٨م اًمّمحٞمحَ « :ظ َجبًْ ٕ ٚم ِر ادُ ْٗم ِـَ َٓ :ي َْ َ
ِ َ
ز َؾ َََُ ٚن خََ ْ ًرا فَ ُف»  ،وهلذا هق يت٘مٚم٥م ُم٤م سملم اًمِمٙمر واًمّمؼم.
َِس ُاء َص َُ ََر َؾ َََُ ٚن خََ ْ ًرا فَ ُفَ ،وإ ْن أ َصَ ٚبتْ ُف ََض ُاء َص َ َ
ي٘مقل :وذم « َص ِح ْٞم ِح ُُم ًْ ِٚم ِؿش ُِم ْـ طمدي٨م أيب ُه َر ْي َر َة ريض اهلل قمٜمف أ َّن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ ىمد٤مل:
( )3

( )4

( )1أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)182/5وأسمق داود ذم يمت٤مب اًمًٜم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر ( ،)4699واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سم٤مب ذم اًم٘مدر
( ،)77وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اسمـ ُم٤مضمفش.
( ) 2أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مئؼ واًمقرع ( ،)2516وىم٤مل« :طمًـ صحٞمحش ،وصححف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم يمت٤مب «اًمتقؾمؾش
(.)35
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مئؼ -سم٤مب اعم١مُمـ أُمره يمٚمف ظمػم (ُ ،) 2999مـ طمدي٨م صٝمٞم٥م سمـ ؾمٜم٤من اًمروُمل سمٚمٗمظَ « :ظ َج ًبْ َِٕ ٚم ِر
ِ َ
ٚن َخ ْ ًرا َف ُف».
ز َؾ َُ َ
ُاد ْٗ ِم ِـ :إِن َأ ْم َر ُه ُـِ ُف َخ ْ ٌر :إِ ْن َأ َص َٚب ْت ُف َِس ُاء َص َُ َر َؾ َُ َ
ٚن َخ ْ ًرا َف ُفَ ،وإ ْن أ َص َٚب ْت ُف ََض ُاء َص َ َ
( )4شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
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 ،ٛوافْٔٚح ُ ٜظ َذ ادَٔ ِ
«اِ ْثَْتَ ِ
َٚن ِِف افْ ِ
 . »ٝاًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ :ىمد٤مل ه٤مشمد٤من
ُهِِ ٚبِ ْؿ ُـ ٍْ ٌر :افى ًْ ُـ ِِف افْ َس ِ َ َ َ َ
ٚس ُ َ
 ،)ٛواًمِم٤مهد( :افْٔٚح ُ ٜظ َذ ادَٔ ِ
اخلّمٚمت٤من ُِمـ أقمامل أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ،أهؾ اًمٙمٗمر ،ومه٤مس (افى ًْ ُـ ِِف افْ َس ِ
َّ ٕ :)ٝن
َ َ َ
ِ
ُهِِ ٚبِ ْؿ ُـ ٍْ ٌر) ،يٕمٜمدل ُؿمد ْٕمٌَ٦م ُِمدـ ُؿمد َٕم٥م
اًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم اعمَٞمِّ٧م ومٞمٝم٤م رء ُمـ ُم٤مذا؟ اًمتَ َجزع وقمدم اًمّمؼم قمغم اًم َ٘م َدَ رَ ُ ( ،
اًمٙمٗمر ،وًمٞمس َُمـ ىم٤مُم٧م سمف ُؿم ْٕم ٌَ٦م ُِمـ ُؿم َٕم٥م اًمٙمٗمر أٟمف يٙمٗمر ،وخيرج قمـ دائرة اإلؾمالم ،يمام أ َّن َُمـ ىم٤مُم٧م سمف ُؿمد ْٕم ٌَ٦م
ُِمـ ُؿم َٕم٥م اإليامن ٓ يٚمزم أ ْن يًتٙمٛمؾ يم٤مُمؾ اإليامن .وهلذا ضم٤مء اًمٙمٗمر هٜم٤م ُُمٜمَ َّٙم ًَّرا ،وم٤معم٘مّمقد سمف اًمٙمٗمر إصٖمر يمدام
ذيمر أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ،سمخالف ُم٤م إذا يم٤من ُُم َٕم َّر ًوم٤م.
ىم٤مل( :افى ًْ ُـ ِِف افْ َس ِ
ـَ ،)ٛو َشم َ٘مددََّّ َم اًمٙمدالم ذم ىمْمدٞم٦م اًمٓمٕمدـ ذم اًمٜمّ ًَّد٥م ،أ ْن يٓمٕمدـ ذم ٟمًد٥م ؿمدخص ُِمدـ
()1

إؿمخ٤مص ،أ َّن ومالٟم٤م ًمٞمس اسمـ ومالن ،أو ومالن ًمٞمس ُِمـ اًمٕم٤مئٚم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م ،أو ًمٞمس ُِمدـ اًم٘مٌٞمٚمد٦م اًمٗمالٟمٞمد٦م ،سمٜمد٤م ًء قمدغم
اًمتِم ّٝمل وهقى اًمٜمَّ ْٗمس ،ومٝمذا ُِمـ أُمقر اجل٤مهٚمٞم٦م ،و َذ َيم ََره اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ُِمـ ظمّم٤مل اًمٙمٗمر.
أيْم٤م( :افْٔٚح ُ ٜظ َذ ادَٔ ِ
 ،)ٝوهل ر ْومع اًمّمقت سم٤مًمٜمدب واًمتجزع ،أ َُّم٤م ُجم َ َّرد احلزن واًمٌٙم٤مء ،ومٝمذا ٓ ُيالم قمٚمٞمف،
ً
َ َ َ

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤مذا ىم٤مل ًمًٕمد عمَّ٤م ُرومٕم٧م إًمٞمف اسمٜم٦م اسمٜمتف وٟمٗمًٝم٤م شم٘مٕم٘مع ،دُمٕم٧م قمٞمٜم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمدف
ِ
ـٚء مــ ظبـٚده»  .و ًَمدد َّام ُمد٤مت اسمٜمدف
وؾمٚمؿ ،وم٘م٤مل ؾمٕمدُ :م٤م هذا؟ ىم٤مل« :رمح ٜيوًٓ ٚاهلل َظز َو َجؾ ِف ؿِقب مـ َص َ
ِ
ِض افر ّب»  .وم٤محلزن واًمٌٙم٤مء ٓ ُيدالم قمٚمٞمدف
إسمراهٞمؿ ىم٤مل« :إن افَِ ٛفٔحزن َوإِن اف ًَ ْغ فتدمع َو َٓ َٕقل إِٓ َمَ ٚير َ
ِ
ِ
قمكم ،ي٘مد٤مل :إٟمدف اسمتًدؿ،
اإلٟمً٤من ،هذا أ ُْمر ضم ٌّكم .وهلذا عمَّ٤م ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم ىمّم٦م اًم ُٗم َْمٞمؾ ًَمد َّام أشم٤مه ظمؼم ووم٤مة اسمٜمف ّ
يٕمٜمل ُِمـ سم٤مب اًمتًٚمٞمؿ اعمٓمٚمؼ عمَِ٤م ىمْم٤مه اهلل وىمدّّ ره ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالمً :مٙم َّـ طم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أيمٛمدؾ
ُِمـ طم٤مل اًمٗمْمٞمؾٟٕ :مف مجع سملم اًمّمؼم واًمِمٙمر ،اًم ُٗم َْمٞمؾ ُم٤م اؾمتٓم٤مع أ ْن جيٛمع سملم آصمٜملم ،واًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف
( )2

()3

وؾمٚمؿ ذم ُمقوع احلزن طمزن وسمٙمك ،وم٤محلزن واًمٌٙم٤مء ًمٞمس ُِمـ اًمٜمٞم٤مطم٦م اعمَٜمْ ِْٝم ّل قمٜمٝم٤م اًمتل شمتٜم٤مرم ُمع اًمّمؼم قمغم أىمدار
اهلل ،واًمتل شم٘مدح ذم اًمتقطمٞمد.

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب إـمالق اؾمؿ اًمٙمٗمر قمغم اًمٓمٕمـ ذم اًمٜمً٥م واًمٜمٞم٤مطم٦م (.)67
مح ٌَ ٜو َض ًَ َٓ ٚاهللُ ِِف ُؿ ُِ ِ
قب َم ْـ َي َنٚءش.
) (2أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز  -سم٤مب ذم اًمٌٙم٤مء قمغم اعمٞم٧م ( )3125سمٚمٗمظ« :إِّنََ ٚر ْ َ
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز -سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٟم٤م سمؽ ي٤م إسمراهٞمؿ عمحزوٟمقن ( ،)1303وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب
اًمٗمْم٤مئؾ -سم٤مب رمحتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمّمٌٞم٤من واًمٕمٞم٤مل (.)2315
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ِ
ٍ
ِ
ِ
اخلدُُ و َدَ ،و َصؼ ُ
َض َب ُ
قب
اجلُٔ َ
ُصم َّؿ ذيمر طمدي٨م اسمـ َُم ًْ ُٕمقد ُمرومق ًقم٤م قمٜمد «اًمٌُ َخ٤مر ِّيش و« ُُم ًْٚمؿش« :فَْٔ َس مَْ ٚم ْـ َ َ
اجل ِ
َو َد َظ ٚبِدََ ْظ َقى َ
ٚهِِٔ ِ. »ٜ
()1

()2

َض َب ُ
اخلدُُ و َد) ،أؿم٤مر إمم اًميب قمغم اخلدودٟٕ :مف هق اًمٖم٤مًم٥م ذم طم٤مل احلزن ،وًمٙم ْـ ًمق ضم٤مء إٟمً٤من وضب
(َ َ
أيْم٤م َؿمؼ اجلٞمقب وهدق اعمقودع اًمدذي
دم َّزع ومم َّـ هق داظمؾ ذم هذا اًمٜمصً ،
صدره ،أو ضب ُمٜمٙمٌف ،ومٞمٕمتؼم مم َّـ َ َ
أي :يِمؼ ضمٞمٌفٓ .طمظ ُيم ّ
ُدؾ هدذه أقمدامل ًمدٞمس
ُيدظمؾ ُمٕمف اًمرأس ،وهذا هم٤مًم ًٌ٤م أهؾ اجلذع يًٚمٙمقن هذا اعمًٚمؽْ ،
اعم٘مّمقد وم٘مط طمزن ىمٚم٥م ودُمع قملم ،ٓ ،هٜم٤مك أقمامل ؿمؼ ،وًمٓمؿ.
اجل ِ
أيْم٤م ذيمر أ َّن مم َّـ ورد ومٞمٝمؿ هذا اًمققمٞمد ( َو َد َظ ٚبِدََ ْظ َقى َ
وأيْم٤م ُمثٚمف
ٚهِِٔ ِ ،)ٜيم٤مًمدقم٤مء إمم اًم٘مٌ٤مئؾ واًمٕمّمٌٞم٦مً ،
ً
اًمتٕمّم٥م ًمٚم٘مٌ٤مئؾ واعمِم٤مئخ مم َّ٤م ًمٞمس ًمف أصؾ ذم اًمنمع ،وم ُٙم ُّؾ هذا ُِمـ دقمقى اجل٤مهٚمٞم٦م.
أ َُّم٤م ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم( :فَْٔ َس ِمْ )ٚومٝمذا ورد ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة وهل ُِمـ أطم٤مدي٨م اًمققمٞمد اًمتل ُدمدرى
قمغم فم٤مهره٤م ،وهلذا ٟم٘مؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل قمـ سمٕمض اًمًٚمػ أهنؿ يمرهقا أ ْن ُشم َُ١م َّول ُِمثْؾ هذه اًمٜمّمدقصُ .مد٤م
حت َٛمؾ قمغم فم٤مهره٤م ،وٓ يٕمت٘مد
ٕضمؾ أ ْن ٓ يْمٕمػ ومٞمٝم٤م ضم٤مٟم٥م اًمققمٞمد ،وم٤مٕصؾ أ ْن ُ ْ
ُٗمنْ :
ُمٕمٜمك أ ْن ُشم َ١م َّول؟ سمٛمٕمٜمك ُشم َّ
اإلٟمً٤من أ َّن ومٞمٝم٤م شمٙمٗمػم وإظمراج قمـ دائرة اإلؾمالمً ،مٙم ْـ جي٥م أ ْن شمٌ٘مك قمغم فم٤مهره٤مً ،متحٛمؾ هدذا اعمٕمٜمدك (فَـ ْٔ َس
ِمًْ ،)ٚمٞمس قمغم ـمري٘متٜم٤مً ،مٞمس قمغم ُمٜمٝمجٜم٤مً ،مٞمس ُِمـ ُِم َّٚمتِٜمَ٤مَُ ،مـ ومٕمؾ هذه إُمقر.
ِ
ِ
أي ًمٞمس ُِمٜمَّ٤م قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ،وم٤معم٘مّمقد اًمٙماملَّ ٕ :ن هذه إُمقر
ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕم ْٚمؿُ :مٕمٜمك (فَ ْٔ َس مْْ ،)ٚ
إذا ُو َّٛم٧م إمم أطم٤مدي٨م وٟمّمقص أظمرى ٓ ،خترج اإلٟمً٤من قمدـ دائدرة اإلؾمدالم اًمٙم٤مُمدؾ ،وإ َّٟمَّدام شم٘مددح ذم يمدامل
اًمتقطمٞمد ،وذم يمامل اإليامن.
ُصم َّؿ ىم٤مل :طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف أ َّن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل« :إِ َذا َأ َرا َد اهللُ بِ ًَ ْب ِد ِه َ
اخل ْ َرَ ،ظج َؾ
ِ
أي :أص٤مسمف سمٌٕمض اعمّم٤مئ٥م واًمٌالي٤مً ،مٞمٓم ِّٝمره ُِمـ اًمذٟمقب واخلٓم٤مي٤م ،واًمٜمٌل صدغم اهلل قمٚمٞمدف
فَ ُف بِٚفْ ًُ َُق َبِِ ٜف افدُُّّ ْٕ َْٔ »ٚ
( )3

()4

( )1شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز -سم٤مب ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ ضب اخلدود ( ،)1297وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب حتريؿ ضب اخلدود،
وؿمؼ اجلٞمقب ،واًمدقم٤مء سمدقمقى اجل٤مهٚمٞم٦م (.)103
( )3شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )4أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًمزهد -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمؼم قمغم اًمٌالء ( ،)2396واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اًمٗمتـ -سم٤مب اًمّمؼم قمغم اًمٌالء
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ِ
وضم َّ
دؾ
وضم َّؾ ًمف سم ُٙم ُّؾ رء يّمٞمٌف طمتك اًمِمقيم٦م ُي َِم٤م ُيم َٝم٤م  ،وهذا ُمـ رمح٦م اهلل َقم َّز َ
وؾمٚمؿ ذيمر أ َّن اعم١مُمـ ُيٙم ِّٗمر اهلل َقم َّز َ
ِ
وضم َّ
دؾ ،وهدق
ٕضمؾ أ ْن َي ْ٘م ِدم قمغم اهلل َقم َّ
دز َ
سم٤معم١مُمـ ،أ َّن ُيمُؾ ُم٤م يّمٞمٌف ذم هذه اًمدٟمٞم٤م يٙم َّٗمر سمف ُمـ ذٟمقسمفْ ٕ ،ضمؾ ُم٤مذا؟ ْ
ظم٤مًمص ؾمٚمٞمؿ ُِمـ هذه اًمذٟمقب واخلٓم٤مي٤م ٓ ،حيت٤مج إمم أ ْن ُيٓمٝمر سم٤مًمٜم٤مر.
احلدي٨م أظمر َٓ « :يزال افب ء بٚدٗمـ َحتك يّق َظ َذ إَ ْرض َمَ ٚظ َِ ْٔ ِف مـ خىٔئ ، »ٜوهذه ُِمـ رمح٦م اهلل َقم َّز
( )1

()2

وضم َّؾ يٌتكم هذا اًمٕمٌد اعم١مُمـ إمم أ ْن يّمؾ إمم درضم٦م أٟمف يٛمٌم قمغم إرض يمح٤مل اعمالئٙمد٦م ًمدٞمس
وضم َّؾ ،أ َّن اهلل َقم َّز َ
َ
أي ذٟم٥م.
أي ظمٓمٞمئ٦مّ ،
قمٚمٞمف ّ

وذم احلدي٨م أظمر« :أصد افْٚس ب ء إٕبٔٚء ُثؿ إمثؾ ؾٕٚمثؾ» ِ .
وضم َّ
دؾ اخلدػم سمٕمٌدده
ومٛمـ إرادة اهلل َقم َّ
دز َ
ً
اعم١مُمـ أٟمف إذا اىمؽمف ؿمٞم ًئ٤م ُِمـ اخلٓم٤مي٤م واًمذٟمقب أ ْن يّمدٞمٌف سمٌمدء ُِمدـ اعمّمد٤مئ٥مً ،مٞمٙم ِّٗمدر اهلل قمٜمدف هدذه اخلٓم٤ميد٤م،
()3

وضم َّؾ قمٜمف هذه اًمذٟمقب.
وًمٞمٛمحص اهلل َقم َّز َ
ِّ
ِ
ِ
( َوإِ َذا َأ َرا َد بِ ًَبْ ِد ِه افؼ َأ ْم َس َ
اِف بِ ِف َي ْق َم افْ ََِٔ َٚم ِ )ٜوهذا ًمٞمس قمالُم٦م ظمػم ،أ َّن اإلٟمً٤من ٓ ُيٌتغم
ؽ َظْْ ُف بِ َذ ْٕبِف َحتك ُي َق َ
سمٌمء ُِمـ أٟمقاع اًمٌالي٤م ،أ اي٤م يم٤مٟم٧م هذه اًمٌالي٤م ،وم٢م َّن هذه يمام ذيمر هٜم٤م قمالُم٦م ذ ،وذًمؽ أ َّن اإلٟمً٤من َي٘مدُُ م قمغم اهلل َقم َّز
وضم َّؾ َ
ومل ُشمُٙم َّٗمر قمٜمف ؾمٞمئ٦م ،ومٞمحت٤مج إمم ُم٤مذا؟ اًمتٓمٝمػم ،وم٘مد ٓ يٓمٝمر ّإٓ سم٤مًمٜم٤مر ،ىمد ٓ يٙمدقن ُمٕمدف طمًدٜم٤مت شمدرضمح
َ
سمًٞمئ٤مشمف ،ىمد ٓ شمٜم٤مًمف ؿمٗم٤مقم٦م اًمِم٤مومٕملم ،ومٞمحت٤مج إمم أ ْن يٓم َّٝمر سم٤مًمٜم٤مر.
ِ
وضم َّؾ سمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمف أ ْن يّمؼم ،وأ ْن يٕمٚمؿ أ َّن هذا ُِمـ اهلل ،وسم َ٘م َدَ ر اهلل
اًمِم٤مهد ُمـ إ َصمر أ َّن اعم١مُمـ إذا أص٤مسمف اهلل َقم َّز َ
دائام اًمتًٚمٞمؿ سم٤مًم َ٘م َدَ ر ومٞمف ظمػمٟٕ :مؽ ٓ شمدري ،طمتك ًمدق فمٝمدر ًمدؽ أ َّن هدذا
َقم َّز َ
ظمػما .وهلذا ً
وضم َّؾ ،وأ َّن اهلل أراد سمف ً
إُمر اًمذي طمّمؾ ًمؽ ذ ،أو هذا اًمٌمء اًمذي ُسف قمٜمؽ ظمػم إ ْن ُيمٜمْْ٧م شمرضمقه ٓ ،شمدري ُم٤م ُخيٗمل ًمؽ اًم٘مددر،
ضم٤مهدً ا ،أ ْن يٙمقن ًمق طمّمؾ ًمؽ ًمٙم٤من ؾمٌ ًٌ٤م هلاليمؽ ،ؾمدٌ ًٌ٤م ًمْمدالًمؽ،
ر َّسمام يٙمقن هذا اخلػم اًمذي ُيمٜمْْ٧م شمًٕمك إًمٞمف
ً
( ،)4031وطمًٜمف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش (.)2110
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمرى -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمٗم٤مرة اعمرض ( ،)5642 ،5641وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م -سم٤مب صمقاب اعم١مُمـ ومٞمام
يّمٞمٌف ُمـ ُمرض أو طمزن (ُ ،) 2573مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ،وُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف.
( )2أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًمزهد -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمؼم قمغم اًمٌالء ( )2398وىم٤مل« :طمدي٨م طمًـ صحٞمحش ،واسمـ ُم٤مضم٦م ذم يمت٤مب اًمٗمتـ-
سم٤مب ( .)4023وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اًمؽمُمذيش.
( )3أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)369/6وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط « :طمدي٨م صحٞمح ًمٖمػمهش.
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وضم َّؾ قمٜمؽ ٍ
ُٕمر َقم ِٚمٛمف وضمٝمٚمتف أٟم٧م ،وهلذا اعمٓمٚمقب ُمٜمؽ أ ْن شمٗمٕمؾ اًمًٌ٥مً ،مٙم ْـ
ؾمًٌٌ٤م ٟٓمحراومؽ ،ومٍمومف اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ.
إذا ضم٤مء إُمر قمغم همػم ُم٤م شمريد  ،أ ْن شمّمؼم قمغم َىم َدَ ر اهلل وشمً ِّٚمؿ ُٕمر اهلل َقم َّز َ
ُصم َّؿ ذيمر طمدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( :إِن ِظيَ َؿ َ
اجل َز ِاء َم َع ِظيَ ِؿ افْـبَ َ ِءَ ،وإِن اهللَ َت ًَ َ
ـٚػ إِ َذا َأ َحـَ ٛؿ ْق ًمـٚ
خ َط َؾ َِف افسخْْ ُط) ،طمًٜمَف ِّ ِ ِ
اِبتَ َ هؿَ ،ؾّـ ر ِِض َؾ َِف افر ََض ،ومـ ش ِ
وضم َّ
دؾ
أي َُمـ ريض سمام ىمْم٤مه اهلل َقم َّز َ
اًمؽمُمذيْ .
ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ
ْ
َ َّ
ُ ُّ
ََ ْ َ
ِ
ِ
ِ
وضم َّؾ ،واهلل ؾمٌح٤مٟمف ي٘مقل يقصػ
َّ
وضم َّؾ ،واجلزاء اًمقاومر ُمـ اهلل َقم َّز َ
وىمدَّ ره قمٚمٞمف ُمـ آسمتالء ،ومٚمف اًمرو٤م ُمـ اهلل َقم َّز َ
ِِ
ِ
ِ
غ إِ ْذ ُي َبٚيِ ًُق َٕ َ
 ٝافن َج َر ِة﴾  .وىمد أٟمٙمدر
َؽ َ ْلح َ
ِض اهللُ َظ ِـ ادُْ ْٗمْ َ
ِض اهللُ َظْْ ُْٓ ْؿ َو َر ُضقا َظْْ ُف﴾ ﴿ ،فَ ََدْْ َر َ
سم٤مًمرو٤م ﴿ر َ
ِ
ِ
هذه اًمّمٗم٦م ا ِ
وضم َّ
دؾ
ِض َؾ َِ ُف افر َض ،)ٚسمٛمٕمٜمدك أ َّن اهلل َقم َّ
دز َ
َ
جل ْٝمٛم َّٞم٦م ،و َُمـ شمٌٕمٝمؿ ُمـ اعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة .ومٝمٜم٤م ( َؾ َّ ْـ َر َ
()2

()1

واًمًدخط هدق أؿمدد أٟمدقاع
اًمًخطَّ ،
يرى قمٜمف ،ويثٞمٌف قمغم هذا اًمرو٤م سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره ،أ َُّم٤م َُمـ ؾمخط ومجزاؤه َّ
اًمٙمراهٞم٦م ،هق ٟمقع ُِمـ اًم ُٙم ْره ًمٙمٜمََّّف َ
أظمػ.
بٚب م ٚجٚء ِِف افري ِ
ٚء
َ
َ ُ َ َ َ
و َؿق ِل اهللِ َتً َٚػُ ﴿ :ؿ ْؾ إًِٕم َأ ََٕ ٚب َؼ مثْ ُِ ُُُؿ يقحك إِ َِّل َإًٔم إِفَـٓ ُُُؿ إِفَف و ِ
احدٌٌ ﴾ .
َ ُ ْ ٌ َ
ْ ُ َ
َ
َ ْ
َ َ ٌ
()3

ِ
َٚء ظ ِـ اف ِ
ِ
ِ
ْش َك َم ًِل
افؼ َـ َ
ؼكَ ،م ْـ َظّ َؾ َظ َّ ً َأ ْ َ
ْ
ِض اهللُ َظْْ ُف َم ْر ُؾق ًظَ « :ٚؿ َٚل َت ًَ َٚػَ :أ َََٕ ٚأ ْؽََْك ُّ َ
َو َظ ْـ َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َر َ
ِ
ِ ِ ِ
ْش َـ ُف» َ .ر َوا ُه ُم ْسِِ ٌؿ.
ؾٔف َؽ َْري َت ََر ْـتُ ُف َو ْ
وظـ َأ ِِب ش ًِ ٍ
ٔد ر ِِض اهللُ َظْْ ُف مر ُؾق ًظَ « :ٚأ َٓ ُأخْْ ِز ُـُؿ مُ ٚه َق َأخْْ َقفُُ َظ َِٔ ُُُؿ ِظْْ ِْدي ِم َـ ادَ ِسٔحِِ افدج ِ
ٚل؟» َؿٚفُقا:
َ َ ْ
ْ ْ
ُ ْ َ
َْ
َ
َ َ
ِ
افؼ ُك َ
اخل ٍِ ُّلَ ،ي َُق ُم افر ُج ُؾ َؾ ُٔ َهع َؾ ُٔ َزَي ُـ َص َ َت َف ،فِـ ًَم َي َرى ِم ْـ َٕ َ
محدُُ .
ي ِر َر ُج ٍؾ إِ َف ْٔف» َر َوا ُه َأ ْ َ
َب َذ َؿ َٚلْ « :
( )4

()5

( )6

()7

( )1ؾمقرة اًمٌٞمٜم٦م .8 :
( )2ؾمقرة اًمٗمتح .18 :
( )3ؾمقرة اًمٙمٝمػ .110 :
( )4شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )5أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مئؼ -سم٤مب ُمـ أذك ذم قمٛمٚمف همػم اهلل (.)2985
( )6شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )7أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)30/3واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اًمزهد -سم٤مب اًمري٤م واًمًٛمٕم٦م ( ،)4204وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحش
(.)5333
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أيْم٤م إمم سمٕمض إقمامل اًمتل شمٜم٤مذم يمامل اًمتقطمٞمد أو أصؾ اًمتقطمٞمدَ ،أٓ وهق اًمري٤مء.
اٟمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ ً
واًمري٤مء ُمّمدر َرا َءى ُي َر ِائل ُُم َرا َءاة ،وهق أ ْن ُي ِر َي اًمٜم٤مس أٟمف يٕمٛمؾ ً
قمٛمال قمغم صٗم٦م وهق يْمٛمر ظمالومٝم٤م.
و ُقم ِّرف اًمري٤مء سم٠مٟمف إفمٝم٤مر اًمٕمٌ٤مدة أو حتًلم اًمٕمٌ٤مدة قمغم ظمالف ُم٤م ذم ىمٚمٌف.
وقمرومٝم٤م سمٕمض أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ أهن٤مُ :مراقم٤مة اخلَ ْٚمؼ قمغم طمً٤مب اخل٤مًمؼ .أ ْن ُيراقمل سمٕمٛمٚمف هذا اخلٚمؼ ،يمدالم اًمٜمد٤مس،
َّ
وضم َّؾ ذم هذه اًمٕمٌ٤مدة.
ٟمٔمر اًمٜم٤مس قمغم طمً٤مب اإلظمالص هلل َقم َّز َ
اًمِم٤مهد :أ َّن اًمري٤مء :أ ْن ُئمٝمر اإلٟمً٤من أو أ ْن َي ْٔمٝمر ُمٜمف ظمالف ُم٤م ذم سم٤مـمٜمف وىمرارة ٟمٗمًف.
اًمري٤مء ىمد ي٠مي قمغم أصؾ مجٞمع إقمامل وهق اًمري٤مء إيمؼم ،وهق اًمٜمٗم٤مق إيمؼم ،سمحٞمد٨م أ ْن شمٙمدقن أقمامًمدف ُيم ّٚمٝمد٤م
ُُمراءاة ًمٚمٜم٤مس ،ومٝمق ُئمٝمر ًمٚمٜم٤مس أٟمف ي١مُمـ سم٤مهلل ،ي١مُمـ سم٤معمالئٙم٦م ،ي١مُمـ سم٤مًمرؾمؾُ ،ي َّم ّ
دكم ،يّمدقمً ،مٙمٜمََّّدف ذم اًمٌد٤مـمـ
ُمٜمًٚمخ ُِمـ هذا ُيم ّٚمفُُ ،م َٙم ِّذب هلذا ُيم ّٚمف ،وهذه طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ،وهذا ُمٜم٤مىمض يم٤م ًُم٤م ٕصؾ اًمتقطمٞمد ٓ ،يٌ٘مك ُمٕمف رء
ِ
ِ
وضم َّؾ سم٠مهنؿ ذم اًم َدَ ْرك إؾمٗمؾ ُِمدـ اًمٜمد٤مر،
ُمـ اًمتقطمٞمد ،سمؾ طم٤مل هذا أؿمد ُمـ طم٤مل اًمٙمٗم٤مر ،وهلذا شمققمدهؿ اهلل َقم َّز َ
وأهنؿ خي٤مدقمقن اهلل وهق ِ
ظم٤مد ُقمٝمؿ.
ِ
وُمـ اًمري٤مء ُم٤م يٙمقن ذم يًػم اًمٕمٛمؾ ،أو ذم سمٕمض إقمدامل دون سمٕمْمدٝم٤م ،سمٛمٕمٜمدك أ َّن إصدؾ أ َّن اإلٟمًد٤من ذم
وضم َّؾً ،مٙم ْـ ىمد يٓمرأ قمٚمٞمف اًمري٤مء ذم قمٛمؾ ُم٤م ،ؾمقا ًء ذم أصٚمف أو ذم يمامًمفُ .مث٤مل ذًمؽ :أ ْن ي٘مقم اإلٟمً٤من
قمٌ٤مدشمف هلل َقم َّز َ
يتٜمَ ّٗمؾ ً
َّ
وصغم اًمْمحكٟ ،م٘مقل:
ُمثال ُؾمٜمَّ٦م اًمْمحك ٕضمؾ اًمٜم٤مس اسمتدا ًء ،أصال هق ُم٤م يتٜمٗمؾ هلل ،ومألضمؾ ٟمٔمر اًمٜم٤مس ىم٤مم
هذا اًمري٤مء أشمك قمغم أصؾ هذه اًمٕمٌ٤مدة ،واًم٘مقل اًمّمحٞمح ذم هذا أهن٤م وم٤مؾمدة ،وأهن٤م سم٤مـمٚم٦م ،وأٟمف آصمِؿ قمغم هذا اًمٗمٕمؾ،
وضم َّؾ ذم هذا اًمٕمٛمؾ.
عم٤مذا؟ ٕٟمف أذك ُمع اهلل َقم َّز َ
وضم َّؾً ،مٙمٜمََّّدف
وأطمٞم٤م ًٟمً٤م يٙمقن اًمري٤مء ًمٞمس ذم أصؾ اًمٕمٛمؾ وإٟمام ذم يمامل اًمٕمٛمؾ ،رضمؾ ىم٤مم ُي َّم ّكم ذم إصؾ هلل َقم َّز َ
طمًٜمٝم٤م أو زاد ذم ريمققمٝم٤م وؾمجقده٤م ٕضمؾ ٟمٔمر اًمٜم٤مس .هٜم٤م اظمتٚمػ أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ،ؿمدٞمخ اإلؾمدالم ي٘مدقل :إ ْن يمد٤من
ْ
َ َّ
ـم٤مرئ٤م قمرض ًم٘مٚمٌف وداومٕمف وأسمٕمده ،ومٝمذا إ ْن ؿم٤مء اهلل ٓ ُي َ١م ِّصمر قمٚمٞمفٕ :ن هذا ُِمـ اًمِمٞمٓم٤من وهق حي٤مول أ ْن يٗمًد قمغم
إن اؾمتٛمرأه ،قمرض قمغم ىمٚمٌف وم٤مؾمتٛمرأه واؾمتًٚمؿ ًمف ،ومٌٕمض أهؾ ِ
اإلٟمً٤من َقمٛمٚمف ،وأُم٤م ِ
اًمٕم ْٚمؿ ي٘مقل :إ َّن هذه اًمٕمٌ٤مدة
َّ
َ
٥م اًمري٤مء قمٚمٞمٝم٤م أومًده٤م ،وإ ْن يم٤من ذم يًػم ُمٜمٝم٤م ومٞمٜم٘مص أضمره
شمٗمًد مجٚم٦م وشمٗمّمٞمال ذم أصٚمٝم٤م .وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مل :إ ْن َهم َٚم َ
سم َ٘م ْدْ ر ُم٤م ص٤مطمٌٝم٤م ُِمـ اًمري٤مء ،وقمغم ُيمُؾ طم٤مل ومٝمذا ذٟم٥م قمٔمٞمؿ يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أ ْن يتحرز ُمٜمفٟٕ :مف ي٘مدح ذم شمقطمٞمدده

75

ـتٚب افتقحٔد
فِنٔخ محد افتقجيري

وذم إيامٟمف.
ِ
ِ
ٚء َرب ِف
ؼ مثْ ُِ ُُ ُْؿ ُي َ
ذيمر اعم١مًمػ ىمقل اهلل َقم َّز َ
قحك إِ َِّل َإٔ ًَم إِ ََُل ُُ ُْؿ إِفَ ٌف َواحدٌٌ َؾ َّـ َـََ ٚن َي ْر ُجق ف ََ َ
وضم َّؾُ ﴿ :ؿ ْؾ إِٕ ًَم َأ َََٕ ٚب َ ٌ
َؾ ًِّْٔ ْؾ ظّ ً ص ًِ
ٚحلَ ٚوٓ ُي ْ ِ
ؼ ْك بِ ًِبََ ٚد ِة َرب ِف َأ َحدًً ا﴾ .
ََْ َ َ َ
ؼ ْك بِ ًِبٚد ِة رب ِف َأحدًً ا﴾ ،هذا ُِمـ سم٤مب اًمت٠ميمٞمد ﴿ َؾ ًِّْٔ ْؾ ظّ ً ص ًِ
اًمِم٤مهدَ ﴿ :ؾ ًِّْٔ ْؾ ظّ ً ص ًِ
ٚحلَ ٚوٓ ُي ْ ِ
ٚحل﴾ٚ
ََْ َ َ َ
َ َ َ َ
ََْ َ َ َ
()1

دز
أي ًمقضمدف اهلل َقم َّ
ُٟمُ٘مؾ قمـ ُقم َٛمر ،و ُٟمُ٘مؾ قمـ اًم ُٗم َْم ْٞم ِؾ أهنام ىم٤مٓ :اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح هق ُم٤م يم٤من ظم٤مًمّم٤م صقاسم٤م .ظم٤مًمّم٤مْ :
وضم َّؾ ،وصقاسم٤مُ :م٤م يم٤من قمغم اًمًٜمَّ٦م﴿ .وٓ ي ْ ِ ِ ِ ِ
ظم٤مًمّمد٤م
أي ٓ :يرائل ،أ ْن يٙمدقن هدذا اًمٕمٛمدؾ
ً
ؼ ْك بًِ َبَ ٚدة َربف َأ َحدًً ا﴾ ْ
َ
َ ُ
وضم َّؾ﴿ :فِ َٔ ْب ُِ َق ُـ ُْؿ
وضم َّؾ ٓ ،يراقمل ومٞمف خمٚمق ًىم٤م يم٤مئٜمًً٤م َُمـ يم٤من ،وهلذا يمام ذيمرت ًمٙمؿ سم٤مُٕمس ىم٤مل اهلل َقم َّز َ
ًمقضمف اهلل َقم َّز َ
وضم َّ
دؾ َٓ شمتٗمد٤موت
أي :أظمٚمّمف وأصقسمفُ ،م٤م ىم٤مل :أيمثريمؿ قمٛمال .وإقمدامل قمٜمدد اهلل َقم َّ
دز َ
َأ ُّي ُُ ُْؿ َأ ْح َس ُـ َظ َّ ً ﴾ ْ ،
وشمٕمٔمؿ سمٙمثرهت٤م ،وإٟمام سمام ص٤مطمٌٝم٤م ُِمـ اإلظمالص ،وسمام ىم٤مم سم٘مٚم٥م ص٤مطمٌٝم٤م ُِمـ اإلظمالص ،وم٢مذا راقمك اًمٕمٌدد يمدالم
()2

اخلَ ْٚمؼ أو ٟمٔمر اخلَ ْٚمؼ ٟم٘مص هذا اًمٕمٛمؾ وإ ْن يم٤من يمثػما ،سمؾ رسمام أومًد هذا اًمٕمٛمؾ .ذم « َص ِحٞمح اًمٌُ َخ ِ
٤مر ّيش أ َّن قم٤مئِمد٦م
ً
ريض اهلل قمٜمٝم٤م ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مًم٧مَ « :ي٤م َر ُؾم َ
قل اهللِ َقمٌْد اهللِ ْسمـ ضمدقم٤من َيمَ٤م َن يٓمٕمؿ احلج٤مجش- ،
ي ْٓم ِٕمؿ ُمـ؟ وومقد اًمرمحـ ،طمتك ذيمر اسمـ يمثػم أٟمف ومٞمام ُذ ِيمر :أ َّن ِ
اًم٘م ْدْ ر اًمقاطمد ٓ حيٛمٚمدف ّإٓ اًم ُٕمّمدٌ٦م ُِمدـ اًمرضمد٤مل،
ُ
ُ
َ
َ
يٓمٕمٛمٝمؿ جم٤م ًٟمً٤م دون ُم٘م٤مسمؾَ « -وم َٝم ْؾ يٜمٗمٕمف َه َذا اًم َٕم َٛمؾ؟ش ُ-م٤مذا ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟َ َٓ « -ي ٚا ْبَْ ٜافهديؼ،
َِٕٕ ُف ََل ْ َي َُ ْؾ َي ْق ًمِ ٚم َـ افد ْه ِرَ :رب ا ْؽ ٍِْ ْر ِِّل خََ ىِٔئََتِل َي ْق َم افد ِ
ظم٤مًمّم٤م ًمقضمف اهللَ ،وم َٕم َٚمف ُؾمد ْٛمٕم٦م
يـ» ُ ،م٤م يم٤من هذا اًمٕمٛمؾ
ً
( )3

وومخرا ُ
وظم َٞمالء ،وم َٚمؿ يٜمتٗمع هبذا اًمٕمٛمؾ.
وري٤م ًء
ً
ذم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ ذم « َص ِحٞمح اًم ٌُ َخ ِ
٤مر ّيش ذيمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمرأة اًم ٌَ ِٖم ّلَُ ،مدـ هدل اًم ٌَ ِٖمد ّل؟ ًمٞمًد٧م
اًمزاٟمٞم٦م ،إٟمام اًمتل اختذت اًمزٟم٤م طمروم٦م ،شمتٙمً٥م سمٗمرضمٝم٤م ،همٗمر اهلل هل٤م ٕ ْضمؾ ُم٤مذا؟ هؾ أـمٕمٛم٧م احلج٤مج؟ هؾ أـمٕمٛم٧م
اعمّمٚملم؟ ؾم٘م٧م يمٚم ًٌ٤م.

مجال وٓ ً
أظم ِّس احلٞمقاٟم٤مت ،طمتك ًمٞمس ُِمـ أذف احلٞمقاٟم٤متَ ،مل شمًؼ ً
ي٘مقل اسمـ اًم َ٘مٞمِّؿ :ؾم٘م٧م طمٞمقا ًٟمً٤م ُِمـ َ
ظمٞمال

( )1ؾمقرة اًمٙمٝمػ .120 :
( )2ؾمقرة اعمٚمؽ .2 :
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمـ ُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر ٓ يٜمٗمٕمف قمٛمؾ (.)214
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ـم٤مئرا ،ؾم٘م٧م هذا اًمٙمٚم٥م ،اًمذي ُهنل اعمًٚمؿ أ ْن يتخذه ّإٓ حل٤مضم٦م ،وهمٗمر اهلل هل٤م هذا اًمذٟم٥م اًمٕمٔمٞمؿ هبذا اًمٕمٛمؾ
وٓ ً
ٕضمؾ ُم٤م ىم٤مم سم٘مٚمٌٝم٤م ُِمـ اإلظمالصُ ،همُٗمر هل٤م سمًٌ٥م اإلظمالص ٓ سمًٌ٥م اًمٕمٛمؾ.
اًمٞمًػم .ي٘مقل رمحف اهللْ :
ىمدَّ م ظمدُم٦م ًمإلؾمالم ،صؼم وص٤م َسمر ،وٟم٤مومح قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ،
أسمق ـم٤مًم٥م ي٤م إظمقان ُِمـ أقمٔمؿ َُمـ َّ
صؼم قمغم اًمألواء ،صؼم قمغم اعم٘م٤مـمٕم٦م ،ىمقـمع صمالث ؾمٜمقات ذم اًم ِِّم ْٕم ِ
٥م ،أيمٚمقا أوراق اًمِمجر ،وُمع ذًمؽ صؼم قمدغم
هذا إُمر ،ذم مح٤مي٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أو أ ْن يٜم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمقء ،وُمع ذًمؽ يمام ىم٤مل اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم « َص ِحٞمح اًم ٌُ َخ ِ
٤مر ّيشِِ « :ف َض ْح َوٚحٍٍ ِم َـ افْ ِ
ٚر» ٟٕ ،مف َمل يٙمـ هذا اًمٕمٛمؾ ظم٤مًمّم٤م ًمقضمدف اهلل
( )1

وضم َّؾ.
َقم َّز َ
ذم اعم٘م٤مسمؾ ذاك اًمرضمؾ اًمذي ظمرج ي٘م٤مشمؾ ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م ؾمجد هلل ؾمجدة ودظمؾ اجلٜمََّّ٦م عمد٤مذا؟
وضم َّؾ ،وهلذا حيذر اعمًٚمؿ أؿمد احلذر ُِمـ اًمري٤مء .ومٝمٜم٤م ُِمـ اًم٘مدقادح اًمتدل
ٕ َّن هذا اًمٕمٛمؾ يم٤من ظم٤مًمّم٤م ًمقضمف اهلل َقم َّز َ
شم٘مدح ذم اًمتقطمٞمد اًمري٤مء.
افؼ َـ ِ
َٚء َظ ِـ افؼ ِكَ ،م ْـ َظ ِّ َؾ َظ َّ ً َأ ْْش َك َم ًِل ؾِ ِٔف َؽ ْ ِ
َري
َ
ْ
ي٘مقل قمـ أيب ُه َر ْي َر َة ُمرومق ًقم٤مَ ( :ؿ َٚل َت ًَ َٚػَ :أ َََٕ ٚأ ْؽََْك ُّ َ
ِ
وضم َّؾ أهمٜمك قمـ اًمنمك ،أهمٜمك اًمنميم٤مء قمدـ
أي :إذا ىمّمد هبذا اًمٕمٛمؾ خمٚمق ًىم٤م شمريمتف وقمٛمٚمف .اهلل َقم َّز َ
ْش َـ ُف) ْ
َت ََر ْـتُ ُف َو ْ
ِ
ظم٤مًمّم٤م ًمدف
وضم َّؾ ٓ ي٘مٌؾ ُِمـ إقمامل ّإٓ ُم٤م يم٤من
ً
اًمنمك ،أي قمٛمؾ خي٤مًمٓمف رء ُمـ اًمنمك يدع هذا اًمٕمٛمؾ ،اهلل َقم َّز َ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
فُ َظ َِٔ ُُُؿ ِظْْ ِْدي ِم َـ ادَ ِسٔحِِ افدج ِ
َ ُ
ٚل؟) ىم٤مًمقا :سمدغم
ز ُـ ُْؿ َمُ ٚه َق َأخْْ َق ُ ْ ْ
ُصم َّؿ ذيمر طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ُمرومق ًقم٤م( :أ َٓ أخْْ ِ ُ
ىم٤مل( :افؼ ُك َ ِ
وأيْم٤م ىمقة اًمداقمل إًمٞمدف،
ؾمامه ذ ًيمً٤م ظمٗم اٞم٤م ،خلٗم٤مئف قمغم اًمٜم٤مس ،وظمٗم٤مئف طمتك قمغم اًمِمخصً ،
اخلٍ ُّل)َّ .
ْ
وؿمدة اًمتخٚمص ُمٜمف.
أيمثر ُم٤م ُي ٌْ َت َغم سمف أهؾ اإليامن هذا اًمداء ،اًمِمٞمٓم٤من ذم هم٤مًم٥م إطمٞم٤من َي ِئ َس ُِمـ أهؾ اإليامن اًمذيـ ىم٤مم اإليدامن ذم
ىمٚمقهبؿ أ ْن يٍمومٝمؿ قمـ هذا اإليامن ،أو أطمٞم٤مٟم٤م أ ْن يقىمٕمٝمؿ ذم اعمٜمٙمراتً ،مٙم ْـ َؾمد ُٝم َؾ قمٚمٞمدف أ ْن يٌتٚمدٞمٝمؿ هبدذا اًمدداء
ِ ِ ِ
َ ُ
ــ ادَ ِسـٔحِِ
ـقفُُ َظ َِـْٔ ُُ ُْؿ ظْْْـدي م َ
ز ُـ ُْؿ َمُ ٚه َق َأخْْ َ
اخلٓمػمَ ،أٓ وهق اًمري٤مء .اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل( :أ َٓ أخْْ ِ ُ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ىمّم٦م أيب ـم٤مًم٥م ( ،)3885وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
(.)210
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افدج ِ
ٚل؟) عم٤مذا؟ ٕ َّن اعمًٞمح ذه فم٤مهر ،ذه واوح ًِِمٚمٕمٞم٤من يًتٓمٞمع اإلٟمً٤من أ ْن يتحرز ُمٜمف ،هيرب ُمٜمدف ،واًمٜمٌدل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذيمر أٟمف ٓ يدظمؾ ُم َّٙم٦م واعمديٜم٦م ،يٌتٕمد قمٜمف ،وأُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مٓسمتٕم٤مد قمٜمفً ،مٙم َّـ
افؼك ِِف َه ِذ ِه إم ٜأخٍك مـ دبٔ ٛافْ ّْ َِ ٜافس ْق َداء َظ َذ
اًمري٤مء ؟ ٓ ،ومٝمق ظمٗمل ،وهلذا ضم٤مء ذم احلدي٨م أظمر« :إن ْ
صخرة شقداء ِِف طِّ ٜافِٔؾ»  .ذيمر أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ أ َّن هذا هق اًمنمك اخلٗمل اًمذي هق اًمري٤مء.
()1

ِ
ِ
ِ
﴿مــ َـَـَ ٚن ُي ِريـدُُ
ىم٤ملَ ( :ي َُق ُم افر ُج ُؾ َؾ ُٔ َهع َؾ ُٔ َزَي ُـ َص َ َت َف ،دََ ٚي َرى م ْـ َٕيَ ِر َر ُج ٍؾ إِفَ ْٔف) .واهلل َقم َّز َ
وضم َّؾ ىمد٤ملَ :
َْ
احل ََٔ ٚة افدُُّّ ْٕ ََٔ ٚو ِزيَْتَ َََُٓ ُٕ ٚقف إِفَ ْٔ ِٓ ْؿ َأ ْظ ًَم ََُل ْؿ ؾِ ََٔٓ ٚو ُه ْؿ ؾِ َُٔٓ َٓ ٚي ْبخََ ُسق َن﴾  .وذم احلدي٨م أظمر ذم «صدحٞمح ُمًدٚمؿش:
« َأو ُل َم ْـ ُت َُسً ُر ِِبِ ُؿ افْ ُٚر» َُمـ؟ «ؿٚرئ اف َُ ْرآن وادجٚهد»َّ .أول َُمـ ُشمق َىمد هبؿ اًمٜم٤مرُ ،يم ُّؾ واطمد ي٘مقل :ىمرأت اًم٘مرآن
()2

ومٞمؽ ،ضم٤مهدت ومٞمؽَ « ،ي َُقل اهلل َظز َو َجؾ :ـذب ،ٝؿرأت فَٔٚل :ؿٚرئ ،ؾٔٗمر بِ ِف إِ َػ اف ِ
ْٚر ،ؿٚتِ ٝفَٔٚل :جمٚهـد،
َو َؿد ؿِ َ
وضم َّؾ.
ٔؾ»  ،طمّمؾ ًمؽ ُم٤م أردت ،أ َُّم٤م اًمٞمقم ومٝمذا اًمٕمٛمؾ ٓ ىمٞمٛم٦م ًمفٟٕ :مؽ َمل شمرد سمف وضمف اهلل َقم َّز َ
( )3

هٜم٤م ُمً٠مًم٦م :هؾ َحم ٌََّ٦م اإلٟمً٤من أ ْن ُحيٛمد قمغم اًمٕمٛمؾ هؾ هذا ُي َ١م ِّصمر ذم إظمالصف؟ اجلقاب .ٓ :إذا قمٛمؾ اإلٟمًد٤من
ومل يًتنمف إمم هذا إُمرَ ،
ظمػما ُصم َّؿ محده اًمٜم٤مسَ ،
قمٛمال ـمٞمًٌ٤م وقمٛمؾ ً
ً
محْدُُ اًمٜم٤مس،
ومل يٙمـ اًمداومع ًمٕمٛمٚمف هذا َ ْ
قمٛمال ِّ ً
ِ
ومٝمذا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُؾم ِئؾ قمٜمف وم٘م٤مل« :تِ ِْ َ
ؼى ادُ ْٗ ِم ِـ» ً ،مٙم ْـ إذا اؾمتنموم٧م َٟم ْٗمًدف إمم هدذا
ؽ َظٚج ُؾ ُب ْ َ
اًمٌمء ،أو يم٤من اًمداومع ًمٕمٛمٚمف رء ُِم ْـ ذًمؽ ،وم٘مد وىمع ذم اًمري٤مءً ،مٙم ْـ إ ْن َص َّغم ،قمٛمؾ َظم ْػما ،صدٜمع ُمٕمرو ًومد٤م ،ومٕمدؾ
ضمدا ا ومحٛمده اًمٜم٤مس قمغم ذًمؽ ومال ؿمؽ أ َّن هذا إ ْن ؿم٤مء اهلل ُِمـ قم٤مضمؾ سمنمى اعم١مُمـ وًمدٞمس
أُمرا ،ومّم٤مر ًمف أصمر يمٌػم ا
ً
ُِمـ اًمري٤مء.
( )4

أيْم٤م إذا يم٤من إفمٝم٤مر اإلٟمً٤من ًمٕمٛمٚمف سم٘مّمد أ ْن ي٘متدي سمف همػمه ذم اخلػم ،هؾ يٕمتؼم هذا ُِمـ اًمري٤مء؟ اجلقاب،ٓ :
ً
َ
افؼ ُكَ ،أ ْخ ٍَك ِم ْـ َدبِ ِ
ٔ ٛافْ ّْ ِؾ َظ َذ َص ٍَ ٍٚة َش ْق َد َاء ِِف ُط ِْ َّ ِ ٜافِ ْٔ ِؾش.
( )1أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم «شمٗمًػمهش ( )58/1سمٚمٗمظ« :إ ْٕ َد ُاد ُه َق ْ
( )2ؾمقرة هقد .15 :
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة -سم٤مب ُمـ ىم٤مشمؾ ًمٚمري٤مء واًمًٛمٕم٦م اؾمتحؼ اًمٜم٤مر (ُ ،) 1905مـ طمدي٨م أيب هريرة سمٚمٗمٔمف يم٤م ً
ُمالَ « :أو ُل َم ْـ ُت َسً ُر
اًم٘مر ِ
ِِبِؿ افْٚر يقم ِ
افَ َٔ َٚم َِ ٜث َ َث ٌَ ،»ٜو َذ َيم َر ُِمٜمْ ُٝم ْؿ َىم ِ
ٝ؟ َؿ َٚلَ :ؾ َٔ َُ ُ
ف ؾِ ًْ َِ ُفَ ،ؿ َٚلَ :ؾ َٔ َُ ُ
قلَ :ؿ َر ْأ ُت ُ
آنَ ،ت ًَِ ّْ ُٝ
قل اهللُ َف ُف َ :مَ ٚؾ ًَ ِْ َ
آنُ « :ي ْٗ َتك بِ ِف َؾ َٔ ًْ ِر ُ
افَ ْر َ
٤مر َئ ُ ْ
ُ ُ َْ َ
ِ
َ ،ٝو َفُِْ َؽ َت ًَِ ّْ َت ُف فِ ُٔ ََ َٚلَ :ظ َِٚلَ ،و َؿ َر ْأ َت ُف فِ ُٔ ََ َٚلَ :ؿ ِ
آنَ ،ي َُ ُ
٤مس َي ُّمٗم َ
ٔؽ ُ
افً ِْ َؿ َو َظِ ّْ ُت ُف َو َؿ َر ْأ ُت ؾِ َ
قن
ٚر ٌ
قل اهللُ َظز َو َجؾَ :ـ َذ ْب َ
افَ ْر َ
ي اًمٜمَّ ُ
ئ» َطم َّتك َي ْ٠م ِ َ
ٌ
َ ٛؾ ُٔ ْى َر ُح َظ َذ َو ْج ِٓ ِف ِِف افْ ِ
ٚر».
َظم ْٚم َٗم َؽ اًمّم ُٗم َ
َ ٝه َذا ِِف ُّ
قفَ ،و َشم ْٗم َخ َر سمِ َذًم ِ َؽ « َؾ ََ ْد ِٕ ِْ َ
افد ْٕ ََٔ ،ٚؾ ُٔ ْس َح ُ
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب -سم٤مب إذا أصمٜمل قمغم اًمّم٤مًمح ومٝمل سمنمى وٓ شميه (ُ )2642مـ طمدي٨م أيب ذر.
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واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽًَ :مد َّام طمي اًمقومد اًمذيـ رأى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م ومٞمٝمؿ ُِمـ اًمٗم٤مىم٦م واحل٤مضم٦م ،ومتٛم َّٕمر وضمف
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يٕمٜمل يمٞمػ ه١مٓء سملم أفمٝمر اعمًٚمٛملم هبذه احل٤مًم٦م؟! وم٘م٤مم وظمٓم٥م اًمٜم٤مس وطمثَّٝمؿ قمدغم
ٍمة ُِمـ ذه٥م أُم٤مم اًمٜم٤مس ،ومقوٕمٝم٤م ذم َطم َجر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،صم َّؿ شمً٤مسمؼ اًمٜمد٤مس
اًمّمدىم٦م ،ومج٤مء رضمؾ سمِ ُ َّ
إمم اًمّمدىم٦م ،وم٤مضمتٛمع قمٜمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صدىم٤مت يمٌػمة ،ومتٝمٚمؾ وضمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومرطمد٤م
واؾمتٌِم٤مراَ ،
وسمنمه هبذا اًمٕمٛمؾ ،وىم٤ملَ « :م ْـ َشـ ِِف ا ِإل ْش َ ِم ُشْ ًَ ٜح َسَْ ًَ ٜؾ َِ ُف
ومل يٜمٙمر قمغم ذاك اًمرضمؾ ،سمؾ أصمٜمك قمٚمٞمف ّ
َأ ْج ُر َهَ ٚو َأ ْج ُر َم ْـ َظ ِّ َؾ ِ َِب ، »ٚوم٢مذا أفمٝمر اإلٟمً٤من قمٛمٚمف سم٘مّمد أ ْن ي٘متدي اًمٜم٤مس سمف ،يٕمٜمك إذا يم٤من ُِمدـ إؿمدخ٤مص
ومٕمال ،ودقمل ً
اًمذيـ ي٘متدى هبؿ ً
ُمثال ًمٚمتؼمع ،أو ذم قمٛمؾ ،أو ذم جم٤مل ُِمـ اعمج٤مٓت ،ذم ُمٙمتٌ٦م اسمـ اًم َ٘مد ِّٞمؿ رمحدف اهلل،
( )1

وىم٤مم أُم٤مم اًمٜم٤مس وووع ُم٤مٓ قمٜمد اًمِمٞمخ ومٝمدً ،مٞم٘متدي أظمريـٟ ،م٘مقل :هذا قمٛمؾ ظمػم ،سمنمط أ ْن ٓ يٙمقن اًمداومع
ٕضمؾ أ ْن ي٘متدي اًمٜم٤مس سمف ،ومال ُم٤مٟمع.
ٕضمؾ أ ْن حيٛمده اًمٜم٤مس ،سمؾ ْ
ًمف اًمذي ىم٤مم سم٘مٚمٌف ْ
هذا وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
ب ِ
اإل ْٕ َس ِ
افؼ ِك إ ِ َر َاد ُة ْ ِ
افد َْٕٔٚ
ٚن ب ِ ًَ َِِّ ِف ُّ
َ ٌ
ٚب م َـ ْ
َو َؿ ْقفُ ُف َت ًَ َٚػَ ﴿ :مـ َـََ ٚن ُي ِريدُُ َْ
احل ََٔ ٚة افدُُّّ ْٕ ََٔ ٚو ِزيَْتَ َََُٓ ُٕ ٚقف إِفَ ْٔ ِٓ ْؿ َأ ْظ ًَم ََُل ْؿ ؾِ َٔٓ ﴾ ٚأ َي ِ. ٜ
قل اهللِ صذ اهللُ ظ َِٔ ِف وشـِؿَ « :ت ًَِـس ظبـدُُ افـدي َْ ِ ِ
ِ
وِف افه ِحٔحِِ َظ ْـ َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َؿ َٚلَ :ؿَ ٚل َر ُش ُ
ـس َظبْـدُُ
َٚرَ ،تًَ َ
َ َْ
َ
َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
اخل ِّٔه َِ ،ٜت ًَِس ظبدُُ َْ ِ ِ
ِ
َسَ ،وإِ َذا ِص َ
ٔؽ
اخلّٔ َِ ،ٜإِ ْن ُأ ْظى َل َرِضَ ،وإِ ْن ََل ْ ُي ًْ َط َشخ َطَ ،تًَ َس َوا ْٕتَ َُ َ
َ َْ
افد ْر َه ِؿَِ ،تًَ َس َظبْدُُ َ َ
احلراش ِ
ِ
 ٞر ْأشف ،م ٌْ ٍ
َؾ َ ا ْٕتَ ََ َشُ ،ضقبك فًِب ٍد ِ
آخ ٍذ بِ ًَِْ ِ
َٚن َؾ َر ِش ِف ِِف َشبِ ِ
ـَ ٜـَـَ ٚن ِِف
ٔؾ اهللَِِ ،أ ْص ًَ َ َ ُ ُ ُ َ
َ َْ
ْـزة َؿـدََ َمُ ٚه ،إِ ْن َـَـَ ٚن ِِف ْ َ َ
ِْ
احل َر َاش َِ ،ٜوإِ ْن َـََ ٚن ِِف افسَ ٚؿ َِ ٜـََ ٚن ِِف افسَ ٚؿ ِ ،ٜإِ ْن اِ ْشتََْٖ َذ َن ََل ْ ُي ْٗ َذ ْن فَ ُفَ ،وإِ ْن َص ٍَ َع ََل ْ ُي َنٍ ْع» .
سمٕمد ذًمؽ ذيمر اعم١مًمػ رمحف اهلل سم٤مب ُِمـ اًمنمك إرادة اإلٟمً٤من سمٕمٛمٚمف اًمدٟمٞم٤م ،هذا اًمٌ٤مب ُمدرشمٌط سم٤مًمٌد٤مب اًمدذي
()2

()3

()4

ِ
ىمٌٚمف وهذا اًمٕمٛمؾ ٟمقع ُِمـ اًمري٤مء ،وًمٙمٜمََّّف َ
اًمنماح أٟمف أؾمدقأ ُِمدـ اًمريد٤مءَّ ٕ :ن أصدؾ
أظمص ُمـ اًمري٤مء ،وذيمر سمٕمض َّ
ِ
وضم َّ
دؾ
ٕضمؾ ُم٤مذا؟ اًمدٟمٞم٤م ،أراد سمف َقم َر ًو٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ،سمخالف اعمُرائل ،وم٤معمُرائل ىمد يٙمقن أصؾ اًمٕمٛمؾ هلل َقم َّز َ
اًمٕمٛمؾ ْ
( ) 1أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ضمرير ،يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب احل٨م قمغم اًمّمدىم٦م وًمق سمِمؼ يمرة أو يمٚمٛم٦م ـمٞمٌ٦م وأهن٤م طمج٤مب ُمـ اًمٜم٤مر (.)1017
( )2ؾمقرة هقد.15 :
( )3شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )4أظمرضمف «اًمٌخ٤مريش ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم -سم٤مب احلراؾم٦م ذم اًمٖمزو ذم ؾمٌٞمؾ اهلل (.)2887
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ومٞمحًـ هذا اًمٕمٛمؾ ،أو يزيد ذم هذا اًمٕمٛمدؾ ،أو ُيٙمثدر ُِمدـ هدذا
يمام ذ َيم َْر َٟمَ٤م ًمٙمؿ ،وإٟمام اًمري٤مء يٓمرأ قمغم هذا اًمٕمٛمؾ،
ِّ
ٕضمؾ ُُمراءاة اًمٜم٤مس.
اًمٌمء ْ
ُِمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل ىم٤مل :إ َّن اًمذي أراد سمٕمٛمٚمف اًمدٟمٞم٤م أ ْقم َ٘م ُؾ ُِمدـ اعمُرائل،يمٞمدػ أ ْقم َ٘م ُ
دؾ ُِمدـ
اعمُرائل؟ يٕمٜمل أيمثر ً
قم٘مال ُِمـ اعمُرائل ،ومٝمذا اًمِمخص َوم َٕم َؾ هذا اًمٌمء ًمٗم٤مئدة حمًقؾم٦م ُمٚمٛمقؾم٦م يٓمٛمح إًمٞمٝم٤م ،سمخالف
اعمُرائل ،يرائل يمالم اًمٜم٤مس ،واًمٜم٤مس ًمٞمس عمدطمٝمؿ وٓ ًمذُمٝمؿ طمد ،وهلذا ىم٤مل :وُمريد اًمٕمٛمؾ سم٤مًمدٟمٞم٤م هذا أ ْقم َ٘م ُؾ ُِمـ
اعمُرائل ،ويمالمه٤م ظم٤مه.
وحيٌط إقمامل أ ْن يريد اإلٟمً٤من سمٕمٛمٚمف َقم َر ًود٤م ُِمدـ أقمدراض
إ ًذا ُِمـ اًمنمك ،مم َّ٤م يٜم٤مذم يمامل اًمتقطمٞمد اًمقاضم٥مُ ،
اًمدٟمٞم٤م ،ويمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ أ َّن سمٕمض أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ َقم َّدَّ ه أقمٔمؿ ُِمـ اًمري٤مء وأؾمقأ ُِمـ اًمري٤مءَّ ٕ :ن ُمريد اًمدٟمٞم٤م ىمد شمٖمٚم٥م إرادشمف
ٕضمؾ أ ْن يّمٞم٥م َقم َر ًو٤م ُِمـ اًمدٟمٞم٤م ٓ ،حي٩م ّإٓ
ٕضمؾ اًمدٟمٞم٤م ٓ ،خيرج جي٤مهد ّإٓ ْ
قمغم مجٞمع أقمامًمف ،ومتٙمقن أقمامًمف يمٚمٝم٤م ْ
ِ
وضم َّؾ ًمٙم ْـ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمري٤مء،
ٕضمؾ أ ْن يٜم٤مل ُمـ هذه اًمدٟمٞم٤م ،سمخالف اعمُرائل ،اعمُرائل ىمد خيرج حي٩م ذم إصؾ هلل َقم َّز َ
ْ
وضم َّؾ ًمٙم ْـ يٓمرأ قمٚمٞمف اًمري٤مء.
جي٤مهد هلل َقم َّز َ

ِ
﴿مـ َـََ ٚن ُي ِريدُُ َْ
ـؿ ؾِ َٔٓـُ َٓ ٚيبْخََ ُسـق َن
ذيمر ىمقل اهلل َقم َّز َ
احل ََٔ ٚة افدُُّّ ْٕ ََٔ ٚو ِزيَْتَ َََُٓ ُٕ ٚقف إِفَ ْٔ ِٓ ْؿ َأ ْظ ًَم ََُل ْؿ ؾ ََٔٓ ٚو ُه ْ
وضم َّؾَ :
ؽ اف ِذيـ فَٔس ََُلؿ ِِف ِ
أخ َر ِة إِٓ افْ ُٚر َو َحبِ َط َمَ ٚصَْ ًُق ْا ؾِ ََٔٓ ٚو َبٚضِ ٌؾ مَ ٚـَُُٕ ٚق ْا َي ًْ َّ ُِـق َن﴾  .ا ْسمدـ َقمٌَّ ٍ
(ُ )15أ ْوفَئِ َ
د٤مس
َ ْ َ ْ
﴿مـ َـََ ٚن ُي ِريدُُ َْ
أيُ :م٤مهل٤مَُ ُٕ ﴿ ،قف
﴿و ِزيَْتَ ََْٓ ﴾ٚ
أي :صمقاهب٤م ،إ ْن يم٤من يريد سمٕمٛمٚمف صمقاب اًمدٟمٞم٤مَ ،
احل ََٔ ٚة افدُُّّ ْٕ َْٔ ،﴾ٚ
ي٘مقلَ :
()1

وضم َّ
أيٟ :مٕمٓمٞمٝمؿ ُم٤م أرادوا ً
دؾ هلدؿ،
يم٤مُمال همػم ُمٜم٘مقص ،وهذا ُِمـ آسمتالء وآُمتح٤من ُِمـ اهلل َقم َّ
دز َ
إِفَ ْٔ ِٓ ْؿ َأ ْظ ًَم ََُل ْؿ﴾ ْ
ِ
وضم َّؾ قمغم َىم ْدْ ر ُمرادهؿ.
﴿و ُه ْؿ ؾ َُٔٓ َٓ ٚي ْبخََ ُسق َن﴾ُ ٓ :يٜم َ٘مّمقنٕ :هنؿ أرادوا هبذه إقمامل اًمدٟمٞم٤م ،وم٠مقمٓم٤مهؿ اهلل َقم َّز َ
َ
وهلذا ذيمر سمٕمض أهؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ أ َّن اًمٙم٤مومر إذا قمٛمؾ ً
ظمػمة ،ومٝمؾ ُيث٤مب قمٚمٞمٝم٤م أم ٓ؟ ىمٞمؾ :أٟمف يث٤مب قمٚمٞمٝمد٤م ذم
أقمامٓ ّ
اًمدٟمٞم٤م ،وهذا ُِمـ يمامل َقم ْدْ ل اهلل َقم َّز و َضم َّؾ ،هذا اًمِمخص َىم َّدَّ م ً
ظمػمة ،شمّمدََّّ ق قمغم
ظمػماَُ ،مثَ ًال :شمؼمع عمنموقم٤مت ِّ
قمٛمال ِّ ً
وضم َّؾ جي٤مزيف قمغم هذا اًمٕمٛمدؾً ،مٙمد ْـ
اًمٗم٘مراء ،أىم٤مم ُمًتِمٗمٞم٤مت ًمٚمٛمً٤ميملمَ ،سم َّر سمقاًمديف ،ىمدََّّ م ظمدُم٦م ًمٚمٜم٤مس ،وم٤مهلل َقم َّز َ
ىم٤مًمقا :إٟمف جي٤مزى ذم اًمدٟمٞم٤م ،ومرسمام أُم َّدَّ اهلل َقم َّز وضم َّؾ ًمف ذم قمٛمره ،رسمام أقمٓم٤مه اهلل َقم َّز وضم َّؾ ُِمـ اًمّمح٦م ُم٤م َمل ِ
يٕمط همػمه،
َ
َ َ
َ
رسمام أقمٓم٤مه ُِمـ اعم٤مل ،رسمام سف قمٜمف ُِمـ اًمًقء ،واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ هبذه أي٦م ،هذا اًمرضمؾ عمَّ٤م أٟمٗمؼ هذه اًمٜمٗم٘مد٤مت
( )1ؾمقرة هقد .16 ، 15 :
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وضم َّ
دؾ
يريد احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ٓ يريد أظمرة ،يمح٤مل َقمٌْد اهلل سمـ ضمدقم٤من ،يمح٤مل أيب ـم٤مًم٥م ،يريد احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ،وم٤مهلل َقم َّز َ
احل ََٔ ٚة افدُُّّ ْٕ ََٔ ٚو ِزيَْتَ َََُٓ ُٕ ٚقف إِفَ ْٔ ِٓ ْؿ َأ ْظ ًَم ََُل ْؿ ؾِ ََٔٓ ٚو ُه ْؿ ؾِٔ َُٓ َٓ ٚيبْخََ ُسق َن﴾ً ،مٙم َّـ ذم أظمرة ُ
﴿مـ َـََ ٚن ُي ِريدُُ َْ
﴿أ ْوفَئِ َؽ
ىم٤ملَ :
ِ
ِ ِ
ِ
وضم َّؾ وىمد اؾمتقرم مجٞمع طمًٜم٤مشمف ،اؾمدتٝمٚمٙمٝم٤م.
يـ فَ ْٔ َس ََُل ْؿ ِِف أخ َرة إِٓ افْ ُٚر﴾ ٓ ،طمًٜم٤مت ًمفَ ،ىمد َم إمم اهلل َقم َّز َ
افذ َ
وذم أي٦م إظمرى﴿ :و َؿ ِدمََْ ٚإِ َػ م ٚظ ِّ ُِقا ِمـ ظّ ٍؾ َؾجً ََِْْٚه هبٚء مْثُقرا﴾  ،أصمٌ٧م هلؿ أقمامهلدؿ ﴿و َؿ ِ
ـد ْمََْ ٚإِ َػ َمـٚ
َ
َ َ
ً
ْ َ َ
َ ْ
َ َ ُ ََ ً
ِ ِ
قرا﴾ َ
،مل يٜمتٗمٕمقا هبذا اًمٕمٛمؾ ،إ ْن يم٤من ومٞمٝم٤م ظمػم وم٤مٟمتٗمٕمقا هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م.
ٚء مْثُ ً
َظّ ُِقا م ْـ َظ َّ ٍؾ َؾ َج ًَ ََُِْْ ٚه َه َب ً
ِ
وضم َّؾ رسمدام يٕمٓمٞمدف قمدغم
وي٘م٤مس قمٚمٞمف ُيمُؾ َُمـ قمٛمؾ ـم٤مقم٦م وقمٌ٤مدة أراد هب٤مُ ،م٤مذا؟ َقم َر ًو٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ،وم٢م َّن اهلل َقم َّز َ
ُم٤مذا؟ قمغم ُم٤م أراد ،أٟم٧م أردت هبذا اًمٕمٛمؾ اًمدٟمٞم٤م ،ىمد ُي ْٕم َٓمك ُِمـ اًمدٟمٞم٤م طمٔمف ذم ذًمؽً ،مٙم َّـ هذا يٕمتؼم ُمٕمّمٞم٦م وذٟم٥م،
()1

احلددّ َوم َح ًْد٥م ،سمدؾ ؾم ُٞم ًْد٠مل قمدـ ذًمدؽ
أيْم٤م ًمٞمس إُمر قمٜمد هذا
ّ
َّأو ًٓ إ ْن يم٤مٟم٧م ـم٤مقم٦م ٓ يٜمتٗمع هبذه اًمٓم٤مقم٦مُ ،صم َّؿ ً
وحي٤مؾم٥م قمٚمٞمف.
ُصمؿ ىم٤مل :وذم اًمّمحٞمح قمـ أيب هرير َة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿِ ( :
تًـس ظبـد
ََُْ
َّ
ِ
ِ
أي :دقم٤مء ُِمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
أي :ؾم٘مط وهٚمؽ ،وهذا ُمـ سم٤مب اًمدقم٤مءْ ،
افديْٚر)( ،تًس) سمٙمن اًمٕملمْ ،
وؾمدامه اًمٜمٌدل صدغم اهلل
قمٚمٞمف سم٤مهلالك ،عم٤مذا؟ عم٤مذا دقم٤م قمٚمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمذًمؽ (تًس ظبد افدرهؿ)؟
َّ
ٕضمؾ اًمددرهؿ ،ومٙم٠مٟمدف اختدذ هدذا
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٌدا ًمٚمدرهؿ ،وم٘مد اؾمتٕمٌده هذا اًمدرهؿ ،وهلذا قمٛمؾ هذه اًمٓم٤مقم٦م ْ
ِ
وضم َّؾَ ،
َ ٝم ِـ َ
اَت ََذ إِ ََل ُف َه َقا ُه﴾  ،ي٘مقل ِّ
اًمِمٜمْ ِ٘مٞمٓمِ ّل رمحف اهلل :وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أ َّن
﴿أ َؾ َر َأ ْي َ
اًمدرهؿ ُمٕمٌقدا ُمـ دون اهلل َقم َّز َ
ّمغم ًمف وير َيمَع ويًجد ،وإٟمام إذا اؾمتًٚمؿ هلقاه ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل َقم َّز وضم َّؾ ،وىم٤مده هقاه إمم ُم٤م ي ِ
اهلقى َصٜمَؿ ُي َّ
ٖمْم٥م اهلل
ُ
َ
ْ
ُ َ
ُ
()2

وضم َّؾ ،وم٘مد اختذه إهل ً٤م.
وضم َّؾ ،وإمم ُم٤م ُخي٤مًمػ أ ُْمر اهلل َقم َّز َ
َقم َّز َ
يمذًمؽ هٜم٤م عمَّ٤م ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( :تًس ظبد افدرهؿ) سمٛمٕمٜمك أ َّن هذا اًمدرهؿ اؾمدتٕمٌده ،وقمٛمدؾ
ٕضمؾ اًمدرهؿ ،ومٙم٠مٟمف شم٘مرب إمم هذا اًمدرهؿ هبذه اًمٕمٌ٤مدة.
هذه اًمٓم٤مقم٦م ْ
(تًس ظبد اخلّٔه ،)ٜوم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عمَّ٤م ىم٤مل( :تًس ظبد افدرهؿ ،تًس ظبد اخلّٔهـ ،ٜتًـس
ظبد اخلِّٔ )ٜأ َّن هم٤مًم٥م اًمتج٤مرات ذم ذاك اًمقىم٧م ُمرشمٌٓم٦م هبذه إُمقر ،إ َُّم٤م سم٤مُٕمقال أو هبذه إقمٞمد٤من ،يمٜم٤ميد٦م قمدـ

( )1ؾمقرة اًمٗمرىم٤من .23 :
( )2ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م .23 :
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ارشمٌ٤مط اإلٟمً٤من سم٤مًمدٟمٞم٤م ،وقمٛمؾ أظمرة ٕ ْضمؾ اًمدٟمٞم٤م ،ومٝمذه يمٜم٤مي٦م قمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م ،اخلٛمٞمّم٦م :اعم٘مّمقد هب٤م اًم٘مٓمٕم٦م ُِمـ
اًمٗمْم٦م ،وأ َُّم٤م اخلَ ِٛمٞم َٚم٦م :وم٤معم٘مّمقد هب٤م ٟمقع ُِمـ اًمثِّٞمَ٤مب.
(إن ُأظىل رِضَ ،وإِن َل ُي َ
ًط شخط) يٕمٜمل رو٤مه وؾمخٓمف ُمرشمٌط سمامذا؟ هبذه اًمدٟمٞم٤م ،وم٢م ْن ُأقمٓمل ُمٜمٝمد٤م ريض،
ٕضمؾ هذه اًمدٟمٞم٤م ،وهلذا ىم٤مل اسمـ ُقم َٛم َر ريض اهلل قمٜمف قمـ
وضم َّؾ ،ومٕمٚمف وقمٛمٚمف ْ
ٕضمؾ اهلل َقم َّز َ
وإ ْن ُُمٜمع ُمٜمٝم٤م ؾمخطْ ٓ ،
اخلقارج اًمذيـ ظمرضمقا قمغم ُقمثْ َامن وراُمقا ىمتٚمف ،وىمتٚمقه ً
ومٕمال ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه - ،ىم٤مل« :إِ َّٟم ََّام ِه َل َه ِذ ِه اًمد ْٟم َٞم٤مش،
يٕمٜمل ُم٤م ظمرضمتؿ هلل ،يمذسمتؿ إ ْن ُىم ْٚمتُُؿ :إ َّٟم٤م ظمرضمٜم٤م هلل ،أو ًمرومع راي٦م اإلؾمالم« ،إِ َّٟمَّام ِهل ه ِ
دذ ِه اًمدد ْٟم َٞم٤م إن ُأقمٓمٞمدتؿ ُِمٜمْ َٝمد٤م
َ َ َ
ْ
ٕضمؾ اهلل ،وهلذا دارت قمٚمٞمٝمؿ اًمدوائر.
روٞمتؿ َوإِن ُمٜمٕمتؿ ؾمخٓمتؿش ،ؾمخٓمٙمؿ هذا ٓ ٕ ْضمؾ اهلل ،ورو٤ميمؿ ٓ ْ
( َوإِن َل َ
أيْم٤م ُِمـ سم٤مب ُمٕم٤مودة اعمرض ،واًمدقم٤مء ُِمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
أي :هذا ً
يًط شخط ،تًس وإتُس)ْ ،
وؾمٚمؿ قمٚمٞمف أ ْن يٜم٘مٚم٥م قمغم رأؾمف.
( َوإِ َذا صٔؽ َؾ َ إتَش) ،هذا ُِمـ سم٤مب آؾمتٕم٤مرة ،إذا أص٤مسمتف اًمِمقيم٦م ومال ي٘مدر قمغم إظمراضمٝم٤م سم٤معمٜم٘م٤مش ،ىمٞمؾ:

ِ
وضم َّؾ ًمف أ ْن يًتٓمٞمع إظمراج هذا إُمر
إٟمف ُمـ سم٤مب اًمدقم٤مء قمٚمٞمف أٟمف ُيّم٤مب هبذا اًمداء وهبذا اعمرض ،ومال ُيٞمَن اهلل َقم َّز َ
اًمٞمًػم.
ُصمؿ ىم٤مل( :ضقبك فًبد آخذ ِ
بًْٚن ؾرشف)( ،ضقبك) :ىمٞمؾ :إهن٤م اؾمؿ ؿمجرة ذم اجلٜمََّّ٦م ،وىمٞمؾ :إهن٤م ًمٗمدظ يددل قمدغم
َّ
ٔؾ اهللِِ ،أصً ٞرأشف ،مٌزة ؿدمٚه)ِِ ( ،ف َشبِ ِ
اًمثٜم٤مء واعمدح( .فًبد آخذ بًْٚن ؾرشف ِِف َشبِ ِ
ٔؾ اهللِ َظـز َو َجـؾ) وهدذه
وضم َّؾ قمـ َٟم ْٗمًف ،وأٟمف سمذل ُيمُؾ رء
وضم َّؾ وسمٓم٤مقم٦م اهلل َقم َّز َ
يمٜم٤مي٦م قمـ ُم٤مذا؟ قمـ اًمتقاوع ،وأٟمف اؿمتٖمؾ سمٛمراد اهلل َقم َّز َ
ًمف ؾمٌح٤مٟمف.
سٚؿَ ٜـََ ٚن ِِف اف ِ
راش ،ٜوإِن َـََ ٚن ِِف اف ِ
راشَ ٜـََ ٚن ِِف احل ِ
(إن َـََ ٚن ِِف احل ِ
سٚؿ ،)ٜهذا ومٞمف إؿم٤مرة إمم أٟمف ٓ يريدد هبدذا
َ
اجلٝم٤مد طمظ اًمٜمَّ ْٗمس ،إ ْن يم٤من ذم اعم٘مدُم٦م ومٝمق ذم ُم٘مدُم٦م اجلٞمش ،وإ ْن يم٤من ذم اعم١مظمرة ،يٕمٜمل ووٕمف اًم٘م٤مئد ذم اعم١مظمرة،
ىم٤مئدً ا أو يم٤من َُم ُ٘مق ًدا عم٤مذا؟ ٕ َّن اًمداومع ًمف إرادة وضمف اهلل َقم َّز
أو يم٤من قمٛمٚمف ذم اعم١مظمرة يم٤من ذم اعم١مظمرة ٓ ،ييه أ ْن يم٤من ً
ِ
ِ
أي :إ ْن يم٤من ذم آظمر اجلٞمش ومٝمق ومٞمٝم٤مَ ( .وإِن ْاشتََْٖ َذ َن َل يٗذن فَ ُفَ ،وإِن َص ٍَ َع
وضم َّؾَ ( .وإِن َـََ ٚن ِِف افسٚؿَ ٜـََ ٚن ِِف افسٚؿْ )ٜ
َ
َل ُي َنٍع) عم٤مذا؟ ٕٟمف ًمٞمس ُِمـ أهؾ اجل٤مهً ،مٞمس مم َّـ يتٓمٚمٕمقن إمم اعمٜم٤مص٥م ،إمم اًم ُٕم ُٚم ِّق ،همػم ُمٕمروف ،وهلذا إذا اؾمت٠مذن
ِ
ٕمدرفَ ( ،وإِن َصـ ٍَ َع)َّ ٕ :ن اًمٖم٤مًمد٥م اًمدذي
قمغم اًمرؤؾم٤مء ،قمغم اعمٚمقك ،اؾمت٠مذن ذم أ ُْمر ُمـ إُمقرَ ،مل ُي١م َذنٟٕ :مف ٓ ُي َ
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يِمٗمع أصح٤مب اجل٤مه ،أصح٤مب اعمٙم٤مٟم٦م ،أصح٤مب اعمٜمزًم٦م هؿ اًمذيـ إذا ؿمدٗمٕمقا ُؿمد ِّٗمٕمقا ،ومٝمدذا اًمرضمدؾ إ ْن ؿمدٗمع َمل
يِم َّٗمعِ ،
وإن اؾمت٠مذن َمل ُي١م َذن ًمفً .مٙم َّـ هذا ٓ ييه وم٘مد دقم٤م ًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠م ْن يٌٚمغ هذه اًمدرضمد٦م ذم
ُ
ٕضمؾ أظمرة.
ٕضمؾ اًمدٟمٞم٤م وإٟمام ْ
اجلٜمََّّ٦مَّ ٕ :ن قمٛمٚمف هذا ٓ ْ
***
مح ِـ افر ِح ِ
ٔؿ
بِ ْس ِؿ اهللِ افر ْ َ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف وصحٌف أومْمؾ اًمّمالة وأشمؿ اًمتًٚمٞمؿ.
إشئِٜ
افسٗال :ؿٚل افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ِٕب افدرداء« :إِ َذا َؾٚخََ ر َت َؾ ٍَ ِ
ٚخ ْر بِ َُ َر ْي ٍ
ش»  .يسٖل افسٚئؾ هؾ هـذا
ْ
( )1

احلدي ٞصحٔح؟ وهؾ هذا مـ ظّؾ اجلٚهِٜٔ؟
دؼ
اجلقاب :احلدي٨م رواه اًمٌزار ،وقمغم يمؾ طم٤مل إن صح احلدي٨م ومٛمٕمٜم٤مهً :مق طمؼ إلٟمً٤من أن يٗم٤مظمر سمٜمًٌف َحلُ َّ
اصىَ ٍَك ـََِِْ َٜ َٕ ٚم ْـ َبْ ِل إِ ْش ًَم ِظ َ
ٔؾ» ...
ًم٘مريش ،يِمٝمد هلذا احلدي٨م أظمر ،ي٘مقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِن اهللَ ْ
ش ،واصىَ ٍَ ِِٚن ِمـ بْ ِل ه ِ
ِ ِ
ِ
ٚص ٍؿٍَ ،ؾَٖ ََِٕ ٚخ َٔ ٌٚر ِم ْـ ِخ َٔ ٍ
ٚر ِم ْـ
ْ َ َ
اصىَ ٍَك َبْل َهٚص ٍؿ م ْـ ُؿ َر ْي ٍ َ ْ
اصىَ ٍَك ُؿ َر ْي ًنَ ،ٚو ْ
إمم أن ىم٤ملَ « :و ْ
ِخ َٔ ٍ
ٚر»  .وهذا ُم٤م اؾمتدل سمف ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم «اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿش قمغم ومْمؾ ضمٜمس اًمٕمدرب قمدغم همدػمهؿ.
( )2

ًمٙمـ ٓ يدل هذا قمغم أن اإلٟمً٤من يٗمتخر سمحًٌف أو سمٜمًٌفً ،مٞمس سمٕمد اإلؾمالم ًمٚمٛمًٚمؿ ٟمً٥م إٓ اإلؾمالم.
افسٗال :م ٚافٍرق بغ افتقـؾ وافتقـٔؾ؟ وفق مثِتؿ فْ.ٚ
قمرومٜم٤مه سم٤مُٕمس هق اقمتامد اًم٘مٚم٥م ،واقمتامد اًم٘مٚم٥م ٓ يٙمدقن إٓ قمدغم اهلل قمدز وضمدؾ ،أُمد٤م
اجلقاب :اًمتقيمؾ يمام َّ
اًمتقيمٞمؾ ومٞمّمحٟٕ :مف ذم أُمقر حمًقؾم٦م وأُمقر َشم َت َ٠م َّشمَّك ًمٚمٌنم ،وهلذا قمغم اعمًٚمؿ أن يتقيمؾ قمغم اهلل ذم يمؾ أُمدقره وإذا
أراد أُمرا ُمـ إُمقر اًمتل يًتٓمٞمٕمٝم٤م اًمٌنم أن يقيمٚمٝمؿ قمغم هذا اًمٌمء .ويمام ذيمرٟم٤م سم٤مُٕمس ًمق ويمٚمد٧م ؿمخّمد٤م أن
ُخيرج قمٜمؽ صدىم٦م اًمٗمٓمر ،شمقيمٚمف وشمتٙمؾ قمغم اهلل قمز وضمؾ ذم ذًمؽ ،سمٛمٕمٜمدك ىمٚمٌدؽ يٕمتٛمدد قمدغم اهلل ،وشمقيمٚمدف ومدٞمام

(  )1أورده اهلٞمثٛمل ذم «اعمجٛمعش ( ،)6/10وىم٤مل « :رواه اًمٌزار وومٞمف ؾمٚمٞمامن سمـ أيب يمريٛم٦م وهق وٕمٞمػ ش.
(  )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ -سم٤مب ومْمؾ ٟمً٥م اًمٜمٌل صغم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ ،)2276مـ طمدي٨م وائٚم٦م سمـ إؾم٘مع.
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يًتٓمٞمٕمف ،أن يِمؽمي ًمؽ اًمّمدىم٦م وخيرضمٝم٤م.
افسٗال :م ٚحُؿ اشتخدام بًض افـتًمريـ افٍْسـٔ ،ٜافزجمـ ٜافًهـبٔ ،ٜافتـل َتِـق مــ ادحـٚذير افؼـظٜٔ
وادخٚفٍٚت ،وإمقر افقُهٜٔ؟
اجلقاب  :سم٤مًمٜمًٌ٦م عمً٠مًم٦م اًمؼمجم٦م اًمٕمّمٌٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مْمٞم٦م ىم٤مئٛمد٦م قمدغم ىمْمدٞم٦م ـمري٘مد٦م اإلىمٜمد٤مع ،وإؾمدٚمقب،
واًمٌالهم٦م ،وشمرشمٞم٥م إومٙم٤مر ،وـمري٘م٦م اًمتَّ ََّقضمف ًمٚمٜم٤مس ،وـمري٘م٦م اؾمتخدام اًمقؾم٤مئؾ ،ومال إؿمٙم٤مل ذم هذاً ،مٙمـ اًمتقؾمع
ذم هذا اًمٌ٤مب يمام هق احل٤مل قمٜمد اًمٌٕمض ،يم٘مْمٞم٦م اعمٌم قمغم اجلٛمر واعمٌم قمغم اًمزضم٤مج وٟمحق ذًمؽ ،ومٝمذه اًمذي ئمٝمر
أهن٤م ٟمقع ُمـ اًمِمٕمقذة.
افسٗال :م ٚظ ؿ ٜبٚب اإل يًمن بٚفهز ظذ إؿدار ِف ـتٚب افتقحٔد ،دٚذا ظَد ادٗفػ هذا افبٚب؟
اجلقاب :ذيمرٟم٤م سم٤مُٕمس أن اإليامن سم٤مًم٘مدر ومٞمف اًمتًٚمٞمؿ حلٙمؿ اهلل قمز وضمؾ وقمدم آقمؽماض قمغم اهلل ذم طمٙمٛمف
وهذا ٓ ؿمؽ ًمف قمالىم٦م سمٌ٤مب اإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر اًمذي هق إصؾ اًمً٤مدس ُمدـ أصدقل اإليدامن ،وأيْمد٤م ًمدف
قمالىم٦م سم٤مإليامن سم٤مهلل قمز وضمؾ .وهق اًمتًٚمٞمؿ حلٙمٛمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ومٛمـ ًمقازم اإليامن سمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن ُي ًَ ِّٚم َؿ
اعمرء ًم٘مْم٤مئف وىمدره اًمذي هق طمٙمٛمف.
افسٗال :بًمذا ُجيٚب مـ َأ ْص ََُؾ ظِٔف تًذي ٛاهلل فًِهٚة يقم افَٔٚم ٜظذ ذٕقِبؿ وهق افذي ؿدره؟
اجلقاب :سمال ؿمؽ هذه اًمِمٌٝم٦م هل اًمتل أوىمٕم٧م اًم٘مدري٦م اًمٜمٗم٤مة اًمذيـ هؿ اعمٕمتزًم٦م ذم سمدقمتٝمؿ ،وص٤مر ُمـ أصقل
اعمٕمتزًم٦م اًمٕمدل ،ويٕمٜمقن سم٤مًمٕمدل أن اهلل قمز وضمؾ مل خيٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مدً ،متٌ٤مدر هذه اًمِمٌٝم٦م إمم أذه٤مهنؿ ،يمٞمػ خيٚمدؼ
اهلل قمز وضمؾ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد صمؿ يٕمذهبؿ قمٚمٞمٝم٤م ،وهذه ؿمٌٝم٦م وم٤مؾمدة ،وذًمدؽ أن اهلل قمدز وضمدؾ أقمٓمدك اًمٕمٌدد اًمًدٛمع
واًمٌٍم واًمٕم٘مؾ وضمٕمٚمف ىم٤مدرا أن يٗمٕمؾ أو ٓ يٗمٕمؾ ،مل ُجيؼمه قمغم هذا اًمٕمٛمؾ ،وإن ىمدََّّ ره قمغم هذا اًمِمخصً ،مٙمـ مل
وسملم ًمف ـمريؼ
جيؼمه قمغم هذا اًمٕمٛمؾ ،يمام ُي َٔمـ يمح٤مل اًمريِم٦م ذم ُمٝم٥م اًمريح .وأرؾمؾ ًمف رؾمقٓ ،وأٟمزل ًمف اًمٙمت٥مّ ،
احلؼ وـمريؼ اًمْمالل ،وـمريؼ اجلٜم٦م وـمريؼ اًمٜم٤مر ،وم٢مذا ؾمٚمؽ هذا اًمٓمريؼ ؾمٚمٙمف سمٛمحض إرادشمف أم هق جمٌقر قمدغم
هذا؟ ؾمٚمٙمف سمٛمحض إرادشمف .وهلذا اإلٟمً٤من إذا ؾمدٛمع اعمد١مذن يًدتٓمٞمع أن ي٘مدقم ويتقود٠م ويدذه٥م إمم اعمًدجد،
ويًتٓمٞمع أن يٌ٘مك ذم ومراؿمف إمم أن خيرج اًمٜم٤مس ُمـ اًمّمالةً ،مٞمس هٜم٤مك ُمدـ يٛمٜمٕمدف وًمدٞمس هٜمد٤مك ُمدـ يدومٕمدف إمم
اًمّمالة ،إ ًذا هذا اًمٗمٕمؾ هق ومٕمؾ ًمإلٟمً٤من طم٘مٞم٘م٦م ،وهق اًمٗم٤مقمؾ ًمٗمٕمٚمف طم٘مٞم٘م٦م ،وهق اًمذي ؾمٞمًُ٠مل قمدـ هدذا اًمٗمٕمدؾ
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طم٘مٞم٘م٦م .ىمْمٞم٦م عم٤مذا ىمدََّّ ر اهلل قمز وضمؾ قمغم هذا اخلػم وعم٤مذا ىمدََّّ ر قمغم هذا اًمنم ،هذا سم٤مب واؾمع وُمـ أراد اًمتقؾمدع ذم
هذا إُمر ومٚمػمضمع إمم يمت٤مب «ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾش ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ،وم٘مد ؾم٤مق هذه اإليرادات ظمٓمقة ظمٓمقة ،سمام
إن ؿم٤مء اهلل ُي٘مٜمع اًم٘م٤مرئ.
افسٗال :أصُؾ ظع افَقل :بٖن إظًمل ٓ تتٍٚوت ظْد اهلل بٚفُثرة؟
اجلقابٟ :مٕمؿ ،يٕمٜمل ًمٞمً٧م اًمٕمؼمة سمٙمثرة إقمامل ومحً٥م قمٜمد اهلل قمز وضمؾ ،سمؾ اًمٕمؼمة سمحًـ إقمامل ٓ ،ؿمؽ
إذا اضمتٛمع احلًـ واًمٙمثرة هذا ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مءً ،مٙمـ ًمق ضم٤مءٟم٤م إٟمًد٤من ويمد٤من يًدٌح اهلل قمدز وضمدؾ سمٕمدد
اًمّمالة ،ؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل واهلل أيمؼم ؾمٌٕملم ُمرة ،وُمداوم قمغم هذا اًمٕمٛمؾ ،وؿمخص آظمر يًٌح صمالث وصمالصملم
ُمرة ،أهيؿ أيمثر قمٛمال؟ ص٤مطم٥م اًمًٌٕملم ،وأهيام أومْمؾ ،ص٤مطم٥م اًمثالث واًمثالصملمٕ :ن هذا واومدؼ اًمًدٜم٦م ،وهدذا
ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م ،ومٚمٞمً٧م اًمٕمؼمة سمٙمثرة اًمٕمٛمؾ.
افسٗال :هؾ مراظِٚت جلًمظ ٜمسجدي وإتبٚظل فرؽبْٚتؿ يًتز مـ افريٚء؟
اجلقاب ،ٓ :سمؾ هذا ُمـ اًمًٜم٦م إذا مل يٙمـ ذم ذًمؽ إظمالل سمٌمء ُمـ واضمٌ٤مت اًمّمالة ،ومد٤مًمٜمٌل صدغم اهلل قمٚمٞمدف
وؾمٚمؿ يم٤من ُيراقمل طم٤مل أصح٤مسمف ذم اًمّمالة ،وهلذا يم٤من إذا سمٙمروا َسم َّٙمَّر ،وإذا شم٠مظمروا شم٠مظمر ،إذا ؾمٛمع صٞم٤مح اًمّمٌل
قمجؾ ذم اًمّمالة ،وأٟمٙمر قمغم ُمٕم٤مذ قمٜمدُم٤م يم٤من يٓمٞمؾ هبؿ صالة اًمٕمِم٤مء ومل يراقمل طم٤مل ُمـ ظمٚمٗمف ،يمد٤مٟمقا أصدح٤مب
َّ
ْـَ ٝيـُ ٚم ًَـُ ٚذ» .
زراقم٦م وهلذا ي٠مشمقن ُُمتْ َٕمٌِلم ،وم٠مطمدهؿ ىمٓمع اًمّمالة ،وىم٤مل ًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :أ َؾتـٌ ٚن َأ ْٕ َ
( )1

ومٛمراقم٤مة طم٤مل اعمّمٚملم هذا ُمـ اًمًٜم٦م ،وهذا ُمـ وم٘مف اإلُم٤ممً ،مٙمدـ سمنمدط أٓ شمٙمدقن هدذه اعمراقمد٤مة قمدغم طمًد٤مب
واضمٌ٤مت اًمّمالة ،أو صٗم٦م اًمّمالة ،أو ؾمٜمـ اًمّمالة.
افسٗال :مٚذا ظـ ْشوح ـتٚب افتقحٔد فِنٔخ ُمّد؟
ىمدديام،
اجلقاب :اًمٙمت٤مب وهلل احلٛمد ًمف جمٛمققم٦م ُمـ اًمنموح واًمتٕمٚمٞم٘مد٤مت ،وىمدد ذح هدذا اًمٙمتد٤مب اًمٕمٚمدامء
ً
وطمديثً ٤م ُمـ اعمٕم٤مسيـً ،مٙمـ سمال ؿمؽ ُمـ أوؾمٕمٝم٤م وأومْمٚمٝم٤م وأؿمٛمٚمٝم٤م ذح طمٗمٞمده اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل سمدـ
حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم يمت٤مسمف «شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمدش ،وهٜم٤مك أيْم٤م «ومتح اعمجٞمدش ،وهٜم٤مك أيْم٤م «ذح اًمِمٞمخ حمٛمد

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إذان -سم٤مب ُمـ ؿمٙم٤م إُم٤مُمف إذا ـمقل ( ،)705وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة -سم٤مب اًم٘مراءة ذم اًمٕمِم٤مء (ُ ،)465مـ
طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام.
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اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهللش ،ذح واوح وُمًٌط.
***
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مح ِـ افر ِح ِ
ٔؿ
بِ ْس ِؿ اهللِ افر ْ َ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم .ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
افً َِ ًَم َء َوإُ َم َر َاء
ٚع ُ
ٚب َم ْـ َأ َض َ
َب ُ
لحِِ ِ
ٔؾ َمَ ٚحر َم ُف َؾ ََ ْد َ
ِِف َ ْلح ِر ِ
اَت َذ ُه ْؿ َأ ْر َب ًٚبٚ
يؿ َمَ ٚأ َحؾ اهللُ َأ ْو َ ْ
ٚس ي ِ
قلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
ؽ َأ ْن َتْْ ِز َل َظ َِْٔ ُُ ْؿ ِح َج َٚر ٌة ِم َـ افس ًَم ِءَ ،أ ُؿ ُ
قص ُ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ
َو َؿ َٚل ْاب ُـ َظب ٍ ُ
قن َؿ َٚل َأ ُبق َب ُْ ٍر َو ُظ َّ ُر؟! .
َو َت َُقفُ َ
( )1

()2

 ٝفِ ََ ْق ٍم َظ َر ُؾقا ْ ِ
َو َؿ َٚل ِ
ٚن ،واهللُ َت ًَ َٚػ َي َُ ُ
قل:
مح ُد ْب ُـ َحْْبَ ٍؾَ :ظ ِجبْ ُ
قن إِ َػ َر ْأ ِي ُش ٍْ َٔ َ
ٚد َو ِصحتَ ُفَ ،و َي ْذ َه ُب َ
اإل ْشَْ َ
اإل َم ُٚم أَ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ ُ َ
افؼ ُك فَ ًَِ ُف
ُيٚفِ ٍُ َ
قن َظ ْـ َأ ْم ِره َأن ُته َٔب ُٓ ْؿ ؾ ْت َْ ٌ ٜأَ ْو ُيه َٔب ُٓ ْؿ َظ َذ ٌ
﴿ َؾ ِْ َٔ ْح َذ ِر افذ َ
اب َأف ٌ
ٔؿ﴾ َأ َت ْدري َم ٚافٍْ ْت َْ ُٜ؟ افٍْ ْت َْ ُْ ٜ
ِ
ِِ
ِ
َش ٌء ِم َـ افز ْي ِغ َؾَٔ ْٓ َِ َ
ؽ .
إِ َذا َرد َب ًْ َض َؿ ْقفف َأ ْن َي ََ َع ِف َؿ ِْبِف َ ْ
( )3

()4

ِ
ي ْب ِـ َحٚتِ ٍؿ َ :إٔ ُف َش ِّ َع افْبِل َصذ اهللُ َظ َِْٔ ِف َو َشِ َؿ َي َْ َر ُأ َه ِذ ِه أ َي ََ ﴿ :ٜ
اَت َُذوا َأ ْحبَ َٚر ُه ْؿ َو ُر ْهبَ َّٚن ُ ْؿ َأ ْر َبً ٚبٚ
َو َظ ْـ َظد ٍّ
مـ ُد ِ
ُير ُمق َن َمَ ٚأ َحؾ اهللُ َؾتُ َُحر ُمق َٕ ُف َو ُُيِ ُِّق َن َمَ ٚحر َم اهللُ َؾتُ ِح ُِّق َٕ ُف؟
ون اهللِ﴾ َؾ َُ ِْ ُ
 ٝفَ ُف« :إِٕ ٚفَ ْسًََْْ َٕ ٚبُدُُ ُه ْؿ َؿ َٚلَ :أفَْٔ َس ُ َ
( )5

( )6

( ) 1هق :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 سم ـ 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
ؿمٝمرا ،وطمدث قمٜمف سمجٛمٚم٦م ص٤محل٦م .شمقذم ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم ،وًمف إطمدى وؾمٌٕملم ً
ؾمٜم٦م( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء -330/5
وؾمٚمؿ ً
ٟمحقا ُمـ صمالصملم ً
.)353
( )2اٟمٔمر« :جمٛمقع اًمٗمت٤موىش ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م (.)215/20
(  )3ؾمقرة اًمٜمقر.63 :
( )4اٟمٔمر «شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمدش (ص .)483
(  )5هق :قمدي سمـ طم٤مشمؿ سمـ قمٌد اهلل اًمٓم٤مئل ،أسمق وه٥م وأسمق ـمريػ :أُمػم ،صح٤ميبُ ،مـ إضمقاد اًمٕم٘مالء .يم٤من رئٞمس ـمٞمئ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم.
وىم٤مل اسمـ إصمػم :ظمػم ُمقًمقد ذم أرض ـمٞمئ وأقمٔمٛمف سمريم٦م قمٚمٞمٝمؿ .ويم٤من إؾمالُمف ؾمٜم٦م  9هد ،وؿمٝمد ومتح اًمٕمراق ،صمؿ ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م وؿمٝمد اجلٛمؾ
وصٗملم واًمٜمٝمروان ُمع قمكم .ووم٘مئ٧م قمٞمٜمف .قم٤مش أيمثر ُمـ ُمئ٦م ؾمٜم٦م .وهق اسمـ طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل اًمذي ييب سمجقده اعمثؾ .شمقذم ؾمٜم٦م 68هد( .هتذي٥م
اًمٙمامل.)524/19 :
(  )6ؾمقرة اًمتقسم٦م.31:
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ؽ ِظبٚد ُْتؿ» رواه َأمحدُُ و َا ِ ِ
ِ
ي َو َحسَْ ُف.
َؾ َُ ِْ ُ
فسمذ ُّ
َ :ٝب َذَ ،ؿ َٚلَ :ؾت ِْ َ َ َ ُ
َ َ ُ َْ َ ْ
()1

طمرم اهلل
اٟمت٘مؾ اعم١مًمػ إمم هذا اًمٌ٤مب ،أٓ وهق سم٤مب ُمـ أـم٤مع اًمٕمٚمامء وإُمراء ذم حتريؿ ُم٤م أطمؾ اهلل وحتٚمٞمؾ ُم٤م َّ
وم٘مد اختذهؿ أرسم٤مسم٤م .وذًمؽ أٟمف عم٤م يم٤مٟم٧م اًمٓم٤مقم٦م ُمـ أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدةٟ ،مٌف اعم١مًمػ هبذه اًمؽممج٦م أن ُمـ ظمّم٤مئص اهلل قمدز
وضمؾ ،وُمـ ظمّم٤مئص رسمقسمٞمتف ،أن ًمف احلؼ وطمده ذم اًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ ،ذم اًمٓم٤مقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ،وُم٤م قمدداه ومدال دمد٥م
ـم٤مقمتف إٓ إذا يم٤مٟم٧م َشم ٌَ ًٕم٤م ًمٓم٤مقم٦م اهلل وـم٤مقم٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ٚب َم ْـ َأ َضَ ٚع اف ًُ َِ ًَم َء َوإُ َم َر َاء)َ ( ،م ْـ ) هٜم٤م إُم٤م أن شمٙمقن ذـمٞم٦م وضمقاهب٤م (وم٘مد اختذهؿ أرسم٤مسم٤م) وهدذا
ي٘مقلَ ( :ب ُ
هق اًمذي ئمٝمر ،وإُم٤م أن شمٙمقن ُمقصقًم٦م سمٛمٕمٜمك (اًمذي) سم٤مب اًمذي يٓمٞمع اًمٕمٚمامء وإُمراء ذم حتريؿ ُم٤م أطمدؾ اهلل أو
حتٚمٞمؾ ُم٤م طمرم اهلل ،وم٘مد اختذهؿ أرسم٤مسم٤م.
ذيمر اًمٕمٚمامء وإُمراءٕ :ن هم٤مًمٌ٤م ه١مٓء هؿ اًمذيـ يتٌََّّٕمٝمؿ اًمٜم٤مس ،ومٝم١مٓء ذم ضم٤مٟم٥م اًمنمع اًمذيـ هؿ اًمٕمٚمدامء،
وأوًمئؽ ذم ضم٤مٟم٥م اًمًٞم٤مؾم٦م ،وإٓ ًمق أـم٤مع أي خمٚمقق يم٤مئٜم٤م ُمـ يم٤من ذم حتٚمٞمؾ ُم٤م طمرم اهلل أو حتريؿ ُم٤م أطمؾ اهلل وم٘مدد
اختذه رسم٤م ُمـ دون اهلل قمز وضمؾً ،مٙمٜمف ٟمص قمغم اًمٕمٚمامء وإُمراءٕ :هنؿ هم٤مًمٌ٤م هؿ اًمذيـ يٖمؽم هبؿ اًمٜم٤مس ذم ذًمؽ.
ذيمر أصمر اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف( :يقؿمؽ أن شمٜمزل قمٚمٞمٙمؿ طمج٤مرة ُمـ اًمًامء .أىمقل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وشم٘مقًمقن ىم٤مل أسمق سمٙمر وقمٛمر).
يقؿمؽ :أي ي٘مرب ويدٟمق ،أن شمٜمزل قمٚمٞمٙمؿ طمج٤مرة ُمـ اًمًامء ،أي سمٕمذاب ُمـ قمٜمد اهلل قمز وضمؾ ،وهذا إصمر ًمف
ىمّم٦م ،أو ًمف طم٤مدصم٦م ،وذًمؽ أن اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف يم٤من ي٘مقل :إن اًمًٜم٦م هل اًمتٛمتع ذم احل٩م ،أن يتٛمتع اإلٟمً٤من
حيرم سم٤محل٩م ،ويًتدل قمغم ذًمؽ سمحدي٨م« :فَق
ذم ٟمًٙمف ،سمٛمٕمٜمك أن يٚمٌل سم٤مًمٕمٛمرة ذم أؿمٝمر احل٩م ،صمؿ يتحٚمؾ ُمٜمٝم٤م صمؿ ُ ْ
دره
ِ ٝم ْـ َأ ْم ِري َمْ ٚاشتََدْْ َب ْر ُت» ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :دَُ ٚش َْ ُ
ْاشتَ َْ َب ِْ ُ
َ ٝاَلدْْ َ
ـر ًة»  ،و َأ ُْم ُ
ي َو َجل ًَ ِْتُ َُُٓ ٚظ ّْ َ
ِ
ـر ُة ِِف َ
احلـ، »ٟ
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ٕصح٤مسمف اًمذيـ مل يًقىمقا اهلدي أن يتحٚمٚمقا سمٕمٛمرة ،وىمد٤ملَ « :دخََ َِـ ٝاف ًُ ّْ َ
( )3

( )2

( )4

( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن -وُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م ( ،)3095وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اًمؽمُمذيش.
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتٛمٜمل -سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :فق اشتَبِ ،)7230( »ٝوُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احل٩م -سم٤مب طمج٦م
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ )1218مـ طمدي٨م ضم٤مسمر.
(ُ )3م٤م ىمٌٚمف.
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احل٩م -سم٤مب طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)1218
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وم٘م٤مًمقا :أًمٕم٤مُمٜم٤م هذا؟ ىم٤مل« :ب ْؾ َِٕب ِد أبِ ٚد»  ،وهلذا اسمـ قمٌ٤مس يم٤من يرى اًمتٛمتعُ .مـ يم٤من يٜم٤مفمره يم٤من يرى ِ
اًم٘مران،
َ
َ
َ
َ
( )1

ويًتدل سمرأي أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمامٕ :هنام مل يٙمقٟم٤م يري٤من اًمتٛمتع ،ومٖمْم٥م قمٚمٞمف اسمـ قمٌد٤مس ،وىمد٤مل هدذا
اًمٙمالم( :يقؿمؽ أن شمٜمزل قمٚمٞمٙمؿ طمج٤مرة ُمـ اًمًامء) ،واًمًٌ٥م أٟمٙمؿ ىم٤مسمٚمتؿ ىمقل اًمرؾمقل صغم اهلل وقمٚمٞمف وؾمدٚمؿ،
وقم٤مروتؿ ىمقل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مقل همػمه -سم٘مقل أيب سمٙمر وقمٛمر -وم٢مذا يم٤من هذا ُمع أيب سمٙمر وقمٛمدر
ريض اهلل قمٜمٝمام ،ومه٤م اًمٚمذان أُمرٟم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ٟم٘متدي هبام يمام ذم «اًمّمحٞمحش« :ا ْؿتََدُُ وا بِٚفِ َذ ْي ِـ ِم ْـ
ِ ِ
ِ
ِ
قُهَ ٚي ْر ُصدُُ وا»  ،يٕمٜمل أسم٤م سمٙمر وقمٛمرَ « ،ظ َِ ْٔ ُُ ُْؿ بِ ُسْتِل َو ُشْ ُِ ٜ
يـ
اخل َِ ٍَـٚء افراصـد َ
َب ًْدى َأ ِِب َب ُْ ٍْر َو ُظ َّ َر» « ،إِ ْن َيتبِ ًُ ُ َ
ِ
غ ِم ْـ َب ًْ ِدي»  .إذا يم٤من هذا إُمر ُمع هذيـ اًمّمح٤مسمٞملم اجلٚمٞمٚملم ومام اًمٔمـ سمٛمـ ىم٤مسمؾ ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
ادَ ْٓدي َ
( )2

( )3

( )4

وؾمٚمؿ وقم ٤مروف سم٘مقل آطم٤مد اًمٜم٤مس .وهذا هق اًمِم٤مهد ُمـ إيراد اعم١مًمػ هلذا إصمر.
وهلذا ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل :أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمـ اؾمتٌ٤مٟم٧م ًمف ُؾمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يٙمـ ًمف
أن يدقمٝم٤م ًم٘مقل أطمد يم٤مئٜم٤م ُمـ يم٤منُ ،مـ فمٝمرت ًمف ُؾمٜم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واؾمتٌ٤من وصمٌت٧م قمٜمده ومال جيقز ًمف
سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال أن يدع هذه اًمًٜم٦م ويتٌع ىمقل همػمه.
صمؿ ىم٤مل :وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد -إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م :-قمجٌ٧م ًم٘مقم قمرومقا اإلؾمٜم٤مد وصحتف.
اًمٕمج٥م يٓمٚمؼ ويراد سمف أطمٞم٤مٟم٤م آؾمتحً٤من يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ
َ ٝو َي ْسـخََ ُرو َن﴾  ،وم٤معم٘مّمدقد
يم٤من يٕمجٌف اًمتٞم٤مُمـ  .ويٓمٚمؼ ويراد سمف اإلٟمٙم٤مر ،وُمٜمف ىمقل اهلل قمز وضمؾَ ﴿ :ب ْؾ َظ ِجبْ َ
( )1

( )5

( )1أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب احل٩م -سم٤مب ومًخ احل٩م (.)2980
( )2أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)385/5وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط« :طمدي٨م طمًـ سمٓمرىمف وؿمقاهده دون ىمقًمف« :يمًٙمقا سمٕمٝمد قمامرش وهذا
إؾمٜم٤مد وٕمٞمػش.
(  )3أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ( ،)3662واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سم٤مب ومْمؾ أيب سمٙمر
اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف (ُ ،) 97مـ طمدي٨م طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ،وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش ( )1142سمٚمٗمظ« :إِ ْن ُيىِ ِع َ
افَ ْق ُم َأ َبَ ٚب ُْ ٍر
َو ُظ َّ َر َي ْر ُص ُدوا».
(  )4أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)126/4وأسمق داود ذم يمت٤مب اًمًٜم٦م -سم٤مب ذم ًمزوم اًمًٜم٦م ( ،)4607واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم
أظمذ سم٤مًمًٜم٦م واضمتٜم٤مب اًمٌدع ( ،)2676واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سم٤مب اشمٌ٤مع ؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم ( ،)44وصححف إًمٌ٤مين ذم
«صحٞمح اجل٤مُمعش (.)2549
( )5اعمجٛمقع (.)319 / 1
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اإلٟمٙم٤مر قمغم ه١مٓء .وُم٘مّمقد اإلُم٤مم أمحد هٜم٤م آؾمتحً٤من أم اإلٟمٙم٤مر؟ اإلٟمٙم٤مرُ ،يٜمٙمر قمدغم ىمدقم قمرومدقا اإلؾمدٜم٤مد
وصحتف ،أؿم٤مر هٜم٤م إمم أن اًمت٘مٚمٞمد ىمٌؾ سمٚمقغ احلج٦م ٓ ُيذم ص٤مطمٌفُ ،مـ ىمٚمد ؿمخّم٤م مل شمٌٚمٖمف احلج٦م ومال ُيذم قمغم هذا
إُمرٕ :ن هذا ُىمّم٤مرى ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف اضمتٝم٤مده إن يم٤من ُمـ أهؾ آضمتٝم٤مدً ،مٙمـ اًمدذم يتقضمدف عمدـ قمدرف اإلؾمدٜم٤مد
وصحتف ،سمٛمٕمٜمك قمرف اًمدًمٞمؾ ،صمؿ يذه٥م إمم ظمالف ُم٤م دل قمٚمٞمف هذا اًمدًمٞمؾ ،سمٜم٤مء قمغم ُم٤مذا؟ ًمٞمس سمٜم٤مء قمدغم دًمٞمدؾ
آظمر قمٜمده  ،وإٟمام سمٜم٤مء قمغم رأي ومالن أو ومالن ،وهلذا ىم٤مل :يذهٌقن إمم رأي ؾمٗمٞم٤من ،اعم٘مّمقد سمف :ؾمٗمٞم٤من اًمثقري رمحف
اهلل ،ويم٤من ًمف أشمٌ٤مع ،ويم٤من ًمف ُمذه٥م يم٤مٕئٛم٦م إرسمٕم٦مً ،مٙمـ اٟمدصمر هذا اعمذه٥م .وم٤مإلُم٤مم أمحد ُيٜمٙمر قمغم ه١مٓء اًمذيـ
قمرومقا اإلؾمٜم٤مد صمؿ يذهٌقن إمم رأي ؾمٗمٞم٤من اًمذي يٙمقن خم٤مًمٗم٤م ومٞمف حلدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهذا وم٘مط ُمـ
سم٤مب اًمتٛمثٞمؾ ،وإٓ طم٤مؿم٤م ؾمٗمٞم٤من أن خي٤مًمػ ُؾمٜم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،صمؿ إذا ظم٤مًمػ اعمتٌقع طمديث٤م ًمٚمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومال جيقز ًمٚمت٤مسمع أن يت٤مسمٕمف قمغم هذا إُمر ،وهذا اًمذي أًمػ ٕضمٚمف ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل يمت٤مسمف «رومع
اعمالمش .ومٝم١مٓء إئٛم٦م ُمٕمذورون ذم خم٤مًمٗم٦م أي طمدي٨م ،ويمام ذيمر اًمِمٞمخ :ىمد يٙمقن هذا احلدي٨م مل يٌٚمغ هذا اإلُم٤مم،
ىمد يٙمقن هذا احلدي٨م مل يثٌ٧م قمٜمده ،ىمد يٙمقن هذا احلدي٨م يرى هذا اإلُم٤مم أٟمف ُمٜمًقخ ،ىمد يرى هذا اإلُم٤مم أن ًمف
شم٠مويؾ ،ومٝمق ُمٕمذور ذم ذًمؽً ،مٙمـ اًمت٤مسمع اعم ٘مٚمد ًمإلُم٤مم اًمذي سم٤مٟم٧م ًمف اًمًٜم٦م وفمٝمرت ًمف احلج٦م وصمٌ٧م قمٜمده احلدي٨م
ومال جيقز ًمف أن يدع احلدي٨م ًمرأي هذا اإلُم٤مم أو ًمٖمػم اإلُم٤مم.
ِ
ِ
ِ
ِ
صمؿ ىم٤مل :واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلَ ﴿ :ؾ ِْٔح َذ ِر اف ِذيـ ُ َ ِ
اب﴾  ،أشمدري ُم٤م
ُيٚف ٍُق َن َظ ْـ َأ ْم ِره َأن ُتُهٔبَ ُٓ ْؿ ؾتَْْ ٌَ ٜأ ْو ُيهٔبَ ُٓ ْؿ َظ َذ ٌ
َ
َ ْ
( )2

اًمٗمتٜم٦م؟ اًمٗمتٜم٦م اًمنمكً ،مٕمٚمف إذا رد سمٕمض ىمقًمف أن ي٘مع ذم ىمٚمٌف رء ُمـ اًمزيغ ومٞمٝمٚمؽ.
ِ
اؾمتدل اإلُم٤مم أمحد قمغم ُمـ شمرك ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مقل أطمد ذم هذه أيد٦مَ ﴿ :ؾ ِْ َٔ ْح َ
يـ
ـذ ِر افـذ َ
َُ
ُيٚفِ ٍُق َن َظ ْـ َأ ْم ِر ِه﴾ ،خي٤مًمٗمقن قمـ أُمره اًمذي صمٌ٧م أن قمٜمده أٟمف أُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن شمّمٞمٌٝمؿ اًمٗمتٜمد٦م،
اًمْم َّح٤مك أٟمف ىم٤مل :يٓمٌع قمغم ىمٚمٌف سمًٌ٥م هذه اعمخ٤مًمٗم٦م ومال ُي ْ١م َُم ُـ أن ُئمٝمر
وومن اًمٗمتٜم٦م سم٤مًمنمك ،وهلذا ُٟمُ٘مؾ قمـ اإلُم٤مم َّ
اًمٙمٗمر سمٚمً٤مٟمف.
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم :وم٢مذا يم٤من اعمخ٤مًمػ أُمره ىمد ُطم ِّذر ُمـ اًمٙمٗمر واًمنمك أو ُمـ اًمٕمذاب إًمٞمؿ ،دل قمغم أٟمف ىمد

(  )1ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت.12 :
(  )2ؾمقرة اًمٜمقر.63 :
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يٙمقن ُُم ْٗم ِْمٞم ً٤م إمم اًمٙمٗمر أو إمم اًمٕمذاب إًمٞمؿ .اهلل قمز وضمؾ عم٤م َّ
طمذر ُمـ ظم٤مًمػ أُمره أن قم٘مقسمتف رسمام شمٙمقن اًمٙمٗمر أو
اًمٕمذاب إًمٞمؿ ،ومٝمذا يدل قمغم أٟمف رسمام ُيٗميض هذا اعمخ٤مًمػ إمم اًمٙمٗمر أو إمم اًمٕمذاب إًمٞمؿ.
ي٘مقلً :مٕمٚمف إذا رد سمٕمض ىمقًمف أن ي٘مع ذم ىمٚمٌف رء ُمـ اًمزيغ ومٞمٝمٚمؽ.
قِب ْؿ﴾ .
اًمزيغ هذا طمّمؾ ًمف سمًٌ٥م أٟمف رد اًمًٜم٦م :وهلذا ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :ؾ ًَِم َزا ُؽُقا َأ َزا َغ اهللُ ُؿ ُِ َ ُ
( )1

وهلذا يً٠مل اًمٌٕمض ،ه١مٓء ٓ ٟم٘مقل همػم اعمًٚمٛملم ،هد١مٓء اعمًدٚمٛمقن اًمدذيـ ودٚمقا ذم سمد٤مب آقمت٘مد٤مد ممدـ
يقصٗمقن سم٤مًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ،سمؾ ويقصٗمقن سم٤مًمٕم٘مقل ُمـ اعمتٙمٚمٛملم وهمػمهؿ ،يمٞمػ مل هيتددوا سمٕم٘مدقهلؿ إمم احلدؼ ُمدع
ؾمٝمقًمتف وىمرسمف إًمٞمٝمؿ ،هؿ ُمًٚمٛمقن وي٘مرءون يمالم اهلل قمز وضمؾ ،ومٚمامذا مل يق َّوم٘مقا ًمٚمحؼ يمام ُو ِّومؼ همػمهؿ؟ ِقم ْٚم ًام أهنؿ
سمٚمٖمقا ُمـ اًمٕمٚمؿ ُمٌٚمٖمف ،وسمٚمٖمقا ُمـ اًمذيم٤مء ُمٌٚمٖمف .اإلُم٤مم اًمرازي رمحف اهلل يٕمتؼم ُمـ أذيمٞم٤مء اًمٕم٤ممل ،وُمع ذًمدؽ ي٘مدقل
قمٜمف ؿمٞمخ اإلؾمالم :إٟمف يذيمر ذم اعمً٠مًم٦م اًمقاطمدة أيمثر ُمـ اصمٜمل قمنم ىمقٓ ،اًم٘مقل احلؼ ٓ يٕمرومدف وهلدذا ٓ يدذيمره،
يٕمٜمل ًمٞمتف ذيمر اًم٘مقل احلؼ ورده أو ٟم٘مْمف ،يذيمر ذم اعمً٠مًم٦م أيمثر ُمـ قمنمة أىمقال اًم٘مقل احلؼ ًمٞمس ُمدـ سمٞمدٜمٝمؿُ ،مد٤م
قِب ْؿ﴾ٕ :هنؿ اًمتٛمًقا احلؼ ُمـ همػم ـمري٘مدف .وهلدذا
اًمًٌ٥م؟ واًمًٌ٥م ىمقل اهلل قمز وضمؾَ ﴿ :ؾ ًَِم َزا ُؽُقا َأ َزا َغ اهللُ ُؿ ُِ َ ُ
ىم٤مل اًمرازي:
ّنٚي ٜإؿدام افًَقل ظَٚل *** وأـثر شًل افًٚدغ ض ل
وَل ٕستٍد مـ بحثْ ٚضقل ظّرٕ *** ٚشقى أن ْجًْ ٚؾٔف ؿٔؾ وؿٚل
وإٓ ًمق ؾمٚمٙمقا ُم٤م ؾمٚمؽ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،أهنؿ َصدََ ُروا قمدـ يمتد٤مب اهلل وؾمدٜم٦م رؾمدقًمفَ ،و َو َر ُدوا قمٚمدٞمٝمام،
ًُمق ِّوم٘مقا ًمٚمحؼ يمام ُو ِّومؼ همػمهؿ ًمٚمحؼ.
ِ
يـ ُ َ
ُيٚفِ ٍُق َن َظ ْـ َأ ْم ِر ِه﴾ .أيْم٤م اؾمتدل هب٤م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل ًَم َّدام ؾم٠مًمف رضمؾ ُمـ أيـ
هذه أي٦مَ ﴿ :ؾ ِْ َٔ ْح َذ ِر افذ َ
ُأ ِهؾ؟ ىم٤مل :أٟم٤م أريد اًمٕمٛمرة ،وهق ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ،ىم٤ملُ :مـ أيـ ُأ ْطم ِرم ؟ ىم٤ملُ :مـ طمٞم٨م َأ َه َّؾ اًمٜمٌل صدغم اهلل قمٚمٞمدف
وؾمٚمؿُ ،مـ ذي احلٚمٞمٗم٦م ،ىم٤مل ٓ :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ،أريد أن أطمرم ُمدـ اعمًدجد ُ -مًدجد رؾمدقل اهلل  -يٕمٜمدل أقم٘مدد
اإلطمرام ُمـ اعمًجد .يمؿ سملم اعمًجد وذي احلذيٗم٦م؟ ىمراسم٦م ؾمٌٕم٦م يمٞمٚمقُمؽمات ،ذم هذه احلدود ،ىم٤مل :أظمِمك قمٚمٞمؽ
اًمٗمتٜم٦م ،ىم٤مل :أي ومتٜم٦م ذم أُمت٤مر أزيده٤م ،أي ومتٜم٦م ذم يمقين ُم٤م أطمرُم٧م ُمـ ذي احلٚمٞمٗم٦م وًمٙمٜمل أطمرُم٧م ىمٌؾُ ،مـ ُمًجد
(  )1ؾمقرة اًمّمػ.5 :
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ِ
يـ ُ َ
ُيٚفِ ٍُق َن َظ ْـ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،مـ اًمروو٦م اًمنميٗم٦م .ىم٤مل :أمل شمًٛمع ىمقل اهلل قمز وضمؾَ ﴿ :ؾ َِْٔ ْح َذ ِر افذ َ
ِ
ِ
ِ
در َم
َأ ْم ِره َأن ُتهٔبَ ُٓ ْؿ ؾتَْْ ٌ ،﴾ٜيمقٟمؽ ظم٤مًمٗم٧م أُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أو ومٕمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ ،أ ْطم َ
ُمـ هذا اعمٙم٤من وأٟم٧م شمريد أن حترم ُمـ ُمٙم٤من همػمه ،هذا ومٞمف خم٤مًمٗم٦م .وهلذا اإلُم٤مم أمحد رمحدف اهلل ي٘مدقلٟ :مٔمدرت ذم
اعمّمحػ ومقضمدت ذم اعمّمحػ أيمثر ُمـ صمالث وصمالصملم آي٦م يمٚمٝم٤م شم٠مُمر سمٓم٤مقم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .وإذا يمد٤من
أيْم٤م اهلل قمز وضمؾ َّ
طمذر ُمـ أن رومع اًمّمقت قمغم صقشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم رسمام يٙمقن ؾمٌٌ٤م ذم طمٌدقط اًمٕمٛمدؾ،
رومع اًمّمقت وم٘مط ،ومام اًمٔمـ سم٤معمخ٤مًمٗم٦م؟! شم٠مُمٚمقا ىمقل اهلل قمز وضمؾَ َٓ ﴿ :تَر َؾًقا َأصقا َت ُُُؿ َؾـق َق صـق ِ
ت افْبِـل َو َٓ
ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ
َ َْت َٓ ُروا فَ ُف بِٚفْ ََ ْق ِل َـ ََج ْٓ ِر َب ًْ ِو ُُ ُْؿ فِ َب ًْ ٍ
ض َأن َ ْلح َب َط َأ ْظ ًَمفُ ُُ ُْؿ َو َإٔتُ ُْؿ َٓ َت َْن ًُ ُرو َن﴾  ،يمقن اإلٟمً٤من يرومع وم٘مدط صدقشمف
( )1

ومقق صقت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذا ُُم ْ١م ِذن أن حتٌط أقمامًمف ،وهلذا أىمًؿ اهلل ؾمدٌح٤مٟمف وشمٕمد٤ممم سمٜمٗمًدف ،ىمد٤مل:
ؽ َٓ ي ْٗ ِمُُْق َن﴾ ،وهذا أقمٔمؿ ىمًؿ ذم اًم٘مرآن﴿ ،حتك ُُيُّ َ ِ
حت ِّٙمِّدؿ،
ـج َر َبْٔـَْ َُٓ ْؿ﴾  ،يمقٟمدؽ ٓ ُ َ
قك ؾ ًَٔم َص َ
َ َ َ ُ
﴿ َؾ َ َو َرب َ ُ
( )2

أهقن ُمـ يمقٟمؽ حتٙمؿ همػمه وشم٘م٤مسمؾ طمٙمٛمف سمحٙمؿ همػمه؟ وهذا هق اًمقاىمع ذم ُمثؾ طم٤مل ه١مٓء اًمذيـ أؿمد٤مر إًمدٞمٝمؿ
اعمّمٜمػ رمحف اهلل.
صمؿ ذيمر طمدي٨م قمدي سمـ طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل ريض اهلل قمٜمف أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مرأ هذه أي٦م:
ِ
اَت َُذو ْا َأ ْحبَ َٚر ُه ْؿ َو ُر ْهبَ َّٚن ُ ْؿ َأ ْر َبً ٚب ٚمـ ُد ِ
﴿ َ
ٔح ا ْب َـ َم ْر َي َؿ ﴾...أي٦م  .وم٘مٚمد٧م :إٟمد٤م ًمًدٜم٤م ٟمٕمٌددهؿ .ىمد٤مل:
ون اهللِ َوادَس َ
« َأفَٔسقا ُُيرمق َن مَ ٚأحؾ اهللُ َؾتُُحرمق َٕف ،و ُُيِ ُِّق َن م ٚحرم اهللُ َؾتُ ِ
ُح ُِّق َٕ ُف» ،وم٘مٚم٧م :سمغم ،وم٘م٤ملَ « :ؾتِ ِْ َ
ؽ ِظبََ ٚد ُ ُْت ْؿ»  .رواه
َ ُ ُ َ
َ ُ َ َ
َ َ َ
ُْ
( )3

()4

( )5

أمحد واًمؽمُمذي وطمًٜمف ،واحلدي٨م طمًـ يمام ذيمر اعم١مًمػ.

(  )1ؾمقرة احلجرات.2 :
(  )2ؾمقرة اًمٜمً٤مء.65 :
(  )3شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
(  )4ؾمقرة اًمتقسم٦م.31 :
ِِ
اًم٘مر ِ ِ
ِ ِ ِ
اَت ُذوا َأ ْح َب َٚر ُه ْؿ َو ُر ْه َب َّٚنُ ْؿ َأ ْر َب ًٚبِ ٚم ْـ ُد ِ
ون اهللِ﴾ِ َ ،
ذ ُك َّ
(  )5سمٚمٗمظَ ﴿ :
أي ُ٦م،
٤مقم ِ٦م َسم َّٞمٜمَ ُف ُ
اًمٓم َ
آين قمٜمْ َد َُم٤م َٟم َز ًَم ْ٧م َهذه َ
اهلل ِ َهب َذا اًمٜمَّ ِّ
س ُ
ص ُ ْ ِّ
يح اًمٕم ٌَ َ٤مرة ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َو َىم َرأَ َه٤م َر ُؾم ُ
اهلل َقمٜمْ ُف َ -و َيم َ
ٍماٟمِ اٞم٤م َوم َ٠م ْؾم َٚم َؿَ :-ي٤م َر ُؾمقل اهللًَِ ،م ًْٜمَ٤م َٟم ْٕم ٌُ ُد ُه ْؿ
يض ُ
٤من َٟم ْ َ
قل اهللِ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َقم َغم َأ ْص َح٤مسمِفَ ،ىم َ٤مل َقمدي ْسم ُـ َطم٤مشم ٍؿ َر َ
قٕف؟» َىم َ٤مل :سم َغم َىم َ٤ملً « :إذا تِ ِْ َؽ ِظب ِ
اهلل َؾ ُت ِح ُِ َ
ٚد ُ ُْت ْؿ» أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش
قن َمَ ٚأ َحؾ ُ
ُير ُم ُ
ُير ُم َ
َىم َ٤ملَ « :أ َف ْٔ َس ُُيِ ُِّ َ
َ
َ
اهلل َؾ ُت َحر ُم َ ُ
قٕ ُفَ ،و ُ َ
قن َمَ ُ ٚ
(.)353/6
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قمدي سمـ طم٤مشمؿ ريض اهلل قمٜمف يم٤من ٟمٍماٟمٞم٤م صمؿ أؾمٚمؿ قمغم قمٝمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،اسمدـ طمد٤مشمؿ اًمٓمد٤مئل
اَت َُذو ْا َأ ْحبَ َٚر ُه ْؿ َو ُر ْهبَ َّٚن ُ ْؿ َأ ْر َبً ٚبـ ٚمــ ُد ِ
اعمِمٝمقرًَ .م َّدام ؾمٛمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يتٚمق هذه أي٦مَ ﴿ :
ون اهللِِ﴾،
شمقىمع قمدي ريض اهلل قمٜمف أن اًمٕمٌ٤مدة شمٕمٜمل اًمًجقد ،شمٕمٜمل اًمريمقع ،شمٕمٜمل اًمدقم٤مء شمٕمٜمل اًمذسمح ،يمام هق احل٤مل احل٤مصؾ
ًمٙمٗم٤مر ىمريش ،ومٛمٌ٤مذة ىم٤مل ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ي٤م رؾمقل اهللُ ،م٤م يمٜم٤م ٟمٕمٌدهؿُ ،م٤م يمٜم٤م ٟمٕمٌد ه١مٓء إطمٌد٤مر
واًمرهٌ٤من ،واحلؼم :قم٤ممل اًمٞمٝمقد ،واًمراه٥م :قم٤ممل اًمٜمّم٤مرى ،وم٘م٤ملَ « :أفَ ْٔ ُسقا»ً ،مٞمً٧م اًمٕمٌ٤مدة وم٘مط ُم٘مّمقرة قمغم هدذه
إُمقر اًمتل شمقىمٕم٧مَ « ،أفَٔسقا ُُيرمق َن مَ ٚأحؾ اهللُ َؾتُُحرمق َٕف ،و ُُيِ ُِّق َن م ٚحـرم اهللُ َؾتُ ِ
ُح ُِّق ََٕـ ُف»َ « ،ؾتِ ِْ َ
ـؽ ِظ َبـَ ٚد ُ ُْت ْؿ»،
َ ُ ُ َ
ُْ َ ُ َ َ
َ َ َ
ىمْمٞم٦م اًمتحريؿ واًمتحٚمٞمؾٕ :ن اًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ ُمـ ظمّم٤مئص اهلل قمز وضمؾ ،وُمـ طم٘مقق اهلل قمز وضمؾ اًمتدل ٓ
ينميمف ومٞمٝم٤م همػمه ،ومٛمـ اختذ ُمع اهلل قمز وضمؾ خمٚمقىم ٤م حيٚمؾ ُم٤م طمرم اهلل ومٞمحٚمف ،وحيرم ُم٤م أطمؾ اهلل ومٞمحرُمف ،وم٘مد قمٌده
واختذه رسم٤م ُمـ دون اهلل.
ٚب
َب ٌ

ِ
ؽ َو َمُ ٚأ ِٕز َل ِمـ َؿبِِْ َ
قن َأّن ُ ْؿ َآمُْقاْ بِ ًَم ُأ ِٕز َل إِفَْٔ َ
ٚـ ُّقاْ إِ َػ
ون َأن َيتَ َح َ
ؽ ُي ِر ُيد َ
يـ َي ْز ُظ ُّ َ
َؿ ْقفُ ُف َت ًَ َٚػَ ﴿ :أ ََل ْ َت َر إِ َػ افذ َ
ٚن َأن ي ِوِٓؿ َض ًَٓ ب ًِ ًٔدا﴾ أي ِ
ِ
ٚؽ ِ
قت َو َؿ ْد ُأ ِم ُر ْ
افى ُ
ٚت.
َ
َ
وا َأن َي ُْ ٍُ ُرواْ بِف َو ُي ِر ُيد افنْٔىَ ُ ُ ُ ْ
ٔؾ ََُل ْؿ َٓ ُت ٍْ ِس ُدوا ِِف ْإَ ْر ِ
َو َؿ ْقفُ ُفَ ﴿ :وإِ َذا ؿِ َ
قن ﴾ .
ض َؿٚفُقا إِٕ ًَم َٕ ْح ُـ ُم ْهِِ ُح َ
( )1

( )2

َو َؿ ْقفُ ُفَ ﴿ :و َٓ ُت ٍْ ِس ُدوا ِِف ْإَ ْر ِ
ض َب ًْ َد إِ ْص َ ِح َٓ. ﴾ٚ
اجل ِ
َو َؿ ْقفُ ُفَ ﴿ :أ َؾ ُح ُْ َؿ َ
قن ﴾ .
ٚهِِٔ َِ ٜيبْ ٌُ َ
َأن َر ُش َ
قن َه َق ُاه َتبَ ًً ٚفِـ ًَم
َو َظ ْـ َظبْ ِد اهللِ ْب ِـ ُظ َّ َر
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ َؿ َٚلُ َٓ « :ي ْٗ ِم ُـ َأ َح ُد ُـ ْؿ َحتك َي ُُ َ
( )3

()4

( )6 ( )5

(  )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء.60 :
(  )2ؾمقرة اًمٌ٘مرة.11 :
(  )3ؾمقرة إقمراف.56 :
(  )4ؾمقرة اعم٤مئدة.52 :
(  )5هٙمذا ىم٤مل ،واًمّمقاب قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو.
( )6هق :قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤م ص سمـ وائؾ اًمًٝمٛمل اسمـ ه٤مؿمؿ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؿ سمـ قمٛمرو سمـ هّمٞمص سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ
هم٤مًم٥م .اإلُم٤مم ،احلؼم ،اًمٕم٤مسمد ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واسمـ ص٤مطمٌف ،أسمق حمٛمد.وىمٞمؾ :أسمق قمٌد اًمرمحـ .وىمٞمؾ :أسمق ٟمّمػم اًم٘مرر،
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احلج »ٜبِِ٘شَْ ٍ
ِ
ِجئْ ُ ِ
ٔح َر َو ْيَْ ُٚه ِِف ـِتَ ِ
ٚب « ُ
يَ « :ح ِد ٌ
ٔح».
ٚد َص ِح ٍ
يَ ٞصح ٌ
 ٝبِف» َؿ َٚل افْ َق ِو ُّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ف
ٚـ ُؿ إ ِ َػ ُمـ َحّ ٍد َظ ِر َ
ي َٕتَ َح َ
َو َؿ َٚل افن ًْبِ ُّل َـ َ
غ َر ُج ٍؾ م َـ ادَُْٚؾَ َ
ٚن َب ْ َ
قم ٌَ ،ٜؾ ََ َٚل افَٔ ُٓقد ُّ
غ َو َر ُج ٌؾ م َـ افَٔ ُٓقد ُخ ُه َ
ون افر ْصق َةَ ،ؾٚت ٍَ َََ ٚأ ْن يْٖتَِٔ ٚـ ِ
ٚـؿ إِ َػ افْٔٓ ِ
ِ
ٚهًِِْ ٚف ُج َٓ َْْٔ َٜ
قد :فَ ًَِِ َّ ُف َأّن ُ ْؿ َيْٖ ُخ ُذ َ
َُ
َ
َ َ
َإٔ ُف َٓ َيْٖ ُخ ُذ افر ْص َق َةَ ،و َؿ َٚل ادَُْٚؾ ُؼ َٕتَ َح َ ُ
ِ
قن﴾ .
ٚـ ًَم إِفَ ْٔ ِفَ ،ؾَْ َزفَ ْ
َؾ َٔتَ َح َ
يـ َي ْز ُظ ُّ َ
َ ﴿ :ٝأ ََل ْ َت َر إِ َػ افذ َ
ِِ ٝف َر ُج َِ ْ ِ
أخ ُر إ ِ َػ َـ ًْ ِ
َوؿِ َ
ْ ٛب ِـ
س َاؾ ُع إِ َػ افْبِل َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ َو َؿ َٚل َ
غ ْ
ٔؾَ َٕ « :زفَ ْ
اختَ َه ًَمَ ،ؾ ََ َٚل َأ َح ُد ُ َ
ُهَ َ َٕ ٚ
إ َ ْْش ِ
فُ ،ثؿ َتر َاؾ ًَ ٚإِ َػ ُظّرَ ،ؾ َذ َـر فَ ُف أَ َح ُد ُُه ٚافْ َِه ََ ٜؾ ََ َٚل فِِ ِذي ََل ير َض بِرش ِ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ:
َ ُ
ْ َْ
َ
َ
ََ
َ
َ
ؽ؟ َؿ َٚلًَٕ :ؿ َؾ َرضبف بِٚفسٔ ِ
َأ َـ َذفِ َ
ػ َؾ ََتَ َِ ُف» .
َ ْ َ َُ
ْ
()1

()2

()3

سمٕمد أن ذيمر اعم١مًمػ سم٤مب ُمـ أـم٤مع إُمراء واًمٕمٚمامء ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل وم٘مد اختذهؿ أرسم٤مسم٤م ُمدـ دون اهلل ،قم٘مدد هدذا
اًمٌ٤مب وذًمؽ أن هذا اًمٌ٤مب ومٞمف اإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ رد اًمتح٤ميمؿ إمم همػم اهلل ورؾمقًمف ،ومٚمف قمالىم٦م ُمٌ٤مذة سم٤مًمٌ٤مب اًمدذي
ىمٌٚمف.
ِ
ؽ َو َمُ ٚأ ِٕز َل ِمـ َؿبِِْ َ
يـ َي ْز ُظ ُّق َن َأّن ُ ْؿ َآمُُْق ْا بِ ًَم ُأ ِٕز َل إِفَْٔ َ
ؽ ُي ِريدُُ و َن َأن َيتَ ََحَ ٚـ َُّق ْا
ذيمر أي٦م إوممَ ﴿ :أ ََل ْ َت ََر إِ َػ افذ َ
إِ َػ افىُ ٚؽ ِ
ُقت َو َؿدْْ ُأ ِم ُرو ْا َأن َي ُْ ٍُ ُرو ْا بِ ِف﴾.
حيٙمؿ سمٖمػم ُم٤م
اًمٓم٤مهمقتُ :مٌ٤مًمٖم٦م ُمـ اًمٓمٖمٞم٤من ،ويمؾ ُطمٙمؿ ظم٤مًمػ طمٙمؿ اهلل ورؾمقًمف ومٝمق ـم٤مهمقت ،ويمؾ طم٤ميمؿ َ ْ
قمرومدف اسمدـ اًم٘مدٞمؿ
أٟمزل اهلل قمغم رؾمقًمف ومٝمق ـم٤مهمقت ،هذا قمغم وضمف اخلّمقص .واًمٓم٤مهمقت قمغم وضمف اًمٕمٛمقم ُمد٤م َّ
وذيمرٟم٤مه ُمرارا :جم٤موزة احلد .هذه أي٦م :اًم٘مقل اًمّمحٞمح ٟمزًم٧م ذم سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم ،وهلذا اهلل قمز وضمؾ ٟمٌف إمم أن ُمـ
اًمًٝمٛمل .وأُمف :هل رائٓم٦م سمٜم٧م احلج٤مج سمـ ُمٜمٌف اًمًٝمٛمٞم٦م ،وًمٞمس أسمقه أيمؼم ُمٜمف إٓ سم٢مطمدى قمنمة ً
ؾمٜم٦م ،أو ٟمحقه٤م .وىمد أؾمٚمؿ ىمٌؾ أسمٞمف -ومٞمام
سمٚمٖمٜم٤م . -وي٘م٤مل :يم٤من اؾمٛمف اًمٕم٤مص ،ومٚمام أؾمٚمؿ همػمه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمٌد اهلل .وًمفُ :مٜم٤مىم٥م ،وومْم٤مئؾ ،وُم٘م٤مم راؾمخ ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ،
مج٤م .يٌٚم غ ُم٤م أؾمٜمد :ؾمٌع ُم٤مئ٦م طمدي٨م ،اشمٗم٘م٤م ًمف قمغم ؾمٌٕم٦م أطم٤مدي٨م ،واٟمٗمرد اًمٌخ٤مري سمثامٟمٞم٦م ،وُمًٚمؿ
قمٚمام ً
محؾ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
سمٕمنميـ .ويمت٥م اًمٙمثػم سم٢مذن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمرظمٞمّمف ًمف ذم اًمٙمت٤مسم٦م سمٕمد يمراهٞمتف ًمٚمّمح٤مسم٦م أن يٙمتٌقا قمٜمف ؾمقى اًم٘مرآن ،وؾمقغ ذًمؽ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  .صمؿ اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع سمٕمد اظمتالف اًمّمح٤مسم٦م  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -قمغم اجلقاز وآؾمتحٌ٤مب ًمت٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م .سمٛمٍم،
ودومـ سمداره اًمّمٖمػمة ؾمٜم٦م مخس وؾمتلم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)89-75/5
( )1أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم «اًمًٜم٦مش ( ،)14ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم «فمالل اًم٘مرآنش ( ،)15وىم٤مل« :وٕمٞمػش.
( )2أظمرضمف اًمقاطمدي ذم «أؾمٌ٤مب اًمٜمزولش (ص .)107
( )3ذيمره اًمقاطمدي ذم «أؾمٌ٤مب اًمٜمزولش (ص .)108

94

ـتٚب افتقحٔد
فِنٔخ محد افتقجيري

ًمقازم اإليامن سم٤مهلل قمز وضمؾ ،واإليامن سمرؾمقًمف ،واإليامن سمام أٟمزل ،اًمتح٤ميمؿ إمم ذقمف ،اًمتح٤ميمؿ إمم يمت٤مسمف وؾمٜمتف ،وإذا
حت٤ميمٛمقا إمم همػم ُم٤م أٟمزل اهلل وم٘مد حت٤ميمٛمقا إمم اًمٓم٤مهمقت﴿ ،و َؿدْْ ُأ ِمرو ْا َأن ي ُْ ٍُـرو ْا بِ ِ
ـف َو ُي ِريـدُُ افنـ ْٔىَُ ٚن َأن ُي ِوـِ ُٓ ْؿ
َ
َ ُ
ُ
َض ًَٓ َب ًِٔدًً ا﴾ ،ه١مٓء اًمذيـ اؾمتٌدًمقا طمٙمؿ اهلل قمز وضمؾ سمحٙمؿ اًمٓم٤مهمقت .ويمام ذيمرت ًمٙمؿ أن يمؾ طمٙمؿ يٜم٤مىمض
طمٙمؿ اهلل قمز وضمؾ أو يٕم٤مرض طمٙمؿ اهلل قمز وضمؾ ومٞمٕمتؼم ـم٤مهمقشم٤م.
وًمٕمكم أؿمػم هٜم٤م إمم ُمٚمحظ ي٘مع ومٞمف سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م ظم٤مص٦م ُمـ يٕمٞمِمقن ذم اًمٌالد همػم اإلؾمالُمٞم٦مُ ،م٤م يًٛمك سمٌالد
إىمٚمٞم٤مت ،ظم٤مص٦م ذم سمالد اًمٖمرب ،وىمد ؾمٛمٕمٜم٤م ُمـ طم٤مل ه١مٓء يمثػما ،سمؾ ضمٚمًٜم٤م ُمع ُمـ اسمتُُكم هبذا إُمر ،وًمألؾمػ
هم٤مًمٌ٤م ُم٤م ي٘مع هذا ُمـ اًمٜمً٤مءُ ،مـ أظمقاشمٜم٤م اعمًٚمامت ،وذًمؽ أن اًمزواج ذم شمٚمؽ اًمٌالد وأطمٙم٤مم اًمٜمٙم٤مح واًمٓمالق أو ُم٤م
يًٛمك سم٤مٕطمٙم٤مم اًمِمخّمٞم٦م ،شمٚمؽ اًمدول َو َيم َٚم ْت َٝم٤م إمم اعمرايمز اإلؾمالُمٞم٦م ،ومٝمل اًمتل شمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح ،وهل اًمتدل أيْمد٤م
حتٙمؿ سم٤مًمٓمالق سملم اعمًٚمٛملم إذا وىمع ُمٜمٝمؿ رء ُمـ ذًمؽً .مٙمـ سمٕمض اًمٜمً٤مء إذا وىمع سمٞمٜمٝم٤م وسملم زوضمٝمد٤م ظمدالف،
واطمتدم إُمر سمٞمٜمٝمام ،وأرادت اًمٜمٙم٤مي٦م سمف ،جل٠مت إمم اعمح٤ميمؿ اًمقوٕمٞم٦م قمٜمدهؿ ،وذًمؽ أن اعمح٤ميمؿ قمٜمدهؿ حتٙمؿ سمٖمػم
ذع اهلل ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م ،هؿ إذا ضم٤مءهؿ اًمِمخص ورومع اًم٘مْمٞم٦م طمٙمٛمقا وأًمزُمقا اعمحٙمقم قمٚمٞمف سم٤محلٙمؿ ،وإذا ذهٌ٤م
وشمراوٞم٤م أن يتح٤ميمام إمم اعمريمز اإلؾمالُمل أو اعمًجد أو ُم٤م ووٕمف اعمًدٚمٛمقن ذم أُمدقرهؿ اًمِمخّمدٞم٦م ُىمٌِدؾ احلٙمدؿ
وصدِِّّ ق قمٜمدهؿ يمج٤مٟم٥م ٟمٔم٤مُمل وىم٤مٟمقينً ،مٙمـ اعمرأة شمٕمٚمؿ أهن٤م إذا ذهٌ٧م إمم اعمريمز أو إمم اعمًجد أٟمف َؾمٞمُحٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ
ُ
سمنمع اهلل ًمٞمس هل٤م إٓ اعمٝمر وم٘مطً ،مٙمـ إذا ذهٌ٧م إمم حم٤ميمٛمٝمؿ ومًٞمُحٙمؿ هل٤م سم٤مًمٌٞم٧مٟٕ :مف رسمام هذا اًمٌٞم٧م اًمذي اؿمؽماه
هذا اًمرضمؾ وسمف إصم٤مث ،قمٚمام سم٠من إصم٤مث اؿمؽماه اًمرضمؾ ،وسمٜمّمػ صمروة وُم٤م يٛمٚمدؽ هدذا اًمرضمدؾ ،وهدذا ظمدالف
ِ
يـ َي ْز ُظ ُّق َن َأّن ُ ْؿ َآمُُْق ْا بِ ًَم ُأ ِٕز َل
اًمنمع ،وم ُٞمخِمك قمغم ُمثؾ ه١مٓء أن َي ّْمدُُ ق قمٚمٞمٝمؿ ىمقل اهلل قمز وضمؾَ ﴿ :أ ََل ْ َت ََر إِ َػ افذ َ
ؽ ي ِريدُُ و َن َأن يتََحَ ٚـَّق ْا إِ َػ افىُ ٚؽ ِ
ِ
ِ
إِفَ ْٔ َ
ُقت﴾ .شمٕمٚمؿ اعمرأة أن هذا طمٙمؿ اهلل قمز وضمؾ ،صمؿ شمٚمج٠م إمم
َ َ ُ
ؽ َو َمُ ٚأ ِٕز َل مـ َؿ ْبِ َ ُ
طمٙمؿ اًمٓم٤مهمقت ُمـ َـمق ِ
اقم َٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م وسمرو٤م ٟمٗمًٝم٤م ،وشمًتٌدل طمٙمؿ اهلل قمز وضمدؾ هبدذا احلٙمدؿُ ،خيِمدك قمٚمٞمٝمد٤م أن
َ
يّمدُ ق قمٚمٞمٝم٤م ُمثؾ هذه أي٦م.
ُ
ٔؾ ََُل ْؿ َٓ ُت ٍْ ِسدُُ و ْا ِِف إَ ْر ِ
صمؿ ذيمر ىمقل اهلل قمز وضمؾَ ﴿ :وإِ َذا ؿِ َ
ض َؿٚفُق ْا إِٕ ًَم َٕ َْح ُـ ُم ْهِِ ُحق َن﴾ .
( )1

ُمٜم٤مؾمٌ٦م هذه أي٦م ًمٚمٌ٤مب أن اًمتح٤ميمؿ إمم همػم اهلل قمز وضمؾ ُمـ أيمؼم اًمٗمً٤مد ذم إرض ،وهلذا ىم٤ملَ ﴿ :وإِ َذا ؿِ َ
ٔـؾ

(  )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة.11 :
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فَـ ُٓ ْؿ َٓ ُت ٍْ ِسدُُ و ْا﴾ ،واإلومً٤مد أطمٞم٤مٟم٤م يٙمقن إومً٤مد طمز يمٝمدم اًمٌٞمقت ،وإهالك احلرث واًمٜمًؾ ،وًمدٞمس هدذا هدق
اعم٘مّمقد ذم أي٦م ،وىمد يٙمقن اإلومً٤مد ُمٕمٜمقي٤م ،سم٢مفمٝم٤مر اًمٗمً٤مد ذم إرض سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل قمز وضمدؾ ،سم٢مفمٝمد٤مر اًمنمدك،
سم٢مفمٝم٤مر اًمٌدع ،وُمـ ذًمؽ اًمتح٤ميمؿ إمم همػم ُم٤م أٟمزل اهلل ،وم٤مًمتح٤ميمؿ إمم همػم ُم٤م أٟمزل اهلل ُمـ اإلومً٤مد ذم إرض ،واهلل
ٔؾ فَـ ُٓ ْؿ َٓ ُت ٍْ ِسدُُ و ْا ِِف إَ ْر ِ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقلَ ﴿ :وإِ َذا ؿِ َ
ض َؿٚفُق ْا إِٕ ًَم َٕ َْح ُـ ُم ْهِِ ُحق َن﴾ ،هذه هل طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ذم
يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من ،يم٤مٟمقا ومٕمال ذم زُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يتح٤ميمٛمقن إمم همػم ُم٤م أٟمزل اهلل ويرون أن هذا ُمـ
اإلصال ح ،يمذًمؽ ذم وىمتٜم٤م هذا هٜم٤مك ُمـ يدقمق إمم اؾمتٌدال طمٙمؿ اهلل قمز وضمؾ سمحٙمؿ اًمٌنم ،إمم اؾمتٌدال ذع اهلل
قمز وضمؾ سمتٚمؽ اًم٘مقاٟملم اًمتل ضمٚمٌقه٤م ُمـ دول اًمٙمٗمر ويزقمٛمقن أهنؿ ُمّمٚمحقن ،أهنؿ ُم٤م يريدون إٓ اإلصالح ،أن
هذا هق اًمذي يٜم٤مؾم٥م هذا اًمزُمـ ،يدقمقن إمم ُمٜم٤مىمْم٦م طمٙمؿ اهلل قمز وضمؾ وذع اهلل قمز وضمؾ ذم اعمرأة ،وذم ضم٤مٟم٥م
آىمتّم٤مد ،وذم ضم٤مٟم٥م آضمتامع ،وذم ضم٤مٟم٥م اًمٓمالق ،ويزقمٛمقن أهنؿ ُمّمٚمحقن ،هذه هل طم٤مل اعمٜمد٤موم٘ملم ذم قمٝمدد
َ ٝأ ْي ِدي
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذم زُمٜمٜم٤م هذا ،واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقلَ ﴿ :ط َٓ َر افْ ٍَ َسُ ٚد ِِف افْ َز َوافْبَ ْح ِر بِ ًَم َـ ََسبَ ْ
افْ ِ
ٚس﴾  ،هذا اًمٗمً٤مد اًمذي هق اًمٗمً٤مد اعمٕمٜمقي ،اًمنمك واًمٌدع واعمٕم٤مي واًمٙمٌ٤مئر فمٝمرت ذم اًمؼم واًمٌحر سمًٌ٥م
( )1

ُم٤م يمًٌتف أيدي اًمٜم٤مس.
صمؿ أيْم٤م ىم٤ملَ ﴿ :وَٓ ُت ٍْ ِسدُُ و ْا ِِف إَ ْر ِ
ض َب ًْدََ إِ ْص َ َِح َٓ ﴾ٚواعمٜم٤مؾمٌ٦م أن اًمتح٤ميمؿ إمم ُم٤م أٟمزل اهلل هق اإلصدالح
( )2

طم٘مٞم٘م٦م واًمتح٤ميمؿ إمم همػمه هق اإلومً٤مد سمؾ هم٤مي٦م اإلومً٤مد.
اجل ِ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َؾ ُح ُْ َْؿ َ
ٚهِِٔ َِ ٜي ْب ٌُُق َن﴾  ،سمٛمٕمٜمك أومحٙمؿ أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يرشمْمقن ويريدون ،وطمٙمؿ اجل٤مهٚمٞم٦م
( )3

يم٤مٟمقا يتح٤ميمٛمقن إمم ـمقاهمٞمتٝمؿ ،وإمم ُيم َّٝم٤مهنؿ ،وإمم همػم ُم٤م أٟمزل اهلل قمز وضمؾ ،ومٝم١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن يًٕمقن إمم اؾمتٌدال
طمٙمؿ اهلل قمز وضمؾ سمحٙمؿ أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ،يريدون أن يٙمقن أهؾ اإلؾمالم ذم واىمٕمٝمؿ وطمٞم٤مهتؿ وُمٕم٤مؿمٝمؿ قمغم ُم٤م يم٤من
قمٚمٞمف أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ،يتح٤ميمٛمقن إمم همػم ُم٤م أٟمزل اهلل ،واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقلَ ﴿ :و َمـ ُي َنٚؿِ ِؼ افر ُش َ
قل ِمـ َب ًْ ِد َمـٚ
َتبغ فَف ُاَلدََ ى ويتبِع َؽَر شبِ ِ ِ ِ
ٚءت َم ِه ًرا﴾  ،وم٤مًمذي يًٕمك إمم شمٖمٞمػم طمٙمؿ
غ ُٕ َُقف ِف َمَ ٚت ََقػ َو ُٕ ُْهِِ ِف َج َْٓ َؿ َو َش ْ
ٔؾ ادُ ْٗمْ َ
َ َ ُ
ََ ْ َْ َ
()4

(  )1ؾمقرة اًمروم.41:
(  )2ؾمقرة إقمراف.56 :
(  )3ؾمقرة اعم٤مئدة.50 :
(  )4ؾمقرة اًمٜمً٤مء.115 :
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اهلل قمز وضمؾ هق ذم واىمع إُمر ُمـ اعمِم٤مىملم هلل قمز وضمؾ وًمرؾمقًمف.
صمؿ ىم٤مل :قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملُ َٓ ( :ي ْٗ ِم ُـ َأ َحدُُ ُـ ُْؿ َحتك َي ُُُق َن َه َقا ُه َتبَ ًًٚ
ْ ٝبِ ِف) .احلدي٨م رواه اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م ،وصححف -يمام ذيمر اعم١مًمػ -اإلُم٤مم اًمٜمقوي ،أُم٤م اسمـ رضم٥م
فِـ ًَم ِجئْ ُ
وم٠مؿم٤مر إمم وٕمػ هذا احلدي٨م ،وًمٕمؾ ُمٕمٜم٤مه صحٞمح طمتك وإن يم٤من ذم ؾمٜمده ُم٘م٤مل.
( َٓ ُي ْٗ ِم ُـ َأ َحدُُ ُـ ُْؿ) ،اإليامن اًمٙم٤مُمؾَ ( ،حتك َي ُُُق َن َه َقا ُه) ،واهلقى هق اعمٞمؾ ،واعم٘مّمقد سمف هٜم٤م ُمٞمؾ اًمٜمٗمس إمم ُم٤م
يِمتٝمٞمف اًمٓمٌع ،وم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقلُ َٓ ( :ي ْٗ ِم ُـ) اعمًٚمؿ إيامٟم٤م يم٤مُمال طمتك يٙمقن ُمًتًٚمام عم٤م ضمئد٧م سمدف
فم٤مهرا وسم٤مـمٜم٤م ،وذيمر هٜم٤م اهلقىٕ :ن اهلقى هم٤مًمٌ٤م يدقمق ص٤مطمٌف إمم ظمالف ُم٤م أراد اهلل وأراد اًمرؾمقل ،وهلدذا ذيمدر
سمٕمض اًمت٤مسمٕملم رمحٝمؿ اهلل ىم٤مل :إن اهلل قمز وضمؾ ُم٤م ذيمر اهلقى ذم يمت٤مسمف إٓ ذُمف ،ومٚمؿ ي٠مي اهلقى إٓ ذم ُمٕمرض اًمذم.
ؿم٤مهد هذا احلدي٨م ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ يمثػمَ ﴿ ،و َمَ ٚـََ ٚن دُ ِ ْٗ ِم ٍـ َو َٓ ُم ْٗ ِمَْ ٍَ ٜإِ َذا َؿ َ ٙاهللُ َو َر ُشقفُ ُف َأ ْم ًرا َأن َي ُُُق َن
ََُلؿ ِْ
اخل َ َر ُة ِم ْـ َأ ْم ِر ِه ْؿ﴾ َ ﴿ .و َمَ ٚـََ ٚن فِـ ُّ ْٗ ِم ٍـ َو َٓ ُم ْٗ ِمَْ ٍَٓ ،﴾ٜطمظ َو َص َٗم ُٝمؿ سم٤مإليامن ،ومٚمٞمس هذا ُمـ ُم٘مت٣م اإليامن
ُ
اًمذي اشمّمٗمقا سمف﴿ ،إِ َذا َؿ َ ٙاهللُ ورشقفُف َأمرا َأن ي ُُُق َن فَـٓؿ ِْ
اخل َ َر ُة﴾ ،سمٛمٕمٜمك أن يٙمقن هلؿ آظمتٞم٤مر ي٘مٌٚمدقن أو ٓ
ُ ُ
َ
ََ ُ ُ ًْ
( )1

ي٘مٌٚمقن ،سمؾ اٟمتٝمك إُمر ،إذا ضم٤مء طمٙمؿ اهلل أو ضم٤مء طمٙمؿ رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،مل يٌؼ ًمإلٟمً٤من ظمٞم٤مر ،اٟمتٝمك
اخلٞم٤مرَ ﴿ .ؾِ٘ ْن ََل َي ْستَ ِ
َ ٝم ِـ َ
َجٔبُقا فَ َ
اَت ََذ إِفَـ َٓ ُف َه َقا ُه﴾ .
ؽ َؾْ ٚظ َِ ْؿ َإٔ ًَم َيتبِ ًُق َن َأ ْه َق َاء ُه ْؿ﴾ َ ﴿ ،أ َؾ َر َأ ْي َ
ْ
( )2

( )3

صمؿ ٟم٘مؾ قمـ اًمِمٕمٌل :يم٤من سملم رضمؾ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ورضمؾ ُمـ اًمٞمٝمقد ظمّمقُم٦م .اخلّمقُم٦م آظمتالف واجلدل ذم
أُمر ُم٤م ،ذم أُمر دٟمٞمقي ،وم٘م٤مل اًمٞمٝمقدي ،واًمٞمٝمقدي اعمٜمتً٥م إمم ُمٚم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ،وأُم٤م اعمٜم٤مومؼ ومٝمق اًمذي ُئمٝمر
اإليامن ويٌٓمـ اًمٙمٗمرٟ :م تح٤ميمؿ إمم حمٛمد ،أي إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،قمرف أٟمف ٓ ي٠مظمذ اًمرؿمقة ،وهل
ُم٤م ُيٕمٓم٤مه اًمِمخص ًمٞمحّمؾ قمغم أُمر ُمـ إُمقرً ،مٞمحّمؾ هذا اعمُ ْٕمٓمِل اًمرار يٕمٓمل هذا اًمرائش أو اعمرشمٌم ً
ُم٤مٓ أو
ًمٞمتحّمؾ ُمٜمف قمغم رء ُمٓمٚمقب .قمرف أٟمف ٓ ي٠مظمذ اًمرؿمقة ،وىم٤مل اعمٜم٤مومؼٟ :متحد٤ميمؿ إمم اًمٞمٝمدقد ًمٕمٚمٛمدف أهندؿ
هدي٦م
َّ
ي٠مظمذون اًمرؿمقةٕ :هنؿ أهؾ اعم٤مل طمرام ،وهلذا ٓ َيتَ َٕم َّٗم ُٗمقن قمـ ُمثؾ اًمرؿمقة واًمرسم٤م وٟمحقه٤م ،وم٤مشمٗم٘مد٤م قمدغم أن ي٠مشمٞمد٤م

(  )1ؾمقرة إطمزاب.36 :
(  )2ؾمقرة اًم٘مّمص.50 :
(  )3ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م.23 :
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يم٤مهٜم٤م ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م ومٞمتح٤ميمام إًمٞمف ،يمٕم٤مدة أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ،وؾمٌؼ اًمٙمالم قمـ اًمٙمٝم٤من ،وأن اًمٕمرب يم٤مٟمد٧م أطمٞمد٤مئٝمؿ يمدؾ
طمل يتخذ يم٤مهٜم٤م يرضمٕمق ن إًمٞمف قمٜمد آظمتالف ،وهذه ُمـ قم٤مدات اجل٤مهٚمٞم٦م ،وهذا احلدي٨م يدل قمغم أن اعمٜم٤مومؼ أؿمد
يمراه٦م حلٙمؿ اهلل ُمـ اًمٞمٝمقد.
ِ
يـ َي ْز ُظ ُّق َن َأّن ُ ْؿ َآمُُْق ْا بِ ًَم ُأ ِٕز َل إِفَ ْٔ َ
ؽ﴾  ،يٕمٜمل يم٠من اًمِمٕمٌل رمحف اهلل يدرى أن
صمؿ ىم٤مل :ومٜمزًم٧مَ ﴿ :أ ََل ْ َت ََر إِ َػ افذ َ
( )1

ؾمٌ٥م ٟمزول هذ ه أي٦م هذه اًم٘مّم٦م سملم اعمٜم٤مومؼ واًمٞمٝمقدي.
وىمٞمؾٟ :مزًم٧م ذم رضمٚملم اظمتّمام وم٘م٤مل أطمدمه٤مٟ :مؽماومع إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وىم٤مل أظمر :إمم يمٕم٥م سمـ
إذف هذا اًمٞمٝمقدي اًمذي ُمـ ـملء ،وىمد صمٌ٧م ذم صحٞمح اًمًٜم٦م ىمّم٦م ىمتٚمف عم٤م آذى اًمٜمٌل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ
وآذى اعمًٚمٛملم ،ىمّمتف ُمِمٝمقرة  .ي٘مقل :صمؿ شمراومٕم٤م إمم قمٛمر ومذيمر ًمف أطمدمه٤م اًم٘مّم٦م ،وم٘م٤مل ًمٚمذي مل يرض سمرؾمدقل
()2

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :أيمذًمؽ؟ يٕمٜمل ؾم٠مًمف قمٛمر وأراد أن يت٠ميمد ومٕمال أٟمؽ مل شمرض سم٤مًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
وروٞم٧م سمٙمٕم٥م سمـ إذف ،ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،وميسمف سم٤مًمًٞمػ وم٘متٚمف.
هذا إصمر ومٞمف وٕمػ ،وًمٙمـ إذا صمٌت٧م صحتف وم٘مد أضم٤مب أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ومٕمؾ قمٛمر هذا ،يمٞمػ اومت٤مت قمغم اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق وزم إُمر ،هق اًمذي ًمف طمؼ شمٜمٗمٞمذ احلدود .ىمٞمؾ :إن قمٛمر ريض اهلل قمٜمدف ًمِمددة همػمشمدف مل
يًتٓمع أن يتامًمؽ ٟمٗمًف ،وىمٞمؾ ٓ ،قمٛمر سمًٌ٥م ُىمرسمف ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واؾمتقزار اًمٜمٌل صدغم اهلل قمٚمٞمدف
وؾمٚمؿ اختذه هق وأسم٤م سمٙمر وزيرا ًمف ،ومٙم٠مٟمف ذم هذه إُمقر ي٘مقم ُم٘م٤مم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام هل احل٤مل ُمثال ذم
اجلٝم٤مت اًمتٜمٗمٞمذي٦م أن ،وم٤مًم٘م٤ميض ىمد ي٘مقم ُم٘م٤مم احل٤ميمؿ.
هٜم٤مك ُمً٠مًم٦م يٙمثر اًمً١مال قمٜمٝم٤مُ :مً٠مًم٦م حتٙمٞمؿ اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م ،حتٙمٞمؿ همػم اًمنمع.
ُي ُُُؿ بِ ًَم َإٔ َز ََل اهللُ َؾُٖ ْوفَئِ َ
ـؿ
اهلل قمز وضمؾ وصػ ذم يمت٤مسمف ُمـ مل حيٙمؿ سمام أٟمزل اهلل سمثالث صٗم٤متَ ﴿ :و َمـ َل ْ َ ْ
ؽ ُه ُ
ِ
ِ
ُي ُُُـؿ بِ َـًم إٔـ َز ََل اهللُ َؾُٖ ْوفَئِ َ
ُي ُُُؿ بِ ًَم َإٔ َز ََل اهللُ َؾُٖ ْوفَئِ َ
ـؿ
ؽ ُه ُؿ افْ ٍَٚش َُق َن﴾ َ ﴿ ،و َمـ َل ْ َ ْ
افْ ََُٚؾ ُرو َن﴾ َ ﴿ ،و َمـ َل ْ َ ْ
ـؽ ُه ُ
()4

( )3

(  )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء.60 :
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي -سم٤مب ىمتؾ يمٕم٥م سمـ إذف ( ،)4037وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم -سم٤مب ىمتؾ يمٕم٥م سمـ إذف
ـم٤موت اًمٞمٝمقد (.)1801
(  )3ؾمقرة اعم٤مئدة.44 :
(  )4ؾمقرة اعم٤مئدة.47 :
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ِ
ُي ُُُـؿ بِ َـًم
افيٚدُقن﴾  .صمٌ٧م قمـ اسمـ قمٌ٤مس يمام روي قمٜمف اسمـ ضمرير رمحف اهلل عم٤م شمال ىمقل اهلل قمز وضمؾَ ﴿ :و َمــ َل ْ َ ْ
َإٔ َز ََل اهللُ َؾُٖ ْوفَئِ َ
ؽ ُه ُؿ افْ ََُٚؾِ ُرو َن﴾ ،ىم٤مل :يمٗمر دون يمٗمر ،وًمٕمؾ اًم٘مقل اًمقاوح ذم هذه اعمً٠مًم٦م ُم٤م ذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف
( )1

اهلل وومّمؾ ومٞمف ،أن احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ىمد يٙمقن يمٗمرا أيمؼم ،وىمد يٙمقن يمٗمرا أصٖمر ،ومٛمـ اقمت٘مد أن احلٙمؿ سمٖمػم
ُم٤م أٟمزل اهلل أومْمؾ ُمـ احلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل ومال ؿمؽ أن هذا يمٗمر أيمؼم خمرج قمـ اعمٚم٦م ،وُمـ اقمت٘مد أن احلٙمؿ سمٖمدػم ُمد٤م
أٟمزل اهلل ،وهذه احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مُ ،مثؾ احلٙمؿ سمام أٟمزل اهللُ ،متً٤موي٤من ،أيْم٤م هذا ومال ؿمؽ ذم يمٗمره ،وُمـ اقمت٘مد وهدذه
احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م ،أن احلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل أومْمؾ وأضمدر وأومم وًمٙمـ ىم٤مل جيقز زم أن أطمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ومال ؿمؽ ذم
يمٗمره وأن هذا يمٗمر أيمؼمٟٕ :مف اؾمتحؾ أُمرا ُمٕمٚمقُم٤م ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة ،احل٤مًم٦م اًمراسمٕم٦م :أن يٕمٚمؿ طمٙمؿ اهلل قمز وضمؾ
ذم ىمْمٞم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ،صمؿ حيٙمؿ سمخالف طمٙمؿ اهلل ٕي همرض ُمـ إهمراض ،هلقى أو رهمٌد٦م أو رهٌد٦م أو طمٗم٤مفمد٤م قمدغم
ُمٜمّم٥م ،ومٝمذا هق اًمذي ىم٤مل ومٞمف اسمـ قمٌ٤مس :إٟمف يمٗمر دون يمٗمر ،سمٛمٕمٜمك أٟمف ٓ خيرج ُمـ اعمٚم٦م هبذا اًمٕمٛمؾ .وىمٚمام يًٚمؿ
اإلٟمً٤من ظم٤مص٦م ُمـ اسمتكم سمٛمثؾ هذا إُمر وضم٤مء احلدي٨م إن صحَ « :ؿ ِ
ٚضَٔ ِ
ٚن ِِف افْ ِ
ٚر َو َؿ ٍ
ٚض ِِف َ
اجلْ ِ. »ٜ
( )2

يً٠مل اًمٌٕمض :شمٓمٌٞمؼ هذه اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م ُم٤م طمٙمٛمف؟
ٓ ؿمؽ أن اؾمتٌدال ذع اهلل قمز وضمؾ هبذه اًم٘مقاٟملم ،وشمرك ذع اهلل قمز وضمؾ مجٚم٦م وشمٗمّمٞمال ٓ ؿمؽ أن هذا
يمٗمرٕ :ن ومٞمف حتٚمٞمؾ ُم٤م طمرم اهلل وحتريؿ ُم٤م أطمؾ اهلل أُمر فم٤مهر ،ومٞمف أطمٞم٤مٟم٤م حتٚمٞمؾ اًمزٟم٤مُ ،شمُٕم َٓمدك اًمٌٜمد٧م واًمقًمدد طمدؼ
اًمتٍمف سمٕمد ؾمـ اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة ،هلؿ أن يزاوًمقا ُم٤م ؿم٤مءوا ،أطمٞم٤مٟم٤م ومٞمف حتريؿ اًمٓمالق ،أطمٞم٤مٟم٤م ومٞمف حتريؿ اًمتٕمدد ،أطمٞم٤مٟم٤م
ومٞمف إسم٤مطم٦م ذب اخلٛمر ،وشم٘مٜملم هذا إُمرً ،مٙمـ هؾ اًمٗم٤مقمؾ ًمذًمؽ اعمٓمٌؼ ًمذًمؽ يٙم ُٗمر هبذا اًمٕمٛمؾ؟ هٜم٤م اًمذي يٜمٌٖمل
أن ُيتٜمٌف ًمف ٓ ،يٚمزم ،ي٠مي هٜم٤م اًمتٙمٗمػم اعمٓمٚمؼ واًمتٙمٗمػم اعم٘مٞمد ٓ ،يٚمزم ُمدـ يمدقن هدذا اًمٕمٛمدؾ يمٗمدر أن يٙمٗمدر هدذا
اًمِمخص اًمذي ـمٌؼ هذا إُمرٟٕ :مف رسمام يٙمقن ضم٤مهال ،ورسمام يٙمقن ُمت٠موٓ ،ورسمام يٙمقن ُمٖمرر سمف ُمـ سمٕمض قمٚمدامء
اًمًقء قمٜمده ،سمٕمض قمٚمامء اًمًقء قمٜمده ي٘مقًمقن هذا ًمٞمس ومٞمف حتريؿ ُم٤م طمٚمؾ اهلل ،إٟمام هذا ومٞمف ُم٤م يتٜم٤مؾم٥م ُمع اًمٕمٍم،
وًمٞمس ومٞمف ُمْم٤مدة حلٙمؿ اهلل وٓ ُمْم٤مه٤مة حلٙمؿ اهلل.
(  )1ؾمقرة اعم٤مئدة.45 :
(  )2أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب إىمْمٞم٦م -سم٤مب ذم اًم٘م٤ميض خيٓمئ ( ،)3573واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب أسمقاب إطمٙم٤مم -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًم٘م٤ميض ( ،)1322واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم -سم٤مب احل٤ميمؿ جيتٝمد ومٞمّمٞم٥م احلؼ ( ،)2315وصححف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين
ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش (.)4298
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و ُٟمُ٘مؾ زم قمـ سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م همٗمر اهلل ًمف أٟمف يم٤من ي٘مقل سم٤مًمتٙمٗمػم ،ي٘مقل :إمم أن ىم٤مسمٚم٧م -أٟم٤م مل أؾمٛمٕمف وإٟمام ٟم٘مؾ إ ّزم
ُمٜمف سم٤مًمًٜمد اعمتّمؾ -ىم٤مل :إمم أن ضمٚمً٧م ُمع أطمد احلٙم٤مم اًمذيـ حيٙمٛمقن سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ،ي٘مقل :ومٜم٤مصحتف وذ َّيم َّْرشمف
سم٤مهلل قمز وضمؾ ،وم٘م٤مل زم :ي٤م ؿمٞمخ واهلل إين أقمٚمؿ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم أن طمٙمؿ اهلل أومْمؾ وأن طمٙمؿ اهلل هدق اًمدذي يتٜم٤مؾمد٥م،
وأن طمٙمؿ اهلل ،وأن طمٙمؿ اهلل ،وًمٙمـ وٕمٗم٧م ٟمٗمز ،وأظمِمك قمغم ُمٜمّمٌل ،وأشمدك هبدذه اًمتد٠مويالت اًمتدل يت٠موهلد٤م
اإلٟمً٤من اجل٤مهؾ ،ي٘مقل :ومٌٕمده٤م أُمًٙم٧م قمـ ىمْمٞم٦م شمٙمٗمػم ه١مٓء ،وهلذا يٜمٌٖمل أن ٟمتٜمٌف إمم هذا إُمر ،اًمدذي وىمدع
ومٞمف سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م.
بٚب مـ جح َد َصٔئًِ ٚمـ إَشًم ِء وافه ٍَ ِ
ٚت
ْ َ َْ َ
َ ُ َ ْ َ َ
أي ِ. ٜ
َو َؿ ْق ُل اهللِ َت ًَ َٚػَ ﴿ :و ُه ْؿ َي ُْ ٍُ ُر َ
ون بِٚفر ْ َ
مح ِـ﴾َ .
ِ
ٔح افْبُ َخ ِ
ب اهللُ َو َر ُشقفُ ُف؟!» .
َو ِِف « َص ِح ِ
قنَ ،أ ُت ِر ُيد َ
ٚس بِ ًَم َي ًْ ِر ُؾ َ
ون َأ ْن ُي َُذ َ
ٚري» َؿ َٚل َظ ٌّعَ « :حد ُثقا افْ َ
س َظ ْـ َأبِ ِٔف َظ ِـ ْاب ِـ َظب ٍ
ٚو ٍ
ٚس « َإٔ ُف َرأَى َر ُج ً اِ ْٕتَ ٍَ َض فَـًم َش ِّ َع
َو َر َوى َظبْ ُد افرز ِاق َظ ْـ َم ًْ َّ ٍر َظ ِـ ْاب ِـ َض ُ
ح ِديثً ٚظ ِـ افْبِل صذ اهللُ ظ َِٔ ِف وشِؿ ِِف افه ٍَ ِ
ٚت ْاشتِْْ َُ ًٚرا فِ َذفِ َ
ون ِرؿ ًِ ٜظْْ َد ُُمْ َُ ِّ ِف
ؽَ ،ؾ ََ َٚل َمَ ٚؾ َر ُق َه ُٗ َٓ ِء؟ َجيِ ُد َ
َ
َ
َ
َ ْ َ َ َ
قن ِظْْ َد ُمتَ َن ِ
ِٚبِ ِف؟!» ْإتَ َٓك .
َو َ ُْيِِ ُُ َ
قل اهللِ صذ ُ ِ
ؽ َؾَٖ ْٕ َز َل اهللُ ؾِ ِ
ُ ٝؿ َر ْي ٌش َر ُش َ
مح َـ َأ ْٕ َُ ُروا َذفِ َ
ون
َوفَـًم َش ِّ ًَ ْ
ٔٓ ْؿَ ﴿ :و ُه ْؿ َي ُْ ٍُ ُر َ
اهلل َظ َِ ْٔف َو َشِ َؿ َي ْذ ُـ ُر افر ْ َ
َ
( )1

()2

( )3

()4

مح ِـ﴾ .
بِٚفر ْ َ
()5

اٟمت٘مؾ سمٕمد هذا إمم ُمً٠مًم٦م أيْم٤م هل٤م قمالىم٦م أيْم ً٤م سمٛمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد وأُمقر اًمتقطمٞمد ،وهل َُمدـ ضمحدد ؿمدٞمئ٤م ُمدـ
إؾمامء واًمّمٗم٤مت .وم٘مقًمف :سم٤مب ُمـ ضمحد ؿمٞمئ٤م .واجلحقد هٜم٤م يٙمقن سم٤مإلٟمٙم٤مر واًمتٙمذي٥م ،ويٙمقن سم٤مًمت٠مويدؾ ،ومدال
ؿمؽ أن ُمـ ضمحد َأ ْي ُُمٜمْ ِْٙمرا َو ُُم َٙم َِّذسم٤م ومٝمذا يٕمتؼم يم٤مومرا ٓ ،ؿمؽ ذم ذًمؽ ،وُمـ ضمحد ؿمٞمئ٤م ُمـ إؾمدامء واًمّمدٗم٤مت
ُمت٠موٓ وم٢مٟمف ٓ يٙمٗمر ،وقمغم هذا ُحيٛمؾ ُم٤م وىمع ومٞمف يمثػم ُمـ أهؾ اًمٌدع ُمـ اعمتٙمٚمٛملم وهمػمهؿ.
(  )1ؾمقرة اًمرقمد.30 :
ىمقُم٤م دون ىمقم (.)127
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب ُمـ ظمص سم٤مًمٕمٚمؿ ً
( )3شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )4أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم «ُمّمٜمٗمفش (.)20895/423/11
( )5أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم «شمٗمًػمهش (.)445/16
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ِ
ِ
اًمً َٛم٦م
( َب ُ
ٚب َم ْـ َج َحدََ َصْٔئًً ٚم َـ إَ ْش ًَمء) .إؾمامء ،ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿُ :م٠مظمقذة ُمـ اًمً ُٛمق وهق آرشمٗم٤مع ،أو ُمـ ِّ
وهل اًمٕمالُم٦م ،وٓ يٛمٜمع أن يٙمقن آؾمؿ ُم٠مظمقذ ُمـ آصمٜملم .اعم٘مّمقد :أؾمامء اهلل قمز وضمؾ وصدٗم٤مشمف .اًمتقطمٞمدد ٓ
يٛمٙمـ أن َي ْٙم ُْٛمؾ إٓ سم٤مؾمتٙمامل أٟمقاع اًمتقطمٞمد اًمثالصم٦م ،ومٚمق آُمـ إٟمً٤من سم٠مًمقهٞم٦م اهلل قمز وضمؾ ورسمقسمٞمتف وضمحد أؾمامئف
وصٗم٤مشمف ومٝمذا ٓ يٕمتؼم ُمقطمدا ،وهلذا َيم َّٗمر أهؾ اًمٕمٚمؿ (اجلٝمٛمٞم٦م) اًمذيـ أٟمٙمروا إؾمامء واًمّمٗم٤مت مجٚمد٦م وشمٗمّمدٞمال،
طمتك ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل:
وفَد تَِد ـٍرهؿ َخسقن ِف *** ظؼ مـ افًًِمء ِف افبِدان
أي مخًامئ٦م ،وذيمر ه١مٓء اخلٛمًامئ٦م اإلُم٤مم ا ًَّمال ًَم َٙمَ٤مئل ذم «ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦مش ،وهذه هل
اعمٜم٤مؾمٌ٦م اًمتل ضمٕمٚم٧م اعم١مًمػ يذيمر هذا اًمٌ٤مب ذم هذا اعمقوع ،سمٛمٕمٜمك أن اًمتقطمٞمد ٓ يٙمٛمؾ إٓ سمد٤مإليامن سم٠مؾمدامء اهلل
وصٗم٤مشمف.
مح ِـ﴾ ،هذه أي٦م دًمٞمؾ قمغم أن ُمـ َيم ََّذب سم٤مؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل قمز
صمؿ ذيمر ىمقل اهلل قمز وضمؾَ ﴿ :و ُه ْؿ َي ُْ ٍُ ُرو َن بِٚفر ْ َ
مح ِـ﴾  ،وهذه أي٦م يمام ؾمٞم٠مي هل٤م ؾمٌ٥م ذم يقم صدٚمح احلديٌٞمد٦م ،عمد٤م يمتد٥م
وضمؾ ومٞمٕمتؼم يم٤مومراَ ﴿ ،و ُه ْؿ َي ُْ ٍُ ُرو َن بِٚفر ْ َ
مح ِـ افر ِحٔ ِؿ» ،وم٘م٤مل ،أو ىم٤مل يمٗمد٤مر
ُ ٛبِ ْس ِؿ اهللِ افر ْ َ
ُؾم َٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو اًمّمٚمح ،ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ا ْـتُ ْ
ىمريشٟ ٓ :مٕمرف إٓ رمحـ اًمٞمامُم٦م ،ايمت٥م سم٤مؾمٛمؽ اًمٚمٝمؿ  .سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مًمقا :إهنؿ ىم٤مًمقه٤م قمٜم٤مدا واؾمدتٙمٌ٤مرا،
( )1

وإٓ ومٝمؿ ُيثٌتقن هلل قمز وضمؾ أٟمف اًمرمحـ .وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ىم٤مل ،ٓ :وأن هٜم٤مك سمٕمض اعمنميملم يم٤من يٜمٙمدر هدذه
إؾمامء ،وًمٙمـ اًمٌٕمض أظمر ُمٜمٝمؿ يم٤من ُيثٌتٝم٤م ،ويدل قمغم ذًمؽ ُم٤م صمٌ٧م ذم سمٕمض أؿمٕم٤مرهؿ وذم سمٕمض يمالُمٝمؿ ُمـ
إصمٌ٤مت أؾمامء اهلل قمز وضمؾ وسمٕمض صٗم٤مشمف.
أُمقرا:
اإليامن سم٠مؾمامء اهلل قمز وضمؾ يًتٚمزم ً
ً
أوٓ :اإليامن سم٠من أؾمامء اهلل قمز وضمؾ أقمالم وأوص٤مف ،سمٛمٕمٜمك أهن٤م ًمٞمً٧م سمد٠مقمالم حمْمد٦م يمدام زقمدؿ اعمٕمتزًمد٦م،
اعمٕمتزًم٦م يثٌتقن إؾمامء ويٜمٗمقن اًمّمٗم٤متً ،مٙمـ ي٘مقًمقن إؾمامء أقمالم حمْم٦م ،يٕمٜمل قمٚمؿ قمغم هذا اًمٌمء ،وٓ يددل
قمغم صٗم٦م ،أي يمقين ُأ َؾم ِّٛمٞمف (قمٚمٞمؿ) ٓ يدل قمغم أٟمف ُمتّمػ سم٤مًمٕمٚمؿُ ،أ َؾمدٛمٞمف (اًمًدٛمٞمع) ٓ يددل قمدغم أٟمدف ُمتّمدػ
ٕمرومقن هبذا آؾمؿ ،وإٓ ىمد ٓ
سم٤مًمًٛمع ،يمام هل احل٤مل ذم اًمٌنم ،اًمٌنم أن هم٤مًمٌ٤م أؾمامئٝمؿ قمٌ٤مرة قمـ أقمالم وم٘مطُ ،ي َ
(  )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمنموط -سم٤مب اًمنموط ذم اجلٝم٤مد واعمّم٤محل٦م ُمع أهؾ احلرب (.)2734
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يٙمقن اعمٕمٜمك اعمتّمؾ سمف ُمتٜم٤مؾم٥م ُمع آؾمؿ اعمًٛمك سمف ،أًمٞمس يًٛمك اًمِمخص ظم٤مًمد؟ هؾ هق ظم٤مًمد؟ يًٛمك سمٕمض
إؿمخ٤مص حمٛمقد ،ورسمام يٙمقن ُمـ أيمثر اًمٜم٤مس ذُم٤م ذم أظمالىمفُ ،شمًُٛمك اعمرأة مجٞمٚم٦م ،وىمد شمٙمقن ىمٌٞمح٦م ،وهلذا إؾمامء
سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٌنم ىمد شمٙمقن أقمالم حمْم٦م ،سمخالف أؾمامء اهلل قمز وضمؾ ،ومٛمـ ًمدقازم اإليدامن هبد٤م أن ٟمد١مُمـ أهند٤م أقمدالم
ُمتْمٛمٜم٦م سم٠موص٤مف وًمٞمً٧م سم٠مقمالم حمْم٦م.
إمر افثِٚن :أهن٤م ُمؽمادوم٦م وُمتٌ٤ميٜم٦مُ ،مؽمادوم٦م ُمـ طمٞم٨م دًٓمتٝم٤م قمغم اًمذات ،وم٤مًمًٛمٞمع واًمٌّمػم واًمٕمٚمٞمؿ واحلٙمٞمؿ
واًم٘مدير ،يمٚمٝم٤م شمدل قمغم ذات واطمدةُ ،مؽمادوم٦م ،اًمؽمادف ُمٕمٜم٤مه آظمتالف ذم اًمٚمٗمظ وآشمٗمد٤مق ذم اعمٕمٜمدك ،ومٕمٜمددٟم٤م:
ؾمٛمٞمع قمٚمٞمؿ طمٙمٞمؿ ىمدير همٗمقر ودود ،يمٚمٝم٤م شمدل قمغم ذات واطمدةُ ،مؽمادوم٦م ذم دًٓمتٝم٤م قمغم اًمذات واطمدة ،وُمتٌ٤ميٜم٦م
ذم ُمٕمٜم٤م ه٤م ذم دًٓمتٝم٤م ،وم٤مًمًٛمٞمع همػم اًمٌّمػم ،اًمًٛمٞمع يدل قمغم اًمًٛمع ،واًمٌّمػم يدل قمغم اًمٌٍم.
إمر افثٚف ٞمـ فقازم اإليًمن بٕٚشًمء :أن إؾمامء ًمٞمً٧م حمّمقرة سمٕمدد ُمٕملم ،أؾمامء اهلل قمز وضمؾ ٓ طمٍمد
هل٤م ،واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُم٤م صمٌ٧م قمٜمد أيب داود وهمػمه -دقم٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :-افِ ُٓؿ إِِن َأ ْشـَٖفُ َ
ؽ بِ ُُُـؾ
ؽَ ،أ ِو اشـتََْٖ َثر َت بِ ِ
ـف ِِف ِظ ِْـ ِؿ افْ ٌَْٔ ِ
ؽَ ،أ ْو َظِ ّْتَ ُف َأ َحدًً ا ِم ْـ خََ ِْ َِ َ
ؽ َأ ْو َأ ْٕ َزفْتَ ُف ِِف ـِتََٚبِ َ
 ٝبِ ِف َٕ ٍْ َس َ
ْاش ٍؿ ُه َق فَ َ
ـٛ
ؽَ ،شّْٔ َ
ْ ْ
ِظْْْدََ َك»  ،هذا يدل قمغم أن ُمـ أؾمامء اهلل قمز وضمؾ ُم٤م ٓ ُيٕمٚمؿ ،وهلذا ذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م ذم «صدحٞمح اًمٌخد٤مريش:
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ــ
« َش َٔ ٍْتََحِِ اهللُ َظز َو َجؾ َظ َع م َـ ادَ َحٚمد َمُ َٓ ٚأ ْحسُْ ُف أ َن» ُ .مـ اؾمتدل سمحدي٨م« :إِن هللِ ت ْس ًَ ًَ ٜوت ْسـً َ
غ ْاش َـًم َم ْ
ٚهَ ٚدخََ َؾ َ
اجلْ َ ، »ٜوىم٤مل :إن أؾمامء اهلل حمّمقرة ذم شمًٕم٦م وشمًدٕملم ،ومدٌامذا ُجيد٤مب؟ وطمددي٨م( :إِن هللِ تِ ْسـ ًَ ًٜ
َأ ْح َه َ
( )1

( )2

( )3

ِ ِ
غ ْاش ًَم) ،ذم «اًمّمحٞمحلمش  ،اًمذي مل يثٌ٧م شمٕمداد هذه إؾمامء اًمتًٕم٦م واًمتًٕملم ،هذه ُمدرضم٦م .وسمٕمض أهدؾ
َوت ْسً َ
ِ ِ
ِ
ٚهَ ٚدخََ َؾ
اًمٕمٚمؿ وٕمٗمٝم٤م ،ومٝمل ًمٞمً٧م ُمـ يمالم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً .مٙمـ (إِن هللِ ت ْس ًَ ًَ ٜوت ْسً َ
غ ْاش ًَم َم ْـ َأ ْح َه َ
َ
اجلْ َ ،)ٜهذا صم٤مسم٧م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
(  )1أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)391/1وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط« :إؾمٜم٤مده وٕمٞمػش.
 ٝبِ َٔ َدي﴾ ( ،)7410وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م
(  )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :فِ َـًم َخ َِ َْ ُ

ُمٜمزًم٦م ومٞمٝم٤م (ُ ،)193مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف.
(  )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمنموط ،سم٤مب ُم٤م جيقز ُمـ آؿمؽماط واًمثٜمٞم٤م ذم اإلىمرار واًمنموط اًمتل يتٕم٤مرومٝم٤م اًمٜم٤مس سمٞمٜمٝمؿ وإذا ىم٤مل ُم٤مئ٦م إٓ
واطمدة أو صمٜمتلم ( ) 2736وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ،سم٤مب ذم أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم وومْمؾ ُمـ أطمّم٤مه٤م (ُ ، )2677مـ
طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
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ابً :مٞمس ذم احلدي٨م دًٓم٦م قمغم احلٍم ،مل ي٘مؾً :مٞمس هلل إٓ شمًٕم٦م وشمًٕملم اؾمامً ،مق ىم٤مل ذًمدؽً ،م٘مٚمٜمد٤م:
افـ َج َق ُ
َؾم َّٚم ْٛمٜمََ٤م ،ىمٓمٕم٧م ضمٝمٞمزة ىمقل يمؾ ظمٓمٞم٥مً ،مٙمـ احلدي٨م يدل فم٤مهره أن هلل شمًٕم٦م وشمًٕملم اؾمام ُمـ أطمَم هذه اًمتًٕم٦م
واًمتًٕملم دظمؾ اجلٜم٦مُ ،مث٤مًمف إٟمً٤من ي٘مقل :قمٜمدي ُم٤مئ٦م أًمػ أقمددهت٤م ًمٌٜم٤مء ُمًجد ،ومٝمؾ ٟمٗمٝمؿ ُمـ هذا أٟمف ًمٞمس قمٜمده
ِ ِ
ِ
غ ْاش ًَم).
إٓ ُم٤مئ٦م أًمػ؟ ٓ ،يمذًمؽ (إِن هللِ ت ْس ًَ ًَ ٜوت ْسً َ
ُمً٠مًم٦م اًمّمٗم٤مت :اًمّمٗم٤مت شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك ،وشمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم ُمـ طمٞم٨م إدًمد٦م ،وأيْمد٤م
شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم ُمـ طمٞم٨م اإلصمٌ٤مت واًمٜمٗمل .شمٜم٘مًؿ إمم:
صٗم٤مت ذاشمٞم٦م ،وهل اعمالزُم٦م ًمذات اهلل قمز وضمؾ ً
وأسمدً ا ٓ يٛمٙمـ أن ُيتّمدقر أن َيٜمٗمدؽ قمٜمٝمد٤م سمحد٤مل ُمدـ
أزٓ ً
إطمقالُ ،مثؾ اًمٕمٚمؿ ،هؾ يٛمٙمـ ًمٚمٕم٘مؾ أن يتّمقر أن اهلل قمز وضمؾ يٛمٙمـ أن يتجرد ُمدـ هدذه اًمّمدٗم٦م؟ ٓ ،هدذه
شمًٛمك صٗم٦م ذاشمٞم٦م .اًم٘مدرة ،احلٞم٤مة ،اًمقضمف ،اًمٞمديـ ،هذه شمًٛمك صٗم٤مت ذاشمٞم٦م.
وأُم٤م اًمّمٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م وهل اًم٘مًؿ اًمث٤مين ومٝمل اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمِمٞمئ٦م ،إذا ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ اشمّمػ هب٤مُ ،مثؾ :اًمرو٤م،
هؾ اهلل قمز وضمؾ دائام ُمتّمػ هبذه اًمّمٗم٦م؟ ٓ ،وهلذا يًدخط قمدغم اًمٙمد٤مومرُ ،مثدؾ اًمًدخط ،اًمٖمْمد٥م ،اًمٜمدزول،
آؾمتقاء.
هٜم٤مك ىمًؿ صم٤مًم٨م يذيمره سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقل :صٗم٤مت ذاشمٞم٦م ومٕمٚمٞم٦م ،أي دمٛمدع سمدلم اًمذاشمٞمد٦م واًمٗمٕمٚمٞمد٦مُ ،مثدؾ
اًمٙمالم ذاشمٞم٦م ذم أصٚمٝم٤م وومٕمٚمٞم٦م ذم ٟمققمٝم٤م ،أي ٟمقع اًمٙمالم ومٕمؾ ،وم٤مهلل يتٙمٚمؿ ُمتك ؿم٤مء إذا ؿمد٤مءً ،مٙمدـ أصدؾ اًمٙمدالم
ذاي ،هذا ُم٤م يتٕمٚمؼ ُمـ طمٞم٨م اًمّمٗم٤مت.
ُمـ طمٞم٨م إدًم٦م هٜم٤مك صٗم٤مت شمًٛمك :اًمّمٗم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م ،وهل اًمتل صمٌت٧م سم٤مًمنمع واًمٕم٘مؾُ ،مثؾ اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة
واحلٞم٤مة واًمًٛمع واًمٌٍم واًمٙمالم ،ي٘م٤مسمٚمٝم٤م اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م اًمتل صمٌت٧م وم٘مط سم٤مخلؼم واًمٜمصُ ،مثؾ :اًمٜمزول ،اعمجلء،
آؾمتقاء ،هذه صٗم٤مت ظمؼمي٦م ،سمٛمٕمٜمك أٟمف ًمق مل يرد اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل قمٚمٞمٝم٤م مل ٟمًتٓمع أن ٟمثٌتٝم٤م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم.
هٜم٤مك شم٘مًٞمؿ آظمر ُمـ طمٞم٨م اإلصمٌ٤مت واًمٜمٗمل:
ومٝمٜم٤مك اًمّمٗم٤مت اًمثٌقشمٞم٦م :يمجٛمٞمع اًمّمٗم٤مت اًمتل أصمٌتٝم٤م اهلل قمز وضمؾ ًمٜمٗمًف وأصمٌتٝم٤م ًمدف رؾمدقًمف صدغم اهلل قمٚمٞمدف
وؾمٚمؿ.
وهٜم٤مك اًمّمٗم٤مت اعمٜمٗمٞم٦م :وهل صٗم٤مت اًمٜم٘مص اًمتل ٟمٗم٤مه٤م اهلل قمز وضمؾ أو ٟمٗم٤مه٤م رؾمقًمف قمـ ٟمٗمًفُ ،مثؾ :اًمٔمٚمؿ،
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اًمًٜمََ٦مُ ،مثؾ اًمٜمقمُ ،مثؾ اًمتٕم٥م ،وٟمحق ذًمؽ.
ُمثؾ ِّ
يٌ٘مك أن هذا اًمت٘مًٞمؿ ًمٚمّمٗم٤مت ُم٤م هق إٓ شم٘مًٞمؿ قمٚمٛمل وم٘مطً ،مت٘مري٥م هذه اعمٕم٤مين وإُمدقر إمم اًمدذهـ ،وإٓ
وم٤مًم٘م٤مقمدة قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن ُم٤م صمٌ٧م سمف اًمٜمص أصمٌتٜم٤مه ،وُم٤م ٟمٗم٤مه اًمٜمص ٟمٗمٞمٜم٤مه ،وُم٤م ؾمٙم٧م قمٜمف اًمٜمص ؾمٙمتٜم٤م
قمٜمفً ،مٙمـ ٓ ٟمٜمٝم٩م ُمٜمٝم٩م إؿم٤مقمرة ذم ُمً٠مًم٦م شم٘مًٞمؿ اًمّمٗم٤مت ،هؿ ىمًدٛمقا اًمّمدٗم٤مت إمم ظمؼميد٦م وقم٘مٚمٞمد٦م ،ومد٠مصمٌتقا
اًمٕم٘مٚمٞم٦م وٟمٗمقا اخلؼمي٦م .وهلذا ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ،وىمٌٚمف إصٌٝم٤مين ذم «احلج٦مش واعم٘مريزي ذم «اخلٓمطش ،ي٘مقل:
أن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ مل يثٌ٧م قمٜمٝمؿ أهنؿ ىمًٛمقا اًمّمٗم٤مت إمم هذه اًمت٘مًٞمامت ،سمؾ شمٚم٘مقا اجلٛمٞمدع قمدـ اًمٜمٌدل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وآُمٜمقا سمف دون أي حترج ،دون أن ي٘مقل هذه صٗم٦م يمذا أو هذه صٗم٦م يمذاٟ ،مثٌ٧م يمذاٟ ،مٜمٗمل يمذا،
ٓ.
اًمٜم٘مٓم٦م إظمػمة اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمّمٗم٤مت :أن سم٤مب اًمّمٗم٤مت أوؾمع ُمـ سم٤مب إؾمامء ،ومٞم١مظمذ ُمـ يمؾ اؾمؿ صٗم٦م وًمٞمس
اًمٕمٙمس ،وٓ ي١مظمذ ُمـ يمؾ صٗم٦م اؾمؿ ،وم٤مًمٜمزول صٗم٦م هلل قمز وضمؾ ،وًمٙمـ ٓ يًٛمك (اًمٜم٤مزل).
مح َـ
مح ِـ﴾ ،اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٤مل ًمٚمٛمنميملمُ ﴿ :ؿ ِؾ ا ْد ُظق ْا اهللَّ َأ ِو ا ْد ُظق ْا افـر ْ َ
ىم٤مل اعم١مًمػَ ﴿ :و ُه ْؿ َي ُْ ٍُ ُرو َن بِٚفر ْ َ
َأ ًّي ٚمَ ٚتَدْْ ُظق ْا َؾ َِ ُف إَ ْش ًَمء ُ
َّد٤مس سمِ َدام
احل ْسََْك﴾  .صمؿ ذيمر أصمر قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم «صحٞمح اًمٌخ٤مريشَ « :طمددِِّّ ُصمقا اًمٜمَّ َ
ْ٧م سمِٛمحدِِّّ ٍ
ث َىم ْق ًُم٤م َطم ِديثً٤م
َي ْٕم ِر ُومق َنَ ،أ ُشم ُِريدُُ و َن َأ ْن ُي َٙم ََّذ َب اهللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف؟!ش  ،وي٘مقل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمفَُ « :م٤م َأ ْٟم َ ُ َ
( )2

( )1

()4

()3

(  )1ؾمقرة اإلهاء.110 :
(  )2هق :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 إؾمال ًُم٤م سمٕمد ظمدجي٦م ،وًمد سمٛمٙم٦م ،وريب ذم طمجر
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومل يٗم٤مرىمف .ويم٤من اًمٚمقاء سمٞمده ذم أيمثر اعمِم٤مهد .وأىم٤مم قمكم سم٤مًمٙمقوم٦م إمم أن ىمتٚمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ همٞمٚم٦م ذم ُم١ماُمرة 17
رُمْم٤من ؾمٜم٦م 40هد( .أؾمد اًمٖم٤مسم٦م.)789/1 :
ىمقُم٤م دون ىمقم (.)127
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب ُمـ ظمص سم٤مًمٕمٚمؿ ً
ً
(  )4هق :قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد سمـ هم٤مومؾ اهلذزم ،أسمق قمٌد اًمرمحـ :صح٤ميبُ .مـ أيم٤مسمرهؿً ،
وقم٘مال ،وىمر ًسم٤م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
ومْمال
قمٚمام .ووزم سمٕمد ووم٤مة
يقُم٤م وىم٤مل :وقم٤مء ُمٚمئ ً
وهق ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ،وُمـ اًمً٤مسم٘ملم إمم اإلؾمالم ،وأول ُمـ ضمٝمر سم٘مراءة اًم٘مرآن سمٛمٙم٦مٟ .مٔمر إًمٞمف قمٛمر ً
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞم٧م ُم٤مل اًمٙمقوم٦م .صمؿ ىمدم اعمديٜم٦م ذم ظمالوم٦م قمثامن ،ومتقذم ومٞمٝم٤م قمـ ٟمحق ؾمتلم قم٤مُم٤م ؾمٜم٦م 32هد( .هتذي٥م اًمٙمامل:
.)121/16
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َٓ َشمٌْ ُٚم ُٖم ُف ُقم ُ٘م ُ
قهل ُ ْؿ إِ َّٓ َيمَ٤م َن ًمٌَِ ْٕم ِْم ِٝم ْؿ ومِتْٜمَ ً٦مش  .يمام صمٌ٧م ذم «صحٞمح ُمًٚمؿش.
( )1

٤مص ذم وىمتدف ،وهلدذا ىمد٤مل( :طمددصمقا
وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل هذا إصمر اًمذي رواه قمٜمف اًمٌخ٤مري عم٤م يمثر اًم ُ٘م َّّم ُ
اًمٜم٤مس سمام يٕمرومقن).
ُم٤م ُمٜم٤مؾمٌ٦م هذا إصمر هلذا اًمٌ٤مب -سم٤مب ُمـ ضمحد ؿمٞمئ٤م ُمـ إؾمامء واًمّمٗم٤مت-؟
حيدََّّ ُصمقن إٓ هبدذه اًمٕمٛمقُمد٤مت،
اعمٜم٤مؾمٌ٦م :أن سمٕمض أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت ىمد ٓ ُشم ُْدْ ِريمٝم٤م وحتتٛمٚمٝم٤م أومٝم٤مم اًمٕم٤مُم٦م ،ومال ُ َ
قمٛمقُمٞم٤مت اًمٜمّمقص اًمتل شمدريمٝم٤م قم٘مقهلؿٟٕ :مف رسمام ًمق شمقؾمٕم٧م ذم هذا إُمرُ ،مثدؾ ُمد٤م ذيمدر أهدؾ اًمٕمٚمدؿُ ،مدثال
اًمتقؾمع ذم (طمدي٨م اًمٜمزول)ُ ٓ ،م٤مٟمع ُمـ اًمتحدث أُم٤مم أؿمخ٤مص ـمٚمٌ٦م قمٚمؿ يدريمقن ُمٕمٜمك هدذا احلددي٨مً ،مٙمدـ
اًمتقؾمع ذم هذا احلدي٨م أُم٤مم اًمٕم٤مُم٦م ،ومرسمام أوم٣م إمم اًمتٙمذي٥م سم٤مًمٜمزول ،هذا ُمٕمٜمك ىمقل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل
قمٜمف .وهذا هق اًمذي ضمٕمؾ اعم١مًمػ ِ
يقرد هذا إصمر قمـ قمكم ذم هذا اًمٌ٤مب.
صمؿ ىم٤مل :وروى قمٌد اًمرزاق ،قمـ ُمٕمٛمر ،قمـ اسمـ ـم٤مووس ،قمـ أسمٞمف ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،أٟمف رأى رضمال اٟمتٗمض عم٤م
ؾمٛمع طمديث٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمّمٗم٤مت اؾمتٜمٙم٤مرا ًمذًمؽ ،وم٘م٤ملُ :م٤م ُ
ومرق هد١مٓء جيددون ِر َّىمد ً٦م قمٜمدد
حمٙمٛمف وهيٚمٙمقن قمٜمد ُمتِم٤مهبف.
اٟمتٗمض :أي اوٓمرب وارشمٕمد ،واًمًٌ٥م أٟمف جيٝمؾ هذا إُمر ،أص٤مسمتف ِرقمدة واوٓمراب ًَم َّدام ؾمٛمع هبذا احلدي٨م:
ٕٟمف جيٝمؾ هذا احلدي٨م.
اؾمتٜمٙم٤مرا ًمذًمؽ :يٕمٜمل ُُمٜمْ ِْٙمرا هلذا احلدي٨م ،وًمٞمس شمٕمٔمٞمام ًمذًمؽً .مق أن اإلٟمً٤من ؾمٛمع طمديث٤م ذم صٗم٤مت اهلل قمز
وضمؾ وم٤مرشمٕمد شمٕمٔمٞمام هلل قمز وضمؾ ،وظمقوم٤م ُمـ اهلل قمز وضمؾ ،ومال ُيالم قمغم هدذا إُمدرً ،مٙمدـ هدذا اًمرضمدؾ ارشمٕمدد
اؾمتٜمٙم٤مرا وشمٙمذيٌ٤م ،يم٠من ٟمٗمًف مل شمت٘مٌؾ هذا احلدي٨م ،وم٘م٤مل اسمـ قمٌ٤مسُ :م٤م ُ
ومرق ه١مٓء ،أي ُمد٤م ظمدقف هد١مٓءُ ،مد٤م
ظمقف ه١مٓء وومزقمٝمؿ إذا ؾمٛمٕمقا ؿمٞمئ٤م ُمـ أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت اٟمتٗمْمقا ُم َِم ِّٙم ِ
ِّٙملم ذم ذًمؽ ُمدؽمدديـ ذم ىمٌدقل هدذه
ُ
إطم٤مدي٨م ،وهذا هق اإلؿمٙم٤مل ،يمقن ه١مٓء ٟمٗمقؾمٝمؿ ؿمٙمٙم٧م ذم صمٌقت هذه اًمّمٗم٤مت ،جيدون رىم٦م قمٜمدد حمٙمٛمدف،
وهيٚمٙمقن قمٜمد ُمتِم٤مهبف.
اعمٓمٚمقب ُمـ اعم١مُمـ دم٤مه هذه اًمٜمّمقص اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف اًمتًٚمٞمؿ اعمٓمٚمؼ .أدرك هذا إُمر قم٘م ُٚمف أو مل
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم اعم٘مدُم٦م (.)10/1
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يدريمف ،إذ اعمٞمزان ذم هذا اًمٌ٤مب ًمٞمس اًمٕم٘مؾ ،وم٤مًمٕم٘مقل ىم٤مسة ،اًمٕم٘مقل وٕمٞمٗم٦م ،اًمٕم٘مقل ُمتٗم٤موشم٦م ،وهلذا إٟمٌٞم٤مء -يمام
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل ٓ :-ي٠مشمقن سمام ُ ِ
حت٤مر ومٞمف اًمٕم٘مقلٕ :ن اًمٕم٘مقل ًمٞمً٧م قمدغم
حت ُػمه اًمٕم٘مقل ،وإٟمام ي٠مشمقن سمام َ َ
درضم٦م واطمدة.
ومٕم٘مؾ أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف يزن قم٘مقل إُم٦م ،وهلذا ًَم َّدام ضم٤مءه اعمنميمقن ُخيؼموٟمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ُخيؼمهؿ أٟمف ُأهي سمف إمم سمٞم٧م اعم٘مدس و ُقمرج سمف إمم اًمًامءُ ،مًدتٌٕمديـ هدذا يم٤مُمد٤م ،واقمتدؼموا أن هدذا ضب ُمدـ
اخلٞم٤ملُ ،م٤مذا ىم٤مل هلؿ ريض اهلل قمٜمف ،وهؿ أهؾ اًمٕم٘مقل؟ ىم٤مل :إن يم٤من ىم٤مل ًمٙمؿ ذًمؽ وم٘مد صدق.
أيْم٤م قم٘مؾ قمٛمر ،خيتٚمػ قمـ قم٘مقل إُم٦م ،وهلذا ٟمزل اًم٘مرآن ُمقاوم٘م٤م ًمرأيف ذم ُمقاوع ُمتٕمددة ،خي٤مًمػ رأي اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومٞم٠مي اًم٘مرآن ُمّمدىم٤م وُمقاوم٘م٤م ًمرأيف خم٤مًمٗم٤م ًمرأي اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وهلذا ىم٤مل ومٞمف اًمٜمٌل
ُمد ُثق َن َي ُُ ُْـ ُظ َّ ُر»  ،حمدصمقن :أي ُُمٚمٝمٛمقن.
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ ْن َي ُُ ُْـ ِِف ُأمتِل ُ َ
( )1

أيْم٤م قم٘مقل اًمٕمٚمامء ًمٞمً٧م يمٕم٘مقل ؾم٤مئر اًمٜم٤مس ،وهلذا جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن ُي ًَ ِّٚمؿ هلذه اًمٜمّمقص شمًٚمٞمام ُمٓمٚم٘م٤م،
يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل :آُمٜم٧م سم٤مهلل وسمام ضم٤مء قمـ اهلل قمغم ُمراد اهلل ،وآُمٜم٧م سمرؾمقل اهلل وُم٤م ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل قمغم
ُمراد رؾمقل اهلل .قمغم وومؼ ُم٤م أراد ،أدريمف قم٘مكم أو مل يدريمف ،اعمٓمٚمقب :اإليامن اعمٓمٚمؼ.
ُم َُ ًََم ٌت ُهـ ُأ ُّم افُِْتَ ِ
َٚب
ي٘مقل :جيدون ِر َّىم٦م :أي َىمٌُقٓ ،قمٜمد حمٙمٛمف .اًم٘مرآن يمام وصٗمف اهلل قمز وضمؾِ ﴿ :مْْ ُف آ َي ٌ
ٚت ُّ ْ
َـ ٜوابتِ ٌََـٚء َتَْٖ ِويِِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يـ ِف ُؿ ُِ ِ
ـف﴾  ،ومقصدػ أن ذم
ِٚب ٌ
قِبِ ْؿ َز ْيغٌٌ َؾ َٔتبِ ًُق َن َمَ ٚت ََنَ ٚب َف مْْ ُف ا ْبت ٌََٚء افٍْتَْْ َ ْ
ٚت َؾَٖم ٚافذ َ
َو ُأخََ ُر ُمتَ ََن ِ َ
( )2

اًم٘مرآن ُمٜمف ُم٤م هق حمٙمؿ ،واعمحٙمؿ :هق اًمٌلم اًمقاوح اًمٔم٤مهر ،وُمٜمف اعمتِم٤مسمف :وهق اًمذي ُحيتد٤مج ومٞمدف إمم أن ُيدرد إمم
همػمه ًمٞمٗمٝمؿ ،وم٤معم١مُمـ ُمٓمٚمقب ُمٜمف أن يٕمٛمؾ سم٤معمحٙمؿ وأن ي١مُمـ سم٤معمتِم٤مسمف .ه١مٓء ِٓ ،
هيٚمٙمقن قمٜمد ُمتِمد٤مهبفٕ :هندؿ
ُ
يردون هذا اعمتِم٤مسمف ،يِمٙمٙمقن ذم هذا اعمتِم٤مسم ف ،وهلذا هٚمؽ ُمـ هٚمؽ ُمـ ومرق هذه إُم٦م ُمدـ أهدؾ اًمٌددع وأهدؾ
اًمْمالل سمًٌ٥م اعمتِم٤مسمف وًمٞمس سمًٌ٥م اعمحٙمؿ.
واًمتِم٤مسمف إُم٤م أن يٙمقن :شمِم٤مسمف طم٘مٞم٘مل ،سمٛمٕمٜمك ٓ يٛمٙمـ ٕي خمٚمقق أن ُيدرك هذا إُمرُ ،مثؾ يمٞمٗمٞم٦م اًمّمدٗم٤مت
هذا ُمـ اًمتِم٤مسمف احل٘مٞم٘مل ٓ ،يٛمٙمـ ًمٚمٕم٘مقل أن شمدرك هذا إُمر ،وًمٞمس ذم اًمنمع ُم٤م يدل قمغم هذا إُمدر ،ومٙمٞمٗمٞمد٦م

(  )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م -سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف (.)2398
(  )2ؾمقرة آل قمٛمران.7 :
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اًمّمٗم٤مت إدرايمٝم٤م ُمـ اعمتِم٤مسمف احل٘مٞم٘مل .وهٜم٤مك اعمتِم٤مسمف اًمٜمًٌل ،وهق اًمذي ىمد يتِم٤مسمف قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس دون سمٕمض،
ومٝمالك ُمـ هٚمؽ ُمـ ومرق إُم٦م ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م واخلقارج واًمراومْم٦م واعمرضمئ٦م واجلؼمي٦م ،هالك ه١مٓء يمٚمٝمدؿ
سمًٌ٥م اعمتِم٤مسمف اًمٜمًٌل ،شمِم٤مهب٧م قمٚمٞمٝمؿ سمٕمض اًمٜمّمقص ،ومٝمٚمٙمقا سمًٌٌٝم٤م ،ووٚمقا وأوٚمقاً ،مٙمـ ًمق ؾمٚمٙمقا ذم ذًمؽ
اعمًٚمؽ اًمنمقمل ُ-مًٚمؽ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م -ردوا اعمتِم٤مسمف إمم اعمحٙمؿ عمَ٤م وٚمقا اًمٓمريؼ ،وعمَ٤م وىمٕمقا ومدٞمام وىمٕمدقا
ومٞمف.
صمؿ ىم٤مل :و ًَمد َّام ؾمٛمٕم٧م ٌ
ـؿ
ىمريش رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يذيمر اًمرمحـ أٟمٙمدروا ذًمدؽ ومد٠مٟمزل اهللَ ﴿ :و ُه ْ
مح ِـ﴾ ،وهذا ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم صٚمح احلديٌٞم٦م .
َي ُْ ٍُ ُرو َن بِٚفر ْ َ
( )1

ومم٤م يٜمٌٖمل أيْم٤م ُمٕمرومتف ىمٌؾ آٟمت٘م٤مل ُمـ هذا اًمٌ٤مب ،أٟمف مل ُيٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ اًمّمدح٤مسم٦م ريض اهلل قمدٜمٝمؿ ،وٓ
قمـ أطمد ُمـ إُم٦م أٟمف ىم٤مل إن هذه اًمٜمّمقص اًمتل ذم ِِأؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف ُمـ اعمتِم٤مسمف اًمتل ٓ ُيٕمرف ُمٕمٜم٤مه٤م وٓ طم٘مٞم٘م٦م
هل٤م ،سمؾ هذا ىمقل اعمُ َٗم ِّق َو٦م ،وأيْم٤م ىمقل اعمت٠مظمريـ ُمـ أهؾ اًمٙمالم ،طمٞم٨م اهتٛمقا اًمًدٚمػ أن هدذا هدق ُمدذهٌٝمؿ ذم
صٗم٤مت اهلل قمز وضمؾ أو ذم ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت ،سمؾ اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل َقمدوا ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت ُمـ اعمُ ْح َٙمَدؿ ،وأهند٤م
ُمٗمٝمقُم٦م اعمٕم٤مين ،وأهن٤م طمؼ قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤مُ ،يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م قمغم وومؼ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م .ومٜمحـ ٟمدرك وٟمٕمرف أن اًمًٛمٞمع خيتٚمػ
قمـ اًمٌّمػم ،وأن اًمٙمالم خيتٚمػ قمـ آؾمتقاءً ،مٙمـ أوًمئؽ اًمذيـ ضمٕمٚمقا ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت ُمـ اعمتِم٤مسمف ،وىمد٤مًمقا:
إٟمف ٓ يٛمٙمـ ٕطمد أن يٕمرف ُمٕمٜم٤مه٤م أو أن ُيدرك طم٘مٞم٘متٝم٤م ،ىم٤مًمقاٟ :متٚمق هذه اًمٜمّمقص يمام ٟمتٚمق اًمٙمالم إقمجٛمل ٓ
ٟمٗمٝمؿ ُمٜمف ؿمٞمئ٤م ،وهذا قمغم ظمالف ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،سمؾ قمغم ظمالف ُم٤م أُمرٟم٤م اهلل قمز
ِ
َٚب َإٔ َزفََُْْ ٚه إِفَ ْٔ َ
ؽ ُم َب َٚر ٌك ف َٔدب ُروا آ َيٚتِف﴾  ،واًمتدسمر ومرع قمـ ومٝمؿ
وضمؾ سمف ذم يمت٤مسمفَ ﴿ :أ َؾ َ َيتََدََ ب ُرو َن افْ َُ ْرآ َن﴾ ﴿ ،ـتَ ٌ
( )3

( )2

اعمٕمٜمك ٓ ،يٛمٙمـ إلٟمً٤من أن يتدسمر يمالُم٤م ٓ يٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه ،يمٞمػ ٟمتدسمر ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت وٟمحـ ٓ ٟمٕمٚمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م ،يمٞمػ
شمٙمقن ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت ُمـ اعمتِم٤مسمف احل٘مٞم٘مل يمام زقمؿ ه١مٓءٟ ،مٕمؿ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٙمٞمٗمٞم٦م ُمتِم٤مسمفً ،مٙمـ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمٕمٜمك
ومٝمل حمٙمٛم٦م ،وم٤مهلل قم ز وضمؾ عم٤م أُمرٟم٤م سمتدسمر يمت٤مسمف ،ومل يًتثٜمل ُمـ ذًمؽ رء ،دل قمغم أن يمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن ُمٗمٝمقم

(  )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمنموط -سم٤مب اًمنموط ذم اجلٝم٤مد واعمّم٤محل٦م ُمع أهؾ احلرب (.)2734
(  )2ؾمقرة اًمٜمً٤مء.82 :
(  )3ؾمقرة ص.29 :
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اعمٕمٜمك ،وهلذا صمٌ٧م قمـ جم٤مهد أٟمف ىم٤مل :قمرو٧م اعمّمحػ قمغم اسمـ قمٌ٤مس ُمدـ أوًمدف إمم آظمدره ،وذم روايد٦م صمدالث
قمرو٤متَ ،أ ِىم ُٗم ُف قمٜمد يمؾ آي٦م وأؾم٠مًمف قمٜمٝم٤م ،مل يًتثـ ُمـ هذا ؿمٞمئ٤م.
ٚب
َب ٌ
ِ
َؿق ُل اهللِ َتً َٚػ﴿ :يً ِر ُؾ َ ِ
وّن َْ ﴾ٚأ َي ِ. ٜ
قن ٕ ًْ َّ َ ٜاهللِ ُثؿ ُيُْ ُر َ
َْ
َ
ْ
جم ِ
ٚه ٌد َمَ ٚم ًَْْ ُٚه « ُه َق َؿ ْق ُل افر ُج ِؾ َه َذا َم ِ
ِّٚلَ ،و ِر ْثتُ ُف َظ ْـ َآبٚئِل» .
َؿ َٚل ُ َ
قن فَ ْق َٓ ُؾ َ ٌن ََل ْ َي ُُ ْـ َـ َذا» .
َو َؿ َٚل َظ ْق ُن ْب ُـ َظبْ ِد اهللِ « َي َُقفُ َ
قن «ه َذا بِ َن ٍَٚظ ِِ َ ٜ
آَلتَِْ.»ٚ
َ
َو َؿ َٚل ْاب ُـ ُؿتَ ْٔ َب ََ ٜي َُقفُ َ َ
ٚس بً َد ح ِد ِ
يَ ٞز ْي ِد ْب ِـ َخٚفِ ٍد اف ِذي ؾِ ِٔف َو َأن اهللَ َت ًَ َٚػ َؿ َٚلَ « :أ ْص َب َح ِم ْـ ِظ َبٚدِي ُم ْٗ ِم ٌـ ِِب َو َـٚؾ ِ ٌر»
َو َؿ َٚل َأ ُبق افْ ًَب ِ َ ْ َ
ِ
َ ِ ِ
ٔػ إِ ْٕ ًَ َٚم ُف إِ َػ َؽ ْ ِ
ر ِه َو ُي ْ ِ
ر ِِف افُِْتَ ِ
افسْ َِ ،ٜي ُذ ُّم ُشبْ َح َُ ٕٚف َم ْـ ُي ِو ُ
ؼ ُك بِ ِف .
ٚب َو ُّ
احلديَ ،ٞو َؿ ْد َت ََد َم َو َه َذا َـث ٌ
ِ ٍ ِ
ٚذ ًؿ .ٚو َٕحق َذفِ َ ِ
 ٝافريح َضٔب ً ،ٜوافـّ ح ح ِ
ػ هق َـ ََق َِلؿ َـ َِ ٕٚ
ِ
ٍ
ر ٍة .
َ ْ َ
ُ َ َ َ ُ َ
َؿ َٚل َب ًْ ُض افس َِ ُ َ ْ ْ
ؽ ِمُ ٚه َق َجٚر َظ َذ َأفْسََْ ٜـث َ
( )1

()2

()3

()4

()5

()6

ٚبَ :ؿ ْق ُل اهللِ َت ًَ َ
ـٚػَ ﴿ :ي ًْ ِر ُؾـق َن
اٟمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ إمم ُم٤م ي٘مدح ذم اًمتقطمٞمد ً
أيْم٤م ،وُمٜمف ُم٤م ذيمره سم٘مقًمف رمحف اهللَ :ب ٌ
ِ
ِ
ِ
وّن َ ،﴾ٚيٜمٙمرون إو٤مومتٝم٤م إمم اهللً :مٙمدقهنؿ
وّن ََ ﴿ ،﴾ٚوإِن َت ًُدُُّّ و ْا ٕ ِ ًْ َّ َ
قهُ ﴿ ، ﴾ٚيُْ ُر َ
 ٝاهللِ َٓ ُ ْلح ُه َ
ٕ ًْ َّ َ ٜاهللِ ُثؿ ُيُْ ُر َ
ِ
عمًدتح٘مف،
يْمٞمٗمقن هذه اًمٜمٕمؿ إمم اًمًٌ٥م ويتٜم٤مؾمقن اعمًٌ٥م ،وم٢مو٤موم٦م اًمٜمٕمٛم٦م ًمٚمخ٤مًمؼ ،هذا ُمـ سم٤مب إود٤موم٦م احلدؼ
( )7

ويٜمٌٜمل قمغم ذًمؽ ُؿمٙمره قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م ،وهلذا َُمـ أو٤مف اًمٜمٕمٛم٦م إمم همػم اخل٤مًمؼ وم٘مد أذك ذم اًمرسمقسمٞم٦م ،وسمٜم٤مء قمٚمٞمف
ومٞمٚمزم أٓ يِمٙمر اهلل قمز وضمؾ قمغم ذًمؽ ،واًمِمٙمر قمٌ٤مدة ،واًمٕمٌ٤مدة جي٥م أن شمٙمقن هلل ،وهذا ىمدح ذم شمقطمٞمد اًمٕمٌ٤مدة.

(  )1ؾمقرة اًمٜمحؾ.83 :
( )2أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش سمٜمحقه (.)273/17
( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش سمٜمحقه (.)273/17
قن ِر ْز َىم ُٙم ْؿ َأ َّٟم ُٙم ْؿ ُشم َٙم ِّذ ُسم َ
﴿و َ ْدم َٕم ُٚم َ
قن﴾ ( ،)1083وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٛمٕم٦م -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ :
سمٞم٤من يمٗمر ُمـ ىم٤مل ُمٓمرٟم٤م سم٤مًمٜمقء (.)71
( )5اٟمٔمر« :جمٛمقع اًمٗمت٤موىش ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م (.)33/8
( )6اٟمٔمر« :جمٛمقع اًمٗمت٤موىش ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م (.)33/8
(  )7ؾمقرة اًمٜمحؾ.18 :
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وهلذا ُمـ أو٤مف اًمٜمٕمٛم٦م ًمٖمػم اهلل قمز وضمؾ وم٢من هذا ىمدح ذم اًمرسمقسمٞم٦م وىمدح ذم إًمقهٞم٦م ،وهلذا ىم٤مل اهلل قمدز وضمدؾ:
﴿ َي ًْ ِر ُؾق َن ٕ ِ ًْ َّ َ ٜاهللِِ﴾ قمز وضمؾ ،يٕمرومقن أٟمف ظم٤مًمؼ هذه اًمٜمٕمٛم٦م ،وهذه طم٤مل اعمنميملمًَ ،م َّدام شمً٠مهلؿ ُمـ ظمٚمدؼ هدذا؟
ي٘مقًمقن ًمؽ :اهلل قمز وضمؾ ،صمؿ ُيْمٞمٗمقهن٤م إمم همػم اهلل قمز وضمؾ ،أطمٞم٤مٟمد٤م يْمدٞمٗمقهن٤م إمم ُمٕمٌدقداهتؿ ،إذا ُؾمدئٚمقا ُمدـ
رزىمٙمؿ؟ ىم٤مًمقا :اهلل ،صمؿ يٜمٙمرون ذًمؽ سم٘مقهلؿُ :رزىمٜم٤م سمِمٗم٤مقم٦م ه١مٓء أهلد٦م ،هدذا ُمٕمٜمدكَ ﴿ :ي ًْ ِر ُؾـق َن ٕ ِ ًْ َّـ َ ٜاهللِ ُثـؿ
ِ
وّن َ.﴾ٚ
ُيُْ ُر َ
ي٘مقل :ىم٤مل جم٤مهد :هق ىمقل اًمرضمؾ هذا ُم٤مزم ورصمتف قمـ آسم٤مئل .إذا يم٤من ُمـ سم٤مب اًمقاىمدع واًمًدٌ٥م ومدال رء ذم
ذًمؽ ،يمقن هذا اعم٤مل طمّمؾ زم سمًٌ٥م اعمػماث ٓ ،إؿمٙم٤مل ذم ذًمؽً ،مٙمـ يمقٟمف َيٜمً٥م هذه اًمٜمٕمٛم٦م ذم أصٚمٝم٤م إمم همػم
اهلل قمز وضمؾ ،هذا ُمـ سم٤مب ضمحد ٟمٕمٛم٦م اهلل قمز وضمؾ ،وهذا ٓ ؿمؽ ي٘مدح ذم اًمتقطمٞمد.
ي٘مقل :ىم٤مل قمقن سمـ قمٌد اهلل سمـ قمتٌ٦م سمـ ُمًٕمقد اهل ُ َذزم رمحف اهلل :ي٘مقًمقنً :مقٓ ومالن مل يٙمـ يمذا ويمذا ،سمٛمٕمٜمك
ًمقٓ ومِ ْٕمؾ هذا اًمِمخص مل يٙمـ يمذا ويمذا ،يم٠مهنؿ ٟمًٌقا اًمٗمْمؾ ذم ذًمؽ مجٚم٦م وشمٗمّمٞمال ًمٖمػم اهلل قمدز وضمدؾ ،وهدذا
أيْم٤م ُمـ سم٤مب إٟمٙم٤مر ٟمٕمٛم٦م اهلل قمز وضمؾ.
ي٘مقل :وىم٤مل اسمـ ىمتٞمٌ٦م :ي٘مقًمقن :هذا سمِمٗم٤مقم٦م آهلتٜم٤م ،أي يمام ذيمرت ًمٙمؿ أن اًمٙمٗم٤مر عمََّ٤م ُيً٠مًمقن ُمـ ظمٚمدؼ هدذا؟
ي٘مقًمقن :اهلل قمز وضمؾ ،صمؿ ي٘مقًمقنُ :رزىمٜم٤م سمِمٗم٤مقم٦م ه١مٓء أهل٦م ،ومٝمؿ يٕمرومقن ٟمٕمٛم٦م اهلل  ،يٕمرومقن أن اهلل قمدز وضمدؾ
هق اًمذي ظمٚم٘مٝم٤م ،صمؿ يٜمًٌقن ذًمؽ إمم ؿمٗم٤مقم٦م آهلتٝمؿ.
ي٘مقل :وىم٤مل أسمق اًمٕمٌ٤مس ،أي اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ،سمٕمد طمدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد اًمذي ومٞمفَ ( :أن اهللَ َؿ َٚلَ :أ ْص َب َح ِم ْـ
ِ
ِ
ِ ِ
ــ
ظ َبٚدي ُم ْٗم ٌـ ِِب َو َـَٚؾ ٌر)  ،وهذا احلدي٨م شم٘مدم ،أهنؿ ٟمًٌقا اًمٗمْمؾ ًمٚمٙمقايم٥م ،مل يٜمًٌقه هلل قمز وضمؾ ،وهلدذا « َم ْ
ِ
ؽ ُم ْٗ ِم ٌـ ِِب َـَٚؾِ ٌر بِٚف َُ َْق َـ ِ
َـذا َؾ َ
ََ ،ٛو َم ْـ َؿ َٚلُ :مىِ ْر ََٕ ٚبَِْ َْق ِء َـ ََذا َو َـ َ
ـذفِ َ
محتِ ِف َؾ َذفِ َ
ؽ َـَـٚؾِ ٌر ِِب
َؿ َٚلُ :مى ْر ََٕ ٚبِ ٍَ ْو ِؾ اهللِ َو َر ْ َ
ُم ْٗ ِم ٌـ بِٚف َُ َْق َـ ِ
شمٗمْمؾ هب٤م ،وهق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
َٟٕ :»ٛمف ٟمً٥م هذا اًمٗمْمؾ وهذه اًمٜمٕمٛم٦م ًمٖمػم ُُم ًْ ِدهي٤مً ،مٖمػم ُمـ َّ
( )1

ي٘مقل :وهذا يمثػم ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م َي ُذم ؾمٌح٤مٟمف ُمـ ُي ِْمٞمػ إٟمٕم٤مُمف إمم همػمه وينمك سمف.

( )1هق :اًمّمح٤ميب زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل .خمتٚمػ ذم يمٜمٞمتف :وم٘مٞمؾ :أسمق زرقم٦م ،وأسمق قمٌد اًمرمحـ ،وأسمق ـمٚمح٦م .ؿمٝمد احلديٌٞم٦م ،ويم٤من ُمٕمف ًمقاء ضمٝمٞمٜم٦م
يقم اًمٗمتح .طمديثف ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م .ىم٤مل اسمـ اًمؼمىمل وهمػمهُ :م٤م ت ؾمٜم٦م صمامن وؾمٌٕملم سم٤معمديٜم٦م ،وًمف مخس وصمامٟمقن .وىمٞمؾُ :م٤مت ؾمٜم٦م صمامن
وؾمتلم .وىمٞمؾُ :م٤مت ىمٌؾ ذًمؽ ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م سم٤معمديٜم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 249 :شمرمج٦م  ،)815و«اإلص٤مسم٦مش ( 603/2شمرمج٦م .)2897
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ُـؿ
وهذا يمثػم ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م :أن اهلل قمز وضمؾ َيذم ُمـ يٜمً٥م اًمٜمٕمٛم٦م إمم همػمه ؾمدٌح٤مٟمف ﴿ َو َ َْت ًَ ُِـق َن ِر ْز َؿ ُُ ْ
 ٝاهللِ ُثؿ يُِْروّنَ ( ،﴾ٚأصبح ِمـ ِظب ِ
ٚدي ُم ْٗ ِم ٌـ ِِب َو َـَٚؾِ ٌر).
َإٔ ُُ ُْؿ ُت ََُذ ُبق َن﴾ َ ﴿ ،ي ًْ ِر ُؾق َن ٕ ِ ًْ َّ َ
ْ َ َ ْ َ
ُ ُ ََ
( )1

ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ :هق يم٘مقهلؿ يم٤مٟم٧م اًمريح ـمٞمٌ٦م واعمالح طم٤مذىم٤م ،سمٛمٕمٜمدك أهندؿ مل يٜمًدٌقا هدذا إُمدر يمٜمًدٌ٦م
اًمًٌ٥م واعمُ ًَ ٌَّ٥مٟ ،مًٌقه يمج٤مٟم٥م اًمٗمْمؾ واعمٜم٦م أٟمف سمًٌ٥م اًمريح ،وم٤مًمٗمْمؾ واعمٜم٦م ًمٚمريح ،واًمٗمْمؾ واعمٜم٦م ًمٚمٛمالح.
ي٘مقل :وٟمحق ذًمؽ مم٤م هق ٍ
ضم٤مر قمغم أًمًٜم٦م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس.
ويمالم اًمِمٞمخ هذا وإدًم٦م اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م شمدل قمغم أن طمٙمؿ هذه أي٦م قم٤مم ذم ُمـ ٟمًد٥م ،وإن يم٤مٟمد٧م ضمد٤مءت ذم
طم٤مل اًمٙمٗم٤مر ومٝمل قم٤مُم٦م ذم يمؾ ُمـ ٟمً٥م ٟمٕمٛم٦م إمم همػم اهلل قمز وضمؾ.
َت ًَ ُِقاْ هللِ َأ َٕد ً
قن﴾
ادا َو َإٔتُ ْؿ َت ًْ َِ ُّ َ
ٚبَ ﴿ :ؾ َ َ ْ
َب ٌ
َو َؿ َٚل ْاب ُـ َظب ٍ ِ
ِ َ
افؼ ُكَ ،أ ْخ ٍَك ِم ْـ َدبِ ِ
ٔ ٛافْ ّْ ِؾ َظ َذ َص ٍَٚةٍ َش ْق َد َاء ِِف ُط ِْ َّ ِ ٜافِْٔ ِؾَ ،و ُه َق
ٚس ِف ْأ َيْ « ٜإ ْٕ َد ُادُ :ه َق ْ
ؽ َيُ ٚؾ َ ُنَ ،و َحَٔ ِِٚتَ ،و َت َُ َ
َأ ْن َت َُ َ
قل فَ ْق َٓ ُـ َِْٔبَ َُ ٜه َذاَ َ َٕ :ت َُّ ٕٚٚ
قل َواهللَِ ،و َحَٔٚت ِ َ
قصَ ،وفَ ْق َٓ افْبَ ُّط ِِف افد ِارَ ََٕ ،تك
افِ ُه ُ
ِ ِ ِ
ُّ
َت ًَ ْؾ ؾِ َُٔٓ ٚؾ َ ًَٕ ،ٚه َذا ُـ ُِّ ُف بِ ِف
ٚء اهللُ َو ِصئْ َ
َ ،ٝو َؿ ْقل افر ُج ِؾ فَ ْق َٓ اهللُ َو ُؾ َ ٌنْ َ َٓ ،
افِ ُه ُ
قصَ ،و َؿ ْق ُل افر ُج ِؾ ف َهٚحبِف َمَ ٚص َ
ِ
ْش ٌك» َر َو ُاه اِ ْب ُـ َأ ِِب َحٚتِ ٍؿ.
ْ
( )2

( )3

()4

ِ
اخلى ِ
َو َظ ْـ ُظ َّ َر ْب ِـ َ
اهلل َظ ْْ ُف َأن َر ُش َ
اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ َؿ َٚلَ « :م ْـ َح َِ َ
ػ ب ِ ٌَ ْ ِر اهللِ َؾ ََ ْد َـ ٍَ َر أَ ْو
قل اهللِ َصذ ُ
ِض ُ
ٚب َر َ
َأ ْْش َك» رواه ِ ِ
ي َو َحسَْ ُفَ ،و َصح َح ُف َ
احلٚـِ ُؿ.
افسمذ ُّ
َ
ََ ُ ْ
( )5

()6

(  )1ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م.82 :
(  )2ؾمقرة اًمٌ٘مرة.22 :
(  )3شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )4أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم «شمٗمًػمهش (.)58/1
(  )5هق :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 :
( )6أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)125/2وأسمق داود ذم يمت٤مب إيامن واًمٜمذور -سم٤مب ذم يمراهٞم٦م احلٚمػ سم٤مٔسم٤مء ( ،)3251واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب
إيامن واًمٜمذور -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م احلٚمػ سمٖمػم اهلل ( ،)1535واحل٤ميمؿ ذم «اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلمش ( ،)65/1واًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمًٜمـ
اًمٙمؼمىش ( ،)29/10ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم «ري٤مض اًمّم٤محللمش ( ،)583وىم٤مل« :وٕمٞمػش.

110

ـتٚب افتقحٔد
فِنٔخ محد افتقجيري

ػ ب ِ ٌَ ِرهِ ص ِ
ِ
ِ
ِ
و َؿ َٚل ابـ مسً ٍ
قد ْ َِٕ « :ن َأ ْحِِ َ
ٚد ًؿ. »ٚ
 ٛإِ َِّل م ْـ َأ ْن َأ ْحِ َ ْ َ
ػ بِٚهللِ َـٚذ ًبَ ٚأ َح ُّ
ْ ُ َ ْ ُ
َ
ِ
ِ
ِض اهللُ َظ ْْ ُف َأن َر ُش َ
ٚء ُؾ َ ٌن َوفَُِ ْـ
ٚء اهللُ َو َص َ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َشِ َؿ َؿ َٚلَ َٓ « :ت َُقفُقا َمَ ٚص َ
َو َظ ْـ ُح َذ ْي ٍَ ََ ٜر َ
ٔح.
ٚء ُؾ َ ٌن» َر َو ُاه َأ ُبق َد ُاو َد بِ َسَْ ٍد َص ِح ٍ
ٚء اهللُ ُثؿ َص َ
ُؿقفُقا َمَ ٚص َ
()2

( )1

( )3

()4

ِ
ؽ» َؿ َٚلَ « :و َي َُ ُ
قز َأ ْن َي َُ َ
ٔؿ افْ َخ ًِل َ « :إٔ ُف َي ُْ َر ُه أَ ُظ ُ
قل ب ِٚهللِ ُثؿ ب ِ َ
قذ ب ِٚهللِ َوب ِ َ
قل فَ ْق َٓ اهللُ ُثؿ
جي ُ
ؽَ ،و َ ُ
ٚء َظ ْـ إِ ْب َراه َ
َو َج َ
( )5

ُؾ َ ٌنَ ،و َٓ َت َُقفُقا فَ ْق َٓ اهللُ َو ُؾ َ ٌن» .
()6

اٟمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ اعم١مًمػ إمم ُم٤م ي٘مدح ذم اًمتقطمٞمد ُمـ اًمنمك إصٖمر ،اًمّمقر اًمتدل ؾمدٞمذيمره٤م وإُمثٚمد٦م اًمتدل
يًقىمٝم٤م يمٚمٝم٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمنمك إصٖمر ،وم٢مذا يم٤من اًمنمك إيمؼم ي٘مدح ذم أصؾ اًمتقطمٞمد وم٢من اًمنمك إصٖمر ي٘مدح ذم
يمامل اًمتقطمٞمد.
قمرومف اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم «اعمدارجش ىمد٤ملُ :مد٤م ورد ُمدـ اًمدذٟمقب
واًمنمك إصٖمر ُمـ أمجع اًمتٕم٤مريػ ًمف ُم٤م َّ
شمًٛمٞمتُُف ذيم٤م ومل يّمؾ إمم طمد اًمنمك إيمؼم .يمؾ ذٟم٥م ،يمؾ قمٛمؾ ،يمؾ ىمقلُ ،ؾم ِّٛمل ذم اًمٜمّمقص سمنمك وم٢مذا ُـمٌِّدؼ
قمٚمٞمف ُمٗمٝمقم اًمنمك إيمؼم ٟمجد أٟمف ٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ،ومٞمًُٛمك ذيم٤م أصٖمر.
طمٙمٛمف أٟمف ي٘مدح ذم يمامل اًمتقطمٞمدً ،مٙمـ ٓ يٜم٤مذم أصؾ اًمتقطمٞمد ،ومٞمٌ٘مدك ُمٕمدف اًمتقطمٞمدد ،سمٛمٕمٜمدك أٟمدف ٓ ُخيدرج
خي ِّٚمد ص٤مطمٌف ذم اًمٜم٤مر.
ص٤مطمٌف ُمـ اعمٚم٦م ،وٓ ُ َ
(  )1شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )2أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم «ُمّمٜمٗمفش (. )15929/469/8
(  )3هق :اًمّمح ٤ميب اجلٚمٞمؾ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن سمـ ضم٤مسمر ،اًمٕمٌزُ .مـ ٟمجٌ٤مء أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق ص٤مطم٥م اًمن .واؾمؿ اًمٞمامن:
ِطم ًْؾ -وي٘م٤ملُ :طم ًَ ْٞمؾ -اسمـ ضم٤مسمر اًمٕمٌز ،اًمٞمامين ،أسمق قمٌد اهلل ،طمٚمٞمػ إٟمّم٤مرُ ،مـ أقمٞم٤من اعمٝم٤مضمريـ .وأُمف اًمرسم٤مب سمٜم٧م يمٕم٥م سمـ قمدي
إٟمّم٤مري٦م .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم سمٕمد ُم٘متؾ قمثامن .اٟمٔمرُ « :أ ْؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ( 706/1شمرمج٦م  ،)1113و«اإلص٤مسم٦مش ( 44/2شمرمج٦م .)1649
( )4أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)394 ،384/5وأسمق داود ذم يمت٤مب إدب -سم٤مب ٓ ي٘م٤مل ظمٌث٧م ٟمٗمز (.)4980
(  )5هق :إسمراهٞمؿ سمـ يزيد سمـ ىمٞمس سمـ إؾمقد سمـ قمٛمرو سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ذهؾ سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ذهؾ سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمخع اًمٜمخٕمل ،أسمق قمٛمران
اًمٙمقذم ،وم٘مٞمف أهؾ اًمٙمقوم٦م ،وأُمف ُمٚمٞمٙم٦م سمٜم٧م يزيد ،أظم٧م إؾمقد سمـ يزيد وقمٌد اًمرمح٤من سمـ يزيد .رأى قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ويم٤من رضمال ص٤محل٤م
وم٘مٞمٝم٤م وُم٤مت وهق خمتػ ُمـ احلج٤مج .ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م إٓ أٟمف يرؾمؾ يمثػما ،وم٘مٞمف .اٟمٔمر هتذي٥م اًمٙمامل (/233/2شمرمج٦م ،)265
وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (/520/4شمرمج٦م .)213
( )6أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم «ُمّمٜمٗمفش ( ،)19811/27/11اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم «اًمّمٛم٧مش (.)344
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هؾ ُيٖمٗمر اًمنمك إيمؼم؟ ٓ يٖمٗمره اهلل قمز وضمؾ ،واًمنمك إصٖمر؟ اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىمد٤مل هدق
يمً٤مئر اًمذٟمقب واًمٙمٌ٤مئر ،رسمام همٗمره اهلل قمز وضمؾ سمًٌ٥م أو سمٖمػم ؾمٌ٥م ،وذه٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل إمم
ِ
ؼ َك بِ ِف﴾  ،ي٘مقل ٓ :خيرج هذا ُمـ اًمٕمٛمقمً .مٙمدـ
أٟمف يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف قمٛمقم ىمقل اهلل قمز وضمؾ﴿ :إِن اهللَ َٓ َي ٌٍْْ ُر َأن ُي ْ َ
( )1

خيتٚمػ قمـ اًمنمك إيمؼم أٟمف يدظمؾ وٛمـ ُمقازٟم٦م احلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت ،وهلذا هق ٓ ُيٖمٗمر ًمّم٤مطمٌف ًمٙمـ رسمام يٙمقن
ُمع ص٤مطمٌف ُمـ احلًٜم٤مت ُم٤م َي ْر ِضمح هبذه اًمًٞمئ٦م أو هذه اًمًٞمئ٤مت وم ُٞمٖمٗمر ًمف سمًٌ٥م هذه احلًٜم٤مت.
اؾمتدل قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :ؾ َ َ َْت ًَ ُِق ْا هللِ َإٔدََ اد ًا َو َإٔتُ ُْؿ َت ًْ َِ ُّق َن﴾ ،هذه ضم٤مءت ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :يَ ٚأ ُّ َُيـٚ
ِ
ِ
يـ ِمـ َؿ ْبِِ ُُ ُْؿ فَ ًَِ ُُ ُْؿ َتَت َُق َن ( )21اف ِذي َج ًَ َؾ فَ ُُ ُُؿ إَ ْر َض ؾِ َراصَ ًٚوافس ًَمء
ٚس ا ْظ ُبدُُ و ْا َرب ُُ ُُؿ افذي خََ َِ ََ ُُ ُْؿ َوافذ َ
افْ ُ
بِ ََْٚء و َإٔ َز ََل ِمـ افسًمء مٚء َؾَٖخْْ رج بِ ِف ِمـ افثّر ِ
ات ِر ْزْؿ ًٚف ُُ ُْؿ َؾ َ َ َْت ًَ ُِق ْا هللِ َإٔدََ اد ًا َو َإٔ ُت ُْؿ َت ًْ َِ ُّق َن﴾  ،أي٦م ؾمٞم٘م٧م ذم
َ َ
َ
َ ََ
َ َ َ
( )2

َُم ْٕم ِرض اًمرد قمغم أهؾ اًمنمك إيمؼم ،وهلذا هذه أي٦م يقرده٤م أهدؾ اًمٕمٚمدؿ هم٤مًمٌد٤م ذم أن شمقطمٞمدد اًمرسمقسمٞمد٦م ُمًدتٚمزم
ًمتقطمٞمد إًمقهٞم٦م ،أن ُمـ َو َّطمد اهلل قمز وضمؾ ذم رسمقسمٞمتف ومٞمٚمزُمف أن ُي ْٗم ِر َده ذم أًمقهٞمتف ويًتدًمقن هبذه أي٦م ،هذه ُمـ
ٚس ا ْظبُدُُ و ْا َرب ُُُؿ﴾ ،أُمرهؿ سمتقطمٞمد إًمقهٞم٦م ،شمقطمٞمد اًمٕمٌ٤مدة ،شمقطمٞمد اًم٘مّمد واًمٓمٚم٥م،
أووح إدًم٦مَ ﴿ :يَ ٚأ ُّ َُي ٚافْ ُ
ـٚس
ٚس ا ْظبُدُُ و ْا﴾ ،أي وطمدوه سم٤مًمٕمٌ٤مدة وشمقطمٞمد إًمقهٞم٦م :هق إومراد اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمٕمٌ٤مدةَ ﴿ ،يَ ٚأ ُّ َُي ٚافْ ُ
﴿ َيَ ٚأ ُّ َُي ٚافْ ُ
ِ
ِ
يـ ِمـ َؿبِِْ ُُ ُْؿ فَ ًَِ ُُ ُْؿ َتَت َُق َن ( )21اف ِذي َج ًَ َؾ فَ ُُ ُُؿ
ا ْظبُدُُ و ْا َرب ُُ ُُؿ افذي خََ َِ ََ ُُ ُْؿ﴾ ،هذا هق شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦مَ ﴿ ،وافذ َ
إَر َض ؾِراص ًٚوافسًمء بََِْٚء و َإٔ َز ََل ِمـ افسًمء مٚء َؾَٖخْْ رج بِ ِف ِمـ افثّر ِ
ات ِر ْزْؿ ًٚف ُُ ُْؿ﴾ ،أن اؾمتدل هبدذه اعمٕمد٤مين -
َ َ
َ
َ ََ
َ َ َ
َ
ْ
َ َ
ُمٕم٤مين اًمرسمقسمٞم٦م  -وهذا َيدل قمغم أن اعمنميملم يم٤مٟمقا ُي٘مرون ويٕمؽمومقن سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦مٟٕ :مدف ٓ يٛمٙمدـ أن يًدتدل
قمٚمٞمٝمؿ سم٠مُمر ٓ ي١مُمٜمقن سمف ،هذا ٓ يٙمقن ،ويًتحٞمؾ ،آؾمتدٓل اًمذي ذم ُمٙم٤مٟمف إذا يم٤من ُمـ قمٚمٞمؿ طمٙمٞمؿ أن يًتدل
سم٠مُمر ُي ًَ ِّٚمؿ سمف اخلّمؿ ،وم٤مهلل قمز وضمؾ ي٘مقلُ :م٤م دُمتؿ شمٕمؽمومقن هبذه إُمقر و ُشمُ٘مرون هب٤م ،أن اهلل هدق اًمدذي ظمٚم٘مٙمدؿ
وظمٚمؼ اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٙمؿ وهق اًمذي أٟمزل ُمـ اًمًامء ُم٤مء وم٠مظمرج سمف ُمـ اًمثٛمرات رزىم٤م ًمٙمؿ ،وهق اًمذي ضمٕمؾ إرض
ومراؿم٤م واًمًامء سمٜم٤مء ومٞمَ ْٚم َزُمٙمؿ أن شمقطمدوه سم٤مًمٕمٌ٤مدةَ ﴿ ،ؾ َ َ َْت ًَ ُِق ْا هللِ َإٔدََ اد ًا﴾ .واًمٜمد :هق اًمِمٌٞمف واًمٜمٔمػم ٓ ،دمٕمٚمقا ًمف
أٟمداد ُمـ ُمٕمٌقداشمٙمؿ.

(  )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء.48 :
(  )2ؾمقرة اًمٌ٘مرة.22 ، 21 :
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أي٦م ذم اًمنمك إيمؼم ،وهٜم٤م اعم١مًمػ اؾمتدل هب٤م قمغم اًمنمك إصٖمر .ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :وذم هذا دًمٞمؾ قمدغم أٟمدف
يٛمٙمـ آؾمتدٓل سم٤مًمٜمص اًمذي ضم٤مء ذم اًمنمك إيمؼم قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم اًمنمك إصٖمر ،وم٤معم١مًمػ هٜمد٤م ي٘مدقلَ ﴿ :ؾـ َ
َ َْت ًَ ُِق ْا هللِ َإٔدََ اد ًا َو َإٔتُ ُْؿ َت ًْ َِ ُّق َن﴾ ،ومٛمـ أذك ُمع اهلل ِذيم٤م أصٖمر ومٙم٠مٟمف ضمٕمؾ هذا اًمنميؽ ؿمٌٞمف وٟمد هلل قمز وضمؾ،
اًمذي حيٚمػ سمٖمػم اهلل ،أًمٞمس هذا طم٤مًمف ،يم٠مٟمف جيٕمؾ هذا اعمَحٚمقف سمف ذم ُمٜمزًم٦م اهلل قمز وضمؾ أم ٓ؟ إصؾ أن احلٚمػ
ٓ جيقز إٓ سم٤مهلل ،ومٙمقٟمف حيٚمػ سمٖمػم اهلل ،يٕمٜمل ضمٕمؾ هلل ؿمٌٞمٝم٤م وٟمٔمػما ،ضمٕمؾ هلل ٟمِ ادا اَ ،جيقز أن ُحيٚمػ هبذا يمام جيقز أن
ُحيٚمػ هبذا ،وهذا وضمف إيراد اعم١مًمػ هلذه أي٦مٟٕ :مف ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ :هذه أيد٦م ذم اًمنمدك إيمدؼم ،عمد٤مذا أوردهد٤م
اعم١مًمػ؟ وا ًمٜمّمقص اًمتل أورده٤م سمٕمد يمٚمٝم٤م ذم اًمنمك إصٖمر؟ ٟم٘مقلٟ :مٕمؿٕ ،ن هذه أي٦م أيْم٤م اؾمتدل هبد٤م قمدغم
اًمنمك إصٖمر.
وم٘مقًمفَ ﴿ :ؾ َ َ َْت ًَ ُِق ْا هللِ َإٔدََ اد ًا﴾ ،أي ٟمٔمػم وؿمٌٞمفَ ﴿ ،و َإٔتُ ُْؿ َت ًْ َِ ُّق َن﴾ ،أي أٟمف ًمدٞمس هلل ٟمددا ذم اًمرسمقسمٞمد٦م .أهدؾ
اًمنمك اًمذيـ ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ هذه أي٦م يٕمٚمٛمقن ويٕمت٘مدون أن اهلل ًمٞمس ًمف ٟمد ذم رسمقسمٞمتف ،وًمٞمس ًمف ؿمٌٞمف ،وٓ ٟمٔمدػم ذم
ـؼ افسـًمو ِ
ِ
ات َو ْإَ ْر َض فََٔ َُـقفُـ
ــ خََ َِ َ
َ َ
رسمقسمٞمتف ،وهلذا إذا ُؾمئٚمقا ُمـ ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض؟ ﴿ َوفَئـ َشَٖفْتَ َُٓؿ م ْ
اهللُُ﴾ ُ ،م٤م قمٜمدهؿ أدٟمك ؿمؽ ،وهذا ُمٕمٜمكَ ﴿ :و َإٔتُ ُْؿ َت ًْ َِ ُّق َن﴾ ،شمٕمٚمٛمقن أٟمف ًمٞمس هلل ذيؽ ذم رسمقسمٞمتف.
( )1

وهبذا يتٌلم أن سمٕمض ُمـ قمٌدوا هذه إضطم٦م وقمٌدوا إوًمٞم٤مء وسومقا هلؿ أٟمقاقم٤م ُمـ اًمٕمٌ٤مدة أهنؿ وم٤مىمقا طمتك
اعمنميملم إوائؾ ذم ذيمٝمؿٕ :ن ه١مٓء يمثػم ُمٜمٝمؿ يٕمت٘مد أن ه١مٓء إوًمٞم٤مء يٜمٗمٕمقن وييون ُمع اهلل ،ويرزىمدقن
ويٛمٜمٕمقن ُمع اهلل ،وأن شمٍميػ هذا اًمٙمقن سم٠ميدهيؿ ،وهذا مل ي٘مٚمف اعمنميمقن إوائؾ.
صمؿ ذيمر أصمر اسمـ قمٌ٤مس ذم أي٦م :إٟمداد هق اًمنمك أظمٗمك ُمـ دسمٞم٥م اًمٜمٛمؾ قمغم َص َٗم٤مة ؾمقداء ذم فمٚمٛمد٦م اًمٚمٞمدؾ.
يٕمٜمل اًمنمك إصٖمر وهق اًمذي هم٤مًمٌ٤م جيري قمغم إًمًٜم٦م ُمـ همػم ىمّمد ،وإٓ ًمق ىمّمد اإلٟمً٤من ُمً٤مواة همػم اهلل سم٤مهلل
ٟٓمت٘مؾ إمم اًمنمك إيمؼمٕ :ن اًمنمك إيمؼم يمام قمرومٜم٤مه ُمرارا وشمٙمرارا :شمًقي٦م همػم اهلل سم٤مهلل ومٞمام هق ُمدـ ظمّمد٤مئص
اهلل.
أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مًمقاُ :مـ صقر اًمنمك هق ُم٤م جيري قمغم إًمًٜم٦م ُمـ همػم ىمّمد وُمـ همػم إرادة ،عمََّ٤م ي٘مقل ًمدؽ :أٟمد٤م
سم٤مهلل وسمؽ ،أًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أين ضمٕمٚمتؽ ُمع اهلل قمز وضمؾ مم٤مصمال؟ وهلذا ص٤مر أظمٗمك ،يمام ىم٤مل اسمـ قمٌد٤مس ريض اهلل قمٜمدف:
(  )1ؾمقرة ًم٘مامن.25 :
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أظمٗمك ُمـ دسمٞم٥م اًمٜمٛمٚم٦م قمغم صٗم٤مة ؾمقداء ذم فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ.
ي٘مقل :وهق أن شم٘مقل واهلل وطمٞم٤مشمؽ ي٤م ومالن ،وطمٞم٤مي .سمٛمٕمٜمك أٟمف ُي٘مًؿ سمٖمػم اهلل قمز وضمدؾ ،وطمدروف اًم٘مًدؿ
صمالصم٦م( :اًمقاو واًمٌ٤مء واًمت٤مء).
وشم٘مقلً :مقٓ ُيم َٚم ْٞم ٌَؽ هذا ٕشم٤مٟم٤م اًمٚمّمقص .و ُيم َٚم ْٞمٌؽ شمّمٖمػم ًمٚمٙمٚم٥م ،يمدقهنؿ ىمدديام يمد٤مٟمقا يتخدذون اًمٙمدالب
ًمٚمحراؾم٦م ،وم َٞمٜمً٥م هذا إُمر إمم وضمقد هذا اًمًٌ٥م ُمتٜم٤مؾمٞم٤م أن اهلل قمز وضمؾ هق احل٤مومظ طم٘مٞم٘م٦م.
وًمقٓ اًمٌط ذم اًمدار ٕشم٤مٟم٤م اًمٚمّمقص .يٕمٜمل أيْم٤م ٟمًٌ٦م احلٗمظ إمم همػم اهلل قمز وضمؾ.
وىمقل اًمرضمؾ ًمّم٤مطمٌفُ :م٤م ؿم٤مء اهلل وؿمئ٧م .وذًمؽ أن اًمقاو شم٘متيض اًمتًقي٦م سملم اعمٕمٓمدقف واعمٕمٓمدقف قمٚمٞمدف،
يٕمٜمل ُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿمئ٧م ،يم٠مٟمف ؾم٤موى ُمِمٞمئ٦م اهلل قمز وضمؾ سمٛمِمٞمئ٦م اًمٕمٌد ،هق ًمق ؾم٤مواه٤م طم٘مٞم٘م٦م ٟٓمت٘مؾ ُمدـ اًمنمدك
إصٖمر إمم اًمنمك إيمؼم.
ويمام ىمٚمٜم٤م جمرد أٟمف جيري قمغم اًمٚمً٤من ،وُمع ذًمؽ اًمنمع ىمٓمع داسمر هذا إُمدر ،وذيٕمد٦م اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف
محك اًمتقطمٞمد ،وؾمدت يمؾ ذريٕم٦م ُشمُٗميض ًمٚم٘مدح ذم اًمتقطمٞمد طمتدك ذم إًمٗمد٤مظ.
وؾمٚمؿ ُمـ أيمثر اًمنمائع اًمتل مح٧م ِ َ
وم٘مقل اًمِمخصُ :م٤م ؿم٤مء اهلل وؿم٤مء ومالن ،هذا ُيٕمتؼم قمدم أدب ُمع اهلل قمز وضمؾ ،طمٞم٨م ؾم٤موى ،أو أؿمٕمر هذا اًمٚمٗمظ
سم٤معمً٤مواة سملم ُمِمٞمئ٦م اًمٕمٌد وُمِمٞمئ٦م اًمرب ،وهذا ؾمٞم٠مي ذم طمدي٨م.
وىمقل اًمرضمؾً :مقٓ اهلل وومالن ٓ ،دمٕمؾ ومٞمٝم٤م ومالٟم٤م ،هذا يمٚمف سمف ذك .أي ذك أصدٖمر .ي٘مدقل :رواه اسمدـ أيب
طم٤مشمؿ.
ــ َح َِـػََ بِ ٌَ ْ ِ
ـر َأ ْو
وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملَ « :م ْ
َـر اهللِ َؾ ََـدْْ َـ ٍَ َ
ِ
ْش َك»  .يمام ضم٤مء ذم سمٕمض اًمٜمّمقص.
ْش َك» ً .مٕمؾ اًمٚمٗمظ إوضمف( :وم٘مد أذك)َ « ،م ْـ َح َِػََ بِ ٌَ َْر اهللِ َؾ ََدْْ َأ ْ َ
َأ ْ َ
« َم ْـ َح َِػََ بِ ٌَ ْ ِ
َر اهللِ» .سم٠مي رء يم٤من هذا اعمحٚمقفُ ،مٕم َّٔمام أو همػم ُمٕم َّٔمؿ ،سمد٤مًمٜمٌل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ ُمدع
( )1

(3

( )2

ُمٙم٤مٟمتف وُمٜمزًمتف قمٜمد اهلل  ،وُمع ذًمؽ ٓ جيقز احلٚمػ سمف ،سم٤مًمٙمٕمٌ٦م ٓ جيقز ،سم٤مُٕم٤مٟم٦م ،سم٤مٔسم٤مء ،سم٤محلٞمد٤مة ،يمدؾ هدذا ُمدـ

قا هللِ َأ َٕد ً
ٚبَ ﴿ :ؾ َ َ َْت ًَ ُِ ْ
قن﴾ ُذيمِ َر أن احلدي٨م قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وًمٞمس وًمده.
ادا َو َأ ُٕت ْؿ َت ًْ َِ ُّ َ
(  )1ذم إقمغم ذم َب ٌ
(  )2شم٘مدم خترجيف.
(  )3أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب إيامن واًمٜمذور -سم٤مب ذم يمراهٞم٦م احلٚمػ سم٤مٔسم٤مء (.)3251
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ِ
ْش َك) .اًمٗمرق سملم اًمٙمٗمر واًمنمدك ،سمٞمدٜمٝمام قمٛمدقم وظمّمدقص،
احلٚمػ سمٖمػم اهللَ ( ،م ْـ َح َِػََ بِ ٌَ َْر اهللِ َؾ ََدْْ َـ ٍَ َر َأ ْو َأ ْ َ
اًمٙمٗمر ُمٕمٜم٤مه اجلحقد ،واًمنمك أن دمٕمؾ هلل قمز وضمؾ ذيٙم٤مً ،مٙمـ إذا ُذيمر أطمدمه٤م دظمؾ ذم أظمرً ،مٙمـ إذا ُقمٓمػ
أطمدمه٤م قمغم أظمر يم٤من ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُمٕمٜمك خيّمف.
احلٚمػ سمٖمػم اهلل قمز وضمؾ إذا يم٤من مم٤م جيري قمغم اًمٚمً٤من ىمٚمٜم٤م هذا ذك أصٖمر .وأُم٤م إن اقمت٘مد صد٤مطمٌف أن هدذا
اعمحٚمقف سمف ؾمقاء يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أو اًمٙمٕمٌ٦م ،أو اًمقزم ،أو ُمٚمؽ ،أو ضمٜمل ،اقمت٘مد أن هذا اعمحٚمقف
سمف سمٚمغ ُمـ اًمتٕمٔمٞمؿ واعمٜمزًم٦م ُمثؾ ُم٤م سمٚمغ شمٕمٔمٞمؿ اهلل قمز وضمؾ ومال ؿمؽ أن هذا ذك أيمؼم.
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل :يدظمؾ ذم هذا ُم٤م إذا ُـمٚم٥م ُمـ ه١مٓء ُقم ٌَّ٤مد اًم٘مٌقر أن حيٚمٗمقا سمد٤مهلل ،طمٚمٗمدقا سمد٤مهلل قمدز
وضمؾ ،وإذا ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اًمٞمٛملم سم٤مًم ِمٞمخ أو سمحؼ اًمِمٞمخ شمٚمٙمئدقا ،ومٛمٕمٜمدك هدذا أن هدذا اًمِمدٞمخ ،أو هدذا اًمدقزم ،أو
ص٤مطم٥م اًمييح ،سمٚمغ ذم ىمٚم٥م هذا اًمرضمؾ ُمـ اًمتٕمٔمٞمؿ واعمٜمزًم٦م أقمٔمؿ ُمـ ُمٜمزًم٦م اهلل قمز وضمؾ ،وهلذا رسمام يٜمت٘مؾ إمم
ِ
ِ
ــ َـَـَ ٚن َحٚفِ ًٍـَ ٚؾ َِْٔ ْحِِـػْْ بِـٚهللِ َأ ْو
اًمنمك إيمؼم .وضم٤مء ذم إطم٤مدي٨م« :إِن اهللَ َيْْ َُْٓ ٚـ ُْؿ َأ ْن َ ْلحِ ٍُـقا بِآ َبـٚئ ُُ ُْؿ» َ « ،م ْ
َ « ، »ٝم ْـ َح َِػََ بَِ َٕٚمَ َِٜ َٕ ٚؾ َِْٔ َس ِمْ ، »ٚوهلذا أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم قمدم ضمقاز احلٚمػ سمٖمػم اهلل قمز وضمؾ.
فَِٔ ْه ُّ ْ
( )1

( )3

( )2

ي٘مقل رواه اًمؽمُمذي وطمًٜمف ،وصححف احل٤ميمؿ.
َػم ِه ص ِ
ػ سمِ٤مهللِ َيم ِ
٤مد ًىم٤مش.
٤مذ ًسم٤م َأ َطم٥م إِ َ َّزم ُِم ْـ َأ ْن َأ ْطم ِٚم َ
وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقدْ َِٕ « :ن َأ ْطم ِٚم َ
ػ سمِ َٖم ْ ِ َ
يمال احل٤مًمتلم ُمذُمقم ،احلٚمػ سمٖمػم اهلل قمز وضمؾ ،أو احلٚمػ سمف يم٤مذسم٤م ،هذا ُمذُمقم وهذا ُمذُمقم ،وإصؾ شمدرك
اجلٛمٞمعً .مٙمـ أراد اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف أن يٌلم ًمألُم٦م ظمٓمقرة اًمنمك ،وأن اًمنمك إصٖمر أؾمقأ ُمـ اًمٙمذب،
ِ
ِ
َـٛ
واًمٙمذب ُمـ اًمٙمٌ٤مئر ،يمام ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :و َٓ َي َز ُال افر ُج ُؾ َي ُْْذ ْب َو َيتَ ََحرى اف ََُذ َب َحتك ُي ُْتَ َ
ِ
ِ
ِ
قر ُي ِدي إِ َػ افْ ِ
ِ
ٚر»  .احلدي٨م أظمر أٟمف قمدََّّ ه ُمـ
ظْْْدََ اهللِ َـَذا ًب ، »ٚىم٤مل« :إِن اف ََُذ َب َ ُْيدي إِ َػ اف ٍُ ُجقرَ ،وإِن اف ٍُ ُج َ َ ْ
( )1

( )4

(  )1أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم يمت٤مب إيامن واًمٜمذور – سم٤مب احلٚمػ سم٤مُٕمٝم٤مت ( ) 3785ورواه أسمق داود ذم يمت٤مب إيامن واًمٜمذور – سم٤مب يمراهٞم٦م
احلٚمػ سم٤مٔسم٤مء ( )3250سمٚمٗمظْ َ َٓ « :لحِِ ٍُقا بِ َآبٚئِ ُُ ْؿ».
(  )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إيامن واًمٜمذور -سم٤مب ٓ حتٚمٗمقا سمآسم٤ميمؿ ( ،)6646وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب إيامن -سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ احلٚمػ سمٖمػم اهلل
شمٕم٤ممم (.)1646
(  )3أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)352/5وأسمق داود ذم يمت٤مب إيامن واًمٜمذور -سم٤مب يمراهٞم٦م احلٚمػ سم٤مُٕم٤مٟم٦م (.)3253
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إدب -سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ي ٚأُي ٚافذيـ آمْقا اتَقا اهلل وـقٕقا مع افهٚدؿغ﴾ ،وُم٤م يٜمٝمك قمـ اًمٙمذب
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آي٤مت اعمٜم٤مومؼ« :إِ َذا َحد َ
ث َـ ََذ َب» ُ .مع هذه اعمٜمزًم٦م ًمٚمٙمذب وم٘مد سملم اسمـ ُمًٕمقد ىم٤ملٕ :ن أطمٚمػ سم٤مهلل يم٤مذسم٤مُ ،مرشمٙمٌ٤م
( )2

هلذه اًمٙمٌػمة أهقن وأظمػ أن أطمٚمػ سمٖمػمه ص٤مدىم٤مٕ :ن هذا ذك ،وهذا مم٤م اؾمتدل سمف ُمـ ضمٕمؾ اًمنمدك إصدٖمر
أقمغم درضم٤مت اًمٙمٌ٤مئر اًمذي دون اًمنمك إيمؼم.
ـٚء
ٚء اهللُ َو َص َ
صمؿ ذيمر طمدي٨م طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤ملَ َٓ « :ت َُقفُقاَ :مَ ٚص َ
ِ
ٚء ُؾ َ ٌن»  .رواه أسمق داود سمًٜمد صحٞمح.
ٚء اهللُ ُثؿ َص َ
ُؾ َ ٌنَ ،وفَُ ْـ ُؿقفُقاَ :مَ ٚص َ
( )3

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هنك أن ي٠مي اًمٚمٗمظ سم٤مًمقاو اعم٘متْمٞم٦م ًمٚمٛمً٤مواة ً-مٚمتًقي٦م ،-وأرؿمد إمم اًمٌديؾ ،وهدق
ـٚء
ٚء اهللُ ُثـؿ َص َ
أن شم٠مي سمدل اًمقاو سمد (صمؿ)ٕ :هن٤م شمدل قمغم اًمؽمشمٞم٥م واًمؽماظملُ ،مٕمٜم٤مه ًمٞمًقا ذم درضم٦م واطمدةَ « ،مَ ٚص َ
ُؾ َ ٌن».
وهلذا ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :أقمغم درضم٤مت هذا إًمٗم٤مظ أن شم٘مقلُ( :م٤م ؿم٤مء اهلل وطمده) يمام أوص اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
ِ
ٚء اهللُ َو ْحدََ ُه»  .صمؿ أن ي٘مقل اإلٟمً٤منُ :م٤م ؿم٤مء
وؾمٚمؿ ذًمؽ اًمّمح٤ميب اًمذي ىم٤مل ًمفَُ :م٤م َؿم٤م َء اهللُ َوؿمئْ َ٧م  ،ىم٤ملَ « :مَ ٚص َ
()4

()5

اهلل صمؿ ؿم٤مء ومالن ،وأُم٤م ُمـ ىم٤ملُ :م٤م ؿم٤مء اهلل وؿم٤مء ومالن ومٝمذا ذك أصٖمر.
ي٘مقل :وضم٤مء قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل أٟمف يٙمره أن ي٘مقل اًمرضمؾ :أقمقذ سم٤مهلل وسمؽ ،وجيقز أن ي٘مقل :سم٤مهلل صمدؿ سمدؽ.
ىم٤مل :وي٘مقلً :مقٓ اهلل صمؿ ومالن ،وٓ شم٘مقًمقاً :مقٓ اهلل وومالن.
سمٛمٕمٜمك أن اإلٟمً٤من ي٠مي دائام سمحرف (صمؿ) ،ويتجٜم٥م طمرف اًمقاو.
أيْم٤م هذه اًمٙمٚمامت( :أٟم٤م سم٤مهلل صمؿ سمؽ) ،أيْم٤م ٓ جيقز سم٢مـمالقٓ ،سمد أن يٙمقن ذم طمؼ احل٤مض اًم٘مد٤مدرً ،مٙمدـ ٓ
ي٠مي إٟمً٤من وخي٤مـم٥م ُمٞم٧م هبذا اًمٌمء ،أو خي٤مـم٥م طمل هم٤مئ٥م.ٓ .
ٚحلِِ ِ
بٚب :م ٚج ِ
ّٔ ْـ ََل ْ َي ََْْ ْع بِ َ
ػ بِٚهللِ
ٚء ؾ َ
َ ٌ َ َ َ
( ،)6094وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م -سم٤مب :ىمٌح اًمٙمذب وطمًـ اًمّمدق وومْمٚمف (.)2607
(ُ )1م٤م ىمٌٚمف.
(  )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب قمالُم٦م اعمٜم٤مومؼ ( ،)34وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ (.)58
(  )3شم٘مدم خترجيف.
( )4أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم «شمٗمًػمهش (.)58/1
( )5أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم «قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦مش (.)988
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َظ ْـ ْاب ِـ ُظ َّ َر َأن َر ُش َ
لحِِ ٍُقا بِ َآبٚئِ ُُ ْؿَ ،م ْـ َح َِ َ
ػ بِٚهللِ َؾ َِْٔ ْه ُد ْقَ ،و َم ْـ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِْٔ ِف َو َشِ َؿ َؿ َٚلْ َ َٓ « :
ِ
ُحِِ َ
ٚج ْف بِ َسَْ ٍد َح َس ٍـ.
ر َضَ ،و َم ْـ ََل ْ َي ْر َض َؾ َِ ْٔ َس م َـ اهللِ» َر َو ُاه ْاب ُـ َم َ
ػ فَ ُف بِٚهللَِ ،ؾ ِْ َ ْ
( )1

()2

سمٕمد ذًمؽ ًَم َّدام ذيمر أن احلٚمػ سمٖمػم اهلل قمز وضمؾ مم٤م ي٘مدح ذم اًمتقطمٞمد ،أيْم٤م أراد أن ُيٌَ ِّلم أن ُمـ مل ي٘مٜمع سم٤محلٚمػ
سم٤مهلل قمز وضمؾ وم٢من هذا أيْم٤م ىم٤مدح ذم اًمتقطمٞمدٕ :ن ُمـ ُمٙمٛمالت اًمتقطمٞمد وُمـ يم٤مم اًمتقطمٞمد أن ُشم َٕم ِّٔمؿ اهلل قمز وضمؾ
سمام يًتح٘مف ،ويمقن اًمِمخص ٓ ي٘مٜمع سم٤محلٚمػ سم٤مهلل قمز وضمؾ ومٝمذا يدل قمغم أن قمٔمٛم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٟم٤مىمّمد٦م ذم
ىمٚمٌفً ،مٞمس ًمف ُمـ اعمٙم٤مٟم٦م واعمٜمزًم٦م اًمتل يًٚمؿ هب٤م ٕضمؾ هذه اًمٞمٛملم ،وهلذا ُي٘م٤مل :إن آدم قمٚمٞمف اًمًالم ،وىمد طمذره اهلل
قمز وضمؾ ُمـ إسمٚمٞمس ،وأٟمف ؾمٞمًٕمك ذم همقايتف ،وهلذا عم٤م قمرض قمٚمٞمف أن ي٠ميمؾ ُمـ اًمِمجرة أسمكٟٕ :مف شمذيمر ُم٤م أُمره اهلل
ِ ِ
ِ
غ﴾  .ضم٤مء قمـ سمٕمض اعمٗمنيـ أن آدم ىم٤مل:
ٚش َّ ُٓ ًَم إِِن فَ ُُ ًَُم فَـّ َـ افْٚصح َ
قمز وضمؾ سمف ومحٚمػ ًمف إسمٚمٞمس سم٤مهللَ ﴿ :و َؿ َ
( )3

(ُم٤م فمٜمٜم٧م أن خمٚمقىم٤م حيٚمػ سم٤مهلل قمز وضمؾ وهق يم٤مذب)ً ،مٕمٔمٛم٦م اهلل قمز وضمؾ.
وم٤معم١مًمػ ؾم٤مق هذا اًمٌ٤مب ًمٞمٌلم أن ُمـ يم٤مم ويمامل اًمتقطمٞمد شمٕمٔمٞمؿ ضمٜم٤مب اًمرسمقسمٞم٦م ،وُمـ شمٕمٔمٞمؿ ضمٜم٤مب اًمرسمقسمٞم٦م
أن َشم ْ٘مٌَؾ وشمرى سمٛمـ طمٚمػ ًمؽ سمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

ي٘مقل :قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملْ َ َٓ ( :لحِِ ٍُقا بِآ َبٚئِ ُُ ُْؿ) ،وهذا شم٘مددم

اًمٙمالم قمٚمٞمف.
ِ
ـع
يـ َآمُُْـق ْا ات َُـق ْا اهللَّ َو ُـُق ُُٕـق ْا َم َ
( َم ْـ َح َِػََ بِٚهللِ َؾ ِْ َٔ ْهدُُ ْق) ،هذا ضم٤مء أيْم٤م ذم ٟمّمقص أظمرىَ ﴿ :يَ ٚأ ُّ َُيـ ٚافـذ َ
ٚت﴾ ُ ﴿ ،أوفَئِ َ ِ
ٚد َؿ ِ
ٚدؿِغ وافه ِ
ِ
ِِ
يـ َصدََ ُؿقا﴾  ،واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقلَٓ ( :
افهٚدؿ َ
ؽ افذ َ
غ﴾ َ ﴿ ،وافه َ َ
()4

( )6

( )5

(  )1هق :قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًم٘مرر اًمٕمدوى اًمّمح٤ميب اعمِمٝمقر أُمف زيٜم٥م سمٜم٧م ُمٔمٕمقن اجلٛمحٞم٦م وًمد ؾمٜم٦م صمالث ُمـ اعمٌٕم٨م اًمٜمٌقي ومٞمام
ضمزم سمف اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر ىم٤مل :ه٤مضمر وهق اسمـ قمنم ؾمٜملم ويمذا ىم٤مل اًمقاىمدي طمٞم٨م ىم٤مل ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وصمامٟملم روى قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
وأيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وهمػمهؿ وروى قمٜمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ضم٤مسمر واسمـ قمٌ٤مس وهمػممه٤م( .اإلص٤مسم٦م ذم يمٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م.)181/4 :
( )2أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اًمٙمٗم٤مرات -سم٤مب ُمـ طمٚمػ ًمف سم٤مهلل ومٚمػمض ( ،)2101وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اسمـ ُم٤مضمفش.
(  )3ؾمقرة إقمراف.21 :
(  )4ؾمقرة اًمتقسم٦م.119 :
(  )5ؾمقرة إطمزاب.35 :
(  )6ؾمقرة اًمٌ٘مرة.177 :
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َِ ٛظ ْْْدََ اهللِ ِصدي ًَ . )ٚوم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمر أوٓ أن ُمـ
َي َز ُال افر ُج ُؾ َي ْهدُُ ُق َو َيتَ ََحرى افهدْْ َق َحتك ُي ُْتَ َ
( )1

َطمٚمػ سم٤مهلل ومٚمٞمٚمزم اًمّمدق ،وُمـ ُطمٚمػ ًمف سم٤مهلل ومٚمػمى ،سمٛمٕمٜمك أن إصؾ ،أن اإلٟمً٤من ،أن اعمًٚمؿ ،أن اعمد١مُمـ ٓ
يٛمٙمـ أن حيٚمػ سم٤مهلل يم٤مذسم٤مَ ( .م ْـ َح َِػََ بِٚهللِ َؾ ِْ َٔ ْهدُُ ْق) ،إذا يم٤من ًمـ حيٚمػ سم٤مهلل إٓ ص٤مدىم٤م ومٌٜم٤مء قمٚمٞمفَ ( :و َم ْـ ُحِِػََ فَف
بِٚهللِ َؾ ِْ َ ْر ََضَ ،و َم ْـ ََل ْ َي ْر َض َؾ َِ ْٔ َس ِم َـ اهللِ).
احلدي٨م طمًٜمف احل٤مومظ واًمٌقصػمي ،ويمام أؿم٤مر اعم١مًمػ أٟمف طمًـ وأيْم٤م طمًٜمف اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل رمحف
اهلل.
( َو َم ْـ ََل ْ َي ْر َض َؾ َِ ْٔ َس ِم َـ اهللِ) .هذا ُمـ اًمققمٞمد اعمٓمٚمؼ واًمذي ؾمٌؼ أن شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمف يمثػما( .فَ ْٔ َس ِمْـ( ،)ٚفَـ ْٔ َس

ِم َـ اهللِ) ،وهذا يدل قمغم أن هذا اًمٗمٕمؾ يمٌػمة ُمـ اًمٙمٌ٤مئر.

ٝ
ٚء اهللُ َو ِصئْ َ
َب ٌ
ٚبَ :ؿ ْق ُل َمَ ٚص َ
ظـ ُؿتَٔ َِ ََ ٜأن ُي ِ
قد ًّيَ ٚأ َتك افْبِل َصذ اهللُ َظ َِْٔ ِف َو َشِ َؿ َؾ ََ َٚل :إِٕ ُُ ْؿ ُت ْ ِ
،ٝ
ٚء اهللُ َو ِصئْ َ
قنَ ،ت َُقفُ َ
ؼ ُـ َ
َ ْ ْ
قن َمَ ٚص َ
َُ
ِ
قن وافْ ًَُب َِ ٜؾَٖمرهؿ افْب ِل صذ اهللُ ظ َِٔ ِف وشِؿ إِ َذا َأرادوا َأ ْن َ ِ
ٚء
َ ُ
ُّ َ
ْ
َ ْ َ َ َ
َو َت َُقفُ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ
ُيِ ٍُقا َأ ْن َي َُقفُقا َو َرب افْ َُ ًْبََ ٜو َأ ْن َي َُقفُقا َمَ ٚص َ
َ ٝر َو ُاه افْ َسٚئِ ُّل َو َصح َح ُف.
اهللُ ُثؿ ِصئْ َ
ٚس -رِض اهلل ظًْٓم -أن رج ً َؿ َٚل فِِْبِل صذ ُ ِ
َوفَ ُف َأ ْي ًوَ ٚظ ْـ ْاب ِـ َظب ٍ
،ٝ
ٚء اهللُ َو ِصئْ َ
َ
َ ُ
اهلل َظ َِ ْٔف َو َشِ َؿ َمَ ٚص َ
ِ
ِ
ٚء اهللُ َو ْح َد ُه» .
َؾ ََ َٚلَ « :أ َج ًَ ِْتَْل هللِ ٕ ًّدا؟ َب ْؾ! َمَ ٚص َ
 ٝظ َذ َٕ ٍَ ٍر ِمـ افْٔٓ ِ
ِ
 ٝإِٕ ُُ ْؿ ََٕ ْٕتُ ُؿ
قدُ :ؿ ِْ ُ
ٚج ْف َظ ِـ افىُّ ٍَْٔ ِؾ َأ ِخل َظٚئِ َن َُِٕ ٜم ََٓ :ٚؿ َٚلَ « :ر َأ ْي ُ
َ َُ
َ ٝـَِٖن َأ َتْٔ ُ َ
َوٓ ْب ِـ َم َ
()2

()3

( )4

()5

()6

(  )1شم٘مدم خترجيف.
( ) 2هل اًمّمح٤مسمٞم٦م :ىمتٞمٚم٦م سمٜم٧م صٞمٗمل وي٘م٤مل إٟمّم٤مري٦م ،ىم٤مل أسمق قمٛمر :يم٤مٟم٧م ُمـ اعمٝم٤مضمرات إول ،روى قمٜمٝم٤م قمٌد اهلل سمـ يً٤مر ومل أر ُمـ
ٟمًٌٝم٤م أٟمّم٤مري٦م ،وىمقًمف ُمـ اعمٝم٤مضمرات ي٠مسمك ذًمؽ .اٟمٔمر يمٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م (.)79/8
( )3أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم يمت٤مب إيامن واًمٜمذور -سم٤مب احلٚمػ سم٤مًمٙمٕمٌ٦م ( ،)3773وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اًمٜمً٤مئلش.
(  )4شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )5أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم «قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦مش (.)988
( )6هق اًمّمح٤ميب :اًمٓمٗمٞمؾ سمـ ؾمخؼمة اًم٘مرؿمك ،وهق  :اًمٓمٗمٞمؾ سم ـ قمٌد اهلل سمـ ؾمخؼمة وي٘م٤مل :اًمٓمٗمٞمؾ سمـ احل٤مرث سمـ ؾمخؼمة ،وي٘م٤مل :اًمٓمٗمٞمؾ
أيْم٤مً .مف صحٌ٦م ،وهق أظمق قم٤مئِم٦م زوج اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُٕمٝم٤م  ،وهق
سمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ ؾمخؼمة إزدى ،وي٘م٤مل :إؾمدى ً
وضمد قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اًمٓمٗمٞمؾ .اٟمٔمر هتذي٥م اًمٙمامل (.)389/13
واًمد قمقف سمـ اًمٓمٗمٞمؾَ ،
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ت
ُمّ ٌد ُثؿ َم َر ْر ُ
ٚء ُ َ
قن ُظ َز ْي ٌر ْاب ُـ اهللِ َؿٚفُقا َو َأ ْٕتُ ْؿ ََٕ ْٕتُ ُؿ افْ ََ ْق ُم فَ ْق َٓ َإٔ ُُ ْؿ َت َُقفُ َ
افْ ََ ْق ُم فَ ْق َٓ َإٔ ُُ ْؿ َت َُقفُ َ
ٚء اهللُ َو َص َ
قن َمَ ٚص َ
 ٝإِٕ ُُؿ ََٕ ْٕتُؿ افْ ََقم فَق َٓ َإٔ ُُؿ َت َُقفُ َ ِ
ٔح ْاب ُـ اهللِ َؿٚفُقا َوإِٕ ُُ ْؿ ََٕ ْٕتُ ُؿ افْ ََ ْق ُم فَ ْق َٓ َإٔ ُُ ْؿ
بَِْ ٍَ ٍر ِم ْـ افْ َه َٚرى َؾ َُ ِْ ُ
قن ادَس ُ
ُ ُْ ْ
ْ
ْ
 ٝافْبِل صذ ُ ِ
َ
َ
ُمّ ٌد َؾ ًَِم َأ ْصبَ ْح ُ َ
ز ُت ُف،
ز ُتُ ،ثؿ َأ َت ْٔ ُ
ٚء ُ َ
َت َُقفُ َ
َ
ٚء اهللُ َو َص َ
قن َمَ ٚص َ
اهلل َظ َِ ْٔف َو َشِ َؿ َؾٖ ْخ َ ْ
ز ُت ِ َِبَ ٚم ْـ أ ْخ َ ْ
 ٝأ ْخ َ ْ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ز
ز َت ِ َِب ٚأَ َح ًدا؟» ُؿ ِْ ُ
ْ ًَ َٕ :ٝؿَ ،ؿ َٚلَ :ؾ َحّ َد اهللَ َوأ ْثَْك َظ َِ ْٔفُ ،ثؿ َؿ َٚل« :أمَ ٚب ًْ ُدَ :ؾ٘ن ُض ٍَْٔ ً َرأى ُر ْؤ َي ٚأ ْخ َ َ
َؿ َٚلَ « :ه ْؾ أ ْخ َ ْ
َ
ُمّ ٌدَ ،وفَُِ ْـ
ز ِمْْ ُُ ْؿ َو َإٔ ُُ ْؿ ُؿ ِْتُ ْؿ َـِِ َّ ًَ ٜي َّْْ ًُْ ِل َـ َذا َو َـ َذا أَ ْن َأ ّْن َ ُ
ٚء ُ َ
ٚء اهللُ َو َص َ
ٚـ ْؿ َظْْ ََٓ :ٚؾ َ َت َُقفُقا َمَ ٚص َ
ِ َِبَ ٚم ْـ أ ْخ َ َ

ٚء اهللُ َو ْح َد ُه» .
ُؿقفُقا َمَ ٚص َ
()1

سمٕمد ذًمؽ اٟمت٘مؾ إمم هذه اًمٚمٗمٔم٦م ،وإن يم٤من شم٘مدم اًمٙمالم قمغم ُمثٞمالهت٤مً ،مٙمـ سمام أن اًمٜمّمقص ضمد٤مءت ومٞمٝمد٤م قمدغم
وضمف اخلّمقص أومرده٤م اعم١مًمػ رمحف اهلل سم٤مًمٌح٨م وهل أيْم٤م ُمـ اعمً٤مئؾ اًمتل شم٘مدح ذم يمامل اًمتقطمٞمد.
قمـ ىمتٞمٌ٦م أن هيقدي٤م أشمك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل :إٟمٙمؿ شمنميمقن ،شم٘مقًمقن ُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿمئ٧م.
قمدم إٟمٙم٤مر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم هذا اًمٞمٝمقدي ذم شمًٛمٞم٦م هذا إُمر ذك يدل قمغم أٟمف ومٕمدال يًدٛمك
ذيم٤م ،وإٓ ٕٟمٙمر قمٚمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤ملً :مٞمس هذا سمنمكُ ،مٕمّمٞم٦م ،ذٟم٥مً ،مٙمـ ىم٤مل اًمٞمٝمقدي :إٟمٙمؿ
شمنميمقنَ ،وم َ٘مٌِؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمف هذا اًمٙمالم.
وهلذا ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعمً٠مًم٦م طمقل هذا احلدي٨م :هذا احلدي٨م يدل قمغم أن احلؼ ُي٘مٌؾ ممـ ُم٤م ضمد٤مء سمدف،
سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًم٘م٤مئؾ أو اًمذي ضم٤مء سم٤محلؼ .هذا أن هيقدي ًمٞمس قمغم ُمٚم٦م اإلؾمالم ،يم٤مومر سمد٤مًمٜمٌل صدغم اهلل قمٚمٞمدف
وؾمٚمؿ ،ضم٤مطمد سمرؾم٤مًمتف ،وُمع ذًمؽ ىم٤مل ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :إٟمٙمؿ شمنميمقن ،وم٘مٌؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ُمٜمف وأرؿمد أصح٤مسمف إمم أن ُي٘مٚمٕمقا قمـ هذا إُمر ،ويٌتٕمدوا قمٜمف.
يمام أُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام ذم «اًمّمحٞمحش أسم٤م هريرة أن ي٘مٌؾ احلؼ ُمـ اًمِمدٞمٓم٤من  .وهدذا طم٘مٞم٘مد٦م
( )2

( )3

( )1أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ) 72/5واًمٚمٗمظ ًمف ،واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اًمٙمٗم٤مرات -سم٤مب اًمٜمٝمل أن ي٘م٤مل ُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿمئ٧م ( ،)2118وىم٤مل
ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط« :طمدي٨م صحٞمحش.
ً
طمٗمٔم٤م ًمٚمحدي٨م و ً
ً
وٕمٞمٗم٤م ذم
يتٞمام
(  )2هق :قمٌد اًمرمحـ سمـ صخر اًمدود ،اعمٚم٘م٥م سم٠ميب هريرة :صح٤ميب ،يم٤من أيمثر اًمّمح٤مسم٦م
رواي٦م ًمفٟ .مِم٠م ً
ً
طمديث٤م ،ووزم إُمرة
اجل٤مهٚمٞم٦م ،وىمدم اعمديٜم٦م ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمخٞمؼم ،وم٠مؾمٚمؿ ؾمٜم٦م  7هد ،وًمزم صحٌ٦م اًمٜمٌل ،ومروى قمٜمف 5374
اعمديٜم٦م ُمدة .ويم٤من أيمثر ُم٘م٤مُمف ذم اعمديٜم٦م وشمقذم ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م 59هد( .هتذي٥م اًمٙمامل.)366/34 :
(  )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمّمالة -سم٤مب يرد اعمّمكم ُمـ ُمر سملم يديف ( ،)509وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة -سم٤مب ُمٜمع اعم٤مر سملم يدي اعمّمكم
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ٟمحـ ذم أؿمد وأُمس احل٤مضم٦م ًمف ذم وىمتٜم٤م هذا ،وًمألؾمػ أص ٌح احلؼ يقزن سم٤مًمرضمد٤مل ،وًمدٞمس اًمرضمد٤مل هدؿ اًمدذيـ
يقزٟمقن سم٤محلؼ .وهلذا يمثػم ممـ قم٤مدى هذا اإلُم٤مم (اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب) ىمدد ٓ خيتٚمدػ ُمٕمدف ذم ُمْمدٛمقن
يمالُمفً ،مٙمـ سمًٌ٥م اًمٕمداء وشمِمقيف اًمّمقرة هلذا اإلُم٤مم أصٌحقا ٓ ي٘مٌٚمقن أي يمدالم ُمدـ يمالُمدف ،وإٓ يمالُمدف ذم
«يمت٤مب اًمتقطمٞمدش رمحف اهلل ،وصٜمٞمٕمف ذم «يمت٤مب اًمتقطمٞمدش ،هق صدٜمٞمع اإلُمد٤مم اًمٌخد٤مري ؾمدقاء سمًدقاء .أٟمدتؿ أن
شمًٛمٕمقن يمالم اًمِمٞمخ حمٛمد ذم هذا اًمٙمت٤مب اًمتٌقي٥م وم٘مط :ىم٤مل اهلل ،ىم٤مل اًمرؾمقل ،ىم٤مل اًمّمح٤ميب اًمٗمالين ،ىم٤مل اإلُم٤مم
اًمٗمالين ،يٕمٜمل هذا ًمٞمس سمٙمالُمفً .مٙمـ وًمألؾمػ مم٤م ًَم ٌَّس سمف أهؾ اًمٌدع وأهؾ اًمْمالل ،وا ْٟم َْج َّر هذا وًمألؾمػ طمتك
قمغم أهؾ اًمًٜم٦م أن احلؼ أصٌح يقزن سم٤مًمرضم٤ملُ ،ي َرد احلؼ سمًٌ٥م أن ومالن ىم٤مًمف ،و ُي٘مٌؾ اًمٌ٤مـمؾ سمًٌ٥م أٟمف صددر ُمدـ
ومالن أو صدر ُمـ احلزب اًمٗمالين أو ُمـ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م ،وهذا قملم اًمٔمٚمؿ .وم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هٜم٤م خي٤مـمٌف
نمع ًمألُم٦م سمٜمد٤مء
ؿمخص يٙمٗمر سمرؾم٤مًمتفُُ ،م َٕم٤مد ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ضم٤مطمدا ًمف ،وُمع ذًمؽ ي٘مٌؾ ُمٜمف احلؼ ،و ُي َ ِّ
قمغم هذا اًمٙمالم.
ي٘مقل :إٟمٙمؿ ُشمُنميمقن ،يٕمٜمل أن هذا اًمٙمالم يٕمتؼم ذيم٤مً ،مٙمـ هؾ هق ذك أيمؼم.ٓ ،
ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾُ :م٤م اًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف ًمٞمس سمنمك أيمؼم؟
أوًٓ :مق ـمٌ٘مٜم٤م قمٚمٞمف شمٕمريػ اًمنمك إيمؼم عمَ٤م وضمدٟم٤مه يٜمٓمٌؼ.
إمر افثِٚنً :مق يم٤من ذيم٤م أيمؼم ُٕمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َُمـ شمٚمٗمظ هبذا اًمٚمٗمظ أن جيدد إؾمالُمف.
وشم٘مقًمقن :واًمٙمٕمٌ٦م .أي حتٚمٗمقن سم٤مًمٙمٕمٌ٦م .وم٠مُمرهؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ إذا أرادوا أن حيٚمٗمدقا أن ي٘مقًمدقا
وسملم هلؿ ذم اعم٘م٤مسمؾ احلؼ.
ورب اًمٙمٕمٌ٦م ،وأن ي٘مقًمقا ُم٤م ؿم٤مء اهلل صمؿ ؿمئ٧م ،سمٛمٕمٜمك هن٤مهؿ قمـ هذا اًمٌ٤مـمؾ ّ
ي٘مقل :وًمف أيْم٤م أي ًمٚمٜمً٤مئل ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام أن رضمال ىم٤مل ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ :م٤م ؿم٤مء
ِ
ِ
ٚء اهللُ َو ْحدََ ُه).
اهلل وؿمئ٧م ،ىم٤ملَ ( :أ َج ًَ ِْ َتَْل هللِ ٕدًًّّ اَ ،ب ْؾ َمَ ٚص َ
ً
ممد٤مصمال ًمدف ،وإٟمدام أراد طمتدك ذم
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم أن هذا اًمّمح٤ميب مل جيٕمٚمف ٟمداا ا ،أي
اًمٚمٗمظٓ .طمظً :مٗمٔمؽ يقطمل سم٠مٟمؽ ضمٕمٚمتٜمل هلل ٟمدا ،ومت٠مدب ُمع اهلل قمز وضمؾ طمتك ذم اًمٚمٗمظ .وهلذا ٓطمٔمقا ذم َطم ِّ٘مف
ٚء اهللُ َو ْحدََ ُه» .اهلل قمز وضمؾ هق اًمذي
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم مل ي٘مؾ ًمف :ىمؾ ُم٤م ؿم٤مء اهلل صمؿ ؿم٤مء حمٛمد ،سمؾ ىمؾَ « :مَ ٚص َ
(.)505
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ًمف احلؼ اعمٓمٚمؼ ،ويمؾ هذا ُمـ سم٤مب ؾمد اًمٓمريؼ قمغم اًمِمٞمٓم٤من أن َي ًْتَ َِج َّر اًمٜم٤مس إمم اًمنمك.

وهلذا ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل :هذا ُمع أن اهلل ىمد أصمٌ٧م ًمٚمٕمٌد ُمِمٞمئ٦م ﴿ َو َمَ ٚت ََنٚؤُُ و َن إِٓ َأن َي َنٚء اهللُُ﴾ ﴿ ،دَ ِـ
ِ
ِ
ٔؿ﴾  ،إذا يم٤من اهلل قمز وضمؾ أصمٌ٧م ًمٚمٕمٌد ُمِمٞمئ٦م ،وُمع ذًمؽ هن٤مه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ أن
َصٚء مْ ُُ ُْؿ َأن َي ْستَََ َ
( )1

( )2

ي٠مي سمٚمٗمظ ي٘متيض اعمً٤مواة سملم ُمِمٞمئ٦م اًمرب وُمِمٞمئ٦م اًمٕمٌد ،ومام اًمٔمـ سمٌٕمض إًمٗم٤مظ اًمتل مل ُشمثْ ٌَ٧م أصال ًمٚمٕمٌد ُمـ اهلل
قمز وضمؾ ،وذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل يمٚمٗمظ :أٟم٤م ذم طمً٥م اهلل وطمًٌؽ .اهلل قمز وضمؾ مل ُيثٌ٧م ًمٚمٛمخٚمقق «طمً٥مش سمؾ
احلً٥م ًمف وطمده يمام قمرومٜم٤م سم٤مُٕمس أي اًمٙم٤مذم.
 ٝظ َذ َٕ ٍَ ٍر ِمـ افْٔٓ ِ
ِ
 ٝإِٕ ُُ ُْؿ
قدُ :ؿ ِْ ُ
ٚج ْف َظ ِـ افىُّ ٍَ ْٔ ِؾ َأ ِخل َظٚئِ َن َُِٕ ٜم ََٓ :ٚؿ َٚلَ « :ر َأ ْي ُ
َ َُ
َ ٝـََِٖن َأ َت ْٔ ُ َ
صمؿ ىم٤ملَ ( :وٓ ْب ِـ َم َ
ـٗ ِم ِـ
ََٕ ْٕ ُت ُُؿ افْ ََ ْق ُم) أي رأى ذم اعمٜم٤مم ،وهذه رؤي٤م طمؼ ،وهلذا أىمره٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .وأصمٌد٧م أن « ُرؤْْ َيـ ٚادُ ْ
ِ
ِ ِ ٍ
غ ُج ْز ًْءا ِم َـ افُّْبُق ِةش .
ُج ْز ٌْء م ْـ شتَ ٜو َأ ْر َبً َ
( )3

ي٘مقل :أشمٞم٧م قمغم ٟمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد ،وم٘مٚم٧م :إٟمٙمؿ ٕٟمتؿ اًم٘مقم ًمقٓ أٟمٙمؿ شم٘مقًمقن :قمزير اسمـ اهلل .وقمزير هذا ي٘م٤مل:
إٟمف رضمؾ ص٤مًمح همال ومٞمف اًمٞمٝمقد طمتك ٟمًٌقه إمم أٟمف اسمـ اهلل ،شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ .وم٤مًمٓمٗمٞمؾ ريض اهلل قمٜمدف أصمٜمدك قمدغم
اًمٞمٝمقد ،ىم٤مل :أٟمتؿ اًم٘مقم وُمدطمٝمؿ ًمٙمـ اإلؿمٙم٤مل قمٜمديمؿ أٟمٙمؿ أذيمتؿ ،ىمٚمتؿ :قمزير اسمـ اهلل.
ي٘مقل :ىم٤مًمقا -أي ىم٤مًمقا ًمف اًمٞمٝمقد :-وإٟمٙمؿ ٕٟمتؿ اًم٘مقم ،أي أٟمتؿ ي٤م أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ي٤م أُم٦م
حمٛمد ،أٟمتؿ اًم٘مقم ًمقٓ أٟمٙمؿ شم٘مقًمقنُ :م٤م ؿم٤مء اهلل وؿم٤مء حمٛمد .صمؿ ُمررت سمٜمٗمر ُمـ اًمٜمّم٤مرى –وهؿ أشمٌد٤مع اعمًدٞمح-
وم٘مٚم٧م :إٟمٙمؿ ٕٟمتؿ اًم٘مقمً ،مقٓ أٟمٙمؿ شم٘مقًمقن :اعمًٞمح اسمـ اهلل .اعمًٞمح اعم٘مّمدقد قمٞمًدك اسمدـ ُمدريؿ ،وؾمدٛمل هبدذا
آؾمؿٟٕ :مف يٛمًح ذا اًمٕم٤مه٦م َوم ُٞم ْٕم َٗمك ،يٛمًح إسمرص وإيمٛمف وإقمٛمك َوم ُٞم َٕم٤مومٞمف اهلل قمز وضمؾ.
ىم٤مًمقا :إٟمٙمؿ ٕٟمتؿ اًم٘مقمً ،مقٓ أٟمٙمؿ شم٘مقًمقنُ :م٤م ؿم٤مء اهلل وؿم٤مء حمٛمد .سمٛمٕمٜمك يمام أٟمٜم٤م ٟمحـ أذيمٜم٤م اعمًٞمح ُمع اهلل
قمز وضمؾ وأذيمٜم٤م اًم ُٕمزير  -ي٘مقًمف اًمٞمٝمقدُ -مع اهلل قمز وضمؾ ،أيْم٤م أٟمتؿ ي٤م أشمٌ٤مع حمٛمد أذيمتؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمدف
دق ُن يمٌدػمً ،مٙمدـ هٜمد٤مك شمِمد٤مسمف ،يٕمٜمدل
وؾمٚمؿ ُمع اهلل قمز وضمؾُ ،م٤م اًمٗمرق سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ؟ ٓ ؿمؽ اًمٗمرق واوح واًمٌَ ْ
(  )1ؾمقرة اإلٟمً٤من.30 :
(  )2ؾمقرة اًمتٙمقير.28 :
ضمزءا ُمـ اًمٜمٌقة ( )6587وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمرؤي٤م – سم٤مب طمدصمٜم٤م
ضمزء ُمـ ؾمت٦م وأرسمٕملم ً
(  )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتٕمٌػم – سم٤مب رؤي٤م اعم١مُمـ ٌ
قمٛمرو اًمٜم٤مىمد (.)6043
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ؾم٤مويتؿ ُمِمٞمئ٦م اهلل قمز وضمؾ سمٛمِمٞمئ٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وٓ ؿمؽ أن ُمـ اقمت٘مد أن ُمِمٞمئ٦م اهلل ُمً٤موي٦م عمِمٞمئ٦م
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أو ُمِمٞمئ٦م أطمد ُمـ ظمٚم٘مف ،ومال ؿمؽ أن هذا ذكً ،مٙمـ اًمّمدح٤مسم٦م ُمد٤م يمد٤مٟمقا ي٘مّمددون
اعمً٤مواة.
ي٘مقل :ومٚمام أصٌح٧م أظمؼمت هب٤م ُمـ أظمؼمت ،صمؿ أشمٞم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مظمؼمشمف .وم٘م٤مل :هؾ أظمؼمت
هب٤م أطمدا؟ أي هؾ ىمّمّم٧م رؤي٤مك قمغم أطمد؟ ىمٚم٧مٟ :مٕمؿ .ىم٤مل :ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف ،أي ظمٓم٥م اًمٜم٤مس ،صمؿ ىم٤مل:
( َأمَ ٚب ًْدُُ ) ،وهذه أيْم٤م ذيمرٟم٤مه٤م ؾم٤مسم٘م٤م أن ُمٕمٜم٤مه٤م ُمٝمام يٙمـ ُمـ رء سمٕمد.
َ
َ
َ
ِ
ز ِمْْ ُُ ُْؿَ ،و َإٔ ُُ ُْؿ ُؿ ِْتُ ُْؿ َـَِِ َّ ً ٜـٚن َي َّْْ ًُْ ِل َـ ََذا َو َـ ََذا» .ذم رواي٦مَ « :ـَـَ ٚن
ز ِ َِبَ ٚم ْـ أخْْ َ َ
« َؾ٘ ًّن ُض ٍَ ْٔ ً َرأى ُرؤْْ َي ،ٚأخْْ َ َ
َي ّْ َْ ًُْ ِل َ
ٚء» .
احل َٔ ُ
( )1

هؾ يٛمٙمـ ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يًتحل أن يٌٚمغ ديـ اهلل قمز وضمؾ؟ ٓ ٓ ،يًتحلَ ﴿ ،يَ ٚأ ُّ َُي ٚافر ُش ُ
قل
ؽ ِمـ رب َ
َبِغْْ َمُ ٚأ ِٕز َل إِفَْٔ َ
ِْ ٝر َشٚفَتَ ُف﴾  ،يٕمتؼم ظمٞم٤مٟم٦م ًمٚمرؾم٤مًم٦مً ،مٙمـ ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :أٟمف يمد٤من
ؽ َوإِن َل ْ َت ٍْ ًَ ْؾ َؾ ًَم َبِ ٌْ َ
( )2

يقح إًمٞمف ذم إُمر رء ،هق يٙمره هذا إُمر ًمٙمـ يًتحل ُمـ أصح٤مسمف أن يٜمٝم٤مهؿ قمـ هذا اًمٌمدء
يٛمٜمٕمف احلٞم٤مء ومل َ
يقح إًمٞمف ذم هذا إُمر سمٌمء ،أُم٤م أن ومال ،أصٌح أن وطمل.
وهؿ ُي َ٘مدِِّّ ُروٟمف هبذا اًمٙمالم ،وهق مل َ
ِ
ٚء اهللُ َو ْحدََ ُه».
ٚء ُ َ
ُمّدٌٌ َ ،وفَُ ْـ ُؿقفُقاَ :مَ ٚص َ
ٚء اهللُ َو َص َ
« َأ ْن َأ ّْن َُ ٚـ ُْؿ َظْْ ََْٓ ،ٚؾ َ َت َُقفُقاَ :مَ ٚص َ

ويمام ذيمرت ًمٙمؿ أن هذا ُمـ سم٤مب شم٠مدي٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وأيْم٤م ُمـ سم٤مب ؾمد اًمذرائعَّ ،
وأٓ َي ًْتَ َِج َّر

اًمِمٞمٓم٤من اًمٜم٤مس إمم أن يقىمٕمٝمؿ ذم اًمٖمٚمق ذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو ذم همػمه.
وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ
***
مح ِـ افر ِح ِ
ٔؿ
بِ ْس ِؿ اهللِ افر ْ َ

صغم اهللُ وأؾم َّٚمؿ قمغم ؾمٞمد إوًملم وأظمريـٟ ،مٌٞمٜمَ٤م ٍ
رب اًمٕم٤معملم ،وأ َّ
حمٛمد قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف وصدحٌِف
ُ
ِّ
احلٛمدُ هللِ ِّ
َ

( )1أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)72/5وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط« :طمدي٨م صحٞمحش.
(  )2ؾمقرة اعم٤مئدة.67 :
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ِ
ُ
اًمّمالة وأشمؿ اًمتًٚمٞم ِؿ.
أومْمؾ
افسٗال :بًض افدول ـ دول إؿِٔٚت ادسِّ ٜـ فٔس ٝظْده ٚمراشؿ إش مٔ ٜرشّٔ ًٚتتحـٚـؿ إفٔٓـ ،ٚؾٓـؾ
ِ
يْىبؼ ظِٔٓؿ أيَ :ٜ
ؽ َو َمُ ٚأ ْٕ ِْز َل ِم ْـ َؿبِِْ َ
يـ َي ْز ُظ ُّق َن َأّن ُ ْؿ َآمُُْقا بِ ًَم ُأ ْٕ ِْز َل إِفَ ْٔ َ
ؽ ُي ِريدُُ و َن َأ ْن َيتَ ََحَ ٚـ َُّقا
﴿أفَـ ْؿ َت ََر إِ َػ افذ َ
إِ َػ افىُ ٚؽ ِ
ُقت َو َؿدْْ ُأ ِم ُروا َأ ْن َي ُْ ٍُ ُروا بِ ِف َو ُي ِريدُُ افن ْٔىَُ ٚن َأ ْن ُي ِوِ ُٓ ْؿ َض َ ًٓ َب ًِٔدًً ا﴾ .
( )1

اإلجٚبٟ :ٜم٘مقل إذا يم٤من هذا اإلٟمً٤من ُُمْم َّٓم ًرا إمم ُمراضمٕم٦م هذه اعمح٤ميمؿ ،يٕمٜملً :مٞمس سم٤مظمتٞم٤مره إ َّٟمام اوٓمرا ًراً ،مٙمـ
ٍ
ؿمخص آظمر ،أو طم ا٘مد٤م ُمدـ احل٘مدقق
طمؼ
سمنمط أ َّن إقمٓم٤مء هذه اعمح٤ميمؿ احلؼ ًمف وهق ٓ يًتح٘مف ذ ًقم٤م ،ؾمقاء يم٤من َّ
طمرم اهلل قمز وضمؾ ،أو ُجي ُٞمز ًمف أن ي٠مظمذ ُمد٤م
اًمٕم٤مُم٦م ،ومال جيقز ًمف أن ي٠مظمذه ،ومال يٕمٜمل طمٙمؿ هذه اعمح٤ميمؿ أٟمف ُيٌٞمح ُم٤م َّ
طمٔمر قمٚمٞمف.
افسٗال :م ٚحُؿ ِ
بًٔ ٜافنٔخِِ ـًم يًٍ ُِف افهقؾٜٔ؟
اإلجٚب :ٜهذه سمدقم٦م ُمـ سمدع اًمّمقومٞم٦م ،ومٚمٞمس قمٜمد اعمًٚمٛملم سمٞمٕم٦م َّإٓ سمٞمٕم٦م اإلُم٤مم اًمذي هق وزم إُمر.
افسٗال :مًْك ؿقل اهلل ـ تًٚػ ـ﴿ :إِٕ َ
 ، ﴾ٝاعمحٌ ُ٦م ذم هدذه أيد٦م أًمٞمًد٧م هدل اًم٘مراسمد٦م
ؽ َٓ َ ْْت ِدي َم ْـ َأ ْحبَبْ َ
( )2

ظمال ًوم٤م عمـ ىم٤ملَّ :إهن٤م حمٌ٦م اًمٙم٤مومر؟
حي٥م أسم٤م ـم٤مًم٥م ِ
سمٙمٗمره ،إ َّٟمام اعمحٌ٦م هذه د يمام ىمٚمٜمد٤م د اعمحٌد٦م آقمتٞم٤مديد٦م حمٌد٦م
ٓ ،اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمدؿ َّ
اًم٘مراسم٦م.
افسٗال :إٔ ٚمقطػ أظّؾ ِف ُمُّ ٜلحُؿ بٕٚحُٚم افقضًٔ ،ٜوفُْل فس ٝؿٚض ًِٔ ٚب ،ٚوإًٕم أظّؾ ِف أمـقر
إداريِ ٜظ ًًِم بٖن هذه ادحُّ ٜلحُؿ بجقاز ادًٚم ت افربقي ،ٜؾٓؾ ظع إثؿ بٚفًّؾ ِف هذه ادحُّٜ؟
اإلجٚب :ٜإذا يم٤من قمٛمٚمؽ ٓ يتٕم َّٚمؼ سم٢مصدار إطمٙم٤مم واًمٜمٔمر ذم إطمٙم٤مم ،وم٤مًمذي ئمٝمر د إن ؿم٤مء اهلل د اجلدقاز،
هذا سمخالف اًمٌٜمقك اًمرسمقي٦م ،اًمٌٜمقك اًمرسمقي٦م أومتك ُمِمد٤مئخٜم٤م :اًمِمدٞمخ قمٌدد اًمٕمزيدز ،واًمِمدٞمخ حمٛمدد د رمحٝمدام اهلل د
وهمػممه٤م سمٕمدم ضمقاز اًمٕمٛمؾ ُمٕمٝمؿٟٕ :مف ُمـ اًمتٕم٤مون قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوانً ،مٙمـ ُمثؾ هذه اعمح٤ميمؿٕ :هن٤م هم٤مًمًٌ٤م ومٞمٝم٤م
ُ
شمٞمًدر ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٕمٛمؾ ذم همػمهد٤م:
أُمقر ضم٤مئزة وأُمقر حمرُم٦م ،وومٞمٝم٤م أُمقر إداري٦م ،وم٤مُٕمر ومٞمٝم٤م أؾمٝمؾ وأيًدر ،وإذا َّ

(  )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء.)60( :
(  )2ؾمقرة اًم٘مّمص.)56( :
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ومٝمق أطمقط ًمديٜمف ،و َُمـ شمرك هلل ؿمٞمئً٤م قمقوف اهلل ظمػم ُمٜمف.
افسٗال :هؾ جيقز أن َٕقل« :وحٔٚة اهلل»؟
اإلجٚبٟ :ٜمٕمؿ جيقز ،جيقز احلٚمػ سم٤مهلل قمز وضمؾ ،أو سم٤مؾمؿ ُمـ أؾمامئف ،أو سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف ،وهلذا اًمٜمٌل صغم اهلل
ت اهللِ افتٚم ِ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام صمٌ٧م ذم «اًمّمحٞمح» ـٚن يستًٔذ بِ ًََُِِم ِ
ٚت ٕ :هن٤م ُمـ صٗم٤مشمف.
َ
( )1

افسٗال :م ٚحُؿ مـ يَقفقن «وافْبل» ،وم ٚواجبؽ أمٚمٓؿ؟
اإلجٚب :ٜهذا ُمـ احلٚمػ سمٖمػم اهلل قمز وضمؾ وهم٤مًم ًٌ٤م ،ويمام ذيمرٟم٤م سم٤مُٕمس أٟمف مم٤م جيري قمغم أًمًٜم٦م اًمٜمد٤مس وهدذا
ذك أصٖمر ،واًمقاضم٥م دم٤مه ه١مٓء أن ُيٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ،وًمٙمـ سم٤مًم ِّٚملم ،و ُي ٌَّلم هلؿ احلؼ ،و ُي ٌَّلم أن هذا قمغم ظمالف هدي
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وأن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هنك قمـ ذًمؽ ،وًمٞمس هذا ومٞمف حمٌ٦م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ،سمؾ هذا ومٞمف ُمٌ٤مرزة ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وقمٛمؾ يٌٖمْمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
افسٗال :ـًم تًِّقن أن إظًمر ؿهرة وؿِِٔ ٜوأمٓٚت افُت ٛـثرة وظْدي افرؽبِ ٜف افًَٔدة وظِؿ احلديٞ
ظًِم بْٖٕل أرؽ ٛافث ث ،ٜوفُـ ظّع وطـروِف ٓ يَتضـ ذفـؽ
وظِؿ افتٍسر مـ افَراءة ،ؾُٖيًم أختٚر ِف افث ثً ٜ
ـِف؟
اإلجٚب :ٜقمغم ُيم ٍّؾ :ومٝمذا اًمت٘مًٞمؿ سملم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ًمدؿ يٙمـ ُمٕمرو ًومد٤م ذم قمٝمدد اًمًدٚمػ رمحٝمدؿ اهلل! اًمٕمٚمدؿ
اًمنمقمل واطمد ،قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة ،وقمٚمؿ احلدي٨م ،وقمٚمؿ اًمتٗمًػم ،وإٟمام ُىم ًِّٛم٧م ٓضمؾ وم٘مطً :مٞمًٝمؾ قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمدؿ
آـمالع واًم٘مراءة ومٞمٝمؿ ،وم٠مىمقل ًمٞمس هٜم٤مك صمٛم٦م ُم٤م يٛمٜمع أن شم٘مرأ ذم اجلٛمٞمع ،واحلٛمد هلل اًمٕمٛمر ومٞمدف سمريمد٦م إذا أطمًدـ
ىمديام وطمديثً٤م ًمددؿ يٙمدـ قمٜمددهؿ ُمد٤م
اإلٟمً٤من اؾمتٖمالًمف وشمٜمٔمٞمٛمف ،وهذا هق هدي ؾمٚمٗمٜم٤م ،وهق ُم٤م ؾم٤مر قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ً
ُيًٛمك هبذه اًمتخّمّم٤متٟ ،مٕمؿ أطمٞم٤م ًٟمً٤م أو اًمٖم٤مًم٥م أن اًمٕم٤مًمدؿ يؼمز ذم ضم٤مٟم٥م دون ضم٤مٟم٥مً ،مٙمـ هٜم٤مك ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ
هؿ أؿمٌ٤مه سمٛمقؾمققم٤مت ،يمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،واسمـ ضمرير رمحف اهلل ،واإلُم٤مم أمحدُ ،م٤م يٛمٜمع أن اإلٟمً٤من يٕمٜمل إذا
يم٤من ًمديف ُمٞمقل أو رهمٌ٦م ذم ومـ ُمـ اًمٗمٜمقن هذه اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م أن يتخّمص ومٞمف ،و ُيٙمثر اًم٘مراءة ومٞمف ،وًمٙمـ هذا ٓ
يٛمٜمع أن ي٘مرأ ذم سم٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم ،وم٤مًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ُيم ٌّؾ ٓ يتجزأ.
افسٗال :م ٚحُؿ ؿقل إن هلل ظبً ٚدا إذا أرادوا أراد؟
(  )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء -سم٤مب ذم اًمتٕمقذ ُمـ ؾمقء اًم٘مْم٤مء ودرك اًمِم٘م٤مء وهمػمه (.)2709
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اإلجٚب :ٜاًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملِ « :مـ ِظب ِ
ٚد اهللِ َم ْـ فَ ْق َأ ْؿ َس َؿ َظ َذ اهللِ َٕ َبر ُه» ً ،مٙمـ هذه اًمٕمٌ٤مرةُ« :مدـ
ْ َ
( )1

أراد هذا اًمٕمٌدُُ  :أراد اهللُ قمز وضمؾش ،سمٛمٕمٜمك :أن شمٙمقن إرادة اهلل قمز وضمؾ شم٤مسمٕم٦م إلرادة اًمٕمٌد هذا ٓ جيقز.
افسٗال :ؿقل افرجؾ« :فقٓ ؾ ن افذي بجٕٚبل :فهدمتْل افسٔٚرة أو ـذا»؟
اإلجٚب :ٜهذا ؾمٞم٠مي اإلضم٤مسم٦م قمٚمٞمف ذم ؾم١مال آظمر.
ُيدث افًقام بتٍٚصٔؾ أمقر افًَٔدة مـ تَسًٔمت افهٍٚت وافٌٔبٔٚت وم ٚافىريَ ٜافهحٔحِ ٜف
افسٗال :هؾ ُ َ
خمٚضب ٜافًقام؟
اإلجٚبٟ :ٜم٘مقل اًمتٗمّمٞمؾ اًمدىمٞمؼ ذم أُمقر اًمٕم٘مٞمدة ٓ اًمٕم٤مُم٦م ٓ حيت٤مضمقن إمم ذًمؽ ،وإقمٔمؿ ُمـ هذا أن ٓ يٓمرح
أُم٤مُمٝمؿ رء ُمـ اًمِمٌف و ُيرد قمٚمٞمٝم٤مٕ :هنؿ ًمٞمس ًمدهيؿ اعمَ َٚم َٙم٤مت ذم اؾمتٞمٕم٤مب هذه اًمِمٌ٦م ،صمؿ اؾمدتٞمٕم٤مب اًمدرد ،ومدرسمام
يدرؾمقن اًمٕم٘مٞمدة يمام ضم٤مءت َوومؼ اًمٜمّمقص ،ؾمٝمٚم٦م يًػمة وهلل احلٛمدد :اًمٜمٌدل
أصمرت هذه اًمِمٌٝم٦م قمٚمٞمٝمؿً ،مٙمـ ٟمٕمؿ ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ُخي٤مـم٥م هبذه اًمٜمّمقص د ٟمّمقص آقمت٘م٤مد د ُخي٤مـم٥م هب٤م اجلٛمٞمعُ ،خي٤مـمد٥م هبد٤م أسمد٤م سمٙمدر
وخي٤مـم٥م هب٤م ذاك إقمرايب اًمذي ضم٤مء ُمـ اًمّمحراء ،وهذا أسمق ُرزيـ ريض اهلل قمٜمف ًمد َّام ؾمٛمع اًمٜمٌل صغم اهلل
وقمٛمرُ ،
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ىم٤مل« :يوحؽ ربْ ٚبَْقت ظبٚده وؿرب ؽره»ُ ،م٤م اؾمتٜمٙمر هذا إُمر ،سمؾ يم٤من هدذا ُمقاومدؼ ًمٗمٓمرشمدف
ريض اهلل قمٜمف ،وسم٤مدر وؾم٠مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يٕمٜمل :أراد أن يت٠ميمد ً
ومٕمال ،يٕمٜمل هؾ هذه صٗم٦م صم٤مسمت٦م هلل قمز
وضمؾ ،وم٘م٤ملَ :أ َو َي ْو َح ُ
ؽ ربْ ٚي ٚرشقل اهلل َؿ َٚلْ ًَ َٕ « :ؿ»  ،ومٗمٝمٛمٝم٤م ُمٌ٤مذة وىمد٤ملً« :مدـ ٟمٕمددم ُمدـ رب يْمدحؽ
( )2

ظمػماشً ،مدؿ يًتٜمٙمػ ويًتٜمٙمر هذا إُمر و ُيقرد آقمؽماو٤مت واًمِمٌٝم٤مت اًمتل أورده٤م اعمتد٠مظمرونً ،مدق أصمٌتٜمد٤م ًمدف
ً
اًمْمحؽً :مٚمزم أن يٙمقن يمذا ،وًمٚمزم أن يٙمقن يمذا ،وًمٚمزم أن يٙمقن يمذا ٓ ،ومال ُم٤مٟمع أن ُي َٕم َّٚمد َؿ اًمٕم٤مُمد٦م ،و ُيد َدَ َّر َس
اًمٕم٤مُم٦م ،و ُشمٕمرض قمٚمٞمٝمؿ اًمٕم٘مٞمدة ،يمام ضم٤مءت َو ْوم َؼ اًمٜمّمقص.
افسٗال :م ٚحُؿ احلِػ بزـ ٜافَرآن ،وـذفؽ احلِػ بهٍٚت اهلل تًٚػ؟
اإلجٚب :ٜاحلٚمػ د يمام ذيمرٟم٤م د سم٤مهلل قمز وضمؾ ،أو سم٤مؾمؿ ُمـ أؾمامئف ،أو سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف ،هذا ضم٤مئزً ،مٙمـ احلٚمػ

(  )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمّمٚمح -سم٤مب اًمّمٚمح ذم اًمدي٦م ( ،) 2703وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مً٤مُم٦م واعمح٤مرسملم واًم٘مً٤مُم٦م واًمدي٤مت -إصمٌ٤مت
اًم٘مّم٤مص ذم إؾمٜم٤من وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م (.)1675
(  )2أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اعم٘مدُم٦م -سم٤مب ومٞمام أٟمٙمرت اجلٝمٛمٞم٦م ( ،) 181ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم «وٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمفش.
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سمؼميم٦م اًم٘مرآن :ومال أقمرف ًمف ً
أصال.
افسٗال :وم ٚجقابُؿ ظذ َمـ ؿٚل« :تَسٔؿ افهٍٚت إػ ذاتٔ ٜوؾًِٔ »ٜبدظٜ؟
اإلجٚب :ٜىمٚمٜم٤م هذا سم٤مُٕمس إٟمف َُمـ يم٤من هذا اًمت٘مًٞمؿ يٜمٌٜمل قمٚمٞمف إصمٌ٤مت اًمٌٕمض وٟمٗمل اًمٌٕمض ،يمام طمّمدؾ قمٜمدد
إؿم٤مقمرة ىمًٛمقا اًمّمٗم٤مت ،وأصمٌتقا هذه وٟمٗمقا شمٚمؽ ،ومال ؿمؽ أن هذا اًمت٘مًٞمؿ ٕضمؾ هدذا اًمٖمدرض سمدقمد٦مً ،مٙمدـ
اًمت٘مًٞمؿ يمت٘مًٞمؿ قمٚمٛمل وم٘مط ِس ف ٕضمؾ أن يًتققم٥م اًمٓم٤مًم٥م أو اًمددارس هدذا إُمدر ،ومدال رء ومٞمدف ،يمٌ٘مٞمد٦م
اًمت٘مًٞمامت اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
افسٗال :إذا ـٚن ؿقل افرجؾ فقٓ إٔ ٝفـًم اشتىً ٝأن أؾًؾ ــذا وــذا ذك ـٔـػ ُجيـٚب ظـذ حـديٞ
افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،ظـ أِب ضٚف« :ٛفَ ْق َٓ َأ ََٕ ٚفَ َََُ ٚن ِِف افد َر ِك ْإَ ْش ٍَ ِؾ ِم ْـ افْ ِ
ٚر» ؟
( )1

اإلجٚب :ٜذيمرٟم٤م سم٤مُٕمس أٟمف إذا يم٤من ىمقل اًمِمخصً« :مقٓ يمذا ويمذاش ُمـ سم٤مب اخلؼم اعمجرد ،واخلؼم أن يٙمدقن
أيْمد٤م
ُمقاومؼ سمام أظمؼم قمٜمف ،ومٝمذا ٓ رء ومٞمف أي خيؼم قمـ اًمقاىمع ،واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هٜم٤م أظمؼم قمـ اًمقاىمعً ،
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو٤مف هذا إمم ؾمٌ٥م ذقمل ،وهق اًمِمٗم٤مقم٦م وم٠مظمؼم أن أسم٤م ـم٤مًمد٥م ريض اهلل قمٜمدف ؾمدتٜم٤مًمف
اًمِم ٗم٤مقم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وهذه اًمِمٗم٤مقم٦م ؾمٌ٥م ذقمل واهلل قمز وضمؾ هق اًمذي ُمٜمحف هذا إُمر.
***

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إدب -سم٤مب يمٜمٞم٦م ا عمنمك ( ،)6208وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
(.)209
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مح ِـ افر ِح ِ
ٔؿ
بِ ْس ِؿ اهللِ افر ْ َ
احلّدُ هلل رب افًٚدغ ،وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبٍَْٔ ٚ
ُمّد ،وظذ آفف وصحبف أْجًغ.
ُ
ؿٚل ادٗفػ رمحف اهلل تًٚػ:
ٚبَ :م ْـ َش ٛافد ْه َر َؾ ََ ْد َ
آذى اهللَ
َب ٌ
قت َو َٕ ْح ََٔ ٚو َمُْ ُ ٚيِِ َُُْ ٚإِٓ افد ْه ُر﴾ أ َي ِ.ٜ
﴿و َؿٚفُقا َمِ ٚه َل إِٓ َح َُٔ ٚتَْ ٚافدُُّّ ْٕ َُٔ ُّ َٕ ٚ
َو َؿ ْق ُل اهللِ َت ًَ َٚػَ :
( )1

ِ ِ
ِ
ٛ
َو ِِف «افه ِح ِ
آد َم! َي ُس ُّ
ٔح» َظ ْـ أَ ِِب ُه َر ْي َر َة َظ ِـ افْبِل َصذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َشِ َؿ َؿ َٚلَ « :ؿ َٚل اهللُ َت ًَ َٚػُ :ي ْٗذيْل ْاب ُـ َ
 ٛافِْ ْٔ َؾ َوافْ َٓ َٚر» .
افد ْه َرَ ،و َأ َٕ ٚافد ْه ُر ُأ َؿِ ُ
( )2

()3

َو ِِف ِر َوا َي ٍَ َٓ « :ٜت َُسبُّقا افد ْه َر :ؾِ٘ن اهللَ ُه َق افد ْه ُر» .
()4

أيْم٤م اًمِمٞمخ إمم سم٤مب ضمديد ،وُمً٠مًم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ اًمتل َُمـ ومٕمٚمٝم٤م :وم٘مد أ َّصم َر هذا اًمٗمٕمؾ ذم قم٘مٞمدشمفُ ،مـ
ٟمٕمؿ ،اٟمت٘مؾ ً
ذًمؽ ؾم٥م اًمدهر.
ٚب فِدهر مرتُٕ ٛحد أمريـ:
وش ٛافدهر ،أو افس ُّ
ُّ
ف اًمدهر.
ٍم ُ
د إُم٤م أن َّ
يً٥م اهلل قمز وضمؾٕ :ن اهلل قمز وضمؾ هق اًمذي ظمٚمؼ اًمدهر ،وهق اًمذي ُي َ ِّ
د وإُم٤م أن يٕمت٘مدََ أن اًمدهر هق اًمذي يٗمٕمؾ هذا إُمر سمذاشمف ،وهذا ذك ،ومال خيرج ؾم٥م اًمدهر قمـ أطمد هذيـ
آطمتامًملم ،إُم٤م أن يٙمقن ؾم اٌ٤م هلل قمز وضمؾ ٕن اهلل قمز وضمؾ د يمام ؾمٞم٠مي ذم احلدي٨م د هق اًمذي ظمٚمؼ اًمدهر ،وهدق
يً٥م اًمدهر قمغم أن اًمدهر هق اًمذي يٗمٕمؾ سمذاشمف ،وهق اًمذي يٜمٗمع سمذاشمف ،وهق اًمدذي
ٍم ُ
ف اًمدهر ،وإ َُّم٤م أن َّ
اًمذي ُي َ ِّ

(  )1ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م.)24( :
ً
ً
ً
وٕمٞمٗم٤م ذم
يتٞمام
طمٗمٔم٤م ًمٚمحدي٨م
(  )2هق :قمٌد اًمرمحـ سمـ صخر اًمدود ،اعمٚم٘م٥م سم٠ميب هريرة :صح٤ميب ،يم٤من أيمثر اًمّمح٤مسم٦م
ورواي٦م ًمفٟ .مِم٠م ً
ً
طمديث٤م ،ووزم إُمرة
اجل٤مهٚمٞم٦م ،وىمدم اعمديٜم٦م ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمخٞمؼم ،وم٠مؾمٚمؿ ؾمٜم٦م  7هد ،وًمزم صحٌ٦م اًمٜمٌل ،ومروى قمٜمف 5374
اعمديٜم٦م ُمدة .ويم٤من أيمثر ُم٘م٤مُمف ذم اعمديٜم٦م وشمقذم ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م 59هد( .هتذي٥م اًمٙمامل.)366/34 :
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن -سم٤مب ﴿ومُ ٚيُِْ ٚإٓ افدهر﴾ ( ،) 4826وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب إًمٗم٤مظ ُمـ إدب وهمػمه٤م -سم٤مب
اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥م اًمدهر (.)2246
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب إًمٗم٤مظ ُمـ إدب وهمػمه٤م  -سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥م اًمدهر (.)2246
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يي سمذاشمف ،ومام طمّمٚم٧م ًمف هذه اعمّمٞمٌ٦م إٓ سمًٌ٥م اًمريح هل اًمتل أوضمدت هذه اعمّمٞمٌ٦م ،أو اًمٚمٞمؾ ،أو اًمٜمٝم٤مر ،وهذا
ذك ،اًمً٥م اعم٘مّمقد سمف اًمِمتؿ واًمذم ،واًمدهر هق اًمزُمـ واًمقىم٧م ،وؾم٥م اًمدهر صمالصم٦م أىمً٤مم:
افَسؿ إول :أن ي٘مّمد اخلؼم اعمحض دون اًمٚمقمُ ،مثؾ أن ي٘مقل هذا اًمٞمقم ؿمديد احلر ،ؿمديد اًمؼمد ،يمدام ىمد٤مل
ِ
ٔ ، ﴾ٛومٝمذا ضم٤مئز جمرد ظمؼم ُخيؼم أن هذا اًمٞمقم ؿمديد احلرارة ،هذا اًمٞمقم ؿمديد اًمؼمودة.
﴿ه َذا َي ْق ٌم َظه ٌ
ًمقطَ :
( )1

٥م اًمدهر قمغم أن اًمدهر هق اًمٗم٤مقمؾ ،وهذا د يمام ىمٚمٜم٤م د ذك.
يً َّ
افَسؿ افثِٚن :أن ُ
يً ٌَّف وهق يٕمت٘مد أن اهلل هق اًمٗم٤مقمؾً ،مٙمـ يًٌفٟٕ :مف حمؾ هلذا اعمٙمروه ،وهذا حمرم إو٤موم٦م إمم
افَسؿ افثٚف :ٞأن ُ
اًمً َٗمف ذم اًمٕم٘مؾ.
أٟمف ٟمقع ُمـ َّ

قت َو َٕ ْح ََٔ ٚو َمُْ ُ ٚيِِ ُُ ََْـ ٚإِٓ افـد ْه ُر﴾ ،
﴿و َؿٚفُقا َمِ ٚه َل إِٓ َح َُٔ ٚت َْ ٚافدُُّّ ْٕ َُٔ ُّ َٕ ٚ
ذيمر اعم١مًمػ ىمقل اهلل د قمز وضمؾ دَ :
ِ
ؾم٥م اًمدهر :وم٘مد ؿمد٤مريمٝمؿ ذم ؾمدٌِّف ،وإن
وضمف إيراد اعم١مًمػ هلذه أي٦م قم ًٚمام أهن٤م ٟمزًم٧م ومٞمٛمـ؟ ذم اعمنميملم ..أن َُمـ َّ
( )2

ًمدؿ يِم٤مريمٝمؿ ذم آقمت٘م٤مد ،أوًمئؽ يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون أن اًمذي ُحيٞمٝمؿ و ُيٛمٞمتٝمؿ هق شم٘مٚم٥م اًمٚمٞمدؾ واًمٜمٝمد٤مر :هلدذا ىمد٤مًمقا:
ؾم٥م اًمدهر :وم٘مد ؿم٤مريمٝمؿ ذم اًمً٥مٕ :هنؿ َٓ ُُمقا اًمدهر
«أرطم٤مم شمدومع ،وأرض شمٌٚمع ،وُم٤م ُهيٚمٙمٜم٤م إٓ اًمدهرش ،ومٛمـ َّ
﴿و َمـٚ
أٟمف هق اًمذي ُهيٚمٙمٝمؿ وإن ٓ ًمدؿ يِم٤مريمٝمؿ ذم أن اًمدهر هق اًمذي يٜمٗمع أو يي ،وهلذا ىم٤مل اهلل د قمز وضمؾ دَ :
فَـ ُٓ ْؿ بِ َذفِ َ
ؽ ِم ْـ ِظ ِْ ٍؿ إِ ْن ُه ْؿ إِٓ َييُُّْق َن﴾  ،يٕمٜمل أهنؿ ًمدؿ يٌٜمقا هذا قمغم ِقمٚمؿ قمٜمددهؿ ،وإٟمدام قمدغم جمدرد اًمٔمٜمدقن
( )3

واًمنمكٟ .مٕمؿ.
صمؿ ذيمر احلدي٨م اًمذي ذم اًمّمحٞمح أو ذم اًمّمحٞمحلم ،قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صدغم
ِ ِ
 ٛافِْ ْٔ َؾ َوافْ َٓ َٚر).
 ٛافد ْه َرَ ،و َأ ََٕ ٚافد ْه ُر ُأ َؿِ ُ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ ( :ؿ َٚل اهللُ َت ًَ َٚػُ :ي ْٗذيْل ا ْب ُـ آ َد َم! َي ُس ُّ
َو ِِف ِر َوا َي ٍَ َٓ ( :ٜت َُس ُّبقا افد ْه َر :ؾِ٘ن اهللَ ُه َق افد ْه ُر).
ىمقًمف ً
أوٓ ( ُي ْٗ ِذيْ ِل ا ْب ُـ آ َد َم) ،إذى هق ُم٤م ظمػ أُمره ،ووٕمػ أصمره ،وٓ يٚمزم ُمـ إذى اًمير ،يمٛمـ يت٠م َّذى د

ً
ُمثال د سم٤مًمٙمالم اًم٘مٌٞمح ،أو يت٠م َّذى سم٤مًمرائح٦م اًمٙمرهي٦م ،يت٠م َّذى سمذًمؽً ،مٙمـ هؾ يتير؟  ،وهلذا أصمٌ٧م اهلل د قمز وضمدؾ د

(  )1ؾمقرة هقد.)77( :
(  )2ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م.)24( :
(  )3ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م.)24( :
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ِ
يـ ُي ْٗ ُذو َن اهللَ َو َر ُشقفَ ُف فَ ًََْ َُٓ ُؿ اهللُُ﴾ أصمٌ٧م
أن اسمـ آدم ُي١مذيفً ،مٙمـ ٟمٗمك أن ييه أطمد ،يمام ىم٤مل د ؾمٌح٤مٟمف د﴿ :إِن افذ َ
( )1

إذي٦م ،وذم أي٦م إظمرى﴿ :إِّن ُ ْؿ فَـ َي ُرضو ْا اهللَ َص ْٔئ ، ﴾ًٚذم احلدي٨م« :إِٕ ُُ ُْؿ فَ ْـ َتبْ ُِ ٌُُقا ََضي َؾتَ َُرض ِ
وِن»  ،وهبذا
ُّ
ُّ
( )2

( )3

يتٌلم اًمٗمرق سملم إذى واًمْمدرر ،اهللُ د قمز وضمؾ د ُي١مذيف اسم ُـ آدمً ،مٙمـ ٓ ُيٛمٙمـ عمخٚمقق أن يي اهلل د قمز وضمؾ.
َّ
ِ ِ
 ٛافد ْه َرَ ،و َأ ََٕ ٚافد ْه ُر)ُ ،مٕمٜمك (و أ ََٕ ٚافـد ْه ُر) ،أي :صد٤مطم٥م اًمددهر و ُُمدد ِّسمر
ـمٞم٥م ىمقًمفُ ( :ي ْٗذيْل ا ْب ُـ آ َد َم! َي ُس ُّ
٥م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،هذا شمٕمٚمٞمؾ وإيْم٤مح عمٕمٜمك أن اهلل هق اًمدهرُ ،م٤م ُمٕمٜمك أن اهلل هق اًمدهر ،يٕمٜمل أٟم٤م ظم٤مًمؼ
إُمقرُ ،أ َىم ِّٚم ُ
٥م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر هذه اعمخٚمقىم٤مت اًمتل هل اًمدهر ٓ شمتٍمف سمذاهت٤م.
س ُ
ف هذا اًمدهر ،وهلذا ُأ َىم ِّٚم ُ
اًمدهر ،وأٟم٤م اًمذي ُأ َ ِّ
ذـر ابـ افَٔؿ رمحف اهلل ث ث مٍٚشد ظئِّ ٜف ش ٛافدهر:
ؾم٥م َُمـ ًمٞمس َأ ْه ًال ًمٚمً٥م ،وم٢من اًمدهر ُُم ًَ َّخ ٌر ُمرهقن.
ادٍسدة إوػ :أ َّٟمف َّ
ادٍسدة افث :ٜٕٔٚأن ؾمٌَّف ُمتْمٛم ٌـ ًمٚمنمك ،وذًمؽ أٟمف ئمـ أٟمف يٜمٗمع ويي.
وهلذا َُمـ ؾمٌَّف ُمع اقمت٘م٤مد أٟمف ٓ يٜمٗمٕمف وٓ ييه :ىمٚمٜم٤م هذا ؾمٗمف ذم اًمٕم٘مؾ ..إذن :عم٤مذا شمً٥م هذا اًمدهر وهدق ٓ
يتٍمف.
يٜمٗمع وٓ يي وٓ َّ
اًمً٥م ُمٜمٝمؿ إٟمام ي٘مع قمغم َُمـ ومٕمؾ هذه إومٕم٤مل اًمتل ًمق اشمٌع احلؼ ومٞمٝم٤م أهدقا َءهؿً :مٗمًددت
ادٍسدة افثٚفث :ٜأن
َّ
اًمً٥م ُمٜمٝمؿ إٟمام ي٘مع قمغم َُمـ ومٕمؾ هذه إومٕم٤مل اًمتل ًمق اشمٌع احلدؼ ومٞمٝمد٤م أهدقاءهؿ:
اًمًٛمقات وإرض ،أىمقل إن
َّ
ًمٗمًدت اًمًٛمقات وإرض ،سمٛمٕمٜمك أهنؿ ؾمٌقا اًمدهر سمًٌ٥م اًمير اًمذي طمّمؾ هلؿ ،ومٝمؿ ذم واىمع إُمر يًٌقن
َُمـ ومٕمؾ هذا إُمر اًمذي هق اهلل قمز وضمؾ ،وٓ ُيٛمٙمـ أن شم٠مي إُمقر قمغم ُم٤م ُيريدون وُم٤م هيقونٕ :ن إُمدقر ًمدق
أشم٧م قمغم َوومؼ أهقائٝمؿً :مٗمًدت د يمام أظمؼم اهلل قمز وضمؾ دً ،مٗمًدت اًمًٛمقات وإرض.
واًمٜمٝمل هٜم٤م سمال ؿمؽ ُمتقضمف عمـ ٓ ي٘مّمد سم٘مٚمٌف ،إُم٤م إذا ىمّمد سم٘مٚمٌف :وم٤مُٕمر أؾمدقأ ،ورسمدام ؿمد٤مرك اعمنمديملم ذم
ذًمؽ.
أيْم٤م أقمدوا اًمدهر سمٜم٤مء قمغم هذا احلدي٨م أٟمف ُمدـ
هْ ٚمسٖف :ٜوهل أن اإلُم٤مم أسم٤م حمٛمد سمـ طمزم رمحف اهلل
وهمػمه ً
ُ

(  )1ؾمقرة إطمزاب.)57( :
(  )2ؾمقرة آل قمٛمران.)176( :
(  )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب -سم٤مب حتريؿ اًمٔمٚمؿ (.)2577
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أؾمامء اهلل قمز وضمؾ ،وهذا ظمٓم٠م ،وظمٓم٠م فم٤مهر :إذ ًمق يم٤من ُمـ أؾمامء اهلل قمز وضمؾً :مٙم٤مٟمقا ُمّمٞمٌلم ذم ىمدقهلؿ« :وُمد٤م
هيٚمٙمٜم٤م إٓ اًمدهرش ،أي :وُم٤م ُهيٚمٙمٜم٤م إٓ اهلل قمز وضمؾ ًمق يم٤من اًمدهر ُمـ أؾمامء اهلل قمز وضمؾ ًمٙم٤مٟمقا ُمّمٞمٌلم ،هذا أُمر..
إمر افثِٚن :أن أؾمامء اهلل قمز وضمؾ َو َص َٗم َٝم٤م سم٠مهن٤م ُطمًٜمك ،وأي ُطم ًْ ٍـ ذم اًمدهر؟! ٓ ئمٝمر ومٞمف احلًدـ ،وهلدذا
ِ
اؾمام ،سمؾ ٓسمد أن يٙمقن هذا آؾمؿ ُمتْمٛمـ ًمٙمامل احلًـ.
ًمٞمس يمؾ ُم٤م ُٟمً َ
٥م إمم اهلل قمز وضمؾ يّمح أن يٙمقن ً
ِٚض افْ َُ َوٚةِ و َٕح ِقهِ
بٚب :افتسّل بِ ََ ِ
َ ْ
َ ٌ
َ
ِِف «افه ِ
ٔح» َظ ْـ أَ ِِب ُه َر ْي َر َة َظ ِـ افْب ِل َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ إٔف َؿ َٚل« :إِن َأ ْخَْ َع ْاش ٍؿ ِظْْ َد اهللِ َر ُج ٌؾ َت َسّك
ح ِ
()1

ؽ إَ ْم َ ِكَ َٓ ،مٚفِ َ
َم َِ َ
ؽ إِٓ اهللَ» .
َؿ َٚل ش ٍْٔ ُ ِ
ٚن َص ْٚه.
ٚه ْ
ٚن :مثْ ُؾ َص َ
ُ َ
َو ِِف ِر َو َاي ٍَ « :ٜأ ْؽَٔ ُظ َر ُج ٍؾ َظ َذ اهللِ َي ْق َم افْ ََِٔ َٚم َِ ٜو َأ ْخبَثُ ُف» .
َؿ ْقفُ ُفَ « :أخْْ َْ َُع» َي ًْْ ِل َأ ْو َض َع.
()2

()3

أيْم٤م ُمـ إسمقاب اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م اعم١مًمػ حلامي٦م ضمٜم٤مب اًمتقطمٞمد طمتك ذم إًم٘م٤مب ،وذًمؽ أن َُمدـ
ٟمٕمؿ .هذا اًمٌ٤مب ً
شمًٛمك هبذا آؾمؿ اًمذي هق ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة ،أو ُمٚمؽ اعمٚمقك ،أو طم٤ميمؿ احلٙم٤مم ،أو ؿم٤مه٤من ؿمد٤مه ،وم٘مدد ضمٕمدؾ ٟمٗمًدف
َّ
ذي ًٙم٤م ُمع اهلل طمتك وًمق ذم آؾمؿٕ :ن هذا آؾمؿ ٓ يًتح٘مف إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
ِ
ِ
حل َّٙم٤ممٕ :ن اًم٘م٤ميض هق احل٤ميمؿ حيٙمؿ ويٜمٗمذ ،واهلل قمز وضمؾ
ىم٤ملَ ( :ب ٌ
ٚب :افت َسّل بِ ََِٚض افْ َُ َوٚة) أي :طم٤ميمؿ ا ُ
ِ
ِسائِ َ
ٔؾ ِِف
حل َّٙم٤مم احل٘مٞم٘مل ،وىمْم٤مؤه ؾمٌح٤مٟمف يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم ىمْم٤مء يمقين ،يمام ىم٤ملَ :
هق طم٤ميمؿ ا ُ
﴿و َؿ َو ََْْٔ ٚإِ َػ َبْل إِ ْ َ
افُِْتَ ِ
﴿و َؿ ََ ٙر ُّب َ
ؽ َأٓ َت ًْ ُبدُُ و ْا إِٓ إِيُ ٚه﴾ .
َٚب﴾  ،وىمْم٤مء ذقمل يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
( )5

( )4

ذيمر طمدي٨م أسم٤م هريرة ريض اهلل قمٜمف اًمذي ذم «اًمّمحٞمحش ،قمدـ اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ أٟمدف ىمد٤مل( :إِن
( )1شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إدب -سم٤مب أسمٖمض إؾمامء إمم اهلل ( ،)6206وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب أداب -سم٤مب حتريؿ اًمتًٛمل سمٛمٚمؽ إُمالك
وسمٛمٚمؽ اعمٚمقك (.)2143
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب أداب -سم٤مب حتريؿ اًمتًٛمل سمٛمٚمؽ إُمالك سمٛمٚمؽ اعمٚمقك (.)2143
(  )4ؾمقرة اإلهاء.)4( :
(  )5ؾمقرة اإلهاء.)23( :
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ؽ إَ ْم َ ِكَ َٓ ،مٚفِ َ
َأخْْ َْ ََع ،)..وومن هذا أٟمف أووع اؾمؿ ،وأؾمقأ ( ْاش ٍؿ ِظْْْدََ اهللِ َر ُج ٌؾ َت ََسّك َم َِ َ
ـؽ إِٓ اهللَ) ،وىمد٤مس
أيْم٤م ىم٤ميض اًم٘مْم٤مةِ ،
أيْم٤م طم٤ميمؿ احلٙم٤مم ،ويمؾ هذه إُمقر ٓ شمّمدٚمح إٓ هلل قمدز وضمدؾ:
وىمٞمس قمٚمٞمف ً
قمٚمٞمف اعم١مًمػ ً
ٕٟمف هق اًمذي ًمف اعمٚمؽ اعمٓمٚمؼ ،وهق اًمذي ًمف احلٙمؿ اعمٓمٚمؼ ،طمتك ىم٤مؾمقا قمٚمٞمف ُمد٤م ذيمدر ؾمدٗمٞم٤من رمحدف اهلل «ؿمد٤مه٤من
ؿم٤مهشٕ :هن٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م شمٕمٜمل ُمٚمؽ اعمٚمقكٟ ،مٕمؿ جيقز أن يٓمٚمؼ هذا اًمقصػً ،مٙمـ ُُم٘مٞمدُ ،مٚمؽ اًمٌالد اًمٗمالٟمٞم٦م،
ىم٤ميض اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمالٟمٞم٦م ،طم٤ميمؿ اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمالٟمٞم٦م ،طم٤ميمؿ اًم٘مٌٞمٚم٦م اًمٗمالٟمٞم٦مً ،مٙمـ سم٢مـمالق «طم٤ميمؿ احلٙم٤ممش :هذا ٓ يّمٚمح
إٓ هلل ،وهذا ُمـ سم٤مب اًمت٠مدب ُمع اهلل قمز وضمؾ ذم إًم٘م٤مب.
ِ ِ
ٍ
ومن هذا اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض رمحف اهلل أٟمدف أؿمدد
ثؿ ؿٚلَ ( :و ِِف ِر َوا َيَ ( :ٜأ ْؽ َٔ ُظ َر ُج ٍؾ َظ َذ اهللِ َي ْق َم افَْ َٔ َٚمَ ٜو َأخْْ َبثُ ُف) )َّ ،
أيْم٤م أسمق ُقمٌٞمد.
إؾمامء َص َٖم ً٤مرا ،يمام ومنه ً
افنٚهد :أن ذم هذا مح٤مي٦م جلٜم٤مب اًمتقطمٞمد ،يٕمٜملٓ :طمٔمقا اعم١مًمػ ذم أول اًمٙمتد٤مب ذيمدر إؿمدٞم٤مء اًمّمدحٞمح٦م
اعمٜم٤مىمْم٦م ٕصؾ اًمتقطمٞمد ،صمؿ اٟمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ إمم ذيمر إؿمٞم٤مء اًمتل ًمٞمًد٧م هدل سحيد٦مً ،مٙمٜمٝمد٤م ُمٜم٤مىمْمد٦م ٕصدؾ
اًمتقطمٞمد ،صمؿ ذيمر اًمنمك إصٖمر اًمذي يكم اًمنمك إيمؼم ٓ يٜم٤مىمض أصؾ اًمتقطمٞمدً ،مٙمٜمف يٜم٤مىمض يمامل اًمتقطمٞمد ،صمؿ
اٟمت٘مؾ أن ًمِٞمٌُلم اعمً٤مئؾ اًمتل شم٘مدح ذم يمامل اًمتقطمٞمد ،وُمـ سم٤مب مح٤مي٦م ضمٜم٤مب اًمتقطمٞمد قمغم اإلٟمً٤من أن يتحرز طمتك
أيْم٤م هذا ُمٜمفٟٕ :مف
ذم إًم٘م٤مب ،يٕمٜمل ًمق ىم٤مل إٟمً٤من اٟم٤م اىمقل ُمٚمؽ اعمٚمقك ومالنً ،مٙمـ ٓ أىمّمد اعمٚمؽ اعمٓمٚمؼ ٟم٘مقل ،و ً
طمتك ذم اًمٚمٗمظٕ :ن اًمٚمٗمظ ُيِمٕمر آؿمؽماك ،وإٓ ُمٚمؽ اعمٚمقك هق اهلل قمز وضمؾٟ .مٕمؿ.
ِ
ٚبِ ْ :
ر ِآ ْش ِؿ َِٕ ْج ِؾ َذفِ َ
ؽ
َب ٌ
س ُام َأ ْش ًَمء اهللِ َت ًَ َٚػ َو َت ٌِْٔ ُ
اح َ
احل َُ َُؿ َوإِفَ ْٔ ِف ُ
احل َُ ِؿ َؾ ََ َٚل فَ ُف افْبِ ُّل َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ« :إِن اهللَ ُه َق َ
ْش ْيحٍٍ َ :إٔ ُف َـََ ٚن ُيُْك َأ َبَ ٚ
احل ُْ ُْؿ»،
َظ ْـ َأ ِِب ُ َ
ِ
ِ
َ ٝب َْْٔ َُٓ ْؿَ ،ؾ َر ِِض ـِ َ افْ ٍَ ِري ََ ْ ِ
ِ
غ َؾ ََ َٚلَ « :مَ ٚأ ْح َس َـ َه َذاَ ،ؾ ًَم فَ َ
ؽ ِم َـ
َش ٍء َأ َت َْق ِِنَ ،ؾ َح َُ َّْ ُ
َؾ ََ َٚل :إِن َؿ ْقمل إِ َذا اخْْ تَ َِ ٍُقا ِف َ ْ
ِ
َ
ْش ْيحٍٍ » َر َوا ُه َأ ُبـق
ْش ْي ٌح َؿ َٚلَ « :ؾَٖ ْٕ َ
ْز ُه ْؿ؟» ُؿ ِْ ُ
افْ َقفَ ِد؟»ُ ،ؿ ِْ ُ
َْ ٝأ ُبق ُ َ
َ ُ :ٝ
َ ُ :ٝ
ْش ْي ٌح َو ُم ْسِ ٌؿ َو َظ ْبدُُ اهللَِِ ،ؿ َٚلَ « :ؾ َّ ْـ أ ْـ َ ُ
()1

()2

هم٤مزي٤م ،وم٘متؾ سمًجًت٤من ؾمٜم٦م
( )1هق اًمت٤مسمٕمل :ذيح سمـ ه٤مٟمئ سمـ يزيد سمـ يمٕم٥م احل٤مرصمك ُمـ اًمٞمٛمـ ،ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م ،وظمرج ذم ضمٞمش أيب سمٙمرة ً
قمكم ،ي٘م٤مل :قم٤مش ُم٤مئ٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م اٟمٔمرُ« :مِم٤مهػم قمٚمامء إُمّم٤مرش (ص« ،)103شمذيمرة احلٗم٤مظش
صمامن وؾمٌٕملم .وهق ُمـ أُمراء ضمٞمش ٍّ
(.)59/1
( )2أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب إدب -سم٤مب ذم شمٖمٞمػم آؾمؿ اًم٘مٌٞمح ( ،)4955واًمٜمً٤مئل ذم يمت٤مب أداب اًم٘مْم٤مة -سم٤مب إذا طمٙمٛمقا ً
رضمال وم٘م٣م
سمٞمٜمٝمؿ ( ،)5387وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اًمٜمً٤مئلش.
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َر ُه.
َد ُاو َد َو َؽ ْ ُ
أيْم٤م ُمـ اعمً٤مئؾ اًمتل شم٘مدح ذم اًمتقطمٞمد أن يتًٛمك اإلٟمً٤من سم٤مؾمؿ ُيالطمظ ومٞمف اجل٤مٟم٥م اخلد٤مص سمد٤مهلل ؾمدٌح٤مٟمف
ً
وشمٕم٤ممم اًمقصػ اخل٤مص سم٤مهلل قمز وضمؾ ،وم٘م٤مل« :سم٤مب اطمؽمام أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم ،وشمٖمػم آؾمؿ ٕضمؾ ذًمؽش ،يٕمٜملُ :مـ
يمامل اًمتقطمٞمد ،ويمامل شمٕمٔمٞمؿ اهلل قمز وضمؾ أن حتؽمم أؾمامءه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وُمـ اطمؽماُمٝم٤م أن ٓ يتًٛمك اإلٟمًد٤من
سم٤مؾمؿ يدل أو ُيالطمظ ومٞمف اًمقصػ اًمذي شمْمٛمٜمف هذا آؾمؿ أن يِم٤مرك اهلل قمز وضمؾ ذم ذًمؽ..
أشًمء اهلل شبحٕٚف وتًٚػ ؿسًمن:
ؿسؿ ٓ :جيقز أن يتًٛمك هب٤م إٓ هق ُمثؾ اهلل ،اًمرمحـ ،رب اًمٕم٤معملم ،ظم٤مًمؼ يمؾ رء ،ومٝمذا ٓ جيقز أن يتًدٛمك
هب٤م إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وهذا اعمَ ْٚم َح ُظ هق اًمذي ٓطمٔمف سمٕمض ذاح احلدي٨م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ىمقل اًمٜمٌل صدغم
ِ
مح ِـ»  ،ىم٤مًمقاٟ :مٚمحظ ذم هدذا أن هدذيـ آؾمدٛملم ٓ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِن َأ َحَ ٛأ ْش ًَمئ ُُ ُْؿ إِ َػ اهللِ َظبْدُُ اهللِ َو َظبْدُُ افر ْ َ
( )1

يتًٛمك هب٤م اخلٚمدؼ
يتًٛمك هبام إٓ اهلل! ومّم٤مر اًمتٕمٌٞمد هبام أومْمؾ إؾمامء ،وهٜم٤مك ُمـ أؾمامء اهلل قمز وضمؾ ُم٤م جيقز أن
َّ
ُمثؾ اعمٚمؽ ،اعمٚمؽ ُمـ أؾمامء اهلل قمز وضمؾ وجيقز أن يتًٛمك سمف اعمخٚمقق.
ذيمر طمدي٨م أسم٤م ذيح أٟمف يم٤من ُي ْٙمٜمك أسم٤م احلٙمؿ ،وأسمق ذيح هق ه٤مٟمئ سمـ يزيد اًمٙمٜمدي ،أؾمٚمؿ قم٤مم اًمٗمتح ريض
اهلل قمٜمف ،و ُشمقذم ؾمٜم٦م ُ 68مـ اهلجرة ،واًمٙمٜمٞم٦م هل ُمد٤م ُصد ِّدِّ َر ٍ
ٍ
سمٛمددح أو ذ ٍّم،
سمد٠مب أو أ ٍّم ،يمدام أن اًمٚم٘مد٥م ُمد٤م أؿمدٕمر
يم٤مٕقمٛمش ،وإقمرج ،وُمثؾ اًمٓمقيؾ ،وم٠مسمق ذيح ريض اهلل قمٜمف يمٜم٤مه ىمقُمف ،وًمدؿ يتٙم َـ سم٠ميب احلٙمؿ ،وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌدل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( :إِن اهللَ ُه َق َ
طم٤ميمام سملم قمٌ٤مده ًمٞمً٧م هذه اًمّمٗم٦م ذم أطمدد
احل َُ َُؿ) ،أي :هق اعمًتحؼ أن يٙمقن
ً
ُمـ اًمٌنم ًمٞمس ًمؽ ي٤م أسم٤م ذيح وٓ ًمٖمػمك وم٤مهلل قمز وضمؾ هق اعمقصقف هبذه اًمّمٗم٦م ،وإًمٞمف احلٙمؿ ،وم٘م٤مل« :إن ىمقُمل
إذا اظمتٚمٗمقا ذم رء أشمقين ومحٙمٛم٧م هلؿ ومريض يمال اًمٗمري٘ملمش ،يم٤من ريض اهلل قمٜمف ذم ىمقُمف ذا رأي وذا قم٘مؾ وهلذا إذا
اظمتٚمٗمقا ضم٤مءوا إًمٞمف وأصٚمح إًمٞمٝمؿ ،يمّمٚمح وًمٞمس يم٘مْم٤مء ،ومٞم٘مٌٚمقن سمّمٚمحف ،وم٠مصمٜمك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمدغم
هذا إُمر ،وىم٤ملُ« :م٤م أطمًـ هذا! ًمٙمـ أرؿمدك إمم ُم٤م هق أومْمؾ ذم اًمتٙمٜملش ،ومٕمٚمؽ هدذا مجٞمدؾ وطمًدـ ،وًمٙمدـ
ِ
قمٚمٞمؽ أن شمتٙمٜمَّك سم٠مطمد أسمٜم٤مئؽ ،وهلذا ؾم٠مًمفَ ( :ؾًم فَ َ ِ
ــ
ؽ م َـ افْ َقفَد؟) ،ىمٚم٧م« :ذيح ،وُمًٚمؿ ،وقمٌد اهللش ،ىم٤ملَ ( :ؾ َّ ْ
َ
َ
َّ
اؾمتدل َُمـ ىم٤ملُ« :مـ اًمًٜمَّ٦م أن ُي ْٙمٜمك اًمرضمدؾ
ْش ْيحٍٍ ) ،وهبذا احلدي٨م
ْز ُه ْؿ؟) ،ىمٚم٧م« :ذيحش ،ىم٤ملَ ( :ؾَٖ ْٕ َ
َْ ٝأ ُبق ُ َ
أ ْـ َ ُ
(  )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب أداب -سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمتٙمٜمل سم٠ميب اًم٘م٤مؾمؿ وسمٞم٤من ُم٤م يًتح٥م ُمـ إؾمامء (.)2132
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سم٠ميمؼم أسمٜم٤مئفش.
ٖمػم ذًمؽ اًمٜمٌل صدغم اهلل
ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َُمـ اؾمٛمف احلٙمؿ ،و َُمـ اؾمٛمف طمٙمٞمؿ ،وًمدؿ ُي ِّ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمحٙمٞمؿ سمـ طمزام ،وهٜم٤م أُمر احلٙمؿ سمتٖمٞمػم اؾمٛمف ،ومام اجلٛمع؟ اجلٛمع ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمدؿ :اجلٛمدع أن اًمٜمٌدل
حل َظ ذم هذا اًمرضمؾ اًمذي هق أسمق ُذيح أٟمف ُؾم ِّٛم َل هبذا آؾمؿ اؾمتٜم٤م ًدا إمم اًمقصػ اًمدذي ىمد٤مم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ َ
شمًٛمك أطمد سمٛمثؾ
ومٖمػمه ،سمخالف ُم٤م ًمق َّ
هبذا آؾمؿ ٓ قمغم أٟمف قمٚمؿ حمض ،ومّم٤مر سمذًمؽ ُمٓم٤مسم ً٘م٤م ٓؾمؿ اهلل قمز وضمؾَّ ،
هذه إؾمامء دون أن ُي َال َطم َظ ومٞمف اًمقصػ :ومال أؿمٙم٤مل ..وهذا هق اجلٛمع سملم ومٕمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ هٜمد٤م
ُمع أيب ذيح وإىمراره سم٠مؾمامء سم٘مٞم٦م أصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿٟ .مٕمؿ.
آن أَ ْو افرش ِ
ٚبَ :م ْـ َه َز َل بِ َق ٍء ؾِ ِٔف ذِ ْـ ُر اهللِ َأ ْو افْ َُ ْر ِ
قل
َب ٌ
ُ
ْ
َو َؿ ْق ُل اهللِ َت ًَ َٚػَ ﴿ :وفَئِـ َشَٖفْتَ ُٓ ْؿ فََٔ َُقفُـ إِٕ ًَم ُـُْ َٕ ٚخ ُ
أي ِ.ٜ
﴾ٛ
قض َو ِْٕ ًَ ُ
َ
ِ
ُمّ ِد ْب ِـ َـ ًْ ٍ
يَ ٞب ًْ ِو ِٓ ْؿ ِِف َب ًْ ِ
ٚد َة َ « :د َخ َؾ َح ِد ُ
ض َإٔ ُف َؿ َٚل َر ُج ٌؾ ِِف
َو َظ ِـ ْاب ِـ ُظ َّ َر َو ُ َ
َ ٛو َز ْيد ْب ِـ َأ ْش َِ َؿ َو َؿتَ َ
( )1

( )2

( )3

( )4

( )5

(  )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.)65( :
(  )2هق :قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًم٘مرر اًمٕمدوى اًمّمح٤ميب اعمِم ٝمقر أُمف زيٜم٥م سمٜم٧م ُمٔمٕمقن اجلٛمحٞم٦م وًمد ؾمٜم٦م صمالث ُمـ اعمٌٕم٨م اًمٜمٌقي ومٞمام
ضمزم سمف اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر ىم٤مل :ه٤مضمر وهق اسمـ قمنم ؾمٜملم ويمذا ىم٤مل اًمقاىمدي طمٞم٨م ىم٤مل ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وصمامٟملم روى قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
وأيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وهمػمهؿ وروى قمٜمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ضم٤مسمر واسمـ قمٌ٤مس وهمػممه٤م( .اإلص٤مسم٦م ذم يمٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م.)181/4 :
(  ) 3هق :حمٛمد سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٞمؿ .وىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمٕمد :حمٛمد سمـ يمٕم٥م سمـ طمٞم٤من سمـ ؾمٚمٞمؿ ،سمـ أؾمد اًم٘مرفمل ،أسمق محزة ،وىمٞمؾ :أسمق قمٌد اهلل اعمدين،
ُمـ طمٚمٗم٤مء إوس سمـ طم٤مرصم٦م .ويم٤من أسمقه ُمـ ؾمٌل ىمرئم٦م .ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م صمؿ حتقل إمم اعمديٜم٦م ومًٙمٜمٝم٤م ،ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م قم٤مملُ ،م٤مت
ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة وُمئ٦م ،وهق اسمـ صمامن وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر هتذي٥م اًمٙمامل (/340/26شمرمج٦م  ،)5573وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (/6/5شمرمج٦م .)23
ىمٚم٧م :رضمح اًمِم٤مرح أٟمف حمٛمد سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أيب اًم٘ملم إٟمّم٤مري اًمًٚمٛمل اعمدين ،وهق حمٛمد إصٖمر .وأُم٤م حمٛمد آيمؼم وم٢مٟمف ُم٤مت ذم
طمٞم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .وًمٙمٜمل أرى أٟمف حمٛمد سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ أؾمد اًم٘مرفمل وذًمؽ ٕٟمف هق اًمذي يروي قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل
سمـ راومع يمام ذم اًمتٝمذي٥م ( ) 341/26سمخالف إول وم٢مٟمف مل يرو إٓ قمـ أظمٞمف قمٌد اهلل سمـ يمٕم٥م وأسمٞمف يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ وًمٞمس ًمف إٓ طمديث٤م واطمدا
رواه ُمًٚمؿ واسمـ ُم٤مضمف وهق همػم احلدي٨م اعمذيمقر .اٟمٔمر هتذي٥م اًمٙمامل (.)348/26
(  ) 4هق :زيد سمـ أؾمٚمؿ اًم٘مرر ،ويم٤من ًمف طمٚم٘م٦م ًمٚمٕمٚمؿ سمٛمًجد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل أسمق طم٤مزم إقمرج ًم٘مد رأيتٜم٤م ذم جمٚمس زيد سمٜم٠مؾمٚمؿ
أرسمٕملم وم٘مٞمٝم٤م أدٟمك ظمّمٚم٦م ومٞمٜم٤م ا ًمتقاد سمام ذم أيديٜم٤م وُم٤م رأي٧م ومٞمف ُمتامريـ وٓ ُمتٜم٤مزقملم ذم طمدي٨م ٓ يٜمٗمٕمٜم٤م ويم٤من أسمق طم٤مزم ي٘مقل ٓ أراين اهلل يقم
زيد إٟمف مل يٌؼ أطمد أرى ًمديٜمل وٟمٗمز ُمٜمف وم٠مشم٤مه ٟمٕمل زيد ومٕم٘مر ومام ؿمٝمده .اٟمٔمر« :شمذيمرة احلٗم٤مظش (.)133/1
(  )5هق :ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ ىمت٤مدة سمـ قمزيز سمـ قمٛمرو اسمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث سمـ ؾمدوس ،وي٘م٤مل :ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م اسمـ قمٙم٤مسم٦م سمـ قمزيز سمـ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(ي ًْْ ِل َر ُش َ
َؽ ْز َو ِة َتبُ َ
ُ ٛبىُ ً
قل اهللِ
قكَ :مَ ٚر َأ ْيَْ ٚمثْ َؾ ُؿرائََْ ٚه ُٗ َٓءَ :أ ْر َؽ َ
قَٕ ،ٚو َٓ أَ ْـ َذ َب َأفْ ُسًَْ ،ٚو َٓ أَ ْجبَ َـ ظْْ َد افِ ََٚء َ
ِ
ف بـ مٚفِ ٍ
ُ
زن َر ُش َ
َ ٝوفَُِْ َ
قل اهللِ صذ اهلل
ؽَ :ـ َذ ْب َ
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َو َأ ْص َح َٚب ُف افْ َُر َاء) َؾ ََ َٚل فَ ُف َظ ْق ُ ْ ُ َ
ؽ ُمَْٚؾ ٌؼْ َٕ ،خ ِ َ
ِ
ِ
َ ٛظ ْق ٌ ِ
ٚء َذفِ َ
ؽ افر ُج ُؾ إِ َػ
ز ُه َؾ َق َج َد افْ َُ ْر َ
ظِٔف وشِؿ َؾ َذ َه َ
آن َؿ ْد َشبَ ََ ُفَ ،ؾ َج َ
ف إ َػ َر ُشقل اهللِ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فُٔ ْخ ِ َ
ِ
رش ِ
َٚ َٕ ٛؿتَ ُفَ ،ؾ ََ َٚل َيَ ٚر ُش َ
ث َح ِد َ
قض َو َٕتَ َحد ُ
قل اهللِ إِٕ ًَم ُـُْ َٕ ٚخ ُ
يٞ
قل اهللِ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َو َؿ ْد اِ ْر َ َ
لح َؾ َو َرـ َ
َ ُ
ِ
ٚء افى ِر ِ
افر ْـ ِ
يؼ» .
َْ َٕ ٛىَ ُع بِف َظَْ َ
()1

قل اهللِ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ و إ ِن ْ ِ
ِ ِ
ِ
ٚؿ ِ ٜرش ِ
ٛ
ٚر َة تَ ْْ ُُ ُ
َ
احل َج َ
َؿ َٚل ْاب ُـ ُظ َّ َر َـ َِٖن أَ ْٕ يُ ُر إ ِفَٔ ْف ُم تَ ًَ ِ ًَ  ٚب ِْ ْس ًَُ َ َ َٕ ٜ
قل فَ ُف َر ُش ُ
َ ٛؾ َٔ َُ ُ
ِر ْج َِ ْٔ ِف َ ،و ُه َق َي َُ ُ
قل إ ِٕ ًَم ُـ ْ ُ َٕ ٚخ ُ
قل اهللِ صذ اهلل ظِٔف وشِؿَ ﴿ :أبِٚهللِ َو َآيٚتِ ِف َو َر ُشقفِ ِف
قض َو َٕ ِْ ًَ ُ
يد ُه َظ َِ ْٔ ِف .
 ٝإ ِفَ ْٔ ِف َو َم َ ٚي ِز ُ
قن﴾ َم َ ٚي ِْ تَ ٍِ ُ
ُـْتُ ْؿ َت ْس َت ْٓ ِز ُئ َ
( )2

()3

أيْم٤م إمم أُمر ًمف قمالىم٦م سمحامي٦م ضمٜم٤مب اًمتقطمٞمد ،واًم٘مدح ذم أصٚمف وهق ُُمتٕم ِّٚمؼ سم٤مًٕمٗم٤مظ يمدام
ٟمٕمؿ .اٟمت٘مؾ سمٕمد هذا ً
أيْم٤م هذا إُمر ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمٚمٗمظ ،ىم٤مل( :بٚب :مـ ه َز ََل بِ َق ٍ
ـء
أن اًمتًٛمٞم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًٕمٗم٤مظ واحلٚمػ ُمتٕمٚمؼ سم٤مًٕمٗم٤مظ ً
َ ٌ َ ْ َ
ْ
آن َأ ْو افرش ِ
ؾِ ِٔف ِذ ْـ ُْر اهللِ َظز َو َجؾ مثؾ إحُٚم افؼظَٔ ٜأ ْو افْ َُ ْر ِ
قل) ،يٕمٜمل :وم٘مد يمٗمر ٕٟمف اؾمتخػ سم٤مهلل قمز وضمدؾ،
ُ
واؾمتخػ سمرؾمٚمف ،وهذا سمال ؿمؽ ٍ
ُمٜم٤مف ٕصؾ اًمتقطمٞمد ،سمؾ يمٗمر سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ.
﴿وفَئِ ْـ َشَٖفْتَ ُٓ ْؿ فَ َٔ َُقفُـ إِٕ ًَم ُـُْ َٕ ٚخُ ُ
 ، ﴾ٛواًمٚمٕم٥م ودد
قض َو َٕ ِْ ًَ ُ
ذيمر ذم هذا ىمقل اهلل قمز وضمؾ آي٦م اًمؼماءةَ :
( )4

اجلد ،أي :يمٜم٤م ٟمٛمزحُ ،م٤م يمٜم٤م ٟم٘مّمدُ ،وم ِّنت هذه أي٦م سمحدي٨م اسمـ قمٛمر وحمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمدل ريض اهلل قمٜمدف،
أيْم٤م ُمقمم ًمٕمٛمر ،وىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م اًمًدود ومحدي٨م
وأيْم٤م زيد سمـ أؾمٚمؿ وهق ً
وهق ُمـ اًمت٤مسمٕملم ُشمقرم ؾمٜم٦م ً ،120
ه١مٓء اًمثالصم٦م مجٞمٕمٝمؿ ُمرؾمؾ ،وإٟمام اعمرومقع طمدي٨م اسمـ قمٛمر« :دخؾ حدي ٞبًوٓؿ ِف بًـض» ،وهدذه ـمري٘مد٦م د

يمريؿ سمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث سمـ ؾمدوس سمـ ؿمٞمٌ٤من سمـ ذهؾ سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٙم٤مسم٦م سمـ صٕم٥م سمـ قمكم سمـ سمٙمر سمـ وائؾ اًمًدود ،أسمق اخلٓم٤مب
اًمٌٍمي ،ويم٤من أيمٛمف .ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمٌ٧م ،روى ًمف اجلامقم٦م ،وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم ،وُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة وُمئ٦م .اٟمٔمر
هتذي٥م اًمٙمامل (/498/23شمرمج٦م  ،)4848وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (/269/5شمرمج٦م .)132
( )1أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش (.)333/14
(  )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.)66( :
( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش (.)335/14
(  )4ؾمقرة اًمتقسم٦م.)65( :
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أطمٞم٤م ًٟمً٤م د سمٕمض اعمحدصملم أن ي ِ
دظمؾ إًمٗم٤مظ سمٕمْمٝم٤م ذم سمٕمض ،ويًقق احلدي٨م ُمً٤م ًىم٤م واطمدًً ا ِقم ًٚمام أن ًمٙمؾ طمددي٨م
ُ
ـمريؼ ،ورسمام اظمتٚمٗم٧م ذم سمٕمض إًمٗم٤مظً ،مٙمـ سمٕمض اعمحدصملم أطمٞم٤م ًٟمً٤م جيٛمع سملم هذه إًمٗم٤مظ ذم ُمً٤مق واطمد.
ؿٚل« :دخؾ حدي ٞبًوٓؿ ِف بًض إٔف ؿٚل رجؾ ِف ؽزوة تبقك» ،وهمزوة شمٌقك يم٤مٟم٧م ذم اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ
يب د قمٚمٞمف ُمـ اهلل ُم٤م يًتحؼ د سم٘مراسم٦م
ص قمٌد اهلل سمـ ُأ َ ٍّ
اهلجرة ،ويم٤من وىمتٝم٤م ذم ؿمدة احلر وًمدام ـم٤مسم٧م اًمثامر ،وهلذا َٟم َٙم َ
ٟمّمػ اجلٞمش ،و ُؾم ِّٛمل هذا اجلٞمش سمجٞمش اًمٕمنةً :مِمدة دمٝمٞمز هذا اجلٞمش ووىمتف ،وهق اًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمٜمٌل صدغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمثامن ًمد َّام شمؼمع سمامئ٦م ُمـ اإلسمؾ سمًالطمٝم٤م وقمت٤مده٤م ،عم٤م دقمل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمٜمٗم٘م٦م ،ومج٤مء
ٍمة ُمـ اًمذه٥م ووٕمٝم٤م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٠مظمذ ي٘مٚمٌٝم٤م وي٘مقلَ « :مٚ
قمثامن سمامئ٦م ُمـ اإلسمؾ ضم٤مهزة ،وضم٤مء سم َّ
ََض ُظ ْث ًَم َن َم ٚؾً َؾ َب ًْدََ ا ْف َٔ ْق ِم»  ،يٕمٜمل :يم٠مٟمف وٛمـ ُمٙم٤مٟمف ذم اجلٜم٦م..
يَقل« :إٕف ؿٚل رجؾ ِف ؽزوة تبقك :م ٚرأيْ ٚمثؾ ُؿرائِْ ٚهٗٓء أرؽ ٛبىق ًُٕ ،»ٚي َٙمٜمقن سمذًمؽ قمـ يمثرة إيمؾ،
( )1

«وٓ أـذب أفسْ ،ٜوٓ أجبـ ظْد افَِٚء»َُ ،مـ يٕمٜمدقن هبدذا اًمٙمدالم؟ يٕمٜمدقن رؾمدقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ
وأصح٤مسمف ،وقمغم ىمقل اًم٘م٤مئؾ« :رُمتٜمل سمدائٝم٤م واٟمًٚم٧مش ،ومٝمذه اًمّمٗم٤مت شمٜمٓمٌؼ يم٤م ًُم٤م قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ،وشمتٕم٤مرض ُمجٚمد٦م
ً
وشمٗمّمٞمال قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف ،وم٘مقل هذا اًمرضمؾ« :أرهم٥م سمٓمقٟم٤مش ،وم٤مًمٜمٌل صدغم
اح ٍد واف ََُٚؾِر يْٖ ُـ ُُؾ ِِف شبً َِ ٜأمً ٍ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذيمر« :ادُ ْٗ ِمـ يْٖ ُـ ُُؾ ِِف ِمًك و ِ
ٚء»  ،وشمقاشمر قمـ طم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل
َ َْ ْ َ
َ
ً َ
ُ َ
ُ َ
( )2

هدً ا ذم اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ،وهلذا صمٌ٧م ذم «صحٞمح
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وطم٤مل اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أهنؿ ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس ُز ً
اًمٌخ٤مريش أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م« :يمٜم٤م ٟمرى اهلالل ،صمؿ ٟمرى اهلالل ،صمؿ ٟمرى اهلالل ،وُم٤م ُيقىمد ومٞمف سمٞمدقت
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿش ،ىمٞمؾ« :وُم٤م ـمٕم٤مُمٙمؿ ىم٤مًم٧م إؾمقدان :اًمتٛمر واعم٤مءش .
)(3

أيْم٤م ذم «اًمّمحٞمحش ًمدام ظمرج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ورأى أسم٤م سمٙمر و قمٛمر  ،ىم٤ملَ « :مـٚ
واًم٘مّم٦م اًمتل ً
(  )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ذم ُمٜم٤مىم٥م قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف ( ،)3701وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اًمؽمُمذيش.
(  )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إـمٕمٛم٦م -سم٤مب اعم١مُمـ ي٠ميمؾ ذم ُِمٕمك و ِ
اطم ٍد ( ،)5393وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب إذسم٦م -سم٤مب اعم١مُمـ ي٠ميمؾ ذم ُِم ًٕمك
ً َ
و ِ
اطم ٍد (.)2060
َ
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمرىم٤مق -سم٤مب يمٞمػ يم٤من قمٞمش اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( )6459وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مق ()2927
ِ
اَل َ ُل و ِ
اَل َ ُل و ِ
ٚن يّر بِ َِْ ٚ
 ٝرش ِ
 :ٝإَ ْش َق َد ِ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ َٕ ٌٚرِ ،ؿ َ
اَل َ ُل َمُ ٚي َ
ٚء
ٔؾَ :مَ ٚض ًَ ُٚم ُُ ْؿ؟ َؿ َٚف ْ
َ
َ
قؿ ُد ِِف َب ْٔ َ ُ
سمٚمٗمظَ « :ـ َ َ ُ ُّ
انَ :اد ُ
َوافت ّْ ُر».
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ـد ِه ََٕخْْ رجْ ِـل اف ِ
ـذي َٕ ٍْ ِ ـ بِٔ ِ
ـٚل« :و َأ ََٕـ ٚواف ِ
َأخْْ َر َج ُُ ًَم ِم ْـ ُبُٔقتِ ُُ ًَُم َه ِذ ِه افسَ ٚظ ََ »ٜؿ َُ :ٓٚ
اجلق ُع َيَ ٚر ُش َ
ـذي
َ َ
َ
ـقل اهللِ َؿ َ َ
َ
َأخْْ َر َج ُُ ًَُمش  ،اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ظمرج يق ًُم٤م وراء أسم٤م هريرة ؾم٤مىم ًٓم٤م ذم اًمِم٤مرع يم٤من اًمٜم٤مس يٛمرون سمف حيًٌقن
أن سمف ضمٜمقن ،ي٘مقلَ « :و َمِِ ٚب ِم ْـ ُجُْ ٍ
ُقن َمِِ ٚب إِٓ ُ
اجلق ُعش  ،ومٝمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُمـ أيمثر اًمٜم٤مس زهدًً ا ،وًمٙمدـ هدذا
( )1

( )2

اًمرضمؾ وصػ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٜم٘مٞمض ذًمؽ ُمـ سم٤مب اًمًخري٦م ،واحلط ُمـ ىمدره وىمدر أصح٤مسمف.
ـذفؽ ؿٚل« :وٓ أـذب أفسْ ،»ٜواعمٜم٤موم٘مقن هؿ أيمذب اخلٚمؼ قمغم اإلـمالق ،وهلذا وصدٗمٝمؿ اهلل قمدز وضمدؾ:
﴿أ َٓ إِّنؿ هؿ افْ َُ ِ
َ
ٚذ ُبق َن﴾ َو ًَم ِٙم ْـ َٓ َي ْٕم َٚم ُٛمق َن ،واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أظمؼم أن قمالُم٦م اعمٜم٤مومؼ ،آيتدف ،أُم٤مرشمدف،
ُْ ُ ُ
( )3

ُيٕمرف سم٤مًمٙمذب ذم احلدي٨م ،واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف أصدق اًمٜم٤مس ًمً٤م ًٟمً٤م وهلج٦م.
﴿ُي َس ُبق َن ُـؾ َص ْٔ َح ٍَ ٜظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ ُه ُؿ افْ ًَدو﴾ ،
ثؿ ؿٚل« :وٓ أجبـ ظْد افَِٚء» ،وهذا ً
أيْم٤م ُمـ صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم َ ْ
( )4

ومٝمؿ أضمٌـ اًمٜم٤مس ،وإٟمام اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف أؿمجع اًمٜم٤مس قمدغم اإلـمدالق ،وٓ يدداٟمٞمٝمؿ أطمدد ذم
ؿمج٤مقمتٝمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
يَقل« :ؾَٚل فف ظقف بـ مٚفؽ :ـذب ،ٝوفُْؽ مْٚؾؼ» ،ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :ومٞمف ُمٌ٤مدرة قمغم إٟمٙمد٤مر اعمٜمٙمدر ،وٓ
ُم٤مٟمع أن ي٘مقل ًمٚمرضمؾ إٟمؽ ُمٜم٤مومؼ إذا فمٝمر هذا إُمر ُمٜمف ضمٚمٞما٤م :هلذا ىم٤مل قمقف سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ًمٙمٜمؽ ُمٜم٤مومؼ،
أيْمد٤م اًمٜمّمدٞمحف ،
أيُ :م٤م فمٝمر ُمٜمؽ أن أٟمؽ ُمٜم٤مومؼ «ٕظمؼمن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ..ش ،وهذا ُمـ سم٤مب ً
ّمدح٤م
أيْم٤م أظمذ ُمٜمف أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اعمًٚمؿ جي٥م قمٚمٞمف أن ُيٌ ِّٚمغ َُمـ سمٞمده احلؾ
ُ
واًمٕم٘مدُ
ً
ّمدح٤م هلل ،و ُٟم ً
اعمٜمٙمر اًمذي رآه ُٟم ً
َ
ّمح٤م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ..
ّمح٤م ًمديٜمف ،و ُٟم ً
ًمرؾمقًمف ،و ُٟم ً
يٜمٙمره سمٞمده ويزيٚمف ،ؾمقاء
ُمٜمٙمرا أن شمٜمٙمره سمٚمً٤مٟمؽ و ُشمٌ ِّٚمغ َُمـ يًتٓمٞمع أن َ
هذا ُمـ طمؼ اإلؾمالم قمٚمٞمؽ ،إذا رأي٧م ً
ٍ
ىم٤مض ،أو ضمٝم٦م شمٜمٗمٞمذي٦م ،وًمٞمس ذم هذا َهم ْٞم ٌَ ً٦م أو ٟمٛمٞمٛم٦م يمام ئمـ سمٕمض َُمـ قمٜمدهؿ ُمـ اًمدقرع
وزم أُمر ،أو قم٤مًمدؿ ،أو
اعمذُمقم ،زي٤مدة اًمقرع أن يتًؽم قمغم أهؾ اًمٌ٤مـمؾ ،وقمغم أهؾ اعمٜمٙمرات ،ي٘مقل ظمِمٞم٦م اًمقىمقع ذم اًمٖمٞمٌد٦م ،أو اإلومًد٤مد
سملم اًمٜم٤مس ،وًمٙمـ هذا ُمـ سم٤مب اًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى ،وُمـ سم٤مب اًمٜمّمٞمح٦م هلل ،وًمرؾمدقًمف ،وٕئٛمد٦م اعمًدٚمٛملم
(  )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب إذسم٦م -سم٤مب ضمقاز اؾمتتٌ٤مقمف همػمه إمم دار ُمـ يثؼ سمرو٤مه (.)2038
(  )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م -سم٤مب ُم٤م َذ َيم َر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.)7324
(  )3ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.)18( :
(  )4ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.)4( :
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وقم٤مُمتٝمؿ أن ُشمٌ ِّٚمغ قمـ هذا اعمٜمٙمر.
يَقل« :ؾذه ٛظقف إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فٔخزه :ؾقجـد أن افَـرآن ؿـد شـبَف» ،أي :وضمدد
اًمقطمل ىمد ؾمٌ٘مف إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأظمؼمه سمخؼم ه١مٓء اًمٜمٗمر ،يَقل« :ؾجٚء ذفؽ افرجؾ إػ رشقل اهلل
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ» ،اًمذي يم٤من يتٙمٚمؿ هبذا اًمٙمالم وُمـ قمٜمده ُي٘مروٟمف قمغم هذا إُمرٓ ،طمظ أن اعمتٙمٚمؿ ؿمدخص
واطمدً ،مٙمـ اجلٛمٞمع اؿمؽمك ذم هذا اعمٜمٙمر.
ي٘مقل « :ومج٤مء اًمرضمؾ إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمد ارحتؾ ،وريم٥م ٟم٤مىمتف ،وم٘م٤مل« :ي٤م رؾمقل اهلل! إٟمام
يمٜم٤م ٟمخقض وٟمٚمٕم٥م وٟمتحدث طمدي٨م اًمريم٥م ٟم٘مٓمع سمف قمٜم٤مء اًمٓمريؼش ،ىم٤مل اسمـ قمٛمر« :يمد٠مين أٟمٔمدر إًمٞمدف ُُمتٕم ِّٚم ً٘مد٤م ذم
ٟمًٕم٦م ٟم٤مىم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿشٟ ،مًٕم٦م :احلٌؾ اعمٗمتقل اًمذي ُيرسمط أو ُيِمد سمف اًمرطمؾ ،أو ُيقوع ذم زُم٤مم
اًمٜم٤مىم٦م ،ومٝمق أُمًؽ هبذا احلٌؾ ،واحلج٤مرة شمٜمٙم٥م رضمٚمٞمف ،سمٛمٕمٜمك :أهن٤م شمّمٞم٥م ىمدُمٞمفً ،مٙمـ ىمد اؿمتٖمؾ قمـ هذا يمٚمدف:
ٕٟمف أن وىمع ذم أُمر قمٔمٞمؿ ،ومٞمٕمتذر ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق ممًؽ هبذه احل٤مًم٦م ،وُمـ قم٤مدة اًمٜمٌل صدغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف رطمٞمؿ رءوف ؾمٝمؾ ُمع أصح٤مسمف ،ي٠مشمٞمف اإلٟمً٤من ،وجيذسمف سمؼمدشمف ،ومت١مصمر ذم صٗمح٦م قمٜم٘مف ،ويٚمتٗم٧م إًمٞمف
يٌتًؿً ،مٙمـ إذا اٟمتُٝمٙم٧م حم٤مرم اهلل قمز وضمؾ! ٓ ..وهلذا ٓ يٖمْم٥م وٓ يٜمت٘مؿ ًمٜمٗمًفَّ ،إٓ إذا اٟمتُٝمٙم٧م حم٤مرم اهلل قمز
وضمؾٓ ..طمٔمقا ُمقىمٗمف ُمع هذا اًمرضمؾ وأصح٤مسمف ،أن يتقؾمؾ إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يً٠مًمف «ي ٚرشقل اهلل
إًٕم هق حديَٕ ٞىع بف ظْٚء افسٍر ،وافْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٓ يزيد ظذ أن يَقل ففَ :
﴿أبِٚهللِ َوآ َيٚتِـ ِف َو َر ُشـقفِ ِف
ُـْْتُ ْؿ َت ْستَ ْٓ ِز ُئق َن﴾  ٓ ،يتٍِ ٝإفٔف ،وٓ يزيده ظِٔف» ،أيُ :م٤م يٚمتٗم٧م إًمٞمف ،يتٚمقا قمٚمٞمف هذه أي٦م وهق ذم ؾمػمه ،أي:
( )1

ًمٞمس ًمٙمؿ قمذرٕ :ن هذه إُمقر اًمتل شمٙمٚمٛمتؿ ومٞمٝم٤م ٓ يدظمؾ ومٞمٝم٤م اخلقض ،وٓ يّمح ومٞمٝم٤م اعمزح ،وٓ يّمدح ومٞمٝمد٤م
اًمٚمٕم٥م ،إُمقر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مهلل قمز وضمؾ ،وإُمقر اعمتٕمٚم٘م٦م سمرؾمٚمف ،واعمتٕمٚم٘م٦م سمٙمتٌف ،واعمتٕمٚم٘م٦م سمديٜمف ،هذه ٓ جيري ومٞمٝم٤م
اهلزل  ،وهلذا يمام ذيمر اًمِمٞمخ حمٛمد رمحف اهلل ذم «ٟمقاىمض اإلؾمالمش« :أن َُمـ ؾمخر ً
ه٤مزٓ أو ضم٤م ًدا :وم٘مد ظمٚمدع رسم٘مد٦م
اإلؾمالم ُمـ قمٜم٘مفش..
لم ظمٓمقرة اًمًخري٦م سمديـ اهلل قمز وضمؾ ،أو اًمتً٤مهؾ ذم ذًمؽ ،وٟمحـ ٟمٚمحدظ د وًمألؾمدػ اًمِمدديد د،
وهٜم٤م َيتٌََ َّ ُ

ًٛمك سم٤مًمٜمٙم٤مت واًمٓمرائػ!! وأطمٞم٤م ًٟمً٤م َي ًْتَ ِجر اًمِمٞمٓم٤من سمٕمض اًمٜم٤مس إمم
وُمع اٟمتِم٤مر وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل هذه يمثرت ُم٤م ُي َّ
(  )1ؾمقرة اًمتقسم٦م.)66( :
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أن شمدظمؾ هذه اًمًخري٦م ؿمٞمئً٤م ُمـ ديـ اهلل قمز وضمؾ :هلذا ٓسمد أن يٙمقن اإلٟمً٤من قمغم طمذر وطمٞمٓم٦م ،وًمٞمٕمٚمؿ أٟمف ًمٞمس
سمٞمٜمف وسملم اًمٙمٗمر واخلروج ُمـ دائرة اإلؾمالم طمقاضمز يمٌػمة ،اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذيمدر ذم أظمدر اًمزُمد٤من« :أن
افرجؾ فٔتُِؿ بٚفُِّ ٜمـ شخط اهلل ٓ ي ِ
َِل َلً ٚ
ب !»ٓٚيمٞمػ ٓ ُيٚم٘مل هل٤م ً
سم٤مٓ؟ يٕمٜمل :يمر قمٜمدده ُمدرور اًمٙمدرام،
ُ
( )1

دمري قمغم ًمً٤مٟمف ُمـ همػم أن يت٠مُمؾ ذم هذه اًمٙمٚمٛم٦م! «ُيقى ِبِ ٚف افْٚر ـذا وـذاش ،ذيمرِ« :ف أخـر افزمـٚنُ :يّ ـ
ـٚؾرا»  ،ومال يتً٤مهؾ اإلٟمً٤من سم٢مـمالق اًمٕمٜم٤من ًمٚمً٤مٟمف ،ظم٤مص٦م إذا يم٤من إُمر يتٕم َّٚمؼ سمديـ اهلل
افرجؾ مٗمًْ ،ٚويهبح ً
( )2

قمز وضمؾ..
هْ ٚمسٖف :ٜهؾ ه١مٓء اًمذيـ طمّمؾ ُمٜمٝمؿ هذا اًمٌمء ُمٜم٤موم٘مقن ،أم هؿ ُمًٚمٛمقن؟ اظمتٚمػ اعمٗمندون ذم هدذا،
رضمحف ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل َّأهنؿ ُمًٚمٛمقن ،وذيمر أن فم٤مهر أي٦م يدل قمغم أن قمٜمدهؿ إيام ًٟم٤م ،وًمٙمدـ
وًمٙمـ اًمذي َّ
اإليامن اًمذي قمٜمدهؿ وٕمٞمػ ،وهلذا قمٗم٤م اهلل قمز وضمؾ قمـ سمٕمْمٝمؿ ،ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أطمد اًمّمح٤مسم٦م اًمدذي
يم٤من ُمٕمٝمؿ وشم٤مب ،أذيمف اهلل قمز وضمؾ ذم هذا اًمذٟم٥مً ،مٙمٜمف ضم٤مء شم٤مئًٌ٤م ٟم٤مد ًُم٤مَ :وم َ٘مٌِ َؾ اهلل قمز وضمؾ شمقسمتف ،وهلذا يٜمٌٖمل
ًمٚمٛمًٚمؿ إذا رأى َُمـ ي٘مع ذم ديـ اهلل قمز وضمؾ ،أو خيقض ذم آي٤مت اهلل قمز وضمؾ ،أو يًخر سمرؾمؾ اهلل قمز وضمؾ :أن
ُيٜمٙمر هذا إُمر أؿمدََّّ اإلٟمٙم٤مر ،وأن ُيٗم٤مرق هذا اعمِمٝمد ،وإن اؾمتٛمر ذم اجلٚمقس ُمٕمٝمؿ :ومٝمق ذيؽ ذم ذًمدؽ ،وهلدذا
ٚب َأ ْن إِ َذا ش ًِّتُُؿ آي ِ
﴿و َؿ ْدْ َٕز َل َظ َِ ْٔ ُُ ْؿ ِِف افُِْتَ ِ
ئُ ِ َِبَ ٚؾ َ َت َْ ًُ ُدُ وا َم ًَ ُٓـ ْؿ
ٚت اهللِ ُي ُْ ٍَ ُر ِ َِبَ ٚو ُي ْستَ ْٓ َز ُ
ىم٤مل اهلل قمز وضمؾَ :
َ ْ ْ َ
قضقا ِِف ح ِد ٍ
َحتك َ ُ
ُي ُ
يَ ٞؽ ْ ِر ِه إِٕ ُُ ْؿ إِ ًذا ِمثْ ُِ ُٓ ْؿ ، ﴾..ومال جيقز اجلٚمقس ُمع ه١مٓء ،أو آؾمتامع إمم يمالُمٝمؿ إٓ قمغم
َ
( )3

ؾمٌٞمؾ اإلٟمٙم٤مر ،صمؿ يٗم٤مرىمٝمؿ إن ًمدؿ ي٠ميمروا إمم ُم٤م أُمرهؿ سمفٟ ،مٕمؿ.
ٚب :م ٚجٚء ِف َؿ ْق ُل اهللِ َت ًَ َٚػ
َب ٌ
ِ
أي ِ.ٜ
مح ً ٜمِْ ٚمـ َب ًْ ِد ََض َاء َمستْ ُف فَ َٔ َُقفَـ َه َذا ِِّل﴾
﴿ َوفَئ ْـ َأ َذ ْؿَْ ُٚه َر ْ َ
َ
( )4

(  )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمرىم٤مق -سم٤مب طمٗمظ اًمٚمً٤من ( ،) 6477وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مئؼ -سم٤مب اًمتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م هيقي هب٤م ذم اًمٜم٤مر
( ،)2988سمٚمٗمظ« :إِن ْاف ًَ ْب َد َف َٔ َت َُِ ُؿ بِ ْٚف َُِِ َّ ِِ ٜم ْـ َش َخ ِط اهللِ َٓ ُي ِْ َِل ََلَ ٚب ًُْ َ ٓٚي ِقي ِ َِبِِ ٚف َج َْٓ َؿ».
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب احل٨م قمغم اعمٌ٤مدرة سم٤مٕقمامل ىمٌؾ شمٔم٤مهر اًمٗمتـ ( )118سمٚمٗمظِِ « :ف ِ
آخ ِر افز َم ِ
ٚن َت ُُ ْق ُن ؾِ َت ٌـ ُي ْهبِ ُح افر ُج ُؾ
ُم ْٗ ِمًَْ ٚو ُي ّْ ِ َـٚؾِ ًراَ ،و ُي ّْ ِ ُم ْٗ ِمًَْ ٚو ُي ْهبِ ُح َـٚؾِ ًرا َيبِ ْٔ ُع ِديَْ ُف بِ ًَ ْر ٍ
افد ْٕ َٔ.»ٚ
ض ِم َـ ُّ
(  )3ؾمقرة اًمٜمً٤مء.)140( :
(  )4ؾمقرة ومّمٚم٧م.)50( :
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جم ِ
ُم َُ ٌ
قق بِ ِف» .
ٚه ٌدَ « :ه َذا بِ ًَ َّ ِع َو َأ َْٕ َ ٚ
َؿ َٚل ُ َ
َو َؿ َٚل ْاب ُـ َظب ٍ
ٚسُ « :ي ِر ُيد ِم ْـ ِظْْ ِدي» .
و َؿقفُفَ ﴿ :ؿ َٚل إًِٕم ُأوتِٔتُف ظ َذ ِظ ِْ ٍؿ ِظ ِ
ْدي﴾ .
ُ َ
َ ْ ُ
َ
َؿ َٚل َؿتَٚد ُة« :ظ َذ ِظ ِْ ٍؿ ِمْل بِقجقهِ ادَ َُ ِ
ٚش ِ
. »ٛ
ُ ُ
َ َ
ٚه ٍد « ُأوتِٔتُف ظ َذ َْش ٍ
جم ِ
ف» .
َو َؿ َٚل َ
ون َظ َذ ِظ ِْ ٍؿ ِم َـ اهللِ أَِن فَ ُف َأ ْه ٌؾ َو َه َذا َم ًَْْك َؿ ْق ِل ُ َ
آخ ُر َ
ُ َ
َ
ِ ِ
اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ َي َُ ُ
َو َظ ْـ َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َإٔ ُف َش ِّ َع َر ُش َ
ِسائِ َ
ٔؾ َأ ْب َر َص َو َأ ْؿ َر َع
قل اهللِ َصذ ُ
قل« :إِن َث َ َث ً ٜم ْـ َبْل إ ِ ْ َ
 ٞاهلل إِفَٔ ِٓؿ م َِ ًَُ ٚؾَٖ َتك ْإَبرص َؾ ََ َٚل أَي َ ٍ
َو َأ ْظ َّكَ ،ؾَٖ َر َاد اهللُ َأن َي ْبتََِِٔ ُٓ ْؿَ ،ؾ َب ًَ َ
 ٛإِفَْٔ َ
ؽ؟» َؿ َٚل« :فَ ْق ٌن َح َس ٌـ
َشء أَ َح ُّ
َْ َ
ْ ْ َ
ُّ ْ
ِ
ِ
َ ٛظ ْْ ُف َؿ َذ َر ُهَ ،ؾُٖ ْظىِ َل فَ ْق ًَٕ ٚح َس ًَْ ٚو ِج ِْ ًدا
ٚس بِف» َؿ َٚلَ « :ؾ َّ َس َح ُفَ ،ؾ َذ َه َ
َ ٛظْل افذي َؿ ْد َؿ َذ َر ِِن افْ ُ
َو ِج ِْ ٌد َح َس ٌـ َو َي ْذ َه ُ
ي ادَْ ِ
ٚق) َؾُٖ ْظىِ َل َٕ َٚؿ ًُ ٜظ َؼ َاءَ ،و َؿ َٚل « َب ِ
ؽ؟» َؿ َٚل ْ ِ
(صؽ إِ ْش َح ُ
اإلبِ ُؾ َأ ْو افْبَ ََ ُر َ
ٚر َك اهللُ فَ َ
 ٛإِفَْٔ َ
ؽ
ٚل أَ َح ُّ
َح َسًَْ ٚؿ َٚل َؾَٖ ُّ
َ
ِ
ؾَِٔٓ »ٚؿ َٚلَ « :ؾَٖ َتك ْإَ ْؿرع َؾ ََ َٚل أَي َ ٍ
 ٛإِفَْٔ َ
ٚس بِ ِف
َ
َ ٛظْل افذي َؿ ْد َؿ َذ َر ِِن افْ ُ
ؽ؟ َؿ َٚل َص ًْ ٌر َح َس ٌـَ ،و َي ْذ َه ُ
َشء َأ َح ُّ
َ َ
ُّ ْ
ِ
ي ادَْ ِ
ؽ؟ َؿ َٚل افْبَ ََ ُر أَ ْو ْ ِ
 ٛإِفَْٔ َ
اإلبِ ُؾ َؾُٖ ْظىِ َل َب ََ َر ًة َح ِٚم ًَ ،ؿ َٚل
ٚل أَ َح ُّ
َ ٛظْْ ُفَ ،وأُ ْظى َل َص ًْ ًرا َح َسًَْ ٚؾ ََ َٚل أَ ُّ
َؾ َّ َس َح ُف َؾ َذ َه َ
()1

()2

( )3

()4

()6

()5

()7

َب ِ
ٚر َك اهللُ فَ َ
ؽ ؾِ َٔٓ.»ٚ

كي َؾُٖب ِ ِ
« َؾَٖ َتك ْإَظّكَ ،ؾ ََ َٚل أَي َ ٍ
ؽ؟ َؿ َٚل َأ ْن َي ُرد اهللُ إِ َِّل َب َ ِ
 ٛإِفَْٔ َ
ٚس َؾ َّ َس َح ُف َؾ َرد اهللُ إِفَ ْٔ ِف
ك بِف افْ َ
َشء َأ َح ُّ
ْ َ
ْ ُ
ُّ ْ
ي ادَْ ِ
ؽ؟ َؿ َٚل افْ ٌََْ ُؿ َؾُٖ ْظى ِ َل َص ًٚة َوافِ ًدا َؾُٖ ْٕتَ ََ ٟه َذ ِ
ٚن َ َِل َذا َو ٍاد ِم َـ ْ ِ
 ٛإِفَْٔ َ
اإلبِ ِؾ َو َ َِل َذا
ان َو َوف َد َه َذاَ ،ؾ َُ َ
ٚل َأ َح ُّ
ك ُه َؿ َٚل َؾَٖ ُّ
َب َ َ
َو ٍاد ِم َـ افْبَ ََ ِرَ ،و َ َِل َذا َوادٍ ِم َـ افْ ٌََْ ِؿ».
ِ ِ
ِِ
َؿ َٚلُ « :ثؿ إِٕف َأ َتك ْإَبرص ِِف ص ِ ِ
غ َو ْاب ُـ َشبِ ٍ
َِ ِ ٝب ا ِْحلبَ ُٚل ِِف َش ٍَ ِري:
ٔؾ َؿ ْد اِ ْٕ ََىَ ًَ ْ
قرتف َو َه ْٔئَتفَ ،ؾ ََ َٚل َر ُج ٌؾ م ْسُ ٌ
َْ َ
ُ
ُ َ
( )1أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش (.)491/21
( )2ذيمره أسمق قمٌد اهلل اًمزرقمل ذم «ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾش (ص .)38
(  )3ؾمقرة اًم٘مّمص.)78( :
( )4ذيمره اًم٘مرـمٌل ذم «شمٗمًػمهش (.)266/15
( )5ذيمره اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل ذم «شمٗمًػمهش (.)393/9
( )6ذيمره اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش (.)304/21
( )7شم٘مدُم٧م شمرمجتف.
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ِ
اجل ِْ َد َ
احل َس َـ َو َ
ٚك افِ ْق َن َ
ؽ بِٚف ِذي َأ ْظىَ َ
ؽَ ،أ ْشَٖفُ َ
َؾ َ َب َ ِغ ِ َِّل افَْٔ ْق َم إِٓ بِٚهللِ ُثؿ بِ َ
را َأ َتبَِ ُغ بِ ِف ِِف َش ٍَ ِري
احل َس َـ َوادَْ َٚلَ :بً ً
ِ
َؾ ََ َٚل ُ
راَ ،ؾَٖ ْظىَ َ
احل َُ ُ
قق َـثِ َر ٌة َؾ ََ َٚل فَ ُف َـَِٖن َأ ْظ ِر ُؾ َ
ٚك اهللُ َظز َو َجؾ ادَ َٚل؟ َؾ ََ َٚل
ؽ! َأ ََل ْ َت ُُ ْـ َأ ْب َر َص َي َْ َذ ُر َك افْ ُ
ٚسَ ،ؾَ ً
َ ٝـ ِ
َ »ٝؿ َٚلُ « :ثؿ إِٕ ُف َأ َتك ْإَ ْؿ َر َع ِِف
ٚذ ًبَ ٚؾ َه َر َك اهللُ إِ َػ َمُ ٚـْْ َ
َ ٝه َذا ادَ َٚل َـٚبِ ًرا َظ ْـ َـٚب ِ ٍر َؾ ََ َٚل إِ ْن ُـْْ َ
إِٕ ًَم َو ِر ْث ُ

َ ٝـ ِ
َ ٝؿ َٚل
ٚذ ًبَ :ٚؾ َه َر َك اهللُ إِ َػ َمُ ٚـْْ َ
قرتِ ِفَ ،ؾ ََ َٚل فَ ُف ِمثْ َؾ َمَ ٚؿ َٚل َ َِل َذاَ ،و َرد َظ َِ ْٔ ِف ِمثْ َؾ َمَ ٚرد َظ َِْٔ ِف َه َذاَ ،ؾ ََ َٚل إِ ْن ُـْْ َ
ُص َ
ِِ ٝب ِْ
«و َأ َتك ْإ َظّك ِِف صقرتِ ِف َؾ ََ َٚل رج ٌؾ ِمسُِغ وابـ شبِ ٍ ِ
احل َب ُٚل ِِف َش ٍَ ِريَ :ؾ َ َب َ َغ ِ َِّل افْ َٔ ْق َم إِٓ بِٚهللِ
َ ُ
َ
ْ ٌ َ ْ ُ َ
ُ َ
ْ َ
ٔؾ َؿ ْد ا ْٕ ََىَ ًَ ْ َ
َ ٝأ ْظ َّك َؾ َرد اهللُ إِ َِّل َب َ ِ
ؽ بٚف ِذي َرد َظ َِْٔ َ
ؽَ ،أ ْشَٖفُ َ
ُثؿ بِ َ
كيَ ،ؾ ُخ ْذ َمٚ
ك َكَ :ص ًٚة َأ َتبَِ ُغ ِ َِبِِ ٚف َش ٍَ ِري َؾ ََ َٚل َؿ ْد ُـْْ ُ
ؽ َب َ َ
ِ
ِ
ِض اهللُ َظْْ َ
ؽ َمٚفَ َ
ق ٍء َأ َخ ْذ َت ُف هللِ َؾ ََ َٚل َأ ْم ِس ْ
ؽ،
َ ،ٝو َد ْع َمِ ٚصئْ َ
ِصئْ َ
ؽَ :ؾِٕ٘ ًَم ْابتُِٔتُ ْؿَ :ؾ ََ ْد َر َ
َ ٝؾ َقاهللِ َٓ َأ ْج َٓ ُد َك افْ َٔ ْق َم بِ َ ْ
خ َط ظ َذ ص ِ
وش ِ
ٚح َبْٔ َ
ؽ» َأ ْخ ِر َج ُٚه.
َ َ
َ َ
()1

أيْم٤م إُمر ُمتٕم ِّٚمؼ سم٤مًمٚمً٤من ،وًمف شمٕمٚمؼ سم٤مًم٘مٚمد٥مٟٕ :مدف ُمتٕم ِّٚمدؼ سم٤مًمِمدٙمر،
ٟمٕمؿ ،سمٕمد هذا ذيمر اعم١مًمػ هذا اًمٌ٤مب ً
شمٗمْمؾ سمف قمغم قمٌ٤مده ،وم٘م٤مل« :بٚب م ٚجٚء ِف ؿقل اهلل ـ
وُمٕمروم٦م اعمُٜمٕمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وُم٤م يًتح٘مف ُمـ احلٛمد قمغم ُم٤م َّ
ِ
مح ًِ ٜمِْ ٚم ْـ َب ًْ ِد ََض َاء َمستْ ُف فََٔ َُقفَـ َه َذا ِِّل﴾ » ،اعمُ١م ًِّمػ ؾم٤مق هذه اًمؽممج٦م ًمٌٞم٤من أن زقمدؿ
﴿وفَئ ْـ َأ َذ ْؿَُْ ٚه َر ْ َ
تًٚػ ـَ :
اإلٟمً٤من اؾمتح٘م٤مىمف ُم٤م طمّمؾ ًمف ُمـ اًمٜمِّٕمؿ إٟمام هق سم٘مدرشمف وسمذيم٤مئف وسمٕمٚمٛمف أن هذا ٍ
ُمٜم٤مف ًمٙمامل اًمتقطمٞمد ،وأٟمدف ٟمدقع
( )2

﴿و َم ٚبِ ُُ ْؿ ِم ْـ ٕ ِ ًْ َّ ٍَ ٜؾ ِّ َـ اهللِ﴾  ،أي ٟمٕمٛم٦م ُيٕم َٓم٤مه٤م اإلٟمً٤من ،ومٛمّمدره٤م اهلل
ُمـ يمٗمر اًمٜمٕمٛم٦م ،وهلذا ىم٤مل د ؾمٌح٤مٟمف دَ :
( )3

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وجي٥م قمٚمٞمف أن يِمٙمر هذه اًمٜمٕمٛم٦م.
وافنُر ـ ـًم ؿٚل أهؾ افًِؿ ـ ُيهؾ بث ث ٜأمقر:
٘مر وشمٕمؽمف سم٘مٚمٌؽ أن هذه اًمٜمٕمٛم٦م ُمـ اهللً ،مٞمًد٧م ُمدـ خمٚمدققُ ٓ ،مدـ
إمر إول :آقمؽماف سم٤مًم٘مٚم٥م ،أن ُشم َّ
ٟمٗمًؽ ،وٓ ُمـ همػمك ،ومتُ ِ٘مر وشمٕمؽمف سم٘مٚمٌؽ أن هذه اًمٜمٕمٛم٦م ُمّمدره٤م اهلل د ؾمٌح٤مٟمف د.
إمر افثِٚن :اًمثٜم٤مء احلًـ قمغم اعمُٜمٕمؿ اًمذي هق اهلل قمز وضمؾ سمٚمً٤مٟمؽ ،أن ُيثٜمل اعمًٚمؿ سمٚمً٤مٟمف قمدغم اهلل ؾمدٌح٤مٟمف
َّ
شمٗمْمؾ قمٚمٞمف هبذه اًمٜمِّٕمؿ.
وشمٕم٤ممم ،طمٞم٨م
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء -سم٤مب طمدي٨م أسمرص وأقمٛمك وأىمرع ذم سمٜمل إهائٞمؾ ( ،)3464وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزهد
واًمرىم٤مئؼ (.)2964
(  )2ؾمقرة ومّمٚم٧م.)50( :
(  )3ؾمقرة اًمٜمحؾ.)53( :
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إمر افثٚفُ :ٞمـ ًمقازم اًمِمٙمر :اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح سمام ُيريض هذا اعمُٜمٕمؿ ،أن شمِمٙمره قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م سم٠من دمتٝمد ذم
قمٌ٤مدشمف.
وم٢مذا اؾمتٙمٛمؾ اعمًٚمؿ هذه إُمقر اًمثالث :وم٘مد ؿمٙمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم هذه اًمٜمٕمؿ.
وهلذا ذ َّم اهلل وقم٤مب هذا اًمرضمؾ أو هذا اًمِمخص اًمذي ًمد َّام أُمتـ اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمف سم٤مًمناء سمٕمد اًمياءُ :م٤مذا
ىم٤مل؟ ىم٤مل« :هذا زم ،وهذا سمٕمٚمٛمل ،وهذا سم٘مدري ،وهذا سمذيم٤مئل ،وهذا سمتٍمذمش ،ومح٤مًمف يمح٤مل ىم٤مرون اًمدذي ىمد٤مل:
﴿إِٕ ًَم ُأوتِٔتُ ُف َظ َذ ِظ ِْ ٍؿ ِظْْ ِْدي﴾ ٟ ،مً٥م ٟمٕمٛم٦م اعم٤مل اًمتل ُمٜمحف اهلل قمز وضمؾ إي٤مه٤م أهن٤م سمًٌ٥م قمٚمٛمف وىمدرشمف.
( )1

ثؿ ذـر ؿقل جمٚهد« :هذا بًِّل ،وإُٔ ٚمَقق بف» ،أي :بُسبل وإٔ ٚخِٔؼ وجدير بف ،وؿٚل ابـ ظبٚسُ « :يريد
مـ ظْدي» ،يٕمٜمل :هذه اًمٜمٕمٛم٦م طمّمٚم٧م ُمـ قمٜمديُ ،مـ ضمراء قمٛمكم اًمٍمف ،وؿقفف﴿ :إِٕ ًَم ُأوتِٔ ُت ُف َظ َذ ِظ ِْ ٍؿ ِظ ْْ ِدي﴾
 ،ؿٚل ؿتٚدة« :ظذ ظِؿ مْل بقجقه ادُٚش ،»ٛهذا ذم طمؼ ُمـ؟ ىم٤مرونً ،مٙمـ َي ّْم ُدُ ُق قمغم ِّ
يمؾ َُمـ ؿم٤مريمف ذم هذا
إُمر ،وم٘م٤مرون ىم٤مل﴿ :إِٕ ًَم ُأوتِٔتُ ُف َظ َذ ِظ ِْ ٍؿ ِظْْ ِدي﴾  ،أي :سمٛمٕمروم٦م سمقضمقه اًمٙمً٥م ،ويمٞمػ أشم٤مضمر ،ويمٞمدػ أسمٞمدع،

( )2

( )3

ويمٞمػ أؿمؽمي ،وًمدؿ يٜمً٥م هذا اًمٗمْمؾ إمم اعمتٗمْمؾ احلؼ اًمذي هق اهلل قمز وضمؾ.
يَقل« :وؿٚل آخرون :ظذ ظِؿ مـ اهلل أِن فف أهؾ» ،يَقل« :وهذا مًْك ؿقل جمٚهد :أوتٔتف ظذ ْشف» ،أي:
عم٤م يٕمٚمؿ اهلل قمز وضمؾ سم٤مؾمتح٘م٤مىمل ُمٜمحٜمل هذا إُمر ،يٕمٜمل :يم٠مين ُمًتحؼ هدذا اًمٌمدء ،واهلل قمدز وضمدؾ قمٚمدؿ أين
ُمًتحؼ هلذا اًمٌمء ومقهٌٜمل هذا اًمٌمء.
يَقل« :وظـ أِب هريرة رِض اهلل ظْف ،»..ذيمر طمدي٨م اًمثالصم٦م ،وهذا ُمدـ سمد٤مب آسمدتالء ُمدـ اهلل قمدز وضمدؾ
﴿و َٕ ْب ُِق ُـ ْؿ بِٚفنـر َوافْـ َخَ ْ ِر ؾِتَْْ ً ، ﴾ٜومٝمذا ُمـ سم٤مب آسمتالء هل١مٓء ،وم٤مسمتالهؿ
وآُمتح٤من ،هلذا ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممَ :
( )4

هبذه إؾم٘م٤مم وهذه إُمراض ،صمؿ أزال قمٜمٝمؿ هذا اعمرض وُمٜمحٝمؿ هذا اعم٤مل إمم أن ىم٤مل« :وم ُ٠مقمٓمك ٟم٤مىمد٦م قمنمداءش،
واًمٜم٤مىم٦م اًمٕمنماء هل احل٤مُمؾ اًمتل أشمك قمغم محٚمٝم٤م قمنمة أو صمامٟمٞم٦م أؿمٝمر ،صمؿ ذيمر احلدي٨م إمم أن ىم٤مل« :ىمد اٟم٘مٓمٕم٧م يب
احلٌ٤مل ذم ؾمٗمريش ،أي سمٛمٕمٜمك :اٟم٘مٓمع يب اًمٓمريؼ ،اٟم٘مٓمٕم٧م يب أؾمٌ٤مب اعمٕمٞمِم٦م ،هدذا اًمرضمدؾ أن ،اهلل قمدز وضمدؾ
(  )1ؾمقرة اًم٘مّمص.)78( :
(  )2ؾمقرة اًم٘مّمص.)78( :
(  )3ؾمقرة اًم٘مّمص.)78( :
(  )4ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء.)35( :
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أرؾمؾ هلؿ اعمَٚمؽ اًمذي شمّمقر سمّمقرة رضمؾ ،وهذا ُمـ اخلّم٤مئص اًمتدل أقمٓم٤مهد٤م اهلل ؾمدٌح٤مٟمف وشمٕمد٤ممم اعمالئٙمد٦م أن
أيْمد٤م ذم صدقرة
يتّمقروا أطمٞم٤م ًٟمً٤م ذم صقر اًمٌنم ،يمام أشمقا إمم إسمراهٞمؿ ذم صقرة إوٞم٤مف ،ويمدام ضمد٤مءوا إمم ًمدقط ً
يمثػما ُم٤م يتٛمثَّؾ ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم صقرة دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌدل ،وأشمدك ذم
اًمرضم٤مل ،ويم٤من ضمؼميؾ ريض اهلل قمٜمف ً
طمدي٨م قمٛمر سمّمقرة رضمؾ ؿمديد سمٞم٤مض اًمثٞم٤مب ،ؿمديد اًمًقاد اًمِمٕمر ،وم٤مهلل قمز وضمدؾ أرؾمدؾ إمم هد١مٓء َُم َٚم ًٙمًد٤م ذم
بًرا أتبِغ بـف ِف
صقرة رضمؾ اٟم٘مٓمٕم٧م سمف اًمًٌؾ ،اٟم٘مٓمع سمف اًمٓمريؼ ُيريد أن يٛمتحٜمٝمؿ و ُئمٝمر ُم٤م ذم ىمٚمقهبؿ ،ىم٤ملً « :
شٍري» ،أشمٌٚمغ سمف ،أي :أشمقصؾ سمف ذم ؾمٗمري ،وم٘م٤مل« :احلَقق ـثرة» ،أي :احل٘مقق ذم ُم٤مزم يمثدػمة ٓ ،أؾمدتٓمٞمع أن
قمدكم ،ومدال اؾمدتٓمٞمع أن أقمٓمٞمدؽ ،وأقمٓمدل
أقمٓمٞمؽ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ذًمؽ ،يٕمٜمل :هٜم٤مك اؾمتح٘م٤مىم٤مت ًمٚمٜم٤مس أو ًممظمدريـ َّ
قمرومف سمٜمٕمٛم٦م اهلل قمز وضمؾ ومٕمرومٝم٤م ،إمم أن ىم٤مل ذم طمؼ اًمث٤مًم٨م ص٤مطم٥م اًمٖمٜمؿٟ ،مٕمؿ ،ي٘مدقل« :ؾخـذ مـٚ
أظمريـ ،صمؿ َّ
صئ ٝودع م ٚصئ ،ٝؾق اهلل ٓ َأ ْج َٓدُُ َك افٔقم صٔئ ٚأخذتف هلل ظز وجؾ» ،أي ٓ :أؿمؼ قمٚمٞمدؽ ذم رد رء شم٠مظمدذه أو
شمٓمٚمٌف ،سمٛمٕمٜمك ٓ :أُمٜمٕمؽ ،وٓ ُيٛمٙمـ أن أقمؽمض قمٚمٞمؽ أن شم٠مظمذ ُم٤م شمِم٤مء وشمدع ُم٤م شمِم٤مء..
افنٚهد مـ احلدي :ٞقمغم ُم٤م ؾم٤مىمف اعم١مًمػ حت٧م هذا اًمٌ٤مب أن اهلل قمز وضمؾ اسمتغم ه١مٓء ،واُمتحٜمٝمؿ هبذه اًمٜمِّٕمؿ،
وأىمر سم٠مهن٤م ُمـ اهلل قمدز وضمدؾ اسمتددا ًء
ٟمٕمٛم٦م اًمّمح٦م سمٕمد اعمرض ،وٟمٕمٛم٦م اعم٤مل سمٕمد اًمٗم٘مر ،وم٤مًمذي اقمؽمف هبذه اًمٜمٕمٛم٦مَّ ،
واٟمتٝم٤م ًء :ضم٤مزاه اهلل قمز وضمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،أسم٘مك ًمف ُم٤مًمف ،وٟم٤مل اًمدرضم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م قمٜمده ،و َُمـ ضمحد ٟمٕمٛم٦م اهلل قمز
وضمؾ ،ضمحد ٟمٕمٛمتف ذم صحتف ،وضمحد ٟمٕمٛمتف ذم ُم٤مًمف :اسمتاله اهلل قمز وضمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة ،رده قمغم ُم٤م يم٤من ىمٌؾ
اًمّمح٦م ،وىمٌؾ ِ
اًمٖمٜمكٟ .مٕمؿ.
ٚبَ :ؿ ْق ُل اهللِ َت ًَ َٚػ
َب ٌ
ٚحل ٚجً َ فَف ُْش َـ ِ
ِ
أي.َٜ
ُٚه﴾ ٚ
َ
ٚء ؾ ًَٔم َآت ُ َ
﴿ َؾ ًَِم َآت ُ َ
ُٚهَ ٚص ً َ َ ُ َ َ
يؿ ُـؾ اِ ْش ٍؿ ُم ًَب ٍد فِ ٌَ ْ ِ
ؽَ ،ح َ
افُ ًْ َب َِ ،ٜو َمَ ٚأ ْص َب َف َذفِ َ
ر اهللَِ :ـ ًَبْ ِد َظ ّْ ِر ٍو َو َظبْ ِد َ
لح ِر ِ
ٚصٚ
َؿ َٚل ْاب ُـ َح ْز ٍم« :اِت ٍَ َُقا َظ َذ َ ْ
َظبْ ِد ادُىِِ ِ
. »ٛ
( )1

()2

(  )1ؾمقرة إقمراف.)190( :
( )2اٟمٔمرُ« :مراشم٥م اإلمج٤معش ٓسمـ طمزم (ص .)154
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ُٚه ٚإِبِِٔسَ ،ؾ ََ َٚل إِِن ص ِ
ِ
َو َظ ِـ ْاب ِـ َظب ٍ
ٚحبُ ُُ ًَم َاف ِذي
مح َِ ْ
َ
َ ،ٝؾَٖ َت ُ َ ْ ْ ُ
آد ُم َ َ
ٚهَ ٚ
ٚس ِ-ف مًْك أيَ -ٜؿ َٚل :فـ ًَم َت ٌَن َ
ِ
َأ ْخرج ًُُم ِمـ َ ِ
ؽَ ،ؾ َٔ ُن َُّ ُفَ ،و ََٕ ْؾ ًَ َِـَ ُ :
ًِٔ ْٕٚل أَ ْو َٕ َ ْج ًَ َِـ فَ ُف َؿ ْر َ ِْن إِي ٍؾَ ،ؾَٔ ْخ ُر ُج ِم ْـ َبىْْ ِ َ
ُيق ُؾ ُٓ ًَمَ ،شّ َٔ ُٚه َظبْ َد
اجلْ ،ٜفَتُى َ
َ َ َ َ
ٚر ِ
ِ
احل ِ ِ
احل ِ
َ ٛافْ َقفَ ِدَ ،ؾ َسَّٔ ُٚه َظبْ َد َ
َ
ث:
مح َِ ْ
ُٚهَ ،ٚؾ َذ َـ َر فَـ ُٓ ًَمَ ،ؾَٖ ْد َر َـ ُٓ ًَم ُح ُّ
ٚرثَ ،ؾَٖ َب ََٔ ٚأ ْن ُيىْٔ ًَ ُٚه َؾ َخ َر َج َمٔتًُ ٚثؿ َ َ
َ ٝؾَٖ َت ُ َ
ؽ َؿقفُف﴿ :جً َ فَف ُْش َـ ِ
ِ
ُٚهَ ﴾ٚر َو ُاه ْاب ُـ أَ ِِب َحٚت ِ ٍؿ.
َؾ َذف َ ْ ُ
ٚء ؾ ًَٔم َآت ُ َ
َ َ ُ َ َ
( )1

( )2

ِ
حٔ ٍح ظـ َؿتَٚدة َ َؿ َٚل ُْش َـٚء ِِف َض ِ ِ
ِ
ٍ
ٚدتِ ِف .
ٚظتفَ ،و ََل ْ َي ُُ ْـ ِِف ظ َب َ
َ
َوفَ ُف بِ َسَْد َص ْ َ ْ َ
َ ُ
ٚه ٍدِِ ،ف َؿقفِ ِف( :فَئِـ َآتٔتََْ ٚص ًِ
ٔح ظـ ُجمَ ِ
ِ
ٍ
قن إِ ْٕ َس ًَ ٕٚٚو َذ َـ َر َم ًَْْ ُٚه َظ ْـ
ٚحلَ )ٚؿ َٚلَ :أ ْص ٍَ َََ ٚأٓ َي ُُ َ
ْ ْ َ
ْ
َوفَ ُف بِ َسَْد َصح ٍ َ ْ
ٔد و َؽ ِ ِ
ِ ٍ
َ
ُه. ٚ
ر َ
احل َس ِـ َو َشً َ ْ
()3

()4

()5

ٟمٕمؿ .سمدأ هذا :اٟمت٘مؾ ايْم٤م إمم هذا اًمٌ٤مب ،وًمف ارشمٌ٤مط سم٤مًمٌ٤مب اًمً٤مسمؼ ،وهق سم٤مب ؿمٙمر اعمُٜمٕمؿ ،وأن ٓ ُشم٘م٤مسمؾ هذه
اًمٜمٕمٛم٦م سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل قمز وضمؾ ،وُمـ أؿمد أٟمقاع اعمٕمّمٞم٦م أن ُشم٘م٤مسمؾ سمدامذا؟ سم٤مًمنمدك ،ؾمدقاء يمد٤من اًمنمدك اًمٚمٗمدظ ،أو
آقمت٘م٤مد ،أو اًمٕمٛمؾ.
ٚحل ٚجً َ فَف ُْش َـ ِ
ِ
ُٚهَ ٚؾتَ ًَ َٚػ اهللُ َظًم ُي ْ ِ
ؼ ُـق َن﴾  ،صمؿ ذيمر يمالم
ٚء ؾ ًَٔم آ َت ُ َ
ذيمر ىمقل اهلل قمز وضمؾَ ﴿ :ؾ ًَِم آ َت ُ َ
ُٚهَ ٚص ً َ َ ُ َ َ
( )6

اسمـ احلزم ،أي٦م ؾمٞم٠مي اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم إصمر اًمذي أورده قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،وهلذا ٟمرضمئ اًمٙمالم قمٜمٝم٤مٟ ،مٜمت٘مؾ إمم يمالم
اسمـ احلزم رمحف اهلل« :اتٍَقا ظذ لحريؿ ـؾ اشؿ مًبد فٌر اهلل ظز وجؾش ،سمٛمٕمٜمك :يمؾ ُم٤م ُقمٌِّد ًمٖمػم اهلل :ومٝمق حمرم،
اشمٗم٘مقا ،أي :أمجٕمقا ،يمٕمٌد اًمٙمٕمٌ٦م ،وقمٌد اًمٜمٌل ،وقمٌد احلًلم ،وٟمحق ذًمؽ ،ومٝمذا ٓ جيقز ،عمد٤مذا؟ ٕن ومٞمٝمد٤م ٟمًدٌ٦م
( )1هق :قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس ا ًمٌحر 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
ؿمٝمرا ،وطمدث قمٜمف سمجٛمٚم٦م ص٤محل٦م .شمقذم ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم ،وًمف إطمدى وؾمٌٕملم ً
ؾمٜم٦م( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء -330/5
وؾمٚمؿ ً
ٟمحقا ُمـ صمالصملم ً
.)353
(  )2ؾمقرة إقمراف.)190( :
( )3أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم «شمٗمًػمهش (.)310/6
( )4أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم «شمٗمًػمهش (.)307/6
( )5أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم «شمٗمًػمهش (.)308/6
(  )6ؾمقرة إقمراف.)190( :
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اًمٕمٌقدي٦م ًمٖمػم اهلل قمز وضمؾ ،ي٘مقل« :يمٕمٌد قمٛمرو ،وقمٌد اًمٙمٕمٌ٦م ،و ُم٤م اؿمٌف ذًمؽ طم٤مؿم٤م قمٌد اعمٓمٚم٥مش ،اإلُمد٤مم اسمدـ
طمزم رمحف اهلل ىم٤مل :إن قمٌد اعمٓمٚم٥م ُمًتثٜمك ُمـ هذه إؾمامءُ ،مـ هذا اًمٜمٝمل ،واًمّمحٞمح أٟمف ًمٞمس سمٛمًدتثٜمك ،وُمد٤م
ِ
ِ
ِ
وأيْمد٤م
 ، »ٛهذا ُمـ سم٤مب اخلدؼمً ،
ورد ُمـ ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :أ ََٕ ٚافْبِ ُّل َٓ َـَذ ْبَ ،أ ََٕ ٚا ْب ُـ َظبْد ادُىِ ْ
ِ
أىمر
ىمقًمفَ « :يَ ٚبْل َظ ْبد مََْٚف»  ،هذا ُمـ سم٤مب اخلؼم ،وًمدؿ ُي٘مر هذا آؾمؿ ،وًمدؿ ُيٜم٘مؾ قمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أٟمف َّ
( )1

( )2

شمٕمٌٞمدً ا ًمٖمػم اهلل قمز وضمؾ ،إو٤موم٦م إمم أن هٜم٤مك ىمقل أن قمٌد اعمٓمٚم٥م ؾمٌ٥م اًمتًٛمٞم٦م ًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمتٕمٌٞمد ،وإٟمدام ُمدـ
ً
سم٤مب اًمقصػ ،وذًمؽ أن قمٌد اعمٓمٚم٥م ٟمِم٠م قمٜمد أظمقاًمف ذم سمٜمل اًمٜمج٤مر ،صمؿ ضم٤مء سمف ضمده اعمٓمٚم٥م ،ومٚمام دظمؾ ُمٙم٦م رأوا
أؾم َٛم َّر ،وم٘م٤مًمقا
هذا اًمٖمالم اًمّمٖمػم وٓ يٕمرومقٟمفٟٕ :مف ُوًمد قمٜمد أظمقاًمف ،وىمد أصمر اًمًٗمر قمٚمٞمف أصمرت قمٚمٞمف اًمِمٛمس وم٘مد ْ
هذا قمٌد اعمٓمٚم٥م ،وإٓ وم٤مؾمٛمف ؿمٞمٌ٦م ،واًمِم٤مهد أٟمف ٓ ُيًتثٜمك ُمـ هذا اًمتٕمٌٞمد أطمد ،ومال جيقز أن ُي َٕم ٌَّ َدَ أطمد ًمٖمدػم اهلل
قمز وضمؾ.
ٚحل ٚجً َ فَف ُْش َـ ِ
ِ
ُٚه، ﴾ٚ
ٚء ؾ ًَٔم آ َت ُ َ
صمؿ ذيمر أصمر اسمـ قمٌ٤مس ذم أي٦م ،أي٦م اًمتل هل شمرمج٦م اًمٌ٤مبَ ﴿ ،ؾ ًَِم آ َت ُ َ
ُٚهَ ٚص ً َ َ ُ َ َ
( )3

ىم٤مل« :عم٤م شمٖمِم٤مه٤م آدم محٚم٧م ً
محال وم٠مشم٤ممه٤م إسمٚمٞمس ،وم٘مد٤مل إين صد٤مطمٌٙمام اًمدذي أظمدرضمٙمام ُمدـ اجلٜمد٦م ً ،متٓمٞمٕمد٤مين ،أو
ٕضمٕمٚمـ ًمف ىمرين أيؾ ،ومٞمخرج ُمـ سمٓمٜمؽ ومٞمِم٘مف ،وٕومٕمٚمـ ،وٕومٕمٚمـ..ش إمم آظمر إصمر.
ؿٚل ادٗفػ« :وذـر مًْٚه ظـ احلسـ وشًٔد وؽرُه ،»ٚأصمر احلًدـ رمحدف اهلل أن اعم٘مّمدقد سم٤مٔيد٦م ًمدٞمس آدم
وطمقاء ،وهلذا ىم٤مل اسمـ يمثػم يم٠من أصٚمف د واهلل أقمٚمؿ ُم٤م أىمقل د أي أصمر اسمـ قمٌ٤مس يم٠من أصٚمف د واهلل أقمٚمؿ د ُم٠مظمقذ ُمـ
أهؾ اًمٙمت٤مب ،وأُم٤م ٟمحـ ومٕمغم ُمذه٥م احلًـ ذم هذا ،وأٟمف ًمٞمس اعمراد ذم هذا اًمًٞم٤مق آدم وطمقاء ،وم٠مصمر اسمـ قمٌد٤مس
ً
أوٓ وٕمٞمػ ،صمؿ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمٕمٜمك ٓ جيقز أن شمٗمن أي٦م سم٠من اعم٘مّمقد هب٤م آدم وطمقاء ،وذًمؽ ًمألُمقر اًمت٤مًمٞم٦م:
ً
أوٓ :اًمْمٕمػ يمام ىمٚمٜم٤م أٟمف ًمدؿ يثٌ٧م ،وهم٤مي٦م ُم٤م ذم ذًمؽ أٟمف ُمٜم٘مقل قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب.
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم -سم٤مب ُمـ ىم٤مد داسم٦م همػمه ذم احلرب ( ،)2864وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم -سم٤مب ذم همزوة
طمٜملم (.)1776
( )2أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ -سم٤مب اًمٓمقاف سمٕمد اًمٕمٍم ( ،)1894واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب احل٩م -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمالة سمٕمد اًمٕمٍم
وسمٕمد اًمّمٌح ( ،)868واًمٜمً٤مئل ذم يمت٤مب اعمقاىمٞم٧م -سم٤مب إسم٤مطم٦م اًمّمالة ذم اًمً٤مقم٤مت يمٚمٝم٤م سمٛمٙم٦م ( ،) 585واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة
واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرظمّم٦م ذم اًمّمالة سمٛمٙم٦م ( ،)1254وصححف إًمٌ٤مين ذم «ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحش (.)1045
(  )3ؾمقرة إقمراف.)190( :
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إمر افثِٚن :أٟمف ًمق يم٤من اعم٘مّمقد آدم وطمقاء ،وم٢مُم٤م أن يٙمقٟم٤م ىمد ُم٤مشم٤م قمغم اًمنمكٕ :هنام ؾمدٛمٞم٤مه قمٌدد احلد٤مرث،
وهذا ُمًتحٞمؾ ً
قم٘مال وذ ًقم٤م ،وإُم٤م أن يٙمقٟم٤م شم٤مسم٤م ُمـ ذًمؽ ،ومٚمق يم٤مٟم٤م شم٤مسم٤م ُمـ ذًمؽٕ :ظمؼمٟم٤م اهلل قمز وضمؾ قمـ شمقسمتٝمام،
وم٘مد أظمؼمٟم٤م قمـ شمقسمتٝمام ذم أُمر دون ذًمؽ ذم ُمٕمّمٞم٦م ًمدام هن٤ممه٤م قمـ أيمؾ اًمِمجرة ،وم٠ميمال ،ىم٤مٓ رسمٜم٤م فمٚمٛمٜم٤م أٟمٗمًٜم٤م وإن
ًمدؿ شمٖمٗمر ًمٜم٤م وشمرمحٜم٤م ..وم٠مظمؼم أهنام شم٤مسم٤م ،وشم٤مب اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٝمؿ ،ومٚمق صمٌ٧م ً
ومٕمال أهنام ؾمٛمٞم٤م قمٌد احل٤مرث وأذيم٤م د
يمام ضم٤مء ذم أي٦م د وشم٤مسم٤م ٕظمؼمٟم٤م اهلل قمز وضمؾ قمـ ذًمؽ.
إمر افثٚف :ٞأن آدم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م إذا أشم٤مه اًمٜم٤مس اقمتذر سمامذا؟ سم٠ميمؾ اًمِمجرة ،ومٚمدق صمٌد٧م أن
هذا ُِمـ ومٕمٚمفً :مٙم٤من هذا أقمٔمؿ سم٤مٓقمتذارً :م٘م٤مل :إين أذيم٧م ُمع اهلل قمز وضمؾ ،ووىمٕم٧م ذم هذا اًمذٟم٥م اًمٕمٔمٞمؿ.
إمر افرابع :أن اًمِمٞمٓم٤من د وٓطمٔمقا اًمٜمٙم٤مرة طمتك ذم اًمٚمٗمظ :د أن اًمِمٞمٓم٤من أشم٤ممه٤م وم٘م٤مل إين صد٤مطمٌٙمام اًمدذي
أظمرضمتٙمام ُمـ اجلٜم٦م!! اًمِمخص اًمذي ُي ريد أن خيدع آظمر هؾ خيؼمه سم٤مخلديٕم٦م اًمً٤مسم٘م٦م؟ ٓ ،اعمٗمؽمض أن ي٠مي سمّمقرة
أظمرى و ُيٚمٌِّس قمٚمٞمف أٟمف ٟم٤مصحٟٕ :مف يٕمٚمؿ أٟمف ًمق أظمؼمه سمذًمؽً :متحرز ُمٜمفٕ :ن آدم قمٚمٞمف اًمًالم ٓ ُيٛمٙمـ قم٘مدال أن
يٕمٚمؿ أن هذا إسمٚمٞمس وهق اًمذي أظمرضمٝمام ُمـ اجلٜم٦م ،صمؿ ي٠مي وي٠مُمرمه٤م سم٠مُمر آظمر ويٓمٞمٕم٤مٟمف.
إمر اخلٚمس :ىمقل اهلل قمز وضمؾ﴿ :ؾتًٚػ اهلل ظًم يؼـقن﴾ ً ،مق يم٤من اعم٘مّمقد آدم وطمقاءً :م٘م٤مل« :ومتٕمد٤ممم
( )1

قمام ينميم٤منش.
إذنُ :م٤م اعمراد سم٤مٔي٦م؟ ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمراد سم٤مٔي٦م ُمـ ٟمٗمس واطمدة أي ُمـ ضمٜمس واطمد هذا اعم٘مّمقد ،وُمٜمف ىمقل
ِِ
ِ
اهلل قمز وضمؾ﴿ :فَ ََ ْدْ جٚء ُـُؿ رش ٌ ِ
 ٞؾِـ ِ
ٔٓ ْؿ َر ُشـ ً
غ إِ ْذ َب ًَـ َ
قٓ ِمـ ْـ
قل م ْـ َأ ْٕ ٍُس ُُ ْؿ﴾ ﴿ ،فَ ََ ْدْ َمــ اهللُ َظـ َذ افْــ ُّ ْٗمْ َ
َ َ ْ َ ُ
َأ ْٕ ٍُ ِس ِٓ ْؿ﴾  ،وم٤معم٘مّمقد ُمـ ضمٜمًٝمؿ ،أو يٙمقن اعم٘مّمقد ُمـ اًمٕملم إمم اًمٜمقع أي أصؾ اًمٕملم آدم وطمقاء ،وًمٙمـ اًمذي
( )2

( )3

وىمع ُمٜمف اًمنمك اًمذري٦م وإسمٜم٤مء ،وم٤مٟمت٘مؾ ُمـ اًمٕملم إمم اًمٜمقع .واوح؟
﴿وفَ ََ ْدْ َخَ َِ َْ َُْ ٚـ ْؿ ُثؿ َصق ْر َُٕ ٚـ ْؿ ُثؿ ُؿ ِْ َْ ٚفِ ِْ َّ َ ئِ َُ ِ ٜا ْش ُج ُدُ وا ِٔ َد َم﴾ اًمذي ظمٚم٘مف اهلل قمز
ُمٜمف ً
أيْم٤م ىم٤مل قمز وضمؾَ :
( )4

وضمؾ وصقره ُمـ؟ آدم ،وُمع هذا يم٤من اخلٓم٤مب ًمٚمٕمٛمقم..
(  )1ؾمقرة إقمراف.)190( :
(  )2ؾمقرة اًمتقسم٦م.)128( :
(  )3ؾمقرة آل قمٛمران.)164( :
(  )4ؾمقرة إقمراف.)11( :
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ؾٚفَقل افهحٔح ِف هذه أي :ٜأهن٤م ًمٞمً٧م ٔدم وطمقاء ،وإٟمام ذم ذريتٝمام ،وُم٤م ُٟم٘مؾ ُمـ هذه اًمروايد٦م قمدـ اسمدـ
قمٌ٤مس ومٝمل وٕمٞمٗم٦م ،واًم٘مقل اًمراضمح هق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف احلًـ ذم شمٗمًػمه ،افنٚهد مـ ذفؽ :أٟمدف ٓ جيدقز أن ُيٕمٌَّدد
وأيْم٤م ًمٞمس ُمـ ؿمٙمر اهلل قمز وضمؾ ذم ٟمٕمٛمدف أن ُشم٘م٤مسمدؾ سم٤معمٕمّمدٞم٦م ،يمٞمدػ إذا يمد٤من هدذه
آؾمؿ ًمٖمػم اهلل قمز وضمؾً ،
ٌ
ذك ؾمقاء يم٤من ذم اًمٚمٗمظ ،أو ذم آقمت٘م٤مد ،أو ذم اًمٕمٛمؾ؟! ٟمٕمؿ.
اعمٕمّمٞم٦م
ٚبَ :ؿ ْق ُل اهللِ َت ًَ َٚػ
َب ٌ
احلسَْك َؾٚدظقه ِِب ٚو َذروا اف ِذيـ ي ِْ ِ
أي َ.ٜ
ون ِِف َأ ْش ًَمئِ ِف﴾
ح ُد َ
َ
َ ُ
ُْ ُ َ َ ُ
﴿ َوهللِ إَ ْش ًَم ُء ُ ْ
قن وظْْف شّقا اف َت ِمـ ِ ِ
ون ِِف َأ ْش ًَمئِ ِف﴾ ُي ْ ِ
َذ َـ َر ْاب ُـ أَ ِِب َحٚتِ ٍؿ َظ ِـ ْاب ِـ َظب ٍ
افًزى ِم َـ
ٚس ﴿ ُي ِْ ِح ُد َ
اإلفَفَ ،و ُ
َ
ؼ ُـ َ َ َ ُ َ ُّ
افً ِز ِيز» .
َ
( )1

( )2

()3

َو َظ ِـ إ َ ْظ َّ ِ
قن ؾِ ََٔٓ ٚم ٚفَْٔ َس ِمْْ َٓ. »ٚ
ش « ُي ْد ِخ ُِ َ
( )4

()5

ٟمٕمؿ ،سمٕمد ذًمؽ اٟمت٘مؾ اعم١مًمػ رمحف اهلل إمم ُمً٠مًم٦م اًمتقؾمؾ ،وٓطمٔمقا أن اٟمت٘مؾ ُمـ اًمنمك إيمؼم ،صمؿ اًمنمدك
إصٖمر ،صمؿ ذك إًمٗم٤مظ ،صمؿ أن ُم٤م يتٕم َّٚمؼ سم٤مًمتقؾمؾ ،ومذيمر أٟمف ٓ جيقز أن يتقؾمؾ سمذات إُمقات ،وٓ سمج٤مهٝمؿ،
(  )1ؾمقرة إقمراف.)180( :
( ) 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
ؿمٝمرا ،وطمدث قمٜمف سمجٛمٚم٦م ص٤محل٦م .شمقذم ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم ،وًمف إطمدى وؾمٌٕملم ً
ؾمٜم٦م( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء -330/5
وؾمٚمؿ ً
ٟمحقا ُمـ صمالصملم ً
.)353
( )3أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم «شمٗمًػمهش (.)292/6
( ) 4إقمٛمش ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران اًمٙم٤مهكم ،اإلُم٤مم ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،ؿمٞمخ اعم٘مرئلم واعمحدصملم ،أسمق حمٛمد إؾمدي ،اًمٙم٤مهكم ُمقٓهؿ ،اًمٙمقذم،
ـمٗمال .وىمٞمؾً :
احل٤مومظ .أصٚمفُ :مـ ٟمقاطمل اًمري .ىمٞمؾ :وًمد سم٘مري٦م أُمف ُمـ أقمامل ـمؼمؾمت٤من ،ذم ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم ،وىمدُمقا سمف إمم اًمٙمقوم٦م ً
محال .ىمد
ُمدًمً٤م .ىمرأ قمٚمٞمف :محزة اًمزي٤مت ،وزائدة سمـ ىمداُم٦م .وىمرأ اًمٙمً٤مئل قمغم زائدة سمحروف
رأى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،وطمٙمك قمٜمف.ويم٤من ُمع إُم٤مُمتف
ً
إقمٛمش .ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م :يم٤من إقمٛمش أىمرأهؿ ًمٙمت٤مب اهلل ،وأطمٗمٔمٝمؿ ًمٚمحدي٨م ،وأقمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمٗمرائض .وىم٤مل حيٞمك اًم٘مٓم٤من :هق قمالُم٦م
ىمريٌ٤م ُمـ ؾمٌٕملم ً
ؾمٜم٦م مل شمٗمتف اًمتٙمٌػمة إومم .وىم٤مل قمٌد اهلل اخلريٌلُ :م٤م ظمٚمػ إقمٛمش أقمٌد ُمٜمف.
اإلؾمالم .ىم٤مل ويمٞمع سمـ اجلراح :يم٤من إقمٛمش ً
ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن وأرسمٕملم وُم٤مئ٦م ،سم٤مًمٙمقوم٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( )76/12اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( )37/4شمذيمرة احلٗم٤مظ (.)154/1
( )5أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم «شمٗمًػمهش (.)292/6
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ُمٜمتنما ،وٓزال ُمقضمق ًدا وًمألؾمدػ ،وإٟمدام اعمد١مُمـ ُمٓمٚمدقب ُمٜمدف أن يتقؾمدؾ سم٠مؾمدامء اهلل
وٓ سمٛمٙم٤مٟمتٝمؿ  ،يمام يم٤من
ً
وصٗم٤مشمف.
واًمتقؾمؾ ي٤م أظمقان هق اًمتقؾمؾ ًمٚمٛمٓمٚمقب ،واًمت٘مرب إمم اعمٓمٚمقب ،وًمذا اًمقؾمٞمٚم٦م هل اًمتل ُشمقصدؾ إمم اًمٌمدء
اعمٓمٚمقب ،وًمذًمؽ ُؾمٛمك احلٌؾ اًمذي ُيٛمًؽ سم٤مًمدًمق ؾمٛمك وؾمٞمٚم٦مٟٕ :مف ُيتقصؾ سمدف إمم اًمٜم٤مىمد٦م ،يمدذًمؽ ٓزال هدذا
اًمٚمٗمظ ُمقضمق ًدا أن ،وؾم٤مئؾ اًمٜم٘مؾ ،سمٛمٕمٜمك :هل اًمتل ُشمقصؾ إمم اعمٓمٚمدقب ،واًمتقؾمدؾ ٓ جيدقز إٓ سمثالصمد٦م أُمدقر،
اطمٗمظ هذه اًمثالصم٦م أُمقر ،وُم٤م قمداه٤م ومٝمق شمقؾمؾ سمِ ْدْ ِقم ٌّل ،أ اي٤م يم٤من هذا اًمتقؾمؾ:
ؽ ِِف ِظبـ ِ
ِ ِ
محتِـ َ
ٚد َك
َ
﴿و َأ ْدخ ِْْل بِ َر ْ َ
افْقع إولُ :م٤م ذيمره اعم١مًمػ ،وهق اًمتقؾمؾ إمم اهلل قمز وضمؾ سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف َ
ِ ِ
غ﴾  ،هٜم٤م شمقؾمؾ إمم اهلل قمز وضمدؾ سم٤مًمرمحد٦م ،ويم٘مدقل اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ« :افِٓـؿ برمحتـؽ
افهٚفـح َ
( )1

أشتٌٔ ، »ٞومتقؾمؾ إمم اهلل سم٤مًمرمح٦م ،ي٤م همٗمقر اهمٗمر زم ،ي٤م رطمٞمؿ ارمحٜمل ،ي٤م ودود ،ي٤م يمريؿ ،ي٤م قمٚمدٞمؿ دمد٤موز قمٜمدل،
( )2

واًمدًمٞمؾ قمغم هذا اًمٜمقع هذه أي٦م اًمتل ذيمره٤م اعم١مًمػَ ﴿ :وهللِ إَ ْش ًَم ُء ُ
احل ْسََْك َؾْ ٚد ُظق ُه ِ َِب ﴾ٚشمقؾمٚمقا إمم اهلل هب٤م.
افْقع افثِٚن :اًمتقؾمؾ إمم اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اًمذي ىم٤مم سمف اًمداقمل أن يتقؾمؾ اإلٟمً٤من إمم رسمف سمٕمٛمدؾ
ٝ
﴿ربََْ ٚآمْ ٚبِ ًَم َأ ْٕ َزفْ َ
ص٤مًمح ىم٤مم سمف  ،سمؼمه ًمقاًمديف ،سمحجف ،سم٘مٞم٤مُمف هلل قمز وضمؾ سم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،ىم٤مل ذم ؾمقرة آل قمٛمرانَ :
ِِ
َواتبَ ًَْْ ٚافر ُش َ
أيْم٤م ُمدـ أسح
يـ﴾  ،شمقؾمٚمقا إمم اهلل قمز وضمؾ سم٢ميامهنؿ وسم٤مشمٌ٤مقمٝمؿ ًمٚمرؾمقلً ،
قل َؾْ ٚـتُبََْْ ٚم َع افنٚهد َ
( )3

ُم٤م ُيًتدل سمف ذم هذا اعم٘م٤مم احلدي٨م اًمذي ذم «صحٞمح اًمٌخ٤مريش ،طمدي٨م اًمثالصم٦م اًمذي اٟمٓمٌ٘م٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمخرة .
( )4

افْقع افثٚف ٞمـ افتقشؾ ادؼوع :اًمتقؾمؾ إمم اهلل قمز وضمؾ سمدقم٤مء ص٤محلل إطمٞم٤مء ،يمد٠من يدرى اإلٟمًد٤من ذم
ٟمٗمًف وٕم ًٗم٤م ،ويرى ُمـ أطمد أظمقاٟمف أو ُمـ أطمد اًمّم٤محللم طم٤مًم٦م أو وو ًٕم٤م يٙمقن ُمٔمٜم٦م اإلضم٤مسم٦م ،يم٢مٟمً٤من ً
ُمثال ُمً٤مومر

(  )1ؾمقرة اًمٜمٛمؾ.)19( :
(  )2أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًمدقمقات (ُ ،) 3524مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ،وصححف إًمٌ٤مين ذم «اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش ()3182
اجل َ ِل َو ِ
قمَ ،يَ ٚذا َ
محتِ َؽ َأ ْش َت ٌِ ُ
ٔ.»ٞ
اإل ْـ َر ِام بِ َر ْ َ
سمٚمٗمظَ « :يَ ٚح ُّل َيَ ٚؿ ُّٔ ُ
(  )3ؾمقرة آل قمٛمران.)53( :
(  )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمزارقم٦م -سم٤مب إذا زرع سمامل ىمقم سمٖمػم إذهنؿ ويم٤من ذم ذًمؽ صالح هلؿ ( ،)2333وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء
واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر -سم٤مب ىمّم٦م أصح٤مب اًمٖم٤مر اًمثالصم٦م واًمتقؾمؾ سمّم٤مًمح إقمامل (.)2743
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إمم احل٩م ومٞمٓمٚم٥م ُمٜمف اًمدقم٤مء ،يًتدل أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ذًمؽ سمام صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح ُمـ اؾمتً٘م٤مء قمٛمر سمامذا؟ سم٤مًمٕمٌ٤مس ،
( )1

أيْم٤م يًتدًمقن قمٚمٞمف سمحدي٨م قمٛمر طمدي٨م ُأويس اًم٘مرين ،عم٤م ىم٤مل
ذم قم٤مم اًمرُم٤مدة «ىمؿ ي٤م قمٌ٤مس وم٤مدقمقا اهلل قمز وضمؾشً ،
يـدظق فـؽ ؾـ تبخـؾ»
َ ٝأ ْن
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :يِٖت وؾد افّٔـ» ،ذم آظمر احلدي٨م ىم٤مل ًمٕمٛمرَ « :ؾـِ٘ ْن ْاشـتَىَ ًْ َ
َ
( َي ْستَ ٌْ ٍِْ َر فَ َ
ؽ َؾْ ٚؾ ًَؾ)(فٔس مـ ـ م افنٔخ)  ،وهلذا يم٤من قمٛمر يً٠مل قمـ اًمقومقد ذم اًمٞمٛمـ ،وؾمد٠مل قمدـ ُأويدس،
( )2

أويً٤م ،وـمٚم٥م ُمٜمف اًمدقم٤مء.
وشم٠ميمد أن هذا ً
أيْم٤م يًتدل اًمٌٕمض قمٚمٞمف سمحدي٨م قمٛمر د وإن يم٤من ومٞمف وٕمػ ،واًمٌٕمض ُحيًٜمف د عم٤م أراد أن يٕمتٛمدر ،ىمد٤مل ًمدف
ً
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ َٓ « :تْْ َْسَ ََٕٚ ٚيُ ٚأخََ ل ِم ْـ ُد َظٚئِ َ
ؽ» .
( )3

أيْم٤م ُمً٠مًم٦م ظمالومٞم٦م ذم ىمْمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ُمـ أظمريـ اًمدقم٤مء ،وم٤مًم٘مقل اًمقؾمط ذم هذاُ ،مٜمٝمؿ ُمـ ُمٜمٕمف
وهذه اعمً٠مًم٦م ً
سم٢مـمالق ،وُمٜمٝمؿ ُمـ أضم٤مزه سم٢مـمالق سمٜم٤مء قمغم هذه إدًم٦م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ُمٜمٕمف سم٢مـمالق سمحدي٨م سم٤ميٕمٜم٤م اًمرؾمقل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ «أن ٓ ٕسٖل افْٚس صٔ ًئً ، »ٚواًم٘مقل اًمقؾمط :أٟمف ٓ ُيٛمٜمع سم٢مـمالق ،وٓ ُي١مذن ومٞمف سمد٢مـمالق ،اًمٙمدامل أن
( )4

اإلٟمً٤من يٕمتٛمد قمغم اهلل قمز وضمؾ ،ويدقمقا اهلل قمز وضمؾ ،وٓ يً٠مل اًمٜم٤مسً ،مٙمـ إذا رأى ُمـ ٟمٗمًف ودٕمػ ،ورأى
ُمـ أطمد إظمقاٟمف ُمٔمٜم٦م إضم٤مسم٦م ذم اًمدقم٤مء ،ومال ُم٤مٟمع أن يٓمٚم٥م ُمٜمف يم٠مُمر قم٤مرض ٓ ،يٙمقن ديدٟمف ُمع يمؾ ؿمخص.
ُم٤مقمدا هذه اًمتقؾمالت اًمثالصم٦م ،يمٚمٝم٤م ُشمٕمتؼم شمقؾمالت سمدقمٞم٦م ،يم٤مًمتقؾمؾ سمج٤مه ومالن ،أو سمٛمٙم٤مٟمد٦م ومدالن ،أو سمحدؼ
ومالن ،سمج٤مه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمحؼ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ـمٞم٥م ًمق ىم٤مل ىم٤مئؾ وهذا أقمٔمؿ ُم٤م ُيًتدل سمف قمغم اًمتقؾمؾ اًمٌدقمل ،شمقؾمؾ اًمٕمٌ٤مس ،أو شمقؾمؾ قمٛمدر دًمٞمدؾ قمدغم
اًمتقؾمؾ سم٤مجل٤مهٟٕ :مف شمقؾمؾ سمج٤مه اًمٕمٌ٤مس وم٤مًمرد قمٛمر ىم٤مم قم٤مم اًمرُم٤مد ظمٓم٥م اًمٜم٤مس  ،صمؿ ىم٤مل« :إٟم٤م يمٜم٤م ٟمتقؾمؾ سمٜمٌٞمدؽ
ومتً٘مٞمٜم٤م ،وإٟم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٕمؿ ٟمٌٞمؽش  ،ىم٤مًمقا :أن قمٛمر يتقؾمؾ سمج٤مه اًمٕمٌ٤مس سم٘مرسمف ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
( )5

(  )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٛمٕم٦م -سم٤مب ؾم١مال اًمٜم٤مس اإلُم٤مم آؾمتً٘م٤مء إذا ىمحٓمقا (.)1010
(  )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م -سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ أويس اًم٘مرين -ريض اهلل قمٜمف.)2542( -
(  )3أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمّمالة  -سم٤مب اًمدقم٤مء ( ،)1498واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًمدقمقات -سم٤مب ذم دقم٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
( ،)3562واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ -سم٤مب ومْمؾ دقم٤مء احل٤مج ( ،)2894ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم «وٕمٞمػ أيب داودش ،وىم٤مل« :وٕمٞمػش.
ٚس َص ْٔ ًئٚش.
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب يمراهٞم٦م اعمً٠مًم٦م ًمٚمٜم٤مس ( )1043سمٚمٗمظَ « :أٓ َت ْس َٖ ُفقا افْ َ
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٛمٕم٦م -سم٤مب ؾم١مال اًمٜم٤مس اإلُم٤مم آؾمتً٘م٤مء إذا ىمحٓمقا (.)1010
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ُمـ آل اًمٌٞم٧م وقمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ضم٤مئزا:
وم٤مجلقابٟ ،م٘مقل :هذا اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٙمؿ ٓ ًمٙمؿ ،ومٕمٛمر ًمدؿ يتقؾمؾ سمج٤مه اًمٕمٌ٤مس :إذ ًمق يم٤من اًمتقؾمؾ سم٤مجل٤مه ً
ًمتقؾمؾ قمٛمر واًمّمح٤مسم٦م سمج٤مه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وضم٤مه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يٜم٘مٓمع سمٛمقشمف ،وهلدذا
ًمدام يم٤من طم اٞم٤م د يمام ذم «صحٞمح اًمٌخ٤مريش ُمـ طمدي٨م أٟمس د دظمؾ اًمرضمؾ قمٚمٞمف يقم اجلٛمٕم٦م وـمٚم٥م ُمٜمف أن يدقمقا هلؿ
أن يٖمٞمثٝمؿ اهلل قمز وضمؾ ،وعم٤م ُشمقذم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ًمدؿ ُيٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أوهلؿ إمم أظمرهؿ أهنؿ
ذهٌقا إمم ىمؼمه وـمٚمٌقا ُمٜمف اًمدقم٤مء ،أو شمقؾمٚمقا سمج٤مهف و ُمٙم٤مٟمتف  ،طمدي٨م قمٛمر دًمٞمؾ قمغم أٟمف ًمق يم٤من اًمتقؾمؾ سم٤مجلد٤مه:
ًمتقؾمٚمقا سمج٤مه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يمٞمػ يٚمج١مون جل٤مه اًمٕمٌ٤مس ،ويؽميمقن ضم٤مه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ،
ضم٤مه اًمٕمٌ٤مس ُمـ أيـ أشمك؟ ُمـ ىمرسمف ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أشمرك إصؾ وأذه٥م إمم اًمٗمرع؟
إُمر أظمر ذم طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل ذم هذا اًمتٗمًػم« :ىمؿ ي٤م قمٌ٤مس :ومد٤مدقمقا اهللشَّ ،
ومددل قمدغم أن اًمتقؾمدؾ هٜمد٤م
اعم٘مّمقد سمف ُم٤مذا؟ اًمدقم٤مء وًمٞمس اجل٤مهٟ .مٕمؿ.
﴿وهللِ ْإَ ْش ًَم ُء افْـ ُح ْسَْك َؾْ ٚد ُظق ُه ِ َِب ، ﴾ٚاحلًٜمك ،أي :اًمتل سمٚمٖم٧م اًمٙمامل ذم احلًـ واجلدامل ،وهلدذا
صمؿ ىم٤ملَ :
( )1

ىمٚمٜم٤م مجٞمع أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم طمًٜمك ،ومل ي٘مؾ طمًٜم٦م ،عم٤مذا؟ ومرق سملم احلًٜمك واحلًٜم٦م ،عم٤م أىمقل هذه احلدي٘م٦م د وهلل اعمثؾ
إقمغم د ًمدام أىمقل هذه احلدي٘م٦م طمًٜم٦م سمٛمٕمٜمك أهن٤م مجٞمٚم٦م وضمٞمدهً ،مٙمـ ٓ يٛمٜمع أن يٙمقن هٜم٤مك أطمًـ ُمٜمٝم٤م ،وًمٙمـ إذا
﴿وهللِ ْإَ ْش ًَم ُء افْـ ُح ْسَْك﴾ ،أي :سمٚمٖم٧م
ىمٚم٧م هذه احلدي٘م٦م طمًٜمك ُمٕمٜم٤مه سمٚمٖم٧م اًمٙمامل ذم اجلامل ،ىمقل اهلل قمز وضمؾَ :
اًمٖم٤مي٦م ذم اًمٙمامل واجلامل ،وهلذا اًمًٌ٥م ىمٚمٜم٤م إن اهلل ٓ ُيًٛمك سم٤مًمدهرٟٕ :مف ٓ يدل قمغم احلًـ ،وهلل إؾمامء احلًٜمك
وم٤مدقمقه هب٤م دقم٤مء ُمً٠مًمف و دقم٤مء قمٌ٤مدة ،دقم٤مء ُمً٠مًم٦م أن ٟمتقؾمؾ إمم اهلل قمز وضمؾ سم٤مٕؾمامء احلًٜمك ،ودقم٤مء اًمٕمٌ٤مدة أن
ٟمتٕمٌده ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هب٤مٟ ،متٕم ٌَّده سم٢مصمٌ٤مهت٤مٟ ،متٕم ٌَّده سم٤مإليامن هب٤مٟ ،متٕم ٌَّده سم٢مطمّم٤مئٝم٤مٟ ،متٕم ٌَّده سم٤مًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م ،وم٤مًمٕمٚمٞمؿ
واقمؽمف أن اهلل قمز وضمؾ قم٤مًمدؿ سمٙمؾ رء ،وأٟمف يٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من ،وُم٤م يٙمدقن،
يمٜم٧م أقمت٘مد
ُ
يدل قمغم ُم٤مذا؟ اًمٕمٚمؿ ،وم٢مذا ُ
وُم٤م ًمدؿ يٙمـ ًمق يم٤من يمٞمػ يٙمقن.
إذنٓ :سمد أن أقمٛمؾ سمٛم٘مت٣م هذا اًمٌمء ،إذا يمٜم٧م اقمت٘مد أن اهلل ؾمٛمٞمع ،سمٛمٕمٜمك :يًٛمع دسمٞم٥م اًمٜمٛمٚمد٦م اًمًدقداء
أيْم٤م أقمت٘مد أن اهلل
يمٜم٧م ً
قمغم اًمّمخرة اًمًقداء ذم فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ :ومال يٛمٙمـ أن أشمٙمٚمؿ سمام ٓ يريده ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،إذا ُ
(  )1ؾمقرة إقمراف.)180( :
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سمّمػم ،أيُ :مٓمٚمع قمغم يمؾ رء ٓ ختٗمك قمٚمٞم ف ظم٤مومٞم٦م ،ومال يٛمٙمـ أن أقمٛمؾ سمٕمٛمؾ ٓ يريده اهلل قمز وضمؾ ُمٜمدل وهدق
ُيٌٍمين ،سمؾ أيمـ ُمع اهلل يمام ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ُمرشمٌ٦م اإلطمً٤من« :أن تًبده ـٖٕؽ تراه ،ؾـ٘ن َل تُــ
تراه ؾٕ٘ف يراك»  ،هذا ُمٕمٜمك أن ٟمدقمقه هب٤م ،سمٛمٕمٜمك أن ٟمتٕمٌَّده هب٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،أن ٟمدقمقه دقم٤مء ُمً٠مًم٦م ،ي٤م ؾمٛمٞمع ،ي٤م
( )1

همٗمقر ،ي٤م دود ،ي٤م يمريؿ اهمٗمر ًمٜم٤م ،وأن ٟمدقمقه هب٤م دقم٤مء قمٌ٤مدة.
ِ
يـ ُي ِْ ِحدُُ و َن ِِف َأ ْش َّآئِ ِف﴾  ،اإلحل٤مد هق اعمٞمؾ ،واإلحل٤مد ذم أؾمامء اهلل قمز وضمدؾ اًمٕمددول هبد٤م قمدـ
﴿و َذ ُرو ْا افذ َ
َ
( )2

طم٘م٤مئ٘مٝم٤م اًمتل أراد اهلل قمز وضمؾ ،يمام ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ.
صقرا مـ هذا اإلحلٚد ،مْٓ ٚؿٚل:
* وذـر
ً
د شمًٛمٞم٦م اعمخٚمقق سمٌمء ُمـ أؾمامء اهلل قمز وضمؾ يمام صٜمع اًمٞمٝمقد عم٤م اؿمت٘مقا ُمـ اًمالت اًمذي هق آًمف ُمـ اؾمدؿ
ًٛمك اهلل
اهلل قمز وضمؾ اإلًمف اًمالت ،ومٝمذا صقر ُمـ صقر اإلحل٤مد سم٠مؾمامئفُ ،مـ صقر اإلحل٤مد سم٠مؾمامء اهلل قمز وضمؾ أن ُي َّ
قمز وضمؾ سمتًٛمٞم٦م اعمخٚمقق يمام ؾمامه اًمٜمّم٤مرى آسمـ ،ويمام ؾمامه اًمٗمالؾمٗم٦م سم٤مًمٕمٚم٦م ،واًمٕم٤مؿمؼ ،واعمٕمِمقق ،شمٕم٤ممم اهلل قمـ
ذًمؽ.
* ومـ صقر اإلحلٚد بٖشًمء اهلل ظز وجؾ ـًم ذـر ابـ افَٔؿ:
د أن دمرد ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ،سمٛمٕمٜمك أن يٕمت٘مد د يمام ذيمر اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م د أهن٤م أقمالم حمْمد٦م ٓ شمددل قمدغم صدٗم٤مت
وُمٕم٤من.
أيو:ٚ
* ومـ صقر اإلحلٚد ً
د شمِمٌٞمف أؾمامئف سم٠مؾمامء اعمخٚمقىملم.
أيو:ٚ
* ومـ صقر اإلحلٚد ً
د شمٕمٓمٞمؾ اًمرب قمٜمٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يمام صٜمع اجلٝمٛمٞم٦م.
وقمغم يمؾ طم٤مل :ومٙمؾ ُمـ قمدل سم٠مؾمامء اهلل قمز وضمؾ وصٗم٤مشمف قمـ طم٘م٤مئ٘مٝم٤م اًمتل أراد اهلل ذم يمت٤مسمدف :ومٞمٕمتدؼم هدذا
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن -سم٤مب ؾم١مال ضمؼميؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اإليامن واإلؾمالم واإلطمً٤من  ،)50( ...وُمًٚمؿ ذم
يمت٤مب اإليامن -سم٤مب سمٞم٤من اإليامن واإلؾمالم واإلطمً٤من ُ ،) 9( ...مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف سمٚمٗمظِ « :
ٚن َأ ْن َت ًْ ُب َد اهللَ َـ َٖٕ َؽ َت َر ُاه،
اإل ْح َس ُ
َؾِ٘ ْن ََل ْ َت ُُ ْـ َت َر ُاه َؾِٕ٘ ُف َي َر َ
اك».
(  )2ؾمقرة إقمراف.)180( :
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صقرا ُمـ صقر اإلحل٤مد ذم ذًمؽ.
ً
ٚس ﴿ي ِْ ِ
ِ
ت ِم َـ ِ
ون ِِف َأ ْش ًَمئِ ِف﴾ ُي ْ ِ
اإلفَ ِف،
قن َو َظْْ ُف َش ُّّقا اف َ
ؼ ُـ َ
ح ُد َ
يَقلَ « :ذ َـ َر ْاب ُـ أَ ِِب َحٚت ٍؿ َظ ِـ ْاب ِـ َظب ٍ ُ
ِ
افً ِز ِيز».
افًزى م َـ َ
َو ُ
َو َظ ِـ إَ ْظ َّ ِ
ش « ُيدْْ ِخ ُِق َن ؾِ ََٔٓ ٚم ٚفَ ْٔ َس ِمْْ َْٓ.»ٚ

أيُ :مـ صقر اإلحل٤مد ذم ذًمؽ ُم٤م ذيمره اسمـ قمٌ٤مس وإقمٛمشٟ ،مٕمؿ.
بٚبُ َٓ :ي ََ ُٚل افس َ ُم َظ َذ اهللِ
ٌ

ٍ ِ
ِ
ِ
ِض اهللُ َظْْ ُف َؿ َٚلُ :ـُْ ٚإِ َذا ُـَُْ ٚم َع افْبِل َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ ِِف افه َ ِةُ :ؿ ََِْْٚ
ِف «افهحٔحِِ »َ « :ظ ِـ ا ْب ِـ َم ْس ًُقد َر َ
افس َ م ظ َذ اهللِ ِمـ ِظب ِ
ٚد ِه ،افس َ م َظ َذ ُؾ َ ٍن َو ُؾ َ ٍن َؾ ََ َٚل افْبِ ُّل َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿَ َٓ « :ت َُقفُقا افس َ م َظ َذ اهللِ َؾـِ٘ن
ْ َ
ُ َ
( )1

اهللَ ُه َق افس َ ُم» .
()2

أيْم٤م ُمـ إُمقر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٚمٗمظ اًمتل هل٤م قمالىم٦م سمجٜم٤مب اًمتقطمٞمد ُمً٠مًم٦م اًمًالم قمغم اهلل ،وذًمؽ أن طم٘مٞم٘م٦م
ٟمٕمؿً ،
اًمًالم هل اًمًالُم٦م ،واًمؼماءة ،واخلالص ،واًمٜمج٤مة ُمـ اًمنمور واًمٕمٞمقب ،وم٤مهلل قمز وضمدؾ هدق اعمٓمٚمدقب ،وًمدٞمس
اعمٓمٚمقب ًمف ،وهق اعمًئقل ،وًمٞمس اعمًئقل ًمف ،وعم٤م يم٤من اًمًالم قمغم اهلل قمز وضمؾ ُيقهؿ هذا اًمٜم٘مص ،وهق أٟمف حيت٤مج
﴿وهللِ ادَثَ ُؾ إَ ْظ َ َذ﴾  ،أي:
إمم اًمًالُم٦م ُمـ اًمٜم٘م٤مئص واًمٕمٞمقب ،ويتٜم٤مرم ُمع يمامًمف اعمٓمٚمؼ ،اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٤ملَ :
( )3

مه٤م :ضم٤مء هذا احلدي٨م ،قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىمد٤مل واحلددي٨م ذم «صدحٞمح
اًمٙمامل اعمٓمٚمؼً ،مدام يم٤من هذا ُمق ً
اًمٌخ٤مريش ،ىم٤ملُ ( :ـُْ ٚإِ َذا ُـُْ ٚمع افْبِل صذ اهللُ ظ َِٔ ِف وشِؿ ِِف افه َ ِةُ :ؿ ََِْْ ٚافس َ م ظ َذ اهللِ ِمـ ِظب ِ
ٚد ِه ،افس َ م َظ َ
ـذ
ْ َ
ُ َ
َ
َ َ
َ ْ َ َ َ
أيْم٤م ُم٘مٞمدة ذم رواي٦م أظمرى أن اعم٘مّمقد ذم رواي٦م اًمٌخ٤مري« :افس َ ُم َظ َذ ِج ْ ِزائ َ
ٔـؾ ،افسـ ُم
ُؾ َ ٍن َو ُؾ َ ٍن) ،ضم٤مءت ً

ومْمال و ً
(  )1هق :قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد سمـ هم٤مومؾ اهلذزم ،أسمق قمٌد اًمرمحـ :صح٤ميبُ .مـ أيم٤مسمرهؿً ،
قم٘مال ،وىمر ًسم٤م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
قمٚمام .ووزم سمٕمد ووم٤مة
يقُم٤م وىم٤مل :وقم٤مء ُمٚمئ ً
وهق ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ،وُمـ اًمً٤مسم٘ملم إمم اإلؾمالم ،وأول ُمـ ضمٝمر سم٘مراءة اًم٘مرآن سمٛمٙم٦مٟ .مٔمر إًمٞمف قمٛمر ً
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞم٧م ُم٤مل اًمٙمقوم٦م .صمؿ ىمدم اعمديٜم٦م ذم ظمالوم٦م قمثامن ،ومتقذم ومٞمٝم٤م قمـ ٟمحق ؾمتلم قم٤مُم٤م ؾمٜم٦م 32هد( .هتذي٥م اًمٙمامل:
.)121/16
ىمقُم٤م أو ؾمٚمؿ ذم اًمّمالة قمغم همػمه ( ،)1202وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة -سم٤مب اًمتِمٝمد ذم
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٛمٕم٦م -سم٤مب ُمـ ؾمٛمك ً
اًمّمالة (.)402
(  )3ؾمقرة اًمٜمحؾ.)60( :
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َظ َذ ِمٔ ََُٚئِ َ
ٔؾ»  ،ومالن وومالن اعم٘مّمقد هبام :ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ،ي٘مقل وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ َٓ ( :ت َُقفُقا
افس َ م َظ َذ اهللِ َؾِ٘ن اهللَ ُه َق افس َ ُم) ،وهلذا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من إذا اؾمتٖمٗمر ىم٤مل سمٕمد صالشمفَ « :أ ْشتَ ٌْ ٍِْ ُر اهللََ،
اًمً َال ُمش  ،اهلل قمز وضمؾ هق
َأ ْشتَ ٌْ ٍِْ ُر اهللَََ ،أ ْشتَ ٌْ ٍِْ ُر اهللََ ،افِ ُٓؿ َأ ْٕ َ
ْ ٝافس ُم»  ،ىم٤مًم٧م ظمدجي٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م« :اهللَ ُه َق َّ
( )1

( )3

( )2

اًمًالم وهق اًمذي يٛمٜمح اًمًالم ،وهق اًمذي ُي١مظمذ ُمٜمف اًمًالم ،ومال ُيٓمٚم٥م ًمف اًمًالم ،ومٛمـ سم٤مب إدب ُمع اهلل قمز
وضمؾ ،وُمـ سم٤مب شمٕمٔمٞمؿ اهلل قمز وضمؾ ،وُمـ سم٤مب يمامل ضمٜم٤مب اًمتقطمٞمد :ومال جيقز أن ي٘مقل اًم٘م٤مئدؾ« :اًمًدالم قمدغم
اهللشٟ ،مٕمؿ.
ٝ
ٚبَ :ؿ ْق ُل افِ ُٓؿ ا ْؽ ٍِ ْر ِِّل إِ ْن ِصئْ َ
َب ٌ
ٔح» َظ ْـ أَ ِِب ُه َر ْي َر َةَ :أن َر ُش َ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ َؿ َٚلَ َٓ « :ي َُ ْؾ أَ َح ُد ُـ ْؿ افِ ُٓؿ ْ
ٝ
ِِف «افه ِح ِ
اؽ ٍِ ْر ِِّل إِ ْن ِص ْئ َ
 ٝفَِٔ ًْ ِز ِم ادَ ْسَٖفَ ََ :ٜؾِ٘ن اهللَ َٓ ُم ُْ ِر َه فَ ُف» .
محْ ِل إِ ْن ِصئْ َ
افِ ُٓؿ ْار َ ْ
()4

ِ ِ
َش ٌء َأ ْظىَُ ٚه» .
َودُ ْسِ ٍؿٍَ « :وفُْٔ ًَي ْؿ َافر ْؽبَ ََ :ٜؾِ٘ن اهللَ َٓ َيتَ ًََ ٚط ُّ ُف َ ْ
()5

أيْم٤م ُمـ اعمً٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًٕم٘م٤مب وهل٤م قمالىم٦م ُمٌ٤مذة ذم ضمٜم٤مب اًمتقطمٞمدد ومح٤ميد٦م هدذا اجلٜمد٤مب :ىمدقل
ٟمٕمؿً .
ْ ،)ٝسمٛمٕمٜمك أن يٕم َّٚمؼ اًمدقم٤مء قمغم ُم٤مذا؟ قمغم اعمِمدٞمئ٦م ،وافسـبِ ٛف ذفـؽ إٔـف ي ِ
نـًر
اًمرضمؾ( :افِ ُٓؿ ا ْؽ ٍِْ ْر ِِّل إِ ْن ِصئْ َ
ُ
ُ
بٖمريـ:
ٙمره٤م ،وهذا ذم ىمقل ي٤م رب اهمٗمر زم إن ؿمئ٧م ،يٕمٜمل
إمر إول :أن اهلل قمز وضمؾ ىمد يٙمقن ًمف أو يٗمٕمؾ اًمٌمء ُُم ً
يم٠مٟمف رسمام شمٖمٗمر زم وأٟم٧م ُمٙمره ً ،مٙمـ ٓ اٟم٤م اضمٕمؾ احلري٦م ًمؽ ،شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ ،وهذا ي٘مدح ذم ضمٜم٤مب اًمتقطمٞمد.
إمر افثِٚن :ىمدح آظمر ذم ضمٜم٤مب اًمتقطمٞمد ،وهق قمدم اإلي٘م٤من سم٤مإلضم٤مسم٦مُ ،ؾمقء فمـ سم٤مهلل قمز وضمؾ ،قمدم آيمؽماث

ىمقُم٤م أو ؾمٚمؿ ذم اًمّمالة قمغم همػمه (.)1202
(  )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٛمٕم٦م -سم٤مب ُمـ ؾمٛمك ً
(  )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ( )591يمت٤مب اعمً٤مضمد -سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة وسمٞم٤من صٗمتف.
(  )3أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم «ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمىش ( ،)10206( ،)8359وذم «قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦مش ( ،)374واحل٤ميمؿ ذم «اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلمش
(.)206/3
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمدقمقات -سم٤مب ًمٞمٕمزم اعمً٠مًم٦م وم٢مٟمف ٓ ُمٙمره ًمف ( ،) 6339وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء -سم٤مب اًمٕمزم سم٤مًمدقم٤مء
وٓ ي٘مؾ إن ؿمئ٧م (.)2679
( )5أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء -سم٤مب اًمٕمزم سم٤مًمدقم٤مء وٓ ي٘مؾ إن ؿمئ٧م (.)2679
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سمٗمْمؾ اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمف ،يٕمٜمل :همٗمرت زم أو ًمدؿ شمٖمٗمر ؾمقاء ،إن ؿمئ٧م وم٤مهمٗمر زم وإن ؿمئ٧م مل شمٖمٗمر ،ذيمر طمددي٨م
ِ
ـر ِِّل إِ ْن
ُمًٚمؿ ،قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ،ان رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ىم٤ملَ َٓ ( :ي َُ ْؾ َأ َحدُُ ُـ ُْؿ افِ ُٓـؿ ا ْؽٍْ ْ
ْ ٝفِ َٔ ًْ ِز ِم ادَ ْسَٖفَ ََ :ٜؾِ٘ن اهللَ َٓ ُم ُْ ِْر َه فَ ُف).
محْ ِل إِ ْن ِصئْ َ
ِصئْ َ
ْ ٝافِ ُٓؿ ْار َ ْ
اًم٘مرـمٌل ي٘مقل« :هنك قمـ هذا اًم٘مقلٟٕ :مف يدل قمغم ىمّمقر اًمرهمٌ٦م ،وىمٚمف آهتاممش ،واهلل قمز وضمؾ ُمٓمٚمقب ُمـ
اعم١مُمـ أن يٕمزم ُمٕمف اعمً٠مًم٦م ،عم٤مذا؟ ًمٙمامل ومْمٚمف ضمؾ وقمالِ ،
وقمٔمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف ،وهلذا ضم٤مء ذم احلدي٨م اًم٘مدد:
ٚدي فَق َأن َأوفَ ُُُؿ و ِ
«يِ ٚظب ِ
آخ َر ُـ ُْؿَ ،وإِ ْٕ َْس ُُ ُْؿ َو ِجْ ُُ ُْؿ ُ ،» ..مـ آدم إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ،اإلٟمس واجلدـَ « ،ؿـُ ٚمقا ِِف
ْ َ
ْ
َ َ
ٚن مسَٖفَتَف مََ َٕ ٚص َذفِ َ ِ
ٔد و ِ
ِ ٍ
اح ٍد َؾ َسَٖفُ ِ
ــ ُم ُِِْـل إِٓ َـ ََـًم
قِن» ،يمؾ إٟمً٤من ؾم٠مل ُم٤م ؿم٤مءَ « ،ؾَٖ ْظىَ ْٔ ُ
ـؽ م ْ
َ
َصً َ
ُ ٝـُؾ إِ ْٕ َْس ٍ َ ْ ُ َ
َي ْْ َُ ُص اد ِخْْ َٔ ُط إِ َذا ُأ ْد ِخ َؾ اف َب ْح َر»  ،هؾ ي١مصمر هذا اعمخٞمط ذم اًمٌحر إذن ُمٚمؽ اهلل قمز وضمؾ وؾمٚمٓم٤مٟمف وومْمٚمف ٓ طمددََّّ
( )1

ًمف ،ومٛمـ يمامل ومْمٚمف وُمٚمٙمف أن يً٠مل اإلٟمً٤من رسمف ؾم١مال اجلٝمد ،وأُم٤م إن ؾم٠مًمف وقم َّٚمؼ ذًمؽ سم٤معمِمٞمئ٦م وم٢مٟمف ٓ خيٚمق إُمر
ره٤م ،يمام هق احل٤مل ذم واىمع ُمـ؟ اًمٌنم ،أٟمؽ شم٠مي إمم ُمٚمؽ أو
إُم٤م أن هذا ُيِمٕمر سم٠من اهلل ًمف ُُمٙمر ٌه أٟمف رسمام يٗمٕمؾ اًمٌمء ُيم ً
أُمػم ،وشمٓمٚم٥م ُمٜمف قمٓمٞم٦م ،وشم٘مقل ًمف :إن ؿمئ٧م ،أي ًمؽ احلري٦م ،يٕمٜمل يم٠مين ٓ أضمؼمك قمغم هذا إُمرٟٕ :مف اطمتامل أن
شمٕمٓمٞمٜمل هذا اًمٌمء وأٟم٧م ُمٙمره ،هذا أُمر.
إذن :هنٞمٜم٤م قمـ هذا اًمٚمٗمظٟٕ :مف ً
أوٓ ُُمِمٕمر سم٠من اهلل قمز وضمؾ ًمف ُمٙمره.
أيْم٤م أن هذا إُمر اًمذي ـمٚمٌف اًمٕمٌد أُمر قمٔمٞمؿ رسمام يًتٕمٔمٛمف اهلل قمز وضمؾ ،وم٘مد يِم٤م ُؤه
إمر افثِٚن :أٟمف ُيِمٕمر ً
ًمٙمٜمف قمٔمٞمؿ ،واهلل قمز وضمؾ ٓ يًتٕمٔمؿ ؿمٞمئً٤م أقمٓم٤مه خلٚم٘مف.
أيْم٤م أن اًمٕمٌد ُيٛمٙمـ أن يًتٖمٜمل قمـ اهلل قمز وضمؾ ،يٕمٜمل ًمً٧م سمّم٤مطم٥م شمٚمؽ احل٤مضم٦م
إمر افثٚف :ٞأٟمف ُيِمٕمر ً
اًمِمديدة.
ـمٞم٥م :ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ :أٓ يٕم٤مرض هذا طمدي٨م آؾمتخ٤مرة« ،افِٓؿ إِن أشتخرك بًِّؽ وأشتَدرك بَدرتؽ
وأشٖفؽ مـ ؾوِؽ افًئؿ ،ؾٕ٘ؽ تًِؿ وٓ أظِؿ ،وتَدر ،وٓ أؿدر ،وإٔ ٝظ م افٌٔقب ،إن ـْ ٝتًِؿ أن هذا
إمر خر ِّل ِف ديْل ومًَٚش وظٚؿب ٜأمري :ؾٚؿدره ِّل ويْسه ِّل ،وإن ـْ ٝتًِؿ أن هذا إمر ْش ِّل ِف ديْل، »..
( )2

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب -سم٤مب حتريؿ اًمٔمٚمؿ (.)2577
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمدقمقات -سم٤مب اًمدقم٤مء قمٜمد آؾمتخ٤مرة (.)6382
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ـمٞم٥م أٓ ي٘مقل ىم٤مئؾ :هذا ومٞمف ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ( :تَؾ افِٓؿ اؽٍر ِّل إن صئ ،)ٝأو ٓ؟.
اًمّمحٞمح أٟمف ٓ شمٕم٤مرض سملم هذا احلدي٨م وطمدي٨م آؾمتخ٤مرة ،وذًمؽ أن هذا أٟم٧م أن خت٤مـم٥م اهلل قمز وضمؾ،
اًمٚمٝمؿ أهمٗمر زم ُمتٕمٚمؼ سم٤مهلل قمز وضمؾ أُم٤م آؾمتخ٤مرة وم٠مٟم٧م خت٤مـم٥م اهلل قمز وضمؾ سم٠مُمر هم٤مئ٥م قمٜمؽ شم٘مقل أٟم٤م ٓ أدري ُم٤م
قمكم اًمٌمء اًمذي ًمف صالح ذم ديٜمل وآظمري وم٤مُٕمر ًمٞمس ومٞمف
اًمٌمء اًمذي ؾمت٘مدره قمكم ..واوح ،واؾم٠مًمؽ أن شم٘مدر َّ
شمردد وؿمؽ ذم اعمً٠مًم٦م ،وإٟمام ومٞمف أن اعمخٚمقق ٓ يٕمٚمؿ قم٤مىمٌ٦م أُمره ،وهلذا يً٠مل اهلل قمز وضمؾ أن يقوم٘مف عم٤م ومٞمدف اخلدػم،
ٟمٕمؿ.
ٚبَ َٓ :ي َُُ ٚل َظ ْب ِدي َو َأ َمت ِل
َب ٌ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِض اهللُ َظ ْْ ُف َأن َر ُش َ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ َؿ َٚلَ َٓ « :ي َُ ْ
ـؿ
ـؾ َأ َحـدُُ ُـ ُْؿ َأ ْضً ْ
ِف «افهحٔحِِ » َظ ْـ َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َر َ
ِ
ِ
ِ
ؽَ ،وض ْئ َرب َ
َرب َ
َٚي َو َؾتَ َِِٚت َو ُؽ َ ِمل» .
ي َو َٓ َي َُ ْؾ َأ َحدُُ ُـ ُْؿ َظبْدي َو َأ َمتل َوفَْٔ َُ ْؾ َؾتَ َ
ؽ َوفَْٔ َُ ْؾ َشٔدي َو َم ْق َٓ َ
()1

أيْم٤م ُمـ اعمً٤مئؾ اًمتل هل٤م قمالىم٦م سمجٜم٤مب اًمتقطمٞمد وُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًٕمٗم٤مظ ،ىمقل اًمرضمؾ« :قمٌدي وأُمتلش ،وهلذا
ٟمٕمؿ ً
ٚبَ َٓ :ي َُ ُ
قل َظبْ ِدي َو َأ َمتِل) ،وأىمؾ ُمراشم٥م هذا اًمٜمٝمل ،أىمؾ أطمقاًمف اًمٙمراه٦م عم٤مذا؟ عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ إهي٤مم
ىم٤مل اًمِمٞمخَ ( :ب ٌ
اعمِم٤مريم٦م ُمع اهلل قمز وضمؾ ،واإلٟمً٤من ُمرهقن وُمتٕمٌدد سمد٤مإلظمالص هلل شمٕمد٤مممً ،مدٞمس قمٌددًً ا ًمٚمٕمٌٞمدد ،وهلدذا أذف
اعم٘م٤مُم٤مت وأقمغم اعم٘م٤مُم٤مت اًمتل يتّمػ هب٤م اًمٕمٌد أن يٙمقن قمٌدًً ا هلل قمز وضمؾ ،ومٝمذه أقمدغم درضمد٤مت اًمٕمٌقديد٦م ،وىمدد
وصػ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم رؾمقًمف هبذا اًمقصػ ذم أقمٔمؿ اعم٘م٤مُم٤مت اًمتل ُمدح هب٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٘م٤مل:
ِِ
ِ
﴿و َإٔ ُف فَـًم َؿَ ٚم َظ ْبدُُ اهللِ َيدْْ ُظق ُه َـَُ ٚدوا
ِسى ُ ،﴾ ..م٤م ىم٤مل سمرؾمقًمف ،وٓ ىم٤مل سمٜمٌٞمف﴿ ،بِ ًَ ْبده فَ ْٔ ًً﴾ َ ،
ُ
﴿ش ْب َحَ ٚن افذي َأ ْ َ
َي ُُُق ُُٕق َن َظ َِ ْٔ ِف فِ َبد ًا﴾ َ ،
﴿احل ّْدُُ هللِ اف ِذي َإٔ َز ََل َظ َذ َظ ْب ِد ِه َ ﴿ ، ﴾ ..ت َب َٚر َك اف ِذي ََٕز َل افْ ٍُ ْر َؿَ ٚن َظ َذ َظ ْب ِد ِه﴾ .
( )2

( )4

( )3

( )5

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٕمتؼ -سم٤مب يمراهٞم٦م اًمتٓم٤مول قمغم اًمرىمٞمؼ وىمقًمف :قمٌدي ( ،) 2552وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب إًمٗم٤مظ ُمـ إداب
وهمػمه٤م -سم٤مب طمٙمؿ إـمالق ًمٗمٔم٦م اًمٕمٌد وإُم٦م واعمقمم واًمًٞمد (.)2249
(  )2ؾمقرة اإلهاء.)1( :
(  )3ؾمقرة اجلـ.)19( :
(  )4ؾمقرة اًمٙمٝمػ.)1( :
(  )5ؾمقرة اًمٗمرىم٤من.)1( :
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وهلذا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملَ « :ؾِٕ٘ ًَم َأ َََٕ ٚظبْدٌٌ »  ،ومٛمدام هذه اًمٕمٌقدي٦م أُمدر ُمتٕمٌدد اإلٟمًد٤من سمدف ،ومٜمٝمد َل
اعمًٚمؿ أن ي٠مي سم٤مًمٚمٗمظ اًمذي ُيِمٕمر ُمِم٤مريم٦م اهلل قمز وضمؾ ذم هذا ،وهق ىمقل« :قمٌدي وأُمتلش ،ي٘مقلِِ ( :ف «افه ِحٔحِِ »
( )1

ِ
ِ
ِ
ِض اهللُ َظْْ ُف َأن َر ُش َ
ـئ َرب َ
ـؿ َرب َ
ـؽ
ـؽَ ،وض ْ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َشِ َؿ َؿ َٚلَ َٓ « :ي َُ ْؾ َأ َحدُُ ُـ ُْؿ َأ ْضً ْ
َظ ْـ َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َر َ
ِ
ي») ،اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هنك قمـ اًمٚمٗمظ ،وأرؿمد إمم اًمٌديؾ ٓ ،ي٘مؾ :أـمٕمؿ رسمؽ ووئ
َوفْ َٔ َُ ْؾ َشٔدي َو َم ْق َٓ َ
رسمؽ  :عم٤م ذم هذا ُمـ ؾمقء إدب ُمع اهلل ،هذا اًمٚمٗمظ أن ُيِمٕمر سمٛم٘م٤مم اًمرسمقسمٞم٦م هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وهلذا أُمر اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمت٠مدب طمتك ذم اًمٚمٗمظ ،وإن يم٤من ذم اًمقاىمع اًمرب هق اعم٤مًمدؽ ،أو ٓ؟ وإٓ رب اًمداسمد٦م ُمدـ؟
ُم٤مًمٙمٝم٤م ،رب اًمٌٞم٧م ُمـ؟ ُم٤مًمٙمف ،رب هذا اًمٕمٌد؟ ُم٤مًمٙمف ،هق ً
ومٕمال ُم٤مًمٙمف ،وًمٙمـ ُمـ سم٤مب اًمت٠مدب طمتدك ذم اًمٚمٗمدظ،
ِ
ِ
ِ
َٚي َو َؾ َت َِِٚت َو ُؽ َ ِمل).
يَ ،و َٓ َي َُ ْؾ َأ َحدُُ ُـ ُْؿ َظ ْبدي َو َأ َمتل َوفْ َٔ َُ ْؾ َؾ َت َ
( َوفْ َٔ َُ ْؾ َشٔدي َو َم ْق َٓ َ
أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مًمقا إذا أوٞمػ هذا اًمٕمٌد ًمٖمػم اعمتٙمٚمؿ :ضم٤مزُ ،مثؾ قمٌد ومالن ،وًمٞمس هبذا ُم٤م ُيِمٕمر سم٤معمِم٤مريم٦م ،وهلذا
ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ﴿ :و َأ ُِْٕحقا ْإَيٚمك ِمْْ ُُؿ وافهٚفِـ ِحغ ِمـ ِظب ِ
ٚد ُـ ْؿ﴾  ،إٟمام اًمٜمٝمل هٜم٤م قمٌدي وأُمتل عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ
َ ْ َ
ْ َ
ُ
َ
َ َ
( )2

إؿمٕم٤مر اعمِم٤مريم٦م ،يٕمٜملُ :مِم٤مريم٦م اهلل قمز وضمؾ ذم هذا إُمر.
يمثػما ُمدـ هدذه
قمغم يمؾ طم٤مل هذه إًمٗم٤مظ مم٤م ُأُمر اعمًٚمؿ أن يت٠مدب ومٞمٝم٤م ،وإن يم٤من ٓ ي٘مّمد ذًمؽ ،يمام ىمٚمٜم٤م إن ً
إسمقاب واعمً٤مئؾ اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م هل ُم٤م جيري قمغم اًمٚمً٤من ،وإٟمام ًمق ىمّمد اإلٟمً٤من اعمٕمٜمكٟٓ :مت٘مؾ إمم اًمنمك إيمؼم،
شم َّدَّ قمل أن هٜم٤مك قمٌقدي٦م أطمد ُمـ اًمٌنم ًمؽ ،هذا هق اًمنمك إيمؼم ،وًمٙمـ هذا مم٤م جيري قمغم اًمٚمً٤من ُمـ إًمٗمد٤مظ،
ًمٙمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أراد أن حيٛمل ضمٜم٤مب اًمتقطمٞمد ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت ،طمتك ُم٤م جيري قمغم اًمٚمً٤منٟ ،مٕمؿ.
ٚبُ َٓ :ي َر ُّد َم ْـ َشَٖ َل بِٚهللَ
َب ٌ
ِ
ِض اهللُ َظْْ ُْٓ ًَم َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿَ « :م ْـ َشَٖ َل بِٚهللَِِ :ؾَٖ ْظىُق ُهَ ،و َم ِـ ْاشـتَ ًََ ٚذ
َظ ِـ ا ْب ِـ ُظ َّ َر َر َ
بِٚهللَِِ :ؾَٖ ِظ ُٔذو ُه َو َم ْـ َد َظُ ٚـ ُْؿ َؾَٖ ِجٔ ُبق ُهَ :و َم ْـ َص َْ ََع إِفَ ْٔ ُُ ُْؿ َم ًْ ُرو ًؾَ ٚؾ ََُٚؾِ ُئُق ُهَ ،ؾِ٘ ْن ََل َ ِ
َتدُُ وا َمُ ٚت ََُٚؾِ ُئُق َٕ ُفَ :ؾْ ٚد ُظقا فَـ ُف َحتـك
ْ
َت ََر ْوا َإٔ ُُ ُْؿ َؿدْْ َـََ ٚؾُْٖتُُ ُق ُه» َر َوا ُه َأ ُبق َد ُاو َد َوافْ َسٚئِ ُّل بِ َسَْ ٍَد َص ِحٔحٍٍ .
()3

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء ،سم٤مب ﴿ َو ْاذ ُـ ْر ِِف ْافُِ َت ِ
إت َب َذ ْت ِم ْـ َأ ْهِِ َٓ.)3445( ﴾ٚ
ٚب َم ْر َي َؿ إِ ِذ َ
(  )2ؾمقرة اًمٜمقر.)32( :
( )3أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب قمٓمٞم٦م ُمـ ؾم٠مل سم٤مهلل ( ،) 1672واًمٜمً٤مئل ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب ُمـ ؾم٠مل سم٤مهلل قمز وضمؾ (،)2567
ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ،وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش (.)6021
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أيْم٤م ُمـ ُمٙمٛمالت اًمتقطمٞمد ،شمٕمٔمٞمؿ اهلل قمز وضمؾ ،وُمـ شمٕمٔمٞمؿ اهلل قمز وضمدؾ أن اإلٟمًد٤من إذا ؾمدئؾ سمدف
ٟمٕمؿً ،
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن ُيٕمٓمك هذا اًمً٤مئؾٕ ٓ ،ضمؾ اًمً٤مئؾ ،واٟمام ُمـ أضمؾ اعمًئقل سمف ،وهق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممً :مذًمؽ
أورد اعم١مًمػ هذه اعمً٠مًم٦م ذم يمت٤مسمف ،أن ُمـ ُمٙمٛمالت اًمتقطمٞمد ،وُمـ ُمتٛمامت اًمتقطمٞمد أن ُيٕمٔمؿ اهلل قمز وضمؾ ،وُمدـ
شمٕمٔمدٞمام هلل ،ذيمدر طمددي٨م اسمدـ قمٛمدر ريض اهلل
شمٕمٔمٞمؿ اهلل قمز وضمؾ أٟمف إذا ؾمئؾ سمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن ٟمٌ٤مدر وٟمٕمٓمل
ً
قمٜمٝمام ،ىم٤مل ،ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ« :مـ اؾمتٕم٤مذ سم٤مهلل :وم٠مقمٞمذوهش ،يٕمٜمل :ىم٤مل« :أقمقذ سمد٤مهلل ُمٜمدؽش ،أو
«أقمقذ سم٤مهلل ُمـ ذ ومالنش ،ومٞمج٥م أن ُيٛمٜمع اًمنم قمٜمف ،وأن ُيٙمػ هذا اًمٕمدو قمٜمف ،عم٤مذا؟ ٕٟمف اؾمتٕم٤مذ سم٤مهلل قمز وضمؾ،
ًمٙمـ ًمق ىم٤مهل٤م ٍ
ُمٕمتد ،ومٝمؾ ُيٕم٤مذ؟ إٟمً٤من اقمتدى قمغم آظمر ،صمؿ ىم٤مل أقمقذ سم٤مهلل ُمٜمؽ! هؾ ُيٕم٤مذ؟
اجلقاب ،ٓ :وهلذا عم٤م ومتح اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٙم٦م أُمر سم٘متؾ سمٕمض يمٗم٤مر ىمريش طمتك وإن ٓذوا وقم٤مذوا
سم٤مًمٌٞم٧مِ ،قمٚمام أن اًمٌٞم٧م ٓ يدظمٚمف إٓ آُمـ ،وم٘م٤مل« :وُمـ دظمؾ اًمٌٞم٧م ومٝمق آُمـش﴿ ،ومـ ي ِرد ؾِ ِٔف بِِ٘ َْحل ٍ
ٚد بِيُ ِْ ٍؿ ُٕ ُِذ ْؿ ُف ِم ْـ
ََ ُ ْ
ً
َظ َذ ٍ
اب َأفِٔ ٍؿٍ﴾ً ،مٙمـ ىم٤مل إذا وضمدشمؿ ومالن وإن يم٤من ُمتٕمٚم ً٘م٤م ،سم٠مؾمت٤مر اًمٙمٕمٌ٦م :وم٤مىمتٚمقه ،يمام طمّمدؾ ُمدـ اسمدـ ظمٓمدؾ ،
وم٘متٚمقه ،وهق ُمتٕم ِّٚمؼ سم٠مؾمت٤مر اًمٙمٕمٌ٦م هذه طم٤مًم٦م اؾمتثٜم٤مئٞم٦م ،ومٝمٜم٤م َُمـ اؾمدتٕم٤مذ سمد٤مهلل قمدز وضمدؾ ًمٙمدـ ًمدٞمس قمٚمٞمدف طمدؼ
ُمٗمنا
طمؼ ُم٤مل ،أو طم َّؼ دمَ ( ،م ْـ َشَٖ َل بِٚهللَِِ :ؾَٖ ْظىُق ُهَ ،و َم ِـ ْاشتَ ًََ ٚذ بِٚهللَِِ :ؾَٖ ِظ ُٔذو ُه) ،ضم٤مء هذا
ًممظمريـ ،ؾمقاء يم٤من َّ
ً
شمٕمٔمٞمام هلل قمز وضمؾ ،وهلذا ىم٤مل أهدؾ اًمٕمٚمدؿ :إذا قمٚمدؿ
وهق اًمً١مال سمقضمف اهلل قمز وضمؾَ ( ،م ْـ َشَٖ َل بِٚهللَِِ :ؾَٖ ْظىُق ُه)،
ً
اًمِمخص أن اعمًئقل ًمـ جيٞمٌف إمم ؾم١ماًمف :ومٞمُٙمره ذم طم ِّ٘مف أن يً٠م ًَمف سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممٟٕ :مؽ اٟم٧م اعمتًٌ٥م ً
ومٕمال ذم
يمقن هذا اًمِمخص ُم٤م قم َّٔمؿ اهلل قمز وضمؾ ،وهلذا ٓ شمً٠مل سم٤مهلل ،أو سمقضمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم وضمف اخلّمقص َّإٓ
أيْم٤م يمره أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ٓ ُيً٠مل سمقضمف اهلل قمز وضمؾ أو
ٛم٧م أ َّٟمف يٕمٚمؿ أن شمٕمٔمٞمؿ اهلل ي٘متيض أن ُجيٞم٥م ُؾم ْ١م ًَمؽً ،
َُمـ َقم ِٚم َ
أيْم٤م إره٤مق ًمٚمٛمً١مول ،ومٝمق يٙمقن سملم ٟم٤مريـ ،إُم٤م أن يٖمٗمدؾ قمٔمٛمد٦م اهلل قمدز
ُيً٠مل سم٤مهلل قمز وضمؾ أُمر يٕمرف أن ومٞمف ً
يم٤مره٤م وقمٚمٞمف سمذًمؽ يمٚمٗم٦م.
وضمؾ وٓ ُجيٞم٥م هذا اًمً٤مئؾ ،وإُم٤م أن ُجيٞمٌف ً
ثؿ ؿٚلَ ( :و َم ْـ َد َظُ ٚـ ُْؿ َؾَٖ ِجٔبُق ُه) ،هٜم٤م اًمدقمقة اقمؿ ُمـ دقمقة اًمٕمرس ،وضم٤مء ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م ُُم٘مٞمددة  ،أُمدر
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٢مضم٤مسم٦م دقمقة اًمقًمٞمٛم٦م ،وهلذا ذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم وضمقب إضم٤مسم٦م اًمددقمقة إذا ًمددؿ
يٙمـ صمٛم٦م هٜم٤مك ُم٤مٟمع..
هٜم٤م احلدي٨م قمغم قمٛمقُمفَ ( :و َم ْـ َد َظُ ٚـ ُْؿ َؾَٖ ِجٔبُق ُه) ،وهلذا محٚمٝم٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٛمدقم اًمددقمقة ،وأٟمدف جيد٥م
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دقمقة إضم٤مسم٦م اعمًٚمؿ إذا ًمدؿ يٙمـ صمٛم٦م ُم٤م يٛمٜمع.
ىم٤مل« :وُمـ صٜمع إًمٞمٙمؿ ُمٕمرو ًوم٤م :ومٙم٤مومئقهش ،وهذا ُمـ سم٤مب رد اجلٛمٞمؾ ،وًمف َُم ْٚمح ٌظ آظمر ،وهق أن ٓ يٌ٘مك قمدغم
اإلٟمً٤من ُمتٗمْمؾ طم٘مٞم٘م٦م َّإٓ اهلل قمز وضمؾ ،وهلذا يٜمٌٖمل أن ٓ دمٕمؾ ٕطمد ُمـ اخلٚمؼ قمٚمٞمؽ ً
ومْمال ،طمتك َُمدـ صدٜمع
إًمٞمؽ ُمٕمرو ًوم٤م ،ومح٤مول أن شمٙم٤مومئف ،وشمرد مجٞمٚمفَ ( ،ؾِ٘ ْن ََل َ ِ
َتدُُ وا) ،إٟمً٤من ٓ جيد ُمـ يٙم٤مومئفَ ( ،ؾْ ٚد ُظقا فَ ُف َحتك َت ََر ْوا َإٔ ُُ ُْؿ
ْ
َؿدْْ َـََ ٚؾُْٖتُُ ُق ُه) ،وهبذا يٙمقن اعمًٚمؿ ً
ومٕمال اؾمتحي أن اًمٗمْمؾ ُمـ اهلل وطمده ،طمتك ُم٤م أضمراه اهلل قمز وضمدؾ قمدغم يدد
أيْم٤م أٟم٤م ؾم٠مرده وؾم٠ميم٤مومئٝمؿ قمغم هذا إُمر ،ؾمقاء قمٞمٜمًً٤م أو دقم٤مء ،ومتٗمٜمك طم٘مقق اًمٕمٌد٤مد ،ويٌ٘مدك
اًمٕمٌ٤مد ُمـ اخلػم ًمؽ ً
طمؼ رب اًمٕمٌ٤مد ،ومٞمذيمر ومْمؾ اهلل قمز وضمؾ اعم١مُمـ ذم يمؾ وىم٧م وذم يمؾ طملمٟ ،مٕمؿ.
ٚبُ َٓ :ي ْسَٖ ُل بِ َق ْج ِف اهللِ إِٓ َ
اجلْ ُٜ
َب ٌ
قل اهللِ َصذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿُ َٓ « :ي ْسَٖ ُل بِ َق ْج ِف اهللِ إ ِٓ َ
َظ ْـ َجٚبِ ٍر َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
اجلْ َُ »ٜر َو ُاه َأ ُبق َد ُاو َد.
()2

( )1

أيْم٤م ُمـ سم٤مب شمٕمٔمٞمؿ اهلل قمز وضمؾ ،يمام ىمٚمٜم٤م ُمـ ُمٙمٛمالت اًمتقطمٞمد ،وُمـ ًمقازم اًمتقطمٞمد أن ُيٕم َّٔمؿ اهلل قمز
ٟمٕمؿً ،
ف ًمف ىمدره ضمؾ وقمز ،وُمـ شمٕمٔمٞمٛمف َّأٓ ُيً٠مل سمقضمٝمف إٓ ُم٤م هق قمٔمٞمؿ ،وهذا اًمٕمٔمٞمؿ هدق اجلٜمد٦مَّ ،أٓ
ٕمر َ
وضمؾ ،أن ُي َ
ُيً٠مل سمقضمف اهلل قمز وضمؾ أُمقر اًمدٟمٞم٤مٟٕ :مف ٓسمد أن يٙمقن هٜم٤مك شمٜم٤مؾم٥م سملم اًمً١مال واعمًئقل سمف ،ومد٤مًمٜمٌل صدغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أووح هٜم٤م أٟمف ٓ ُيً٠مل سمقضمف اهلل سمٕمٔمٛم٦م اهلل قمز وضمؾ ،وُمٜمزًم٦م اهلل قمز وضمؾ َّإٓ اجلٜم٦م ،وهذا ُمدـ سمد٤مب
اإلضمالل واإليمرام واإلقمٔم٤مم ًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
***

( )1هق :اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،أسمق قمٌد اهلل،
وأسمق قمٌد اًمرمحـ ،إٟمّم٤مري ،اخلزرضمل ،اًمًٚمٛمل ،اعمدين ،اًمٗم٘مٞمف ،اإلُم٤مم ،اًمٙمٌػم ،اعمجتٝمد ،احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ويم٤من ُمٗمتل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف .ؿمٝمد ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ُمع واًمده ،وأـم٤مع أسم٤مه يقم أطمد ،و ىمٕمد ٕضمؾ أظمقاشمف ،صمؿ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمِمجرة ،وىمد ورد أٟمف
سمدرا .ؿم٤مخ ،وذه٥م سمٍمه ،وىم٤مرب اًمتًٕملم .شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (114/1
ؿمٝمد ً
شمرمج٦م  ،)296وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 492/1شمرمج٦م .)647
( )2أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب يمراهٞم٦م اعمً٠مًم٦م سمقضمف اهلل شمٕم٤ممم ( ،)1671ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم «وٕمٞمػ اجل٤مُمعش ( ،)506وىم٤مل:
«وٕمٞمػش.
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