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ـْ وٟمًتٕمٞمٜمف، وٟمًتٖمٗمرهد هلل، ٟمحٛمده، إنَّ احلٛم ، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُِم

ٓ إًمف َُمـ ُيْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ، ُمـ هيده اهلل ومال ُُمِْمؾَّ ًمف، وؾمٞمئ٤مت أقمَمًمٜم٤م

 .وأؿمٝمد أنَّ حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، 

٤م سمٕمد  :أُمَّ

قمقَة واإلرؿم٤مَد  واًمٜمُّّمَح واًمتقضمٞمَف ُِمـ أقمٔمؿ اًمٜمِّٕمِؿ اًمتل وم٢منَّ اًمٕمٚمَؿ واًمتٕمٚمٞمَؿ واًمدَّ

ؾ اهلل شمٕم٤ممم هب٤م قمغم أصح٤مهب٤م، وم٢مٟمَّف ٓ أومْمؾ وٓ أظمػم وٓ أذح ًمٚمّمدر سمٕمد  شمٗمْمَّ

ـَ اإلىم٤ٌمل قمغم اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ واًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ، واًمٜمّٝمٛم٦م ذم  اإلؾمالم واًمًٜم٦م ُِم

 ذًمَِؽ.

 ظ بايهتب:ِْ* ايتًرُّذ بايعًِ ٚايتعًِٝ ٚايبخِح ٚايتأيٝـ، ٚاأُل
ذون سمذًمَِؽ هم٤مي٦َم اًمتَّٚمذُّ  وًم٘مد يم٤من اًمًٚمػ ِذ، ومٕمٜمدهؿ اًمِٙمت٤مسم٦م واًمٌح٨م يتٚمذَّ

ـَ اًمٕمًِؾ، وأًمذُّ ُِمـواًمت٠مًم  اًمٕمٜم٤مق. ٞم٥موصؾ اًمٖم٤مٟمٞم٦م وـم ٞمػ أطمغم ُِم

 :ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ 

ــ٥م ــ٤م ـمٚم ــذُّ ُم ـــك       وأًم ــد اًمتُّ٘م ـــك سمٕم  اًمٗمت

ٍه    ــــزِّ ٍة ُُمتَـٜمَـ ــــذَّ ــــ٥ِم ًمـ ــــؾِّ ـمـ٤مًم  وًمٙم
 

ــــٌؿ   ــــف ـَمـَٚمــــٌُفُ قمٚم ــــ٤مك يِزيٜم  هٜم

 ُٟمزَهــــ٦ِم قمـ٤مًمــــٍؿ يُمتُــــٌُفِ  وأًمــــذُّ 
 

 

(8)ىم٤مل سمٕمْمٝمؿو: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهق اًمزخمنمي اعمٕمتززم اًمْم٤مل. (8)
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ــــذُّ  اًمٕمٚمــــقم ًمتٜم٘مــــٞمِح  ؾمــــٝمري  زم  ِأًم

    قمقيّمــــ٦مٍ  حلــــؾِّ  ـمَرسمــــ٤مً  ومتــــ٤مُيكم
 

ـــ  ــؾِ  ُِم ــ٦مٍ  َوْص ــ٥ِم  هم٤مٟمٞم ــ٤مِق  وـمِٞم  قمٜمِ

ــٝمك ــغم أؿم ـــ وأطم ــ٦مِ  ُم ــ٤مىمل ُُمداُم  ؾم
 

 

ــــ٤مةِ  ٟم٘مــــرِ  ُمـــــ وأًمــــذُّ  ــــُدومِّٝم٤م اًمٗمت  ًم

ـْ  ــــ٤مَُم ــــ٤مول ي ــــ٤مي حي ــــل سم٤مُٕم  ُرشْمٌت
 

ــل   ٟم٘مــري ًُٕم٘مــل اًمرُمــَؾ قمـــ أوراىم

ًْ ــيم  ــلَر راىمـــٍؾ وآظمـٖمْ ـتَ ـْؿ سملم ُُم

ضمك ؾمــــٝمران أأسمٞمــــ٧ُم  ــــفُ  اًمــــدُّ  وشمٌٞمت
 

ــــ٤ًموشمٌٖمل  ــــدَ  ٟمقُم ــــ٤مىمل ذاكَ  سمٕم  حِل

 

 واًمٗم٤مئدُة اًمقاطمدة ُمـ اًمٙمت٤مب شم٤ًموي : ٤مل اإلُم٤مم ُم٘مٌؾ اًمقادقمل ىم

اًمدٟمٞم٤م قمٜمد اًمذي يٕمرف ىمْدَر اًمٕمٚمؿ، وقمٜمد َُمـ أصٌح اًمٕمٚمؿ أطم٥ّم إًمٞمف ُِمـ ُم٤مًمِِف ووًمِدِه 

 .(8)واًمٜم٤مس أمجٕملم ا.هـ

ويم٤مٟمقا ي٠مٟمًقن سمذًمَِؽ يمثػماً، ومٕمٜمدهؿ اًمِٙمت٤مب، وشم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمقم أقمٔمُؿ أٟمٞمس، 

ـُ ُمٜمتزهٍ وآَُمـ ضمٚمٞمس  .، وأطمً

  (2)(81/841ًمٞم٤مىمقت ) "إرؿم٤مد إدي٥م"اعمٞمٙم٤مزم، يمَم ذم ىم٤مل أسمق ٟمٍم :

ـُ دريٍد طم٤مٌض، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: أٟمزه إُم٤ميمـ همقـم٦م دُمِمؼ.  شمذايمرٟم٤م اعمٜمتزه٤مت يقُم٤ًم واسم

وىم٤مل آظمرون: سمؾ هنُر إسُمٚم٦َّم. وىم٤مل آظمرون: سمؾ ؾُمْٖمُد ؾمٛمرىمٜمد. وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: هنروان 

ان. وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ٟم  قهب٤مر سمٚمخ.سمٖمداد. وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ؿِمٕم٥م سمقَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: أم اًم٘مرى ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م 884)ص: "اعم٘مؽمح ذم أضمقسم٦م سمٕمض أؾمئٚم٦م اعمّمٓمٚمح"اٟمٔمر:  (8)

 اًم٘م٤مهرة.-واًمٜمنم 

( ط: دار قم٤ممل 43ًمٕمكم اًمٕمٛمران )ص: "اًمٕمٚمؿاعمِمقق إمم اًم٘مراءة وـمٚم٥م "ٟم٘مالً ُِمـ يِمت٤مب:  (2)

 ُمٙم٦م.-اًمٗمقائد 



ٌَْح٨ِم َواًمت٠َّمًمِٞمػ    خِلَقِض هِمََمِر اًم

 

7 

 

وم٘م٤مل )أي: اسمـ دريد(: هذه ُمٜمتزه٤مُت اًمٕمٞمقن؛ وم٠ميـ أٟمتؿ قمـ ُمٜمتزه٤مت 

ٓسمـ  "اًمزهرة"، ًمٚم٘متٌل، و"قمٞمقن إظم٤ٌمر"اًم٘مٚمقب؟ ىمٚمٜم٤م: وُم٤م هل ي٤م أسم٤م سمٙمر؟ ىم٤مل: 

 ٓسمـ أيب ـم٤مهر. صمؿَّ أٟمِم٠م ي٘مقل: "ىمٚمؼ اعمِمت٤مق"داود، و

ــــــ٦مٌ  ــــــُف ىَمٞمٜم ــــــُؽ ٟمزهتُ ـــــــ شم  وَُم

ـــــــــــؽماطمتُٜم٤م ـــــــــــ٤م واؾم  ومٜمزهتٜم
 

ـــ٠مٌس   ـــ٥مويم ـــ٠مٌس شُمّم ـــ٨مُّ ويم  حت

 شمالىمل اًمٕمٞمـقن وَدْرَس اًمُٙمتُـ٥ْم ا.هــ
 

 

 و ًُ
ـَ ىمٞمؾ ًمرضمٍؾ: َُمـ ُي١مٟمِ َؽ؟ وميب سمٞمده إمم يمتٌف، وىم٤مل: هذه؛ وم٘مٞمؾ: ُِم

 .(8)هـ .ا اًمٜم٤مس؟ وم٘م٤مل: اًمذيـ ومٞمٝم٤م

  ه؛ وىمٞمؾ ًمٌٕمْمٝمؿ: عم٤َِم ٓ شُمٕم٤مذ ومالٟم٤مً اًمنميػ؟ وم٘م٤مل: أٟم٤م أقم٤مُذ أسم٤مه وضمدَّ

ه ىمد ُم٤مشم٤م، ومٙمٞمػ  ه أطم٥مُّ إزمَّ ُِمـ ُمٕم٤مذشمف. وم٘مٞمؾ: إنَّ أسم٤مه وضمدَّ وُمٕم٤مذة أسمٞمف وضمدِّ

شمٕم٤مذمه٤م؟ وم٘م٤مل: سم٠مظم٤ٌمرمه٤م وآصم٤مرمه٤م ذم اًمٙمت٥م اًمتل إذا ىمرأَُت٤م ىمد قم٤مذَُتَم هب٤م ا.هـ 

(2). 

  سمٙمر اًم٘مٗم٤مل وىم٤مل أسمق: 

 ظمٚمـــٞمكم يمتـــ٤ميب ٓ َيٕمـــ٤مف وصـــ٤مًمٞم٤م

ــؼ ــؼ َُمْٕمَِم ــلم مل يٌ ــٞم٘مل طم ــ٤ميب قمِم  يمت
 

ــــ٤م  ــــ٤مٌل ووممَّ مج٤مًمٞم ــــؾَّ زم ُم  وإن ىم

 زاًمٞمــ٤ميــدري همُأهم٤مزًمــف ًمــق يمــ٤من 
 

 

 يمتـــ٤ميب ضمٚمٞمزـــ ٓ أظمـــ٤مف ُمالًمـــف

ٙمت٤ميب دًمٞمـٌؾ يمت٤ميب سمحٌر ٓ يٖمٞمض قمٓم٤مؤه

 حمـــّدث صـــدٍق ٓ لـــ٤مف ُمالًمٞمـــ٤م 

ومٛمـ اعم٤مل إن هم٤مض ُم٤مًمٞمـ٤مُيٗمٞمض قمكمَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .سمػموت-( ط: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م 822ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )ص: "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (8)

 .سمػموت-( ط: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م 824ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )ص: "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (2)
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 زم قمـــــــــغم ظمـــــــــػم هم٤ميـــــــــ٦مٍ 
 

ـــــؿَّ  ـــــ٤م صَم ـــــف دًٓمٞم  (8)إدٓزم وُمٜم

 

 ل

 وىم٤مل اسمـ إقمرايب: 

ـــؾُّ طمـــديثَٝمؿ ـــ٤م ٟمَٛم ـــ٤مُء ُم ـــ٤م ضمٚمً  ًمٜم

ــ ــَؿ ُمــ٤م ُم٣م ـــ قمٚمٛمٝمــؿ قمٚم  يٗمٞمــدوٟمٜم٤م ُِم
 

ـــٝمدا  ـــ٤ًم وُمِم ـــ٠مُمقٟمقن همٞمٌ ـــ٤مُء ُم  أًمٌَِّ

داً  ـــدَّ ـــ٤ًم ُُمً ـــ٤ًم ورأي ـــالً وشم٠مديٌ  وقم٘م
 

 

 ةٍ سمـــال ومتٜمـــ٦ٍم اُلِمـــك وٓ ؾمـــقء قِمنمـــ

ــقاٌت  ــ٧َم أُم ــ٢مْن ىُمٚم ــ٤مِذٌب وم ــ٧َم يم ــال أٟم  وم
 

ـــدا   وٓ ُيتَّ٘مـــك ُمـــٜمٝمؿ ًمًـــ٤مٟم٤ًم وٓ ي

 وإن ىمٚمــ٧َم أطمٞمـــ٤مٌء ومٚمًـــ٧َم ُُمٗمٜمَّـــدا
 

 ل

 سم٤مً.وُمٕمٜمك ُمٗمٜمداً: ُمٙمذّ 

ومٝمذه هل طمٞم٤مُة َُمـ ىمد ُُمٚمئ ىمٚمٌف سمح٥مِّ اًمٕمٚمؿ وآٟمٙم٤ٌمب قمٚمٞمف، وآٟمِمٖم٤مل 

سمت٘مٚمٞم٥م اًمقرق، وحتٌػم اًمدوم٤مشمر، وشمّمٗمُّح اًمٙمت٥م، واًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ، واًمتّمٜمٞمػ 

 واًمت٠مًمٞمػ.

وًم٘مد يم٤مٟم٧م  آُم٤مهلؿ وـمٛمقطم٤مَتؿ ذم هذا يمٌػمة، ومٚمقٓ آُم٤مهلؿ عم٤م صٜمَّٗمقا وٓ 

 أًمَّٗمقا.

  إُمُؾ ُمذُمقٌم ًمٚمٜم٤مس إٓ ًمٚمٕمٚمَمء؛ ومٚمقٓ ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي :

ٗمقا ا.هـ   . (2)أُمٚمٝمؿ عم٤َم صٜمَّٗمقا وٓ أًمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-ٕمٍمي٦م ( ط: اعمٙمت٦ٌم اًم823-824ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )ص: "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (8)

 .سمػموت

( 88/212) "ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري"ذم  ٟم٘مٚمف قمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر  (2)

 .اًمري٤مض-ط: دار اًمًالم 
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الً أُمالً يمٌػمًا ذم اًمٕمٚم ؿ واًمتٕمٚمٞمؿ، واًمدقمقة ومٞمٜمٌٖمل ًمٓم٤مًم٥ِم اًمٕمٚمِؿ أن يٙمقن ُم١مُمِّ

 واإلرؿم٤مد، واًمٜمّمح واًمتقضمٞمف.

ـَ اًمٌحقِث واعم١مًمٗم٤مت ًمتٙمقن  وأن يٙمقن ُم١مُمِّالً ذم ادِّظم٤مر أيمؼم قمدٍد ممٙمـ ُِم

٥ٌم ومٞمف.  صدىم٦ًم ضم٤مري٦ًم ًمف سمٕمد ُمقشمف، وم٢منَّ هذا إُمَؾ حمٛمقٌد ُمرهمَّ

َِٔ أؾطٌ ايكسبات إىل اهلل َِٔ أق٣ٛ ٚضا٥ٌ ايعًِ تعاىل * ايتأيٝـ   ٚايتَّعًِٝ:، ٚ
هذا؛ وإنَّ شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٥م اًمنمقمٞم٦م، وٟمٗمع اعمًٚمٛملَم سمذًمَِؽ ُيٕمتؼم ُِمـ أومْمؾ 

 وُِمـ أقمٔمؿ ُم٤م شُمًتٖمؾُّ سمفوُِمـ أىمقى وؾم٤مئؾ آٟمتٗم٤مع، اًم٘مرسم٤مت إمم اهلل ضمؾَّ وقمال، 

 إوىم٤مت، وشَمٙمثُر ومٞمف آؾمتٗم٤مدة.

 ًم٘مقل واُمتث٤مًٓ ...  :اعمٕمروف سمـ)اسمـ اعمٚم٘مـ( ر اإلُم٤مم أسمق طمٗمص قمٛمىم٤مل 

 .(8)ا.هـ اًمتحّمٞمؾ ـمري٘مل أطمد اًمتّمٜمٞمػ: واًمتٗمْمٞمؾ اًمٗمْمؾ أوزم اًمٕمٚمَمء

ٌٙمل و ًُّ دة،  :ىم٤مل اإلُم٤مم اًم ـَ اًمٕمٚمؿ ُمتٕمدِّ اعم٘مّمقد أنَّ أوضمف آٟمتٗم٤مع ُِم

وُمٜمٝم٤م: اًمتٕمٚمٞمؿ، واًمتَّٕمٚمُّؿ، واًمت٠مًمٞمػ، واًمٙمت٤مسم٦م، وُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٙمت٥م ًمتّمحٞمحٝم٤م، وأىمقى 

ُمـ ا.هـ  .(2)ذًمَِؽ اًمتّمٜمٞمػ واًمت٠مًمٞمػ ًمٓمقل سم٘م٤مئف قمغم ُمرِّ اًمزَّ

  ت اًمدقمقة يمثػمة ُمٜمٝم٤م: اًمدقمقة إمم اهلل جم٤مٓ:وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمثٞمٛملم

وُمٜمٝم٤م اًمدقمقة إمم ،بادَآتٌشمٕم٤ممم سم٤مخلٓم٤مسم٦م، وإًم٘م٤مء اعمح٤مضات، وُمٜمٝم٤م اًمدقمقة إمم اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: دار اهلجرة ًمٚمٜمنم 8/212) "اًمٌدر اعمٜمػم ذم الري٩م أطم٤مدي٨م اًمنمح اًمٙمٌػم"اٟمٔمر:  (8)

 اًمري٤مض. –واًمتقزيع 

( ًمٞم٤مؾملم خمدوم. ط: دار 2/261) "أطمٙم٤مم اًمٙمت٥م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل"ٟم٘مالً ُِمـ يمت٤مب:  (2)

 .اًمري٤مض-يمٜمقز أؿمٌٞمٚمٞم٤م 
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 ٕؼٌافديـٌظـٌضريؼٌافتٖفٔػبافتٖفٔػٌوٌاًمدقمقة إمم اهللاهلل سمحٚم٘م٤مت اًمٕمٚمؿ، وُمٜمٝم٤م 

 .(8)ا.هـ 

َ ذم هذا اجل٤مٟم٥م، أو يثٌَِّط وم ٍؾ أن ُي٘مٍمِّ ـٍ ُم١مهَّ ال يٜمٌٖمل ًمٓم٤مًم٥ِم قمٚمٍؿ ُمًتٗمٞمٍد ُمتٛمٙمِّ

ًا ومٞمف، طم٤مصم٤َّمً قمٚمٞمف، ُمرهم٤ٌمً   ومٞمفقمٜمف سم٘مقٍل أو ومٕمٍؾ، سمؾ يٜمٌٖمل ًمف أن يٙمقن ُم٤ًمرقم٤مً إًمٞمف، جمدَّ

الً ٟم٤موج٤مً.  ُم٤مدام ُم١مهَّ

 * اإلقباٍ ع٢ً ايعًِ ٚايبخح ٚايتأيٝـ أح٢ً ٚأيرُّ األغػاٍ:

ـُ و غ ًمٚمٕمٚمؿ واًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ  -واهللِ –ٟمح ـَ اًمتَّٗمرُّ ُم٤م وضمدٟم٤م أًمذَّ وأطمغم ُِم

ؼ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل، وآسمتٕم٤مد قمـ يمثرة آظمتالط سم٤مًمٜم٤مس، ومْ واًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕم٤ٌمدة هلل شمٕم٤ممم وِ 

ُـّ ًمٚمٛمٙم٨م سملم اًمٙمت٥ُِم واًمدوم٤مشمر ويٕمٚمُؿ اهلل أٟمَّٜم٤م ٟمح٥مُّ اًمٕمزًم٦م اًمنمقمٞم٦م،  وٟمرشم٤مح وٟمٓمٛمئ

وآظمتالء هب٤م، واًمٌُٕمد قمـ اًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل، وآٟمِمٖم٤مل سمًٗم٤مؾمػ ، إىمالم وسير

حؿ واًمٕمٔمؿ واًمٕمّم٥م، ومٚمٚمف  م واًمٚمحؿ واًمِمَّ إُمقر، وم٘مد أذب اًمٕمٚمؿ اًم٘مٚم٥م واًمدَّ

َـّ وأ  ، وًمف اًمٗمْمؾ وطمده، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.ضمزلاحلٛمُد قمغم ُم٤م ُم

 :(2)اعم٘مريزي ويمثػماً ُم٤م ُأردُِّد ذم ٟمٗمز ىمقَل اإلُم٤ممِ 

ـِ اًمٚمَّٝمـِق مجٚمـ٦مً  ٤مس طمتَّـك وإن ضمٚمُّـقا  وىَمْد َأقْمَرَوـ٧ْم ٟمٗمزـ قمـ  وَُمٚم٧َّْم ًمِ٘م٤مَء اًمٜمَـّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-( ط: دار اًمثري٤م ًمٚمٜمنم 6/86) "جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم" اٟمٔمر: (8)

 اًمًٕمقدي٦م. 

ق إمم اًم٘مراءة وـمٚم٥م "(. ٟم٘مالً ُِمـ يمت٤مب: 8/22) "ُدرُر اًمٕم٘مقِد اًمٗمريدة" ذم يمت٤مسمف: (2) اعمِمقِّ

 ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م. –ار قم٤ممل اًمٗمقائد ( ط: د3ًمٕمكم سمـ حمٛمد اًمٕمٛمران )ص: "اًمٕمٚمؿ
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ــ٤مَر  ــد اهلل–وص ــ٤مهِمكم -سمحٛم ــٖمكم وؿم  ؿُم
 

 ومقائد قِمٚمٍؿ ًم٧ًُم ُِمــ ؿُمـٖمِٚمٝم٤م َأظْمُٚمـقا
 

 

ــــدٍ  ــــ٥ٌم ًمٗمقائ ــــل يم٤مشم ــــقرًا ُيراقم  ومٓم

ــــ٤مُمٌع               ــــدِرَي ضم ــــِؿ َص ــــ٦ًم ًمٚمٕمٚم  وآوٟم
 

تَِٝم٤م ىمــد ضم٤مءٟمــ٤م اًمٕم٘مــُؾ    واًمٜمَّ٘مــُؾ سمّمـحَّ

ــُٚمق   ًْ  ومتزيمـق سمـف ٟمٗمِزــ وقمــ مهِّٝمـ٤م شَم
 

 ل

  ـُ اًم٘مٞمؿ ٤مق اًمٕمٚمؿ وم٠مقمٔمُؿ ؿمٖمٗم٤ًم  وصدَق اإلُم٤مُم اسم ٤م قُمِمَّ طملم ىم٤مل: وأُمَّ

ـَ  سمف، وقِمِم٘م٤ًم ًمف ُِمـ يُمؾِّ قم٤مؿمٍؼ سمٛمٕمِمقىِمِف، ويمثػٌم ُمٜمٝمؿ ٓ َيِمَٖمُٚمف قمٜمف أمجُؾ صقرٍة ُِم

 .  (8)اًمٌنم ا.هـ 

ِ٘: * خسُٚج عصاب١ٍ ؾاغ١ًٍ ُتجبِّط َِٔ غأِْ  عٔ ايبخِح ٚايتأيٝـ ُٚتخكِّس 
حمًقسم٦م ّم٤مسم٦ٌم وم٤مؿمٚم٦ٌم ُُمٕمج٦ٌٌم ُمٖمرورٌة ٘مد ظمرضم٧م ذم أوٟم٦ِم إظمػمة قمِ وسمٕمُد: وم

، وأنَّ !! اًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ، وشمرى أن ًمٞمس صَمؿَّ وم٤مئدة ُمٜمف قمغم ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ شمثٌُِّط قمـ

ٗمف، واعم١مًمِّػ إذاًمٕمٚمَؿ ُيٜمًك !! هذه اًمِٗمٙمرة وُم٤م  !!؛ ا أًمَّػ يٜمًك ُم٤م أودقمف ذم ُم١مًمَّ

ظمٞمٚم٦م  وشمْمٞمٞمٕمٝمؿ  ٞم٦م، وٟٓمِمٖم٤مهلؿ سم٤مًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م،إٓ ًمْمٕمِػ طمّمٞمٚمتٝمؿ اًمٕمٚمٛماًمدَّ

ـَ اًمريم٤ميم٦ِم ًمٙمثػٍم ُمِ  ـَ اًمُٕمج٥ِم سمَِم أوشمقا ُِم ـَ إوىم٤مِت، ُمع ُم٤م اسمتالهُؿ اهلل شمٕم٤ممم ُِم

ٌػمًا اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واهلزل اعمٜمٝمجل، ئمـ اًمقاطمُد ُمٜمٝمؿ أٟمَّف سم٠مظمِذه ًمٌٕمض اًمٙمت٥م ىمد ص٤مر يم

ص ذم إُمقر، واًمتالقم٥م سم٤مًمنميٕم٦م، ذم اًمٕمٚمؿ، ُمرضمٕم٤ًم ومٞمف، ومٞمزيِّـ ًمف اًمِمٞمٓم٤من اًمتَّ  خرُّ

ظمٞمٚم٦م، ومٞم٠ميت سم٤مًمٕمج٤مئ٥م واًمٖمرائ٥م، وسم٤مًم٘م ـَ إومٙم٤مر اًمدَّ ٤ٌمئح ومٞمخرج ُم٤م سمرأؾمف ُِم

 .واعمٜمٙمرات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 16)ص: "روو٦م اعمُحٌِّلم وٟمزه٦م اعمِمت٤مىملم"اٟمٔمر:  (8)
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ؾ، ومٞمذمُّ اًمٌح٨َم واًمت٠مًمٞمَػ وأهَٚمف، ويرى أنَّ ذًمَِؽ  ًَ وسمٕمْمٝمؿ ي١مشمك ُِمـ ىمٌٞمؾ اًمَٙم

 ًمألوىم٤مِت !!، وٓ وم٤مئدة ومٞمف !!. ُمْمٞمٕم٦م

هر، مل يًٌ٘مٝمؿ إًمٞمف أطمٌد، طمتَّك إ ـَ وهذا ُِمـ قمج٤مئ٥م وهمرائ٥م اًمدَّ قمداء ُِم

ون أنَّ ذم  اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمنميملم واعمجقس واًمٕمٚمَمٟمٞملم وهمػمهؿ يمّٚمٝمؿ ي٘مرُّ

ـَ اًمٗمقائد ُم٤م ٓ حُتَم.  اًمت٠مًمٞمػ اؾمتٖمالًٓ قمٔمٞمًَم ًمألوىم٤مِت، وومٞمف ُِم

٤م أنَّ اعمَ٘مقًم٦م اًم٤ٌمئرة خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع واًمٕم٘مؾ واًمٗمٓموشمِْٚمَؽ  رة واحِلّس، وىم٤مئٚمٝم٤م إُمَّ

 ممًقخ اًمٗمٓمرة، أو ُمًٚمقب اًمٕم٘مؾ.يٙمقن 

وسمٕمْمٝمؿ ىمد يٙمقن قم٘مٚمف ُمقضمقدًا؛ ًمٙمـ حيٛمٚمف قمغم ذًمَِؽ احل٘مُد واحلًُد عمَِـ 

ٜمف اهلل ذم اًمٕمٚمؿ واًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ واًمٜمٝمٛم٦م ذم ذًمؽ، واجلّد وآضمتٝم٤مد ذم  ُمٙمَّ

 ّمٞمؾ واًمٌذل. اًمتح

ة  اء ُمٕم٤مٟم٤مشمف ُمـ وم٢منَّ احل٤مؾمد احل٤مىمد شمّمدُر ُمٜمف أقمَمٌل ضمٜمقٟمٞم٦م ًمِِمدَّ هذا اًمدَّ

 ٤ًم قمغم ص٤مطمٌف، ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.اًمُٕمْم٤مل، ويمٗمك سمف قمذاسم

صمؿَّ إنَّ اًمٗمراغ وشمْمٞمٞمع إوىم٤مت جيٕمؾ اًمِمخص يتٞمف شمٞمٝم٤مً ؿمديدًا، ويتخٌَّط الٌُّٓم٤ًم 

ـُ واعمِم٤ميمؾ، وم٢منَّ قمجٞم٤ٌمً، ومتّمدر ُمٜمف اًمٕمج٤مئ٥م واًمٖمرائ٥م ، والرج ُمـ حت٧م ىَمَدُِمِف اًمٗمت

اًمٜمٗمَس إن مل شمِمٖمٚمٝم٤م سم٤محلؼِّ واًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ ؿمٖمٚمتؽ سم٤مًم٤ٌمـمؾ واًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل واًمٌدع 

 واعمٕم٤ميص وآؾمتٓم٤مًم٦م ذم أقمراض اعمًت٘مٞمٛملم. 
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اء اًمٗمراغ وشمْمٞمٞمع إوىم٤مت، وإٓ  وُم٤م إٟمٙم٤مر ومْمؾ اًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ إٓ ضمرَّ

اهلل إٓ أن يٙمقن ُمًٚمقب اًمٕم٘مؾ أو ممًقخ اًمٗمٓمرة. ٟم٠ًمل  ومَٛمـ يٜمٙمر ذًمَِؽ ؟!!

 .(8)اًمًالُم٦م 

دون أظمذ اًمٜم٤مس اًمٞمقم يزهِّ  :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م صديؼ طمًـ ظم٤من اًم٘مٜمقضمل

 ،ومجع اًمِمٛمؾ أظمرى ،ذم اًمٕمٚمؿ ويٜمتٗمرون ُمٜمف ويِمتٖمٚمقن قمٜمف سمتزاطمؿ اًمٗمتـ شم٤مرة

ويمذا ؿم٠من ، إمم أن يم٤مد يرشمٗمع مجٚم٦م ؛ويمثرةاخلقض ومٞمَم ٓ يٕمٜمٞمف ،وسم٘مٚم٦م اًمرهم٤ٌمت ومٞمف

وٓ يزال يزيد طمتك يّمؾ إمم هم٤مي٦م هل  ،ىمٚمٞمالً ىمٚمٞمالً  ئؾم٤مئر اًمّمٜم٤مئع واًمدول وم٢مهن٤م شمٌتد

 .(2)ـ ا.ه ومٞم١مول أُمره إمم اًمٖمٞم٦ٌم ذم ُمٝم٤مد اًمٜمًٞم٤من ،صمؿ يٕمقد إمم اًمٜم٘مّم٤من ،ُمٜمتٝم٤مه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـَ صدىم٦م احلٛمقي 413-3/414) "اعم٘مٗمَّك اًمٙمٌػم"ذم  ذيمر اعم٘مريزي  (8) ( اًمٕمالُم٦َم اسم

( أٟمَّف يم٤من يمثػم آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٕمٚمؿ دائؿ اًمتحّمٞمؾ ًمف. وذيمر قمـ احل٤مومظ 211)ت:

، اعمٜمذري  ِة احلرِّ أٟمف ىم٤مل: دظمٚم٧ُم قمٚمٞمف يقُم٤ًم وهق ذم هٍب حت٧م إرض؛ ٕضمِؾ ؿِمدَّ

 . وم٘مٚم٧ُم ًمف: ذم هذا اعمٙم٤من؟ وقمغم هذا احل٤مل؟!-يٕمٜمل سم٤مًمت٠مًمٞمػ–وهق يِمتٖمؾ 

 وم٘م٤مل: إذا مل أؿمتٖمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ ُم٤مذا أصٜمع؟

ُع قمنمَة أرـم٤مل، وإظُمرى  ًَ ىم٤مل اعمٜمذري: إٟمَّف ُوضِمَد ذم شَمِريَمتِِف حم٤مسمر صمالث: أطمده٤م: شَم

ًمٚمٕمٛمران  "اعمِمقق إمم اًم٘مراءة وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ" يمت٤مب: شمًٕم٦م، واًمث٤مًمث٦م صمَمٟمٞم٦م ا.هـ. ٟم٘مالً ُِمـ

 .ُمٙم٦م –( ط: دار قم٤ممل اًمٗمقائد 38-32)ص:

ط: ُمٙمت٦ٌم اًمٗمالح ت: قم٤مدل اًمًٞم٤مهمل. ( 36)ص: "احلٓم٦م ذم ذيمر اًمّمح٤مح اًمًت٦م"اٟمٔمر:  (2)

 دُم٤مج.–
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 ىم٤مل اعمزي قمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وأقمجٌٜمل ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم اعمُزي ،

ٓ يٚمتٗمتقن إمم يمتٌؽ وٓ إمم ًمف:إٟمَّؽ شمتٕمٜمَّك ذم شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٥م وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م، واًمٜم٤مس 

، واحلؼُّ ٓ يْمٞمع ا.هـ   .(8)شمّمٜمٞمٗمَؽ !؛ وم٘م٤مل: ي٤م سُمٜملَّ إنَّ هذا هق احلؼُّ

  يـ اًم٘م٤مؾمٛمل ث - ىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد مج٤مل اًمدِّ قمـ ٟمٗمًف وهق يتحدَّ

٦م َٗمَؼ زم سمحٛمده شمٕم٤ممم ىمراءة صحٞمح ُمًٚمٍؿ سمِتَمُِمِف رواي٦ًم ذم -قمـ قمٚمقِّ اهلٛمَّ : وىمد اشمَّ

أرسمٕملم يقُم٤مً، وىمراءة ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف يمذًمؽ ذم واطمد وقمنميـ يقُم٤مً، وىمراءة اعمقـم٠م 

ٌؾٔفٌيمذًمؽ ذم شمًٕم٦م قمنم يقُم٤مً،  ٌافَِؿ ٌشٓق ٌتهحٔح ٌمع ٌافتٓذيب ٌهتذيب وؿراءة

ِنٌ  .َٔتِِفٌدمٌٕحقٌظؼةٌأيامٌٍوََتْ

ٌافًَُؾٌ ٌافالئُؿ ا ٌأُّيه ٌظْؽ ، واطمرص قمغم قمزيز وىمتَِؽ سمدرس اًمٕمٚمؿ ؾدع

 .(2)وإطم٤ًمن اًمٕمٛمؾ ا.هـ 

: ىمقل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ اعمثٌِّٓملم اًمُٙم٤ًممم ىمٚم٧ُم: وذم ه١مٓء 

 .قمٚمٞمٝم٤م شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ اًمتل هل زسمدة أقمَمرهؿ ٦م، شمدلُّ دُم٤مء ُمـ اًمٕمٚمَمء قمٚمٞمَّ اًم٘مُ  ؿُ يم٤مٟم٧م مِهَ 

ؿ اًمٓمالب وٕمٗم٧م، ومّم٤مروا يٓمٚمٌقن مِه  أيمثر شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ دصمرت، ٕنَّ  أٓ إنَّ 

 اعمختٍمات، وٓ يٜمِمٓمقن ًمٚمٛمٓمقٓت.

 صمؿ اىمتٍموا قمغم ُم٤م يدرؾمقن سمف ُمـ سمٕمْمٝم٤م، ومدصمرت اًمٙمت٥م ومل شمٜمًخ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت: ُمرزوق قمكم ( 23-24)ص: "اًمتٕمريػ سمآداب اًمت٠مًمٞمػ"ذم  ذيمره اًمًٞمقـمل  (8)

 .اًمؽماث اإلؾمالُملط: ُمٙمت٦ٌم إسمراهٞمؿ. 

( ط: 66-62ًمٕمكم اًمٕمٛمران )ص: "اعمِمقق إمم اًم٘مراءة وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ"ٟم٘مالً ُِمـ يمت٤مب:  (2)

( ط: دار اًمٙمت٥م 264)ص: "ىمقاقمد اًمتحدي٨م"سمٜمحقه:  واٟمٔمر ُمٙم٦م.-دار قم٤ممل اًمٗمقائد 

 سمػموت.–اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
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ٚمٗم٧م ُمـ ومًٌٞمؾ ـم٤مًم٥م اًمٙمَمل ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ آـمالع قمغم اًمٙمت٥م اًمتل ىمد ال

مهٛمٝمؿ ُم٤م يِمحذ  اعمّمٜمٗم٤مت، ومٚمٞمٙمثر ُمـ اعمٓم٤مًمٕم٦م وم٢مٟمف يرى ُمـ قمٚمقم اًم٘مقم وقمٚمقِّ 

ٌمـٌؾائدة.ٌوماٌخيِقٌـتاٌبٌٌوحيرك قمزيٛمتف ًمٚمجد، ،ظم٤مـمره

وأظقذٌباهللٌمـٌشرٌهٗٓءٌافذيـًٌٕارشهؿ،ٌٌٕٓرىٌؾٔٓؿٌذاٌمهةٌظافٔةٌؾَٔتديٌ

 .(8)ا.هـ هباٌادٌتدي،ٌوٌٓصاحبٌورعٌؾًٔتٍٔدٌمْفٌافزاهد

 * خُٛض ٖرٙ ايعصاب١ ِؾٞ أعساض املؤيِّؿني املطتكُٝني:

وٓ همراسم٦م أظمل ـم٤مًم٥َم اًمٕمٚمؿ أن دِمَد ُِمـ هذا اًمّمٜمػ قمّم٤مسم٦ًم طم٤مىمدة طم٤مؾمدة، 

،  ،وم٤مرهم٦م و٤مئٕم٦م َتٛمزُ  ـٍ وشمٚمِٛمُز، وشمٖمت٤مُب، وشمٜمؿُّ ر، وم٢مٟمَّٜم٤م ذم زُم تقىمَّع ومٞمف ٟموشمثٌِّط، وشُمٜمٗمِّ

ـَ اًمٗمتـ واعمّم٤مئ٥ِم.  اعمًتحٞمؾ ُِم

ؾ، اعمًتٖمؾُّ ٕوىم٤مشمف يمالُم يمَم أٟمَّف  ، واعم١مًمِّػ اعم١مهَّ ـُ ٤م اًم٤ٌمطم٨ُم اعمتٛمٙمِّ ك أهيُّ ٓ ييُّ

الً، وقمغم اًمٕمٚمؿ  هذه اًمٕمّم٤مسم٦م اًمٗم٤مؿمٚم٦م ومٞمَؽ وذم ضمٝمقِدَك اعم٤ٌمريم٦م، ُم٤م ُدُم٧م ُم١مهَّ

اإلُم٤مُم٦م  شمرقٍّ وازدي٤مٍد، وذم ـمريِؼ  واًمتٕمٚمٞمؿ ُُم٘مٌالً، وًمٚمٕمٛمر واًمقىم٧م ُمًتٖمالً؛ وم٢مٟمَّؽ ذم

يـ، وم٤م ٜمَّؽ احل٤مؾمدون اًمٗم٤مؿمٚمقن.ذم اًمدِّ  صؼم إنَّ وقمد اهلل طمٌؼ، وٓ يًتخٗمَّ

ـٍ  ـــ٤مقم ـــ٦م ـم ــــ ُم٘م٤مًم ـــ٤مٍج ُِم ـــ٧ُم سمٜم  وًمً

 وَُمـ ذا اًمـذي يٜمجـق ُمــ اًمٜمـ٤مس ؾمـ٤معم٤م
 

 وًمق يمٜمـ٧ُم ذم همـ٤مٍر قمـغم ضمٌـٍؾ وقمـرِ  

ٞمَتِل ٟمِنـ
 وًمق هم٤مب قمـٜمٝمؿ سمـلم ظَمـ٤مومِ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 413)ص: "صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر:  (8)
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ُُٛق َٚاي َٔ ايَكِدَح ِؾٝ٘  َِ ِ٘ٛ* ال بدَّ يًُؤيِّـ املطتكِٝ  ٌَ احُلطَّاد: ع ِؾٞ ِعسِض  َِٔ ِقَب

 ـَ ىم٤مل اًمٕمت٤َّميب ًَ ؛ وم٢من أطم مِّ : َُمـ َصٜمََع يِمت٤َمسم٤مً وم٘مد اؾمتنُِمف ًمٚمٛمدِح واًمذَّ

ض ًمٚمِمتؿ، واؾمتُ٘مِذَف سمٙمؾِّ ًم٤ًمن  وم٘مد اؾمتُٝمِدَف ًمٚمحًد واًمٖمٞم٦ٌم، وإن أؾم٤مء وم٘مد شمٕمرَّ

 .(8)ا.هـ 

  اعمُّمٜمُِّػ ُمرَصٌد ًمًٝم٤مم اعمٕمؽمولم اًمٓم٤مئِم٦م، وىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل :

 .(2)وٟم٤ٌِمِل اجل٤مهٚملم اًمتل هل قم٤مري٦م همػم رائِم٦م ا.هـ 

  ٌاشتُِٓدَفٌ: وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمثٞمٛملم ٌؾَد ٌأفَّػ وًمٙمـ اًمذي ، َمـ

ٕمٜمل قمغم اًمت٠مًمٞمػ أُمران:  ؿمجَّ

ؼ ذم اعم٤مدة اًمتل  يريد أطمدمه٤م: أنَّ اعم١مًمَِّػ حيرص هم٤مي٦َم احلرص قمغم أن يتٕمٛمَّ

 اًمت٠مًمٞمػ ومٞمٝم٤م. وهذه وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م ًمٚمٛم١مًمِّػ.

ؼ سمف ؼ ومٞمٝم٤م وىمٞمَّد ُم٤م شمٕمٛمَّ ذم هذه اعم١مًمٗم٤مت ومتٛمٙم٨م ذم  أِوػ إمم ذًمَِؽ أٟمَّف إذا شمٕمٛمَّ

 . (4)يمثر ا.هـ ٟمٗمًف أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤مُمع"أظمرضمف اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم  (8) ًَّ ( 2/214) "اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم

 اًمري٤مض.  –( ط: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 8163سمرىمؿ )

سمػموت. ت: –( ط: دار قم٤ممل اًمٙمت٥م 21)ص: "سملم اعمّمٜمِّػ واًم٤ًمرق اًمٗم٤مرق"اٟمٔمر:  (2)

 هالل ٟم٤مضمل.

٦م اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم"اٟمٔمر:  (4) ( ط: دار 421)ص: "اًمدرُّ اًمثَّٛملم ذم شمرمج٦م وم٘مٞمف إُمَّ

 ُمٍم. شم٠مًمٞمػ: قمّم٤مم اعمري.–ة ػماًمٌّم
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َّا إىل *   ِغُاز ايبخِح ٚايتأيٝـ:خَٛض ٖ

ـُ –وإيِّ ٟم٤مُسك  ٤م اًم٤ٌمطم٨م اعم١مًمِّػ اعمتٛمٙمِّ سمٕمقِن اهلل شمٕم٤ممم وشمقومٞم٘مف سمٙمت٤مٍب  -أهيُّ

ـَ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، وأىمقال اًمًٚمػ وإئٛم٦م،  ومٞمف اًمُٖمٜمٞم٦م واًمٙمٗم٤مي٦م، حمِمقٍد سم٤مٕدًم٦م ُِم

ـَ أداب  احل٨مِّ  واًمرؿمد واهلداي٦م ذم قمغم اًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ، وومْمؾ ذًمَِؽ، سمَم ومٞمف ُِم

ة سم، (8)٦م اعمٛمتٕماًمتل يٚمتزُمٝم٤م اعم١مًمِّػ، وإسمقاب واًمٗمّمقل  رر ٗمقائد و٤مًماعمحِمقَّ اًمدُّ

ٗم٤مً ُمثَٚمف  اعمتٕمٚمِّ٘م٦م هبذا اعمقوقع، ذم سم٤مسمِِف إمم اعم٠مظمقذة ُِمـ سمٓمقن اًمُٙمت٥م، سمَم ىمد ٓ دمد ُم١مًمَّ

 . (2)طم٥ًم ُم٤م ٟمٕمٚمُؿ يقُمٜم٤م هذا

٤م اًم٤ٌمطم٨ُم  ؽ، ومٝمٞم٤َّم إمم همَمر اًمٌح٨ِم هذا اًمٙمت٤مب، وًمت٘مّر سمف قمٞمٜمُ  اعم١مًمُِّػ ومٚمٞمٝمٜمِؽ أهيُّ

ٌؼ ًَّ ٌافِىٔػٌ"ُمرؾمقٍم قمٚمٞمٝم٤م سمـ:  ومٞمف، حت٧م راي٦مٍ  واًمت٠مًمٞمػ، وإمم طمقز اًم ٌاجلقِّ هتٔئة

 ."خلقضٌِؽََمِرٌافٌحِثٌوافتٖفٔػ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قمـ  ضمٕمٚم٧ُم ومٝمرؾم٦م واؾمٕم٦م ًمألسمقاب واًمٗمّمقل واعم٤ًمئؾ اعمٝمٛم٦م ذم آظمر اًمٙمت٤مب، سمَم ُيٖمٜمل (8)

 ذيمره٤م ذم اعم٘مدُم٦م، ومراضمع اًمٗمٝمرس ًمتزداد ؿمقىم٤ًم إمم ُم٤م يِمٌع رهمٌتََؽ. واهلل اعمقومؼ.

اًمتٕمريػ سمآداب "مل أضمد يمت٤مسم٤ًم ُأًمَِّػ ذم هذا اعمقوقع ؾمقى رؾم٤مًمتلم؛ إومم: سمٕمٜمقان:  (2)

ًا، ٓ شمزيد قمغم قمنم صٗمح٤مت  "اًمت٠مًمٞمػ ًمإلُم٤مم اًمًٞمقـمل، وهل رؾم٤مًم٦ٌم خمتٍمٌة ضِمدَّ

 خمتٍٍم. وـُمٌٕم٧م ذم ُمٙمت٦ٌم اًمؽماث سم٤مخلطِّ اًمٙمٌػم، و
ٍ
٘مٝم٤م ُمرزوق قمكم إسمراهٞمؿ ذم ضمزء ىمد طم٘مَّ

 اإلؾمالُمل.

 عم١مًمِّٗمف: زيد سمـ حمٛمد اًمرُم٤مي. "إرسمٕمقن ُِمـ أؾم٤ٌمب وأهار اًمت٠مًمٞمػ"واًمث٤مٟمٞم٦م: سمٕمٜمقان: 

 وهٜم٤مك ُم٘م٤مٓت قمديدة خمتٍمة ًمٌٕمِض أهؾ اًمٕمٚمؿ.

٥م ُم٤م رأي٧ُم، وٓ ُم٤م ٟمع ُِمـ وضمقِد رؾم٤مئؾ ُمتٕمٚمِّ  ًْ ٘م٦ٍم هبذا اعمقوقع مل أـمَّٚمع قمٚمٞمٝم٤م، هذا طم

 واهلل أقمٚمؿ. 
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، واًمّمدَق ، واًمٜمٍَم واًمتٛمٙملمَ ؾم٤مئٚملم اهلل ضمؾَّ وقمال اًمٕمقَن واًمت٠ميٞمدَ 

واإلظمالَص، وأن يٜمٗمٕمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم هبذا اًمٕمٛمؾ اعمتقاوع، وجيٕمٚمف ؾم٤ًٌٌم  إلطمٞم٤مء اعمٙمت٤ٌمت 

ومٚمٕمؾَّ هبذا اإلؾمالُمٞم٦م، وشمٙمثػِم ؾمقاده٤م، وم٢منَّ أقمَمرٟم٤م ىمّمػمة، وأقمَمًمٜم٤م وُم١مًمٗم٤مشمٜم٤م ىمٚمٞمٚم٦م، 

َـّ ذم اإلؾمالماعم١مًمَّػ ٟم ؾمٜم٦ًَّم  ٙمت٥ًم ومٞمف أضمقر ُمئ٤مت اعم١مًمٗم٤مت، وم٢مٟمَّف ؾمٜم٦ٌَّم طمًٜم٦ٌم، وَُمـ ؾم

ـَ إضمِر ُمثؾ أضمقر َُمـ شمٌٕمف ٓ يٜم٘مص ُِمـ أضمقرهؿ ؿمٞمئ٤مً، وَُمـ دلَّ  طمًٜم٦مً  يم٤من ًمف ُِم

واهلل يمريٌؿ، وهق ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ، وٓ طمقل وٓ قمغم هدى ومٚمف ُمثُؾ أضمِر وم٤مقمٚمف، 

 ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ.

 يمتٌف

قمٞمؿ  أسمق قمٌد اًمرمحـ ُمٕم٤مذ سمـ أمحد سمـ وم١ماد اًمزَّ

 قمٗم٤م اهلل قمٜمف

* * * * * 
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اًمِٙمت٤َمسَم٦ُم وؾمٞمٚم٦ٌم ُِمـ أقمٔمِؿ اًمقؾم٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م اًمتل ذقمٝم٤م اهلل ضمؾَّ وقمال، وومٞمٝم٤م 

ُع اًمٙمريؿ. ـَ اًمَٗمقائد ُم٤م ٓ حُتَم، وىمد طم٨مَّ قمٚمٞمٝم٤م اًمنمَّ  ُِم

٤م إذا ٟمصَّ قمٚمٞمٝم٤م  ٤م ُمنموقم٦ٌم ُم٤م داُم٧م ُم٤ٌمطم٦م، أُمَّ ويمؾُّ وؾمٞمٚم٦ٍم إمم هم٤مي٦ٍم حمٛمقدٍة؛ وم٢مهنَّ

 وٓ ضمدال.اًمنمُع؛ ومٝمل ُمنموقم٦ٌم سمدون ؿمؽٍّ 

 * قاعد٠ ايٛضا٥ٌ هلا أحهاّ املكاصد:

، وهل: )اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد(، ىم٤مقمدٌة ذقمٞم٦ٌم ةوأصؾ هذه اًم٘م٤مقمد

ره٤م اًمٕمٚمَمء ذم يمتٌٝمؿ، وهل  ـَ اًم٘مقاقمد اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم اإلؾمالم.ىمرَّ  ُِم

  واعمٗم٤مؾمد٦م اعمّم٤محل اٟم٘م٤ًمم ذم: ومّمٌؾ:ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمزُّ سمـ قمٌد اًمًالم 

 .واعم٘م٤مصد اًمقؾم٤مئؾ إمم

 ويمذًمؽ وؾم٤مئؾ، واًمث٤مي ُم٘م٤مصد، أطمدمه٤م: ضسم٤من واعمٜمدوسم٤مت اًمقاضم٤ٌمت

 وًمٚمقؾم٤مئؾ وؾم٤مئؾ، : واًمث٤مي. ُم٘م٤مصد أطمدمه٤م: ضسم٤من واعمحرُم٤مت اعمٙمروه٤مت

 أرذل إمم واًمقؾمٞمٚم٦م اًمقؾم٤مئؾ، أومْمؾ هل اعم٘م٤مصد أومْمؾ إمم وم٤مًمقؾمٞمٚم٦م اعم٘م٤مصد، أطمٙم٤مم

 .(8)ا.هـ واعمٗم٤مؾمد اعمّم٤مًمح ؽمشم٥مسم اًمقؾم٤مئؾ شمؽمشم٥م صمؿ اًمقؾم٤مئؾ، أرذل هل اعم٘م٤مصد

 ُمقارد إطمٙم٤مم قمغم ىمًٛملم:اًمٕمالُم٦م اًم٘مراذم ىم٤مل و : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.23-8/24) "ىمقاقمد إطمٙم٤مم وُمّم٤مًمح إٟم٤مم"اٟمٔمر:  (8)
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ووؾم٤مئؾ: وهل اًمُٓمُرق  تْمٛمٜم٦م ًمٚمٛمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ذم ٟمٗمًٝم٤م.ُم٘م٤مصد: وهل اعم

اعمٗمْمٞم٦م إًمٞمٝم٤م، وطمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ ُم٤م أومْم٧م إًمٞمف ُمـ حتريؿ وحتٚمٞمؾ، همػم أهن٤م أظمٗمض رشم٦ٌم 

 .(8)ُمـ اعم٘م٤مصد ذم طمٙمٛمٝم٤م ا.هـ

  هذه اًم٘م٤مقمدة سمٌٞم٤مٍن ُمٗمٞمٍد، ىم٤مل ومٞمف: وىمد سملمَّ اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ؾ إًمٞمٝم٤م إٓ سم٠مؾم٤ٌمب وـمرق شُمٗميض إًمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م ـمرىمٝم٤م  عم٤َّم يم٤مٟم٧م اعم٘م٤مصد ٓ ُيتقصَّ

 وأؾم٤ٌمهب٤م شم٤مسمٕم٦م هل٤م ُمٕمتؼمة هب٤م.

ومقؾم٤مئؾ اعمحرُم٤مت واعمٕم٤ميص ذم يمراهتٝم٤م واعمٜمع ُمٜمٝم٤م سمح٥ًم إومْم٤مئٝم٤م امم هم٤مي٤مَت٤م 

 وارشم٤ٌمـم٤مَت٤م هب٤م.

 ووؾم٤مئؾ اًمٓم٤مقم٤مت واًم٘مرسم٤مت ذم حمٌتٝم٤م واإلذن ومٞمٝم٤م سمح٥ًم إومْم٤مئٝم٤م إمم هم٤ميتٝم٤م.

قد ىمّمد اًمٖم٤مي٤مت ومقؾمٞمٚم٦م اعم٘مّمقد شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٛم٘مّمقد، ويمالمه٤م ُم٘مّمقد ًمٙمٜمف ُم٘مّم

وهل ُم٘مّمقدة ىمّمد اًمقؾم٤مئؾ؛ وم٢مذا طمرم اًمرب شمٕم٤ممم ؿمٞمئ٤ًم وًمف ـمرق ووؾم٤مئؾ شمٗميض 

اًمٞمف؛ وم٢مٟمف حيرُمٝم٤م ويٛمٜمع ُمٜمٝم٤م حت٘مٞم٘م٤ًم ًمتحريٛمف، وشمثٌٞمت٤ًم ًمف، وُمٜمٕم٤مً أن ي٘مرب مح٤مه، وًمق 

ًمٞمف ًمٙم٤من ذًمؽ ٟم٘مْم٤مً ًمٚمتحريؿ، وإهمراء ًمٚمٜمٗمقس سمف إأسم٤مح اًمقؾم٤مئؾ واًمذرائع اعمٗمْمٞم٦م

 .(2)ا.هـ

ومَم يم٤من وؾمٞمٚم٦م إمم واضم٥م ومٝمق واضم٥م، وُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق ىمٚم٧ُم: 

واضم٥م.وُم٤م يم٤من وؾمٞمٚم٦م إمم ُمًتح٥م ومٝمق ُمًتح٥م، وُم٤م ٓ يتؿ اعمًتح٥م إٓ سمف ومٝمق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.8/328) "اًمٗمروق"اٟمٔمر:  (8)

 اًم٘م٤مهرة.–( ط: ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 4/831) "إقمالم اعمقىمٕملم ربِّ اًمٕم٤معملم"اٟمٔمر:  (2)
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. وُم٤م يم٤من وؾمٞمٚم٦م إمم ُم٤ٌمح ومٝمق ُم٤ٌمح.وُم٤م يم٤من ، ُم٤م مل شمٙمـ اًمقؾمٞمٚم٦م واضم٦ٌمُمًتح٥ٌم 

 . (8)ٙمروه ومٝمق ُمٙمروهوؾمٞمٚم٦م إمم احلرام ومٝمق طمرام.وُم٤م يم٤من وؾمٞمٚم٦م إمم ُم

 * َكاصد ايعًّٛ ايػسع١ٝ ٚٚضا٥ًٗا:

وُمٕمٚمقٌم أنَّ شمٕمٚمَُّؿ اًمنميٕم٦م هم٤مي٦م واضم٦ٌم ومٞمَم جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمٌد اهلل شمٕم٤ممم سمف، 

 وم٤مًمقؾمٞمٚم٦م إًمٞمف ُمنموقم٦ٌم، واضم٦ٌم.

 وُِمـ ظمالل ذًمِؽ ٟمٕمٚمُؿ أنَّ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م قمغم ىمًٛملم؛ وؾم٤مئؾ وُم٘م٤مصد.

  اًمنمقمٞم٦م ىمًَمن: اًمٕمٚمقم: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٕمدي 

 أطمُدمه٤م: ُم٘م٤مصُد، وهل: قمٚمُؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

اًمث٤مي: وؾم٤مئُؾ إًمٞمٝم٤م؛ ُمثؾ قمٚمقِم اًمٕمرسمٞم٦ِم سم٠مٟمقاقِمٝم٤م. وم٢مّن ُمٕمروم٦َم اًمٙمت٤مِب واًمًٜم٦م، 

وقمٚمقُِمٝم٤م شمتقىمُػ أو ُيتقىمُػ أيمثُره٤م قمغم ُمٕمِروم٦ِم قمٚمقِم اًمٕمرسمٞم٦م، وٓ شمتؿُّ ُمٕمرومتُٝمَم إٓ 

 .(2)ا.هـ اًمٕمرسمٞم٦م هلذا اًمٖمرض شم٤مسمًٕم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦مهب٤م؛ ومٞمٙمقن آؿمتٖم٤مُل سمٕمٚمقِم 

٤م ُِمـ أقمٔمِؿ اًمقؾم٤مئؾ إمم ُمٕمروم٦ِم اًمٕمٚمقم، وشمثٌٞمتٝم٤م،  وُِمـ وؾم٤مئٚمٝم٤م اًمِٙمت٤مسم٦م؛ وم٢مهنَّ

 وٟمنمه٤م سملم اعمًٚمٛملم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: 68-62ًمٚمًٕمدي )ص: "اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م"(، 4/132ًمٚم٘مراذم ) "اًمٗمروق"اٟمٔمر:  (8)

 اًمري٤مض.-أوقاء اًمًٚمػ 

( 3/84وٛمـ جمٛمقع ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ اًمًٕمدي ) "اًم٘مقاقمد وإصقل اجل٤مُمٕم٦م"اٟمٔمر:  (2)

 ط: قمغم ٟمٗم٘م٦م ُم١مؾم٦ًم إُمػمة اًمٕمٜمقد.
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 * ايٛضا٥ٌ تٓكطِ إىل قطُني َٔ حٝح ايٓصِّ ٚعدَ٘:

ـَ اًمقؾم٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م اًمتل ٟمصَّ قمٚمٞمٝم٤م اًمدًمٞمؾ. طمٞم٨م أنَّ  اًمقؾم٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م وهل ُِم

 ُمـ طمٞم٨م اًمٜمصِّ وقمدُمف قمغم ىمًٛملم:

قمٚمٞمٝم٤م، يم٤مًمقوقء وم٢مٟمف وؾمٞمٚم٦م ًمٚمّمالة، وىمد  اًمدًمٞمؾإول: وؾم٤مئؾ ٟمصَّ اًم٘مًؿ 

 ، وهٙمذا يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ، وم٘مد ضم٤مء اًمٜمصُّ سم٤مُٕمر سمف.ضم٤مء إُمر سمف

طمٙمؿ ، ومٝمذا ي٠مظمذاًمدًمٞمؾاًمث٤مي: وؾم٤مئؾ ُم٤ٌمطم٦م ذم أصٚمٝم٤م، مل يٜمص قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مًؿ 

 .(8)اعم٘مّمد 

ـَ إُمقر  ٤مومٚمق ىمٚمٜم٤م إنَّ اًمٙمت٤مسم٦م مل يٜمص قمٚمٞمٝم٤م اًمدًمٞمؾ؛ ًم٘مٚمٜم٤م إهنَّ  ٤م ُِم ُمنموقم٦م ٕهنَّ

 اعم٤ٌمطم٦م، واًمقؾم٤مئؾ اعمٗمْمٞم٦م ًمٖم٤مي٦ٍم محٞمدٍة، ومٙمٞمػ وىمد ٟمصَّ اًمنمع قمٚمٞمٝم٤م.

 * ايٛضا٥ٌ احملس١ََّ ال جيٛش اضتدداَٗا:

ُم٦م، طمتَّك ٟم٘مقل سمٕمدم اًمٌح٨م واًم ـَ اًمقؾم٤مئؾ اعمحرَّ ت٠مًمٞمػ؛ وم٢منَّ ومل شمٙمـ اًمٙمت٤مسم٦م ُِم

ؾ إمم اعم٘م٤مصد  ُم٦م ٓ جيقز اؾمتخداُمٝم٤م، طمتَّك وإن ىُمِّمَد هب٤م اًمتقؾمُّ اًمقؾم٤مئؾ اعمحرَّ

 اًمنمقمٞم٦م.

  ىم٤مقمدة اًمقؾم٤مئؾ هل٤م يٕمٜمل –ٓ يٚمزم ذًمؽ : ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

، ووؾمٞمٚمتف ُمٙمروه٦م سمؾ واضم٤ٌمً  وم٘مد يٙمقن اًمٌمء ُم٤ٌمطم٤مً -أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد قمغم إـمالىمٝم٤م

 ،قمٜمف لاعمٜمذورة هق واضم٥م ُمع أن وؾمٞمٚمتف وهق اًمٜمذر ُمٙمروه ُمٜمٝميم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٓم٤مقم٦م 

ويمذًمؽ ؾم١مال ، ويمذًمؽ احلٚمػ اعمٙمروه ُمرضمقح ُمع وضمقب اًمقوم٤مء سمف أو اًمٙمٗم٤مرة

وهذا يمثػم ، سمَم أظمرضمتف ًمف اعم٠ًمًم٦م آٟمتٗم٤معاخلٚمؼ قمٜمد احل٤مضم٦م ُمٙمروه وي٤ٌمح ًمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٤م.14ًمٚمٕمالُم٦م ؾمٕمد اًمِمثري )ص: "ذح اعمٜمٔمقُم٦م اًمًٕمدي٦م"اٟمٔمر:  (8)
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ضمٕمٚم٧م وؾمٞمٚم٦م  وُم٤م ،وم٘مد شمٙمقن اًمقؾمٞمٚم٦م ُمتْمٛمٜم٦م ُمٗمًدة شمٙمره أو حترم ٕضمٚمٝم٤م،ضمداً 

 .(8)ا.هـ إًمٞمف ًمٞمس سمحرام وٓ ُمٙمروه

 اًمٕمقاُمؾ اًمتل هب٤م صالح أنَّ  ُمٕمٚمقمٌ  :وىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز 

هل اًمٕمقاُمؾ اًمتل ىم٤مم هب٤م إُم٤مم اعمرؾمٚملم، وظم٤مشمؿ  ؛اعمجتٛمع اإلؾمالُمل وهمػم اإلؾمالُمل

اًمٜمٌٞملم قمٚمٞمف ُمـ رسمف أومْمؾ اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ، وىم٤مم هب٤م صح٤مسمتف اًمٙمرام وقمغم رأؾمٝمؿ 

اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون اعمٝمديقن: أسمق سمٙمر اًمّمديؼ، وقمٛمر اًمٗم٤مروق، وقمثَمن ذو اًمٜمقريـ، 

اجلٛمٞمع، وضمٕمٚمٜم٤م  وقمكم اعمرشم٣م، أسمق احلًـ، صمؿ ُمـ ُمٕمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمـ

 .ُمـ أشم٤ٌمقمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن

، صمؿ ذم اعمديٜم٦م، ذم ُمٙم٦م أوًٓ  وُمـ اعمٕمٚمقم أن هذه اًمٕمقاُمؾ ىم٤مم هب٤م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

وًمـ يّمٚمح آظمر هذه إُم٦م إٓ اًمذي صٚمح سمف أوهل٤م يمَم ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ واإليَمن، وُمـ 

اعمٕمروف،  مجٚمتٝمؿ اإلُم٤مم اعمِمٝمقر ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس إُم٤مم أهؾ اهلجرة ذم زُم٤مٟمف، واًمٗم٘مٞمف

أطمد إئٛم٦م إرسمٕم٦م ىم٤مل هذه اعم٘م٤مًم٦م، وشمٚم٘م٤مه٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم زُم٤مٟمف وسمٕمده، وواوم٘مقا 

 : )ًمـ يّمٚمح آظمر هذه إُم٦م إٓ ُم٤م أصٚمح أوهل٤م(.قمٚمٞمٝم٤م مجٞمٕم٤مً 

 ؿ واعمٕمٜمك: أن اًمذي صٚمح سمف أوهل٤م وهق اشم٤ٌمع يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف اًمٙمري

ٌهق اًمذي يّمٚمح سمف آظمره٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

ٌهذهٌوم ٌادجتًّاتٌإخرىٌدم ٌصالح ٌأو ٌاإلشالمل، ٌادجتّع ٌصالح ٌأراد ـ

افدٕٔاٌبٌرٌافىريؼٌوافقشائؾٌوافًقامؾٌافتلٌصِحٌهباٌإوفقنٌؾَدٌؽِط،ٌوؿالٌؽرٌ

ٌشٌٔؾ ٌمـ ٌهذا ٌؽر ٌؾِٔسٌإػ ، إٟمَم اًمًٌٞمؾ إمم إصالح اًمٜم٤مس وإىم٤مُمتٝمؿ قمغم احلؼ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(.8/11) "ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم"اٟمٔمر:  (8)
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ٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، ودرج قمٚمٞمف هق اًمًٌٞمؾ اًمذي درج قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م قم ؛اًمٓمريؼ اًمًقي

 .(8)ـ ا.ه صح٤مسمتف اًمٙمرام صمؿ اشم٤ٌمقمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقُمٜم٤م هذا

 ـْ رمح٦ِم اهلل شمٕم٤ممم سمٕم٤ٌمده، وسم٤مًمغ طمٙمٛمتف وىم٤مل اًمٕمالُم٦م سمٙمر أسمق زيد : ُِم

َع اجلٝم٤مد، وذع اًمدوم٤مع،  ذم شمنميٕمف عم٤م ُيّْمِٚمُح اهلل سمف اًمٕم٤ٌمد واًمٌالد؛ أٟمَّف ؾمٌح٤مٟمف عم٤َّم َذَ

َع  وذع إُمَر سم٤معمٕمروف، وذع شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر، وذع اًمٜمّمٞمح٦م، وذع اًمدقمقة: َذَ

دة ذم ذًمؽ، ومل جيٕمٚمٝم٤م  ٦ِم وؾم٤مئؾ ُمتٕمدِّ إمم قم٘مقهلؿ، سمؾ أطم٤مهلؿ قمغم ُم٤م ذقمف هلؿ: ًمألُمَّ

وم٤مجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس، واجلٝم٤مد سم٤معم٤مل، واجلٝم٤مد سم٤مًم٘مقة ... واًمدوم٤مع يمذًمؽ. وشمٖمٞمػم اعمٜمٙمر 

٦ٌِم. وسم٤مًمٚم٤ًمن،  ًْ . وسم٤مًم٘مٚم٥م. وإُمر ومثِفٌافَِؿسم٤مًمٞمد، وهذا ًمذي ؾمٚمٓم٤من؛ يمرضم٤مل احِل

 سم٤معمٕمروف يمذًمؽ. 

ًـ: ُمٜم٤مصح٦م سم٤مًمٙمٚمٛم٦م، واًمٜمّمٞمح٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ سم٤مًمتل هل أطم

٤مِم اهلل.بافُتابةوُمٜم٤مصح٦م   ، وشمذيمػم سم٠ميَّ

واًمدقمقة شمٙمقن سم٤مًمقفم٤مئػ اعمرشم٦ٌم ذم اإلؾمالم: ظُمٓم٥َُم اجلَُٛمِع، واًمٕمٞمديـ، 

 واحل٩م، وسم٤مًمتٕمٚمٞمؿ، وجم٤مًمس اًمذيمر واإليَمن. 

٦م.  ٦م قمـ إُمَّ  واًمّمدع سمٙمٚمٛم٦م احلؼ: سمٌٞم٤مهن٤م طمتَّك يٙمِمػ اهلل اًمُٖمٛمَّ

، يٖمػم اهلل هب٤م احل٤مل إمم أطمًـ، ومتٕمٛمؾ ُم٤م ٓ شمٕمٛمٚمف إطمزاب وسمٗمتقى قم٤مملٍ ُمٕمتَؼَمٍ 

ذم قم٘مقٍد. وهٙمذا سمٕمٛمٍؾ ومردي ُمـ قم٤مملٍ سم٤مرٍع، يٜمنم قمٚمٛمف ذم إُم٦م: ذم إىمٚمٞمٍؿ، ذم ُمديٜم٦ٍم، 

 ذم ىمري٦ٍم ... وهٙمذا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(.8/233) "جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت"ر: اٟمٔم (8)
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وسمٕمٛمؾ مج٤مقمل قمغم رؾمؿ ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقي٦م ٓ همػم، يمجَمقم٦م احل٦ًٌم، ودور إُمر 

 .(8)ر، وُمرايمز اًمدقمقة، وراسمٓم٦م اًمٕمٚمَمء ا.هـ سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙم

 (. 823)ص:"طمٙمؿ آٟمتَمء إمم إطمزاب"وًمف يمالٌم مجٞمٌؾ ذم هذا ُيراضمع ُِمـ 

 وذم اًمقؾم٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م هُمٜمْٞم٦ٌَم وىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمًالم سمـ سمرضمس :

ـْ ـمريٍؼ ومٞمف ُمّمٚمح٦ٌم ًمٚمدقمقِة إٓ وىمد ؾَمَٚمٙمف  ويِمَٗم٤مَي٦ٌم قمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمٌدقمٞم٦م، إْذ ُم٤م ُِم

تِِف ا.هـ اًمرؾمقُل   .(2)، وذقمف ُٕمَّ

ـَ اًمقؾم٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م اعمحٛمقدة، واًمتل ىمد شمٙمقن واضم٦ًٌم ذم سمٕمض  وم٤مًمت٠مًمٞمػ ُِم

ٓ طم٤مضم٦َم ًمف، وًمٞمس ومٞمف ومقائد، وأٟمَّف ُيٜمز اًمٕمٚمؿ احل٤مٓت، ومْمالً قمـ ُمٜمٕمف واًم٘مقل سم٠مٟمَّف 

.!! 

 * ذٖاب ايٛضا٥ٌ برٖاب املكاصد:

، وذه٥م يمٚمُّف طمتَّك ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ إنَّ اًمت٠مًمٞمػ ٓ  ومٝمؾ اٟمتٝمك اًمٕمٚمُؿ، واوٛمحؾَّ

 طم٤مضم٦َم ًمف، وًمٞمس ومٞمف ومقائد؟!!.

أصالً، إٟمَّف ٓ طم٤مضم٦م ًمف ُمتك ُم٤م اٟمتٝمك اًمٕمٚمؿ، وذه٥م يمٚمُّف، طمٞم٨م أٟمَّف ُم٤م ؾمٞمُٙمت٥م 

وُمٕمٚمقٌم أنَّ ُمـ ومروع ىم٤مقمدة )اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد(: أنَّ اًمقؾم٤مئؾ شمً٘مط ُمتك 

ر ذًمَِؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ  .(4)ؾم٘مٓم٧م اعم٘م٤مصد، يمَم ىمرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(.821-823)ص: "طمٙمؿ آٟمتَمء إمم إطمزاب"اٟمٔمر:  (8)

 .(.38)ص: "احلج٩م اًم٘مقي٦م قمغم أنَّ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة شمقىمٞمٗمٞم٦م"اٟمٔمر:  (2)

 .(.8/822ًمٚمٕمزِّ سمـ قمٌد اًمًالم ) "ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم"اٟمٔمر:  (4)
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ة،  وم٤مًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م مل شمً٘مط سمٕمُد، ومل شمذه٥م؛ وم٤مًمٙمت٤مسم٦م إذًا ُم٤م زاًم٧م ُمًتٛمرَّ

 واًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ ُم٤م زال ىم٤مئًَم.

 يف ايتٛضٌ بٗا إىل املكاصد نإ األدس أععِ: * ايٛض١ًٝ نًُا ناْت أق٣ٛ

ؾ هب٤م إمم اعم٘م٤مصد  روا سم٠منَّ اًمقؾمٞمٚم٦م يمٚمَم يم٤مٟم٧م أىمقى ذم اًمتقؾمُّ يمَم أنَّ اًمٕمٚمَمء ىمرَّ

اًمنمقمٞم٦م يم٤من إضمر ومٞمٝم٤م أقمٔمؿ، وم٤مًمٙمت٤مسم٦ُم واًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ ُِمـ أىمقى اًمقؾم٤مئؾ حلٗمظ 

ّد قمغم أهؾ اًمنمك واإل ب قمٜمف، واًمرَّ حل٤مد، وأهؾ اًمٌدع وإهقاء، اًمٕمٚمؿ، وٟمنمه، واًمذَّ

 وأهؾ اعمٕم٤ميص واًمٗمجقر.

  اًمٓم٤مقم٤مت وؾم٤مئؾ أضمر لتٚمػ: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمزُّ سمـ قمٌد اًمًالم 

 ؾم٤مئراًمقؾم٤مئؾ، ُمـ أومْمؾ اعم٘م٤مصد إمم وم٤مًمقؾمٞمٚم٦م وُمّم٤محلٝم٤م، اعم٘م٤مصد ومْم٤مئؾ سم٤مظمتالف

 ُمٕمروم٦م إمم اًمتقؾمؾ ُمـ أومْمؾ وصٗم٤مشمف ذاشمف وُمٕمروم٦م شمٕم٤ممم اهلل ُمٕمروم٦م إمم وم٤مًمتقؾمؾ

 واًمتقؾمؾ آي٤مشمف، ُمٕمروم٦م إمم اًمتقؾمؾ ُمـ أومْمؾ أطمٙم٤مُمف ُمٕمروم٦م إمم واًمتقؾمؾ أطمٙم٤مُمف،

 إمم سم٤مًمًٕمل واًمتقؾمؾ اجلٛمٕم٤مت، إمم سم٤مًمًٕمل اًمتقؾمؾ ُمـ أومْمؾ اجلٝم٤مد إمم سم٤مًمًٕمل

 اعمٙمتقسم٤مت، اًمّمٚمقات ذم اجلَمقم٤مت إمم سم٤مًمًٕمل اًمتقؾمؾ ُمـ أومْمؾ اجلٛمٕم٤مت

 اعمٜمدوسم٤مت إمم سم٤مًمًٕمل اًمتقؾمؾ ُمـ أومْمؾ اعمٙمتقسم٤مت اًمّمٚمقات إمم سم٤مًمًٕمل واًمتقؾمؾ

ٌإػٌإداءٌدمٌافقشِٔةٌؿقيتٌوـَِمٌواًمٙمًقوملم، يم٤مًمٕمٞمديـ اجلَمقم٤مت ومٞمٝم٤م ذقم٧م اًمتل

 أومْمؾ ُمـ اهلل رؾم٤مٓت ومتٌٚمٞمغ ،ظْٓاٌمإَصٌأجرٌمـٌأظيؿٌأجرهاٌـانٌادهِحة،

 زضمرت وم٤مؾمد يمؾ درء وإمم اًمرؾمؾ، إًمٞمف دقم٧م صالح يمؾ ضمٚم٥م إمم ٕدائف اًمقؾم٤مئؾ،
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 إمم وؾمٞمٚم٦م واًمتٌِمػم واًمٕمّمٞم٤من، اًمٙمٗمر ُمٗم٤مؾمد درء إمم وؾمٞمٚم٦م واإلٟمذار اًمرؾمؾ، قمٜمف

 .(8)...ا.هـ  واإليَمن اًمٓم٤مقم٦م ُمّم٤مًمح ضمٚم٥م

 :وبًُدٌ* 

وسمٕمُد؛ ومٝمذا شم٠مصٞمٌؾ قمٚمٛملٌّ رصلٌم، قُمضَّ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمقاضمذ؛ وم٢مٟمَّف يم٤مٌه ًمٙمؾِّ 

ُمتخٌٍِّط ُمتِمّٕم٥ٍم ُمتخرٍص، هيرف سمَم ٓ يٕمرف، وهيري سمَم ٓ يدري، ُيٜمٙمر اًمت٠مًمٞمػ، 

ـَ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م  قمل ظمٚمقَّ اًمٗم٤مئدة ُمٜمف، ٟم٤مهٞمؽ قمَمَّ ؾم٠مذيمره ُِم ُد ومٞمف، ويدَّ ويزهِّ

اًمت٠مًمٞمػ، وسمٞم٤من ُم٤م وذم إصم٤ٌمت ُمنموقمٞم٦م اًمٙمت٤مسم٦م واًمٌح٨م وإىمقال وإومٕم٤مل اًمًٚمٗمٞم٦م 

 ذم ذًمؽ ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ واًمٗمقائد واًمثَمر.

َٔ األدي١ ايػسع١ٝ يف َػسٚع١ٝ ايهتاب١ ٚايبخح ٚايتأيٝـ: َِ  * 
٦ٌم يمثػمٌة ذم إصم٤ٌمت اًمٙمت٤مسم٦م واًمت٠مًمٞمػ،   ٘مًؿ إمم ىمًٛملم:ٜموهل شمهٜم٤مك أدًمَّ

 اًم٘مًؿ إول: إدًم٦م اًمٍمحي٦م.

 إدًم٦م اًمٖمػم سحي٦م.اًم٘مًؿ اًمث٤مي: 

٤م إدًم٦م اًمٍمحي٦م:  أُمَّ

 ـم٤مًم٥م أيب سمـ ًمٕمكم ىمٚم٧م :ىم٤مل ضمحٞمٗم٦م أيب قمـ(، 888ومروى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

 أوُم٤مذم ،ُمًٚمؿٌ  رضمٌؾ  أقمٓمٞمف ٝمؿٌ أوومَ  ،اهلل إٓيمت٤مب ؛ٓ:ىم٤مل ؟يمت٤مٌب  قمٜمديمؿ ؾه: 

ُؾٌ»ٌ:ىم٤مل ؟اًمّمحٞمٗم٦م هذه ومَمذم :ىمٚم٧ُم  ىم٤مل ،اًمّمحٞمٗم٦م هذه َْ ًَ اكٌٌُ،افْ َُ َِشرٌٌَِوَؾ ْٕ ٌٌ،ا َٓ ٌَو

تَُؾٌ َْ ِِؿٌٌٌُي ًْ اؾِرٌٌٍُم َُ  .«بِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(8/822ًمٚمٕمزِّ سمـ قمٌد اًمًالم ) "ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم"اٟمٔمر:  (8)
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 هريرة أيب قمـ (،8422( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )882اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )روى اإلُم٤مم و

 وم٠مظمؼم ،ىمتٚمقه ُمٜمٝمؿ سم٘متٞمؾ ُمٙم٦م ومتح قم٤مم ًمٞم٨م سمٜمل ُمـ ىمتٚمقارضمالً  ظمزاقم٦م أن ،

ٌ»ٌ:وم٘م٤مل ومخٓم٥م ، راطمٚمتف ومريم٥م  اًمٜمٌل سمذًمؽ ٌَوَجؾَّ ٌَظزَّ ٌاهللََّ َةٌإِنَّ َُّ ٌَم ـْ ٌَظ َحٌََس

ٌََٕحدٌٍ ٌََتِؾَّ ـْ ٌََٕحٍدٌَؿٌِْذٌَوفَ ؾَّ
َاٌََلٌََْتِ ِمَِْغٌأٌَََٓوإَِّنَّ ْٗ اٌَرُشقفَُفٌَوادُْ َٓ ْٔ َِ ََِّطٌَظ َٔؾٌَوَش

ٍِ ًِْدىٌٌافْ َب

ٌخُيٌْ ٌَٓ ٌَحَراٌم ٌَهِذهِ ٌَشاَظتِك َا ٌأٌَََٓوإَِّنَّ اِر َٓ ٌافَّْ ـَ ٌِم َِّْتٌِػٌَشاَظًة ٌأُِح َا ٌَوإَِّنَّ ٌَوٌََٓأَٓ ا َٓ ـُ ٌَصْق ٌَُط

ٌإِمٌَّ ـِ ٌافَّْيََرْي َقٌبَِخْرِ ُٓ ٌُؿتَِؾٌفَُفٌَؿتٌِٔؾٌَؾ ـْ اٌإٌَُِّٓمِْْنٌدٌَوَم َٓ ُطٌَشاؿِىَتَ
َِ
ِْتَ ًَْوُدٌَصَجُرَهاٌَوٌََٓي اٌُي

ًْىَكٌ َيَةٌٌ-َأْنٌُي ِْكٌافدِّ ًْ تِٔؾٌٌِ-َي ََ اَدٌَأْهُؾٌافْ ََ اٌَأْنٌُي  :وم٘م٤مل اًمٞمٛمـ أهؾ ُمـ ومج٤مءرضمؾ .«َوإِمَّ

اَلنٌٍ»: وم٘م٤مل ،اهلل رؾمقل ي٤م زم يمت٥ما ٍُ َبِٔ ِٕ تٌُُقا ـْ  ري٤م اإلذخ إٓ :ىمريش ُمـ رضمؾ وم٘م٤مل. «ا

ْذِخرٌَ»ٌ: اًمٜمٌل وم٘م٤ملٌ،وىمٌقرٟم٤م سمٞمقشمٜم٤م ذم ٟمجٕمٚمف وم٢مٟم٤م ،اهلل رؾمقل اإْلِ َّٓ ْذِخرٌَ،ٌإِ اإْلِ َّٓ ٌ.«إِ

 ًمف يمت٥م :ىم٤مل؟ًمف رءيمت٥م أي :قمٌداهلل ٕيب وم٘مٞمؾ ،سم٤مًم٘م٤مف ي٘م٤مد :ي٘م٤مل :أسمققمٌداهلل ىم٤مل

ٌ.اخلٓم٦ٌم هذه

 اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ ُم٤م: هريرة أيب  (، قمـ884وروى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

 يٙمت٥م يم٤من وم٢مٟمف قمٛمرو سمـ قمٌداهلل ُمـ إُٓم٤ميم٤من ؛ُمٜمل قمٜمف أيمثرطمديث٤مً  أطمد 

 .أيمت٥م وٓ

(، قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس 8643( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )883وروى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

ـْتُْبٌٌبُِِتَاٍبٌٌاْئتُقِنٌ»ٌ:ىم٤مل فُ ٕمُ وضَم   سم٤مًمٜمٌل اؿمتدَّ  عم٤مىم٤مل:    ؿٌٌَْأ ُُ ٌٌـِتَاًباٌفَ ٌَٓ

ِهقا َدهٌٌَُتِو ًْ  ،طمًٌٜم٤م اهلل يمت٤مب وقمٜمدٟم٤م ، اًمقضمع همٚمٌف  اًمٜمٌل إن : قمٛمر ىم٤مل .«َب

ٌٌَظِّْلٌُؿقُمقا» :ىم٤مل، ٖمطٚمويمثراًم، وم٤مظمتٚمٗمقا َٓ ٌِلٌَو  اسمـ ومخرجٌ.«افتََّْاُزعٌٌُِظِْْديٌَيٌَْْ

ٌ.يمت٤مسمف وسملم  اهلل رؾمقل سملم ُم٤مطم٤مل اًمرزي٦م اًمرزي٦ميمؾ إن :ي٘مقل قم٤ٌمس
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َواةٌِ» وذم ًمٗمٍظ عمًٚمٍؿ: ٌَوافدَّ تِِػ َُ ٌبِاف (، 4861سمرىمؿ )وهق ذم اًمٌخ٤مري .ٌ«ائتُقِن

 دون ذيمر اًمدواة.

م : ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر أٟمف يمت٥م قمـ قمكمٍّ  طمدي٨َم  -يٕمٜمل اًمٌخ٤مري–ىمدَّ

 ،ومل يٌٚمٖمف اًمٜمٝمل ٓمرىمف اطمتَمل أن يٙمقن إٟمَم يمت٥م ذًمؽ سمٕمد اًمٜمٌل ويُ  ،اًمٜمٌل 

 ،ومٞمٙمقن ٟم٤مؾمخ٤مً  ؛وومٞمف إُمر سم٤مًمٙمت٤مسم٦م وهق سمٕمد اًمٜمٝملسمحدي٨م أيب هريرة  كوصمٜمَّ 

أن ذم سمٕمض ـمرىمف إذن اًمٜمٌل  وىمد سمٞمٜم٧ُم  ،٨م سمحدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرووصمٚمَّ 

 ؛ومٝمق أىمقى ذم آؾمتدٓل ًمٚمجقاز ُمـ إُمر أن يٙمتٌقا ٕيب ؿم٤مه ،ًمف ذم ذًمؽ 

سمـ قم٤ٌمس اًمدال اوظمتؿ سمحدي٨م  ،أو أقمٛمك ٓطمتَمل اظمتّم٤مص ذًمؽ سمٛمـ يٙمقن أُمٞم٤مً 

ٓ ٢محيّمؾ ُمٕمف إُمـ ُمـ آظمتالف وهق ٓهيٛمُّ  أن يٙمت٥م ُٕمتف يمت٤مسم٤مً  هؿَّ  قمغم أٟمف 

 .(8)ا.هـ سمحٍؼ 

(، قمـ اًمؼماء سمـ 8111( واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )3112وروى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

پ    ڀ  ڀ   ﴿، ﴾ٻ  ٻ ٱ  ٻ  ٻ ﴿: عم٤مٟمزًم٧م: قم٤مزب

َِّْقِحٌٌلءَوفَْٔجٌٌِ،َزْيًداٌِلٌٌاْدعٌُ»ٌ:اًمٜمٌل ىم٤مل.[12]اًمٜم٤ًمء:﴾ڀ َواةٌٌِبِاف تِِػٌٌَوافدَّ َُ ٌَوافْ

تِِػٌ َُ َواةٌٌَِأْوافْ ـْتُْبٌ» صمؿ ىم٤مل: ،«َوافدَّ  قمٛمروَ  فمٝمراًمٜمٌل ػوظمٚمَّ . «﴾ٱ  ٻ﴿ٌا

ـَ   ومٜمزًم٧م ؟ضيراًمٌٍم رضمؾ وم٢مي ؟؛شم٠مُمري ومَم اهلل ي٤مرؾمقل : ىم٤مل إقمٛمك ُمٙمتقم أم سم

پ  پ   ﴿، ﴾پ    ڀ  ڀ  ڀ  ﴿، ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿: ُمٙم٤مهن٤م

 .﴾پ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمًالم.8/233) "ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري"اٟمٔمر:  (8)
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سمرىمؿ "ُمًٜمده"( وأمحد ذم 4636)سمرىمؿ "ؾمٜمٜمف"أسمق داود ذم وروى اإلُم٤مم 

 يُمٜم٧ُْم َأيْمت٥ُُم يُمؾَّ َر ىم٤مل: قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ، قمـ (6122)
ٍ
َأؾْمَٛمُٕمُف  ء

ـْ َرؾُمقِل اهللِ َٛمُٕمُف  رءَأشَمْٙمت٥ُُم يُمؾَّ  :َوىَم٤مًُمقا ،ىُمَرْيٌش  لوَمٜمََٝمتْٜمِ  ،ُأِريُد طِمْٗمٔمَفُ   ُِم ًْ شَم

ُؿ   َوَرؾُمقُل اهللِ َو٤م ذمسَمنَمٌ َيتََٙمٚمَّ ـِ اًْمِٙمت٤َمِب  ،اًْمَٖمَْم٥ِم َواًمرِّ ْٙم٧ُم قَم ًَ وَمَذيَمْرُت ، وَم٠َمُْم

ـْتُْبٌ»:وَم٠َمْوَُم٠َم سم٠ُِمْصٌُِٕمِف إمَِم ومِٞمِف وَمَ٘م٤مَل  ،َذًمَِؽ ًمَِرؾُمقِل اهللِ ٌَماٌٌيَؾَقافَّذٌِ،ا ٌبَِِٔدهِ ك ًِ ٍْ َٕ

ٌ ٌَحؼ  ٌإَِّٓ ٌِمُْْف ُرُج –صححف اًمِمٞمخ٤من إًم٤ٌمي، واًمقادقمل  وهق طمدي٨م صحٞمٌح.. شخَيْ

 رمحٝمَم اهلل.

ٌبِافُِتَاِبٌ»وضم٤مء طمدي٨ٌم سمٚمٗمظ:  ًَِِؿ ٌاف حف اإلُم٤مم إًم٤ٌمي  .شَؿُِّٔدوا صحَّ

-2/32( )2226سمرىمؿ ) "اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م"ذم سمٛمجٛمقع ـمرىمف وؿمقاهد، وذًمؽ 

 .(8)ض اًمري٤م–( ط: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف 33

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف -قمٜمد ذيمر اًمِمٞمخ سمٙمر أسمق زيد هلذا احلدي٨م- ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمثٞمٛملم  (8) : وُمٕمٜمك هذا أٟمَّ

حي٨مُّ قمغم يمت٤مسم٦ِم هذه إؿمٞم٤مء، سمدائع اًمٗمقائد اًمتل شمٕمرض ًمإلٟم٤ًمن طمتَّك ٓ يٜم٤ًمه٤م، 

إذا يم٤مٟم٧م ذم همػم ُمٔم٤مهن٤م؛ ٕٟمَّؽ أطمٞم٤مٟم٤ًم شمٌح٨م قمـ ُم٠ًمًم٦ٍم شمٔمٜمُّٝم٤م  -وٓ ؾمٞمَم–ْم٤ًم ويمذًمؽ أي

ٞمِد وهل ُمذيمقرٌة ذم ُمٙم٤من آظمَر، وم٢مذا ُذيِمَرت ذم ُمٙم٤مٍن آظمَر وم٘مٞمِّده٤م.  ُمثالً ذم سم٤مب اًمّمَّ

 وذًمؽ أيْم٤ًم: ظم٤ٌمي٤م اًمزواي٤م ذم همػم ُم٤ًمىمٝم٤م: وهل سمٛمٕمٜمك اجلٛمٚم٦م إومم.

ودررًا ُمٜمثقرًة شمراه٤م وشمًٛمٕمٝم٤م الِمك ومقاَت٤م: وهذه أيْم٤ًم ُم٤ًمئؾ شَمٕمِرض ًمؽ، أو شمٕمرض 

ذم يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ، وهل ُمٜمثقرٌة، ومٝمذا جي٥م أن دمٛمٕمٝم٤م ودمٕمٚمٝم٤م ذم يمت٤مٍب ا.هـ ُِمـ 

( ط: ُمٙمت٦ٌم قم٤ٌمد اًمرمحـ، وُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 262)ص: "ذح طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ"

 ُمٍم.–
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يمت٤َّمسمف سمٙمت٤مسم٦م  * هذا؛ وهٜم٤مك أدًم٦ٌم يمثػمٌة ذم اًمٙمت٤مسم٦ِم وإُمر هب٤م، يم٠مُمِر اًمٜمٌلِّ 

 اًمرؾم٤مئؾ، وسمٙمت٤مسم٦م اًمّمٚمح، وٟمحق ذًمؽ.

سمٕمَض أصح٤مسمف  * ومجٞمع إدًم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م يمت٤مسم٦م اعمّمحػ، وأُمر اًمٜمٌلِّ 

 ٤مسم٦م أي٤مت اعمٜمزًم٦م قمٚمٞمف.يمزيد سمـ صم٤مسم٧م وهمػمه سمٙمت

 * ومجٞمع إدًم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٙمت٤مسم٦م. 

وُم٤م  11-62ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )ص: "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"راضِمع عم٤َِم ُذيِمَر يمت٤مب: 

 . سمػموت-ط: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م  سمٕمد(

٤م   إدًم٦م اًمٖمػم سحي٦م:وأُمَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ﴿ومٛمٜمٝم٤م: ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ىمقًمٞم٦ًم اًمٗمٕمؾ، وهلذا يم٤مٟم٧م سمٞم٤مٟم٤مت اًمٜمٌّل واًمٌٞم٤من ًمٞمس حمّمقراً سم٤مًم٘مقل دون ﴾ٹ

ي٠مُمر سمٕمَض أصح٤مسمف ومٞمٙمتٌقن  وومٕمٚمٞم٦ًم وشم٘مريري٦ًم، واًمٙمت٤مسم٦ُم ومٕمٌؾ، وىمد يم٤من اًمٜمٌلُّ 

سمٙمت٤مسمتٝم٤م يمَم ؾمٌؼ، ويمَم ؾمٞم٠ميت ، وىمد أُمر سمٞم٤منٌ اًمُٙمت٥ُم، وأطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل 

 .إن ؿم٤مء

ىم٤مل ىم٤مل: قمـ أيب هريرة (، 8648اإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) رواهوُمٜمٝم٤م: ُم٤م 

ٌَثالََثةٌٍ»: اًمٜمٌلُّ  ـْ ُفٌإٌَِِّٓم ُِ َّ ََىََعٌَظُْْفٌَظ ْٕ اُنٌا ًَ ْٕ ٌَصَدَؿٍةٌَجاِرَيةٌٌٍ:إَِذاٌَماَتٌاإِل ـْ ِم أَْوٌٌ،إٌَِّٓ

ُعٌبِفٌِ ٍَ ٍِْؿٌُيْْتَ  . شأَْوٌَوفٍَدٌَصافٍِحٌَيْدُظقٌفَفٌٌُ،ِظ

اًمت٠مًمٞمػ اًمٜم٤مومع، وم٢مٟمَّف يٌ٘مك  قرصمف اًمٕم٤ممل وـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ سمٕمد ُمقشمفوأقمٔمؿ ُم٤م ي

 ؽ ذم يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ إن ؿم٤مء اهلل.اًمٗمْمؾ وإضمر قم٤مئداً إًمٞمف، يمَم ؾمٞم٠ميت ذيمر ذًم
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 َّاٌسمٕمد ذيمره هلذا احلدي٨م، وحلدي٨م:-  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ٌمم إنَّ

ٌادٗ ٌٕؼهيِحؼ ٌظًَِم ٌمقتف ٌبًد ٌحًْاتف ٌِمـ : مَحََؾ اًمٕمٚمَمُء اًمّمدىم٦َم اجل٤مري٦َم قمغم -مـ

َّٕفٌاًمقىمػ اعمٜمتٗمع سمف سمٕمد اعمقت، وقمغم  افتهْٔػٌوافتًِٔؿ،ٌوهقٌدمٌافتهْٔػٌأطٓر:ٌٕ

 .(8)ا.هـ  أضقلٌاشتّراراًٌ

  يدخُؾٌؾٔفٌَمـٌأفَّػٌظًَِمٌٕاؾًاً،ٌأوٌ: وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مي

ٌمعٌافَّْٔة،ٌأوٌأوؿَػٌـتابإًٌٌؼه،
 . (2)ا.هـ  أوٌـتَبٌظًَِمٌٕاؾًاًٌوفقٌبإجرةِ

َٔ اآلثاز ايطًؿ١ٝ يف َػسٚع١ٝ ايهتاب١ ٚايتأيٝـ: َِ  * 

 أطمد اًمٜمٌل أصح٤مب ُم٤مُمـ: ىم٤مل اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ أسمق هريرة 

  أيمت٥م وٓ يٙمت٥م يم٤من وم٢مٟمف قمٛمرو سمـ قمٌداهلل ُمـ ُم٤ميم٤من إٓ ؛ُمٜمل قمٜمفأيمثرطمديث٤مً 

 .(4)ا.هـ

  َص ًمف أن  ، قمـ اسمـ قم٤ٌمسوىم٤مل قمٜمؽمة سمـ قمٌد اًمرمحـ أٟمَّف رظمَّ

 .(3)يٙمت٥َُم ، ومل يٙمد ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ت: ُمرزوق قمكم إسمراهٞمؿ. ط: ُمٙمت٦ٌم 81)ص: "ًمت٠مًمٞمػاًمتٕمريػ سمآداب ا"اٟمٔمر:  (8)

 اًمؽماث اإلؾمالُمل.

-( ط:  دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 4/881) "ؾمٌؾ اًمًالم ذح سمٚمقغ اعمرام"اٟمٔمر:  (2)

 سمػموت.

 (.884رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (4)

 (، وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.26166سمرىمؿ ) "اعمّمٜمػ"أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  (3)
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 ىم٤مل: يمٜم٧ُم أيمت٥م ُم٤م أؾمٛمٕمف ُمـ أيب هريرة هنٞمؽوىم٤مل سمِمػم سمـ ،

 .(8)ومٚمَمَّ أردتُّ أن ُأوم٤مِرىَمُف أشمٞمتف سمِِٙمت٤ميب، وم٘مٚم٧ُم: هذا ؾمِٛمٕمتُُف ُِمٜمَؽ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ

 ومٞمًٛمع : أٟمَّف يم٤من يٙمقن ُمع اسمـ قم٤ٌَّمٍس وقمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،

َخُف ا.هـ  ًَ طْمؾ، وم٢مذا َٟمَزَل َٟم  .(2)ُمٜمف احلدي٨م ومٞمٙمتٌف ذم واؾمٓم٦م اًمرَّ

  ـَ اًمٜمًٞم٤من ا.هـ وىم٤مل أسمق ىِمالسم٦م  .(4): اًمِٙمت٤َمُب أطم٥مُّ إزمَّ ُِم

  يٕمٞمٌقن قمٚمٞمٜم٤م اًمِٙمت٤َمب، وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: أيقب اًمًختٞم٤ميوىم٤مل :

 .(3)ا.هـ [22]ـمف:﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿

ة  .(2).هـ : َُمـ مل يٙمت٥ُم اًمٕمٚمؿ ومال شمٕمدوه قم٤معم٤مً اوىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرَّ

 ٕن يمت٧ٌُم يمؾَّ ُم٤م يمٜم٧ُم أؾمٛمع أطم٥مُّ إزمَّ ُِمـ أن وىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد :

 .(8)يٙمقَن زم ُمثَؾ ُم٤مزم ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.26136سمرىمؿ ) "ّمٜمػاعم"( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 8)

 (، وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.26131سمرىمؿ ) "اعمّمٜمػ"أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  (2)

شم٘مٞمٞمد "(، واخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم 26131سمرىمؿ ) "اعمّمٜمػ"أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  (4)

 (، وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.282سمرىمؿ ) "اًمٕمٚمؿ

شم٘مٞمٞمد "اًمٌٖمدادي ذم واخلٓمٞم٥م (، 26122سمرىمؿ ) "اعمّمٜمػ"أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  (3)

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.(243سمرىمؿ ) "اًمٕمٚمؿ

شم٘مٞمٞمد "(، وأظمرضمف اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم 312سمرىمؿ ) "ُم٘مدُم٦م ؾمٜمٜمف"أظمرضمف اًمدراُمل ذم  (2)

 (وإؾمٜم٤مده طمًـ.248سمرىمؿ ) "اًمٕمٚمؿ
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  (2): اًمِٙمت٤مُب ىمٞمد اًمٕمٚمؿ ا.هـ وىم٤مل اًمِمٕمٌل. 

  طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌُم سمحدي٨ٍم صمؿ ىم٤مل: هذا وضمدشمُّف وىم٤مل وه٥م سمـ ضمرير :

 .(4)ُمٙمتقسم٤ًم قمٜمدي ذم اًمّمحٞمٗم٦م ا.هـ 

  َُمـ يمِرَه يمت٤مب : ىمٚم٧ُم ٕمحد سمـ طمٜمٌؾإؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر وىم٤مل :

ص ومٞمف آظمرون، ىمٚم٧ُم ًمف: ًمق مل ُيٙمت٥م اًمٕمٚمؿ ًمذه٥م؟  اًمٕمٚمؿ؟ ىم٤مل: يمرهف ىمقٌم، ورظمَّ

ـُ ا.هـ  يمٜم٤َّم ٟمٙمقن ٟمح
ٍ
 .(3)ىم٤مل: ٟمٕمؿ، وًمق ٓ يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ أيُّ رء

  وم٘م٤مل : وؾم٠مًم٧ُم إؾمح٤مق سمـ راهقيفوىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر ،

 .(2)يمَم ىم٤مل أمحد ؾمقاء ا.هـ 

  وُذيمَِر ًمف مح٤مد سمـ زيد واسمـ قُمَٚمٞم٦َّم، –: ؾمٛمٕم٧ُم أسم٤م ُٟمٕمٞمؿ وىم٤مل أسمق زرقم٦م

ـَ زيٍد طمِٗمَظ قمـ أيُّقب، واسمـ قُمٚمٞم٦َّم يُمت٥َِم ًمف، وم٘م٤مل: وٛمٜم٧ُم ًمؽ أن يمؾَّ َُمـ  وأنَّ مح٤مد سم

ًمؾ ا.هـ   .(8)ٓ يرضمع إمم اًمِٙمت٤مب ٓ ي١مُمـ قمٚمٞمف اًمزَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأظمرضمف اخلٓمٞم٥م 381سمرىمؿ ) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم  (8) =

.241سمرىمؿ ) "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"اًمٌٖمدادي ذم  ـٌ  (، وإؾمٜم٤مده طمً

.812سمرىمؿ ) "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"أظمرضمف اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم  (2) ـٌ  (، وإؾمٜم٤مده طمً

 (، وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.324سمرىمؿ ) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم  (4)

(، وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح، وهق 348سمرىمؿ ) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم  (3)

 (.4482سمرىمؿ ) "د وإؾمح٤مقُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمح"ذم 

 اٟمٔمر اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (2)
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 وٟمحـ ؿمٝم٤مب سمـاو أٟم٤م اضمتٛمٕم٧ُم  ٤ملىم : يمٞم٤ًمن سمـ ص٤مًمحوىم٤مل 

  يمؾَّ  ومٙمتٌٜم٤م ،اًمًٜمـ ٟمٙمت٥م نأ وم٤مضمتٛمٕمٜم٤مقمغم ،اًمٕمٚمؿ ٟمٓمٚم٥م
ٍ
اًمٜمٌل قمـ ؾمٛمٕمٜم٤مه رء

ًُ  ًمٞمس ،ٓ :وم٘مٚم٧ُم  ،أصح٤مسمف قمـ ُم٤مضم٤مء أيْم٤مً  يمتٌٜم٤م ؿصم  ،  سمغم :هق وىم٤مل ،٦مٜمَّ سم

 .(2)ا.هـ  ووٞمٕم٧ُم  وم٠مٟمجح ،أيمت٥ْم  ومل ومٙمت٥َم  ،٦مٜمَّ هقؾُم 

 :بتٗادٛت ٚأ* إغهاال

قمـ أيب (، 4223صحٞمحف سمرىمؿ ) روى اإلُم٤مم ُمًٚمٛمٗملاإلؿمٙم٤مل إول: -

تٌُُقاٌَظِّْل»: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ؾمٕمٞمد اخلدري  ُْ ٌَت َٓ،ٌٌ ـَتََبٌَظِّْلٌَؽْرَ ٌ ـْ َوَم

ُحفٌُ ّْ َٔ ِْ ْرآِنٌَؾ َُ  .«ٌ...افْ

ٙمٞمػ شم٘مقًمقن سمجقاز اًمٙمت٤مسم٦م قمـ اًمٙمت٤مسم٦م ؾمقى اًم٘مرآن اًمٙمريؿ؛ ومومٝمذا ومٞمف اًمٜمَّٝمل 

 واًمت٠مًمٞمػ؟

ـَ اًمّمح٤مسم٦ِم واًمت٤مسمٕملم يمراه٦م اًمٙمت٤مسم٦م؛ اإلؿمٙم٤مل اًمث٤مي: ىمد ضم٤مء قمـ مج- ٍع ُِم

 ومٙمٞمػ شم٘مقًمقن سمجقازه٤م؟

ٌُؿقُمقا»ًمٚمٙمت٤مسم٦ِم طملم طمّمؾ اًمتٜم٤مزع، وم٘م٤مل: اإلؿمٙم٤مل اًمث٤مًم٨م: شمرك اًمٜمٌلِّ -

ٌٌَظِّْل َٓ ٌِلٌَو  ومٗمٞمف أٟمَّف شمرك اًمِٙمت٤مسم٦م!!. .«افتََّْاُزعٌٌُِظِْْديٌَيٌَْْ

ـَ - سمٕمُض اًمًٚمػ يمتٌف، وسمٕمْمٝمؿ اإلؿمٙم٤مل اًمراسمع: حمق اًمٙمت٤مب ودومٜمف، وم٘مد دوم

ث اًمٗم٤مصؾ"وراضمع ذم ذًمؽ:  حم٤مه٤م!!.  (.414-412ًمٚمراُمٝمرُمزي )ص:"اعمحدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.342سمرىمؿ ) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم  (8) =

سمرىمؿ  "ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق"قمـ ص٤مًمح سمـ يمٞم٤ًمن، يمَم ذم  "ضم٤مُمٕمف"أظمرضمف ُمٕمٛمر ذم  (2)

(22313.) 
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 واجلقاب هق:

اٌاإلصُالٌإول وإٟمَم يم٤من اًمٜمٝمل ظمِمٞم٦َم ، ؛ ومٝمذا احلدي٨م يم٤من ذم سمداي٦ِم إُمرأمَّ

قمغم اًمٙمت٤مسم٦م،  اشمٙم٤مل اًمّمح٤مسم٦م  اظمتالـمٝم٤م سم٤مًم٘مرآن واؿمت٤ٌمهٝم٤م سمف، وىمٞمؾ: ظمِمٞم٦مَ 

ًمٚمحٗمظ، ومتْمٕمػ ُمٚمٙمتٝمؿ، وىمٞمؾ: ًم٘مٚم٦م اًمٙم٤مشمٌلم ذم صدر اإلؾمالم،  وإمه٤مهلؿ

وم٤مىمتْم٧م احلٙمٛم٦م ىمٍَم جمٝمقدهؿ قمغم يمت٤مسم٦م اًم٘مرآن، شم٘مديًَم ًمألهؿ وم٤مٕهؿ، وىمٞمؾ همػم 

 ذًمؽ، وإول أىمقى.

 وسم٠مطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب اعمذيمقرة، وأىمقاه٤م طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمراحلُٙمُؿ صمؿَّ ُٟمًَخ 

 .سمـ اًمٕم٤مص 

 ضم٤مئزة، سمؾ ُمنموقم٦م سم٤مٓشمٗم٤مق.ومّم٤مرِت اًمٙمت٤مسم٦م 

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمًٚمػ سملم يم٤من اًم٘م٤ميض: ىم٤مل: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

 أيمثرهؿ. وأضم٤مزه٤م ُمٜمٝمؿ يمثػمون ومٙمرهٝم٤م اًمٕمٚمؿ؛ يمت٤مسم٦م ذم يمثػم اظمتالف واًمت٤مسمٕملم

راد هبذا واظمتٚمٗمقا رم اعم ،وزال ذًمؽ اخلالف ،صمؿ أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم ضمقازه٤م

سمحٗمٔمف ول٤مف اشمٙم٤مًمف قمغم هق رم طمؼ ُمـ يقصمؼ  :وم٘مٞمؾ ل:احلدي٨م اًمقارد رم اًمٜمٝم

 ،يقصمؼ سمحٗمٔمف سم٤مطم٦م قمغم ُمـ ٓوحيٛمؾ إطم٤مدي٨م اًمقاردة سم٤مإل ،ذا يمت٥مإاًمٙمت٤مسم٦م 

طمدي٨م يمت٤مب قمٛمرو سمـ ، ووطمدي٨م صحٞمٗم٦م قمغم  ،ؿم٤مه يبيمحدي٨م ايمتٌقا ٕ

وٟمّم٥م اًمزيم٤مة  ،وطمدي٨م يمت٤مب اًمّمدىم٦م ،ومٞمف اًمٗمرائض واًمًٜمـ واًمدي٤مت يطمزم اًمذ

وطمدي٨م أسمك هريرة  ،طملم وضمٝمف إمم اًمٌحريـ  أٟم٤ًمً  سمف أسمق سمٙمر سمٕم٨م  ياًمذ

 .وهمػم ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م ،يم٤من يٙمت٥م وٓ أيمت٥م سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ا أنَّ 

طملم ظمٞمػ اظمتالـمف  لويم٤من اًمٜمٝم ،ُمٜمًقخ هبذه إطم٤مدي٨م لن طمدي٨م اًمٜمٝمإ :وىمٞمؾ

حلدي٨م ُمع اًم٘مرآن رم ٟمَم هنك قمـ يمت٤مسم٦م ا: إوىمٞمؾ .أُمـ ذًمؽ أذن رم اًمٙمت٤مسم٦م ومٚمَم ،سم٤مًم٘مرآن
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واهلل أقمٚمؿ  ،صحٞمٗم٦م واطمدة ًمئال لتٚمط ومٞمِمتٌف قمغم اًم٘م٤مرىء رم صحٞمٗم٦م واطمدة

 .(8)ا.هـ

  ًع اًمٜم٤مس ذم يمت٥م اًمٕمٚمؿ إٟمَم اشمَّ  :ىم٤مل اإلُم٤مم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي

 ،ٕن اًمرواي٤مت اٟمتنمت ؛ًمقا قمغم شمدويٜمف ذم اًمّمحػ سمٕمد اًمٙمراه٦م ًمذًمؽوقمقَّ 

واًمٕم٤ٌمرات سم٤مًٕمٗم٤مظ  ،وأؾمَمء اًمرضم٤مل ويمٜم٤مهؿ وأٟم٤ًمهبؿ يمثرت ،وإؾم٤مٟمٞمد ـم٤مًم٧م

 هذا اًمزُم٤من وص٤مر قمٚمؿ احلدي٨م ذم ،ومٕمجزت اًم٘مٚمقب قمـ طمٗمظ ُم٤م ذيمرٟم٤م ،اظمتٚمٗم٧م

 وقمٛمؾ ،اًمٙمت٤مب ذم طمٗمٔمف وٕمػ عمـ رؾمقل رظمّم٦م ُمع .صم٧ٌم ُمـ قمٚمؿ احل٤مومظأ

 .(2)ا.هـ سمذًمؽ اخل٤مًمٗملم ُمـ سمٕمدهؿ وُمـ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمًٚمػ

  وىمد وىمع آشمٗم٤مق قمغم ضمقاز اًمٙمت٤مسم٦م وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ :

ـَ اًمًٜم٦م إٓ أىمّؾ اًم٘مٚمٞمؾ ا.هـ   .(4)وإسم٘م٤مئٝم٤م، وًمق ٓ اًمٙمت٤مسم٦م ُم٤م يم٤من سم٠ميديٜم٤م ُِم

  وىمد طُمٙمل إمج٤مُع اًمٕمٚمَمء ذم إقمّم٤مروىم٤مل احل٤مومُظ اسمـ يمثػٍم : 

اعمت٠مظمرة قمغم شمًقيغ يمت٤مسم٦م احلدي٨م، وهذا أُمٌر ُمًتٗمٞمٌض، ؿم٤مئٌع، ذائٌع، ُِمـ همػِم ٟمٙمػٍم 

 . (3)ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: دار اعمٕمروم٦م 81/421) "ذح صحٞمح ُمًٚمؿ"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.-( ط: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م 64)ص: "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (2)

( 26/ص:82/اجلزء:2) "قمقن اعمٕمٌقد"(، وطم٤مؿمٞم٦م2/232) "َتذي٥م اًمًٜمـ"اٟمٔمر:  (4)

 . سمػموت–ٛمٞم٦م ٚمط: دار اًمٙمت٥م اًمٕم

-( ط: دار اًمًالم 821)اًم٤ٌمقم٨م احلثٞم٨م( )ص: "ذح اظمتّم٤مر قمٚمقم احلدي٨م"اٟمٔمر:  (3)

 .دُمِمؼ-اًمري٤مض. دار اًمٗمٞمح٤مء 
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  اًمٙمثػم -قمٛمروقمٌد اهلل سمـ يٕمٜمل: –ويمت٥م: وىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل 

 ؾمقى قمٜمف يمتٌقا أن ًمٚمّمح٤مسم٦م يمراهٞمتف سمٕمد اًمٙمت٤مسم٦م ذم ًمف وشمرظمٞمّمف ، اًمٜمٌل سم٢مذن

 .ذًمؽ وؾمقغ، اًم٘مرآن

 وآؾمتح٤ٌمب اجلقاز قمغماًمّمح٤مسم٦م اظمتالف سمٕمد مج٤معاإل اٟمٕم٘مد ؿصم

 .سم٤مًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ ًمت٘مٞمٞمد

 اًم٘مرآن وًمٞمٛمت٤مز وطمده، ًم٘مرآنا قمغم مهٛمٝمؿ ًمتتقومر أوًٓ  يم٤من اًمٜمٝمل واًمٔم٤مهرأن

 واًمٚمٌس، اعمحذور زال ومٚمَم اًمٚمٌس، ومٞم١مُمـ اًمٜمٌقي٦م، اًمًٜمـ ُمـ ؾمقاهقمَمَّ  سم٤مًمٙمت٤مسم٦م

 .(8)ا.هـ أقمٚمؿ واهلل اًمٕمٚمؿ، يمت٤مسم٦م ذم أذن اًمٜم٤مس سمٙمالم ٓيِمتٌف اًم٘مرآن أنَّ  وووح

 يمت٤مسم٦م احلدي٨م؛ وهق سمٕمد آظمتالف ضم٤مئٌز إمج٤مقم٤مً، وىم٤مل اًمًخ٤موي :

 .(2)سمؾ رسمََّم جي٥ُم إذا شمٕملمَّ ـمري٘م٤ًم ًمٚمٜمَّ٘مِؾ ا.هـ 

اٌاإلصُالٌافثان ـَ اًمًٚمػ اًمِٙمت٤مسم٦م، ويمراهٞمتٝمؿ وأمَّ ؛ وهق إٟمٙم٤مُر مج٤مقم٦ٍم يمٌػمٍة ُِم

ة وضمقهٍ:ًمذًمؽ؛ وم٤مجلقاب ُِمـ   قمدَّ

 إول: إٟمََّم يمِرهقا اًمٙمت٤مسم٦م ظمِمٞم٦َم أٓ ُيتَّخذ ُمع اًم٘مرآن يمت٤مسم٤ًم ُيْم٤مهك سمف.اًمقضمف 

 اًمقضمف اًمث٤مي: ًمئالَّ يتَِّٙمؾ اًمٙم٤مشم٥م قمغم ُم٤م يٙمت٥ُم، ومال حيٗمظ ومٞم٘مؾُّ احلٗمُظ.

ل إُمر، صمؿَّ اٟمٕم٘مد إمج٤مع اعمًٚمٛملم  اجلقاز، قمغم اًمقضمف اًمث٤مًم٨م: إنَّ هذا يم٤من ذم أوَّ

م.يمَم   شم٘مدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.–( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 18-4/12) "م اًمٜمٌالءؾمػم أقمال"اٟمٔمر:  (8)

( ط: ُمٙمت٦ٌم 811-813)ص: "اًمتقوٞمح إهْبر ًمتذيمرة اسمـ اعمٚم٘مـ ذم قمٚمؿ إصمر"اٟمٔمر:  (2)

 .ُمٍم–اسمـ قم٤ٌمس 
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ُم٦ٌم، وهل ٟمصٌّ ذم حمؾِّ اًمٜمِّزاع، وٓ ؾمٞمَم  اًمقضمف اًمراسمع: إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦َّم ُم٘مدَّ

ٚمػ ُمـ طم٨مَّ قمغم اًمٙمت٤مسم٦م، ظمالوم٤ًم عمـ ُمٜمٕمٝم٤م. ًَّ ـَ اًم  وىمد ُوضِمَد ُِم

  اًمٙمت٤مب هرَ يمِ  ُمـ يمراه٦م أن صم٧ٌم وم٘مد: ىم٤مل اإلُم٤مم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي 

 .همػمه شمٕم٤ممم اهلل سمٙمت٤مب يْم٤مهل ًمئال إٟمَمهل ولإاًمّمدر ُمـ

 .سمًقاه اًم٘مرآن قمـ أويِمتٖمؾ

 وصحٞمحٝم٤م ،سم٤مـمٚمٝم٤م ُمـ طم٘مٝم٤م ٓيٕمرف ٕٟمف ؛شمتخذ اًم٘مديٛم٦مأن اًمٙمت٥م قمـ وهنل

 .قمٚمٞمٝم٤م وص٤مرُمٝمٞمٛمٜم٤مً  ،ُمٜمٝم٤م يمٗمك اًم٘مرآن أنَّ  ُمع ،وم٤مؾمده٤م ُمـ

 ،اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اًمٗم٘مٝم٤مء ًم٘مٚم٦م وضمدشمف ؛اإلؾمالم صدر ذم اًمٕمٚمؿ ٥ِم تْ يمَ  قمـ وهنل

 ،اًمديـ ذم وم٘مٝمقا يٙمقٟمقا مل إقمراب يمثرأ ٕنَّ  ؛وهمػمه اًمقطمل سملم واعمٛمٞمزيـ

 ،سم٤مًم٘مرآن اًمّمحػ ُمـ ُم٤مجيدون يٚمح٘مقا أن ي١مُمـ ومٚمؿ ،اًمٕم٤مروملم اًمٕمٚمَمء وٓضم٤مًمًقا

 .اًمرمحـ يمالم قمٚمٞمف اؿمتٛمٚم٧مف أٟمَّ  ويٕمت٘مدوا

وأُمر اًمٜم٤مس سمحٗمظ اًمًٜمـ، إذ آؾمٜم٤مد ىمري٥ٌم، واًمٕمٝمد همػم سمٕمٞمٍد. وهنك قمـ 

ي١مدِّي إمم اوٓمراب احلٗمظ طمتك يٙم٤مد يٌٓمؾ؛ وإذا  آشمٙم٤مل قمغم اًمٙمت٤مب، ٕنَّ ذًمؽ

 .(8)ا.هـ قُمِدَم اًمٙمت٤مب؛ ىمقَي ًمذًمؽ احلٗمُظ اًمذي يّمح٥م اإلٟم٤ًمن ذم يمؾِّ ُمٙم٤من 

ـْ يَمرِ ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ قمٌد اًمؼم و هف ًمقضمٝملم: َه يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ إٟمَم يمر: َُم

يتَّٙمؾ اًمٙم٤مشم٥م قمغم ُم٤م ع اًم٘مرآن يمت٤مسم٤مً ُيْم٤مهل سمف. صم٤مٟمٞمٝم٤م: ًمئالَّ أطمدمه٤م: أٓ ُيتَّخذ ُم

 يٙمت٥ُم، ومال حيٗمظ؛ ومٞم٘مّؾ احلٗمُظ.

وم٢مٟمََّم ذه٥م ذم  -يٕمٜمل ُمـ يمره يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ–... َُمـ ذيمرٟم٤م ىمقًَمف ذم هذا اًم٤ٌمب 

ؿ يم٤مٟمقا ُمٓمٌققملم قمغم احلٗمِظ، خمّمقصلم سمذًمَِؽ،  واًمذيـ ذًمؽ ُمذه٥َم اًمٕمرب،؛ ٕهنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م 21-23)ص: "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (8)



ٞمَِئ٦ُم اجلَقِّ اًمٚمَّٓمِٞمػ                                  ََتْ

 

41 

 

ىمت٤مدة، وَُمـ ذه٥م يمرهقا اًمٙمت٤مَب يم٤مسمـ قم٤ٌمس، واًمِمٕمٌل، واسمـ ؿمٝم٤مب، واًمٜمخٕمل، و

 ُمذهٌٝمؿ، وضمّؾ ضمٌٚمتٝمؿ يم٤مٟمقا ىمد ـُمٌُِٕمقا قمغم احلٗمِظ، ومٙم٤من أطمدهؿ جيتزئ سم٤مًمًٛمٕم٦م.

٧م سم٤محلٗمِظ، يم٤من أطمدهؿ حيٗمُظ أؿمٕم٤مَر  ... وهذا ُمِمٝمقٌر أنَّ اًمٕمرب ىمد ظُمّمَّ

ٌسمٕمٍض ذم ؾمٛمٕم٦م واطمدٍة...،  ـَ وفٔسٌأحٌدٌافٔقمٌظذٌهذا،ٌوفقٌٌٓافُتابٌفواعٌـثٌرٌِم

ـَ اًمٕمٚمَمء، رؾمقُل اهلل  ، وىمد أرظمَص افًِؿ َص ومٞمف مج٤مقم٦ٌم ُِم ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، ورظمَّ

 ومُحِدوا قمغم ذًمؽ.

 رٌء ذم طمٗمٔمف؛ ًمؽميمف اًمٙمت٤مب.وىمد دظمؾ قمغم إسمراهٞمؿ 

ـَ أيب  َ اسم ... قمـ ُمٜمّمقٍر ىم٤مل: يم٤من إسمراهٞمُؿ حيذُف احلدي٨َم، وم٘مٚم٧ُم ًمف: إنَّ ؾم٤ممل

 .(8)اجلٕمد يتّؿ احلدي٨م، ىم٤مل: إٟم٤َّم ؾم٤معم٤مً يَمت٥ََم وأٟم٤م مل أيمت٥ْم ا.هـ 

  يـ قمٌد احلٛمٞمد : وىمد وىمع اإلمج٤مع ُمـ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد حمٞمل اًمدِّ

٦ًم ٓ ُمٜم٤م ـَ اًمتًٚمٞمؿ هب٤م ا.هـ سمٕمد ذًمَِؽ يمٚمِّف قمغم اجلقاز، ومٙم٤من طمجَّ  .(2)ص ُِم

ث اًمٗم٤مصؾ"واٟمٔمر:  ( ط: ُم١مؾم٦ًم أيب 418-464ًمٚمراُمٝمرُمزي )ص:"اعمُحدِّ

( 21-22)ص: "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمج٤مج اخلٓمٞم٥م.–قمٌٞمدة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 

( ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 8/44) "يمِمػ اًمٔمٜمقن"سمػموت.–ط: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م 

( 26-8/41ًمٞم٤مؾملم خمدوم ) "اًمٙمت٥م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أطمٙم٤مم"سمػموت.–اًمٕمريب 

 اًمري٤مض.–ط: دار يمٜمقز أؿمٌٞمٚمٞم٤م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دُم٤مج صٕمدة. –( ط: دار يمٜمقز دُم٤مج 861-8/862) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"اٟمٔمر:  (8)

 وأصمر اًمٜمخٕمل إؾمٜم٤مده صحٞمٌح.

( ط: دار 2/423ًمٚمّمٜمٕم٤مي ) "شمقوٞمح إومٙم٤مر عمٕم٤مي شمٜم٘مٞمح إٟمٔم٤مر"اٟمٔمر: حت٘مٞم٘مف ًمـ:  (2)

 اًمٗمٙمر.
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ٌافثافث ٌاإلصُال ا ًمٚمٙمت٤مسم٦ِم طملم طمّمؾ اًمتٜم٤مزع، وم٘م٤مل:  شمرك اًمٜمٌلِّ ؛ وأمَّ

ِْْديافتََّْاُزعٌُ»
ًِ ٔ ٌِ َيٌَْْ َٓ  ومٗمٞمف أٟمَّف شمرك اًمِٙمت٤مسم٦م!!. .«ُؿقُمقاَظَِّْٔق

ٍ ومٝمذا ًمٞمس ومٞمف أٟمَّف ٟمٗمك اًمٙمت٤مسم٦َم   ُمٕملمَّ
ٍ
ذم  واًمُٙمت٥َُم ُِمـ أصِٚمٝم٤م، وإٟمََّم ٟمٗمك يمت٤مسم٦َم رء

، يمَم هق فم٤مهر احلدي٨م، ومٚمٞمس ومٞمف أدٟمك إؿمٙم٤مل، وٓ أدٟمك دًٓم٦م ذم شمرك ذًمؽ اًمٞمقم

 اًمِٙمت٤مسم٦م.

اٌاإلصُالٌافرابع ـَ سمٕمُض اًمًٚمػ يمتٌف، ؛ وهق وأمَّ حمق اًمٙمت٤مب ودومٜمف، وم٘مد دوم

 وسمٕمْمٝمؿ حم٤مه٤م!!.

ة وضمقهٍ:  وم٤مجلقاب ُِمـ قمدَّ

ؿ ومٕمٚمقا ذًمَِؽ ًمٕمدم اًمٗم٤مئدِة ُمٜمٝم٤م، وٓ ٕنَّ اًمٙمت٤مسم٦م  اًمقضمف إول: ًمٞمس ذم هذا أهنَّ

 ًمٞم٧ًم ُمنموقم٦م؛ ومٚمق يم٤مٟم٧م ًمٞم٧ًم ُمنموقم٦م عم٤م يمتٌقا أصالً.

وم٘مد يم٤مٟمقا يٙمتٌقن ًمتحّمؾ اًمٗم٤مئدة؛ وهل رؾمقخ اًمٕمٚمؿ ذم اًمذهـ، وطمٗمٔمف، وم٢مذا 

 ،(2)ـ إضمدع ُمنوق سمو، (8)ؾمٗمٞم٤من اًمثقري طمّمؾ اعمٓمٚمقب حمقه، يمَم ضم٤مء قمـ 

 ، وهمػمهؿ.(4)واسمـ ؿمٝم٤مب 

  يم٤من همػُم واطمٍد ُمـ اًمًٚمػ يًتٕملم قمغم ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي :

طمٗمظ احلدي٨م سم٠من يٙمتٌف، ويدرؾمف ُمـ يمت٤مسمف؛ وم٢مذا أشم٘مٜمف حم٤م اًمٙمت٤مب ظمقوم٤مً ُِمـ أن يتَِّٙمَؾ 

 .  (8)هـ اًم٘مٚم٥م قمٚمٞمف، ومٞم١مدي ذًمؽ إمم ٟم٘مّم٤من احلٗمظ، وشمرك اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤معمحٗمقظ ا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.13سمرىمؿ ) "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم  (8)

 (، وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.12سمرىمؿ ) "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم  (2)

 (، وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.16سمرىمؿ ) "اًمٕمٚمؿ شم٘مٞمٞمد"أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم  (4)
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ؿ مل  يّمٜمٕمقا ذًمَِؽ إٓ ظمِمٞم٦َم أن ي٠ميت َُمـ سمٕمدهؿ ممَـّ هق اًمقضمف اًمث٤مي: أهنَّ

ومٞم،ورسمَمزادومٞمٝم٤موٟم٘مص،وحيٛمٚمجٛمٞمٕمَمومٞمٝم٤مقمٚمٞمٔم٤مهره،وماليٕمروم٠مطمٙم٤مُمٝم٤م؛ًمٞمًٛمٜم٠مهالًمٕمٚمؿ

 .إًمٞمٙم٤مشمٌٝم٤مومٞم٤مٕصؾيمقٟمذًمٙمٛمٜمًقسم٤مً 

اًمقضمف اًمث٤مًم٨م: أٟمَّف ىمد صم٧ٌَم قمـ سمٕمْمٝمؿ أٟمَّف ٟمِدَم قمغم صٜمٞمٕمف ذًمؽ. يمَم ذيمر ذًمؽ 

ط: اعمٙمت٦ٌم  (64-21)ص:"شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"ُم٤مم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم يمت٤مسمف: اإل

ٌ.سمػموت-اًمٕمٍمي٦م 

 يمت٧ٌُم قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم ىم٤مل: : ...، ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي 

 .(2)حمفأ مل وأي ،ووًمدي سمَمزم ومديتف أي ددتقوم ،حمقشمف صمؿ احلدي٨َم 

 آشمٙم٤مل يمراه٦م ُمـ ذيمرٟم٤مه اًمذي ًمٚمٛمٕمٜمك يمت٤مسمف ُمـ احلدي٨م حم٤م قمروة أن شمرى

 ًمػمضمع يٛمحف مل يم٤من أٟمف كومتٜمَّ  ،إي٤مه حمقه قمغم ٟمدم؛طمٗمٔمفوشمٖمػمَّ  ،فٜمُّ ؾِم  قمٚم٧م ومٚمَم ،قمٚمٞمف

 .أقمٚمؿ واهلل ،طمٗمٔمف واوٓمراب أطمقاًمف شمٜم٤مىمض قمٜمد يمت٤مسمف إمم

 مل نأ قمغم ٟمدم أٟمف قمٜمف ضم٤مء صمؿ ،اًمٕمٚمؿ يمت٤مب يٙمره اعمٕمتٛمر ُمٜمّمقرسمـ يم٤من وىمد

 .يٙمت٥م

 ُمثؾ لقمٜمِّ  ىمدذه٥م ،أويمذا يمذا قمكمَّ  وأنَّ  ،يمت٧ٌُم  أيِّ  وددتُّ  :ُمٜمّمقر ... ىم٤مل

 .قمٚمٛمل

ص وويم٤من همػم واطمٍد ُمـ اعمت٘مدُملم إذا طميشمف اًمقوم٤مة أشمٚمػ يمتٌف، أو أ

سم٢مشمالومٝم٤م، ظمقوم٤ًم ُمـ أن شمّمػم إمم َُمـ ًمٞمس ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ومال يٕمرف أطمٙم٤مُمف، وحيٛمؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمػموت.–( ط: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م 21)ص: "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (8) =

ٓسمـ قمٌد  "اجل٤مُمع"إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ قمٜمد اخلٓمٞم٥م؛ ًمٙمٜمَّف صحَّ قمٜمد قمٌد اًمرزاق، يمَم ذم  (2)

 اًمؼم.
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إمم يم٤مشمٌٝم٤م ذم  ُم٤م ومٞمٝم٤م قمغم فم٤مهره، ورسمَم زاد ومٞمٝم٤م وٟم٘مص، ومٞمٙمقن ذًمؽ ُمٜمًقسم٤مً  مجٞمعَ 

 .  هـا. إصؾ، وهذا يمٚمُّف وُم٤م أؿمٌٝمف ىمد ُٟمِ٘مَؾ قمـ اعمت٘مدُملم آطمؽماس ُمٜمف

ـَ اًمردود قمغم اإلؿمٙم٤مٓت اعمت٘مدُم٦م، ٓ ؾمٞمَم اإلؿمٙم٤مل اًمث٤مي.  هذا ُمع ُم٤م ؾمٌؼ ُِم

٦م ذم هذه اإلؿمٙم٤مٓت قمغم شمرك اًمِٙمت٤مسم٦م واًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ.  ومال طمجَّ

:ٌ٘  * تٓبٝ
ٌ ٌافُتابَة ٌيَر ٌَل ٌمـ ٌَلٌـؾه ٌخالؾاً ٌافتٖفٔػ، ـَ ٌِم ٌافٍائدة ٌخِق ٌيٍْل ٌٓ ٌافًَِمء ـَ ِم

ٌافٍائدةٌمْف  : يُْرهاٌزاظًَمٌخِقَّ

َم مم٤َّم ومٞمف أنَّ سمٕمَض أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤من ٓ يرى اًمٙمت٤مسم٦م؛  وهذا شمٜمٌٞمٌف ُمٝمٌؿ؛ وم٢منَّ ُم٤م شم٘مدَّ

 ًمٞمس ومٞمف وٓ ومٞمٝمؿ َُمـ ي٘مقل سمخٚمق اًمٗم٤مئدة ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م واًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ.

ـَ اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ ىمقٌل ٓ ُي٘مِ وم٢منَّ اًم٘مقَل  ه قم٘مٌؾ، وٓ طِمٌس، سمخٚمق اًمٗم٤مئدة ُِم رُّ

، وٓ ظُمٚمٌؼ وٓ ُمرؤوٓ ومٓم ـٌ ٌة. وإٟمََّم هق ىمقُل َُمـ ىمد ؾُمٚم٥َِم قمٜمف قم٘مٚمف، رٌة، وٓ دي

 ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.ومٓمرشمف، وشم٘مٚم٧ٌَّم قمٚمٞمف احل٘م٤مئؼ،  وُُمًخ٧م

* * * * * 
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 (فِي ذِكسِ ثِد
 ظمالص٦ُم هذا اًم٤ٌمب أٟمَّٜم٤م ٟم٘مقل:

 * ايتؿسٜل بني بد٤ ايهتاب١، ٚايتدٜٚٔ، ٚايتأيٝـ:

ـَ اًمتَّٗمريؼ سملم اًمٌدء سم٤مًمٙمت٤مسم٦م، وسمدء اًمتدويـ، وسمدء اًمتّمٜمٞمػ واًمت٠مًمٞمػ.  ٓ سمدَّ ُِم

٤م سمدء اًمِٙمت٤مسم٦م ومٙم٤مٟم٧م ذم قمٝمد اًمٜمٌلِّ   . أُمَّ

٤م سمدء اًمتدويـ ومٙم٤من ذم قمٝمد قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ، قمغم يد اإلُم٤مم وأُمَّ

 ، يمَم ؾمٞم٠ميت.اًمزهري

٤م اًمتّمٜمٞمػ واًمت٠مًمٞمػ ومِٛمـ سمٕمد ذًمِؽ، ُِمـ شمالُمٞمذ اإلُم٤مم اًمزهري   .وأُمَّ

َّا ايهتاب١:-  أ
، وىمد يم٤مٟم٧م إدوات آٟمذاك ُِمـ خِل٤مف احلج٤مرة، ومٙم٤مٟم٧م ذم قمٝمد اًمٜمٌلِّ 

 إيمت٤مف، وضمريد اًمٜمخؾ.ورىم٤مع اجلٚمقد، ويمَِنِ 

ذم ىمّم٦م مجع  قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م  ،(3116)سمرىمؿ روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري 

صدور و٥م واًمٚمخ٤مف ًُ ومتتٌٕم٧م اًم٘مرآن أمجٕمف ُمـ اًمٕمُ أي٤مت واًمًقر، وومٞمف ىم٤مل زيٌد: 

 .اًمرضم٤مل

قمـ اًمؼماء سمـ  ،(8111) سمرىمؿ ( وُمًٚمؿ2148)سمرىمؿ وروى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري 

ِمِْغٌٌٌََٓ﴿ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م  قم٤مزب  ْٗ ٌادُْ ـَ اِظُدوَنٌِم ََ تَِقيٌافْ ًْ  دقم٤م رؾمقل اهلل  ﴾َي

تَِقيٌٌٌَٓ﴿زيدًا ومج٤مء سمٙمتػ ومٙمتٌٝم٤م، وؿمٙم٤م اسمـ أم ُمٙمتقم ضارشمف، ومٜمزًم٧م  ًْ َي

رٌِ َ ٌأُوِلٌافيَّ ِمَِْغٌَؽْرُ ْٗ ٌادُْ ـَ اِظُدوَنٌِم ََ  .﴾افْ
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ٌٌَٓعم٤م ٟمزًم٧م ﴿: ىم٤ملقمـ اًمؼماء ،(3112)سمرىمؿ وضم٤مء قمٜمد اًمٌخ٤مري 

ًٌْ ِمِْغٌََي ْٗ ٌادُْ ـَ ٌِم اِظُدوَن ََ ٌدِمٌَشٌِِٔؾٌاهللِ﴾﴿تَِقيٌافْ ٌِلٌ»﴾ىم٤مل اًمٜمٌل َوادَُْجاِهُدوَن اْدُع

َواةٌِ تِِػٌَوافدَّ َُ تِِػٌأَْوٌافْ َُ َواِةٌَوافْ َِّْقِحٌَوافدَّ  .احلدي٨م«ٌ...َزْيًداٌَوفَِْٔجْئٌبِاف

٥م اًمٜمخؾ: مجع قمًٞم٥م، وهق ضمريد اًمٜمخؾ، يم٤مٟمقا يٙمِمٓمقن اخلقض  ًُ قُم

ٙمتٌقن ذم اًمٓمرف اًمٕمريض، وىمٞمؾ: اًمٕمًٞم٥م ـمرف اجلريدة اًمٕمريض اًمذي مل يٜم٧ٌم وي

 .(8)قمٚمٞمف اخلقض وهق اًمًٕمػ

 .(2)رىم٤مع اجلٚمقد: رىمٕم٦م اجلٚمد، ي٠مظمذه٤م ُمدسمقهم٦م ومٞمٙمت٥م ومٞمٝم٤م ا.هـ

 .(4)خل٤مف احلج٤مرة: سمٙمن اًمالم، مجع خلٗم٦م، وهل صٗم٤مئح احلج٤مرة اًمرىم٤مق

يمتػ احلٞمقان ُمـ اًمٜم٤مس يِمَن إيمت٤مف: قَمٔمٌْؿ قمريض يٙمقن ذم أصؾ 

 واًمّدواب، يم٤مٟمقا يٙمتٌقن ومٞمف ًم٘مٚم٦م اًم٘مراـمٞمس قمٜمدهؿ ا.هـ

 .(3): يم٤مٟمقا إذا ضمػَّ يمتٌقا ومٞمف ا.هـىم٤مل احل٤مومظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٓسمـ إصمػم  "اًمٜمٝم٤مي٦م" اًمري٤مض.–ط: دار اًمًالم  (1/81)"ومتح اًم٤ٌمري"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.–ط: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م  (4/243)

 .اًم٘م٤مهرة-ط: دار اسمـ اجلقزي  (813)ص:ًمٚمٕمثٞمٛملم  "ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم"اٟمٔمر:  (2)

ٓسمـ إصمػم  "اًمٜمٝم٤مي٦م"اًمري٤مض. –( ط: دار اًمًالم 1/81) "ومتح اًم٤ٌمري"اٟمٔمر:  (4)

 سمػموت.–( ط: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م 3/233)

ٓسمـ إصمػم  "اًمٜمٝم٤مي٦م"اًمري٤مض. –( ط: دار اًمًالم 1/81) "ومتح اًم٤ٌمري"اٟمٔمر:  (3)

 سمػموت. –( ط: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م 3/822)
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َّا ايتدٜٚٔ:-  ٚأ

هن ٠مول ُمـ مجع أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل وم هن٤م شمدويٜم٤ًم ودوَّ ، ودوَّ
ٍ
٤م سمِمٛمقٍل واؾمت٘مّم٤مء

هري رؾمٛمٞم٤مً  ، ويمذًمؽ أسمق سمٙمر سمـ طمزٍم، هق اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ ؿمٝم٤مٍب اًمزُّ

 .سم٢مؿم٤مرٍة ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز 

 سم٤مب يمٞمػ ُي٘مٌض اًمٕمٚمؿ(، قمـ قمٌد اهلل  "صحٞمحف"وم٘مد روى اًمٌخ٤مري ذم(

ىم٤مل: يمت٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز إمم أيب سمٙمر سمـ طمزٍم: اٟمٔمر ُم٤م يم٤من ُمـ  سمـ ديٜم٤مر 

 اًمٕمٚمَمء. ؿ، وذه٤مَب اًمٕمٚم ٗم٧ُم دروَس وم٤ميمتٌْف، وم٢مي ظِم  طمدي٨م رؾمقل اهلل 

  يمت٥م  :ىم٤ملقمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر ـ (، قم16سمرىمؿ ) "ؾمٜمـ اًمدارُمل"وذم

أن اٟمٔمروا إمم ُم٤م يم٤من ُمـ أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل  :قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز إمم أهؾ اعمديٜم٦م

 . إؾمٜم٤مده صحٞمٌح.وم٢مي ىمد ظمٗم٧م دروس اًمٕمٚمؿ وذه٤مب اًمٕمٚمَمء ،وم٤ميمتٌقه 

 (، قمـ 341سمرىمؿ ) "اًمٕمٚمؿ ضم٤مُمع سمٞم٤من"ذم  وأظمرج اسمـ قمٌد اًمؼم

ىم٤مل: يمٜم٤م ٟمٙمره يمت٤مب اًمٕمٚمؿ طمتك أيمرهٜم٤م قمٚمٞمف ه١مٓء إُمراء، ومرأيٜم٤م أٓ اًمزهري 

 أطمداً ُمـ اعمًٚمٛملم. إؾمٜم٤مده صحٞمٌح.ٟمٛمٜمٕمف 

( 338وأظمرج أيْم٤ًم سمرىمؿ )ىم٤مل : يمٜم٧م أٟم٤م واسمـ  قمـ ص٤مًمح سمـ يمٞم٤ًمن

ٜم٤م يمؾ رء ، وٟمحـ ٟمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ، وم٤مضمتٛمٕمٜم٤م قمغم أن ٟمٙمت٥م اًمًٜمـ ومٙمتٌؿمٝم٤مب 

، ًمٞمس ٓ :ىم٤مل : ايمت٥م سمٜم٤م ُم٤م ضم٤مء قمـ أصح٤مسمف، وم٘مٚم٧م، صمؿ  ؾمٛمٕمٜم٤م قمـ اًمٜمٌل 

 . إؾمٜم٤مده صحٞمٌح.ٕم٧ُم ووٞمَّ  ، ويمت٥م ومل أيمت٥م ، وم٠مٟمجَح ٦مٌ ٜمَّ ٦م، وىم٤مل هق: سمؾ هق ؾُم ٜمَّ ًُ سمِ 
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 ن اًمًٜم٦م اسمـ ؿمٝم٤مب.  وُم٤م ضم٤مء قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ل ُمـ دوَّ أٟمف ىم٤مل: أوَّ

(، وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ضمدًا، ومٞمف: حمٛمد 343سمرىمؿ ) "ضم٤مُمٕمف"وم٠مظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم 

سمف أسمق داود.  سمـ احلًـ سمـ ؾمَمقم٦م احليُمل، يمذَّ

  ـُ ؿمٝم٤مب ىم٤مل اإلُم٤مم احل٤مومظ اسمـ طمجر ن احلدي٨م اسم ُل َُمـ دوَّ : أوَّ

 .(8)ا.هـ  فقمٌد اًمٕمزيز، صمؿَّ يمثُر شمدويٜماًمزهري قمغم رأس اعم٤مئ٦م سم٠مُمر قمٛمر سمـ 

يمِمػ "و، (4ًمٚمٙمت٤مي احلًٜمل اًمٗم٤مد )ص: "اًمرؾم٤مًم٦م اعمًتٓمروم٦م"واٟمٔمر: 

احلٓم٦م ذم ذيمر اًمّمح٤مح "وسمػموت. -( ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 8/43) "اًمٔمٜمقن

 .دُم٤مج-( ط: ُمٙمت٦ٌم اًمٗمالح 18-12و41-41:ًمٚم٘مٜمقضمل )ص"اًمًت٦م

َّا ايتأيٝـ:-  ٚأ

 اًمتدويـ مت٤مُم٤مً، وىم٤مم سمف ُِمـ شمالُمٞمذ اًمزهري وهمػمهؿ.ومحّمَؾ سمٕمد 

  ـُ ؿمٝم٤مب ىم٤مل اإلُم٤مم احل٤مومظ اسمـ طمجر ن احلدي٨م اسم ُل َُمـ دوَّ : أوَّ

، صمؿَّ اًمتّمٜمٞمػ، فاًمزهري قمغم رأس اعم٤مئ٦م سم٠مُمر قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، صمؿَّ يمثُر شمدويٜم

 .(2)وطمّمؾ سمذًمَِؽ ظمػٌم يمثػٌم ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًمري٤مض.–( ط: دار اًمًالم 8/232) "ومتح اًم٤ٌمري"اٟمٔمر:  (8)

 اًمري٤مض.–ط: دار اًمًالم  (8/232)"ومتح اًم٤ٌمري": اٟمٔمر (2)
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  ومل يٙمـ اًمٕمٚمؿ ُمدوٟم٤ًم أصٜم٤موم٤مً، وٓ  :ىم٤مل اإلُم٤مم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي

ُم١مًمٗم٤مً يمت٤ٌمً وأسمقاسم٤مً ذم زُمـ اعمت٘مدُملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، وإٟمَم ومٕمؾ ذًمؽ ُمـ 

 سمٕمدهؿ، صمؿ طمذا اعمت٠مظمرون ومٞمف طمذوهؿ.

واظمتٚمػ ذم اعمٌتدئ سمتّم٤مٟمٞمػ اًمٙمت٥م واًم٤ًمسمؼ إمم ذًمؽ وم٘مٞمؾ: هق ؾمٕمٞمد سمـ أيب 

 ... ز سمـ ضمري٩مقمروسم٦م. وىمٞمؾ: هق قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اًمٕمزي

ويم٤من ممـ ؾمٚمؽ ـمريؼ اسمـ ضمري٩م ذم اًمتّمٜمٞمػ واىمتٗمك أصمره ذم اًمت٠مًمٞمػ ُمـ أهؾ 

قمٍمه واعمدريملم ًمقىمتف ؾمقى إوزاقمل واسمـ أيب قمروسم٦م: اًمرسمٞمع سمـ صٌٞمح سم٤مًمٌٍمة، 

وؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م هب٤م أيْم٤ًم مجٞمٕم٤مً، وُمٕمٛمر سمـ راؿمد سم٤مًمٞمٛمـ، وؾمٗمٞم٤من 

ًمؽ سمـ أٟمس ُمقـم٠مه ذم ذًمؽ اًمقىم٧م سم٤معمديٜم٦م، صمؿ ُمـ سمٕمد اًمثقري سم٤مًمٙمقوم٦م، وصٜمػ ُم٤م

ه١مٓء: ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م سمٛمٙم٦م، وهِمٞمؿ سمـ سمِمػم سمقاؾمط، وضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد 

ي، وقمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك سمخراؾم٤من، وويمٞمع سمـ اجلراح وحيٞمك سمـ زيمري٤م سمـ أيب  سم٤مًمرَّ

سمٛمٍم، واًمقًمٞمد زائدة وحمٛمد سمـ ومْمٞمؾ سمـ همزوان مجٞمٕم٤م سم٤مًمٙمقوم٦م، وقمٌد اهلل سمـ وه٥م 

سمـ ُمًٚمؿ سمدُمِمؼ، صمؿ ُمـ سمٕمدهؿ: قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم وأسمق ىمرة ُمقؾمك سمـ ـم٤مرق 

مجٞمٕم٤مً سم٤مًمٞمٛمـ، وروح سمـ قم٤ٌمدة سم٤مًمٌٍمة، صمؿ اشمًٕم٧م اًمتّم٤مٟمٞمػ، ويمثر أصح٤مهب٤م ذم 

هقر، ويمرِّ إقمّم٤مر  .(8)ا.هـ  ؾم٤مئر إُمّم٤مر قمغم شمت٤مسمع اًمدُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض 212-2/218) "اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم٤ًمُمع"اٟمٔمر:  (8)

( ط: ُمٙمت٦ٌم 12-11و41-41)ص:"ذم ذيمر اًمّمح٤مح اًمًت٦ماحلٓم٦م "اًمري٤مض. و -

 دُم٤مج.–اًمٗمالح 
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ٍع، وذًمؽ ذم  ىمٚم٧ُم: وىمد شمٙمٚمَّؿ احل٤مومظ اًمراُمٝمرُمزي قمغم هذا اعمقوقع سمتقؾمُّ

ُث اًمٗم٤مصؾ"يمت٤مسمف:   (.623-688)ص: "اعمَُحدِّ

* * * * * 
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هذا اًم٤ٌمب يِمػم إمم صمٛمرٍة قمٔمٞمٛم٦م ُِمـ صمَمر اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ، وهل: أٟمَّف حيٗمظ 

 اًمٕمٚمؿ.

ًَِِؿٌبِافُِتَاِبٌ» ؾمٌؼ ُمٕمٜم٤م ذيمر طمدي٨م:وىمد  ٌاف وُم٤م ذًمَِؽ إٓ ٕٟمَّف حيٗمظ  . شَؿُِّٔدوا

 اًمٕمٚمؿ.

ٞمتٝم٤م.ؾمٟمَّف ىمد ؾمٌؼ ذيمر سمٕمض أصم٤مر ذم ذًمؽ؛ أيمَم   ٠مذيمره٤م ُمرة أظمرى ٕمهِّ

وؾمٞمٛمرُّ سمِٜم٤م ُِمـ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم احل٨مِّ قمغم اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ ُم٤م ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م ذم ومْمؾ 

 اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

د إؿم٤مرٍة إمم ُمْمٛمقن هذا اًم٤ٌمب، وسم٤مًم٘مٚمٞمؾ همٜمٞم٦م قمـ اًمٙمثػم، أُمَّ  ٤م هٜم٤م وم٠مؿمػم جمرَّ

 عمَِـ أراد اهلل ًمف اخلػم اًمقومػم، وإضمر اًمٙمٌػم.

  ة  . (8): َُمـ مل يٙمت٥ُم اًمٕمٚمؿ ومال شمٕمدوه قم٤معم٤مً ا.هـ ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرَّ

ُمـ، ُمع يمثرة وذًمَِؽ؛ ٕنَّ يمثػماً ُِمـ قِمٚمِٛمف مل حُيٗمظ، ظمّمقص٤مً ذم هذا  اًمزَّ

 اًمِمقاهمؾ واًمٗمتـ ومٞمف، ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.

  (2): اًمِٙمت٤مُب ىمٞمد اًمٕمٚمؿ ا.هـ وىم٤مل اًمِمٕمٌل. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شم٘مٞمٞمد "(، وأظمرضمف اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم 312سمرىمؿ ) "ُم٘مدُم٦م ؾمٜمٜمف"أظمرضمف اًمدراُمل ذم  (8)

 (وإؾمٜم٤مده طمًـ.248سمرىمؿ ) "اًمٕمٚمؿ

.812سمرىمؿ ) "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"أظمرضمف اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم  (2) ـٌ  (، وإؾمٜم٤مده طمً
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  طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌُم سمحدي٨ٍم صمؿ ىم٤مل: هذا وضمدشمُّف وىم٤مل وه٥م سمـ ضمرير :

 . (8)ُمٙمتقسم٤ًم قمٜمدي ذم اًمّمحٞمٗم٦م ا.هـ 

ث هبذا اًمٕمٚمؿ اًمذي طُمِٗمَظ ذم اًمّمحٞمٗم٦م، ومٚمق مل يٙمـ ُمقضمقدًا ذم اًمّمحٞمٗم٦م  ومحدَّ

ث سمف، وهذا مم٤َّم يدلُّ قمغم أنَّ اًمٙمت٤مسم٦َم حتٗمظ اًمٕمٚمؿ.   عم٤م طمدَّ

  َُمـ يمِرَه : ىمٚم٧ُم ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ وىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر :

ص ومٞمف آظمرون، ىمٚم٧ُم ًمف: ًمق مل ُيٙمت ٥م اًمٕمٚمؿ يمت٤مب اًمٕمٚمؿ؟ ىم٤مل: يمرهف ىمقٌم، ورظمَّ

ـُ ا.هـ  يمٜم٤َّم ٟمٙمقن ٟمح
ٍ
 .(2)ًمذه٥م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، وًمق ٓ يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ أيُّ رء

 وهذا يمالٌم ىمقيٌّ ًمإلُم٤مم أمحد ٓ ُمزيد قمٚمٞمف.

  وم٘م٤مل : وؾم٠مًم٧ُم إؾمح٤مق سمـ راهقيفوىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر ،

 .(4)يمَم ىم٤مل أمحد ؾمقاء ا.هـ 

  سمـ زيد واسمـ قُمَٚمٞم٦َّم، وُذيمَِر ًمف مح٤مد –: ؾمٛمٕم٧ُم أسم٤م ُٟمٕمٞمؿ وىم٤مل أسمق زرقم٦م

ـَ زيٍد طمِٗمَظ قمـ أيُّقب، واسمـ قُمٚمٞم٦َّم يُمت٥َِم ًمف، وم٘م٤مل: وٛمٜم٧ُم ًمؽ أن يمؾَّ َُمـ  وأنَّ مح٤مد سم

ًمؾ ا.هـ   .(3)ٓ يرضمع إمم اًمِٙمت٤مب ٓ ي١مُمـ قمٚمٞمف اًمزَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.324سمرىمؿ ) "سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمفضم٤مُمع "أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم  (8)

(، وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح، وهق 348سمرىمؿ ) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم  (2)

 (.4482سمرىمؿ ) "ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد وإؾمح٤مق"ذم 

 اٟمٔمر اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (4)

 (، وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.342سمرىمؿ ) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم  (3)
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 وٟمحـ ؿمٝم٤مب سمـاو أٟم٤م اضمتٛمٕم٧ُم  ٤ملىم:  يمٞم٤ًمن سمـ ص٤مًمحوىم٤مل 

  يمؾَّ  ومٙمتٌٜم٤م ،اًمًٜمـ ٟمٙمت٥من أ وم٤مضمتٛمٕمٜم٤مقمغم ،اًمٕمٚمؿ ٟمٓمٚم٥م
ٍ
اًمٜمٌل قمـ ؾمٛمٕمٜم٤مه رء

ًُ  ًمٞمس ،ٓ :وم٘مٚم٧ُم  ،أصح٤مسمف قمـ ُم٤مضم٤مء أيْم٤مً  يمتٌٜم٤م ؿصم  ،  هق سمغم :هق وىم٤مل ،٦مٜمَّ سم

 .(8).هـ ا ووٞمٕم٧ُم  وم٠مٟمجح ،أيمت٥ْم  ومل ومٙمت٥َم  ،٦مٜمَّ ؾُم 

ًا ذم أنَّ اًمٙمت٤مسم٦َم واًمت٠مًمٞمػ ُِمـ أقمٔمؿ طمٗمظ اًمٕمٚمؿ، وأنَّ  وهذا إصمُر سيٌح ضِمدَّ

 .وؾم٥ٌٌم ًمرومٕمفزواهلَم زواٌل ًمٚمٕمٚمؿ، 

  ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق حمٛمد قمكمُّ سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم اًمٔم٤مهري :

ومٚمـ لٚمقا يمت٤مب ُمـ وم٤مئدة  ؛آؾمتٙمث٤مر ُمـ اًمٙمت٥م: -وذيمر ُمٜمٝم٤م-دقم٤مئُؿ اًمٕمٚمؿ: 

وٌٓشٌٔؾٌإػٌحٍظٌادرءٌجلّٔعٌظِّفٌافذيٌوزي٤مدة قمٚمؿ جيده٤م ومٞمف إذا اطمت٤مج إًمٞمٝم٤م، 

ٌذفؽ ٌإػ ٌشٌٔؾ ٌٓ ٌٌٌِٕ،خيتصٌبف.ؾ٘ذ ٌضِبازاخلٌٌِؿًٌٌَْؾافُتب ٌإذا ٌفف ٌٕة ٌافُتبٌ. وفقٓ

ٌخىٌٌٖ ٌوهذا ٌتقجد. ٌوَل ٌأٌٌُممـٌذمٌٌَّفواظتٌافًِقم ٌوفق ٌمْٓا، ٌفتٍِتٌاإلـثار ٌبرأيف خذ

ٌافًِقم ٌؾٔٓا، ٌاجلٓال ٌٓشتقتٌٌ،وجلاذهبؿ ٌافُتب ٌصٓادة ٌؾِقٓ ٌصاءوا. ٌما وادظقا

 . (2)ا.هـ دظقىٌافًاَلٌواجلاهؾ

وىمد يذه٥م اًمٕم٤ممل، وشمٌ٘مك يمتٌف،  :ىم٤مل اإلُم٤مم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي و

ويٗمٜمك اًمٕم٘مؾ، ويٌ٘مك أصمره، وًمقٓ ُم٤م َرؾَمَٛم٧م ًمٜم٤م إوائؾ ذم يمتٌٝم٤م، وظمٚمدت ُمـ ومٜمقن 

طمٙمٛمٝم٤م، ودوٟم٧م ُمـ أٟمقاع ؾمػمه٤م، طمتك ؿم٤مهدٟم٤م سمذًمؽ ُم٤م هم٤مب قمٜم٤َّم يًػمٟم٤م، وقمرومٜم٤م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمرىمؿ  "ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق"قمـ ص٤مًمح سمـ يمٞم٤ًمن، يمَم ذم  "ضم٤مُمٕمف"ظمرضمف ُمٕمٛمر ذم أ (8)

(22313.) 

 ( ط: اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م.3/33) "رؾم٤مئؾ اسمـ طمزم"وٛمـ  "رؾم٤مًم٦م ُمراشم٥م اًمٕمٚمقم"اٟمٔمر:  (2)
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ب ُم٤م مل ٟمٙمـ ًمٜمٕمرومف إٓ هبؿ، وسمٚمٖمٜم٤م إُمد إىمَم سم٘مري٥م رؾمقُمٝمؿ، إذًا حلن ـمال

احلٙمٛم٦م، واٟم٘مٓمع ؾمٌٌٝمؿ قمـ اعمٕمروم٦م، وًمق أجلٞمٜم٤م إمم ُمدى ىمقشمٜم٤م وُمٌٚمغ ُم٤م شم٘مدر قمغم 

طمٗمٔمف ظمقاـمرٟم٤م وشمريمٜم٤م ُمع ُمٜمتٝمك دم٤مرشمٜم٤م؛ عم٤م أدريمتف طمقاؾمٜم٤م، وؿم٤مهدشمف ٟمٗمقؾمٜم٤م؛ 

اهلٛم٦م، ووٕمٗم٧م اعمٜم٦م، وُم٤مشم٧م اخلقاـمر، وشمٌٚمد اًمٕم٘مؾ، وٟم٘مص  ًم٘مٚم٧م اعمٕمروم٦م، وىمٍمت

ر ٟمٗمٕم٤مً، وُم٤م شمٙمٚمٗمقه ُمـ ذًمؽ أطمًـ ُمقىمٕم٤ًم، وجي٥م اًمٕمٚمؿ، ومٙم٤من ُم٤م دوٟمف ذم يمتٌٝمؿ أيمث

آىمتٗم٤مء ٔصم٤مرهؿ، وإؾمتْم٤مء سم٠مٟمقارهؿ، وم٢من اعمرء ُمع ُمـ أطم٥م، وًمف أضمر ُم٤م اطمت٥ًم 

 .(8)ا.هـ

ة آصم٤مٍر ذم يم ذيمرو ط: اعمٙمت٦ٌم  (882-883)ص: "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"ت٤مسمف: قمدَّ

 .سمػموت-اًمٕمٍمي٦م 

٤ًم ذم  َب سم٤مسم٤مً ظم٤مصَّ اىمتٜم٤مء اًمٙمت٥م، وأدرج ومٞمف ؾمت٦ََّم ومّمقٍل ٟمٗمٞم٦ًٍم ومْمؾ يمَم أٟمَّف سمقَّ

اً، وذيمر ومٞمٝم٤م ُمـ أصم٤مر واًمٙمٚمَمت اًمٓمٞم٦ٌم ُم٤م يِمٗمل ويٙمٗمل. وم٤مرضمع إمم يمت٤مسمف:  ضِمدَّ

 .سمػموت-ط: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م  (838-883)ص:  "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"

ُّ حؿِغ ايعًِ:  * حم

  ًمٚمٕمٚمقم ضمٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف اهلل نَّ ٢موم:  ىم٤مل اإلُم٤مم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي 

 :حمٚملم

 طم٤مومٔم٤مً  وىمٚم٤ٌمً  واقمٞم٤مً  ؾمٛمٕم٤مً  أويت ومٛمـ ؛اعمدوٟم٦م اًمٙمت٥م:وأظمر.اًم٘مٚمقب:أطمدمه٤م

 .ُمٕمقًمف طمٗمٔمف وقمغم ،ُمٜمزًمتف اًمٕمٚمؿ ذم وقمٔمٛم٧م ،درضمتف قمٚم٧م اًمذي ومذاك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م 883)ص: "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (8)
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ويمتٌف، يم٤من ذًمؽ شم٘مٞمٞمداً ُمٜمف ًمف، إذ يمت٤مسمف  قمٚمٛمف ومخط، ىمٚمٌف احلٗمظ قمجزقمـ وُمـ

 ـمقارق إومٙم٤مرُمـ ويت٘مًؿ ،اًمٜمًٞم٤من ُمـ ًمٚم٘مٚمقب قمٜمده آُمـ ُمـ ىمٚمٌف، عم٤م يٕمرض

 .   (8)ا.هـ احلدصم٤من

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-ٍمي٦م ( ط: اعمٙمت٦ٌم اًمٕم21اعم٘مدُم٦م )ص: "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (8)
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ُملَم واعمت٠مظمريـ جيد ُمٜمٝمؿ احل٨مَّ قمغم اًمٌح٨م  ـَ اعمت٘مدِّ إنَّ اًمٜم٤مفمر إمم يمالم اًمٕمٚمَمء ُِم

ـ أىمقاهلؿ، أو أومٕم٤مهلؿ وواىمٕمٝمؿ، وؾم٠مذيمر هٜم٤م َم، ؾمقاء يم٤من ُمِ واًمت٠مًمٞمػ واًمؽمهمٞم٥م ومٞمٝم

٤م أومٕم٤مهلؿ وواىمٕمٝمؿ ومٗمل سم٤مٍب آظمر إن ؿم٤مء اهلل  سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم طمثَّٝمؿ سم٠مىمقاهلؿ، أُمَّ

 شمٕم٤ممم.

ي اًمٕم٤ٌمرات اعمٜم٤مؾم٦ٌم ضمٝمدًا ذم حترِّ  أسمذُل ُم٤م ينَّ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ إىمقال، و ؾم٠مٟمت٘ملو

 وأًمٚم٤ٌمب، 
ٍ
يمتٗمل سم٠مىمقال سمٕمض إئٛم٦م واًمٕمٚمَمء، وًمق أردتُّ اإليمث٤مر جل٤مء ذم ضمزء

، وًمٙمـ اًم٘مّمد هق وصقل اعمراد ًمٚم٘م٤مرئ، وسم٤مًم٘مٚمٞمؾ  همٜمٞم٦م قمـ ُمع طمّمقل اعمراد ُمًت٘مؾٍّ

 اًمٙمثػم، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.

 :بٔ أمحد بٔ ضعٝد بٔ حصّ ايعاٖسٟ املتٛؾ٢ ض١ٓ ُّ ٖـ 654اإلَاّ أبٛ حمُد عً
: 

يمت٤مب  ومٚمـ لٚمق ؛آؾمتٙمث٤مر ُمـ اًمٙمت٥م: -وذيمر ُمٜمٝم٤م-دقم٤مئُؿ اًمٕمٚمؿ: :ىم٤مل 

ُمـ وم٤مئدة وزي٤مدة قمٚمؿ جيده٤م ومٞمف إذا اطمت٤مج إًمٞمٝم٤م، وٓ ؾمٌٞمؾ إمم طمٗمظ اعمرء جلٛمٞمع 

 .ٟم٦م ًمف إذا ـمٚم٥مازاخلِ  ؿَ ٕمْ وم٤مًمٙمت٥م ٟمِ  ،قمٚمٛمف اًمذي لتص سمف.وم٢مذ ٓ ؾمٌٞمؾ إمم ذًمؽ
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اإليمث٤مر ُمٜمٝم٤م، وًمق  ممـ ذمَّ  وًمقٓ اًمٙمت٥م ًمْم٤مقم٧م اًمٕمٚمقم ومل شمقضمد. وهذا ظمٓم٠مٌ 

وادقمقا ُم٤م ؿم٤مءوا. ومٚمقٓ ؿمٝم٤مدة  ،وجل٤مذهبؿ اجلٝم٤مل ومٞمٝم٤م، ظمذ سمرأيف ًمتٚمٗم٧م اًمٕمٚمقمأُ 

 .(8)ا.هـ اًمٙمت٥م ٓؾمتقت دقمقى اًمٕم٤ممل واجل٤مهؾ

 )ٟاملتٛؾ٢ ض١ٓ:  اإلَاّ أبٛ بهس أمحد بٔ عًٞ بٔ ثابت املعسٚف بـ)اخلطٝب ايبػداد
 :ٖـ 643

 ويًتثػم اخلٗملَّ  ،وي٘مػ قمغم همقاُمْمف ،ذم قمٚمؿ احلدي٨م رُ ُم٤م يتٛمٝمَّ  ىمؾَّ : ىم٤مل 

واؿمتٖمؾ  ،سمٕمْمف إمم سمٕمض ووؿَّ ، فتَ ػ ُمتِمتِّ وأًمَّ  ،فىمَ ُمـ مجع ُمتٗمرِّ  إَّٓ  ؛ـ ومقائدهُمِ 

 ،ويث٧ٌم احلٗمظ ،وم٢من ذًمؽ اًمٗمٕمؾ مم٤م ي٘مقي اًمٜمٗمس ؛وشمرشمٞم٥م أصٜم٤مومف ،سمتّمٜمٞمػ أسمقاسمف

 ،فتٌِ ويٙمِمػ اعمِْم  ،اًمٌٞم٤منوجيٞمد ، ويًٌط اًمٚم٤ًمن ،اًمٓمٌع ذُ ِمحَ ويَ ، يمل اًم٘مٚم٥مذْ ويُ 

يمَم ىم٤مل  .والٚمٞمده إمم آظمر اًمدهر ،يمرِ اًمذِّ  مجٞمَؾ  ويٙم٥ًم أيْم٤مً  ،ح اعمٚمتٌسويقوِّ 

 :اًمِم٤مقمر

ــ ــقت ىم ــومٞمُ  قمٌ ـيٛم ــؿُ حِٞم ــ ل اًمٕمٚم  ؿُ هُ رَ ـذيم
 

 تقاـسم٠مُمـ قاشم٤مً ـؼ أُمــحــؾ يٚمـواجلٝم 
 

 

 .(2)ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م.3/33) "رؾم٤مئؾ اسمـ طمزم"وٛمـ  "رؾم٤مًم٦م ُمراشم٥م اًمٕمٚمقم"اٟمٔمر:  (8)

٤مُمع"اٟمٔمر:  (2) ًَّ -( ط: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف 2/212) "اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم

 اًمري٤مض.
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َغ اعمّمٜمِّػ ًمٚمتّمٜمٞمِػ ىمٚمٌَف، وجيٛمع ًمف مهَّف، ويٍمف  :وىم٤مل  يٜمٌٖمل أن ُيٗمرِّ

ِنٌؿَِؿٌٌُْوـانٌبًُضٌصٔقخْاٌيَقل:ٌَمـٌأرادٌافٍائدة:ٌؾٌَِٔإًمٞمف ؿمٖمَٚمف، وي٘مٓمع سمف وىمتف، 

ِخ،ٌوفٖٔخذٌؿَِؿٌافتَّخريج ًْ  .(8)ا.هـ  افَّْ

 اجلٛشٟ( املتٛؾ٢ سٚف بـ)ابٔ اإلَاّ أبٛ ايؿسج عبد ايسمحٔ بٔ عًٞ بٔ حمُد املع
 :ٖـ 597ض١ٓ: 

أي اًم٘مقيؿ أن ٟمٗمع اًمتّم٤مٟمٞمػ أيمثر ُمـ ٟمٗمع اًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمرَّ  رأي٧ُم  :ىم٤مل 

سم٤معمِم٤مومٝم٦م؛ ٕي أؿم٤مومف ذم قمٛمري قمدًدا ُمـ اعمتٕمٚمٛملم، وأؿم٤مومف سمتّمٜمٞمٗمل ظمٚمً٘م٤م ٓ حتَم 

اٟمتٗم٤مع اًمٜم٤مس سمتّم٤مٟمٞمػ اعمت٘مدُملم أيمثر ُمـ اٟمتٗم٤مقمٝمؿ سمَم  ، ودًمٞمؾ هذا أنَّ قا سمٕمدُ ٘مُ ٚمِ ُم٤م ظُم 

 يًتٗمٞمدوٟمف ُمـ ُمِم٤ملٝمؿ.

ر قمغم اًمتّم٤مٟمٞمػ إن وومؼ ًمٚمتّمٜمٞمػ اعمٗمٞمد؛ وم٢مٟمف ًمٞمس يمؾ ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤ممل أن يتقومَّ 

ٕمزَّ اًمٚمٝمُ  عُ ٚمِ ٓمْ يُ ػ، وًمٞمس اعم٘مّمقد مجع رء يمٞمػ يم٤من، وإٟمَم هل أهارٜمِّ ػ ُص ٜمَّ ُمـ َص 

٘مف ًمٙمِمٗمٝم٤م، ومٞمجٛمع ُم٤م ومرق، أو يرشم٥م ُم٤م ؿمت٧م، ، ويقومِّ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ؿم٤مء ُمـ قم٤ٌمده وضمؾَّ 

 أو ينمح ُم٤م أمهؾ، هذا هق اًمتّمٜمٞمػ اعمٗمٞمد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/212اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (8)

ث إطم٤مدي٨م ُمـ سمٓمقن إضمزاء ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًخ٤موي  : اًمتخري٩م: إظمراج اعمحدِّ

واعمِمٞمخ٤مت واًمٙمت٥م وٟمحقه٤م، وؾمٞم٤مىمٝم٤م ُِمـ ُمروي٤مت ٟمٗمًف أو سمٕمض ؿمٞمقظمف أو أىمراٟمف، 

أو ٟمحق ذًمؽ، واًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م، وقمزوه٤م عمـ رواه٤م ُمـ أصح٤مب اًمٙمت٥م واًمدواويـ، ُمع 

ع ذم إـمالىمف قمغم د اإلظمراج ا.هـ.  سمٞم٤من اًمٌدل واعمقاوم٘م٦م، وٟمحقمه٤م ..، وىمد يتقؾمَّ ومتح "جمرَّ

 اًم٘م٤مهرة.-( ط: ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م 4/483) "اعمٖمٞم٨م سمنمح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م ًمٚمٕمراىمل
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ئؾ اًمٕمٛمر زُمـ اًمٓمٚم٥م، وآظمره ويٜمٌٖمل اهمتٜم٤مم اًمتّمٜمٞمػ ذم وؾمط اًمٕمٛمر؛ ٕن أوا

َم ظم٤من اًمٗمٝمؿ واًمٕم٘مؾ ُمـ ىمدر قمٛمره؛ وإٟمَم يٙمقن اًمت٘مدير قمغم احلقاس. ورسمَّ  يمالل

 . (8)٤م.هـ اًمٕم٤مدات اًمٖم٤مًم٦ٌم؛ ٕٟمف ٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞمٌ

قمٚمٞمٝم٤م شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ اًمتل هل  ٦م، شمدلُّ دُم٤مء ُمـ اًمٕمٚمَمء قمٚمٞمَّ اًم٘مُ  ؿُ يم٤مٟم٧م مِهَ : وىم٤مل 

 .زسمدة أقمَمرهؿ

يٓمٚمٌقن ؿ اًمٓمالب وٕمٗم٧م، ومّم٤مروا مِه  أيمثر شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ دصمرت، ٕنَّ  أٓ إنَّ 

 اعمختٍمات، وٓ يٜمِمٓمقن ًمٚمٛمٓمقٓت.

 صمؿ اىمتٍموا قمغم ُم٤م يدرؾمقن سمف ُمـ سمٕمْمٝم٤م، ومدصمرت اًمٙمت٥م ومل شمٜمًخ.

ومًٌٞمؾ ـم٤مًم٥م اًمٙمَمل ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ آـمالع قمغم اًمٙمت٥م اًمتل ىمد الٚمٗم٧م ُمـ 

مهٛمٝمؿ ُم٤م يِمحذ  اعمّمٜمٗم٤مت، ومٚمٞمٙمثر ُمـ اعمٓم٤مًمٕم٦م وم٢مٟمف يرى ُمـ قمٚمقم اًم٘مقم وقمٚمقِّ 

ٌمـٌؾائدة.ٌوماٌخيِقٌـتاٌبٌٌف ًمٚمجد،وحيرك قمزيٛمت ،ظم٤مـمره

وأظقذٌباهللٌمـٌشرٌهٗٓءٌافذيـًٌٕارشهؿ،ٌٌٕٓرىٌؾٔٓؿٌذاٌمهةٌظافٔةٌؾَٔتديٌ

ٌهباٌادٌتدي،ٌوٌٓصاحبٌورعٌؾًٔتٍٔدٌمْفٌافزاهد.

ٗمٞمٝمؿ، وأظم٤ٌمرهؿ، ٞموم٤مهلل اهلل وقمٚمٞمٙمؿ سمٛمالطمٔم٦م ؾمػم اًمًٚمػ، وُمٓم٤مًمٕم٦م شمّم٤مٟم

 يمَم ىم٤مل:وم٤مٓؾمتٙمث٤مر ُمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م يمتٌٝمؿ رؤي٦م هلؿ، 

ًَ  ي٤مرَ  أرى اًمدِّ كمِّ ـٕمذم ... ومٚمَ رْ ـسمٓم ي٤مرَ رى اًمدِّ أ ل أنْ ـوم٤مشمٜم  .(2)ا.هـ لـٕمـٛمْ سم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 288-282)ص: "صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.-( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 413)ص: "صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر:  (2)
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  اإلَاّ أبٛ عُسٚ عجُإ بٔ عبد ايسمحٔ ايػٗسٚشٟ املعسٚف بـ)ابٔ ايصالح( املتٛؾ٢
 :ٖـ 463ض١ٓ: 

 ؛وًمٞمِمتٖمؾ سم٤مًمتخري٩م واًمت٠مًمٞمػ واًمتّمٜمٞمػ إذا اؾمتٕمد ًمذًمؽ وشم٠مهؾ ًمف: ىم٤مل 

وجيٞمد  ،ويِمحذ اًمٓمٌع ،ويذيمل اًم٘مٚم٥م ،يث٧ٌم احلٗمظ -يمَم ىم٤مل اخلٓمٞم٥م احل٤مومظ-وم٢مٟمف 

ُم٤م يٛمٝمر  وىمؾَّ  ،ولٚمده إمم آظمر اًمدهر ،ويٙم٥ًم مجٞمؾ اًمذيمر ،ويٙمِمػ اعمٚمتٌس ،اًمٌٞم٤من

 .إٓ ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ؛ٌلم اخلٗمل ُمـ ومقائدهتويً ،وي٘مػ قمغم همقاُمْمف ،ذم قمٚمؿ احلدي٨م

حمٛمد قمٌد اًمٖمٜمل سمـ ؾمٕمٞمد ٠مسم٤م قمٚمٞم٘م٤مل: رأيتُ ث اًمّمقري احل٤مومظ حمٛمد سمـ وطمدَّ 

ه٤م أٟم٤م  ،ػ ىمٌؾ أن حي٤مل سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمفج وصٜمِّ ظمرِّ وم٘م٤مل زم: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل  ،احل٤مومظ ذم اعمٜم٤مم

 .(8)ا.هـ ذا شمراي ىمد طمٞمؾ سمٞمٜمل وسملم ذًمؽ

  :ٖـ 474اإلَاّ أبٛ شنسٜا حي٢ٝ بٔ غسف ايٟٓٛٚ املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

ـِ سم٤مًمتّمٜمٞمػ ذم ىم٤مل  َؾ ًمف، وًمٞمٕمت : وًمٞمِمتٖمؾ سم٤مًمتخري٩م واًمتّمٜمٞمػ إذا شم٠مهَّ

ذطمف، وسمٞم٤من ُمِمٙمٚمف، ُمت٘مٜم٤ًم واوح٤ًم، وم٘مٚمََّم يٛمٝمر ذم قمٚمؿ احلدي٨م َُمـ مل يٗمٕمؾ هذا 

 .(2)ا.هـ 

ومٌف يٓمٚمع قمغم طم٘م٤مئؼ  ؛سم٤مًمتّمٜمٞمػ إذا شم٠مهؾ ًمف لويٜمٌٖمل أن يٕمتٜم: وىم٤مل 

يمثرة اًمتٗمتٞمش واعمٓم٤مًمٕم٦م واًمتح٘مٞمؼ  ٟمف يْمٓمره إممٕ ؛ويث٧ٌم ُمٕمف ،اًمٕمٚمؿ ودىم٤مئ٘مف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 823)ص: "ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ذم قمٚمقم احلدي٨م"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.

( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 13)ص: "اًمت٘مري٥م واًمتٞمًػم عمٕمروم٦م ؾمٜمـ اًمٌِمػم اًمٜمذير"اٟمٔمر:  (2)

 سمػموت.-
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 ،وواوحف ُمـ ُمِمٙمٚمف ،وُمتٗم٘مف ،واعمراضمٕم٦م وآـمالع قمغم خمتٚمػ يمالم آئٛم٦م

وسمف  ،وُم٤م ٓ اقمؽماض قمٚمٞمف ُمـ همػمه ،وضمزًمف ُمـ ريمٞمٙمف ،وصحٞمحف ُمـ وٕمٞمٗمف

 .(8)اعمجتٝمد ا.هـ ؼ سمّمٗم٦مّمػ اعمح٘مِّ يتَّ 

 َُاع١ ايِهٓاْٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ: اإل ٖـ 733َاّ أبٛ عبد اهلل حمُد بٔ إبساِٖٝ بٔ َد
: 

آؿمتٖم٤مل سم٤مًمتّمٜمٞمػ : -ذم ؾمٞم٤مق ذيمره ٔداب اعمٕمٚمِّؿ ذم ٟمٗمًف- ىم٤مل 

واجلٛمع واًمت٠مًمٞمػ؛ ًمٙمـ ُمع مت٤مم اًمٗمْمٞمٚم٦م، ويمَمل إهٚمٞم٦م، وم٢مٟمَّف يٓمٚمع  قمغم طم٘م٤مئؼ 

اًمتٗمتٞمش، واعمٓم٤مًمٕم٦م، واًمتٜم٘مٞم٥م، اًمٗمٜمقن، ودىم٤مئؼ اًمٕمٚمقم، ًمالطمتٞم٤مج إمم يمثرة 

واعمراضمٕم٦م، وهق يمَم ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي: يث٧ٌم احلٗمظ، ويذيمل اًم٘مٚم٥م، ويِمحذ 

يمر، وضمزيؾ إضمر، ولٚمده إمم آظمر اًمدهر.  اًمٓمٌع، وجيٞمد اًمٌٞم٤من، ويٙم٥ًم مجٞمَؾ اًمذِّ

وإومم: أن يٕمتٜمل سمَم يٕمؿُّ ٟمٗمٕمف، وشمٙمثر احل٤مضم٦م إًمٞمف، وًمٞمٙمـ اقمتٜم٤مؤه سمَم مل ُيًٌؼ 

إمم شمّمٜمٞمٗمف، ُمتحري٤مً إيْم٤مَح اًمٕم٤ٌمرة ذم شم٠مًمٞمٗمف، ُمٕمرو٤مً قمـ اًمتٓمقيؾ اعمٛمؾ، واإلجي٤مز 

اعمُخّؾ، ُمع إقمٓم٤مء يمؾِّ ُمّمٜمٍَّػ ُم٤م يٚمٞمؼ سمف. وٓ لرج شمّمٜمٞمٗمف ُِمـ يدِه ىمٌؾ َتذيٌف، 

 ، وشمرشمٞمٌف.وشمٙمرير اًمٜمٔمر ومٞمف

وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٜمٙمر اًمتّمٜمٞمػ واًمت٠مًمٞمػ ذم هذا اًمزُم٤من قمغم َُمـ فمٝمرت أهٚمٞمتف، 

وقُمِروَم٧م ُمٕمرومتف، وٓ وضمف هلذا اإلٟمٙم٤مر إٓ اًمتٜم٤مومس سملم أهؾ إقمّم٤مر، وإٓ ومٛمـ إذا 

ف ذم ُمداده وورىمف سمٙمت٤مسم٦ِم ُم٤م ؿم٤مء ُِمـ أؿمٕم٤مر وطمٙم٤مي٤مٍت ُم٤ٌمطم٦م، أو همػم ذًمؽ ٓ  شمٍمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٗمٙمر.8/21) "اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب"اٟمٔمر:  (8)
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ف ومٞمف سمتًقيد ُم٤م يٜمتٗمع سمف ُمـ قمٚمقم اًمنميٕم٦م ُيٜمٙمر ُيٜمٙمر قمٚمٞمف؛ ومِٚمَؿ  إذا شمٍمَّ

؟! ا.هـ ـُ  .    (8)وُيًتٝمَج

  :ٖـ 796ايعال١َ حمُد بٔ عبد اهلل بٔ بٗادز ايصزنػٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

 اهلل ُمٜمحف عمـ اًمٕمٚمؿ يمت٥م شمّمٜمٞمػ: -يٕمٜمل ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م–وُمٜمف: ىم٤مل 

 ذم وشمرقٍّ  ازدي٤مدٍ  ذم أقمَمره٤م ٍَمِ ىمِ  ُمع إُم٦م هذه شمزال وًمـ . واـمالقم٤مً  ومٝمَمً  شمٕم٤ممم

 ىم٤مل وىمد ،اًمٜم٤مس قمغم اًمٕمٚمؿ عٞمِّ ًمُْم  اًمتّمٜمٞمػ كرِ ومٚمقشمُ  ، يمتٛمف حيؾُّ  ٓ واًمٕمٚمؿ ،اعمقاه٥م

]آل ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل

   .(2)ا.هـ [813قمٛمران:

  ٖٛـ909 عبد ايسمحٔ حمُد بٔ عبد ايسمحٔ ايطداٟٚ املتٛؾ٢ ض١ٓ:اإلَاّ أب: 

ًمٚمنمط اعمٜمقي ذم  وم٤ٌمؿمتٖم٤مًمؽ سم٤مًمت٠مًمٞمػ متٝمر سم٤مجلزم ُمع ُم٤م سمٕمده٤م ضمقاسم٤مً :ىم٤مل 

ٗمل ُمـ ومقائده٤م وشمذيمر سمذًمؽ خلإُمر ذم اًمّمٜم٤مقم٦م وي٘مػ قمغم همقاُمْمٝم٤م وشمًتٌلم ًمؽ ا

سملم اًمٕمٚمَمء واعمحّمٚملم إمم آظمر اًمدهر ويرضمك ًمؽ سم٤مًمٜمٞم٦م اًمّم٤مدىم٦م اًمرىمل إمم أوج 

 .اًمٕم٤مًمٞم٦م اجلًٞمٛم٦ماعمٜم٤مومع اًمٕمٔمٞمٛم٦م واًمدرضم٤مت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
–( ط: دار أصم٤مر 12)ص: "شمذيمرة اًم٤ًمُمع واعمتٙمٚمِّؿ ذم آداب اًمٕم٤ممِل واعمتٕمٚمِّؿ"اٟمٔمر:  (8)

 صٜمٕم٤مء. ت: اًمِمٞمخ أيب قمٛمرو احلجقري.

 "اعمٜمٝمؾ اًمروي ذم خمتٍم قمٚمقم احلدي٨م اًمٜمٌقي"واٟمٔمر سمٜمحقه أيْم٤ًم ذم يمت٤مسمف: 

 اًمٙمقي٧م.–( ط: همراس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 468-462)ص:

 ( ت: وم٤مئؼ أمحد. ط: اًمٙمقي٧م. 4/42ًمٚمزريمٌم ) "اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد"اٟمٔمر:  (2)
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صمؿَّ ذيمر يمالُمف اعمت٘مدم ذيمره، إمم أن –وىمد ىم٤مل اخلٓمٞم٥م يمَم رويٜم٤مه ذم ضم٤مُمٕمف 

واؿمتد ذم ُمٞم٤مديـ اجلدال  ،سم٤مقمف وإن اُمتدَّ  اًمٕمٚمؿُ  :وُم٤م أطمًـ ىمقل اًمت٤مج اًمًٌٙمل: -ىم٤مل

ومٜمٗمٕمف ىم٤مس  ؛طمٙمؿ اُمتٜم٤مقمفأو ،سم٤مسمف ؾمدَّ ؾمدٍّ  واؿمتد ؾم٤مقمده طمتك ظمرق سمف يمؾَّ  ،وىم٤مقمف

إذا وضمد  يٜم٘مٚمف قمٜمف شمٚمٛمٞمذٌ  أو يقرث قمٚمَمً ، لٚمد سمٕمده شمف ُم٤م مل يّمٜمػ يمت٤مسم٤مً قمغم ُمدة طمٞم٤م

 وًمٕمٛمري إنَّ  ،وىمد أًمًٌٝم٤م سمف اًمرؿم٤مد سمرده، أو َتتدي سمف ومئ٦م ُم٤مت قمٜمٝم٤م ،اًمٜم٤مس وم٘مده

ًمذًمؽ ٓ لٚمق  ،وأدوُمٝم٤م إذا ُم٤مت أطمٞم٤مٟم٤مً  ،ٕٟمف أـمقهل٤م زُم٤مٟم٤مً  ؛اًمتّمٜمٞمػ ٕرومٕمٝم٤م ُمٙم٤مٟم٤مً 

د قم٘مده ضمقاهر إٓ وىمد شم٘مٚمَّ  وٓ لٚمق ًمٜم٤م زُم٤منٌ  ،قمـ اًمتّمٜمٞمػ سمٜم٤م ظم٤مًمٞم٤مً  يٛمرُّ  ًمٜم٤م وىم٧ٌم 

وٓ جيٚمق قمٚمٞمٜم٤م اًمدهر ؾم٤مقم٦م ومراغ إٓ ويٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمؽمشمٞم٥م  ،اًمت٠مًمٞمػ

 .(8)ا.هـ واًمؽمصٞمػ

ذًمؽ مم٤م  سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمٓمٚم٥م واًمتحّمٞمؾ وُمٕمروم٦م ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ذم:ىم٤مل 

ـِ  :شم٘مدم ُمـ أوُمـ رواي٦م همػمه  ،وهق أن لرج أطم٤مدي٨م ُمـ روايتف ؛سم٤مًمتخري٩م ومٚمٞمٕمت

 .ؿمٞمقظمف أو أىمراٟمف

 .وهق أقمؿ ُمـ ذًمؽ ؛وسم٤مًمت٠مًمٞمػ

 ُمٕمتٜمٞم٤مً  ،وهق آًمت٘م٤مط ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ُمـ اًمٙمت٥م واعم٤ًمٟمٞمد وٟمحقه٤م ؛وسم٤مٟٓمت٘م٤مء

وىمد رأى  ،قمٚمؿ احلدي٨م ُمـ مل يٗمٕمٚمف ُم٤م يٛمٝمر ذم وم٘مؾَّ  .وذح اعمٕمٜمك ،سمٌٞم٤من اعمِمٙمؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م، 481-4/483) "راىملومتح اعمٖمٞم٨م سمنمح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م ًمٚمٕم"اٟمٔمر:  (8)

 اًم٘م٤مهرة.–اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م ًمٜمنم اًمٕمٚمؿ 
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ػ ىمٌؾ أن حي٤مل ج وصٜمِّ ظمرِّ  :ي٤م قمٌد اهلل :وم٘م٤مل ًمف، اعمٜم٤مم ذم لقمٌد اًمٖمٜماحلٗم٤مظ  سمٕمُض 

 .(8)ا.هـ وسملم ذًمؽ لىمد طمٞمؾ سمٞمٜم أُم٤م شمراي ،سمٞمٜمؽ وسملم هذا

  :ٖـ 999اإلَاّ أبٛ ايؿطٌ عبد ايسمحٔ بٔ أبٞ بهس بٔ حمُد ايطٝٛطٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ
: 

ؾ ًمف، ُم٤ٌمدرًا إًمٞمف، وًمٞمٕمتـ  :ىم٤مل  وًمٞمِمتٖمؾ سم٤مًمت٠مًمٞمػ واًمتّمٜمٞمػ إذا شم٠مهَّ

سم٤مًمتّمٜمٞمػ ذم ذطمف، وسمٞم٤من ُمِمٙمٚمف ُمت٘مٜم٤ًم واوح٤مً، وم٘مٚمََّم يٛمٝمر ذم قمٚمؿ احلدي٨م َُمـ مل 

 . (2)يٗمٕمؾ هذا ا.هـ 

 )املتٛؾ٢  ايعال١َ َصطؿ٢ بٔ عبد اهلل ايػٗري بـ)حادٞ خًٝؿ١( ٚ)ناتب دًيب
 :9047ض١ٓ: 

سمؾ  ،ر قمٚمٞمفجْ ومال طَم ؛ ًمالؾمتٗم٤مدة ٓ ًمإلوم٤مدة ـ مجع وصٜمػُمَ  وُمٜمٝمؿ: ىم٤مل 

: يٜمٌٖمل ًمٚمٓم٤مًم٥م أن يِمتٖمؾ سم٤مًمتخري٩م وم٢من اًمٕمٚمَمء ىم٤مًمقا؛ يرهم٥م إًمٞمف إذا شم٠مهؾ

واًمتّمٜمٞمػ ومٞمَم ومٝمٛمف ُمٜمف إذا اطمت٤مج اًمٜم٤مس إًمٞمف سمتقوٞمح قم٤ٌمرشمف همػم ُم٤مئؾ قمـ 

يمر والٚمٞمده إمم آظمر مجٞمؾ اًمذِّ  فيمل يٙمتًٌ ،ُمٚمتًٌفُمٔمٝمراً  ،ُمِمٙمٚمف ُمٌٞمٜم٤مً  ،اعمّمٓمٚمح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دُمِمؼ، اًمدار -( ط: دار اًم٘مٚمؿ 8/222) "اًمٖم٤مي٦م ذم ذح اهلداي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.–اًمِم٤مُمٞم٦م 

-( ط: ُمٙمت٦ٌم اًمٙمقصمر 2/213) "شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي"اٟمٔمر:  (2)

 اًمري٤مض.
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اًمدهر ومٞمٜمٌٖمل أن يٗمرغ ىمٚمٌف ٕضمٚمف إذا ذع ويٍمف إًمٞمف يمؾ ؿمٖمٚمف ىمٌؾ أن يٛمٜمٕمف ُم٤مٟمع 

 . (8)ا.هـ قمـ ٟمٞمؾ ذًمؽ اًمنمف

ب وُمٜمٝمؿ ُمـ هذَّ  .ُمٜمٝمؿ ُمـ مجع وصٜمػ وم٠مسمدع: -واصٗم٤مً اًمٕمٚمَمء- ىم٤مل و

ؿ ا.هـ رطمؿ اهلل أؾمالومٝمؿ وأيد أظمالومٝم ،رادوطم٘مؼ اعم٤ٌمطم٨م ومقق ُم٤م يُ  ،ر وم٠مضم٤مدوطمرَّ 

(2) . 

 ٖـ9949إمساعٌٝ بٔ حمُد ايعذًْٛٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ:  ايعال١َ: 

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقُل : أظمرج اسمـ ُم٤مضمف واسمـ ظمزيٛم٦م، قمـ أيب هريرة ىم٤مل 

ٌممَّاٌيِحؼٌادٗمـٌِمـٌحًْاتفٌبًدٌمقتفٌظًَِمٌٕؼه: اهلل  . وهق ؿم٤مُمٌؾ ًمٚمتّمٜمٞمػ إنَّ

 .(4)راً وأيمثر ا.هـاًمتّمٜمٞمػ أفمٝمر؛ ٕٟمَّف أـمقل اؾمتٛمراوهق ذم واًمت٠مًمٞمػ، 

  :ٖـ 9905ايعال١َ حمُد َستط٢ بٔ حمُد احلطٝين ايصبٝدٟ املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

٤ٌمق ُمـ يمّؾ أْوب صمؿَّ :ىم٤مل  ًِّ  وم٢من اًمتّمٜمٞمػ ُِمْمَمٌر شمٜمّم٥مُّ إًمٞمف ظَمٞمُؾ اًم

ؿ ؾَم٤ٌَّمٍق  ،ومِٛمـ ؿم٤مٍط سَمٕمٞمد اًمِم٠مْوِ ، شَمتج٤مرى وؾم٤مِع اخلَْٓمق شَمِمَخص اخلٞمُؾ وراءه إمم ُُمٓمٝمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-( ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 8/41) "قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن يمِمػ اًمٔمٜمقن"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.

 (.8/8اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (2)

ـَ إطم٤مدي٨م قمغم أًمًٜم٦ِم اًمٜم٤َّمس"اٟمٔمر:  (4)  "يمِمػ اخلٗم٤مء وُمزيؾ اإلًم٤ٌمس قمَمَّ اؿمتٝمر ُِم

 سمػموت.-( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 8/6)
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 قمغم اًمَ٘مَّم٦ٌم،ذم احلَْٚم٦ٌَم
ٍ
َُمٚمٓمقٍم  ،ُُمٓمََّرح ظمْٚمػ إقم٘م٤مب ،وُمـ ٓطمٍؼ سم٤مٕظُمري٤مت ،ُمٞمٗم٤مء

ٞم٧م اعمخٚمَّػ ،قمـ ؿَمؼِّ اًمُٖم٤ٌمرِ  ٙمَّ ًُّ وُمـ آظمٍذ ذم اًمَ٘مّْمِد ُُمتٜمّزل ؾِمَٓم٦َم ُم٤م سمٞمٜمٝمَم  ،ُمقؾمقم سم٤مًم

ضَمقَ  ـِ ىمد اٟمحرف قمـ اًمرَّ ٤ٌَّمق اعمُٗمِرط ،وضم٤مل سملم اًمُ٘مٓمَرْيـ ،ْي ًَّ وٓ اًمالطمؼ  ،ومٚمٞمس سم٤مًم

ط  .اعمُٗمرِّ

َي اًم٘م٤مِصد سمَِذْرقِمف ي٧ُم ًمإلٟمّم٤ٌمب ذم هذا اعمِْمَمر شَمَّمدِّ اًمّراسمِع قمغم  ،وىمد شمّمدَّ

ـٌ سمَّمَدِد شمٙمٛمٞمِٚمٝم٤م ،فَمْٚمِٕمف وىم٤مئٌؿ سم٢مزاء ظِمْدَُمتِٝم٤م  ،ومتدسمَّرُت وُمٜمقَن اًمِٕمٚمؿ اًمتل أٟم٤م يم٤مئ

ومّم٤مدوم٧ُم أْصَٚمٝم٤م إقمٔمؿ اًمذي هق اًمٚمٖم٦ُم اًمٕمرسمٞم٦َُّم ظمٚمٞم٘م٦ًم سم٤معمَٞمِْؾ ذم َصْٖمق  ،وحَتّمٞمٚمٝم٤م

 هب٤م
ِ
 سَمداَه٦ِم اًمَقيْمِد وقُمالًَمتف إي٤مه٤م، واًمٙمْدح ذم شم٘مقيِؿ قِمٜم٤مِده٤م ،آقمتٜم٤مء

ِ
 .(8)ا.هـ وإقمٓم٤مء

  :ٖـ 9950اإلَاّ حمُد بٔ عًٞ ايػٛناْٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

َؾ إًمٞمف : َُمـ يم٤من ىم٤مصداً إمم قمٚمٍؿ ىم٤مل  ـَ اًمٕمٚمقم؛ يم٤من قمٚمٞمف أن يتقصَّ ُِم

سم٦م أسمٚمغ َتذي٥م،  ـَ حتريٍر، اعمٝمذَّ رة أطمً ـِ اؿمتٖمؾ هب٤م، اعمحرَّ سم٤معم١مًمٗم٤مت اعمِمٝمقرة سمٜمٗمع َُم

ٍـّ ُم٤م ومٞمف إرؿم٤مد إمم أطمًـ اعم١مًمٗم٤مت ومٞمف ُمٜم٤م ذم يمؾِّ وم : صمؿَّ يٙم٥ّم -إمم أن ىم٤مل–... وىمد ىمدَّ

٘ملم ُِمـ أهؾ ذًمَِؽ ا ـَ اعم٤ًمئؾ ظم٤مرضم٤مً قمغم ُمٓم٤مًمٕم٦م ُم١مًمٗم٤مت اعمح٘مِّ ِـّ ومٞمْمؿ ُم٤م وضمده ُِم ًمٗم

 قمـ ذًمَِؽ اعمختٍم اًمذي ىمد ص٤مر حمٗمقفم٤مً ًمف إًمٞمف قمغم وضمف يًتحيه قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمف

 . (2)ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 8/43) "شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت. -( ط: دار اسمـ طمزم 221-223)ص: "أدب اًمٓمٚم٥م وُمٜمتٝمك إَرب"اٟمٔمر:  (2)
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ٖـ 9307أبٛ ايطٝب صدٜل حطٔ خإ ايكٓٛدٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ:  ايعال١َ: 

 ،وشمٗمرىم٧م اًمّمح٤مسم٦م ذم إىمٓم٤مر ،واشمًٕم٧م إُمّم٤مر ،ؾمالمعم٤م اٟمتنم اإل: ىم٤مل 

أظمذوا ذم  ؛ويمثرت اًمٗمت٤موي واًمرضمقع إمم اًمٙمؼماء ،راءـ واظمتالف أتوطمدصم٧م اًمٗم

واؿمتٖمٚمقا سم٤مًمٜمٔمر وآؾمتدٓل وآضمتٝم٤مد  ،شمدويـ احلدي٨م واًمٗم٘مف وقمٚمقم اًم٘مرآن

وشمٙمثػم  ،وشمرشمٞم٥م إسمقاب واًمٗمّمقل ،ومتٝمٞمد اًم٘مقاقمد وإصقل ،وآؾمتٜم٤ٌمط

وشمٌٞملم ، وشمٕمٞملم إوو٤مع وآصٓمالطم٤مت ،وإيراد اًمِمٌٝم٦م سم٠مضمقسمتٝم٤م ،اعم٤ًمئؾ سم٠مدًمتٝم٤م

ٌظئّة،اعمذاه٥م وآظمتالوم٤مت ٌذفؽٌمهِحة ٌدمٌافهقابٌمًتَّٔةٌ،وـان ٌ،وؾُرة

ٌ،افًِؿٌصٌٔدٌٌ:فَؤةٌاإلجيابٌادذـقرٌدمٌافَقلٌادٖثقرٌ:بؾٌواجٌاًٌٌ،ؾرأواٌذفؽٌمًتحٌاًٌ

ـٌُ:ٌوٌ.وافُتابةٌؿٌٔدٌ  .(8)ا.هـ  ؾرٌٌَّْبٌُتٌُوماٌَلٌيٌٌُ،ؿرٌٌََّبٌتٌِماٌ

  :ٖـ 9339ايعال١َ أبٛ ايؿسج حمُد مجاٍ ايدِّٜٔ بٔ حمُد ايكامسٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ
: 

ُم٦م اًمدرة اًمٞمتٞمٛم٦م: وضمدٟم٤م اًمٜم٤مس : ىم٤مل  ىم٤مل ٟم٤مسمٖم٦م اًمٌٚمٖم٤مء اسمـ اعم٘مٗمَّع ذم ُم٘مدِّ

ـَ اًمٗمْمِؾ ٕٟمٗمًٝمؿ طمتَّك أذيمقٟم٤م ُمٕمٝمؿ ومٞمَم أْدريمقا ُِمـ  ىمٌٚمٜم٤م مل يروقا سمَم وم٤مزوا سمف ُِم

 : وىمد سم٘مٞم٧م أؿمٞم٤مء ُمـ قمٛمؾ إُمقر... -إمم أن ىم٤مل–قمٚمِؿ إومم وأظمرة ... 

(: ومتٌح ًم٤ٌمِب اًمتّمٜمٞمػ قمغم ٟمحق هذا ٛمل: ىمقًمف: )وىمد سم٘مٞم٧م ...ىم٤مل اًم٘م٤مؾم

يٜمٌٖمل أن ٓ لٚمق شمّمٜمٞمػ ُمـ أطمد اعمٕم٤مي اًمثَمٟمٞم٦م اًمتل شمّمٜمػ هل٤م اعمٕمٜمك، وىمد ىم٤مًمقا: 

أو ،أو شمٗمّمٞمؾ جمٛمؾ ،أو شمٙمٛمٞمؾ ٟم٤مىمص، أو مجع ُمٗمؽمق ،ظمؽماع ُمٕمدوم: اوهل ،اًمٕمٚمَمء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دُم٤مج.-( ط: ُمٙمت٦ٌم اًمٗمالح 41)ص: "احلٓم٦م ذم ذيمر اًمّمح٤مح اًمًت٦م"اٟمٔمر:  (8)
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 ،سمق طمٞم٤منه٤م أيمذا قمدَّ  .أو شمٌٞملم ظمٓم٠م ،أو شمٕمٞملم ُمٌٝمؿ ،أو شمرشمٞم٥م خمٚمط ،َتذي٥م ُمٓمقل

 ...ويٛمٙمـ اًمزي٤مدة ومٞمٝم٤م

ٓ شمٜمتٝمل إمم  ،وشمٍموم٤مت إٟمٔم٤مر ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ٓ شم٘مػ قمٜمد طمدِّ  قمٚمؿ أنَّ او

أن يزامحف  وًمٞمس ٕطمدٍ  ،حيرزه ذم وىمتف اعم٘مدر ًمف ُمٜمٝم٤م طمظٌ  وُمتٕمٚمؿٍ  قم٤مملٍ  سمؾ ًمٙمؾِّ  ،هم٤مي٦مٍ 

واًمٗمٞمض اإلهلل ًمٞمس ًمف اٟم٘مٓم٤مع وٓ  ،يم٤مًمٌحر اًمزاظمر اًمٕم٤ممل اعمٕمٜمقي واؾمعٌ  ٕنَّ  ؛ومٞمف

ر ًمٌٕمض ظَم دَّ يُ أن  ومٖمػم ُمًتٌٕمدٍ  ،وُمقاه٥م صٛمداٟمٞم٦م، إهلٞم٦م ٜمٌح واًمٕمٚمقم ُمِ  ،آظمر

 .(8)ا.هـ  ُمـ اعمت٘مدُملم ظمر ًمٙمثػمٍ دَّ اعمت٠مظمريـ ُم٤م مل يُ 

  :ٖـ 9331ايعال١َ طاٖس اجلصا٥سٟ ايّدَػكٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

 . (2): وًمٞمِمتٖمؾ سم٤مًمتخري٩م واًمت٠مًمٞمػ واًمتّمٜمٞمػ إذا اؾمتٕمدَّ ًمذًمَِؽ ا.هـ ىم٤مل 

  :ايعال١َ أبٛ ايعال٤ حمُد بٔ عبد ايسمحٔ بٔ عبد ايسحِٝ املبازنؿٛزٟ املتٛؾ٢ ض١ٓ
 :ٖـ 9353

: ومل يزل اًمٕمٚمَمء لرضمقن أطم٤مديثف ويذيمرون ُمت٤مسمٕم٤مشمف وؿمقاهده، ىم٤مل 

وينمطمقن همريٌف، ويْمٌٓمقن ُمِمٙمٚمف، ويٌحثقن قمـ وم٘مٝمف، ويٗمتِمقن قمـ رضم٤مًمف، إمم 

هم٤مي٦ٍم ًمٞمس سمٕمده٤م هم٤مي٦م، وإن ؿمئ٧م احلؼ اًمٍماح، وم٘مس يمت٤مب اعمقـم٠م سمٙمت٤مب أصم٤مر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 41-43)ص: "ىمقاقمد اًمتحدي٨م"اٟمٔمر:  (8)

( ط: دار اإلُم٤مم 2/431ًمٓم٤مهر اجلزائري ) "ل أهؾ إصمرشمقضمٞمف اًمٜمٔمر إمم أصق"اٟمٔمر:  (2)

 ُمٍم. ت: أيب مه٤مم اًمٌٞمْم٤مي.-أمحد 
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ـَ عمحٛمد، وإُم٤مزم ٕيب يقؾمػ؛ دمد سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمَم سُمٕمَد اعمنمىم لم، ومٝمؾ ؾمٛمٕم٧َم أطمداً ُِم

ض هلَم واقمتٜمك هبَم؟ ا.هـ  صملم واًمٗم٘مٝم٤مء شمٕمرَّ  . (8)اعمُحدِّ

 :ٖـ 9690اإلَاّ عبد ايعصٜص بٔ عبد اهلل بٔ باش املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

، مم٤م قمٚمؿ أن ٓ يٙمتؿ ؿمٞمئ٤مً  صمؿ ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ طمريص ضمداً :ىم٤مل 

، ٓ يت٤ًمهؾ وٓ يٜمزوي ـ اإلؾمالم،طمريص قمغم سمٞم٤من احلؼ واًمرد قمغم اخلّمقم ًمدي

طم٥ًم ـم٤مىمتف، وم٢من فمٝمر ظمّمقم ًمإلؾمالم يِمٌٝمقن ويٓمٕمٜمقن  ومٝمق سم٤مرز ذم اعمٞمدان دائَمً 

، سمؾ ٓ يت٤ًمهؾ وٓ ي٘مقل هذه هل٤م همػميسمرز ًمٚمرد قمٚمٞمٝمؿ يمت٤مسم٦م وُمِم٤مومٝم٦م وهمػم ذًمؽ  -

أئٛم٦م آظمرون لِمك أن شمٗمقت اعم٠ًمًم٦م، ومٝمق سم٤مرز ي٘مقل: أٟم٤م هل٤م.. أٟم٤م هل٤م.. وًمق يم٤من هٜم٤مك 

، سمؾ يؼمز ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م ًمٜمٍم احلؼ، واًمرد قمغم ظمّمقم اإلؾمالم ٓ يٜمزوي َمً دائ

، ، سمؾ يٙمت٥م ولٓم٥مٜمده ُمـ اًمٕمٚمؿٓ يٙمتؿ ُم٤م قم وهق أيْم٤مً ...، سم٤مًمٙمت٤مسم٦م وهمػمه٤م

م اإلؾمالم سمَم أقمٓم٤مه اهلل ُمـ ، وقمغم همػمهؿ ُمـ ظمّمقويتٙمٚمؿ ويرد قمغم أهؾ اًمٌدع

ڻ  ڻ   ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم .آؾمتٓم٤مقم٦م.. ، طم٥ًم قمٚمٛمف وُم٤م ينَّ اهلل ًمف ُمـ أٟمقاعىمقة

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  

﮿   ﮾   ﮼    ﮽ ﮻   ﮹  ﮺   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮳  ﮴    ﮲  

﯁   ٌ.(2)ـ ا.ه [862-821]اًمٌ٘مرة:﴾﯀  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: دار اًمٙمت٥م 33)ص: "اعم٘مدُم٦م-حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي "اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.-اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 (.422-4/431) "جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م"اٟمٔمر:  (2)
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وقمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اعمت٠مهؾ اًمذي رزىمف اهلل اًمٕمٚمؿ، والرج ُمـ :وىم٤مل 

ٌٌاًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م، ٌافُتب، ٌدم أن جيتٝمد ذم شمرضمٞمح  ؛أىمقال اًمٜم٤مس وقمرفوٕير

ٌوادىافًة.اًمراضمح، وشمزيٞمػ اًمزائػ سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م واًمّمؼم 

ٕحاديثٌافتلٌومراجًةٌاٌوم٤مًمٕمٚمؿ ًمٞمس سم٤مًمًٝمؾ، اًمٕمٚمؿ حيت٤مج إمم صؼم وُمّم٤مسمرة،

ـثرةٌماٌوجدتٌاحلديثٌافذيٌتريدٌأوٌماٌٌ،ٌؾَدٌمتُثٌأياماًٌتتًِؼٌبّقوقعٌافٌحث

ٌجٓةٌصحتفٌأوٌوًٍف.ٌؿدرتٌظذٌتُقيـٌرأيٌؾٔفٌمـ

ٌ ٌافًِؿ. ٌأهؾ ٌـالم ٌمراجًة وشمرضمٞمح اًمراضمح حيت٤مج إمم صؼم وٟمٔمر ذم وهُذا

إدًم٦م، وم٤مٓضمتٝم٤مد ُمٕمٜم٤مه سمذل اجلٝمد ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ واًمؽمىمل ومٞمف، طمتك شمٙمقن ُمـ 

ػٌوأنٌتَأهٚمف اًمٕم٤مروملم سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وُمقاىمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعم٤ًمئؾ اخلالومٞم٦م، 

،ٌادسيضٌظْٓؿٌافذيٌيًرفٌأؿدارهؿٌوماٌيٌذفقنٌادحبٌهلؿدمٌذفؽٌمقؿػٌافْاصحٌو

ٌمـٌـالمٓؿٌوظِقمٓؿ،ٌٌمـٌجٓقد ٌوآشتٍادة ٌبغٌافْاس، ٌوٕؼه ٌافًِؿ دمٌَتهٔؾ

ٌوـراهتٓؿ ٌشٌٓؿ ٌإطٓوظدم ٌأو ٌافٍائدةٌ، ٌوظدم ٌافتَْصٌهلؿ، ٌشٌٔؾ ٌظذ ٌإٓتَاد ار

ٌ،ٌوماٌأصٌفٌذفؽ.مْٓؿ

ٌأفٍقا ٌوما ٌؿٌِف، ٌمـ ٌؿدر ٌيًرف ،ٌ ٌافًِؿ ٌمجًقاٌؾىافب ٌهللٌوما ٌوٕهحٓؿ ،

وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن ي٘مٚمدهؿ ذم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، سمؾ يٕمرف  ،فًٌاده،ٌويًتٍٔدٌمـٌـالمٓؿو

ٌ.(8)ـ ا.ه احلؼ سمدًمٞمٚمف

 :ٖـ 9699اإلَاّ أبٛ عبد اهلل حمُد بٔ صاحل ايعجُٝني املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

ًْلٌظذٌافتٖفٔػَُمـ أًمَّػ وم٘مد اؾمتُٝمِدَف، : ىم٤مل   أُمران: وفُـٌافذيٌصجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.432-4/461) "جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م"اٟمٔمر:  (8)
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ؼ ذم اعم٤مدة اًمتل يريد  أطمدمه٤م: أنَّ اعم١مًمَِّػ حيرص هم٤مي٦َم احلرص قمغم أن يتٕمٛمَّ

 اًمت٠مًمٞمػ ومٞمٝم٤م. وهذه وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م ًمٚمٛم١مًمِّػ.

ؼ سمف ذم هذه اعم١مًمٗم٤مت ومتٛمٙم٨م ذم  ؼ ومٞمٝم٤م وىمٞمَّد ُم٤م شمٕمٛمَّ أِوػ إمم ذًمَِؽ أٟمَّف إذا شمٕمٛمَّ

 . (8)يمثر ا.هـ أٟمٗمًف 

اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مخلٓم٤مسم٦م، وإًم٘م٤مء جم٤مٓت اًمدقمقة يمثػمة ُمٜمٝم٤م: : وىم٤مل 

ٌٌاعمح٤مضات، وُمٜمٝم٤م اًمدقمقة إمم اهلل وُمٜمٝم٤م اًمدقمقة إمم اهلل سمحٚم٘م٤مت اًمٕمٚمؿ، بادَآت،

 .(2)ا.هـ  افديـٌظـٌضريؼٌافتٖفٔػٌبافتٖفٔػٌوٕؼوُمٜمٝم٤م اًمدقمقة إمم اهلل 

اىمتٜم٤مص اًمٗمقائد : -وٛمـ ذيمره ًمٗمقائد ُمتٜمققم٦م ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ- وىم٤مل 

واًمْمقاسمط اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ومٝمٜم٤مك ومقائد اًمتل ٓ شمٙم٤مد شمٓمرأ قمغم اًمذهـ، أو يٜمدر ذيمره٤م 

وؿٔدهاٌٌواًمتٕمرض هل٤م، أو شمٙمقن ُمًتجدة حتت٤مج إمم سمٞم٤من احلٙمؿ ومٞمٝم٤م، ومٝمذه اىمتٜمّمٝم٤م،

ٕهن٤م هقم٤من ُم٤م شُمٜمًك، بافُتابة،ٌوٌٓتَقلٌهذهٌمًِقمةٌظْدي،ٌوٌٓحاجةٌأنٌأؿٔدها:ٌ

ر سم٤مإلٟم٤ًمن ومٞم٘مقل هذه ؾمٝمٚم٦م ُم٤م حتت٤مج إمم ىمٞمد، صمؿ سمٕمد ومؽمة وضمٞمزة ويمؿ ُمـ وم٤مئدة مت

 يتذيمره٤م وٓ جيده٤م.

ًمذًمؽ اطمرص قمغم اىمتٜم٤مص اًمٗمقائد اًمتل يٜمدر وىمققمٝم٤م أو يتجدد وىمققمٝم٤م، وُمـ 

وم٘مد  "سمدائع اًمٗمقائد"أطمًـ ُم٤م أًمػ ذم هذا اعمقوقع يمت٤مب اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ 

مجع ومٞمف ُمـ سمدائع اًمٕمٚمقم، ُم٤م ٓ شمٙم٤مد دمده ذم يمت٤مب آظمر، ومٝمق ضم٤مُمع ذم يمؾ ومـ، يمٚمَم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦م اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم"اٟمٔمر:  (8) ( ط: دار 421)ص: "اًمدرُّ اًمثَّٛملم ذم شمرمج٦م وم٘مٞمف إُمَّ

 ُمٍم. شم٠مًمٞمػ: قمّم٤مم اعمري.–اًمٌٍمة 

-( ط: دار اًمثري٤م ًمٚمٜمنم 6/86) "جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم"اٟمٔمر:  (2)

 اًمًٕمقدي٦م.
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ـمرأ قمغم سم٤مًمف ُم٠ًمًم٦م أو ؾمٛمع وم٤مئدة ىمٞمده٤م، وهلذا دمد ومٞمف ُمـ قمٚمؿ اًمٕم٘م٤مئد ، واًمٗم٘مف، 

 .(8)ا.هـ واحلدي٨م، واًمتٗمًػم، واًمٜمحق، واًمٌالهم٦م وهمػمه٤م

  ٌٖـ 9699بٔ ٖادٟ ايٛادعٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ:اإلَاّ أبٛ عبد ايسمحٔ َكب: 

وهٙمذا أيْم٤ًم: : -وٛمـ ذيمره ًمٜمّم٤مئح ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌح٨م ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ- ىم٤مل 

ؾٕ٘فٌيٌٌْلٌأنٌيٗهؾًٌٍٕفٌفِتحَٔؼٌوافتٖفٔػ،ٌٌأن يتٕمٚمؿ اخلط واإلُمالء،أيْم٤ًم ٟمٜمّمحف 

ٌٌدٌِّوافرٌَّ قمٍمي٦م. ؾمقاء يم٤من ذم صح٤موم٦م، أو ذم إذاقم٦م، أو يم٤من ذم يمت٥م ظذٌادْحرؾغ،

 يمَم ىم٤مل اًمِم٤مقمر: ،تف قم٤مًمٞم٦مً يٜمٌٖمل أن شمٙمقن مهَّ 

ـْ  ــــ ــــ ومٙم ــــفُ الً رِ رضُم ــــذِم  ضمٚم  رى اًمثَّ
 

ــــوه  ــــتِِف مهِّ  ٦مُ ـ٤مُمَّ ــــ ــــل اًمثُّ ـوم  ٤مريَّ ـ
 

 

َـّ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هب٤م، ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ڈژ  ژ  ﴿... واًمٙمت٤مسم٦م مم٤َّم اُمت

ڍ  ڍ  ڌ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [8اًم٘مٚمؿ:]﴾ڑ  ڑ   ک

 [2-8]اًمٕمٚمؼ:﴾ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ

 .(2)ا.هـ

ٌيًتىٔعٌأنٌيُتب،ٌ: وىم٤مل  وضافبٌافًِؿٌادحبٌفًِِؿٌوافذيٌفديفٌؽرة

وم٘مد يمٜم٧م ذم ُمٙم٦م ويم٤من قمٜمدي ُمٙمت٦ٌم ذم دوٓب صٖمػم  ة،ويًتٍٔدٌمـٌمُتٌتفٌافهٌر

واهلل اعمًتٕم٤من. وم٢من  "قمغم همالة اًمِمٞمٕم٦م اًمٓمٚمٞمٕم٦م ذم اًمردِّ "ُمـ اخلِم٥م، واحلٛمد هلل يمت٧ٌم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًمًٕمقدي٦م.-( ط: دار اًمثري٤م ًمٚمٜمنم 241)ص: "يمت٤مب اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (8)

( ط: أم اًم٘مرى 882-888)ص: "اعم٘مؽمح ذم أضمقسم٦م سمٕمض أؾمئٚم٦م اعمّمٓمٚمح"اٟمٔمر:  (2)

 اًم٘م٤مهرة.-ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم 
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 شمقومػم اًمٙمت٥م ومٌٝم٤م وٟمٕمٛم٧م، وإن مل يتٞمن ومٞمٜمٌٖمل أن شمًتٗمٞمد ُمـ ُمٙمتٌتؽ شمٞمنَّ 

ومره٤م، ومتقومر اًمٙمت٥م اًمّمٖمػمة، وأن شمّمؼم، إٓ أٟمف ومرق سملم شمقومر اًمٙمت٥م وسملم قمدم شمق

 .(8)ا.هـ يقومر قمٚمٞمؽ وىمتؽ

: واًمٗم٤مئدُة اًمقاطمدة ُمـ اًمٙمت٤مب شم٤ًموي اًمدٟمٞم٤م قمٜمد اًمذي يٕمرف ىمْدَر وىم٤مل 

 .(2)اًمٕمٚمؿ، وقمٜمد َُمـ أصٌح اًمٕمٚمؿ أطم٥ّم إًمٞمف ُِمـ ُم٤مًمِِف ووًمِدِه واًمٜم٤مس أمجٕملم ا.هـ 

  :ٖـ 9699ايعال١َ ايػٝذ بهس بٔ عبد اهلل أبٛ شٜد املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

٤م آؿمتٖم٤مل سم٤مًمت٠مًمٞمػ اًمٜم٤مومع عمـ ىم٤مُم٧م أهٚمٞمتف، واؾمتٙمٛمؾ أدواشمف، أُمَّ : ىم٤مل 

وضمردًا عمٓمقٓشمف،  وُمٓم٤مًمٕم٦مً  وُمراضمٕم٦مً  س سمف سمحث٤مً ومف، ومترَّ ٤مردت ُمٕموشمٕمدَّ 

 ومٝمق ُمـ أومْمؾ ُم٤م ي٘مقم سمف اًمٜمٌالء ُمـ اًمٗمْمالء ؛وطمٗمٔم٤ًمعمختٍماشمف، واؾمتذيم٤مرًا عم٤ًمئٚمف

 .(4)ـ ا.ه

شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م  اًمٕمٚمؿ )طمٗمظ يمت٤مب(، ٕنَّ اسمذل اجلٝمد ذم طمٗمظ :وىم٤مل 

ُمـ اًمْمٞم٤مع، وىمٍم عم٤ًموم٦م اًمٌح٨م قمٜمد آطمتٞم٤مج، ٓ ؾمٞمَم ذم ُم٤ًمئؾ اًمٕمٚمؿ اًمتل  أُم٤منٌ 

 ًِّ ٕمػ اًم٘مقى يٙمقن وَو  ِـّ شمٙمقن ذم همػم ُمٔم٤مهن٤م، وُمـ أضمؾ ومقائده أٟمف قمٜمد يمؼم اًم

وًمذا وم٤مضمٕمؾ ؛ ًمديؽ ُم٤مدة شمًتجر ُمٜمٝم٤م ُم٤مدة شمٙمت٥م ومٞمٝم٤م سمال قمٜم٤مء ذم اًمٌح٨م واًمت٘ميص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.883اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )ص: (8)

 (.884اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )ص: (2)

 اًمري٤مض.-( ط: دار اًمراي٦م 21)ص: "طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (4)
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(أو )ُمذيمرة( ًمت٘مٞمٞمد اًمٗمقائد واًمٗمرائد وإسمح٤مث اعمٜمثقرة ذم همػم ُمٔم٤مهن٤م، (8)٤مؿم٤مً ٜمَ ًمؽ )يمُ 

وإن اؾمتٕمٛمٚم٧م همالف اًمٙمت٤مب ًمت٘مٞمٞمد ُم٤م ومٞمف ُمـ ذًمؽ، ومحًـ، صمؿ شمٜم٘مؾ ُم٤م جيتٛمع ًمؽ 

سمٕمد ذم ُمذيمرة، ُمرشم٤ٌمً ًمف قمغم اعمقوققم٤مت، ُم٘مٞمداً رأس اعم٠ًمًم٦م، واؾمؿ اًمٙمت٤مب، ورىمؿ 

، طمتك ٓ لتٚمط سمَم مل يٜم٘مؾ، يمَم "ٟم٘مؾ"جٚمد، صمؿ ايمت٥م قمغم ُم٤م ىمٞمدشمف:اًمّمٗمح٦م واعم

طمتك ٓ يٗمقشمؽ ُم٤م مل ب ومٞمَم وصٚم٧م إًمٞمف ُمـ ىمراءة اًمٙمت٤م"سمٚمغ صٗمح٦م يمذا "شمٙمت٥م:

 .شمٌٚمٖمف ىمراءةً 

ظم٤ٌمي٤م "ٓسمـ اًم٘مٞمؿ، و "سمدائع اًمٗمقائد"قمدة ذم هذا، ُمٜمٝم٤م:  وًمٚمٕمٚمَمء ُم١مًمٗم٤مٌت 

 .وهمػمه٤م "سم٘م٤مي٤م اخل٤ٌمي٤م"و  "اإلهمٗم٤مل"، وُمٜمٝم٤م: يمت٤مب ريمٌمًمٚمزّ  "اًمزاوي٤م

وقمٚمٞمف وم٘مٞمد اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مب، ٓ ؾمٞمَم سمدائع اًمٗمقائد ذم همػم ُمٔم٤مهن٤م، وظم٤ٌمي٤م اًمزواي٤م 

احلٗمظ  وهٙمذا وم٢منَّ  .ِمك ومقاَت٤م٤م، ودرًا ُمٜمثقرة شمراه٤م وشمًٛمٕمٝم٤م الذم همػم ُم٤ًمىمٝم

 ا.هـ. (2)يْمٕمػ، واًمٜمًٞم٤من يٕمرض

  حؿع٘ اهلل:–ايعال١َ ايػٝذ صاحل بٔ عبد ايعصٜص بٔ حمُد آٍ ايػٝذ 

 ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ٓسمد ًمف أن جيٛمع ُم٤م سملم صمالصم٦م أؿمٞم٤مء:طمٗمٔمف اهلل: ىم٤مل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اًمٜمقن، وؿملم ُمٕمجٛم٦م قمغم وزن: اٟمٔمر: ىم٤مل اًمِمٞمخ سمٙمر: اًمُٙمٜم٤َمش: سمْمؿِّ اًمٙم٤مف، والٗمٞمػ  (8)

 "اًمؽماشمٞم٥م اإلداري٦م"هُمراب. ًمٗمٌظ هي٤مي، سمٛمٕمٜمك: اعمجٛمققم٦م، واًمتذيمرة. واٟمٔمر: 

 ( ا.هـ.2/232)

 اًمري٤مض.-( ط: دار اًمراي٦م 41-43)ص: "طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (2)
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ـمالع واًم٘مراءة آ :ُم٤م سملم شمٚم٘مل اًمٕمٚمؿ قمـ إؿمٞم٤مخ اًمذيـ يٜمٗمٕمقٟمف.واًمث٤مي

ذم اًمٌح٨م؛ سمح٨م اعم٤ًمئؾ وحتريره٤م واًمٜمٔمر ذم يمالم  :واًمتقؾمع ذم اعمٓم٤مًمٕم٦م.واًمث٤مًم٨م

ٟم٤مً  أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م سم٤مطمث٤مً   .(8)ا.هـ ُم٤م يّمؾ إًمٞمف ذم سمحثف يم٤مشم٤ٌمً  ُمدوِّ

؛ يٕمٜمل -يٕمٜمل حم٤مضًة ذم شمٕمٚمؿ اًمٌح٨م–ذي دقم٤م إمم ذًمؽواًمَّ اهلل: وىم٤مل طمٗمٔمف 

 إمم ـمرح هذا اعمقوقع ؿمٞمئ٤من:

يٌح٨م، وٓ يٜم٧ٌم ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ إول: ُم٤م ذيمرشمف ُمـ أن ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ٓسمد ًمف أن 

ريش جلٜم٤مطمٞمف يّمٚمح ًمف أن يٓمػم هبَم ذم ؾمَمء اًمٕمٚمؿ إٓ سمٌح٨م، ومٛمـ مل يٌح٨م يٌ٘مك ذم 

 .اًمٕمٚمؿ وٕمٞمٗم٤مً 

وإُمر اًمث٤مي: أن اًمٌح٨م سمف شمتْمح اعم٤ًمئؾ، وسمف يتٌلم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمٕمٚمقُم٤مت 

 يمثػمة ُمتٜمققم٦م مل شمٙمـ حتّمؾ ًمف سمال سمح٨م.

اء سمح٨م ُم٠ًمًم٦م ذم اًمٚمٖم٦م ومٙمؿ ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت اؾمتٗمدٟم٤مه٤م أو سمح٨م شمٗمًػم  ،ُمـ ضمرَّ

أو ذم سمح٨م ُمقوع طمدي٨م، ومٛمّر ُمٕمٜم٤م أصمٜم٤مء اًمٌح٨م ُمئ٤مت اًمٗمقائد اعمختٚمٗم٦م، وهذه ، آي٦م

 . (2)ا.هـ إذا يم٤من ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ صحٞمح اًمذهـ وم٢مٟمف يًتٗمٞمد مم٤م يٛمر قمٚمٞمف

ومٞمَم  : اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٙمت٥م واًمتآًمٞمػ-وٛمـ ذيمره ًمقؾم٤مئؾ اًمدقمقة–طمٗمٔمف اهلل ىم٤مل و

ًمٞم٧ًم  -رمحٝمؿ اهلل–يٜمٗمع اًمٜم٤مس سمح٥ًم ـمٌ٘م٤مَتؿ، وهذا ُمٝمٌؿ، وشمآًمٞمػ أئٛم٦م اًمدقمقة 

وا اًم٘مرآن، وذطمقا يمت٥م  يمتآًمٞمػ اًمٕمٚمَمء اًمذيـ شمّمدوا ًمٚمت٠مًمٞمػ اًمٕمٚمٛمل، يم٤مًمذيـ ومنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2)ص: "ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ واًمٌح٨م"اٟمٔمر:  (8)

 (.2)ص: "ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ واًمٌح٨م"اٟمٔمر:  (2)
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احلدي٨م، أو ذطمقا يمت٥م اًمٗم٘مف، أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمٓمقٓت، مل يٙمـ هذا ُمٜمٝمجٝمؿ ذم 

 .(8)اًمٕمٚمٛمل اًمذي يٜمٗمع اًمٜم٤مس وحيت٤مضمقٟمف ا.هـ. اعمراد ًمٞمػ اًمت٠مًمٞمػ، وإٟمَم اهتٛمقا سم٤مًمت٠م

  احلذٛزٟغٝدٓا ٍّ  حؿع٘ اهلل:–ايعال١َ أبٛ عبد ايسمحٔ حي٢ٝ بٔ عً

 وإن يم٤من ىم٤مدراً : -ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ذم اًمدقمقة إمم اهللوٛمـ طمثِّف –ىم٤مل طمٗمٔمف اهلل 

قمغم اًمٙمت٤مسم٦م واًمت٠مًمٞمػ، يٙمت٥م ُم٤م يٜمٗمع اًمٜم٤مس، ويٜمنم، ويرؿمد اًمٜم٤مس، ويدهلؿ قمغم 

 .(2)ا.هـ أُم٤ميمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع

وىمد ؾمٛمٕم٧ُم ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل يمثػماً ُم٤م حي٨مُّ قمغم شمٕمٚمُّؿ اًمٌح٨م، وقمغم اإليمث٤مر 

 أهالً.ًمف ُمـ اعمٓم٤مًمٕم٦م، واًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ، وٟمٗمع اًمٜم٤مس سمذًمِؽ، عمَِـ يم٤من 

أظمؼمشمف أنَّ زم رؾم٤مًم٦ًم ذم يمذا؛ يم٤من يٗمرُح ومرطم٤ًم ؿمديدًا، وُيِمّجٕمٜمل  ويمٜم٧ُم إذا

ُم زم ذم سمٕمِض رؾم٤مئكم  قمٚمٞمٝم٤م، سمؾ وأضمد ُمٜمف اعمت٤مسمٕم٦م واحلرص قمغم ذًمؽ، ويم٤من ُي٘مدِّ

ٚملم اعمجتٝمديـ، ويِمجٕمٜمل سمٙمالٍم مجٞمٍؾ، يمَم يم٤من هذا طم٤مًُمف ُمع ؾم٤مئر اًم٤ٌمطمثلم اعم١مهَّ 

هؾ اًمًٜم٦م وؾم٤مئر اعمًٚمٛملم ظمػم اجلزاء، وأن ه قمٜمِّل وقمـ إظمقاي أأؾم٠مل اهلل أن جيز

ه إًمٞمٜم٤م ؾم٤معم٤ًم، واحلٛمد هلل.ُه رَ ٛمُ يٓمٞمؾ قمُ   ذم اخلػم، ويردَّ

* * * * * 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(31)ص: "ًمدقمقة ذم اًمدقمقة إمم اهلل قمزَّ وضمؾَّ ُمٜمٝم٩م أئٛم٦م ا"اٟمٔمر:  (8)

–( ط: دار اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 31)ص: "اإلومت٤مء قمغم إؾمئٚم٦م اًمقاردة ُمـ ُدوٍل ؿمتَّك"اٟمٔمر:  (2)

 ُمٍم.
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ـِ اهلل، ويمؾِّ قم٘مدتُّ هذا اًم٤ٌم ٦ًم ىم٤مـمٕم٦ًم قمغم يمؾِّ ُُمٖمِرٍض قمغم دي ب ًمٞمٙمقَن طمجَّ

طم٤مؾمٍد وم٤مؿمٍؾ ُيثٌِّط قمـ اًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ؛ وذًمَِؽ سمذيمر واىمع إئٛم٦م واًمٕمٚمَمء ؾمٚمٗم٤ًم 

٤م اًم٘م٤مرئ وظمٚمٗم٤ًم ذم اًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ واًمتّمٜمٞمػ، وم٢ميِّ ؾم٠مذيمُر ًَمَؽ  ُم٤م سمف اًمَٕمَج٥م أهيُّ

 قاْ شمُ وذه٤مب أوىم٤مَتؿ وومٜم٤مء أقمَمرهؿ ومٞمف، وُم٤م أَ  ُِمـ إىم٤ٌمهلؿ قمغم هذا اًمِم٠من اًمنميػ،

 ُِمـ ذه٥م، وهل ذم 
ٍ
ن سمَمء سمّمٜمٞمٕمٝمؿ هذا ُِمـ قمج٤مئ٥م اًمتّمٜمٞمػ، سمَم يًتحّؼ أن ُيدوَّ

ىمد طَمَقى احل٘مٞم٘م٦ِم حتٗمٞمٌز يمٌػٌم، وشمرهمٞم٥ٌم قمٔمٞمٌؿ خلقِض هذا اًمٖمَمر سمٕمٚمٍؿ وسمّمػمٍة، و

ذم رؾم٤مًم٦ٍم ًمٙم٤مٟم٧ْم يم٤مومٞم٦ًم ذم ومٕمٚمٝمؿ هذا قمغم ومقائد همزيرة، وقمٚمقٍم ُمٗمٞمدة، سمَم ًمق ُأومردْت 

 .. أؾم٠مل اهلل شمقومٞمَ٘مف وقمقَٟمفإُم٤مم وقم٤ممل ؾمتلم هذا اعمقوقع، ؾمٞمَم وىمد ٟم٘مٚم٧ُم ومٞمف قمـ

 أبٛ عبد اهلل حمُد بٔ إدزٜظ ايػاؾعٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ: احملدُِّخ ايؿكٝ٘ إلَاّ ا
 :ٖـ906

: مل أَر اًمِم٤مومٕمل آيمالً سمٜمٝم٤مٍر، ىم٤مل شمٚمٛمٞمذه وص٤مطمٌف اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمَمن اعمرادي 

 .(8)وٓ ٟم٤مئًَم سمٚمٞمٍؾ؛ ٓؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمتّمٜمٞمػ ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعمجٛمقع ذح "وذيمره اًمٜمقوي ذم . (8/243ًمٚمٌٞمٝم٘مل ) "ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل"اٟمٔمر:  (8)

( ط: 2/211)"شمدري٥م اًمراوي"دار اًمٗمٙمر. واًمًٞمقـمل ذم ( ط: 8/41)"اعمٝمذب

 اًمري٤مض. -ُمٙمت٦ٌم اًمٙمقصمر 

(، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمرسمٞمع، ىم٤مل: 823) "ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل"وصم٧ٌَم سمٜمحقه قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمٍؿ ذم 

 =ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: ُم٤م ؿَمٌِٕم٧ُم ُمٜمذ ؾم٧ّم قمنمة ؾمٜم٦م، إٓ ؿمٌٕم٦م اـمَّرطْمُتٝم٤م. وإؾمٜم٤مده قم٤مٍل ذم 
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 ّٖـ996بٔ ضالّ املتٛؾ٢ ض١ٓ:  ِأبٛ ُعبٝد ايكاض احملدِّخ ايؿكٝ٘: اإلَا: 

أرسمٕملم ؾمٜم٦م  -يٕمٜمل: اًمٖمري٥م اعمّمٜمػ–ذم شمّمٜمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب  يمٜم٧ُم : ىم٤مل 

وم٠مسمٞم٧م  ،وٕمٝم٤م ذم ُمقوٕمٝم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب٠ماؾمتٗمٞمد اًمٗم٤مئدة ُمـ أومقاه اًمرضم٤مل وم ورسمَم يمٜم٧ُم 

ؿمٝمر أو مخ٦ًم أطمديمؿ جيٞمئٜمل ومٞم٘مٞمؿ قمٜمدي أرسمٕم٦م أو، سمتٚمؽ اًمٗم٤مئدة لُمٜم ومرطم٤مً  ؾم٤مهراً 

 .(8)ـ ا.ه اًمٙمثػمَ  ىمد أىمٛم٧ُم  :ؿمٝمر ومٞم٘مقلأ

ؿ اًمٚمٞمؾ أصمالصم٤ًم، ومٞمّمكم صمٚمثف،وىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ إٟم٤ٌمري  ًِّ  : يم٤من أسمق قُمٌٞمد ُي٘م

 .(2)اًمٙمت٥َم صُمٚمثَف ا.هـ -يٕمٜمل ُيّمٜمِّػ–ويٜم٤مم صمٚمثف، ويْمُع 

  ّأبٛ عبد اهلل حمُد بٔ إمساعٌٝ بٔ إبساِٖٝ احملدِّخ أَرُي املؤَٓني يف احلدٜح اإلَا
 :ٖـ954ايبدازٟ املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

ػ ىمْم٤مي٤م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم صٜمِّ أُ  ذم صمَمن قمنمة ضمٕمٚم٧ُم  عم٤م ـمٕمٜم٧ُم : ىم٤مل 

إذ ذاك قمٜمد  "يمت٤مب اًمت٤مريخ"ٗم٧م وصٜمَّ  ،وذًمؽ أي٤مم قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك ،ىم٤مويٚمٝمؿأو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦ِم. واٟمٔمر  = ( ط: ُمٙمت٦ٌم 211( سمرىمؿ )222ٓسمـ يمثػم )ص: "ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل"اًمّمحَّ

 اًمري٤مض.–اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

–( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 82/323ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ) "شم٤مريخ سمٖمداد"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.

 وُم٤م سمٕمد(. -82/322(. واٟمٔمر صمٜم٤مًء قمٔمٞمًَم قمغم يمتٌف )82/326اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (2)
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وًمف قمٜمدي ىمّم٦م  َّٓ إذم اًمت٤مريخ  اؾمؿٌ  ىمؾَّ  :وىم٤مل .ذم اًمٚمٞم٤مزم اعم٘مٛمرة ىمؼم اًمرؾمقل 

 .(8)ا.هـ  يمره٧م شمٓمقيؾ اًمٙمت٤مب أيِّ َّٓ إ

اًمذي يّمؾ إمم قمنمة جمٚمدات، يمؾُّ جمٚمَّدة  "يمت٤مب اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"ىمٚم٧ُم: أًمَّػ 

ِـّ اًمث٤مُمـ قمنمة ؾمٜم٦م ، هذا اًمٙمت٤مب !ٓ شم٘مّؾ قمـ أرسمٕمَمئ٦م صٗمح٦م؛ وهق ذم ُمدظمؾ ؾم

: ؾمٛمٕم٧ُم أيمثر ُِمـ صمالصملم قم٤معم٤ًم ُمـ قمٚمَمء اًمذي ي٘مقل ومٞمف أسمق ؾمٝمؾ حمٛمقد اًمِم٤مومٕمل 

. اٟمٔمروا (2)حمٛمد سمـ إؾمَمقمٞمؾ ا.هـ "شم٤مريخ"ُمٍم ي٘مقًمقن: طم٤مضمتٜم٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م اًمٜمٔمر ذم 

ـَ اهلل ٦ٍم قم٤مًمٞم٦ٍم، وقمغم شمقومٞمٍؼ قمٔمٞمٍؿ ُِم ، صمؿَّ اٟمٔمروا إمم ُمدى طُم٥مِّ اًمٜم٤مس شمٕم٤ممم قمغم مهَّ

 ًمٕمٚمقم هذا اًمٙمت٤مب؛ أومٌٕمد هذا ُي٘م٤مل: ٓ وم٤مئدة ذم اًمت٠مًمٞمػ؟!!. ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اهلقى

 . واحلرُم٤من

، وم٘م٤مل: ًمٜم٤م سمٕمُض أصح٤مسمٜم٤م: ًمق مجٕمتؿ : يمٜم٧ُم قمٜمد إؾمح٤مق سمـ راهقيفوىم٤مل 

–، ومقىمع ذًمؽ ذم ىمٚمٌل، وم٠مظمذُت ذم مجع هذا اًمٙمت٤مب يمت٤مسم٤ًم خمتٍماً ًمًٜمـ اًمٜمٌلِّ 

 .(4)ا.هـ "اجل٤مُمع"يٕمٜمل يمت٤مب 

٦ًم ومٞمَم سمٞمٜمل وسملم  : صٜمَّٗم٧م اًمّمحٞمح ذم ؾم٧ّم وىم٤مل  قمنمة ؾمٜم٦م، وضمٕمٚمتف طمجَّ

 .(3)اهلل ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.82/322ًمٚمذهٌل ) "ءؾمػم أقمالم اًمٜمٌال"( 2/3) "شم٤مريخ سمٖمداد"اٟمٔمر:  (8)

 (.82/326) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (2)

 "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"سمػموت. –( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 2/1) "شم٤مريخ سمٖمداد"اٟمٔمر:  (4)

 سمػموت.–( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 82/328)

 (.82/322) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"( 2/83) "شم٤مريخ سمٖمداد"اٟمٔمر:  (3)
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 . (8)ذم ًمٞمٚم٦ٍم ا.هـ  "آقمتّم٤مم": صٜمَّٗم٧ُم يمت٤مب وىم٤مل 

 :ٖـ951اإلَاّ امُلخدِّخ أبٛ عبد اهلل حمُد بٔ حي٢ٝ بٔ عبد اهلل ايرًٖٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ
: 

ذم اًمّمٞمػ اًمّم٤مئػ وىم٧م اًم٘م٤مئٚم٦م  قمغم أيب دظمٚم٧ُم :ىم٤مل اسمٜمف حيلم سمـ حمٛمد 

هذا وىم٧م  !سم٧ِم أي٤م  :وم٘مٚم٧ُم  ،ػوهق يّمٜمِّ  ،وسملم يديف اًمناج ،وهق ذم سمٞم٧م يمتٌف

ًَّ  ،اًمّمالة ودظم٤من هذا اًمناج سم٤مًمٜمٝم٤مر شم٘مقل  لٜمي٤م سمُ  :وم٘م٤مل زم ،قمـ ٟمٗمًؽ ٧َم ومٚمق ٟمٗم

 .(2)ا.هـ وأصح٤مسمف واًمت٤مسمٕملم ٟم٤م ُمع رؾمقل اهلل أهذا و

 ُّ بٔ خمًد األْديطٞ ايكسطيب املتٛؾ٢ ض١ٓ:  اإلَاّ امُلخدِّخ أبٛ عبد ايسمحٔ بك
 :ٖـ974

اًمٚمَّذيـ ٓ ٟمٔمػم هلَم ا.هـ  "اعمًٜمد"و "اًمتٗمًػم"ص٤مطم٥م  :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل 

(4) . 

سم٘مل روى ومٞمف قمـ أًمػ وصمالث ُمئ٦م  "ُمًٜمد"و:وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ طمزٍم 

، ٌػ وُمّمٜمَّ  ٥م طمدي٨م يمؾ ص٤مطم٥م قمغم أسمقاب اًمٗم٘مف، ومٝمق ُمًٜمدٌ ص٤مطم٥م وٟمٞمػ، ورشمَّ 

 ىمٌٚمف، ُمع صم٘متف ووٌٓمف، وإشم٘م٤مٟمف واطمتٗم٤مًمف ذم احلدي٨م. طمدٍ وُم٤م أقمٚمؿ هذه اًمرشم٦ٌم ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.82/382) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (8)

 (.212-82/231) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"(3/812) "شم٤مريخ سمٖمداد"اٟمٔمر:  (2)

 (.84/212) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (4)
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ـ دوهنؿ، اًمذي ىمد أرسمك ومٞمف قمغم ذم ومت٤موى اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ومٛم ٌػ وًمف ُمّمٜمَّ 

ؾمٕمٞمد سمـ ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وقمغم ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق، وقمغم ُمّمٜمػ 

، ويم٤من شالم،ٌٌٕٓيرٌهلامامٌافٍاوؾٌؿقاظدٌاإلؾهارتٌتهإٔػٌهذاٌاإل،ُمٜمّمقر...

ذم ُمْمَمر اًمٌخ٤مري  وضم٤مري٤مً ذا ظم٤مص٦م ُمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ، ويم٤من ٓ ي٘مٚمد أطمداً  ُمتخػماً 

 .(8)ا.هـ وُمًٚمؿ واًمٜم٤ًمئل

ىمٚم٧ُم: وم٤مًمذي ي٘مقل ًمٞمس ذم اًمتّمٜمٞمػ وم٤مئدة هؾ شمّم٤مٟمٞمػ هذا اإلُم٤مم اًمتل ىم٤مل 

إنَّ هذا  ومٞمٝم٤م اسمـ طمزٍم ُم٤م ىم٤مل ًمٞمس ومٞمٝم٤م وم٤مئدة؟! وهؾ هذا ُِمـ وٞم٤مِع إوىم٤مت؟!!.

 ؽ.ٟمتٙم٤مؾم٦م اًم٘مٚم٥م، ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذًماًم٘مقل دًمٞمٌؾ قمغم ـمٛمِس اًمٌّمػمة، وا

  ٖٛـ 390حمُد بٔ دسٜس بٔ ٜصٜد ايطربٟ املتٛؾ٢ ض١ٓ: دعؿس اإلَاّ امُلؿطِّس أب: 

 شمّم٤مٟمٞمػ ، ويمثرةَ ، وذيم٤مءً هر قمٚمَمً ـ أومراد اًمدَّ يم٤من ُمِ :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل 

 .(2)ا.هـ

: ؾمٛمٕم٧ُم قمكم سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اًمٖمٗم٤مر اًمٚمٖمقي ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي 

حيٙمل أنَّ حمٛمَد سمـ ضمرير َُمَٙم٨َم أرسمٕملم ؾمٜم٦ًم يٙمت٥ُم ذم يمؾِّ يقٍم  اعمٕمروف سم٤مًمًٛمًَمي

 .(4)ُمٜمٝم٤م أرسمٕملم ورىم٦ًم ! ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.–( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 84/218) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.-( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 83/263) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (2)

 سمػموت.-ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ( 2/868) "شم٤مريخ سمٖمداد"اٟمٔمر:  (4)
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ـَ إُمثٚم٦ِم اًمٕمجٞم٦ٌِم ذم هذا اإلُم٤مم أٟمَّف  شمٜمِمٓمقن : أيقُم٤مً  ٕصح٤مسمفىم٤مل ىمٚم٧ُم: ُِم

هذا مم٤م  :وم٘م٤مًمقا !،صمالصمقن أًمػ ورىم٦م :وم٘م٤مل ؟يمؿ يٙمقن ىمدره :ىم٤مًمقا ؟ًمتٗمًػم اًم٘مرآن

هؾ شمٜمِمٓمقن  :صمؿ ىم٤مل ،وم٤مظمتٍمه ذم ٟمحق صمالصم٦م آٓف ورىم٦م !.قمَمر ىمٌؾ مت٤مُمفشمٗمٜمك إ

مم٤م ذيمره ذم  ومذيمر ٟمحقاً  ؟يمؿ ىمدره :ىم٤مًمقا ؟ًمت٤مريخ اًمٕم٤ممل ُمـ آدم إمم وىمتٜم٤م هذا

 .(8)ا.هـ! ٤م هلل ُم٤مشم٧م اهلٛمؿ:إٟمَّ وم٘م٤مل ،وم٠مضم٤مسمقه سمٛمثؾ ذًمؽ !،اًمتٗمًػم

شمٗمًػم اسمـ ضمرير اًمذي أُماله قمغم  ٙمر سمـ ظمزيٛم٦م ـم٤مًمع اإلُم٤مُم أسمق سموىمد 

إمم آظمره، وُم٤م أقمٚمؿ قمغم  ًمفًم٘مد ٟمٔمرت ومٞمف ُمـ أوَّ : ، وم٘م٤ملف شمٚمٛمٞمذه أيب سمٙمر سمـ سم٤مًمقي

 .(2)ا.هـ د فمٚمٛمتف احلٜم٤مسمٚم٦م٘موًمرض أقمٚمؿ ُمـ حمٛمد سمـ ضمرير، أديؿ إ

ُمـ يمت٥م حمٛمد سمـ ضمرير يمت٤مب:  شمؿَّ : أسمق حمٛمد اًمٗمرهم٤مي ىم٤مل اإلُم٤مم 

يمت٤مب ُمٜمٝم٤م حيتقي قمغم  قمك قم٤ممل أن يّمٜمػ ُمٜمف قمنمة يمت٥م، يمؾُّ اًمذي ًمق ادَّ  "اًمتٗمًػم"

 ًمٗمٕمؾ. -قمٚمؿ ُمٗمرد ُمًت٘مَم 

 "شم٤مريخ اًمرضم٤مل"يمت٤مب:  أيْم٤مً  وشمؿَّ  ،إمم قمٍمه "اًمت٤مريخ"ُمـ يمتٌف يمت٤مب:  وشمؿَّ 

ًمٓمٞمػ اًم٘مقل ذم "ًمف يمت٤مب:  ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، وإمم ؿمٞمقظمف اًمذيـ ًم٘مٞمٝمؿ، وشمؿَّ 

وهق صمالصم٦م  ،ًمف واطمت٩مَّ  ،ُمذهٌف اًمذي اظمت٤مره وضمقده، وهق "ؾمالمأطمٙم٤مم ذائع اإل

اظمتالف "ًمف يمت٤مب:  وشمؿَّ  ،"اًم٘مراءات واًمتٜمزيؾ واًمٕمدد"ًمف يمت٤مب:  ، وشمؿَّ وصمَمٟمقن يمت٤مسم٤مً 

، وهق خمتٍم "ؾمالماخلٗمٞمػ ذم أطمٙم٤مم ذائع اإل"يمت٤مب:  ًمف ، وشمؿَّ "ُمّم٤مرقمٚمَمء إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 2/868) "شم٤مريخ سمٖمداد"اٟمٔمر:  (8)

 "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"سمػموت. –( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 2/868) "شم٤مريخ سمٖمداد"اٟمٔمر:  (2)

 سمػموت.-( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 83/234)
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ؾمت٤من، ينمح ومٞمٝم٤م ُم٤م ، وهق رؾم٤مًم٦م إمم أهؾ ـمؼم"اًمتٌّمػم"ًمف يمت٤مب:  ًمٓمٞمػ، وشمؿَّ 

وهق ُمـ قمج٤مئ٥م  "َتذي٥م أصم٤مر"شم٘مٚمده ُمـ أصقل اًمديـ، واسمتدأ سمتّمٜمٞمػ يمت٤مب: 

سمَم أؾمٜمده اًمّمديؼ مم٤م صح قمٜمده ؾمٜمده، وشمٙمٚمؿ قمغم يمؾ طمدي٨م ُمٜمف سمٕمٚمٚمف  يمتٌف، اسمتداءً 

وـمرىمف، صمؿ وم٘مٝمف، واظمتالف اًمٕمٚمَمء وطمججٝمؿ، وُم٤م ومٞمف ُمـ اعمٕم٤مي واًمٖمري٥م، واًمرد 

ُمٜمف ُمًٜمد اًمٕمنمة وأهؾ اًمٌٞم٧م واعمقازم، وسمٕمض ُمًٜمد اسمـ قم٤ٌمس،  قمغم اعمٚمحديـ، ومتؿَّ 

 ومَمت ىمٌؾ مت٤مُمف.

 . (8)ا.هـ ًمٙم٤من جيئ ذم ُمئ٦م جمٚمد هذا ًمق شمؿَّ : ىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل 

وهق  "اًمّمٚم٦م"ـذم يمت٤مسمف اعمٕمروف سم -شمٚمٛمٞمذ اسمـ ضمرير–أسمق حمٛمد اًمٗمرهم٤مي وذيمر 

أي٤مم طمٞم٤مشمف  ٚمقاطمّمَّ ىمقُم٤ًم ُمـ شمالُمٞمذ أيب ضمٕمٗمر  أنَّ : "اسمـ ضمريرشم٤مريخ "اًمذي وصؾ سمف 

ًَّ  ،ُمٜمذ سمٚمغ احلٚمؿ إمم أن شمقذم وهق اسمـ ؾم٧م وصمَمٟملم ؾمٜم٦م ٛمقا قمٚمٞمٝم٤م أوراق صمؿ ىم

ـِ وهذا ٓ يتٝمٞم٠م عمخٚمقق إٓ سم، يقم أرسمع قمنمة ورىم٦م ومّم٤مر ًمٙمؾِّ ، ُمّمٜمٗم٤مشمف قمٜم٤مي٦م  ُحً

 .(2)خل٤مًمؼ ا.هـا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 83/234) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (8)

٦م"اٟمٔمر:  (2) –( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 8/442ًمًٞمِّد اًمٕمٗم٤مي ) "إصالح إُم٦م ذم قمٚمقِّ اهلٛمَّ

 سمػموت.

شمٜمٌٞمٌف: هذا اًمٙمت٤مب سم٤مجلٛمٚم٦ِم مجٞمٌؾ ذم سم٤مسمف، وص٤مطمٌف ُمـ طمزب اإلظمقان اعمًٚمٛملم، ومٚمٞمٙمـ 

 اًم٘م٤مرئ قمغم طمذر، وإٟمَم قمزوُت إمم يمت٤مسمف قمٛمالً سم٤مُٕم٤مٟم٦ِم اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
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  ٟإَاّ األ١ُ٥ يف شَٓ٘ أبٛ بهس حمُد بٔ إضخام بٔ خصمي١ ايطًُٞ ايٓٝطابٛز
 :ٖـ 399املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

: يمٜم٧ُم إذا أردتُّ أن ُأصٜمَِّػ اًمٌمَء أدظمُؾ ذم اًمّمالِة ُمًتخػماً طمتك ىم٤مل 

 .(8)ُيٗمتَح زم، صمؿَّ أسمتدأ اًمتّمٜمٞمػ ا.هـ

ىمٚم٧ُم: وهؾ شمٙمقن آؾمتخ٤مرِة إٓ ُٕمٍر قمٔمٞمٍؿ، وىمد ٟمٗمع اهلل شمٕم٤ممم سمٛم١مًمٗم٤مِت هذا 

 "يمت٤مب اًمتقطمٞمد"اإلُم٤مم وص٤مرت ُمرضمٕم٤مً ًمٚمٛمًٚمٛملم، إن مل يٙمـ ُمٜمٝم٤م إٓ 

 ًمٙمٗمك هبَم ذوم٤ًم ويمراُم٦ًم.  "اًمّمحٞمح"و

  ّاحلاؾغ أبٛ عًٞ احلطني بٔ حمُد بٔ أمحد املاضسدطٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ: اإلَا
 :ٖـ395

اعمًٜمد "ػ : صٜمَّ "شم٤مرلف"ذم أسمق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ : اإلُم٤مم اًمذهٌل ىم٤مل 

ىم٤مل: ومجع طمدي٨م  -الً ُمٕمٚمَّ  سم٤مً يٕمٜمل ُمٝمذَّ -ذم أًمػ ضمزء وصمالث ُمئ٦م ضمزء  "اًمٙمٌػم

ػ اعمٖم٤مزي واًم٘م٤ٌمئؾ مل يًٌ٘مف إًمٞمف أطمد، ومٙم٤من حيٗمٔمف ُمثؾ اعم٤مء، وصٜمَّ  اًمزهري مجٕم٤مً 

 "صحٞمح ُمًٚمؿ"، وقمغم يمت٤مسم٤مً  "اًمٌخ٤مري صحٞمح"ج قمغم سمقاب، وظمرَّ واعمِم٤ميخ وإ

 . سمٛمقشمف يمثػمٌ  ومـ قمٚمؿٌ ىمٌؾ احل٤مضم٦م إمم إؾمٜم٤مده، ودُ  وأدريمتف اعمٜمٞم٦مُ 

ومزادقمغم  ،هريػ أسمق قمكم طمدي٨م اًمزُّ ذم ُمقوع آظمر: صٜمَّ ... وىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 حمٛمد سمـ حيٞمك اًمذهكم.

صمالصم٦م اىملم ذم أيمثر ُمـ ىم٤مل احل٤ميمؿ: وقمغم اًمتخٛملم يٙمقن ُمًٜمده سمخط اًمقرَّ ... 

 آٓف ضمزء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت. –( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 83/461) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (8)
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 !. : جيئ ذم ُمئ٦م ومخًلم جمٚمداً -يٕمٜمل اًمذهٌل– ىمٚم٧ُم 

ؾمالم ُمًٜمد أيمؼم ُمٜمف.وقم٘مد أسمق حمٛمد سمـ زي٤مد ومٕمٜمدي أٟمف مل يّمٜمػ ذم اإلىم٤مل: 

 ف ذم سمْمٕمف قمنم ضمزءاً قمٚمٞمف ًم٘مراءشمف.ىم٤مل: ويم٤من ُمًٜمد أيب سمٙمر اًمّمديؼ سمخٓمِّ  جمٚم٤ًمً 

 .(8)ا.هـ ضمزءاً لم ٤مخ ذم ٟمٞمػ وؾمتِّ ًَّ سمٕمٚمٚمف وؿمقاهده، ومٙمتٌف اًمٜمُّ 

  :ٖـ 391اإلَاّ أبٛ بهس حمُد بٔ إبساِٖٝ بٔ املٓرز ايٓٝطابٛزٟ املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

، "ذاف ذم اظمتالف اًمٕمٚمَمءاإل" ـص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ يم:اإلُم٤مم اًمذهٌل ىم٤مل

 ، وهمػم ذًمؽ."اعمًٌقط"، ويمت٤مب: "مج٤معاإل"ويمت٤مب: 

ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ اًمٜمقاوي: ًمف ُمـ اًمتح٘مٞمؼ ذم يمتٌف ُم٤م ٓي٘م٤مرسمف ومٞمف ... 

د ذم آظمتٞم٤مر ومال يت٘مٞمَّ  ـ ُمـ ُمٕمروم٦م احلدي٨م، وًمف اظمتٞم٤مرٌ ، وهق ذم هن٤مي٦م ُمـ اًمتٛمٙمُّ أطمدٌ 

 . سمٕمٞمٜمف، سمؾ يدور ُمع فمٝمقر اًمدًمٞمؾ سمٛمذه٥ٍم 

يمتٌف  ُمثٚمٝم٤م، واطمت٤مج إمم ػ أطمدٌ مل يّمٜمِّ  وصٜمػ ذم اظمتالف اًمٕمٚمَمء يمت٤ٌمً ... 

 .ىم٤مًمف أسمق إؾمح٤مق اًمِمػمازي–اعمقاومؼ واعمخ٤مًمػ

يَيضٌففٌباإلمامةٌدمٌظِؿٌافتٖويؾٌٌوٓسمـ اعمٜمذر شمٗمًػٌم يمٌػٌم ذم سمْمٕم٦م قمنم جُمٚمدًا،

 .(2)ا.هـ  أيْم٤مً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت. –( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 211-83/211) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت. –( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 312-83/312) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (2)
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 عًٞ بٔ حمُد بٔ ايصبري األضدٟ املعسٚف بـ)ابٔ ايهٛيف( ايِٓخٟٛ ايًػٟٛ  عال١َاي
 :ٖـ361املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

: راوي٦م، مج٤َّمقم٦م ًمٚمٙمت٥م، ص٤مدُق أسمق احلًـ قمكم سمـ يقؾمػ اًم٘مٗمٓملُّ ىم٤مل 

٤مٌث، ُِمـ أصح٤مب أيب اًمٕم٤ٌمس صمٕمٚم٥م، ويم٤من أسمقه ُمـ أهؾ ذوي  ٌر سمحَّ اًمرواي٦م، ُُمٜم٘مِّ

ٌماتٌأبقهٌاًمٞم٤ًمر ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م، واؿمتٖمؾ وًمده هذا سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُِمـ يقُِمِف،  ودَّا

ٌ َِّػٌفف ٌيَال–خ ٌظـٌمخًغٌأفػٌٌ-ؾَٔم ٌدمزائدًا َِّٓا ٌـ ٌؾكؾٓا ٌضِبٌافًِؿٌديْاٍر،

 .(8)ا.هـ وَتهٔؾٌافُتب،ٌاصساًء،ٌواشتًْاخاً،ٌوـتابةًٌ

ىمٚم٧ُم: وإٟمٗم٤مق ُمثؾ هذا اعمٌٚمغ اًم٤ٌمهض ذم اًمٜمًخ واًمت٠مًمٞمػ هؾ ُيٕمدُّ إهاوم٤ًم، 

 وسوم٤مً عم٤َِم ٓ وم٤مئدَة ومٞمف؟!!.

  :ٖـ  340اإلَاّ احملدِّخ أبٛ ايكاضِ ضًُٝإ بٔ أمحد ايطرباْٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ : 

، قمنم قم٤مُم٤مً  ضم٤مل ؾمت٦مَ وًم٘مل اًمرِّ  ،سم٘مل ذم آرحت٤مل: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل 

، ـمقيالً  ر دهراً ٛمِّ ػ، وقمُ ـ أىمٌؾ وأدسمر، وسمرع ذم هذا اًمِم٠من، ومجع وصٜمَّ ويمت٥م قمٛمَّ 

 ىمٓم٤مر.ُمـ إٚمٞمف اعمحدصمقن، ورطمٚمقا إًمٞمف وازدطمؿ قم

 .(2)ا.هـ لم ؾمٜم٦م يٜمنم اًمٕمٚمؿ وي١مًمٗمفُمـ ؾمتِّ  ٟمحقاً  -يٕمٜمل أصٌٝم٤من–وأىم٤مم هب٤م ... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اًم٘م٤مهرة. ُم١مؾم٦ًم –( ط: دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب 2/422) "إٟم٤ٌمُه اًمرواة قمغم أٟم٤ٌمِه اًمٜمَّح٤مة"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت. -اًمث٘م٤مومٞم٦م  اًمٙمت٥م

 سمػموت. -( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 828-86/811) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (2)
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، "اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم"وُِمـ أقمٔمؿ ُم١مًمٗم٤مشمف ىمٚم٧ُم: ؾمتُّقن ؾمٜم٦َّم ي١مًمُِّػ ذم اًمٕمٚمؿ 

هؾ هذا ُيٕمتؼم ُمْمٞمِّٕم٤مً هلذا اًمٕمٛمر، وص٤مروم٤ًم هلذه اًمًٜملم ومٞمَم ، "إوؾمط"و "اًمّمٖمػم"و

ٌٓ وم٤مئدَة ومٞمف؟!!.

  ض١ٓ:  قسٜب املتٛؾ٢ أبٛ حمُد احلطٔ بٔ عبد ايسمحٔ ايساَٗسَصٟاإلَاّ احملدِّخ
 :ٖـ  340

اًمٗم٤مصؾ سملم اًمراوي  ُث دِّ اعمحَ "ُمّمٜمػ يمت٤مب :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل 

 .ذم قمٚمقم احلدي٨م، وُم٤م أطمًٜمف ُمـ يمت٤مب ! "واًمقاقمل

ومجعٌٌؾُتب؛ٌث دَ ل ـمٚمٌف هلذا اًمِم٠من ذم ؾمٜم٦م شمًٕملم وُمئتلم، وهق طمَ وأوَّ ... 

 .(8)ا.هـػ،ٌوشادٌأصحابٌاحلديث،ٌوـتابفٌادذـقرٌيٌْئٌب٘مامتفوصٌَّْ

  املطتٓصس باهلل أَرُي املؤَٓني باألْديظ احلهِ بٔ عبد ايسمحٔ األَٟٛ أبٛ ايعاص
 :ٖـ  344املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

ًمٚمقاومديـ  يم٤من ضمٞمد اًمًػمة، واومر اًمٗمْمٞمٚم٦م، ُمٙمرُم٤مً :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل 

ٝم٤م سمحٞم٨م إهن٤م ٝم٤م وسم٤مـمٚمَ قمٚمٞمف، ذا همرام سم٤معمٓم٤مًمٕم٦م وحتّمٞمؾ اًمٙمت٥م اًمٜمٗمٞم٦ًم اًمٙمثػمة طم٘مَّ 

 ، ويم٤من يٜمٓمقي قمغم ديـ وظمػم.رٍ ٗمْ ُمـ ُمئتل أًمػ ؾِم  ىم٤مرسم٧م ٟمحقاً 

جر ومٞمٝم٤م ُم٤م ؿم٤مء، ًمٚمذه٥م ذم اؾمتجالب اًمٙمت٥م، ويٕمٓمل ُمـ يتَّ  ويم٤من سم٤مذًٓ ... 

، ٟمًٞم٩م اً ، وىمقرأظم٤ٌمري٤مً  ًمف ذم همػم ذًمؽ.ويم٤من قم٤معم٤مً  ةَ ذَّ طمتك و٤مىم٧م هب٤م ظمزائٜمف، ٓ ًمِ 

 وطمده.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت. -( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 86/34) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (8)
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إٓ وًمف ومٞمف ٟمٔمر ووم٤مئدة،  أن دمد ًمف يمت٤مسم٤مً  ذم ٟم٘مٚمف، ىمؾَّ  ويم٤من احلٙمؿ ُمقصم٘م٤مً ... 

 .(8)ا.هـ ٗمٞمدٖمرب ويُ ويٙمت٥م اؾمؿ ُم١مًمٗمف وٟمًٌف وُمقًمده، ويُ 

 )ْٞاإلَاّ أبٛ حمُد عبد اهلل بٔ حمُد بٔ دعؿس املعسٚف بـ)أبٞ ايػٝذ األصبٗا
 :ٖـ 349املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

ىم٤مل اسمـ ُمردويف: صم٘م٦م ُم٠مُمقن، ، ...ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ:ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل 

 طمٙم٤مم وهمػم ذًمؽ.صٜمػ اًمتٗمًػم واًمٙمت٥م اًمٙمثػمة ذم إ

ج٦م يم٤من يٙمت٥م يمؾ يقم دؾمتَ  ؛وىم٤مل أسمق ُمقؾمك اعمديٜمل: ُمع ُم٤م ذيمر ُمـ قم٤ٌمدشمف... 

قمغم اًمٓمؼماي،  "قمَملصمقاب إ"ػ، وقمرض يمت٤مسمف ق ويّمٜمِّ ٟمف يم٤من يقرِّ ٕ ؛(2)د يم٤مهم

 إٓ سمٕمد أن اؾمتٕمٛمٚمتف. ومٞمف طمديث٤مً  روى قمٜمف أٟمف ىم٤مل: ُم٤م قمٛمٚم٧ُم وم٤مؾمتحًٜمف، ويُ 

 "اًمٕمٔمٛم٦م"جمٚمد، يمت٤مب  "اًمًٜم٦م"يب اًمِمٞمخ يمت٤مب : ٕ-يٕمٜمل اًمذهٌل–ىمٚم٧م... 

، ويمت٤مب "ذانإ"دة جمٚمدات، وىمع ًمٜم٤م ُمٜمف يمت٤مب ذم قم "اًمًٜمـ"جمٚمد، يمت٤مب 

 ذم مخس جمٚمدات. "قمَملصمقاب إ"، وهمػم ذًمؽ.وًمف يمت٤مب "ئضاًمٗمرا"

طمٙم٤مم واًمتٗمًػم، ويم٤من يٗمٞمد ػ إقمالم، صٜمَّ وىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ: يم٤من أطمد إ...

 .(8)ا.هـ. سم٤مظمتّم٤مر ػ هلؿ ؾمتلم ؾمٜم٦مقمـ اًمِمٞمقخ، ويّمٜمِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت. -( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 248-86/242) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (8)

سم٦م أيْم٤ًم.  (2) سم٦م. واًمٙم٤مهمد: اًمِ٘مْرـَم٤مس. وهل يمٚمٛم٦ٌم ُمٕمرَّ ؾْمتَج٦م: احلُْزَُم٦م، وهل يمٚمٛم٦ٌم ُمٕمرَّ اًمدَّ

ؾْمتَج٦م -( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 482و811)ص: "اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط" سمػموت. )ُم٤مدة: اًمدَّ

 واًمٙم٤مهمد(. 
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  )اإلَاّ أبٛ حؿص عُس بٔ أمحد بٔ عجُإ بٔ عجُإ ايبػدادٟ املػٗٛز بـ)ابٔ غاٖني
 :ٖـ  315املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

 "اًمٙمٌػم اًمتٗمًػم"أطمده٤م وصمالصملم ُمّمٜمٗم٤ًم، صمالث ُمئ٦م ُمّمٜمػ،  ٧ُم صٜمٗم: ىم٤مل 

، و ئ٦مومخًلم ضمزءاً ٤مُم "اًمت٤مريخ"، و ضمزء ومخًَمئ٦م ضمزءأًمػ  "اعمًٜمد"أًمػ ضمزء، و

 .(2)ا.هـ  ُمئ٦م ضمزء "اًمزهد"

 .(4)د ا.هـصم٘م٦م ُم٠مُمقن، صٜمػ ُم٤م مل يّمٜمٗمف أطم :ىم٤مل أسمق اًمٗمتح سمـ أيب اًمٗمقارس

  :اإلَاّ أبٛ حمُد عبد اهلل بٔ أبٞ شٜد )عبد ايسمحٔ( ايكريٚاْٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ
 :ٖـ 314

يـ واًمدٟمٞم٤م، ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: طم٤مز رئ٤مؾم٦م اًمدِّ : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل 

ص ذي خلَّ أصح٤مسمف، ويمثر أظمذون قمٜمف، وهق اًمَّ  ٥ِم جُ ىمٓم٤مر وٟمُ إًمٞمف ُمـ إ َؾ طمِ ورُ 

ٌ.افٌالدٌمـٌتقافٍٔف،ٌتٍَفٌبٍَٓاءٌافَروانٌومألٌاعمذه٥م،

، "اعمدوٟم٦م"ذم ٟمحق اعمئ٦م ضمزء، واظمتٍم  "اًمٜمقادر واًمزي٤مدات"صٜمػ يمت٤مب: ... 

قمغم  "اًمٕمتٌٞم٦م"ل ذم اًمٗمتٞم٤م سم٤معمٖمرب، وصٜمػ  يمت٤مب وقمغم هذيـ اًمٙمت٤مسملم اعمٕمقَّ 

اًمث٘م٦م سم٤مهلل "ويمت٤مب ، "اًمرؾم٤مًم٦م"، ويمت٤مب "آىمتداء سمٛمذه٥م ُم٤مًمؽ"ويمت٤مب سمقاب، إ

، ويمت٤مب "إقمج٤مز اًم٘مرآن"، ويمت٤مب "اعمٕمروم٦م واًمتٗمًػم"، ويمت٤مب "واًمتقيمؾ قمغم اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمػموت. -( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 231-86/236) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (8) =

 سمػموت. -( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 88/262) "شم٤مريخ سمٖمداد"اٟمٔمر:  (2)

ؾمػم أقمالم "سمػموت. و-( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 88/266) "شم٤مريخ سمٖمداد"اٟمٔمر:  (4)

 سمػموت. –( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 86/344) "اًمٜمٌالء
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قمغم اًم٘مدري٦م، ورؾم٤مًمتف ذم اًمتقطمٞمد،  دِّ ، ورؾم٤مًمتف ذم اًمرَّ "اًمٜمٝمل قمـ اجلدال"

اعمِمٝمقرة وًمف ؾمٌع قمنم  "ًمتفرؾم٤م"وىمٞمؾ: إٟمف صٜمع . "ُمـ حترك قمٜمد اًم٘مراءة"ويمت٤مب

 . (8)ا.هـ ؾمٜم٦م

  ِّّب ايباقالْٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ: اإلَا  :ٖـ603أبٛ بهس حمُد بٔ ايط

ىم٤مل أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م: يم٤من ورده ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م قمنميـ :اإلُم٤مم اًمذهٌلىم٤مل 

وصمالصملم ورىم٦م ُمـ  شمروحي٦م ذم احلي واًمًٗمر، وم٢مذا ومرغ ُمٜمٝم٤م، يمت٥م مخ٤ًمً 

 أسم٤م اًمٗمرج حمٛمد سمـ قمٛمران ي٘مقل ذًمؽ. شمّمٜمٞمٗمف.ؾمٛمٕم٧ُم 

سمٌٖمداد إٟمَم  ٍػ ُمّمٜمِّ  أسم٤م سمٙمر اخلقارزُمل ي٘مقل: يمؾُّ  ىم٤مل اخلٓمٞم٥م: ؾمٛمٕم٧ُم ... 

 يٜم٘مؾ ُمـ يمت٥م اًمٜم٤مس ؾمقى اًم٘م٤ميض أيب سمٙمر، وم٢مٟمَم صدره حيقي قمٚمٛمف وقمٚمؿ اًمٜم٤مس

 .(2)سم٤مظمتّم٤مر ا.هـ. 

  :ُْعِٝ أمحد بٔ عبد اهلل األصبٗاْٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ  :ٖـ 630اإلَاّ احلاؾغ أبٛ 

ىم٤مل أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُمردويف: يم٤من أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم وىمتف : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل 

٤مظ اًمدٟمٞم٤م ىمد ٗمَّ ُمـ أوم٤مق أؾمٜمد وٓ أطمٗمظ ُمٜمف، يم٤من طُم  ٍؼ ومُ إًمٞمف، ومل يٙمـ ذم أُ  ُمرطمقًٓ 

اضمتٛمٕمقا قمٜمده، ومٙم٤من يمؾ يقم ٟمقسم٦م واطمد ُمٜمٝمؿ ي٘مرأ ُم٤م يريده إمم ىمري٥م اًمٔمٝمر، وم٢مذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت. –( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 82-83/82) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت. –( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 812-83/812) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (2)
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َلٌيُـٌففٌؽداءٌٌىم٤مم إمم داره، رسمَم يم٤من ي٘مرأ قمٚمٞمف ذم اًمٓمريؼ ضمزء، ويم٤من ٓ يْمجر،

 .(8)ا.هـ  شقىٌافتهْٔػٌوافتًّٔع

 . "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء"وهق ص٤مطم٥ُم يمت٤مب ىمٚم٧ُم: 

٤م َُمـ ىم٤مل سمخٚمق اًمٗم٤مئدة ُمـ هذا هق همداء هذا  اإلُم٤مم )اًمتّمٜمٞمػ واًمتًٛمٞمع(، أُمَّ

اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ ومال ُأظم٤مًمف إٓ أن يٙمقن همداؤه اًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م ذم أقمراض اًم٤ٌمطمثلم 

اعمًت٘مٞمٛملم اًمذيـ يٜمٝمٚمقن ُِمـ يمت٥م اًمٕمٚمؿ، ومٞمًتٗمٞمدون ويٗمٞمدون، طمًٌٜم٤م اهلل وٟمِٕمَؿ 

 .اًمقيمٞمؾ

 ٖـ 667اشٟ املتٛؾ٢ ض١ٓ: ِٝ بٔ أٜٛب ايسًَاإلَاّ أبٛ ايؿتح ُض: 

ػ اًمٙمثػم ذم اًمٗم٘مف وهمػمه، ودرس، وهق أول ُمـ صٜمَّ :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل 

قمٜمف أٟمف يم٤من  صم٧ُم دِّ وطمُ  .ٟمنم هذا اًمٕمٚمؿ سمّمقر، واٟمتٗمع سمف مج٤مقم٦م، ُمٜمٝمؿ اًمٗم٘مٞمف ٟمٍم

يٛميض سمٖمػم وم٤مئدة، إُم٤م يٜمًخ، أو يدرس، أو  ٟمٗم٤مس، ٓ يدع وىمت٤مً حي٤مؾم٥م ٟمٗمًف ذم إ

 .(2)ا.هـ قمٜمف أٟمف يم٤من حيرك ؿمٗمتٞمف إمم أن ي٘مط اًم٘مٚمؿ ي٘مرأ.وطمدصم٧م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت. –( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 83/321) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت. –( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 83/636) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (2)



ٌَْح٨ِم َواًمت٠َّمًمِٞمػ    خِلَقِض هِمََمِر اًم

 

90 

 

  :املتٛؾ٢ ض١ٓ ٍّ  :ٖـ 654اإلَاّ أبٛ حمُد عًٞ بٔ أمحد بٔ ضعٝد بٔ حص

ـُ طمٞم٤َّمنىم٤مل  اعمث٤مسمرة قمغم اًمٕمٚمؿ، واعمقافم٦ٌم قمغم اًمت٠مًمٞمػ، واإليمث٤مر  ٓ يدعُ : اسم

 . (8)ـ ا.ه سمٕمػمٍ  ُمـ اًمتّمٜمٞمػ، طمتك يمٛمؾ ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف ذم ومٜمقن اًمٕمٚمؿ وىمرُ 

 . "اعمُحغمَّ ذم اًمٗم٘مف"ىمٚم٧ُم: أؿمٝمر ُمّمٜمٍِّػ ًمف يمت٤مب 

  :ٖـ651اإلَاّ احلاؾغ أبٛ بهس أمحد بٔ احلطني ايبٝٗكٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

قمغم اجلٛمع واًمت٠مًمٞمػ، ومٕمٛمؾ  اٟم٘مٓمع سم٘مريتف ُم٘مٌالً : اإلُم٤مم اًمذهٌل ىم٤مل 

ذم  "صم٤مروأاًمًٜمـ "ُمثٚمف، وأًمػ يمت٤مب  طمدٍ ومٞمٕمنم جمٚمدات، ًمٞمس ٕ "اًمًٜمـ اًمٙمٌػم"

جمٚمد،  "اعمٕمت٘مد"ذم جمٚمدشملم، ويمت٤مب  "ؾمَمء واًمّمٗم٤متإ"أرسمع جمٚمدات، ويمت٤مب 

 "اًمدقمقات"جمٚمد، ويمت٤مب  "اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م"جمٚمد، ويمت٤مب  "اًمٌٕم٨م"ويمت٤مب 

 وذيمر ُم١مًمٗم٤مت قمديدة.–... 

صمؿ صٜمػ، وشمقاًمٞمٗمف ...  :"شم٤مرلف"ىم٤مل احل٤مومظ قمٌد اًمٖم٤مومر سمـ إؾمَمقمٞمؾ ذم ... 

زء مم٤م مل يًٌ٘مف إًمٞمف أطمد، مجع سملم قمٚمؿ احلدي٨م واًمٗم٘مف، وسمٞم٤من قمٚمؾ ضمشم٘م٤مرب أًمػ 

 ... طم٤مدي٨ماحلدي٨م، ووضمف اجلٛمع سملم إ

طمدصمٜم٤م أيب ىم٤مل: طملم اسمتدأت  :ىم٤مل ؿمٞمخ اًم٘مْم٤مة أسمق قمكم إؾمَمقمٞمؾ سمـ اًمٌٞمٝم٘مل... 

وومرهم٧م ُمـ  -"اعمٕمروم٦م ذم اًمًٜمـ وأصم٤مر"يٕمٜمل يمت٤مب  -سمتّمٜمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب 

وهق ُمـ ص٤محلل أصح٤ميب وأيمثرهؿ -َتذي٥م أضمزاء ُمٜمف، ؾمٛمٕم٧م اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ أمحد 

ذم اًمٜمقم، وسمٞمده أضمزاء ُمـ هذا  ي٘مقل: رأي٧م اًمِم٤مومٕمل  -شمالوة وأصدىمٝمؿ هلج٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 2/11) "اإلطم٤مـم٦م ذم أظم٤ٌمر همرٟم٤مـم٦م"اٟمٔمر:  (8)
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أو ىم٤مل: -اًمٙمت٤مب، وهق ي٘مقل: ىمد يمت٧ٌم اًمٞمقم ُمـ يمت٤مب اًمٗم٘مٞمف أمحد ؾمٌٕم٦م أضمزاء 

 .ورآه يٕمتد سمذًمؽ.-ىمرأَت٤م 

ذم اجل٤مُمع  ىم٤مقمداً  آظمر ُمـ إظمقاي اًمِم٤مومٕملَّ  ىم٤مل: وذم ص٤ٌمح ذًمؽ اًمٞمقم رأى وم٘مٞمفٌ 

 .وهق ي٘مقل: ىمد اؾمتٗمدت اًمٞمقم ُمـ يمت٤مب اًمٗم٘مٞمف طمدي٨م يمذا ويمذا قمغم هيرٍ 

وأظمؼمٟم٤م أيب ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٗم٘مٞمف أسم٤م حمٛمد احلًـ سمـ أمحد اًمًٛمرىمٜمدي احل٤مومظ 

 اعمروزي ي٘مقل: رأي٧م ذم اعمٜم٤مم يم٠من شم٤مسمقشم٤مً  زد اًمٕمزي: ؾمٛمٕم٧م اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ قمٌي٘مقل

 ًَّ  ذه شمّمٜمٞمٗم٤مت أمحد اًمٌٞمٝم٘مل.ه، وم٘مٚم٧م: ُم٤م هذا ؟ ىم٤مل: َمء يٕمٚمقه ٟمقرٌ قمال ذم اًم

 .احلٙم٤مي٤مت اًمثالصم٦م ُمـ اًمثالصم٦م اعمذيمقريـ صمؿ ىم٤مل ؿمٞمخ اًم٘مْم٤مة: ؾمٛمٕم٧ُم 

، ومتّم٤مٟمٞمػ اًمٌٞمٝم٘مل قمٔمٞمٛم٦م اًم٘مدر، همزيرة هذه رؤي٤م طمؼٌّ :-اًمذهٌل–ىمٚم٧ُم 

ٓء ؾمٞمَم ١مد شمقاًمٞمٗمف ُمثؾ آُم٤مم أيب سمٙمر، ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤ممل أن يٕمتٜمل هباًمٗمقائد، ىمؾ ُمـ ضمقَّ 

، وىمد ىمدم ىمٌؾ ُمقشمف سمًٜم٦م أو أيمثر إمم ٟمٞم٤ًمسمقر، وشمٙم٤مصمر قمٚمٞمف اًمٓمٚم٦ٌم، "ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم"

وؾمٛمٕمقا ُمٜمف يمتٌف، وضمٚم٧ٌم إمم اًمٕمراق واًمِم٤مم واًمٜمقاطمل، واقمتٜمك هب٤م احل٤مومظ أسمق 

٤م ُمـ أصح٤مب اًمٌٞمٝم٘مل، وٟم٘مٚمٝم٤م إمم دُمِمؼ هق وأسمق احلًـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمدُمِم٘مل، وؾمٛمٕمٝم

 .(8)ـ ا.ه اعمرادي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت. –( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 861-81/862) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (8)
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  :اإلَاّ أبٛ احلطٔ عًٞ بٔ إمساعٌٝ املعسٚف بـ)ابٔ ضٝدٙ( ايًػٟٛ املتٛؾ٢ ض١ٓ
 :ٖـ 651

ص"ص٤مطم٥ُم يمت٤مب  ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، أًمَّػ هذا اًمٙمت٤مب وهق ضيٌر؛  "اعمُخّمَّ

أي: أقمٛمك، ويمت٤مسمف هذا ص٤مر ُمرضمٕم٤مً ًمألئٛم٦م واًمٕمٚمَمء ذم هذا اًم٤ٌمب، يِمتٛمؾ قمغم ؾمٌٕم٦م 

 ٓ ي٘مؾُّ قمـ صمالصمَمئ٦م صٗمح٦م. 
ٍ
 قمنم ضمزءاً، يمؾُّ ضمزء

ٛمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم عمَِـ  ًِّ ٤م أرزاٌق ُي٘م ڇ  ﴿ِم٤مء ُِمـ ظمٚم٘مف. يومًٌح٤من اهلل إهنَّ ڇ  ڇ  

 .[3]اجلٛمٕم٦م:﴾ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈ   ڈ

  ّبٔ حمُد بٔ عبد ايرب ايُٓسٟ املتٛؾ٢ ض١ٓ: ٜٛضـ بٔ عبد اهلل  أبٛ عُساإلَا
 :ٖـ646

ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ سمٕمد اًمتًٕملم وصمالث ُمئ٦م، وأدرك اًمٙم٤ٌمر، : اإلُم٤مم اًمذهٌل ىم٤مل

ػ، ؼ ووٕمَّ ػ، ووصمَّ وـم٤مل قمٛمره، وقمال ؾمٜمده، وشمٙم٤مصمر قمٚمٞمف اًمٓمٚم٦ٌم، ومجع وصٜمَّ 

 .(8)ا.هـ يم٤ٌمن، وظمْمع ًمٕمٚمٛمف قمٚمَمء اًمزُم٤منوؾم٤مرت سمتّم٤مٟمٞمٗمف اًمرُّ 

ضم٤مُمع "و"آؾمتذيم٤مر"و "اًمتٛمٝمٞمد ذم اًمٗم٘مف"وأىمقى ُمّمٜمَّٗم٤مشمِِف:  ىمٚم٧ُم: ُِمـ أؿمٝمرِ 

 وهمػمه٤م. "سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف

  :بٔ عكٌٝ احلٓبًٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ ُّ  :ٖـ 593اإلَاّ أبٛ ايٛؾا٤ عً

ـَ اإلىم٤ٌمل قمغم اًمٌح٨ِم واًمتّمٜمٞمػ، دًمٞمُؾ ذًمَِؽ ُمّمٜمٗم٤مشُمف اًمٙمثػمة  يم٤من ذم هم٤مي٦ٍم ُِم

ٌأظيُؿٌاًمتل طمقت قمغم قمٚمقِم همزيرة ذم ؾم٤مئر ومٜمقن اًمنميٕم٦م، ومِٛمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف؛  بؾٌهق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت. –( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 81/823) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (8)
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ٌ ٌفف: ٌافٍْقن"مهٍَّْػ ٌ"ـتاب ٌافذي َِّدة، ٌجم ٌثَمَٕمئة ٌإػ ـَ اًمٜمقادر أوصِف ، وهذا ُِم

ٟمٞم٤م ًمِٕم٤ممِلٍ !. واًمٕمج٤مئ٥م، وهق أيمؼم ُم١مًمٍَّػ ذم  اًمدُّ

وهق يمت٤مب  "اًمٗمٜمقن"وأيمؼم شمّم٤مٟمٞمٗمف: يمت٤مب : احل٤مومظ اسمـ رضم٥م احلٜمٌكمىم٤مل 

يمٌػم ضمًدا، ومٞمف ومقائد يمثػمة ضمٚمٞمٚم٦م، ذم اًمققمظ، واًمتٗمًػم، واًمٗم٘مف، وإصٚملم، واًمٜمحق، 

واًمٚمٖم٦م، واًمِمٕمر، واًمت٤مريخ، واحلٙم٤مي٤مت. وومٞمف ُمٜم٤مفمراشمف وجم٤مًمًف اًمتل وىمٕم٧م ًمف، 

 ومٙمره ىَمٞمََّده٤م ومٞمف. وظمقاـمره وٟمت٤مئ٩م

وىم٤مل اسمـ اجلقزي: وهذا اًمٙمت٤مب ُم٤مئت٤م جمٚمد. وىمع زم ُمٜمف ٟمحق ُمـ ُم٤مئ٦م ومخًلم 

 جمٚمدة.

ىم٤مل زم أسمق اًمٌ٘م٤مء اًمٚمٖمقي: ؾمٛمٕم٧ُم  :٤مل قمٌد اًمرزاق اًمرؾمٕمٜمل ذم شمٗمًػمهوىم

ٗمر اًمراسمع سمٕمد اًمثالصمَمئ٦م ُمـ يمت٤مب  ًَّ اًمِمٞمخ أسم٤م طمٙمٞمؿ اًمٜمٝمرواي ي٘مقل: وىمٗم٧ُم قمغم اًم

 اًمٗمٜمقن.

ػ ذم اًمدٟمٞم٤م أيمؼم ُمـ هذا اًمٙمت٤مب. ل احل٤مومظ اًمذهٌل ذم شم٤مرلف: مل ُيّمٜمَّ وىم٤م

 طمدصمٜمل ُمـ رأى ُمٜمف اعمجٚمد اًمٗمالي سمٕمد إرسمٕمَمئ٦م.

: وأظمؼمي أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ قمكم اًم٘مزويٜمل سمٌٖمداد، -يٕمٜمل اسمـ رضم٥م–ىمٚم٧ُم 

 . (8)ـ ا.ه ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم سمٕمض ُمِم٤ملٜم٤م ي٘مقل: هق صمَمٟمَمئ٦م جمٚمدة

 ؟!!!.عمِـ ُيٜمٙمر اًمتّمٜمٞمػ، ويثٌِّط ذم اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ سمٕمد هذاىمٚم٧ُم: ُم٤مذا أىمقل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شم٤مريخ "سمػموت. –( ط: دار اعمٕمروم٦م 22-8/28)"اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م"اٟمٔمر:  (8)

اًم٘م٤مهرة. )وومٞم٤مت ؾمٜم٦م: -( ط: اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م 42/232ًمٚمح٤مومظ اًمذهٌل )  "اإلؾمالم

 (. 23ة ومخًَمئ٦م( رىمؿ اًمؽممج٦م )صمالث قمنم



ٌَْح٨ِم َواًمت٠َّمًمِٞمػ    خِلَقِض هِمََمِر اًم

 

95 

 

ُ : قمـ ٟمٗمًف ىم٤مل اسمـ قم٘مٞمٍؾ  أيمكم، طمتك أظمت٤مر   سمٖم٤مي٦م ضمٝمدي أوىم٤مَت أٟم٤م أىمٍمِّ

تقؾًراٌظذٌٌٕضمؾ ُم٤م سمٞمٜمٝمَم ُمـ شمٗم٤موت اعمْمغ، ؛اًمٙمٕمؽ وحتًٞمف سم٤معم٤مء قمغم اخلٌزة ؾمػَّ 

 .(8)ا.هـ مىافًة،ٌأوٌتًىرٌؾائدة،ٌَلٌأدرـٓاٌؾٔف

ُمـ قُمٛمري، طمتك إذا شمٕمٓمَّؾ ًم٤ًمي قمـ  ع ؾم٤مقم٦مً زم أن أوٞمِّ  إي ٓ حيؾُّ : وىم٤مل 

ٌوإٔاٌُمذايمرة وُمٜم٤مفمرة، وسمٍمي قمـ ُمٓم٤مًمٕم٦ٍم،  ٌراحتل، ٌحال ٌدم ٌؾُري أظُِّت

وإي ٕضمُد ُمـ طمريص قمغم اًمٕمٚمؿ.  مًتىرح،ٌؾالٌأَّنضٌإٌَّٓوؿدٌخىرٌلٌماٌأشىره.

 .(2)ا.هـ أٟم٤م اسمـ قمنميـ ؾمٜم٦م اًمثَمٟملم أؿمّد مم٤م يمٜم٧م أضمُده ونْم وأٟم٤م ذم قمُ 

  ّٖـ534أبٛ عبد اهلل احلطني بٔ أمحد ايبٝٗكٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ:اإلَا: 

قمّٚم٦م اًمدم  -يٕمٜمل أسم٤م قمٌد اهلل–ٗمؼ أن حل٘متف اشمَّ :ىم٤مل أسمق ؾمٕمد اًمًٛمٕم٤مي 

ٌـانٌيٖخذٌٌٕم٧م أص٤مسمٕمف اًمٕمنمومل يٌؼ ًمف إٓ اًمٙمّٗم٤من ومح٥ًم،ٓمِ وم٘مُ  ،يٙمرُم٤من ومعٌهذا

ٌٍَّ ٌبرجؾ،ٌويُتبٌبُ ٌحًْاًٌافَِؿٌبٍُٔفٌويوعٌافُاؽدٌظذٌإرضٌويًُّف ٔفٌخىاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت. -( ط: دار اعمٕمروم٦م 8/836)"اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت. -( ط: دار اعمٕمروم٦م 8/832)"اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م"اٟمٔمر:  (2)
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ٌوربَمٌـانٌيُتبٌدمٌـؾٌيقمٌمخٔسٌضاؿاتٌمـٌافُاؽ ٌمٌْٔاً، وهذا ُمـ !،(8)دٌمَروءًا

 .(2)ـ ا.ه قمجٞم٥م ُم٤م رأيتف

أص٤مسمٕمف اًمٕمنم  دَ ٘مَ ىمٚم٧ُم: ٓ إًمف إٓ اهلل، ُم٤م أقمٔمٛمف ُِمـ ُمث٤مٍل وُم٤م أقمجٌف!!، رضمٌؾ ومَ 

سمؾ سمذل ضمٝمده ذم اًمٙمت٤مسم٦م ومل يرَض سم٤مهلقان واًمْمٕمِػ واخلََقر، ومَم اؾمتًَٚمؿ ًمٚمٙمًِؾ، 

 ومّمٜمع ُم٤م ىمد قمِٚمٛمتؿ.

٤م ص٤مطِمٌٜم٤ُم  ـَ أوم٤مت اًمٞمقم أُمَّ ح٦ِم واًمٕم٤مومٞم٦ِم وؾمالُم٦م إقمْم٤مء ُِم ـَ اًمّمِّ ومٗمل هم٤مي٦ٍم ُِم

ِة اًمٌدٟمٞم ـَ اًم٘مقَّ ٦م؛ ويمَم ي٘مقل اًمٕم٤مُم٦م وإوضم٤مع وإؾم٘م٤مم آيِمالً ؿم٤مرسم٤ًم، وذم هم٤مي٦ٍم ُِم

ٌَّع، ُُمَرسمَّع(، وُمع ذًمَِؽ يتَّٙمُئ قمغم أريٙمتف وي٘مقل: ًمٞمس ذم اًمت٠مًمٞمػ وم٤مئدة، وهق  ًَ )ُُم

ٜمَػ وأُمث٤مًَمف. ُمْمٞمٌِّع ًمألوىم٤مِت؛ أٓ ىمٌَّح اهللُ  هذا اًمّمِّ

  احلاؾغ أبٛ ايكاضِ عًٞ بٔ احلطٔ بٔ ٖب١ اهلل املعسٚف بـ)ابٔ عطانس( املتٛؾ٢
 : ٖـ579ض١ٓ: 

يـ اًمًٌٙمل   ومٞمف أسم٤من،وأـثرٌجمِدةٌثَمٕغٌدمٌ"افنامٌتاريخ"ٌففٌ: ىم٤مل شم٤مج اًمدِّ

ٌوصؾٌمرتٌةٌأيٌٌِّإػٌظرفٌافُتابٌهذاٌضافعٌـمٌَوٌ،قمٜمف قمجز وإٟمَم ،همػمه يٙمتٛمف مل قمَم

ٌٌٌ،اإلمامٌهذا ٌـذبٌتٌٔغ"وٌ"إضراف"ٌوففٌ.َممافتٌٌَّبدرٌوماريضٌٌ،اريٌَّافثهٌٌواشتَؾَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـَ اًم٘مراـمٞمس سمجٝمٍد يمٌػٍم.  (8)  يٕمٜمل: طُمَزُم٤ًم ُِم

اًمٕمراق. ٟم٘مالً ُِمـ –( ت: ُمٜمػمة ٟم٤مضمل ؾم٤ممل 8/224)"اًمتحٌػم ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم"اٟمٔمر:  (2)

ق إمم اًم٘مراءة وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ"يمت٤مب:  ـِ حمٛمد اًمٕمٛمران )ص: "اعمِمقِّ ( ط: دار 882ًمٕمكمِّ سم

 ُمٙم٦م. -قم٤ممل اًمٗمقائد 
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ٌما وؾقائدٌوختاريجٌتهإٔػٌوظدةٌ"إصًريٌاحلًـٌأيبٌاإلمامٌإػًٌٕبٌؾَٔمٌادٍسى

ٌٍَّ  . (8)ا.هـ  إٓحماويجٌإفٔٓاٌاظاحل

ٌ: وىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل  ٌباجلّع ٌإٓ ٌأربًغٌشْة ٌمُْذ ٌينتٌؾ  وافتهْٔػَل

 .(2)واًمتًٛمٞمع، طمتَّك ذم ٟمزهتف وظمٚمقاشمف ا.هـ 

  ٖٔـ 597ًٞ بٔ حمُد اجلٛشٟ املتٛؾ٢ ض١ٓ: عاإلَاّ أبٛ ايؿسج عبد ايسمحٔ ب: 

: يم٤من اًمِمٞمخ أسمق اًمٗمرج ُمٗمتٞم٤مً يمثػم اًمتّمٜمٞمػ ىم٤مل ؿمٞمُخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

واًمت٠مًمٞمػ، وًمف ُمّمٜمَّٗم٤مت ذم أُمقٍر يمثػمٍة، طمتَّك قمددَت٤م، ومرأيتٝم٤م أيمثر ُِمـ أًمػ ُمّمٜمَّػ، 

 .  (4)ورأي٧ُم سمٕمد ذًمؽ ًمف ُم٤م مل أَره ا.هـ 

ػَم واًمت٤مريخ، قمٚمٞمًَم ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌلو ًِّ : يم٤من سمحرًا ذم اًمتٗمًػم، قمالَُّم٦ًم ذم اًم

 .ماٌظرؾُتٌأحدًاٌصََّْػٌماٌصَّْػسم٤مإلمج٤مع وآظمتالف، 

ي قمغم اعمٜمؼم ي٘مقل:  بُٖصًٌلٌهاتغٌـتٌُتٌ... ىم٤مل ؾِمٌٓمف أسمق اعمٔمٗمر: ؾمٛمٕم٧ُم ضمدِّ

َِّدة ٍَلٌجُم ويم٤من لتؿ ذم ، وشم٤مب قمغم يدي ُم٤مئ٦م أًمػ، وأؾمٚمؿ قمغم يدي قمنمون أًمٗم٤مً، أفْ

 . (3)ا.هـ  إؾمٌقع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ت: قمٌد اًمٗمت٤مح احلٚمق.  3/286ًمٚمًٌٙمل ) "ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.  –( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 22/263ًمٚمذهٌل ) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (2)

٦م". ٟم٘مالً ُِمـ يمت٤مب: "إضمقسم٦م اعمٍمي٦م"اٟمٔمر:  (8) عمحٛمد سمـ أمحد سمـ إؾمَمقمٞمؾ  "قمٚمق اهلٛمَّ

م )ص:  ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م. –٦م اخلياء ( ط: دار ـمٞم222ٌ-811اعم٘مدَّ

 سمػموت. -( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 28/432)"ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (2)
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 ذوم٤ًم وومْمالً. إٓ هذه ًمٙمٗمك هب٤م ىمٚم٧ُم: إن مل يٙمـ ُمـ صمٛمرة اًمت٠مًمٞمػ

يُتبٌدمٌافٔقمٌأربعٌ: يم٤من ٓ َيْمٞمِّع ُِمـ زُم٤مٟمِِف ؿمٞمئ٤مً، وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥ٍم 

 .(8)ا.هـ  ـراريس،ٌويرتٍعٌففٌـّؾٌشْةٌمـٌـتابتفٌماٌبغٌمخًغٌجمِدًاٌإػٌشتِّغ

 يم٤من إيِّ ـم٤مًمٕم٧ُم قمنميـ أًمػ جمٚمَّدٍ  قمـ ٟمٗمًف: وًمق ىمٚم٧ُم  ىم٤مل اسمـ اجلقزي 

أيمثر، وأٟم٤م سمٕمُد ذم اًمٓمَّٚم٥م. وم٤مؾمتٗمدتُّ سم٤مًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ُِمـ ُمالطمٔم٦م ؾِمػَمِ اًم٘مقِم، وىمدر 

مِهَٛمِٝمؿ وطمٗمٔمٝمؿ وقم٤ٌمداَتؿ وهمرائ٥م قمٚمقُمٝمؿ ُم٤م ٓ يٕمرومف َُمـ مل ُيٓم٤مًمع ا.هـ
(2). 

ًمٚمٛم١مًمٗم٤مت وهق ذم طم٤مل ىمٚم٧ُم: هذه هل ُمٓم٤مًمٕم٦ُم اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي 

اًمٓمَّٚم٥م؛ ومَم سم٤مًُمَؽ ذم طم٤مِل اًمتّمٜمٞمػ؟!؛ وأظمؼم قمـ ٟمٗمًف أٟمَّف اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م، ومل ي٘مؾ 

 ومقائد.ًمٞمس ومٞمٝم٤م 

ٍِ:اي* ؾا٥د٠ٌ عصٜص٠ٌ ال ٜطتػين عٓٗا طايُب   عً
ظمٚمً٘م٤م يمثػًما جيرون ُمٕمل ومٞمَم ىمد اقمت٤مده  ًم٘مد رأي٧ُم : ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي 

وجيرونٌؾٔفٌ، ويٓمٚمٌقن اجلٚمقس، قن ذًمؽ اًمؽمدد ظمدُم٦مً ًٛمُّ ُمـ يمثرة اًمزي٤مرة، ويُ  اًمٜم٤مُس 

ٌأحاديثٌافْاس،ٌومآٌٌيًْل،ٌوماٌيتخِِفٌؽٌٔة!

ٌـثرٌٌ ٌدمٌزمإْا ٌيًٍِف ٌيشء ٌادٌٌَوهذا ٌضٌِف ٌوربَم ٌوتنقٌَّزٌُمـٌافْاس، ٌإفٔف،ٌور، ق

ٌافقحد ٌمـ ٌواشتقحش ٌ(4)ة وظمّمقًص٤م ذم أي٤مم اًمتٝم٤مي وإقمٞم٤مد، ومؽماهؿ يٛمٌم ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت. -( ط: دار اعمٕمروم٦م 8/382)"اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م"اٟمٔمر:  (4)

 . سمػموت-دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ( ط: 411ص:)"صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر:  (3)

ـِ اسمـ اجلقزي ومٙمٞمػ سمزُمٜمٜم٤م  (8) ـَ اًمٕمج٤مئ٥م ُم٤م اهلل ىمٚم٧ُم: هذا إذا يم٤من ذم زَُم هذا؛ وم٢منَّ ومٞمف ُِم

 =هب٤م قمٚمٞمؿ. ىمؾَّ أن دمد زي٤مرًة ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ وآؾمتٗم٤مدة، وأىمّؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م إُمقر اعم٤ٌمطم٦م؛ سمؾ ٟمِجُد 



ٌَْح٨ِم َواًمت٠َّمًمِٞمػ    خِلَقِض هِمََمِر اًم

 

99 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمـ ظمّمقص٤ًم هذه إي٤مم يتخٚمَّٚمٝم٤م ُم٤م ومٞمف  = يمثػمًا ُِمـ زي٤مرات سمٕمِض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ذم هذا اًمزَّ

ـَ إوىم٤مت، ومتجد سمٕمْمٝم٤م أظم٤ٌمر حت ٚمٞمٚمٞم٦م، وأظم٤ٌمر الٛمٞمٜمٞم٦م، وأظم٤ٌمر ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، وٞم٤مٌع ًمٙمثػٍم ُِم

وشم٘مٚم٤ٌمت ذم اًمقضمقه، واًمقىمقع ذم اًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م، واًم٘مدح ذم أقمراض سمٕمِض اعمًت٘مٞمٛملم، 

وآطمت٘م٤مر ًمٌٕمِض اًمّم٤محللم، وضمٝمقدهؿ اًمٜم٤مومٕم٦م، وٟمحق ذًمؽ، سمّمقرٍة وُأظمرى، سمٖمضِّ 

ٜمُٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من هلؿ سمّمقرة اًمٜمُّّمح، وإٟمََّم  هل ُمٖم٤مًمٓم٤مت ُل٤مدقمقن هب٤م اًمٜمٔمر قمـ اًمٜمِّٞم٤مت، ويزيِّ

٤م ذم  ُر قمٚمٞمٝمؿ طمٞم٤مَتؿ ديٜم٤ًم ودٟمٞم٤م، وأُمَّ أٟمٗمًٝمؿ، ؾمٞمجدون هِم٥مَّ أومٕم٤مهلؿ هذه ذم اًمدٟمٞم٤م سمَم يدُمِّ

 أظمرة وم٤مًمٗمْمٞمح٦ُم واًم٘مّم٤مص قمغم رؤوس إؿمٝم٤مد، ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.

ـَ ومٞم٤م ُمٕمنم ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ؛ اهللَ، اهللَ؛ ذم احلٗم٤مِظ قمغم إوىم٤مت واؾمتٖمالهل٤م ومٞمَم ُير يض اهللَ ُِم

 ، اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ وآؾمتٗم٤مدة واإلوم٤مدة واإلىم٤ٌمل قمغم اًمٕم٤ٌمدة، وًمزوم اًمّمٛم٧م إٓ ُِمـ طمؼٍّ

ـَ  ـَ إهقال واًمِمدائد، سمداي٦ًم ُِم وُمٕمروم٦ِم ىمدر اًمٜمَّٗمس، واًمتَّٗمٙمر سمَم ٟمحـ ىم٤مدُمقن قمٚمٞمف ُِم

٤م إمم اجلٜم٦َِّم أو اًمٜم٤َّمر.  وم٤مُٕمر أظمٓمر مم٤َّم ٟمتقىمَّٕمف، اعمقت إمم أن يرى يمؾُّ واطمٍد ُِمٜم٤َّم ُمّمػَمه إُمَّ

ره.  وأومٔمع مم٤َّم ٟمتّمقَّ

وهلذا؛ وم٢ميِّ أٟمّمح يمؾَّ أٍخ إذا يم٤من ذم جمٚمٍس ُم٤م، ذم زي٤مرٍة أو همػمه٤م، أن يٗمتح سم٤مب اعمٜم٤مىمِم٦ِم 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ُِمـ طمٗمِظ طمدي٨م وُمٜم٤مىمِم٦م ُمٕمٜم٤مه، أو شمٗمًػم آي٦ٍم، أو إًم٘م٤مء ٟمّمٍح يًتٗمٞمد ُمٜمف 

ف عمَِـ يم٤من أقم ٚمؿ ذم ذًمَِؽ اعمجٚمس، وٟمحق ذًمؽ. هذه هل اًم٤ًمُمٕمقن، أو ؾم١مال يقضمَّ

 اعمج٤مًمس اًمٜم٤مومٕم٦م.

اب إسمٚمٞمس وإن يم٤من أصح٤مهب٤م  ٤م اًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل، واخلقض ومٞمَم ٓ يٕمٜمل؛ ومٝمل جم٤مًمس ٟمقَّ أُمَّ

 ُئمٝمرون اًمّمالح.

ـَ  ٚمقا ُِم ويمؿ ُِمـ زي٤مرات حتّمؾ ُِمـ سمٕمِض ـمٚم٦ٌِم اًمٕمٚمؿ، ٓ لرضمقن ُِمٜمَٝم٤م إٓ وىمد حتٛمَّ

 ىمٚمقهبؿ، واٟمحراومٝمؿ قمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم. إوزار ُم٤م هل يمٗمٞمٚم٦ٌم سمزيغ

ـَ اخلػم؛ وم٢مذا يم٤من ذم جمِٚمٍس دمد ُمٜمف ُم٤م  ـّ عم٤َِم ُئمٝمر ُِم ـُ سمف اًمٔم وأيْم٤ًم: يمؿ ُِمـ ؿمخٍص حُتً

رًا ذم يمالُمف، ُمٕمج٤ًٌم ُمٖمرورًا،  ي٘مٚم٥م قمٚمٞمؽ اعمٞمزان مت٤مُم٤ًم ومتُزء سمف اًمٔمـ، ومتجده ُمت٘مٕمِّ

ى ُم٤م سمف يٚمٗم٧م اًمٜمٔمر إًمٞمف؛ وًمق قمغم طم٤ًمب قم رض أظمٞمف، حُي٥مُّ اًمثٜم٤مء واعمدح، وأن يتحرَّ

 = ُيِم٤مر إًمٞمف ذم اعمجٚمس، وٟمحق ذًمؽ.
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سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض، وٓ ي٘متٍمون قمغم اهلٜم٤مء واًمًالم، سمؾ يٛمزضمقن ذًمؽ سمَم ذيمرشمف ُمـ 

 شمْمٞمٞمع اًمزُم٤من.

ذفؽ،ٌٌافزمانٌأرشفٌيشء،ٌوافقاجبٌإتٓابفٌبًٍؾٌاخلر،ٌـرهُتٌٌأنٌٌَّؾَِمٌرأيُتٌ

ٌمًٓؿٌبغٌأمريـ:ٌٌوبَُٔتٌ

ٌ.وحنة،ٌدقوعٌؿىعٌادٖفقف!إنٌإُٔرتٌظِٔٓؿ،ٌوؿًتٌ

ٌ.وإنٌتٌَِتفٌمْٓؿ،ٌواعٌافزمان!

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤م أن شمٙمقن  = ٤م أن شمٙمقن روو٦ًم ُمـ ري٤مض اجلٜم٦َّم، وإُمَّ قمغم يمؾٍّ هذه اًمزي٤مرات واعمج٤مًمس إُمَّ

 طمٗمرًة ُِمـ طُمَٗمِر اًمٜمِّػمان.

ُث قمـ ٟمٗمز أيَّ يمٚمََّم ؾمٛمٕم٧ُم سمزي٤مرة إظمقاٍن ًمٜم٤م ذم اهلل شمٕم٤ممم، أو قمزُم٧ُم  وهلذا؛ وم٢ميَّ ُأطمدِّ

شمف وأًمٞمؿ طمرارشمف  -ُمع طمٌِّل هل٤م–قمغم زي٤مرة سمٕمْمٝمؿ؛ واهللِ  ٤ًم ٓ يٕمٚمؿ ؿمدَّ أٟمَّٜمل أهّؿ ومٞمٝم٤م مهَّ

 إٓ ظمقف أن شمٙمقن جم٤مًمس يتخٚمَّٚمٝم٤م ُم٤م يٕمق
ٍ
د قمٚمٞمٜم٤م إٓ قمالَّب اًمٖمٞمقب ؾمٌح٤مٟمف، ٓ ًمٌمء

ـٍ  ٜم٤م ذم زُم ِر ذم ديٜمٜم٤م وُأظمراٟم٤م، ٓ أىمقل إنَّ جم٤مًمس إظمقاٟمٜم٤م يمذًمؽ، وًمٙمـ أىمقل: إٟمَّ سم٤مًميَّ

شمالـمٛم٧م ومٞمف أُمقاج اًمٗمتـ ظمّمقص٤ًم قمغم اًمّم٤محللم ُِمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ، ومحّمؾ ومٞمٝم٤م 

ـَ اخلقض ومٞمَم  اخلقض، واًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل، وىمؾَّ أن أضمد زي٤مرًة أو أزور اًمٌٕمَض إٓ و أضمد ُِم

ر.ٓ يٕمٜمل   سمَم ٓ يٕمقد قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمٜمٗمع، وًمرسمََّم قم٤مد قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًميَّ

ـَ اًمِٙمؼِم، واًمُٕمج٥م، واًمٖمرور، واًمري٤مء، ٓ ؾمٞمَم إذا  أو أىمؾُّ ُم٤م ذم إُمر دؾم٤مئس اًم٘مٚمقب ُِم

يم٤من ومٞمٝمؿ َُمـ ُي٤ٌمًمغ ذم اعمدح، أو يٙمثر ُمٜمف، وُيِمػم إًمٞمَؽ سم٤مًمٌٜم٤من، اهلل يٕمٚمُؿ وهق قمالَّب 

ٜمل هذه اعمج٤مًمس، وٓ  اًمٖمٞمقب أٟمَّٜمل أسمٖمض هذا سمٖمْم٤مً  ؿمديدًا، ويمثػمًا ُم٤م أدقمق اهلل أن جيٜمٌِّ

 طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.

وم٠مٟمّمح سم٠من شمٙمقن اعمج٤مًمس ىمّمدًا، ىمّمدًا، وأن شمٙمقن اًمزي٤مرات ُمقزوٟم٦م، ويمؾٌّ ًمف وىمتف 

وُم٘مداره، ويٙمقن ومٞمٝم٤م ذيمر اهلل شمٕم٤ممم وشمٕمٚمَّؿ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع وُمدارؾم٦م ُم٤م هق ُِمـ ؿم١مون 

٤م ؿم١مون اًمدٟمٞم٤م ومٌحًٌٝم٤م قمغم أن ٓ ُل٤مض ومٞمٝم٤م يمثػمًا أو ال٤مًمٓمٝم٤م ُمٕم٤ميص. وأن  اًمديـ. أُمَّ

 يرومَِؼ سمٕمُْمٜم٤م سمٕمْم٤ًم، وٓ ُٟمٕملم اًمِمٞمٓم٤من قمغم سمٕمْمٜم٤م. واهلل اعمًتٕم٤من. 
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ٌومٍمت أداومع اًمٚم٘م٤مء ضمٝمدي: وم٢مذا همٚم٧ٌم، ىمٍمت ذم اًمٙمالم، ٕشمٕمجؾ اًمٗمراق.

ٌ ٌمتْعٌمـٌادحادثةٌٕوؿاتٌفَائٓؿ،ٌفئالٌيّيضٌافزمانٌؾارًؽا،ٌٌثؿٌأظددته ًٓ أظَم

افدؾاتر،ٌؾ٘نٌهذهٌ،ٌوبريٌإؿالم،ٌوحزمٌؿىعٌافُاؽدٌومجٕمٚم٧م ُمـ اعمًتٕمد ًمٚم٘م٤مئٝمؿ:

، ؾٖرصدهتإٌوؿاتٌزيارهتؿوٓ حتت٤مج إمم ومٙمر، وطمْمقر ىمٚم٥م، مْٓا،ٌٌإصٔاءٌٌٓبدٌَّ

ًمئال يْمٞمع رء ُمـ وىمتل. ٟم٠ًمل اهلل قمز وضمؾ أن يٕمرومٜم٤م ذف أوىم٤مت اًمٕمٛمر، وأن 

 .(8)ا.هـ يقوم٘مٜم٤م ٓهمتٜم٤مُمف

 َؿ ُم٤م َصٜمََع، وٟمقيص هبذا يمثػماً.ىمٚم٧ُم وٟمِٕمْ 

  :ٖـ 400اإلَاّ أبٛ حمُد عبد ايػين بٔ عبد ايٛاحد املكدضٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

ُل َُمـ مَجََع رضم٤مَل اًمٙمت٥َم اًمًت٦م ذم ُمّمٜمٍَّػ واطمٍد، وهق سمٕمٜمقان: اًمٙمَمل ذم  هق أوَّ

ت٦َّم ذم أرسمٕم٦م جمٚمدات.  ًِّ  ُمٕمروم٦م رضم٤مل اًمٙمت٥م اًم

َد ًمف اإلُم٤مم اًمذهٌل   .(2)دداً ُِمـ ُم١مًمٗم٤مشمِِف اًم٘مٞمِّٛم٦م قم وَهَ

آىمتّم٤مد ذم "اًمّمٖمرى، واًمٙمؼمى، و  "قمٛمدة إطمٙم٤مم"ُِمـ أؿمٝمره٤م: 

   ، وهمػمه٤م."آقمت٘م٤مد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . سمػموت-دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ( ط: 282-221ص:)"صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت. -( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 331-28/336)"ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (8)
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  :ٖـ 404اإلَاّ أبٛ ايطعادات املبازى بٔ حمُد بٔ األثري اجلصزٟ املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

٦م، ُِمـ أطمًٜمٝم٤م يمت٤مب:  اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م "ص٤مطم٥ُم اًمتّم٤مٟمٞمػ اًم٘مقيَّ

ذم  "ضم٤مُمع إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل "ويمت٤مب: ذم مخس جمٚمدات،  "وإصمر

 إطمدى قمنمة جمٚمدة.

سمٕمد ذيمره ًمٌٕمض َُمـ مجع سملم –ذم ُم٘مدُمتف ًمٙمت٤مسمف ضم٤مُمع إصقل  ي٘مقل 

: عم٤َّم وىمٗم٧ُم قمغم هذه اًمٙمت٥ِم، ورأيتُٝم٤م -يمت٥م اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واعمقـم٠م وسمٕمض اًمًٜمـ

، واًمؽمشمٞم٥م اجلٛمٞمؾ، ورأي٧ُم يمت٤مب رزي ـِ ًَ ـَ اًمَقْوِع احلَ ـ هق أيمؼمه٤م ذم هم٤مي٦ٍم ُِم

ٝم٤م، طمٞم٨ُم طمقى هذه اًمٙمت٥م اًمًت٦م اًمتل هل أمُّ يمت٥م احلدي٨م، وأؿمٝمره٤م ذم  وأقمٛمُّ

أيدي اًمٜم٤مس، وسم٠مطم٤مديثٝم٤م أظمذ اًمٕمٚمَمء، واؾمتدلَّ اًمٗم٘مٝم٤مء، وأصمٌتقا إطمٙم٤مم، وؿم٤مدوا 

 ُم٤ٌمي اإلؾمالم.

وُمّمٜمٗمقه٤م أؿمٝمر قمٚمَمء احلدي٨م، وأيمثرهؿ طمٗمٔم٤مً، وأقمرومٝمؿ سمٛمقاوع اخلٓم٠م 

وأظتْلٌ،ْئٍذٌأحٌٌُتٌأنٌأصتٌَؾٌهبذاٌافُتابٌاجلامعٌهلذهٌافهحاحؾحٔواًمّمقاب ...؛ 

ىمد أودع أطم٤مدي٨َم  -قمغم ُم٤م شَمِٕم٥َم ومٞمف–، ومٚمَمَّ شمتٌَّٕمتُف وضمدشمُّف بٖمره،ٌوفقٌبَراءتفٌوًٕخف

ر ومٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م يمثػمة، وشمرك أيمثَر ُمٜمٝم٤م.  ذم أسمقاٍب همػُم شمٚمؽ إسمقاب أومم هب٤م، ويمرَّ

َؾ  َب يمت٤مسمف، وأُرشم٥َِّم أسمقاسَمف، وأُوـمَِّئ ُم٘مّمَده، وُأؾَمٝمِّ ... ومٜم٤مضمتٜمل ٟمٗمز أن ُأهذِّ

ـَ  ـَ إصقِل، وُأشمٌٕمف ذح ُم٤م ذم إطم٤مدي٨م ُِم ُمٓمٚمٌَف، وأوٞمػ إمم ُم٤م أؾم٘مٓمف ُِم

اًمٖمري٥م واإلقمراب واعمٕمٜمك، وهمػم ذًمؽ مم٤م يزيده إيْم٤مطم٤مً وسمٞم٤مٟم٤ًم، وم٤مؾمتّمٖمرُت ٟمٗمز 

٦ُم شُمٜم٤مزع، واًمرهم٦ٌم شمتقومَّر، وأٟم٤م  قمـ ذًمؽ، واؾمتٕمجزَت٤م، ومل يزل اًم٤ٌمقم٨م ي٘مقى، واهِلٛمَّ

أقمّٚمٚمٝم٤م سمَم ذم ذًمؽ اًمتٕمرض ًمٚمٛمالم، وآٟمتّم٤مب ًمٚم٘مدح، وإُمـ ُمـ ذًمؽ مجٞمٕمف ُمع 
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٘م٧م سمٚمٓمػ اهلل اًمٕمزيٛم٦م، وصدىم٧م سمٕمقٟمف  اًمؽمك، وي٠مسمك اهلل إٓ أن ُيتؿَّ ٟمقَره، ومتح٘مَّ

 اًمٜمٞم٦َّم، وظَمَٚمَّم٧م سمتقومٞم٘مف اًمٓمقي٦َّم.

  اجلٛمع سملم هذه اًمٙمت٥م اًمًت٦م اًمتل أودقمٝم٤م رزيـ ...ومنمقم٧ُم ذم

هذا سمٕمَد أن أظمذُت ومٞمف رأي أوزم اعمٕم٤مرف واًمٜمُّٝمك، وأرسم٤مب اًمٗمْمؾ واًمذيم٤مء، 

ٛمف ديٜم٤مً وأُم٤مٟم٦ًم  وذوي اًمٌّم٤مئر اًمث٤مىم٦ٌم، وأراء اًمّم٤مئ٦ٌم، واؾمتنمُت ومٞمف َُمـ ٓ أَتَّ

سمف ذم هذا وصدىم٤ًم وٟمّمٞمح٦ًم، وقمرو٧ُم قمٚمٞمف اًمقوع اًمذي قمرض زم، واؾمتْم٠مت 

َؼ إظمراَج ُم٤م ذم اًم٘مقة إمم  ى اًمٕمزَم، وطم٘مَّ اًمّمٜمٞمع اًمذي ؾَمٜمََح زم، ومٙمؾٌّ أؿم٤مر سمَم ىمقَّ

 اًمٗمٕمؾ.

وم٤مؾمتخرُت اهلل شمٕم٤ممم، وؾم٠مًمتف أن جيٕمٚمف ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف، ويت٘مٌَّٚمف وُيٕملُم قمغم 

ُمقدقَم٤مت اًمنائر، وظمٗمٞم٤مت إٟمج٤مزه سمّمدِق اًمٜمِّٞم٦م ومٞمف، ويًّٝمٚمف، وهق اعمج٤مزي قمغم 

 .اًمْمَمئر

... قمغم أنَّ هذا اًمٙمت٤مب ذم ٟمٗمًف سمحٌر زاظمرٌة أُمقاضمف، وسَمرٌّ َوقِمَرٌة ومج٤مضُمُف، ٓ 

٤م يمثػمُة اًمٕمَدد، ُمتِمّٕم٦ٌُم  يمُر سمحٗمِظ أومراده، وم٢مهنَّ يٙم٤مد اخل٤مـمر جيٛمع أؿمت٤مشمف، وٓ ي٘مقم اًمذِّ

اًمٓمُُّرق، خمتٚمٗم٦ُم اًمرواي٤مت، وىمد سمذًم٧ُم ذم مجٕمٝم٤م وشمرشمٞمٌٝم٤م اًمقؾمع، واؾمتٕمٜم٧م سمتقومٞمؼ اهلل 

 .(8)٤ٌمظمتّم٤مر شمٕم٤ممم وُمٕمقٟمتف ذم شم٠مًمٞمٗمف وَتذيٌف، وشمًٝمٞمٚمف وشم٘مريٌف ا.هـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: ُمٙمت٦ٌم احلٚمقاي، ُمٓمٌٕم٦م 22-8/31)"ضم٤مُمع إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل"اٟمٔمر:  (8)

 اعمالح، ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من. 
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  :ٖـ490اإلَاّ َٛؾل ايدِّٜٔ أبٛ حمُد عبد اهلل بٔ أمحد بٔ قدا١َ املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

ذم قمنم  "اعمٖمٜمل ذم اًمٗم٘مف"ص٤مطم٥ُم اعمّمٜمَّٗم٤مت اًمٙمثػمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م، أطمًٜمٝم٤م يمت٤مب: 

ذم جمٚمَّد واطمٍد،  "اعمُ٘مٜمع"أيْم٤ًم ذم اًمٗم٘مف ذم أرسمٕم٦م جمٚمدات، و "اًمٙم٤مذم"جمٚمَّدات، و

، و "آقمت٘م٤مد"ذم جمٚمد، و "روو٦م اًمٜم٤مفمر ذم أصقل اًمٗم٘مف"و
ٍ
ذم  "اًمتقاسملم"ذم ضمزء

ـَ اعمّمٜمَّٗم٤مت.  جمٚمد، وهمػمه٤م ُِم

: رأي٧ُم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم اًمٜمقم، وم٠مًم٘مك قمكمَّ ل احل٤مومظ اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد و ىم٤م

ُم٠ًمًم٦ًم، وم٘مٚم٧ُم: هذه ذم اخلرىمل. وم٘م٤مل: ُم٤م ىمٍمَّ ص٤مطمٌُُٙمؿ اعمقومَّؼ ذم ذح اخلرىمل ا.هـ 

(8). 

  اإلَاّ أبٛ عبد اهلل حمُد بٔ عبد ايٛاحد بٔ أمحد املكدضٞ املعسٚف بـ)ايطٝا٤
 :ٖـ 463املكدضٞ( املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

د سم٘مٞم٦َُّم : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل ُؼ اعمجقِّ اًمِمٞمخ اإلُم٤مم احل٤مومظ اًم٘مدوة اعمُح٘مِّ

ٚمػ، ص٤مطم٥ُم اًمتّم٤مٟمٞمػ واًمرطمٚم٦م اًمقاؾمٕم٦م... ًَّ  اًم

ٌفًِِؿٌوًمف اًمتّم٤مٟمٞمػ اعمِمٝمقرة؛ ُمٜمٝم٤م: إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة.  ٌُمالزماً ٌيزْل وَل

بةٌٌ  . (2)... ا.هـ وافروايةٌوافتٖفٔػٌإػٌأْنٌماَت،ٌوتهإٍٔفٌٕاؾًٌةٌمٓذَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت. -( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 22/861)"ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (2)

 سمػموت. -( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 821-24/826)"ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (8)
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  :ٖـ454اإلَاّ أبٛ حمُد عبد ايععِٝ بٔ عبد ايكٟٛ املٓرزٟ املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

وٞم٤مء اًمديـ أسم٤م إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ  ...ؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخٜم٤م :اًمٜمقويىم٤مل اإلُم٤مم 

ٌتًًغٌٌـتٌُتٌي٘مقل:اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ  ؾمٛمٕم٧ُم  :قمٞمًك اعمرادي ي٘مقل بٔدي

ٌ ٌجزء، ٌوـتٌتٌشًٌَمئة ؛ ويمت٥م هِ وهمػمِ  ذًمؽ ُمـ قمٚمقم احلدي٨م، شمّمٜمٞمٍػ  يمّؾ جمِدة،

 . (8)ا.هـ  ثػمةذًمؽ ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف وهمػمه٤م أؿمٞم٤مء يم

  :ٖـ474اإلَاّ أبٛ شنسٜا حي٢ٝ بٔ غسف ايٟٓٛٚ املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

وُضب سمف اعمثؾ ذم إيم٤ٌمسمف قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٞماًل :اًمًخ٤مويىم٤مل اإلُم٤مم 

 أوٌافُتابةٌأوٌادىافًةوهن٤مرًا، وَهْجِره اًمٜمقم إٓ قمـ همٚم٦ٌم، ووٌط أوىم٤مشمف سمٚمزم اًمدرس 

 .(2)ا.هـ ، اٟمتٝمك"ؾمػم اًمٜمٌالء"أو اًمؽمدد إمم اًمِمٞمقخ، ىم٤مًمف اًمذهٌل ذم 

 ،وم٤مدةواإل ،ؿمتٖم٤ملوآ ،صمؿ اؿمتٖمؾ سم٤مًمتّمٜمٞمػ: وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اًمٕمٓم٤مر 

ُمع ُم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ اعمج٤مهدة سمٜمٗمًف، واًمٕمٛمؾ سمدىم٤مئؼ  ،ووَٓتؿ ،واعمٜم٤مصح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم

 ... اًمٗم٘مف

طم٤مومٔم٤ًم حلدي٨م رؾمقل اهلل  ،ُمدىم٘م٤ًم ذم قمٚمٛمف وًمٗمٜمقٟمف ،ويم٤من حم٘م٘م٤مً ذم قمٚمٛمف وومٜمقٟمف

 ،وصحٞمح ُمٕم٤مٟمٞمف ،وهمرب أًمٗم٤مفمف، ُمـ صحٞمحف وؾم٘مٞمٛمف ،قم٤مروم٤مً سم٠مٟمقاقمف يمٚمٝم٤م، 

 ... واؾمتٜم٤ٌمط وم٘مٝمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دار اًمٌِم٤مئر. ( ط: 813)ص:"سمًت٤من اًمٕم٤مروملم"اٟمٔمر:  (2)

 (. 1ًمٚمًخ٤موي )ص: "اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمروي ذم شمرمج٦م ىمٓم٥م إوًمٞم٤مء اًمٜمقوي"اٟمٔمر:  (4)
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وسمٕمْمٝم٤م  ،ىمد سف أوىم٤مشمف يمٚمٝم٤م ذم أٟمقاع اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ومٌٕمْمٝم٤م ًمٚمتّمٜمٞمػ

ًمٚمتٕمٚمٞمؿ، وسمٕمْمٝم٤م ًمٚمّمالة، وسمٕمْمٝم٤م ًمٚمتالوة، وسمٕمْمٝم٤م ًمألُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ 

 .(8)ر ا.هـ اعمٜمٙم

ومٕمل اعمٕمتؼمة أىمقاًمف، وُِمـ أؿمدِّ : ُِمـ أصح٤مب اًمِم٤موىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمثٞمٛملم 

اًمِم٤مومٕمٞم٦م طمرص٤ًم قمغم اًمت٠مًمٞمػ، وم٘مد أًمَّػ ذم ومٜمقن ؿمتَّك ذم احلدي٨م وقمٚمقُمف، وأًمَّػ ذم 

اًمٜم٤مس، ، وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م ُِمـ أقمٚمؿ "َتذي٥م إؾمَمء واًمٚمٖم٤مت"يمت٤مب:  قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م

ُِمـ أظمٚمص اًمٜم٤مس ذم اًمت٠مًمٞمػ؛ ٕنَّ شم٠مًمٞمٗم٤مشمف اٟمتنمت ذم اًمٕم٤ممل  واًمٔم٤مهر واهلل أقمٚمؿ أٟمَّف

، ويمتٌف "ري٤مض اًمّم٤محللم"اإلؾمالُمل، ومال شمٙم٤مد شمرى ُمًجدًا إٓ وُي٘مرأ ومٞمف يمت٤مب: 

٦ِم ٟمٞمَّتِِف، وم٢منَّ ىمٌقل اًمٜم٤مس ًمٚمٛم١مًمٗم٤مت ُمـ  ُمِمٝمقرة ُمٌثقصم٦م ذم اًمٕم٤ممل مم٤م يدلُّ قمغم صحَّ

 .(2)إدًم٦م قمغم إظمالص اًمٜمٞم٦َّم ا.هـ 

  ٟاإلَاّ أبٛ ايؿتح تكٞ ايدٜٔ حمُد بٔ ايػٝذ أبٞ احلطني عًٞ بٔ ٖٚب ايكػري
 :ٖـ709املعسٚف بـ)ابٔ دقٝل ايعٝد( املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

َج ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم  : ؾَمِٛمَع اًمٙمثػَم، وَرطَمَؾ ذم ـمٚم٥م احلدي٨م، وظمرَّ

اٟمتٝم٧م إًمٞمف ري٤مؾم٦م ُمّمٜمَّٗم٤مٍت قمديدًة، ومريدًة ُمٗمٞمدًة، و -إؾمٜم٤مداً وُمتٜم٤مً –وصٜمََّػ ومٞمف 

س ذم أُم٤ميمـ يمثػمة، صمؿَّ وزم ىمْم٤مء  اًمٕمٚمؿ ذم زُم٤مٟمف، ووم٤مق أىمراٟمف ورطمؾ إًمٞمف اًمٓمٚم٦ٌم، ودرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ت: ُمِمٝمقر 63ٓسمـ اًمٕمٓم٤مر )ص: "حتٗم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم حمٞمل اًمديـ"اٟمٔمر:  (8)

 طمًـ ؾمٚمَمن. 

 اًمري٤مض. -( ط: دار اًمثري٤م ًمٚمٜمنم 4)ص: "ذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م"اٟمٔمر:  (2)
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ي٤مر اعمٍمي٦م ذم ؾمٜم٦م مخس وشمًٕملم وؾمتَمئ٦م، وُمِمٞمخ٦م دار احلدي٨م اًمٙم٤مُمٚمٞم٦م ا.هـ  اًمدِّ

(8). 

 غُٝذ اإلضالّ اإلَاّ أبٛ ايعباع أمحد بٔ عبد احلًِٝ بٔ عبد ايطالّ بٔ ت١ُٝٝ
 :ٖـ 791احلساْٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

قمقة، وىمد ٟم٤مٌر قمغم قمٚمٍؿ ذم ضمٌٍؾ، ذم ؾم٤مئر ومٜمقن اًمنميٕم٦م، ووؾم٤مئؾ اًمٕمٚمؿ واًمدَّ 

  ُمألت ُم١مًمٗم٤مشُمف اًمدٟمٞم٤م.

ِة ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٚمٛمٞمذه اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ىم٤مل  : وىمد ؿم٤مهدتُّ ُِمـ ىمقَّ

ٌ، ويمالُمف، وإىمداُمف، ويمت٤مسمتف أُمراً قمجٞم٤ٌمً، ُمِمٞمتفشمٞمٛمٞم٦م ذم  ـَ ٌِم ٌافٔقم ٌيُتبٌدم ؾُان

 .(2)ا.هـ افتهْٔػٌماٌيُتٌفٌافْاشخٌدمٌمجًٍةٌأوٌأـثر

:  ٓ شمٙم٤مد -واصٗم٤ًم ًمف- شمٚمٛمٞمذه احل٤مومظ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اهل٤مدي وىم٤مل 

ـَ  ـَ آؿمتٖم٤مل، وٓ شمٙمؾُّ ُِم ـَ اعمُٓم٤مًمٕم٦ِم، وٓ متؾُّ ُِم ـَ اًمٕمٚمؿ، وٓ شمروى ُِم ُف شمِمٌع ُِم ًُ ٟمٗم

ـَ اًمٕمٚمقم ذم سم٤مٍب ُِمـ أسمقاسمف إٓ وُيٗمتح ًمف ُِمـ ذًمَِؽ  اًمٌح٨ِم، وىمؾَّ أن يدظمَؾ همل قِمٚمٍؿ ُِم

اِق أه  .(4)ِٚمِف ا.هـ اًم٤ٌمب أسمقاٌب، ويًتدرك أؿمٞم٤مء ذم ذًمؽ اًمٕمٚمؿ قمغم طُمذَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.  –( ط: دار اعمٕمروم٦م 83/342) "واًمٜمٝم٤مي٦ماًمٌداي٦م "اٟمٔمر:  (8)

ـَ اًمَٙمِٚمِؿ اًمٓمَّٞم٥ِّم"اٟمٔمر:  (2) )اًمٗم٤مئدة: احل٤مدي٦م واًمًتقن(  "اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥ِّم ُِم

 اًمري٤مض.  -( ط: ُمٓم٤مسمع اًمٜمٍم احلديثٞم٦م 8632862)ص:

( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 3/212ٓسمـ قمٌد اهل٤مدي ) "خمتٍم ـمٌ٘م٤مت قمٚمَمء احلدي٨م"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.  –
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: يم٤من ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمٌٍم ٟم٤مومٌذ، وٟمٗمٌس ـُمَٚمَٕم٦ٌم ىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد ظمٚمٞمؾ هراس و

ـَ اعمٓم٤مًمٕم٦ِم، ُمع اًمتقومر قمغم  ـَ اًمٌح٨ِم، وٓ شُمروى ُِم ـَ اًمٕمٚمِؿ، وٓ شمِٙمّؾ ُِم ٓ شمٙم٤مد شمِمٌُع ُِم

ٌَلٌيَْىعٌظـٌافٌحِثٌوافتٖفٔػٌذًمؽ وىمٓمع اًمٜمٗمس ًمف وسف اهلٛم٦م ٟمحقه،  َّٕف حتَّكٌإ

ٌأداًٌضِٔ ع ٌيتقجَّ ٌـان َّٕف ٌإ ٌبؾ ٌافٌٔت، ٌدم ٌأو ٌدمٌمكٌدمٌافًجـ، ٌأو ٌافنام ٌدم ٌحٔاتف َة

وحنًةٌحَْٔمٌأخرجقاٌافُتَبٌوإوراقٌمـٌظْدهٌدمٌأُخرياتٌأيامفٌظْدماٌـانٌشجْٔاًٌ

ٌذفَِؽٌِمـٌأظيؿٌافٌُْاتَب  .(8)ا.هـ  ًِةٌدمنؼ،ٌوـانٌيًده

قمرومقا ىمدر اًمت٠مًمٞمػ واعم١مًمٗملم، ذه٤مُب إوراق  ـىمٚم٧ُم: هذه هل مهُؿ اًمذي

 واًمٙمت٥م ُِمـ سملم يديف ُِمـ أقمٔمِؿ اًمٜمٙم٤ٌمت.

٤م اًمُٙم٤ًممم ومٚمٞمًقا ُم٤ٌمًملم ذه٧ٌم اًمٙمت٥م وإوراق أو مل شمذه٥م؛ خلٚمق اًمٗم٤مئدِة  أُمَّ

 ُمٜمٝم٤م !!.

 ذم أٟمف ذًمؽ إؿمٞم٤مءذم أقمج٥م وُمـ: اًمٌزار أسمق طمٗمٍص قمٛمر ىم٤مل احل٤مومُظ 

 صٖم٤مراً  يمت٥ٍم  ةقمدَّ  ػصٜمَّ  يمتٌف وسملم سمٞمٜمف وطمٞمؾ وؾمجـ ظمذأُ  عم٤م سمٛمٍم إومم حمٜمتف

 وأؾمَمء اًمٕمٚمَمء وأىمقال وأصم٤مر إطم٤مدي٨م ُمـ ذيمره إمم اطمت٤مج ُم٤م ومٞمٝم٤م وذيمر ويم٤ٌمراً 

 ،سم٠مؾمَمئٝمؿ وىم٤مئٚمٞمف ٟم٤مىمٚمٞمف إمم ذًمؽ ُمـ ءر يمؾ وقمزا ،وُم١مًمٗم٤مَتؿ واعم١مًمٗملم اعمحدصملم

 طمٗمٔمف ُمـ سمدهي٦م ذًمؽ يمؾ ،ُمٜمٝم٤م هق ُمقوع وأي ، ومٞمٝم٤م ذيمر اًمتل اًمٙمت٥م وذيمرأؾمَمء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 23)ص: "سم٤مقم٨م اًمٜمٝمْم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمًٚمٗمل"اٟمٔمر:  (2)

 سمػموت.  –
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 اهلل سمحٛمد ومٞمٝم٤م يقضمد ومٚمؿ ؼمْت واقمتُ  ٧ْم ِٗمٞموٟمُ  ،يٓم٤مًمٕمف يمت٤مب طمٞمٜمئذ قمٜمده يٙمـ مل ٕٟمف

 .(8)ا.هـ شمٖمػمٌ  وٓ ظمٚمٌؾ 

٤م ٟم٤مٌر قمغم قمٚمٍؿ ذم ضمٌٍؾ يٕمرومٝم٤م  ىمٚم٧ُم: وٓ داقمل ًمند سمٕمِض ُم١مًمٗم٤مشمف هٜم٤م، ٕهنَّ

ـَ اًم٘م٤ميص واًمداي، واًمّمديؼ واًمٕمدو اعمًٚمٛملم؛ سمؾ طمتَّك يمثػم ، واًمّمٖمػم واًمٙمٌػم ُِم

 ُمـ اًمٙم٤مومريـ.

٤م ُم١مًمٗم٤مشمف  :ىم٤مل احل٤مومظ اًمٌزار   درقمغمأىمْ  أن ـُمِ  يمثرأ وم٢مهن٤م وُمّمٜمٗم٤مشمفأُمَّ

 ،ضمداً  يمثػمة ٕهن٤م ؛أطمدٌ  هم٤مًم٤ٌمً  قمٚمٞمف ٓي٘مدر هذا سمؾ ،أؾمَمئٝم٤م مجٚم٦م أوحييي ،إطمّم٤مئٝم٤م

  شمّم٤مٟمٞمٗمف ُمـ ومٞمف ورأي٧ُم  إٓ فُ ٟمزًمتُ  سمٚمدٌ  وم٘مؾَّ  ،اًمٌٚمدان ذم ُمٜمِمقرة وهل ،وصٖم٤مراً  يم٤ٌمراً 

ٌ.(2)ا.هـ

 

  :ٖـ 769احلاؾغ أبٛ احلذاج ٜٛضـ بٔ عبد ايسمحٔ امِلصِّٟ املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

ٗمدي ذم أرسمٕم٦م قمنم  "َتذي٥م اًمٙمَمل": صٜمَّػ يمت٤مب ىم٤مل اًمّمالح اًمّمَّ

ُم٦م ذم هذا اًمِم٠مِن، وؾم٤مرت سمف اًمريم٤ٌمن، واؿمتٝمر ذم طمٞم٤مشمِِف  َػ سمف اًمٙمت٥َم اعمت٘مدِّ ًَ جُمٚمَّداً؛ يَم

 .(4)ا.هـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
–( ط: دار اًمٙمت٤مب اجلديد 22-23)ص: "إقمالم اًمٕمٚمٞم٦م ذم ُمٜم٤مىم٥م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.  

 (.  22اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )ص: (2)

ـَ اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُم4/33) "أقمٞم٤من اًمٕمٍم وأقمقان اًمٜمٍم"اٟمٔمر:  (8)  ٚم٦م.  (. ٟم٘مالً ُِم



ٞمَِئ٦ُم اجلَقِّ اًمٚمَّٓمِٞمػ                                  ََتْ

 

001 

 

ٌُٙمل  ًُ يـ اًم اعمُجَٛمُع قمغم أٟمَّف مل  "َتذي٥م اًمٙمَمل"صٜمََّػ  :وىم٤مل شم٤مج اًمدِّ

 . (8)ُيّمٜمَّْػ ُمثٚمف ا.هـ

حتٗم٦م إذاف سمٛمٕمروم٦م "ىمٚم٧ُم: وُِمـ أطمًـ ُم١مًمٗم٤مشمِِف وأوؾمٕمٝم٤م يمت٤مب: 

 ُمع اًمٗمٝم٤مرس. ذم أرسمٕم٦م قمنم جمٚمَّدة "إـمراف

  :ٖـ 766احلاؾغ أبٛ عبد اهلل حمُد بٔ أمحد بٔ عبد اهلادٟ اجلُاعًٝٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ
: 

: صٜمََّػ شمّم٤مٟمٞمَػ يمثػمة؛ سمٕمْمٝم٤م يمٛمُٚم٧م، وسمٕمْمٝم٤م مل ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م 

ِـّ إرسمٕملم  د ًمف صمَمٟمٞم٦م ومخًلم ُمّمٜمَّٗم٤مً –ُيٙمٛمْٚمف؛ هلجقم اعمٜمٞم٦م قمٚمٞمف ذم ؾم  .(2) -صمؿَّ قمدَّ

: ذيمر ًمف اسمـ رضم٥م ُم٤م يزيد قمـ ؾمٌٕملم ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ سمٙمر أسمق زيد 

 . (4)ُُمّمٜمَّٗم٤مً، يٌٚمغ سمٕمْمٝم٤م ُم٤مئ٦م جمٚمَّد ا.هـ 

ٌُٙمل"ىمٚم٧ُم: وُِمـ أؿمٝمر ُم١مًمٗم٤مشمف:  ًُّ  ."اًمّم٤مرُم اعمُٜمٙمل ذم اًمردِّ قمغم اًم

  :ٖـ 761اإلَاّ احلاؾغ حمُد بٔ أمحد بٔ عجُإ ايرٖيب املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

ُم٤م أؿمٌٝمف سمِمٞمخ اإلؾمالم ذم يمثرة شمّم٤مٟمٞمِٗمِف، واٟمتِم٤مره٤م، وؿمٝمرَت٤م، وشمداوهل٤م سملم 

ؾمػَم "ذم صمالصم٦م ومخًلم جمٚمَّدٍة.و  "شم٤مريخ اإلؾمالم"ومِٛمـ ُمّمٜمَّٗم٤مشمِف اًمٕمٔمٞمٛم٦م: اًمٜم٤مس، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ت: قمٌد اًمٗمت٤مح احلٚمق.  82/322) "ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى"اٟمٔمر:  (2)

 سمػموت.  –( ط: دار اعمٕمروم٦م 2/341) "اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م"اٟمٔمر:  (4)

 (.  821ًمٌٙمر أسمق زيد )ص: "طمٞم٤مشمف وآصم٤مره–اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م "اٟمٔمر:  (8)
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ذم جمٚمد،  "يمت٤مب اًمٕمرش"ذم مخ٦ًٍم وقمنميـ جمٚمدٍة ُمع اًمٗمٝم٤مرس، و "أقمالم اًمٜمٌالء

 ، وهمػمه٤م يمثػٌم."ًمٚمٕمكم اًمٖمٗم٤مراًمٕمٚمق "ذم جمٚمد، و "اًمٙم٤ٌمئر"و

: ورهِم٥َم اًمٜم٤مس ذم شمقاًمٞمٗمف، ورطمٚمقا إًمٞمف سمًٌٌٝم٤م، اسمـ طمجرىم٤مل احل٤مومظ 

خ٤مً وؾمَمقم٤مً ا.هـ  ًْ  . (8)وشمداوًمقه٤م: ىمراءًة وٟم

: وىمد ؾم٤مر سمجٛمٚم٦ٍم ُمٜمٝم٤م اًمريم٤ٌمن وىم٤مل شمٚمٛمٞمذه احل٤مومظ أسمق اعمح٤مؾمـ احلًٞمٜمل 

 .(2)ذم أىمٓم٤مر اًمٌالد ا.هـ 

  :اإلَاّ أبٛ عبد اهلل حمُد بٔ أبٞ بهس املعسٚف بـ)ابٔ قِٝ اجلٛش١ٜ( املتٛؾ٢ ض١ٓ
 :ٖـ 759

َث قمـ  أقمجقسم٦ُم اعم١مًمِّٗملم، وُمث٤مر اًم٤ٌمطمثلم، وظُمٚمَّص اعمّمٜمِّٗملم، يمؿ قم٤ًمٟم٤م أن ُٟمحدِّ

رر واًمٞمقاىمٞم٧م، واًممًمئُمّمٜمَّٗم٤مشمِِف، وُم٤م ورَّ  ـَ اًمٙمٜمقز اًمثٛمٞمٜم٦م، واًمدُّ  صمف ًمألُم٦ِم اإلؾمالُمٞم٦م ُِم

 واعمراضملم.

ي اًمٕمزائؿ قمـ  ٤م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ سمَم يِمحذ اهلٛمؿ، وي٘مقِّ ه٤م أٟم٤م ذا ؾم٠مٟم٘مُؾ ًَمَؽ أهيُّ

سمٙمر سمـ ؿمٞمخ اًمٕمٚمَمء وسمٚمٞمغ إدسم٤مء هذا اإلُم٤مم ذم هذا اًم٤ٌمب ُِمـ يمالم اًمٕمالُم٦م اًمٜمحرير

ـَ إئٛم٦م. قمٌد اهلل أسمق زيد  ـ ًمٜم٘مؾ يمالم قمديٍد ُِم  اعمتْمٛمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعمئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م"اٟمٔمر:  (2)  ( ت: قمٌد اعمٕملم ظم٤من.  4/323ٓسمـ طمجر ) "اًمدُّ

 (. ٟم٘مالً ُمـ اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م.  46)ص: "ذيؾ شمذيمرة احلٗم٤َّمظ"اٟمٔمر:  (4)
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وباحٌثٌف ُمقؾمققم٦ٌم قمٚمٛمٞم٦ٌَّم ه٤مئٚم٦ٌم، وطم٤مومٌظ ُمدهٌش، : إٟمَّف رمح٦ُم اهلل قمٚمٞمىم٤مل 

ٌؼ،ٌومٗفٌِّػٌمُثٌِر،ٌؿدٌَصَحـٌادُتٌةٌاإلشالمٔةٌبافُثرٌمـٌمٗفٍاتفٌدمٌظامةٌظِقمٌ ِّّ متً

 .افؼيًة

ٗم٤ًم   .(8)وىمد فمٝمر ُمٜمٝم٤م إمم قم٤ممل اًمٓم٤ٌمقم٦م طمتَّك أن واطمٌد وصمالصمقن ُم١مًمَّ

 ظـٌافتٖفٔػ... وأنَّ اًمًٗمر واًمٌُٕمد قمـ إوٓد واًمقـمـ مل يِمٖمٚمف رٌء ُِمـ ذًمؽ 

ويٍُلٌدمٌواًمٜمٔمر، وم٤مسمـ اًم٘مٞمِّؿ وإن ؾم٤مومر ٓ حيٛمؾ إٓ زاداً، وُمزاده ومٛمٙمتٌتف ذم صدره، 

َّٕفٌأفَّػٌمجًِةٌمـٌـتٌفٌدمٌحالٌشٍرهٌظـٌوضْف،ٌوُبًدهٌظـٌ ُمٗمت٤مح "، وهل:ُتٌتفمهذاٌأ

زاد "، و"روو٦م اعمحٌلم وٟمزه٦م اعمِمت٤مىملم"، و"اًمٕمٚمؿ واإلرادةدار اًمًٕم٤مدة وُمٜمِمقر 

 ."َتذي٥م ؾمٜمـ أيب داود"، "سمدائع اًمٗمقائد"، و"اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد

... واسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ؿمديد اعمح٦ٌَّم ًمٚمٕمٚمؿ ويمت٤مسمتف، ومال قَمَج٥َم إذا رأيٜم٤م 

قن سم٤مًمذيمر ذم شمرمجتف: اىمتٜم٤مَءه ًمٚمٙمت٥م، وهلٗمف قمغم ذًمؽ، وأٟمَّف اىمتٜمك ُم٤م ٓ  ُمؽممجٞمف لّمُّ

 حيَم وُم٤م مل حيّمؾ ًمٖمػمه.

وآصم٤مره اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمٙمًٌٜم٤م اًمدًمٞمؾ اعم٤مدي قمغم ذًمَِؽ؛ وم٢منَّ َُمـ ي٘مرأ واطمدًا ُِمـ 

٥م ُمّمٜمَّٗم٤مت اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم يرى ومٞمف آـمالع اعمذهؾ قمغم ـم٤مئٗم٦ٍم يمٌػمٍة ُِمـ يمت

 اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م قمغم اظمتالف ومٜمقهن٤م ...

ٌافًجٌٔةٌظذٌحندٌإدفةٌوذـرٌاخلالفٌ ٌوافَدرة ٌدمٌمٗفٍاتف ٌادادة وهؾٌؽزارة

ٌبف إٓ ٟمتٞمج٦م آـمالع اعمدهش واًم٘مراءة اعمتت٤مسمٕم٦م ُمع ُم٤م آشم٤مه اهلل ُِمـ قمقاُمؾ  وافَائؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤م شم٘مع ذم ٟمحٍق ُمـ ؾمتلم جمٚمدًا  "ُمقارد اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم يمتٌف"وذيمر اًمِمٞمخ سمٙمر ذم يمت٤مسمف  (8) أهنَّ

اًمري٤مض، اعمٙمت٥م –( ط: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد 2شمْمؿُّ ُم٤م ُي٘م٤مرب قمنميـ أًمػ صحٞمٗم٦م. )ص:

 ت.  سمػمو–اإلؾمالُمل 
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، واًمّمدق ُمع اهلل اًمتحّمٞمؾ؛ ُمـ اًمذيم٤مء اعمٗمرط، واحل٤مومٔم٦م اعمذهٚم٦م، واجل٤مُمٕمٞم٦م اًمٖمري٦ٌم

. ـِ ِّ واًمٕمَٚم  ذم اًمنِّ

ث قمـ ُِمٜم٦َِّم اهلل قمٚمٞمف سمتحّمٞمؾ سمٕمِض اًمٙمت٥م إذ ي٘مقل ذم صدر  واسمـ اًم٘مٞمِّؿ حُيدِّ

يمت٤مسمف )إقمالم اعمقىمٕملم( ذم ُمٕمرض يمالُمف قمـ إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م أمحد اسمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل 

دمريد  ؿمديد اًمٙمراه٦م ًمتّمٜمٞمػ اًمٙمت٥م، ويم٤من حُي٥مُّ  )ويم٤من ريض اهلل قمٜمفشمٕم٤ممم: 

اً،  ٌوؿهدهٌاحلدي٨م، ويٙمره أن يٙمت٥م يمالُمف، ويِمتّد قمٚمٞمف ضمدَّ ٌَّٕٔتِِف ـَ ًْ ٌُح ٌاهلل َِِؿ ًَ ؾ

ٌاهللٌشٌحإفٌظِْٔاٌبٖـثرهاٌؾِؿٌيٍتْْاٌ َـّ َرًا،ٌم ٍْ ؾُتبٌِمـٌـالِمِفٌوؾتقاهٌأـثرٌِمـٌثالثغٌِش

 ...(. مْٓاٌإٌٓافَِٔؾ

ٌافَِّٔؿٌ ٌابـ ٌدمٌحٔاة ٌافٌريٌة ٌواجلاذبٔة ٌواجلالل ٌاجلَمل ٌمقضـ ٌافتٖفٔػٌؾٓق ا وأمَّ

رسٌ ٌبافدَّ ٌافْاس ٌيتجاذهبا ٌؿرون ٌشًٌة ٌمدى ٌظذ ٌٕجّٓا ٌادتٖفؼ ٌافالمًة، افًِّٔة

اٌباجلِِّةٌحمّؾٌإوافٍحصٌوافَراءةٌواإلؿر ظجاٍبٌِمـٌإٔهارهٌوخهقمفٌار،ٌويٍُلٌأَّنَّ

ٌشقاء. ٌظذٌحدٍّ

ٌبغٌ: )(8)جر احل٤مومظ اسمـ طموذم ذًمؽ ي٘مقل  ٌؾٔٓا ٌمرؽقٌب ٌتهإٍٔف وـؾه

 (.افىقائػ

ويمٞمػ ٓ يرهم٥م ومٞمٝم٤م اعمًٚمُؿ وومٞمٝم٤م شمٞمًػم اًمقطمٞملم، وحترير إطمٙم٤مم، 

٥ِم اعمذاه٥م وآٟمتّم٤مر  وإظمراضمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس قمذسم٦ًم ٟم٘مٞم٦ًَّم ُِمـ زيِغ اًمٕم٘م٤مئد، وشمٕمّمُّ

ذًمؽ  "هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمدزاد اعمٕم٤مد ذم "ًمٚمٓمقائػ، وًمق مل يٙمـ ُِمـ ُم١مًمٗم٤مشمف إٓ يمت٤مسمف: 

اًمٙمت٤مب اًمٜم٤مومع اعمٕمٓم٤مر. ويمت٤مسمف اجل٤مُمع ُٕمٝم٤مت إطمٙم٤مم وطم٘م٤مئؼ اًمٗم٘مف وأصقل 

ك:  ِج٥ُم وُيٓمِرب. ٕم، وهمػممه٤م مم٤َّم يُ "إقمالم اعمقىمٕملم"اًمتنميع وطمٙمٛمتف وأهاره اعمًٛمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رر اًمٙم٤مُمٜم٦م"ىم٤مل اًمِمٞمخ سمٙمر:  (8)  (..  3/22)"اًمدُّ
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فٍُك:ٌؾُٔػٌوؿدٌمألٌادُتٌةٌاإلشالمٔةٌبافًديدٌٌانوفقٌَلٌيُـٌمْٓاٌإٌٓهذانٌافُتاب

ـٌَ ٌدمٌٌِم ٌـتاٍب ٌمائة ٌظـ ٌجمّقظٓا ٌيزيد ٌافتل ٌوادتقشىة ٌوادختكة ادٗفٍاتٌافىقال

ٌافًِؿٌِ ـَ ًاٌدمٌ: )(8)، يمَم ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥مؾْقٍنٌصتَّكٌِم وصَّْػٌتهإٔػٌـثرةٌجدَّ

 (.إٔقاِعٌافًِؿ،ٌوـانٌصديدٌادحٌِةٌفًِِؿٌوـتابتفٌومىافًتفٌوتهٍْٔف

 .(2)ـومرمحف اهلل رمح٦ًم واؾمٕم٦ًم وريض قمٜمف ا.ه

  :ٖـ 743اإلَاّ أبٛ عبد اهلل حمُد بٔ َؿًح بٔ َؿسِّج املكدضٞ احلٓبًٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ
: 

ذم صمالث جمٚمدات،  "أداب اًمنمقمٞم٦م"ذم جمٚمدات، و "اًمٗمروع"ص٤مطم٥ُم يمت٤مب 

 وهمػممه٤م.

ـَ اًم ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  ٗمروع اًمٖمري٦ٌم ُم٤م هَبََر قمـ يمت٤مسمف اًمٗمروع: أوَرَد ومٞمف ُِم

 .(4)ا.هـاًمٕمٚمَمء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.  2/331)"ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م"ىم٤مل اًمِمٞمخ سمٙمر:  (8)

ًمٚمِمٞمخ سمٙمر أسمق زيد )اًم٘مًؿ إول(  "اًمت٘مري٥م ًمٗم٘مف اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل"اٟمٔمر:  (2)

 (.  62-21و24-28-22و1)ص:

 .   "اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م"اٟمٔمر:  (4)
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  :ٖـ 776اإلَاّ احلاؾغ املؿطِّس أبٛ ايؿدا٤ إمساعٌٝ بٔ عُس بٔ نجرٍي املتٛؾ٢ ض١ٓ
: 

اؿمتٖمؾ سم٤محلدي٨م ُمٓم٤مًمٕم٦م ذم ُمتقٟمف ورضم٤مًمف، ومجٛمع : ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر 

اًمتٗمًػم، وذع ذم يمت٤مب يمٌػم ذم إطمٙم٤مم، مل يٙمٛمؾ، ومجع اًمت٤مريخ اًمذي ؾمَمه 

، وقمٛمؾ ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وذح أطم٤مدي٨م أدًم٦م اًمتٜمٌٞمف، وأطم٤مدي٨م "اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م"

 خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م إصكم، وذع ذم ذح اًمٌخ٤مري، وٓزم اعمزي وىمرأ قمٚمٞمف

، وص٤مهره قمغم اسمٜمتف، وأظمذ قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ومٗمتـ سمحٌف، واُمتحـ "َتذي٥م اًمٙمَمل"

ًمًٌٌف، ويم٤من يمثػم آؾمتحْم٤مر، طمًـ اعمٗم٤ميمٝم٦م، ؾم٤مرت شمّم٤مٟمٞمٗمف ذم اًمٌالد ذم طمٞم٤مشمف، 

واٟمتٗمع هب٤م اًمٜم٤مس سمٕمد ووم٤مشمف، ومل يٙمـ قمغم ـمريؼ اعمحدصملم ذم حتّّمٞمؾ اًمٕمقازم ومتٞمٞمز 

ٜمقهنؿ، وإٟمَم هق ُمـ حمدصمل اًمٗم٘مٝم٤مء، وىمد اظمتٍم ُمع اًمٕم٤مزم ُمـ اًمٜم٤مزل وٟمحق ذًمؽ ُمـ وم

ذًمؽ يمت٤مب اسمـ اًمّمالح، وًمف ومٞمف ومقائد. ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٕمجؿ اعمختص: اإلُم٤مم، 

٤مٌل، وًمف شمّم٤مٟمٞمػ ُمٗمٞمدة ، ُمٗمٌن، ٟم٘مَّ ـٌ  .(8)ا.هـ  اعمٗمتل، اعمحّدث، اًم٤ٌمرع، وم٘مٞمٌف، ُمتٗمٜم

 أبٛ حمُد بدز ايدِّٜٔ احلطٔ بٔ عُس بٔ احلطني ايدَػكٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ:  عال١َاي
 :ٖـ 779

اؿمتٖمؾ، وسمرع، إمم أن ص٤مر رأؾم٤مً ذم إدب : ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر

خ،ٌوتًإكٌدمٌتقافٍٔفٌافًجعواًمنموط،  ج،ٌوأرَّ ، ويمت٥م اًمنموط قمغم ثؿٌإتَك،ٌوخرَّ

ومٞمٝم٤م، وٟمًخ اًمٌخ٤مري سمخٓمف، اًم٘مْم٤مة، وٟم٤مب ذم احلٙمؿ، ووىمع ذم اإلٟمِم٤مء، وصٜمػ 

واؿمتٝمر سم٤مٕدب، ومٜمٔمؿ، وٟمثر، ومجع جم٤مُمٞمع ُمٗمٞمدة، صمؿ ًمزم ُمٜمزًمف سم٠مظمرة ُم٘مٌالً قمغم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ت: قمٌد اعمٕملم ظم٤من.  433-8/434)"اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعمئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م"اٟمٔمر:  (8)
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شمذيمرة اًمٜمٌٞمف ذم أي٤مم "، و"درة إؾمالك ذم دوًم٦م إشمراك"اًمتّمٜمٞمػ واإلوم٤مدة، ومٛمٜمٝم٤م: 

 .(8)ا.هـ ويمؾ ُمٜمٝم٤م ُمٜمثقر "اعمٜمّمقر وسمٜمٞمف

  :ٖـ 796ايعال١َ حمُد بٔ عبد اهلل بٔ بٗادز ايصزنػٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

ومٙمت٥م سمخٓمف ُم٤م ٓ حيَم  ،أىمٌؾ قمغم اًمتّمٜمٞمػ: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر 

ظم٤مدم "ذم مخس جمٚمدات و "الري٩م أطم٤مدي٨م اًمراومٕمل"ًمٜمٗمًف وًمٖمػمه، وُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: 

ذم قمنميـ جمٚمدة، وشمٜم٘مٞمحف ًمٚمٌخ٤مري ذم جمٚمدة، وذع ذم ذح يمٌػم خلّمف  "اًمراومٕمل

مجع "ُمـ ذح اسمـ اعمٚم٘مـ، وزاد ومٞمف يمثػماً، ورأي٧م ُمٜمف اعمجٚمد إول سمخٓمف، وذح 

اًمٌحر ذم "ذم قمنمة، وخمتٍمه ذم جمٚمديـ، و "اعمٜمٝم٤مج"وذح  ،ذم جمٚمديـ "اجلقاُمع

ذح إرسمٕملم "٧م سمخٓمف ذم صمالث جمٚمدات، وهمػم ذًمؽ، ورأي "أصقل اًمٗم٘مف

ٔمؿ ٟم"اًمروو٦م ًمٚمٌٚم٘مٞمٜمل، و  وطمقار ،وومت٤موى مجٕمف ،"أطمٙم٤مم اعم٤ًمضمد"، و"اًمٜمقوي٦م

وجمٚمد ُمـ ذح اًمٌخ٤مري ًمف ُمًقدة، وُمـ شمذيمرشمف  "اجلَمن ذم حم٤مؾمـ أسمٜم٤مء اًمزُم٤من

واًمٙمالم قمغم قمٚمقم  ،"اعمختٍم"، و"اعمٕمتؼم ذم الري٩م اسمـ احل٤مضم٥م"و ،أرسمع جمٚمدات

اًمٗمقائد اعمٜمثقرة ذم إطم٤مدي٨م "، و"راك قم٤مئِم٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦ماؾمتد"احلدي٨م، وًمف 

، "اًمٗمقائد قمغم احلروف وقمغم إسمقاب"، و"اًمدي٤ٌمج قمغم اعمٜمٝم٤مج"، و"اعمِمٝمقرة

 ،، وًمف قمغم اًمٕمٛمدة يمذا"ًم٥م اخل٤مدم"وىمٞمؾ  "حترير اخل٤مدم"وخمتٍم اخل٤مدم وؾمَمه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.  –ر اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ( ط: دا8/222)"إٟم٤ٌمء اًمٖمٛمر سم٠مسمٜم٤مء اًمٕمٛمر"اٟمٔمر:  (2)
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ُمـ أقمج٥م اًمٙمت٥م وأسمدقمٝم٤م  "اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن"ورأي٧م أٟم٤م سمخٓمف ُمـ شمّمٜمٞمٗمف 

 .(8)ا.هـ جمٚمدة، ذيمر ومٞمف ٟمٞمٗم٤ًم وأرسمٕملم قمٚمًَم ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن

  أبٛ ايؿسج عبد ايسمحٔ بٔ غٗاب ايدٜٔ املعسٚف بـ)ابٔ زدب اإلَاّ احلاؾغ
 :ٖـ795احلٓبًٞ( املتٛؾ٢ ض١ٓ:

ذح ضم٤مُمع "ًمف ُمّمٜمٗم٤مت ُمٗمٞمدة، وُم١مًمٗم٤مت قمديدة، ُمٜمٝم٤م:  :اسمـ اًمٕمَمدىم٤مل 

، وذع ذم ذح اًمٌخ٤مري ومقصؾ "ذح أرسمٕملم اًمٜمقاوي"، و"اًمؽمُمذيأيب قمٞمًك 

ه:  يٜم٘مؾ ومٞمف يمثػماً ُمـ يمالم  "ومتح اًم٤ٌمري ذم ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري"إمم اجلٜم٤مئز، ؾمَمَّ

شمدلُّ  "اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م"، و"اًمٚمٓم٤مئػ ذم اًمققمظ وأهقال اًم٘مٞم٤مُم٦م"اعمت٘مدُملم، ويمت٤مب 

ذيؾ ـمٌ٘م٤مت "شمٌَّف قمغم اًمقومٞم٤مت: ُمذهٌف ر٦ٍم سم٤معمذه٥م، وشمراضمؿ أصح٤مب قمغم ُمٕمروم٦ٍم شم٤مُمَّ 

 .(2)، وًمف همػم ذًمؽ ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت ا.هـ "اسمـ أيب يٕمغم

 :ٖـ 159اإلَاّ احلاؾغ أبٛ ايؿطٌ أمحد بٔ عًٞ بٔ حذس ايعطكالْٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ
: 

ٌوافَراءة: إٟمَم يم٤مٟم٧م مهتف شمٚمٛمٞمذه اإلُم٤مم اًمًخ٤مويىم٤مل  واًمًَمع  ادىافًة

 ُِمـ ذًمؽ، واإلؾادةوافتهْٔػٌواًمٕم٤ٌمدة 
ٍ
، سمحٞم٨م مل يٙمـ ُلكم حلٔم٦ًم ُِمـ أوىم٤مشمف قمـ رء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
–هـ( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 313/وومٞم٤مت ؾمٜم٦م: 4)"إٟم٤ٌمء اًمٖمٛمر سم٠مسمٜم٤مء اًمٕمٛمر"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.  

( ط: دار 441/ص:2/ اجلزء:4)ج:"ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظم٤ٌمر َُمـ ذه٥م"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.  –إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 
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ٝمف وهق ؾم٤مًمؽ، يمَم طمٙمك زم ذًمؽ سمٕمُض روم٘متف اًمذيـ يم٤مٟمقا  طمتَّك ذم طم٤مل أيْمِٚمِف وشمقضمُّ

 ُمٕمف ذم رطمٚمتف، وإذا أراد اهلل أُمرًا هٞم٠َّم أؾم٤ٌمسمف. 

ٍة: إٟمَّٜمل ٕقمج٥م ممَـّ جيٚمس ظم٤مًمٞم٤مً قمـ  وىمد ؾمٛمٕمتف  ي٘مقل همػم ُمرَّ

 .(2)ا.هـ  (8)ؿمتٖم٤ملآ

ـُ  : وم٠مًمَّػ اًمتآًمٞمػ اعمٗمٞمدة اعمٚمٞمح٦م اجلٚمٞمٚم٦م اًم٤ًمئرة اًمِم٤مهدة ًمف ومٝمٍد  وىم٤مل اسم

اًم٦م قمغم همزارة ومقائده، اعمٕمرسم٦م قمـ طمًـ ُم٘م٤مصده، مجع ومٞمٝم٤م وم٠موقمك، ٞمٚم٦مؾِّ ومِْم ٙمُ سمِ  ، اًمدَّ

ووم٤مق أىمراٟمف ضمٜم٤ًمً وٟمققم٤ًم، اًمتل شمِمٜمػ سمًَمقمٝم٤م إؾمَمع، واٟمٕم٘مد قمغم يمَمهل٤م ًم٤ًمن 

ٛمس ا.هـ  ٤مُمل قمـ اًمٚمٛمس، وؾم٤مرت هب٤م اًمريم٤ٌمن ؾمػم اًمِمَّ ًَّ اإلمج٤مع، ومُرِزَق ومٞمٝم٤م احلظُّ اًم

(4) . 

٦مِ  ىم٤مل اسمـ ظمٚمدون: إنَّ ذَح  ـٌ قمغم إُمَّ  اًمٌخ٤مري إمم أن دي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥م ممَـّ يٌ٘مك ظم٤مًمٞم٤ًم قمـ آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٕمٚمؿ؛  (8) ومٙمٞمػ ًمق رأى سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م وهق ىمٚم٧ُم: يتٕمجَّ

ٖم٥م قمغم ـمالب اًمٕمٚمؿ واًمدقم٤مة  ُمِمٖمقٌل سم٤مًمٓمَّٕمـ ذم اًم٤ٌمطمثلم واعم١مًمٗملم اعمًت٘مٞمٛملم، واًمِمَّ

إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م، وشمتٌّع اًمٕمثرات واًمٗمرح هب٤م، وٟمحق ذًمؽ؟! طمًٌٜم٤م اهلل وٟمِٕمَؿ 

 اًمقيمٞمؾ.  

رر ذم شمرمج٦م احل٤مومظ اسمـ طمجر"اٟمٔمر:  (2) ( ط: دار اسمـ 832/ 8ًمٚمًخ٤موي ) "اجلقاهر واًمدُّ

 سمػموت.  –طمزم 

ٕيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ حمٛمد اسمـ اًم٘م٤ميض  "حلظ إحل٤مظ سمذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ"اٟمٔمر:  (4)

 دُمِمؼ.  –( ط: اًمتقومٞمؼ 242اعمٙمٜم٤مد  )ص:
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ـَ ظمٚمدون رأى ذَح اًمٌخ٤مري ٓسمـ طمجر  وىم٤مل أسمق اخلػم اًمًخ٤موي: ًمق أنَّ اسم

َ طمؼَّ اًمقوم٤مء ا.هـ  ـَ ىمد ُوذمِّ ي ت سمف قمٞمٜمُف وًَمَٕمِٚمَؿ أنَّ اًمدَّ  . (8)ًم٘مرَّ

وعمٕمروم٦م شمّم٤مٟمٞمػ هذا اإلُم٤مم وُم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمٕمج٤مئ٥م واًمٙمراُم٤مت راضمع 

 "طمجر اًمٕمً٘مالي ُمّمٜمٗم٤مشمف ودراؾم٦ٌم ذم ُمٜمٝمجف وُمقارده ذم يمت٤مسمف اإلص٤مسم٦ماسمـ "يمت٤مب: 

 سمػموت.–وُم٤م سمٕمد( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  832-8/823ًمِم٤ميمر حمٛمقد قمٌد اعمٜمٕمؿ )

  :ٖـ 156ايعال١َ حمُد بٔ أمحد ايعُسٟ ايصػاْٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

 لمٚمَ وإْص  اًمٗم٘مف ُمت٘مدُم٤مذًم ُم٦مً قمالَّ  إُم٤مُم٤مً  يم٤من:ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًخ٤موي 

ٌادىافًةٌدمٌافرؽٌةٌظئؿٌ،واًمت٘مٞمٞمد اًمٙمت٤مسم٦م ـُ ًَ طَم  ، ومٜمقنٍ  ذم وُمِم٤مريم٤مً  ، واًمٕمرسمٞم٦م

ٌمخًغٌمـٌأزيدٌأظرؾف:ىم٤مل أٟمف قمٌداًم٘مقي سمـ اخلػم أيب قمـ سمٚمٖمٜمل سمحٞم٨مٌوإٓتَاء

 .(2)ا.هـ  أويُتبٌيىافعٌإٓووجدتفٌؿطٌإفٔفٌومادخُِتٌٌشْة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: دار اًمٕم٤مصٛم٦م 13ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز اًمًدطم٤من  )ص: "ُمٕم٤ممل ذم ـمريؼ اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (3)

 اًمري٤مض.  –

( ط: دار اًمٙمت٥م 3/32ًمٚمًخ٤موي  ) "اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمعاًمْمقء "اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.  –اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
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 ّٖـ 115املتٛؾ٢ ض١ٓ:  احلطٔ عًٞ بٔ ضًُٝإ املسداٟٚأبٛ  اإلَا: 

ُر اًمٕمٚمقم سم٤مٓشمٗم٤مق، (8)قمغم اإلـمالق : ؿمٞمخ اإلؾمالم ىم٤مل اًمٕمٚمٞمٛمل  ، وحمرِّ

يـ اًمِم٤مُمخ، واًمٕمٚمؿ اًمراؾمخ،  يـ أسمق احلًـ، ذو اًمدِّ وم٘مٞمف قمٍمٟم٤م وقمٛمدشمف: قمالء اًمدِّ

 .وصاحبٌافتهإٔػٌافٍائَة

ٌُؾتَِحٌظِٔفٌ،ٌ... ومؼمع وومْمؾ ذم ومٜمقٍن ُمـ اًمٕمٚمقم، واٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م اعمذه٥م ثؿَّ

ٌـثرةٌدمٌإٔقاعٌافًِقمٌجِِٔةٌمٍٔدة اإلٟمّم٤مف ذم "، أقمٔمٛمٝم٤م بافتهْٔػ،ٌؾهَّْػٌـتٌاً

 .أرسمٕم٦م جمٚمدات .. "ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف

ةٌؾّٓف،ٌوـثرةٌاضِّالظف رٌمهٍِّْف،ٌوشًِةٌظِّف،ٌوؿقَّ ، وعم٤َّم ومرغ ؾٓقٌدفٌٔؾٌظذٌتٌحه

ف سمف إمم اًم٘م٤مهرة  163ُمـ شمّمٜمٞمٗمف ؾمٜم٦م يـ اًمٙمٜم٤مي شمقضمَّ ذم أي٤مم ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة قمّز اًمدِّ

ي٤مِر  ِه ذم اًمدِّ وقمروف قمٚمٞمف، وم٠مصمٜمك قمٚمٞمف، وأَُمَر مج٤مقم٦َم احلٜم٤مسمٚم٦م سمٛمٍم سمٙمت٤مسمتف وٟمنْمِ

 اعمٍمي٦م ...

ـِ ٟمٞمَّتِِف  ًْ واٟمتٗمع اًمٜم٤مس سمٛمّمٜمٗم٤مشمف، واٟمتنمت ذم طمٞم٤مشمف، وسمٕمد ووم٤مشمف سمُح

 .(2)وإظمالصف، وىمّْمِدِه اجلٛمٞمؾ ... ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤م إذا أراد ُم٤م هق أقمؿُّ ُِمـ ذًمؽ ومٚمٞمس سمّمحٞمٍح، سمؾ  (2) هذا إذا أراد ذم زُمٜمف أو ذم سمٚمده، أُمَّ

ف مل ُلٚمؼ أطمٌد سمٕمده إمم زُمٜمٜم٤م هذا  اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هٜم٤مك َُمـ هق أقمٚمؿ، يمِمٞمخ اإلؾمالم  وم٢مٟمَّ

٤م ىمري ٤م ُمثٚمف ومال.  ُمثَٚمف، أُمَّ  ٤ًٌم ُمٜمف ومٜمٕمؿ؛ أُمَّ

٦م"ٟم٘مالً ُِمـ يمت٤مب  "ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م"اٟمٔمر:  (8) ًمًٞمد اًمٕمٗم٤مي  "صالح إُم٦م ذم قمٚمق اهِلٛمَّ

 سمػموت.  –( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 8/268-262)
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  ّايؿطٌ عبد ايسمحٔ بٔ أبٞ بهس بٔ حمُد ايطٝٛطٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ: أبٛ اإلَا
 :ٖـ999

ِف:ىم٤مل  ًِ ٌوبٌِتٌوشتغ،ٌشٍتٌٌشْةٌدمٌافتهْٔػٌدمٌرشظُتٌٌُمؽممج٤ًم ًمٜمٗم

 .(8)ا.هـ  ظْفٌورجًتٌماؽًِتفٌشقىٌ،ـتابٌثالثَمئةٌأنٌإػٌٗفٍايتم

يٕمٜمل – مٗفٍاتفٌ–يٕمٜمل اًمداودي–أيْم٤م واؾمت٘مَم :ىم٤مل اسمـ اًمٕمَمد

ٌادًتزةٌادًتّدةٌرةادحرٌٌَّادتَْةٌافْاؾًةٌاجلامًةٌافُامِةٌافُثرةٌحلاؾِةا-اًمًٞمقـمل

ٌأـثرٌاصتٓرٌوؿدٌ،ذـرهاٌظـٌتٌْلٌوصٓرهتاٌ،ػمٗفٌٌَّمخًَمئةٌظذٌظدهتاٌؾْاؾت

ٌ،افتٖفٔػٌهظةٌدمٌـزىٌآيةٌوـانٌ،وؽرباًٌٌرشؿاًٌٌإرضٌأؿىارٌدمٌحٔاتفٌدمٌمهٍْاتف

ٌـراريسٌثالثةٌٌَواحدٌٌٌٍيقمٌٌٍدمٌَبٌـتٌٌَوؿدٌافنٔخٌظايْتٌ:افداوديٌتِّٔذهٌؿالٌحتك

 .(2)ا.هـ ً وَتريراٌتٖفٍٔاًٌ

 ِّد صالح بٔ أمحد َّدٟ املتٛؾ٢ ض١ٓ: بٔ َٗدٜ ايعال١َ ايطَّ  :ٖـ 9061املؤ

؛ وم٢من جمٛمقع قمٛمره يم٤من ُمـ قمج٤مئ٥م اًمدهر وهمرائٌف: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مي

شمًع وقمنمون ؾمٜم٦م، وىمد وم٤مز ُمـ يمؾ ومـ سمٜمّمٞم٥م واومر، وص٤مر ًمف ذم إدب ىمّم٤مئد 

ـمٜم٤مٟم٦م يٕمجز أهؾ إقمَمر اًمٓمقيٚم٦م قمـ اًمٚمح٤مق سمف ومٞمٝم٤م، وصٜمَّػ رم هذا اًمٕمٛمر اًم٘مّمػم 

، "ذح ؿمقاهد اًمٜمحق"اًمتّم٤مٟمٞمػ اعمٗمٞمدة، واًمٗمقائد اًمٗمريدة اًمٕمديدة، ومٛمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـُ اعمُح٤مضة ذم أظم٤ٌمر ُِمٍم واًم٘م٤مهرة"اٟمٔمر:  (2) ًْ ـَ 888ًمٚمًٞمقـمل )ص: "طُم ( ٟم٘مالً ُِم

 اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م.  

( ط: دار إطمٞم٤مء 24/ص:1/اجلزء:3)ج: "ت اًمذه٥م ذم أظم٤ٌمر َُمـ ذه٥مؿمذرا"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.  –اًمؽماث اًمٕمريب 
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ًمِمقاهد اًمتٚمخٞمص، وذح اًمٗمّمقل ذطم٤مً طم٤مومالً، وذح واظمتٍم ذح اًمٕم٤ٌمؾمك 

اهلداي٦م ومٗمرغ ُمـ اخلٓم٦ٌم وىمد اضمتٛمع ُمـ اًمنمح جمٚمد، وًمف ُمع ذًمؽ ديقان ؿمٕمٍر يمٚمف 

وإذاٌشاؾرٌويم٤من جمٚمًف ُمٕمٛمقراً سم٤مًمٕمٚمَمء وإدسم٤مء وأهؾ اًمٗمْم٤مئؾ، ... ،... همرٌر ودررٌ 

ٌافُتب ٌوٕؼ ٌإفٔٓا، ٌدخؾ ٌرضبت ٌوإذا ٌافُتب، ٌخّٔة ٌتيب ٌما واخلدمٌٌأول

رٌمعٌشالمةٌ رٌويَرِّ يهِحقنٌاخلٔؿٌإخرى،ٌوٌٓيزالٌفِٔفٌمجًٔفٌيْيرٌدمٌافًِؿ،ٌوحيرِّ

 .(8) ٤مر يًػمّم.هـ سم٤مظمتا ذوؿف

  :ايعال١َ ضًُٝإ بٔ عبد اهلل بٔ اإلَاّ حمُد بٔ عبد ايٖٛاب ايٓذدٟ املتٛؾ٢ ض١ٓ
 :ٖـ  9933

ٌمٗفٍَّاٍتٌٌأفََّػٌ: اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ آل اًمِمٞمخ ىم٤مل 

ِهًفٌورشقخٌَؿَدِمِفٌدمٌافًِقم ٌظذٌتو  . (2)ا.هـ  ٕاؾًة،ٌجِِٔة،ٌتدله

  :ٖـ   9374اإلَاّ أبٛ عبد اهلل عبد ايسمحٔ بٔ ْاصس ايطعدٟ املتٛؾ٢ ض١ٓ: 

ٝم٧م ضمٝمقد اًمِمٞمخ اًمًٕمدي اًمٕمٚمٛمٞم٦م وظمدُمتف  ىم٤مل أوٓده اعمؽممجقن ًمف: ًم٘مد شمقضمَّ

ُمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس  ذم ُم١مًمٗم٤مشمف اًمٕمديدة ذات اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وُمّمٜمٗم٤مشمف ُِمـ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ىمدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: دار اًمٙمت٥م 223-8/224) "اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًم٤ًمسمع"اٟمٔمر:  (2)

 سمػموت.  –اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

-( ط: دار اًمٞمَمُم٦م 42ًمٕمٌد اًمرمحـ آل اًمِمٞمخ )ص: "ُمِم٤مهػم قمٚمَمء ٟمجٍد وهمػمهؿ"اٟمٔمر:  (8)

 اًمري٤مض.  
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يُمت٥ٍُم ورؾم٤مئَؾ وذوٍح ًمٚمٛمتقن اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـَمٌََ٘م٧ْم ؿمٝمرَت٤م أوم٤مق، وأىمٌؾ قمٚمٞمٝم٤م ـمٚم٦ٌم 

 اًمٕمٚمؿ ذم أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل، وىمد سمٚمٖم٧م ُم١مًمٗم٤مشمف أيمثر ُِمـ شمًٕملم يمت٤مسم٤ًم ورؾم٤مًم٦ًم.

ذم يمثػٍم ُِمـ ومٜمقن ذا ضمٚمٍد وقمٜم٤مي٦ٍم سم٤مًمٖم٦ٍم سم٤مًمت٠َّمًمٞمػ، ومِم٤مرك ... ًم٘مد يم٤من 

اًمٕمٚمؿ؛ وم٠مًمَّػ ذم: اًمتقطمٞمد، واًمتٗمًػم، واًمٗم٘مف واحلدي٨م، وإصقل، وأداب، 

وهمػمه٤م، وأهمٚم٥م ُم١مًمٗم٤مشمف ُمٓمٌققم٦م إٓ اًمٞمًػم ُمٜمٝم٤م. ظمٚمَّػ ُم١مًمَّٗم٤مت يمثػمة ُمٗمٞمدة ذم 

ؿمتَّك ومٜمقن اًمٕمٚمؿ شمِمٝمُد ًمف سمٕمٚمِٛمِف، وشُمًٚمُِّؿ سمت٘مّدُمف، وذًمؽ قمغم همػم قم٤مدِة أهمٚم٥م قمٚمَمء 

 ذيـ يم٤مٟمقا ي٘متٍمون قمغم اًمتدريس وم٘مط.قمٍمه اًم

٤م هق  وم٘مد مجع سملم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمت٠مًمٞمػ ومزادت قمغم مخًلم ُم١مًمٗم٤ًم ذم خمتٚمػ أُمَّ

 .(8)اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن ا.هـ 

ٌاضَِّعٌظذٌأوراقٌافنٔخٌورشائِفٌادخىقضةٌجيدهٌوىم٤مًمقا:  ـِ حريهاًٌظذٌٌَم

، ومٝمق تٌٔبٌوٌٓتؼدٌظـٌذهْفتدويـٌافٍقائدٌوافِىائػٌافتلٌيًًّٓاٌأوٌيَرؤها،ٌؾالٌ

ي٘مقم سمتًجٞمٚمٝم٤م قمغم أوراٍق يّمُؾ طمجؿ سمٕمْمٝم٤م إمم أصٖمر ُِمـ يمػِّ اًمٞمد، أو ىمد يٙمتٌٝم٤م 

 ىمري٥ٍم 
ٍ
سمٔم٤مهر اًمرؾم٤مئؾ اًمتل شمرد إًمٞمف أو قمغم أهمٚمٗم٦م يمتٌف أو خمٓمقـم٤مشمف، أو قمغم أيِّ رء

ـْ هذه اًمٗمقائد وم٠مظمرج سمٕمَْمٝم٤م ذم ً ُِم يمت٤مسمف اعمٕمروف:  ُيٛمٙمـ اًمٙمت٤مسم٦م قمٚمٞمف، وىمد مَجََع يمَمَّ

 ."جمٛمقع اًمٗمقائد واىمتٜم٤مص إواسمد"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُم٦م(  "جمٛمقع ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي"اٟمٔمر:  (8) )اعم٘مدِّ

اًمري٤مض. مجع أسمٜم٤مء اًمِمٞمخ: حمٛمد سمـ –( ط: اعمٞمَمن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 831-833)ص:

ٌد اًمٕمزيز اًمِمٌؾ، قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي، وُم٤ًمقمد سمـ قمٌد اهلل اًمًٕمدي، وُم٤مهر سمـ قم

 وراُمل سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمِمٌؾ.   
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حيرص قمغم اؾمتخدام اًمدوم٤مشمر ذات احلجؿ اًمٙمٌػم واًمٖمالف اًمًٛمٞمؽ ويم٤من 

وم٤مشمر حم٤مؾمٌٞم٦م ُمرىمٛم٦م. ٤مشمف يمت٧ٌم ذم د....، واعمٓمٚمع قمغم خمٓمقـم٤مشمف جيد أنَّ أيمثَر ُم١مًمٗم

ٌشٌبٌاختٔارهٌ ِف،ٌوتزاحؿٌوفًؾَّ ِّ إؾُارٌظِٔف،ٌؾًٔابؼٌهلذهٌافدؾاترٌهقٌشٔقفُةٌؿِ

 .افَُِؿٌمعٌافٍُر،ٌممَّاٌجيًؾٌتَِٔبٌإوراقٌوافهٍحاتٌظائَاًٌدمٌافُتابة

ُر شمٚمَؽ إي٤مم اًمتل  -طمٗمٔمٝم٤م اهلل–َوْت اًمقاًمدة ي٘مقل طمٗمٞمده: وىمد رَ  وهل شمتذيمَّ

ذم ذًمؽ اعمٙم٤من اًمْمٞمِّؼ، وذم ُمًؽماح درج ُمٜمزًمف اًمٓمٞمٜمل )وؾمط يم٤من جيٚمس ومٞمٝم٤م 

ٌدمٌاعم١مًمٗم٤مت اًمٙمٌػمة، اًمًٚمؿ( اًمذي ظمرج ُمٜمف  ٌوافَِؿ ٌأوؿاتف، ٌمًيَؿ ٌـإتٌتراه ا أَّنَّ

ٌوافٔدٌ ٌاحلديثٌويًسشؾ، ٌاهللٌجياذهبا ٌيرمحف ٌوـان ٌبجإٌف، ٌوإوراق ٌوافدؾاتر يده،

 . تًّؾٌدمٌافتٖفٔػ

ٌاخلىِّلٌظذٌادًتٍتغ،ٌوتدويـٌ ٌافُتابة،ٌوافتٖفٔػ،ٌوافًْخ،ٌوافردِّ ـَ ؾالٌيّّؾٌِم

وٟمًخ صٙمقك إوىم٤مف اجلديدة واًم٘مديٛم٦م، وشمثٌٞم٧م اعمدايٜم٤مت سملم اًمٜم٤مس  افٍقائد،

 . (8)ا.هـ

عٌَاًمٕمالُم٦م قمٌد اهلل سمـ قم٘مٞمؾ طمٗمٔمف اهلل: شمٚمٛمٞمذه ىم٤مل و رًا،ٌٌرَشَ ُِّ دمٌافتٖفٔػٌمٌ

فٌِ ِّ َِ ِفٌوشٔالنٌَؿ ِّ ٌافٍْقن،ٌوهذاٌدفٌٔؾٌظذٌشًةٌظِ ـَ  .وؿدٌأفََّػٌدمٌـثٍرٌِم

ه:  شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ "ومِٛمـ أؿمٝمر ُم١مًمٗم٤مشمِِف وأسمرزه٤م شمٗمًػمه اعمِمٝمقر اًمذي ؾمَمَّ

، ومٝمق اًمٕم٤ممل اًمقطمٞمد ُمـ قمٚمَمء ٟمجد اًمذي ومنَّ اًم٘مرآن يم٤مُمالً ... "ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من

  -صمؿَّ ذيمر سمٕمَض ُمّمٜمَّٗم٤مشمف–

ؾٌـتَُبٌصٔخْاٌوجدهٌدؿَٔاًٌدمٌظٌاراتف،ٌمًتقظٌاًٌمقوقظا...  ٌتٖمَّ ـْ تف،ٌخافٔاًٌَوَم

ٌبٌحثف َِِِّة ٌظذٌافٍقائدٌادتً ٌمَتكًا ٌاحلنقٌوافتىقيؾ، ـَ ، وًمٕمؾَّ هذا سمؼميم٦م قمٙمقومف ِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.  281اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )ص: (8)
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ت سمف ، وُم٤م اُمت٤مز-رمحٝمَم اهلل–قمغم يمت٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ـَ اهلل يمت٤مسم٤مَتَم ُِمـ دىم٦ٍَّم وظمٚمقّ  ـَ احلِمق، وىمد يٙمقن ذًمؽ ومتح٤ًم ُِم  ،-شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم–ه٤م ُِم

ٌظـٌ ٌبًٔداً ٌادًِّغ ٌٍُٕع ٌوإخر ٌإول ٌوؿهده ٌصاحلة، ٌؤٕتف ٌصافح، ؾافرجؾ

 .(8)، ومٚمٝمذا قمِٚمَؿ اهللُ ِصْدىَمُف ومٗمتح قمٚمٞمف هبذه اًمٗمتقطم٤مت اعم٤ٌمريم٦م ا.هـإٕإٔة

  ّٖـ 9690ْاصس ايدِّٜٔ األيباْٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ: حمُد  دامُلخدِّخ امُلَذدِّاإلَا: 

٤م إًم٤ٌمي ومٜم٤مٌر قمغم  قمٚمٍؿ ذم ضمٌٍؾ، همٜملٌّ قمـ اًمتَّٕمريػ ظمّمقص٤ًم ذم هذا اعمج٤مل، أُمَّ

ومال أدري ُم٤م أىمقل، ًمٙمـ ُم٤م دام وىمد ُذيمَِر، ومٜمذيمُر ُم٤م ينَّ اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م ومٞمف اًمٕمج٥م قمٜمف 

 ذم سمحر اًمٌح٨م واًمتّمٜمٞمػ واًمت٠مًمٞمػ.

ٌظذٌافٌحِثٌوافتَّحَِٔؼٌحتَّكٌ: قمـ ٟمٗمًف ىم٤مل  افًِؿٌٌٓيٌَؾٌاجلّقَد،ٌوأشتّره

ٌافًادغيٖتْٔلٌا  . (2)ا.هـ  فَٔغ،ٌواحلّدٌهللٌربِّ

ٌ: وىم٤مل  ـَ ُتٌوٌٓأزالٌُأصِّْػٌِم ٌمِّْلٌفِْهحٌإلخقانٌادًِّغ،ٌصٍَّْ َتََٔاً

ـَ اخلافُتب اُء قمغم متٞمٞمز اًمّمحٞمح ُِمـ اًمْمٕمٞمػ، واًمٓمٞم٥م ُِم ٌٞم٨م مم٤م ؛ ُم٤م سمف يًتٕملم اًمُ٘مرَّ

ـَ احلدي٨م ا.هـ يدور قمغم أًمًٜم٦م اًمٜم٤مس، أ َؾ ذم سمٓمقن اًمٙمت٥م ُِم  .(8)و ؾُمجِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: 31-42ًمٕمٌد اهلل سمـ قم٘مٞمؾ )ص: "اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي يمَم قمرومتف"اٟمٔمر:  (2)

 اًمري٤مض.  -ُمدار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم 

-232/اًم٘مًؿ إول/ص:84)ج: "ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م"اٟمٔمر:  (8)

 اًمري٤مض.  -٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيغ ( ط: ُمٙمت234ٌ
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ـَ ذم قم٤مم: وىم٤مل  َر قمكمَّ أن ُأؾْمَج م ُمع 8161هـ اعمقاوم٘م٦م ًمًٜم٦م: 8411: ىُمدِّ

 ُِمـ همػِم ضمريرٍة اىمؽمومٜم٤مه٤م ؾمقى اًمدقمقة إمم اإلؾمالم وشمٕمٚمٞمٛمف ًمٚمٜم٤مس، 
ِ
ـَ اًمٕمٚمَمء قمدٍد ُِم

ًة صم٤مٟمٞم٦ًم وم٠ُمؾم٤مق إمم ؾمجـ اًم٘مٚمٕم٦م وهمػمه ذم دُمِمؼ، صمؿَّ ُأومِرَج  ٍة ٕؾُم٤مق ُمرَّ قمٜمِّل سمٕمد ُُمدَّ

.  وُأٟمٗمك إمم اجلزيرِة ٕىميَض ذم ؾمجٜمٝم٤م سمْمٕم٦َم أؿمٝمٍر، أطمتًٌٝم٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمزَّ وضمؾَّ

ر اهللُ أن ٓ يٙمقن ُمٕمَل ومٞمف إٓ يمت٤ميب اعمح٥ٌَّم وىمد ىم ، وىمٚمؿ "صحٞمح ُمًٚمؿ"دَّ

ص٤مص وممح٤مة،  ٌوهتذياًمرَّ ٌوؾرؽُتٌوهْاكٌظٍُُتٌظذٌَتَٔؼٌأمْٔتلٌدمٌاختهاره ٌف،

َِؾ ٍَِؾٌوٌٓم ٌَّنار،ٌودونٌـ ٌفَٔؾ ٌؾٔف ٌـُْتٌأظُّؾ ٌأصٍٓر، ٌٕحقٌثالثة ٌذفَِؽ ـْ ، وسمذًمَِؽ ِم

ـَ  اٟم٘مٚم٥م ُم٤م أراده أقمداُء إُم٦م اٟمت٘م٤مُم٤مً ُِمٜم٤َّم إمم ٟمٕمٛم٦ٍم ًمٜم٤م، يتٗمٞم٠َُّم فماِلهُل٤م ـُمالَّب اًمٕمٚمؿ ُِم

 . (2)ـ اعمًٚمٛملم ذم يُمؾِّ ُمٙم٤مٍن، وم٤محلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿُّ اًمّم٤محل٤مت ا.ه

ٌإفٌانٌىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمٌد اهلل سمـ قم٘مٞمؾ طمٗمٔمف اهلل: ...  ٌاإلمام وبذفؽٌأصٌح

َّٕإًٌٌُِٓؿٌأحدًاٌأؾادٌدمٌاحلديثٌِمـٌبًدٌأصحابٌاحلاؾظٌ َثٌافًكٌبالٌُمْازع:ٌؾ٘ حُمدِّ

ٌؾَدٌأفَّػٌادٗفٍَّاتٌافًئّةٌافْاؾًة َِف، ، وقمغم رأؾمٝم٤م: ابـٌحجرٌإػٌوؿتْاٌاحلارضٌمث

ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م، وؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م، وخمتٍمي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ط: ُم١مؾم٦ًم 218-8/212ًمًٞمد اًمٕمٗم٤مي ) "صالح إُم٦م ذم قمٚمقِّ اهلٛم٦م"ٟم٘مالً ُِمـ:  (2) =

 سمػموت.  -اًمرؾم٤مًم٦م 

اإلُم٤مم إًم٤ٌمي "(، ٟم٘مالً ُِمـ 83)ص: "طمٞم٤مة اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمي رمحف اهلل سم٘مٚمٛمف"اٟمٔمر:  (8)

( ط: دار 824-822)ص:قمٌد اًمٕمزيز اًمًدطم٤من ٚمِمٞمخ ًم "دروٌس وُمقاىمُػ وقِمؼَمٌ 

 .  اًمري٤مض-اًمتقطمٞمد ًمٚمٜمنم 
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اًمّمحٞمحلم، وإرواء اًمٖمٚمٞمؾ، وهذا اخلػم ظمدَم يمت٥َم احلٜم٤مسمٚم٦م ظمدُم٦ًم قمٔمٞمٛم٦ًم مل ُيًٌؼ 

 . (8)إًمٞمٝم٤م ا.هـ 

سمـ ايٕمٜمل –ىم٤مل اًمِمٞمخ سم٤مؾمؿ  وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز اًمًدطم٤من طمٗمٔمف اهلل:

ُم٤م  -يٕمٜمل إًم٤ٌمي–: ومم٤َّم يدلُّ قمغم صؼمه وضمٚمده ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ -ومٞمّمؾ اجلقاسمرة

صمٜمل سمف اًمديمتقر حمٛمقد اعمػمة طمٗمٔمف اهلل  ٌدمٌطمدَّ َِّؿ ًه ٌاف ٌظذ َد
ًِ ٌَص ٌٕارصاً ٌافنٔخ بٖنَّ

َِّؿٌ ًه ٌؾتْاولٌافُتابٌوَؾتََحُف،ٌؾٌَلٌواؿٍاًٌظذٌاف ادُتٌةٌافياهريةٌفٖٔخذٌـتاباًٌخمىقضاً،

ٌشاظاتيَ تِّ ًِّ ٌتزيدٌظذٌاف
ةٍ  .   (2)ا.هـ  !! رأٌُدمٌافُتابٌدُدَّ

ىم٤مل أطمُد شمالُمٞمذه: مل ٟمَر قم٤معم٤مً ىمطَّ حيرُص قمغم وىمتف ذم اًمٕمٚمؿ وىم٤مل طمٗمٔمُف اهلل: 

 ؾم٦م واعمٜم٤مىمِم٦م ُمثؾ اًمِمٞمخ يرمحف اهلل، ...ارواعمدٌوافٌحثٌوافتٖفٔػ

وىم٤مل أيْم٤ًم: وًم٘مد رأي٧ُم أنَّ اًمِمٞمخ ٓ هَيِدُر ُِمـ وىمتف ؿمٞمئ٤مً، أوىم٤مت اًمراطم٦م 

ـَتََبٌوأفََّػٌأـثَرٌِمـٌمخسٌظؼةٌشاظةٌواحل٤مضم٤مت اًمتل ٓ سمدَّ ُمٜمٝم٤م،  دمٌوربََّمٌضافعٌو

ٌإٕتاجفٌ ٌؾٓذا ِرهِ، ُّ ٌوُظ ٌوؿتف ٌدم ٌاهلل ٌبارك ٌوفَد َؽ،
ٌذفِ ٌِمـ ٌأـثََر ٌوربََّم ٌوافِِٔة، افٔقم

ٌأـ  .ُزٌصاهٍدٌظذٌذفؽافًِّله

ف إًمٞمف، وهق يٜمٔمُر ذم  ... ويم٤من رمحف اهلل شمٕم٤ممم جُيٞم٥م قمـ سمٕمض إؾمئٚم٦ِم اًمتل شمقضمَّ

صمِِف سم٠موضمز قم٤ٌمرٍة شم١مدِّي اًمَٖمَرَض. ُه إمم حُمدِّ  اًمٙمت٤مب دون أن يرومع سَمٍَمَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: دار اًمتقطمٞمد 2)ص: "اإلُم٤مم إًم٤ٌمي دروٌس وُمقاىمُػ وقِمؼَمٌ "اٟمٔمر: ُم٘مدُمتف ًمٙمت٤مب  (2)

 اًمري٤مض.  -ًمٚمٜمنم 

-( ط: دار اًمتقطمٞمد ًمٚمٜمنم 64)ص: "اإلُم٤مم إًم٤ٌمي دروٌس وُمقاىمُػ وقِمؼَمٌ "اٟمٔمر:  (8)

 اًمري٤مض.  
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وـانٌيذهبٌإػٌادُتٌةٌافياهريةٌويٌَكٌؾٔٓاٌاثْتلٌظؼةٌشاظةٌٌٓيٍُسٌظـٌ... 

إٓ أصمٜم٤مء ومؽمات اًمّمالة، ويم٤من يتٜم٤مول ـمٕم٤مَُمُف اًمًٌٞمط ذم  تًِٔؼٌوافتحَٔؼادىافًةٌواف

ـَ إطمٞم٤من، طمتَّك إنَّ إدارة اعمٙمت٦ٌم واوم٘م٧م قمغم الّمٞمص همروم٦م اعمٙمت٦ٌم،  اعمٙمت٦ٌم ذم يمثػٍم ُِم

ٜملَِم، وهْؿ يٜمٍمومقن إمم سمٞمقَتؿ فمُٝمرًا  ًِّ ومٙم٤من َيدظمُؾ ىمٌؾ اعمقفمٗملم ص٤ٌمطم٤ًم ذم سمٕمِض اًم

ٙمـ اًمِمٞمخ َيٌَ٘مك ذم اعمٙمت٦ٌم ُم٤م ؿم٤مء اهلل اًمٌََ٘م٤مَء، ومرسمََّم يّمكمِّ اًمٕمِم٤مء صمؿَّ صمؿَّ ٓ يٕمقدون، وًم

 .(8)يٜمٍمف ا.هـ سم٤مظمتّم٤مر

قمغم وهٜم٤م أٟم٘مؾ سمٕمَض صمٜم٤مء إئٛم٦م واًمٕمٚمَمء قمغم هذا اإلُم٤مم ظمّمقص٤ًم ذم طمرصف 

 اًمقىم٧م، ويمثرة شمّم٤مٟمٞمٗمف، وقمٔمٞمؿ ٟمٗمٕمف. 

ـَ اجلٝمقد اعمِمٙمقرة ذم : قمٌد اًمٕمزيز اسمـ سم٤مز اإلُم٤مم ىم٤مل  ... ُمع ُم٤م يٌذًمف ُِم

ـَ اعمقوقع، وُم٤م  ـَ اًمْمٕمٞمػ ُِم اًمٕمٜم٤مي٦ِم سم٤محلدي٨م اًمنميػ، وسمٞم٤من احلدي٨م اًمّمحٞمح ُِم

ـَ اًمٙمت٤مسم٤مت اًمقاؾمٕم٦م يمٚمُف قمٛمٌؾ ُمِمٙمقٌر وٟم٤مومٌع ًمٚمٛمًٚمٛملم، ٟم٠ًمل اهلل أن  يمتٌََف ذم ذًمؽ ُِم

ػم ذم هذا اًمًٌٞمؾ ًَّ اًمٓمَّٞم٥ِّم، وأن ُيٙمٚمَِّؾ ضمٝمقده  ُيْم٤مقِمَػ ُمثقسمتف، وُيٕمٞمٜمَف قمغم ُمقاصٚم٦م اًم

 سم٤مًمتقومٞمؼ واًمٜمَّج٤مح ا.هـ.

ـَ وىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم  : ... وأنَّ اهلل ىمد َٟمَٗمَع سمَم يمتٌف يمثػمًا ُِم

٤مه ذم قمٚمِؿ احلدي٨م، وهذه صمٛمرٌة  اًمٜم٤َّمِس ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٚمؿ، وُِمـ طمٞم٨م اعمٜمٝم٤مج، وآدمِّ

 يمٌػمٌة ًمٚمٛمًٚمٛملم، وهلل احلٛمد ا.هـ.

ُمـ قمـ وىم٤مل اإلُم٤مم ُم٘مٌؾ اًمقادقمل  : ... ٓ يًتٖمٜمل ـم٤مًم٥ُم قمٚمٍؿ ذم هذا اًمزَّ

آؾمتٗم٤مدة ُِمـ يمت٥ُِم اًمِمٞمخ إًم٤ٌمي ، وإيِّ أٟمّمُح يمؾَّ ـم٤مًم٥ِم قمٚمٍؿ سم٤مىمتٜم٤مئٝم٤م وآؾمتٗم٤مدِة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: دار اًمتقطمٞمد ًمٚمٜمنم 822-11)ص: "وُمقاىمُػ وقِمؼَمٌ اإلُم٤مم إًم٤ٌمي دروٌس "اٟمٔمر:  (2)

 اًمري٤مض.  -
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َ ًمف آـمالع قمغم  ُمٜمٝم٤م، وم٘مد مَجََع ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ ُم٤م ٓ يًتٓم٤مع اًمقىمقف قمغم يمٚمِّف وشمٞمنَّ

 ع قمٚمٞمٝم٤م يمثػٌم ُِمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ا.هـ.يمت٥ٍم ملْ يٓمَّٚمِ 

ث قمٌد اعمحًـ اًمٕم٤ٌمد طمٗمٔمف اهلل: ... وٓ يًتٖمٜمل ـمٚم٦ٌُم  وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمُحدِّ

اًمٙمثػم، وومٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٖمزير،  يمتٌف وُم١مًمٗم٤مشمف؛ وم٢منَّ ومٞمٝم٤م اخلػمَ اًمٕمٚمؿ قمـ اًمرضمقع إمم 

 ُمٜمٝم٤م وُم١مًمٗم٤مشمف ُمِمٝمقرٌة قمٔمٞمٛم٦ٌم، وٓ الٚمق اعمٙمت٤ٌمت هم٤مًم٤ٌمً ُِمـ يُمتٌُِِف، أو 
ٍ
ُِمـ وضمقد رء

 ا.هـ.

ث حمٛمد سمـ قمكم سمـ آدم إصمٞمقيب طمٗمٔمف اهلل: ويمذا يُمت٥ُُم  وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمُحدِّ

ًا؛ ٕنَّ ًمف اًمٞمَد اًمٓمقمَم ذم ُمٕمروم٦م إطم٤مدي٨م  ٤م ممتٕم٦ٌم ضِمدَّ يـ إًم٤ٌمي؛ وم٢مهنَّ اًمٕمالُم٦م ٟم٤مس اًمدِّ

 .(8)شمّمحٞمح٤ًم وشمْمٕمٞمٗم٤ًم، يمَم شمِمٝمد سمذًمؽ يمتٌُُف اًم٘مٞمَِّٛم٦م ا.هـ

اهلل إٓ أن ُيتؿَّ  كوًمٙمـ أسم ل شمٚمٛمٞمذه اًمٕمالُم٦م ؾمٚمٞمؿ اهلالزم ووم٘مف اهلل وطمٗمٔمف:وىم٤م

ه٤م قمٚمَمء احلدي٨م  ده، وأووَح ىمقاقمده اًمتل طمؼمَّ ٟمقَره، وم٘مٞمََّض ًمٕمٚمِؿ احلدي٨م رضمالً ضمدَّ

ٌوُرـٌإا٤ًٌمً، قمٛمٚمٞمَّ  ٌرجآً ٌإفٔف ٌوتداظقا ٌزراؾاٍت، تٌُِِف ـُ ٌ ٌإػ ٌافٌاحثقن ، ومؼَمىَم٧ْم ذم ؾٓرع

سُمنمى، وُأظمرى ُٟمحٌُّٝم٤م؛ أن يتقممَّ اعمخٚمّمقن شمرؿمٞمَد هذه اًمّمحقة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، إوُُمِؼ 

ف واًمٜمَّْققِمٞم٦َِّم، ودمريد ذم اًمٕمٛمِؾ واًمٜمٞم٦َِّم، واهلل اعمًتٕم٤من.  شمرؿمٞمد ذم اًمتَّقضمُّ

ُث اًمٕمٍِم  : أسمق قمٌد اًمرمحـ  -وٓ ومخر–هذا اًمرضمُؾ هق ؿمٞمُخٜم٤م حُمدِّ اًمٕم٤مملُ اًمرسم٤َّميُّ

يـ سمـ  ٌدمٌٟمقح ٟمج٤ميت إًم٤ٌمي، حمٛمد ٟم٤مس اًمدِّ ٌ ٌظاماً ٌومخًغ ٌبوًاً ََِخ ٌَش افذي

ٌوتٖفٍٔاً،ٌ ٌوتدريًاً، ٌدراشًة، رة، َّٓ ٌادى ٌافًْة ٌوخدمِة ٌاحلديثٌافٌْقي، ٌبًِِؿ آصتٌال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه إىمقال اجلٛمٞمٚم٦م يمٚمٝم٤م سمداي٦ًم ُمـ ىمقِل اسمـ سم٤مز إمم ىمقل إصمٞمقيب ٟم٘مٚمتٝم٤م ُِمـ يمت٤مب  (8)

-224ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز اًمًدطم٤من )ص: "اإلُم٤مم إًم٤ٌمي دروٌس وُمقاىمُػ وقِمؼَمٌ "

 اًمري٤مض.  -( ط: دار اًمتقطمٞمد ًمٚمٜمنم 223
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ُف،ٌفوَتََٔاً،ٌظّالًٌودظقًة،ٌَؾَرَشَخٌدمٌرياِضٌافٍَفٌؿدمٌُ ُّ ،ٌوَشٌََحٌدمٌبحارٌافتخريجٌؿِ

ٌظْٓا َِْت ٌخ ٌجٍِِٔة ٌـتُبٌٌؾٖتكٌبتحََٔاٍت ٌَْْتقها ٌَل ٌٍََّٕٔة ٌإػٌتدؿَٔاٍت ٌوأصار ؾاتِر، افدَّ

 .(8)، ؿَمِٝمَد ًمف سمذًمؽ ؿم٤مٟمئقه ىمٌؾ حمٌِّٞمف، وخم٤مًمٗمقه ىمٌؾ ُمقاوم٘مٞمف...ا.هـ إـابر

ٌظذٌقمـ ٟمٗمًف:  وأظمتؿ اًمٙمالم قمٜمف سم٘مقًمف  ٌوأشتّره افًِؿٌٌٓيٌَؾٌاجلّقَد،

ٌافًادغافٌحِثٌوافتَّحَِٔؼٌحتَّكٌيٖتْٔلٌافَٔغ،ٌواحلّدٌهللٌ  .(2)ا.هـ  ربِّ

وومٕمالً اؾمتٛمرَّ قمغم ذًمَِؽ طمتَّك ظمتََؿ اهللُ ًمف سمخ٤ممِت٦ٍَم طمًٜم٦ٍم، مجٕمٜم٤م اهلل وإي٤مه وؾم٤مئر 

 ذم ضمٜم٦م قمروٝم٤م اًمًَموات وإرض.قمٚمَمء إُم٦م ُمع ٟمٌٞمِّٜم٤م حمٛمٍد 

  ٖ٘ٝـ 9699حمُد بٔ صاحل ايعجُٝني املتٛؾ٢ ض١ٓ:أبٛ عبد اهلل اإلَاّ ايؿك: 

اح،  َّ اإلُم٤مم، اًمٕمالُم٦م ، اًمٗم٘مٞمف، اًمّم٤مدق اعمُخِٚمص، سمحر اًمٕمٚمقم، ووم٤مرس اًمنمُّ

وُمٗمتل إُم٦م، ص٤مطم٥م اعمّمٜمٗم٤مت اًمٙمثػمة اًمتل ُُمٚمئ٧م اًمدٟمٞم٤م هب٤م، وم٘مؾَّ أن دمد سمٞمت٤مً إٓ 

 وومٞمف ُمٜمٝم٤م، اعمتٛمٞمِّزة سم٤مًمًٝمقًم٦م، واًمٚملم، واًمًالؾم٦م، واًمقوقح. 

ًْلٌظذٌافتٖفٔػوفُـٌافذيٌ: َُمـ أًمَّػ وم٘مد اؾمتُٝمِدَف، ىم٤مل   أُمران: صجَّ

ؼ ذم اعم٤مدة اًمتل يريد  أطمدمه٤م: أنَّ اعم١مًمَِّػ حيرص هم٤مي٦َم احلرص قمغم أن يتٕمٛمَّ

 اًمت٠مًمٞمػ ومٞمٝم٤م. وهذه وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م ًمٚمٛم١مًمِّػ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ـمٌع: دار اسمـ 82-8/88ًمًٚمٞمؿ اهلالزم ) "اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ٕـمراف احل٤مدي٨م"اٟمٔمر:  (2)

 اًمري٤مض.  –اجلقزي 

-232/اًم٘مًؿ إول/ص:84)ج: "ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م"اٟمٔمر:  (8)

 اًمري٤مض.  -( ط: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيغ 234
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ؼ سمف ذم هذه اعم١مًمٗم٤مت ومتٛمٙم٨م ذم  ؼ ومٞمٝم٤م وىمٞمَّد ُم٤م شمٕمٛمَّ أِوػ إمم ذًمَِؽ أٟمَّف إذا شمٕمٛمَّ

 . (8)ٟمٗمًف أيمثر ا.هـ 

ث قمٌد اعمحًـ اًمٕم٤ٌمد ىم٤مل اًمٕمالُم : -يّمػ يمت٥م اًمِمٞمخ -طمٗمٔمف اهلل–٦م اعمُحدِّ

 .(2)يمثػمٌة، صٖمػمُة احلجؿ، قمٔمٞمٛم٦م اًمٗم٤مئدة، أهمٚمٌٝم٤م شمتٕمٚمَّؼ سم٤مًمٕم٘مٞمدة واًمٗم٘مف ا.هـ 

 :ٖـ 9699اإلَاّ امُلخدِّخ امُلَذدِّد أبٛ عبد ايسمحٔ َكبٌ بٔ ٖادٟ ايٛادعٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ
: 

ُد اًمًٜم٦َّم سم٤مًمٞمٛمـ وأًم٤ٌمٟمٞمٝم٤م، اًمّم٤مدق اعمُخٚمِص  اإلُم٤مُم  -ٟمحًٌف واهلل طمًٞمٌف-جمدِّ

ؼ ،اعمّمٜمِّػ اعمدىمِّؼ، ص٤مطم٥م اًمتقاًمٞمػ اًمًٚمٗمٞم٦م، واًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،اعمح٘مِّ

 واعمّمٜمٗم٤مت احلديثٞم٦م.

ٌإػٌافٌحِثٌوافتٖفٔػٌأـثرٌمْفٌإػٌقمـ ٟمٗمًف: أسمق قمٌد اًمرمحـ  ي٘مقل  مائٌؾ

ل ُم٤م حي٥مُّ يمثرة اًمتَّخري٩م ...، صمؿَّ إيِّ أمحُد اهللَ ٓ أطمٙمؿ قمغم ، شائرٌافٍْقن ويم٤من ُِمـ أوَّ

ـَ إطمدي٨ٍم سم٠مٟمَّف وٕمٞمٌػ إٓ سمٕمد د ؾم٤مٟمٞمد، وٓ أطمٙمؿ راؾم٦م ُم٤م أؾمتٓمٞمع آـمالع قمٚمٞمف ُِم

ُمقَن طمقَل احلدي٨م،  قمغم طمدي٨ٍم سم٠مٟمَّف صحٞمٌح إٓ سمٕمد ُمراضمٕم٦م ُم٤م ىم٤مًمف أهُؾ اًمٕمٚمِؿ اعمت٘مدِّ

َم ًمٚم٘م٤مرئ اًمٗم٤مئدة يًتٗمٞمُده٤م سمًٝمقًم٦ٍم، وذم اًمٖم٤مًم٥م أر اضمع يُمت٥َم اًمِٕمٚمِؾ وم٠مرى أن أىُمدِّ

حتُٓا،ٌ وظذٌهٗٓءٌافذيـٌفًٔقاٌمَّٓٔئغٌفالٕتَاداتٌأنٌيٖتقاٌبٖحاديثٌؤًٍةٌؿدٌصحَّ

ٍتُٓا ًَّ  .أوٌبٖحاديثٌصحٔحةٌؿدٌو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦م اًمٕمالُم٦م اسمـ"اٟمٔمر:  (2) ( ط: دار 421)ص: "قمثٞمٛملم اًمدرُّ اًمثَّٛملم ذم شمرمج٦م وم٘مٞمف إُمَّ

 ُمٍم. شم٠مًمٞمػ: قمّم٤مم اعمري.–اًمٌٍمة 

 اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (8)
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ٌمنٌقٌلٌمعٌافتٖفٔػٌبافدظقةٌإػٌاهلل،ٌوافتًِٔؿ،ٌ ٌؾ٘نِّ َّْٕلٌأمحُدٌاهللَ بخالفٌظذٌأ

اٌأنٌيْـ ٌافَّْاِس:ٌؾ٘مَّ ـَ اٌكفٌإػٌافدظقةٌوٌٓيرؾعٌإػٌافثٍرٌِم ًِؿٌوافتًِٔؿٌرأشاً،ٌوإمَّ

اٌأنٌُينٌؾٌبافتٖفٔػٌكفٌإػٌأنٌيْ افتًِٔؿٌوٌٓيرؾعٌإػٌافدظقةٌوافتٖفٔػٌرأشاً،ٌوإمَّ

 .وافتحَٔؼٌوٌٓيرؾعٌإػٌافدظقةٌوافتًِٔؿٌرأشاًٌ

ٌإػوهٙمذا إظمقاُٟمٜم٤م  ظاُة ٌافده اُس،ٌٌؾُٓؿ ٌاحلرَّ ٌوهُؿ ََِّقن، ٌادٗفٍِّقنٌوادُح ٌوهُؿ اهلل،

واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل وطمده، ومٝمق وهُؿٌافىٌَّاخقن،ٌوهؿٌافَائّقنٌظذٌتًِٔؿٌإخقاَّنؿ،ٌ

 . (8)اًمذي أقم٤مهنؿ قمغم هذا يمٚمِّف ا.هـ

ـَ اعم١مًمٗم٤مت اًمٙمثػمة، ُِمـ أطمًٜمِٝم اًمّمحٞمح اعمًٜمد مم٤م "، سمؾ هق أطمًٜمٝم٤م: ٤مًمف ُِم

، قمغم إسمقاب "اجل٤مُمع اًمّمحٞمح مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم"و، "ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم

، "اًمّمحٞمح اعمًٜمد ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة"، و"اًمّمحٞمح اعمًٜمد ذم اًم٘مدر"اًمٗم٘مٝمٞم٦م. و

اعم٘مؽمح ذم أضمقسم٦م "، و"اًمِمٗم٤مقم٦م"، و"اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول"و

 ، وهمػمه٤م."اعمّمٓمٚمح

 .ومٚمػُمضمع إًمٞمف، وذم يمت٤مسمف اعم٘مؽمح قَمَ٘مَد سم٤مسم٤مً ذم يمٞمٗمٞم٦م شمٕمٚمؿ اًمٌح٨م

م ذم: ) ٌَأهالًٌوىمد شم٘مدَّ اَن ـَ ٌ ٌافٌَحِثٌَوافتَّٖفِِٔػٌدَِـ ٌَظَذ َََِمِء ًُ ٌَواف ِة َّّ
ٌإَئِ َباُبٌَحثِّ

 يمالٍم مجٞمٍؾ هلذا اإلُم٤مم ذم احل٨مِّ قمغم اًمٌح٨م واًمتّمٜمٞمػ، ومٚمػُمضمع إًمٞمف. ٟم٘مؾ (فَِذفَِؽٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(. 36ًمّم٤مطم٥م اًمؽممج٦م )ص: "شمرمج٦م أيب قمٌد اًمرمحـ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل"اٟمٔمر:  (8)

 صٜمٕم٤مء.  -ط: دار أصم٤مر 
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 ٕٖـ 9699املتٛؾ٢ ض١ٓ:  ايعال١َ ايػٝذ عبد ايعصٜص احملُد ايطًُا: 

 ُمـ قم٤ممل سمقوم٤مة اإلؾمالُمٞم٦م إُم٦م رزئ٧م ًم٘مد :افرمحةٌافرمحـٌظٌدٌافنٔخىم٤مل 

 اًمٕمٚمؿ ًمٜمنم وٟمٗمًف وىمتف ٟمذر ،اًمّم٤مدىملم جم٤مهدهي٤م ُمـ وجم٤مهد ،اعمخٚمّملم قمٚمَمئٝم٤م

 .(8)ا.هـٌوافتهْٔػٌافتٖفٔػٌضريؼٌظـٌوذفؽ ؛اًمديـ أطمٙم٤مم وسمٞم٤من، اًمّم٤مذم

ُمقارد "هل٤م ىمٌقل ًمدى اًمٜم٤مس وحيرص قمٚمٞمٝم٤م أئٛم٦م اعم٤ًمضمد...،  ويمتٌف اًمققمٔمٞم٦م

وووعٌيروي اًمٔمٛم٠من،  ومٗمٞمف ُمـ اعمقاقمظ واًمرىم٤مئؼ ُم٤م ؛وهق اؾمؿ قمغم ُمًٛمك "اًمٔمَمن

ر هذا اًمٙمت٤مب، ذم ؾمت٦م جمٚمدات وصدَّ ، افنٔخٌافًَِمنٌثَِفٌافًِّلٌـِفٌدمٌهذاٌافُتاب

 .(2)ا.هـ طم٤مضم٦م ًمذيمره٤م يم٤ٌمر وخ٤مم، وسم٘مٞم٦م ُم١مًمٗم٤مشمف يمٚمٝم٤م ُمٕمرووم٦م ًمدى اًمٜم٤مس ومال

  ٖـ 9699املتٛؾ٢ ض١ٓ: د اهلل أبٛ شٜدبهس بٔ عبايعال١َ ايًُّػٟٛ ايػٝذ: 

ؼ اعمدىمِّؼ، َُمـ هٞم٠َّمه اهلل ًمٚمتدىمٞمؼ  ر، واعمُح٘مِّ اًمٕمالُم٦م اًمٜمحرير، واًمٙم٤مشم٥م اعمُحرِّ

٦م اًمتل ىمؾَّ أن هُيتؿَّ هب٤م، اعمتٕمٚمِّ٘م٦م  سم٤مًمٕمٚمؿ واًمتٜم٘مٞمح واإلذاف، وُُمٕم٤مجل٦م اًم٘مْم٤مي٤م اهل٤مُمَّ

وأهٚمف، وسم٤مإلؾمالم واعمًٚمٛملم، َُمـ رَزىَمُف اهلل هم٤مي٦ًم ذم اًمٗمّم٤مطم٦ِم واًمٌالهم٦م، سمحٌر ُِمـ 

يـ وأهٚمفسمحقر اًمٚمٖم٦م وإدب  .، َُمـ ُييب سمف اعمثؾ ذم اًمٖمػمة قمغم اًمدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـَ 222)ص: "اعمٕمجؿ اجل٤مُمع ذم شمراضمؿ اًمٕمٚمَمء وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مسيـ"اٟمٔمر:  (2) (. ٟم٘مالً ُِم

 ٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م.  اعم

 اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.   (8)
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ومهٍِّْػٌِمـٌـٌارًٌم٘مد ومجٕم٧ِم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمقِت قم٤مملٍ ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمَمء، )

غٌدمٌزمإف ث، اًمٗم٘مٞمف، اًمٚمٖمقي، ، وهق ادهٍِّْ اًمِمٞمخ سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد، اعمُحدِّ

٤مسم٦م،... ًَّ  اًمٜم

ٌادُتٌةٌومؽمَك ومراهم٤مً يمٌػماً ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل قمٛمقُم٤مً،  ًم٘مد َرطَمَؾ  ودم

ٌرائًاًٌ ٌظّالً ٌحٔثٌـإتٌمهٍْاتف ٌخهقصاً، ٌحازتٌاإلشالمٔة ٌؾريداً، ٌوإّٔقذجاً ،

ٌؾتىًِق ٌؿٌؾٌصٌارهؿ، ٌظذٌإظجابٌـٌارٌافًَِمء ٌوتًابَقا ٌإفٔٓا، ٌوٌٓا إػٌاؿتْائٓا،

ٌُظِرؾقاٌٌِْؽرو:ٌؾَدٌـانٌذاٌظٌِ ٍؿٌؽزيٍر،ٌوؿٍِؿٌرؾٍٔع،ٌيًقدٌبافذاـرةٌإػٌافرحٔؾٌإول،ٌممَـّ

بقؾرةٌافًِؿ،ٌوجقدةٌافٌٔان،ٌوهلذاٌـإتٌمٗفٍاتفٌَّنرًاٌمتدؾَِّاً،ٌيٌسفٌمْفٌأهؾٌافًِؿ،ٌ

اٌأهُؾٌافٌاض ٌواإليَمن،ٌأمَّ ؾٌؾَدٌذاؿقاٌبُتٌفٌذرظاً،ٌورشؿقاٌهباٌزمْاًٌويْٓؾٌمْفٌأهؾٌاحلؼِّ

 :ظذٌاختالفٌمنارهبؿٌ-وٌٓزافقا–

حتريػ اًمٜمّمقص ُمـ ُم٠مظمذ أهؾ إهقاء ذم "، و"هجر اعمٌتدع"ومٙمت٤مسمف: 

َق هب٤م دقم٤مة إهقاء واًمٌدع. "آؾمتدٓل  َذَ

ِـّ واًمٞم٘ملم"ويمت٤مسمف:  ـَ اًمقىمٞمٕم٦م ذم "، و"شمّمٜمٞمػ اًمٜم٤مس سملم اًمٔم سمراءة أهؾ اًمًٜم٦م ُِم

َق هب٤م دقم٤مة "قمٚمَمء إُم٦م  اًمتّمٜمٞمػ واًمتٌديع. َذَ

 "اإلسمٓم٤مل ًمٜمٔمري٦م اخلٚمط سملم ديـ اإلؾمالم وهمػمه ُمـ إدي٤من"ويمت٤مسمف: 

َق َذَ  "اعمدارس اًمٕم٤معمٞم٦م إضمٜمٌٞم٦م آؾمتٕمَمري٦م: شم٤مرلٝم٤م وخم٤مـمره٤م وطمراؾم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م"و

 (.(8)...ا.هـ اعمراد هب٤م دقم٤مَة اًمت٘مري٥م واًمتٖمري٥م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-84ًمٞمقؾمػ اًم٘م٤مؾمؿ )ص: "ُم٘م٤مٓت ُمتقاوٕم٦م ٕقمالم ُمٚمٙمقا ٟم٤مصٞم٦م اًمتقاوع"اٟمٔمر:  (8)

 اًمري٤مض.  -( ط: دار يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٤م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 83
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 :اإلَاّ صاحل بٔ ؾٛشإ بٔ عبد اهلل ايؿٛشإ حؿع٘ اهلل تعاىل 

ٚمػ،  ًَّ ، اعمّمٜمِّػ اًمٙمٌػم، سم٘مٞم٦م اًم اًمٕم٤ممل اجلٝمٌذ، اًمٜم٤َّمصُح اًمٖمٞمقر، اًمّمداع سم٤محلؼِّ

ؼ، واعمٗمتل اعمُتِ٘مـ، واًمٜم٤مىمد اًمٌّمػم، َُمـ وإُم٤مُم اخلٚمػ،  ٚمٗمل اًمث٧ٌَّم، اًمٕم٤ممل اعمح٘مِّ ًَّ اًم

ِٛمف قمغم اإلؾمالم،  ٟمٞم٤م، واهن٤مل ُمٜمٝم٤م اًمٕمٚمَمء واًمدقم٤مة شمأسمٖمْمف وم٤مَتَّ ّم٤مٟمٞمُٗمف ُمألت اًمدُّ

وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، وص٤مرت ُمرضمٕم٤ًم ًمٚمتدريس، واًمٌحقث، واإلومت٤مء، ومٛمـ ُمّمٜمَّٗم٤مشمف: 

، "ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م، واًمٓمح٤موي٦م"، ذم جمٚمديـ، و"إقم٤مٟم٦م اعمًتٗمٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد"

د مُجٕم٧م وىم، وضمّؾ رؾم٤مئؾ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب، "عمٕم٦م آقمت٘م٤مدذح "و

يمت٤مب وًمف يمت٤مب ذم أطمٙم٤مم إـمٕمٛم٦م، ورؾم٤مئٚمف ذم اًمٕم٘مٞمدة ذم أيمثر ُِمـ قمنم جمٚمدات، 

ذم جمٚمديـ، ورؾم٤مئؾ يمثػمة، ُمٜمتنمة،  "اعمٚمخص اًمٗم٘مٝمل"ويمت٤مب ذم اًمٗمرائض، 

أؾم٠مل اهلل أن حيٗمٔمف ُمـ سملم يديف وُِمـ ظمٚمٗمف، وقمـ يٛمٞمٜمف وقمـ  ُمِمتٝمرة، ُمتداوًم٦م.

ؿمَمًمف، وُمـ ومقىمف، وٟمٕمقذ سمٕمٔمٛم٦م اهلل أن ُيٖمت٤مل ُِمـ حتتف، صمٌَّتٜم٤م اهلل وإي٤مه قمغم اًمًٜم٦م طمتَّك 

 اعمَمت.

  ّاألثٝٛبٞ حؿع٘ اهلل:بٔ َٛض٢ آدّ ايػٝذ عًٞ بٔ حمُد بٔ امُلخدِّخ اإلَا 

ٌث يمٌػٌم،  ،إُم٤ممٌ  ، أصمرٌي، حمدِّ ُمـ، ؾُمٜمٌِّل، ؾمٚمٗملٌّ ىمؾَّ أن شمٚمد اًمٜم٤ًمء ُمثٚمف ذم هذا اًمزَّ

، ُيٕمتؼم آي٦ًم ُِمـ آي٤مِت اهلل ذم هذا عمّمٜمٗملمقمٚمٌؿ سم٤مرٌز ُِمـ أقمالم اواًمِم٤مرطملم، ُأقمجقسم٦م 

ُمـ اًمٕمٍم، ًمٞمس ًمف ٟمٔمػٌم ذم ذح إطم٤مدي٨م ، سمحٌر ٓ ؾم٤مطمَؾ ًمف، ُيٕمتؼم اسمـ ذم هذا اًمزَّ

رٟم٤م سم٤محل٤مومظ اسمـ اعمٚم٘مـ، واحل٤مومظ اسمـ رضم٥م، طمجر اًمٕمٍم، ذوطم٤مشُمُف وُم١مًمٗم٤م شُمف شمذيمِّ

ُت سملم أن أدظمؾ اجلٜم٦َّم أو أرى هذا اًمَٕمَٚمؿ  واحل٤مومظ اسمـ طمجر، وهمػمهؿ، ًمق ظُمػمِّ

 وأـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم يديف ٓظمؽمت ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم يديف صمؿَّ أدظمؾ اجلٜم٦م.
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ذم اصمٜملم  "ذح ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل":٤مٝم، ُِمـ أطمًٜميمثػمٌة ويمٌػمةٌ  ًمف ُمّمٜمٗم٤مٌت 

أطمًـ وأقمٔمؿ وأضمّؾ ذح هلذا وقمنميـ جمٚمَّدة، اطمتقى قمغم أيمثر ُِمـ أرسمٕملم ضمزءاً، 

، ذم ؾمت٦م وأرسمٕملم جمٚمدةٍ صحٞمح ُمًٚمؿ  َح َذَ وطمف ًمًٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، اًمٙمت٤مب، ويمذا ْذ 

ه:  َح وَذَ  ىمرة قملم اعمحت٤مج ذم ذح ُم٘مدُم٦م "ُم٘مدُم٦م صحٞمح ُمًٚمؿ ذم جمٚمديـ وؾمَمَّ

اعمٜمح٦م "وًمف يمت٤مب ذم أصقل اًمٗم٘مف سمٕمٜمقان: ، "احلج٤مجُمًٚمؿ سمـ اإلُم٤مم صحٞمح 

ىمرة "ذم صمالث جمٚمدات، و"ذم ذح اًمتحٗم٦م اعمروٞم٦م ذم ٟمٔمؿ اعم٤ًمئؾ إصقًمٞم٦م اًمروٞم٦م

، ذم جمٚمٍد ٟمٗمٞمس ًمٞمس ًمف ٟمٔمػٌم ذم سم٤مسمف، وًمف ذٌح قمغم أًمٗمٞم٦م "اًمٕملم ذم رضم٤مل اًمِمٞمخلم

رر ذم قمٚمؿ إؾمٕم٤مف ذوي اًمَقـَمر سمنمح ٟمٔمؿ "اًمًٞمقـمل ذم احلدي٨م سمٕمٜمقان:  اًمدُّ

ـَ اعمّمٜمٗم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م، هذه إٟمََّم هل ىمٓمرة ُِمـ "إصمر ذم جمٚمديـ وخٛملم. وهمػمه٤م ُِم

 ُمٓمرة، أؾم٠مل اهلل أٓ يتقوم٤َّمي إٓ سمٕمد ًُم٘مٞمِّف وآؾمتٗم٤مدة قمغم يديف.

  ٍايعال١َ ايػٝذ صاحل بٔ عبد ايعصٜص بٔ اإلَاّ املؿيت ايػٝذ حمُد بٔ إبساِٖٝ آ
 ايػٝذ حؿع٘ اهلل:

ـَ اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ، ُم١مًمٗم٤مشمُف  ُمـ، ُِم ـَ اًمٜمقادر، قَمَٚمٌؿ ُِمـ أقمالِم هذا اًمزَّ قمالَُّم٦ٌم ُِم

ىم٦ِم واإلشم٘م٤من، ذوطم٤م ـَ اًمدِّ رٟم٤م سم٤مإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ؛ذم هم٤مي٦ٍم ُِم طمِمٌد يمٌػم  ٤مومٞمٝم شُمف شُمذيمِّ

رر، ضمديٌر سم٠من ُيٚم٘م٥َّم سمـ)سمحر اًمٗمقائد(،  ذم  وُرِزَق أؾمٚمقسم٤مً طمًٜم٤مً ًمٚمٗمقائد واعم٤ًمئؾ واًمدُّ

وومػمة،  ذوطم٤مٌت ًمف ُم١مًمٗم٤مٌت يمثػمٌة، وـمرح اعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُم١مًمٗم٤مشمف وذوطم٤مشمف، 

ـَ اًمٕمٚمَمء واًمدقم٤مة إمم اهلل وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ هل حمّؾ وصقل اعمت٤ًمسم٘ملم   ذم ُمٞمدان اًمٕمٚمقم،ُِم

ـ، ُيٕمتؼم ذم جمٚمدي"اًممًمئ اًمٌٝمٞم٦م ذم ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م"ُِمٜمٝم٤م:  ٓ ؾمٞمَم ذم اًمٕم٘مٞمدة،

ذح اًمٕم٘مٞمدة "طم٥ًم ُم٤م رأي٧م ًمرؾم٤مًم٦م اًمقاؾمٓمٞم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، و أوؾمع ذٍح 

اًمتٛمٝمٞمد ًمنمح يمت٤مب "ذم جمٚمٍد، و "ذح عمٕم٦م آقمت٘م٤مد"ذم جمٚمديـ، و "اًمٓمح٤موي٦م
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إصقل ذح "ذم جمٚمد، و "يمِمػ اًمِمٌٝم٤متذح "ذم جمٚمٍد وخٍؿ، و "اًمتقطمٞمد

ذم جمٚمٍد، وقمدة ذوطم٤مت ذم ؾم٤مئر  "ومْمؾ اإلؾمالمذح "ذم جمٚمد، و "اًمثالصم٦م

أؾم٠مل اهلل أن يثٌتٜم٤م وإي٤مه قمغم اخلػم واهلدى، واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع  ،ةٌ اًمٗمٜمقن، وًمف رؾم٤مئؾ يمثػم

 واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، وأن يٙمثَِّر اًمٕمٚمَمء ُِمـ أُمث٤مًمِِف.

 :احلذٛزٟ حؿع٘ اهلل ٍّ  اإلَاّ امُلخدِّخ أبٛ عبد ايسمحٔ حي٢ٝ بٔ عً
، اًمٕم٤ممل اًمرسم٤َّمي، اإلُم٤مم اعمٗمتل، اعمج٤مهد، اًمقاًمد ؿمٞمخٜم٤م  اؾمخ، اعمُريبِّ ٧م اًمرَّ اًمثٌَّ

ٌقر،  ، اًمّمَّ ُ لمِّ اِهُد، اًمَقِرُع، اًمٕمٗمٞمُػ، اًمّمَّ ٚمٗمل، اًمٜم٤َّمصُح اعمتقاوع، اًم٘مدوة، اًمزَّ ًَّ اًم

ضمك،  ٦م، أطمُد أقمالم اهلدى، وُمّم٤مسمٞمح اًمدُّ إُملم، أؾمد اًمًٜم٦َّم، وسمٓمٌؾ ُِمـ أسمٓم٤مل إُمَّ

، ص٤مطم٥ُم -ٟمحًٌف واهلل طمًٞمٌف–ؾمالم، ٓ ل٤مف ذم اهلل ًمقُم٦َم ٓئؿٍ وأطمد ومرؾم٤من اإل

ائ٘م٦م، واعم١مًمٗم٤مت اًمرائٕم٦م، واًمنموطم٤مت اًمٜم٤مومٕم٦م، اًمتل ـم٤مرت يمؾَّ ُمٓم٤مر،  اعمّمٜمٗم٤مت اًمرَّ

اًمٌٚمدان وإىمٓم٤مر، وسمٚمٖم٧م اعمنمق واعمٖمرب، واٟمتٗمع اًمٜم٤مس هب٤م ٟمٗمٕم٤ًم يمٌػمًا، ذم ؾم٤مئر 

ُمت٤مزت سم٤مٕدًم٦م، واًمٍماطم٦م، واًمقوقح، سمٚمٖم٧م ُم١مًمٗم٤مشمف أيمثر ُِمـ شمًٕملم ُم١مًمٗم٤ًم، ا

 واًمًٝمقًم٦م.

اًمٙمٜمز اًمثٛملم ذم "، ووهق ذٌح واؾمع: ذطمف قمغم ُمٜمت٘مك اسمـ اجل٤مرود ٝم٤مومٛمٜم

حت٘مٞمؼ ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل "وذم مخس جمٚمدات،  "إضمقسم٦م قمغم أؾمئٚم٦م ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واًمزائريـ

ذم  "ضم٤مُمع إدًم٦م واًمؽمضمٞمح٤مت ذم أطمٙم٤مم إُمقات"وجمٚمدات،  ذم أرسمع "اًمّمٖمرى

اإلومت٤مء قمغم "ذم جمٚمد، و "إحت٤مف اًمٙمرام سم٠مطمٙم٤مم اًمزيم٤مة واحل٩مِّ واًمّمٞم٤مم"جمٚمد، و

وٞم٤مء "ذم جمٚمد، و "أطمٙم٤مم اجلٛمٕم٦م"وذم جمٚمد، ، "إؾمئٚم٦م اًمقاردة ُمـ ُدوٍل ؿمتَّك

 سمـ أمحد اًمديمتقر جلٝم٤مٓت اًمتٌٞملم"و، ذم جمٚمد "اعم٤ًمومريـوآداب اًم٤ًمًمٙملم ذم أطمٙم٤مم 
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 ذم ًمٞمس مم٤م اعمًٜمد اًمّمحٞمح يمت٤مب أظمٓم٤مء قمغمء أوقا  يمت٤مسمف ذم صؼمي ٟمٍماهلل

، ذم جمٚمد، "اعمحدصملم ومحقل يمت٥م اًمديمتقرقمغم ُمٜمٝم٩م ظمٓمقرة وُمدى، اًمّمحٞمحلم

 اًمثٛمراًمداي"وذم جمٚمد،  "اًمري٤مض اعمًتٓم٤مسم٦م ذم صحٞمح ووٕمٞمػ ُمٗم٤مريد اًمّمح٤مسم٦م"و

 ،"اًمؽميمَمي اسمـ وسملم سمٞمٜمف واعمح٤ميمٛم٦م ًمٚمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى اًمًٜمـ ذم ؾَّ قمِ أُ  ُم٤م سمتتٌع

اعم٤ٌمدئ "، و"شمقوٞمح اإلؿمٙم٤مل ذم أطمٙم٤مم اًمٚم٘مٓم٦م واًمْمقال"، و"أطمٙم٤مم اًمتٞمٛمؿ"و

احل٨مُّ واًمتحريض قمغم شمٕمٚمُّؿ أطمٙم٤مم "، و"اعمٗمٞمدة ذم اًمٗم٘مف واًمتقطمٞمد واًمٕم٘مٞمدة

 سمال ممراًمت٤مريخ قمغم وداإلؾمالم اًمرواومض أنَّ  قمغم اًم٘م٤مـمٕم٦م احلج٩م"و، "اعمريض

 وهمػمه٤م.  ،"ُمداومٕم٦م

تح٘مٞمؼ، ويمٜم٤َّم إذا سم٤مٟٓمٙم٤ٌمب قمغم اًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ، واًمتخري٩م، واًموىمد قمرومٜم٤مه 

ُمٜمزًمف اؾمت٘مٌٚمٜم٤م ذم ُمٙمتٌتف، ضم٤مًم٤ًمً قمغم ومراٍش ُمتقاوٍع، وُِمـ طمقًمف يٛمٞمٜم٤ًم  ذمدظمٚمٜم٤م قمٚمٞمف 

ـَ  ، ُمٗمتح٦ًم، يٜمٝمؾ ُمٜمٝم٤م حت٘مٞم٘م٤مً والرجي٤مً وذطم٤مً وشم٠مًمٞمٗم٤مً.وؿمَمًٓ وأُم٤مُم٤مً اًمٙمت٥ُم  وقمٜمده ُِم

ـَ اًمٕمٚمَمء.اًمٜمِم٤مط واًمٜمِّٝمٛم٦م ذم ذًمِ   َؽ ُم٤م ًمٞمس قمٜمد يمثػٍم ُِم

ويم٤من وُم٤م زال حيثُّٜم٤م يمثػمًا قمغم اًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ وٟمٗمع اعمًٚمٛملم، عمِـ يم٤من أهاًل 

٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٛمريمز ووضمد اًم٤ٌمطمثلم اؾمتٜم٤مر وضمٝمف،  ًمذًمَِؽ. وإذا دظَمَؾ اعمٙمت٦ٌَم اًمٕم٤مُمَّ

 واسمتًؿ، ىم٤مئالً: ُم٤م ؿم٤مء اهلل، ضمزايمؿ اهلل ظمػمًا. ويمثػمًا ُم٤م يدقمق ًمٜم٤م سم٤مًمتقومٞمؼ. 

ٕمٜمل يمثػماً قمغم ذًمؽ، ويم٤من إذا رأى زم سمحث٤مً ومِرَح يمثػماً،  ٤م قمٜمِّل أٟم٤م؛ ومٙم٤من يِمجِّ أُمَّ

مَ  ـَ اًمٌحقث زم، وطمثَّٜمل قمغم ٟمنمه وشمٌِمٌش ذم وضمٝمل، وىمدَّ  ُِم
ٍ
، وإذا اؾمتنمشمف ذم رء

ٌٜمل ومٞمف، وأؿم٤مر إزمَّ سمَم يٜمٗمٕمٜمل ظمالل سمحثل.   ، ورهمَّ ٚمف قمكمَّ  واعم١مًمٗم٤مت ؾمٝمَّ

٤مُمخ مجٞمَع ُم١مًمٗم٤ميت شُمٕمتؼم صمٛمرًة ُِمـ صمَمِر هذا اًمَٕمَٚمؿ احلؼُّ أنَّ و ًَّ اًمِمَّ ٥ٌم ذم ، وم٢مٟمَّف اًم

 يديف شمًع ؾمٜمقات )ُِمـ أواظمر اًمٕمٚمؿ قمغم يمت٤مسمتٝم٤م وإظمراضمٝم٤م، وىمد ـمٚم٧ٌُم 
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هـ( ومَٚمؿ أضِمد ُمٜمف إٓ اًمتِمجٞمع واًمتحٗمٞمز واًمٜمّمح 8342هـ إمم قم٤مم8322قم٤مم

ومؼ، واًمرمح٦م، واًمِمٗم٘م٦م، واًمتقضمٞمف،  أدقمق ًمف يمثػماً، أٟمَّٜمل واهلل يٕمٚمُؿ يّمح٥م ذًمؽ اًمرِّ

 .(8)اخلػم قمرَف اخلػَم ٕهؾِ أاًمٕمٚمُؿ واًمٕمٚمَمُء أن  وهذا طمؼٌّ قمكمَّ دم٤مهف، وقمغم هذا رسم٤َّمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٞمٜم٤م وٟمِم٠مٟم٤م قمٚمٞمف، وم٢منَّ اهلل شمٕم٤ممم طم٨مَّ قمغم ذًمؽ، وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  (8) ٟمٕمؿ؛ هذا اًمذي شمرسمَّ

، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [243]اًمٌ٘مرة: ﴾یی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئىئ  ىئ  ی  ﴿

ٌ»: وىم٤مل رؾمقُل اهلل  [.62]اًمرمحـ:﴾ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې﴿ َٓ

ٌافَّْاَسٌ ِر ُُ ٌَين َٓ ٌَمـٌ ٌاهللَ ُر ُُ سمرىمؿ ( وأمحد 3188)سمرىمؿ "اًمًٜمـ"ذم  رواه أسمق داود .«َين

ْؿٌ»: ، وىم٤مل(، قمـ أيب هريرة 3126) ُُ ََْعٌإِفَٔ ٌََلٌَمـٌَص اؾِئقُه،ٌؾِِْ٘ن َُ ٌَؾ َمًُروَؾاً

اَؾٖمُتُقهٌُ ـَ ؿٌَؿْدٌ ُُ َّٕ ٌبِِفٌَؾاْدُظقاٌفَُف،ٌَحتَّكٌَتُرواٌَأ اؾِئُقا َُ ٌَماٌَت  "اًمًٜمـ"ذم رواه أسمق داود . «ََتُِدوا

 .( وهمػمه، قمـ اسمـ قمٛمر 8623)سمرىمؿ 

ٌبذرتٌ؛ قمغم هذا ِهٟم٤م وُم٤م زًمٜم٤م وؾمٜمٌ٘مك إن ؿم٤مء اهلل، ظمالوم٤مً عم٤َِم ٟمجده هذه إي٤مم ا ؾَّ٘نَّ

ًاٌدمٌأوشاطٌبًِضٌضٌِةٌافًِؿ،ٌوخرجتٌظهابٌةٌؾاصِةٌمْٓؿ،ٌٌٓيًرؾقنٌباذ رةٌشٔئةٌِجدَّ

ّفٌ ِِّ َِٓؿ،ٌوفربََّمٌيٌَكٌيىِبٌافًِؿٌظذٌيِدٌمً ٕهِؾٌاخلِرٌخَرهؿ،ٌوٌٕٓهِؾٌافٍوؾٌؾو

،ٌؾٌٔتابف ِـّ ُبٌظِٔفٌطَٓرٌادَِج
ٌبًدهاٌيَِِ ةٌأصٍٓرٌأوٌشْقات،ٌثؿَّ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ  ذم أوؾم٤مط ظدَّ

دة،  واًمدقم٤مة إمم اهلل، ويٜمؿَّ قمٚمٞمف، ويًٕمك ذم شمِمقيف قمٚمٛمف ودقمقشمف سمٓمرٍق وُأظمرى ُمتٕمدِّ

يٕم٘مد احلٚم٘م٤مت ذم أوؾم٤مط اعمرايمز ًمتِمقيف ُمٕمٚمِّٛمف، ويمذا ذم اعمج٤مًمس، واًمٓمرىم٤مت، 

ـُ ذم اؾمت٘م٤مُمتف، وشم٤مرًة يٓمٕمـ ذم قمٚمِٛمِف، وشم٤مرةً   واعمحالت، ومت٤مرًة يٓمٕمـ ذم ٟمٞمَّتِِف، وشم٤مرًة يٓمٕم

 يٓمٕمـ ذم ُم١مًمٗم٤مشمف، وشم٤مرًة يٓمٕمـ ذم أظمالىمف، وٟمحق ذًمؽ.

يمؾِّ وم٤مؿمٍؾ ظم٤مئ٥م، وٓ  قُمٔمٛمك، وُمقسم٘م٦م يُمؼمى، وهل سمْم٤مقم٦مُ  ومال واهلل أنَّ هذه ضمريٛم٦مٌ 

ًا. ٤مء اًمٜم٤مس وأرذهلؿ، وَُمـ أراد اهلل هبؿ ذَّ ًَّ  شمّمدر هذه إومٕم٤مل إٓ ُِمـ أظِم

ٜمَػ ٓ ُيقومَّؼ، يٌ٘مك ومؽمًة ذم ا ًمٓمٚم٥م صمؿَّ يٍمومف اهلل شمٕم٤ممم، وًمرسمََّم زاغ وىمد رأي٧ُم هذا اًمّمِّ

ـَ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف. ُـّ أٟمَّف قمغم هدى، ومتت٘مٚم٥َّم قمٚمٞمف إُمقر، وهذه قم٘مقسم٦ٌم ُِم  = واٟمحرف وهق ئم
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وًمق أردتُّ أن أذيمر ىمّمص سمٕمض َُمـ هذا طم٤مًُمف جل٤مء ذم ُم١مًمٍَّػ، وًمٙمـ طمًٌٜم٤ُم أن ُٟمِمػم  =

 داي٦م، واحلٚمٞمؿ شمٙمٗمٞمف اإلؿم٤مرة.هبذا اًمٙمالم إؿم٤مرًة عمَِـ أراد اهلل ًمف اًمرؿمد واهل

صمؿَّ هذه إقمَمل ُم٤م شمّمدُر إٓ قمـ أٟم٤مٍس ىمد قمالهؿ اًمٙمؼُم، واًمٕمج٥م ، واًمٖمرور، واُمتألت 

 ىمٚمقهبؿ طم٘مدًا وطمًدًا، يمَم ىمد ؿم٤مهدتُّ ذًمَِؽ ُِمـ هذا اًمّمٜمػ اعمريض.

ؿمده صمؿَّ إنَّ ه١مٓء ٓ يرون ذم ُمٕمٚمِّٛمٝمؿ إٓ ؾمقًءا، ومٚمق شمٌ٘مك شمٕمٚمِّٛمف ؾمٜملم، وشمقضمٝمف، وشمر

إمم اخلػم وم٢مٟمَّف يرى ذًمَِؽ ُمٜمؽ ؾمٞمئ٤ًم، وًمق شمّم٥ّم ًمف اًمٕمٚمؿ ص٤ًٌَّم، يرى أٟمَّؽ ًم٧ًم ُمٗمٞمدًا، وإن 

ـِ ذم ٟمٞمَّتؽ ومٞمتَّٝمٛمؽ سم٤مًمري٤مء وطم٥ّم اًمًٛمٕم٦م  رأى ُِمٜمَؽ اخلػَم واًمٕمٚمَؿ اٟمت٘مؾ إمم اًمٓمَّٕم

واًمِمٝمرة!، أو يتَّٝمُٛمؽ سم٤مًمِٙمؼِم، واًمٕمج٥م، واًمٖمرور، وٟمحق ذًمؽ، سمؾ إذا مل ير إٓ أن 

ًَمَٗمَٕمَؾ،ٟم٤مهٞمَؽ قمـ سمٕمض اهلٗمقات واًمزٓت  ُمِمٞمتؽ وي٘مقل ومٞمؽ ُم٤م ًمٞمس ومٞمؽ،يٜمت٘مدَك ذم 

٤م ضمٜمَّتف اًمتل ئمٗمر هب٤م ويٓمػم هب٤م ومرطم٤مً، ومٞم٘مقم قمٚمٞمَؽ ويٗمٕمؾ ومٞمؽ  اًمتل ىمد حتّمؾ ُمٜمَؽ وم٢مهنَّ

ومٚمٞمس راوٞم٤ًم ، -وإن يم٤من هذا ُمٜمف-قمٜمد إظمقاٟمَِؽ سمَم ىمد ٓ يٗمٕمٚمف ؿمٞمٓم٤مٟمف إيمؼم إسمٚمٞمس، 

 . شمٕم٤ممم ُِمـ أشم٘مك اًمٜم٤مس وأظمِم٤مهؿ هلل قمٜمؽ وًمق يمٜم٧َم 

ًُّ  لمـقم أنَّ  َمـيم        ٚم٦مٌ ـيمٚمٞم ٥مـقمٞم ؾِّ ـيم قمـ ٤مـاًمّرو ـُ ـوقمٞم  ٤موي٤مـاعمً ديـشُمٌ طـخاًم

قم٤مة وإن ضم٤مءوا سمّمقرة إفمٝم٤مر اًمٜمُّّمح، سمؾ هؿ ُمٗمًدون  ه١مٓء ظمقارج قمغم اًمٕمٚمَمء واًمدُّ

ٜمػ، يمؿ ىمد  ىمقا، وزرقمقا قمغم صقرة ٟمّمح٤مء، ومال سم٤مرك اهلل ذم هذا اًمّمِّ أومًدوا، وومرَّ

 اًمٗمتـ ذم أوؾم٤مط اًمّم٤محللم.

ومٞم٠ميت هذا اًمّمٜمػ  إًمٞمف وحُيًـ إًمٞمؽ وشمثؼ سمف ويثؼ سمؽومٙمؿ ُِمـ أخ حُتٌُّف وحُيٌُّؽ، وحُتًـ 

ف اًمِمٞم٤مـملم ُِمـ ُم٤ًموئ اًمٔمٜمقن، واًمٖمٞم٦ٌم، واًمٜمٛمٞمٛم٦م، واًمتحريش ٜمُ ٘مِّ ٚمَ اًمٗم٤مضمر ومٞمٚم٘مل ُم٤م يُ 

٤مٟم٦ٍم، وأؾم٤مًم اسم٦م، ُمٔمٝمرًا اًمٖمػمة واًمٜمّمح، قمٚمٞمف سمّمقرٍة وُأظمرى، وسمٙمٚمَمٍت رٟمَّ ٞم٥م ضمذَّ

اًمٕمَمُم٦م، واًمثٞم٤مب واًمٚمحٞم٦م، اؾمتٖمؾ ؿمٝمرشمف سملم إظمقاٟمِِف ًميب َُمـ حيًدهؿ وحي٘مد قمٚمٞمٝمؿ 

شمٜم٤مومر  ٦م ذم اًمٓمَّٚم٥م، ومٞمحّمؾ ُم٤م حيّمؾ ُِمـُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واهلدى وآؾمت٘م٤مُم٦م واًمٜمٝمٛم

٦م آطمتٞم٤مط سمٕمد قمـ اخلػم وأهٚمف اًم٘مٚمقب، وُم٤ًموئ اًمٔمٜمقن، واًمٌُ  يـ، وذم احل٘مٞم٘م٦م حجَّ ًمٚمدِّ

ٕمقه ذم ؿم٤ٌمك اعمٕمتديـ، وأدظمٚمقه ذم زُمرة اعمٖمت٤مسملم واًمٜمَمُملم، وأىمؾُّ ُم٤م ومٞمف ص٤مر أوىم

 = .   ُمريض اًم٘مٚم٥م قمغم أظمٞمف، ويمٗمك هبذا ومتٜم٦ًم قمٚمٞمف، ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م
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٦ِم  حَّ َـّ قمغم ؿمٞمخٜم٤م سم٤مًمّمِّ وم٠مؾم٠مل اهلل سمٛمٜمِّف ويمرُمف، وومْمٚمف وضمقده وإطم٤ًمٟمف أن يٛم

واًمٕم٤مومٞم٦م، وأن ي٤ٌمرك ًمف ذم قمٚمٛمف وأهٚمف وُم٤مًمف وصحتف وقم٤مومٞمتف، وأن جيٕمٚمف ُم٤ٌمريم٤ًم أيٜمَم 

، وأن يٍمف قمٜمف اًمًقء واعمٙمروه، ويردَّه إًمٞمٜم٤م ؾم٤معم٤ًم، ويٜمٗمٕمٜم٤م سمٕمٚمٛمف،  يم٤من وطمٞمثَم طمؾَّ

 ىمدير، واحلٛمد هلل ربِّ اًمٕم٤معملم. إٟمَّف
ٍ
 قمغم يمؾِّ رء

* * * * * 
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قمٚمٞمٝمؿ أن يتَّ٘مقا  ٟم٤مصٌح ًمٜمٗمز وإلظمقاي ـمالب اًمٕمٚمؿ أن ٓ يّمٖمقا ًمٙمؾِّ ٟم٤مقمٍؼ، سمؾ وإيِّ  =

ٕم٤ممم، وأن حُي٤مومٔمقا قمغم قمٚمَمئٝمؿ وُمِم٤ملٝمؿ وإظمقاهنؿ ـمالب اًمٕمٚمؿ، وأن يزضمروا اهلل شم

هذا اًمّمٜمػ، وأن ٓ يٗمتحقا أيَّ ومجقٍة سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُمٕمٚمٛمٞمٝمؿ، طمتَّك ٓ يّمػم اًمٗمِمؾ ذم 

 اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة، وسم٤مًمت٤مزم حتّمؾ اًمٕم٘مقسم٤مت إًمٞمٛم٦م ُمـ ربِّ اًمًَموات وإرض.

دي وفُمٚمِؿ  وإنَّ َُمـ أصٖمك ًمٚمٛمٖمت٤مسملم واًمٜمَمُملم ـَ اًمؽمَّ وأهؾ احل٘مد واحلًد ُلِمك قمٚمٞمف ُِم

إظمقاٟمِِف، وسم٤مًمت٤مزم يزيغ اهلل ىمٚمٌَف، ويّمػم قمؼمًة عمَِـ اقمتؼم، سم٥ًٌم إصٖم٤مئف هلذا اًمّمٜمػ 

 اعمريض، واًمًالُم٦م ٓ يٕمدهل٤م رٌء.

ٍم، وأن يٗمْمحف ويدكَّ  َؾ ؾمٕمَل يمؾِّ وم٤مضمٍر ُمٖمت٤مٍب ٟمَمَّ هذا؛ وإيِّ أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٗمِمِّ

ف وخمٓمٓم٤مشمف، وأن يث٧ٌِّم ىمٚمقَب اًمّم٤محللم، ويٍمف قمٜمٝمؿ هذه اًمِمّٚم٦م اًمٗم٤مؿمٚم٦م، وأن  ًَ ُأؾُم

شمٜم٤م وقمٚمَمءٟم٤م وُمِم٤ملٜم٤م وـمالب اًمٕمٚمؿ اعمخٚمّملم اًمّم٤مدىملم، وأن ٓ جيٕمؾ ذم  حيٗمَظ ًمٜم٤م ُأظمقَّ

 .صدورٟم٤م هِمالً ًمٚمذيـ آُمٜمقا، واحلٛمد هلل ربِّ اًمٕم٤معملم
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ـَ ا ـَ  عمٕمٚمقِم ًمدى اجلٛمٞمعإٟمَّف ُِم ُملم ويمثػمًا ُِم أٟمَّٜم٤م مل ٟمٕمِرف إئٛم٦َم واًمٕمٚمَمء اعمت٘مدِّ

اعمت٠مظمريـ إٓ سمٌحقصمٝمؿ وُم١مًمَّٗم٤مَتؿ، وسم٤مًمت٤َّمزم ٟمًتٓمٞمع أن ٟمحٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ هب٤م، ومَم يدريٜم٤م 

ث أُمػُم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م، يمَم أٟمَّف ُم٤م يدريٜم٤م أنَّ سمنِم اعمريز  أنَّ اًمٌخ٤مري إُم٤مٌم حمدِّ

 ٤معم١مًمٗم٤مت اًمتل شمرمج٧م هلَم.سمَتَم، وضمٝمٛملٌّ زٟمديؼ، إٓ سمٛم١مًمٗم٤م

خُص إٓ سم٠مُمريـ:  إذًا؛ ٓ ُيٕمرف اًمِمَّ

 ٛم١مًمٗم٤مشمف وسمحقصمف.سم إول:إُمر 

 اًمث٤مي: سمؽممج٦ِم اعم١مًمِّٗملم ًمف. إُمر 

قن اًمٌح٨م قمـ طم٤مل اًمرضمؾ سمٛم١مًمٗم٤مشمف، إذا يم٤من ُمت٘مدُم٤مً قمٚمٞمٝمؿ،  واعمؽممجقن يت٘مّمَّ

٤م إذا يم٤من ُمت٠مظمراً، وذم قمٍمهؿ؛ وم٘مد جيتٛمٕمقن  سمف، ويٕمرومقن طم٤مًمف. ًمٙمٜمٝمؿ وإن أُمَّ

 إٓ سمقاؾمٓم٦م اعم١مًمٗم٤مت.
ٍ
 اضمتٛمٕمقا سمف ىمد ٓ يٕمرومقن قمٜمف يمٌػم رء

؛ إنَّ اعم١مًمٗم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمرصٞمٜم٦م اعمت٘مٜم٦م دًمٞمٌؾ قمغم ومِ٘مِف أصح٤مهب٤م،  وقمغم يمؾٍّ

ٜمٝمؿ ُِمـ ذًمَِؽ اًمٌمء اًمذي يمتٌقه، وٓ ٟمٕمٚمُؿ أطمدًا ي٘مقل: إنَّ هذه اعم١مًمٗم٤مت ٓ شمدلُّ  ومتٙمُّ

ؿ ٓ يٜمتٗمٕمقن هب٤م، ومل يقمغم قمٚمؿ  ٤م ؾم٥ٌٌم ًمٜمًٞم٤من ًأصح٤مهب٤م، وأهنَّ تٗمٞمدوا ُمٜمٝم٤م، وأهنَّ

!؛ إٓ ذم هذه أوٟم٦ِم إظمػمِة ُِمـ ُأٟم٤مٍس شمٚمقصم٧م ومٓمرهؿ، واٟمتٙم٧ًم ىمٚمقهبؿ، اًمٕمٚمؿ

 واٟم٘مٚم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ احل٘م٤مئؼ.

 ٓ ُِمـ أطمد صمالصم٦م أصٜم٤مف:إوٓ يّمدر هذا 

٤م طم٤مؾمٌد ىمد ُُمٚمئ ىمٚمٌف طم٘مداً وهمٞمٔم٤مً قمغم اعمًت ٜم٦َّم.إُمَّ ًُّ  ٘مٞمٛملم اًمث٤مسمتلم قمغم اًمٕمٚمؿ واًم

٤م ضم٤مهٌؾ ضمٝمالً ُمٓمٌ٘م٤ًم ُمٖمٌ٘م٤مً ُمقسم٘م٤مً.  وإُمَّ
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٤م وم٤مؿمٌؾ ذم اًمٕمٚمؿ واًمٌح٨م واًمتَّح٘مٞمؼ واًمت٠مًمٞمػ مل يٛمٙمٜمف اهلل ذم ذًمَِؽ؛ ومٞمٚمجئ  وإُمَّ

 إمم اًمتَّثٌٞمط، واًمتٌٓملء.

 وىمد ىمٞمؾ: )َُمـ ضَمِٝمَؾ ؿمٞمئ٤مً قم٤مداه( وإن يم٤من ًمٞمس قمغم إـمالىمف.

م ذِ وَُمـ ىمرأ يمالم إ ؿ يمرُ ئٛم٦م واًمٕمٚمَمء وقَمَرَف أطمقاهلؿ ومٞمَم شم٘مدَّ ٟم٤م ًمف قمِٚمَؿ أهنَّ

 ِؿ اإلٟم٤ًمن وُمٕمت٘مده وأظمالىمف سمٛم١مًمٗم٤مشمف.ٚمْ حيٙمٛمقن قمغم قمِ 

 ضُمِؾ سمٕمد ُمقشمِِف سمُِٙمت٥ٍُم ىم٤مل هالل سمـ اًمٕمالء : ُيًتََدلُّ قمغم قمْ٘مِؾ اًمرَّ

 .(8)صٜمََّٗمَٝم٤م، َوؿِمٕمٍر ىم٤مًَمُف، ويَمت٤مٍب أٟمِم٠مَُه ا.هـ 

 ؛ وم٢من وىم٤مل اًمٕمت٤َّميب مِّ : َُمـ َصٜمََع يِمت٤َمسم٤مً وم٘مد اؾمتنُِمف ًمٚمٛمدِح واًمذَّ

ـَ وم٘مد اؾمتُٝمِدَف ًمٚمحًد واًمٖمٞم٦ٌم،  ًَ ض ًمٚمِمتؿ، واؾمتُ٘مِذَف سمٙمؾِّ أطم وإن أؾم٤مء وم٘مد شمٕمرَّ

 .(2)ًم٤ًمن ا.هـ 

 ىمٚم٧ُم: وهذا هق اًمقاىمع ومٕمالً.

 يمالُمٝمؿ:وه٤م أٟم٤م ذا ؾم٠مذيمر ًَمَؽ سمٕمَْم٤ًم ُِمـ 

 وي٘مػ قمغم  ،ذم قمٚمؿ احلدي٨م رُ ُم٤م يتٛمٝمَّ  ىمؾَّ : ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي

سمٕمْمف  ووؿَّ ، فتَ ػ ُمتِمتِّ وأًمَّ  ،فىمَ ُمـ مجع ُمتٗمرِّ  إَّٓ  ؛ـ ومقائدهُمِ  ويًتثػم اخلٗملَّ  ،همقاُمْمف

وم٢من ذًمؽ اًمٗمٕمؾ مم٤م ي٘مقي  ؛وشمرشمٞم٥م أصٜم٤مومف ،واؿمتٖمؾ سمتّمٜمٞمػ أسمقاسمف ،إمم سمٕمض

وجيٞمد ، ويًٌط اًمٚم٤ًمن ،اًمٓمٌع ذُ ِمحَ ويَ ، يمل اًم٘مٚم٥مذْ ويُ  ،ويث٧ٌم احلٗمظ ،اًمٜمٗمس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤مُمعاجل٤مُمع ٕظمالق "أظمرضمف اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم  (8) ًَّ ( 2/214) "اًمراوي وآداب اًم

 اًمري٤مض. وهق صحٞمٌح.  –( ط: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 8164سمرىمؿ )

٤مُمع"أظمرضمف اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم  (2) ًَّ ( 2/214) "اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم

 اًمري٤مض.  –( ط: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 8163سمرىمؿ )
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والٚمٞمده إمم  ،يمرِ اًمذِّ  مجٞمَؾ  ويٙم٥ًم أيْم٤مً  ،ح اعمٚمتٌسويقوِّ  ،فتٌِ ويٙمِمػ اعمِْم  ،اًمٌٞم٤من

 :يمَم ىم٤مل اًمِم٤مقمر .آظمر اًمدهر

ــ ــقت ىم ــومٞمُ  قمٌ ـيٛم ــؿُ حِٞم ــ ل اًمٕمٚم  ؿُ هُ رَ ـذيم
 

 تقاـسم٠مُمـ قاشم٤مً ـؼ أُمــحــؾ يٚمـواجلٝم 
 

 

 .(8)ا.هـ 

 ويٜمٌٖمل أن يٕمتٜمك سم٤مًمتّمٜمٞمػ إذا : وىم٤مل اإلُم٤مم حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي

ٌودؿائَف ؛شم٠مهؾ ًمف ٌافًِؿ ٌظذٌحَائؼ ٌيىِع ٟمف يْمٓمره إمم يمثرة ٕ ،ويثٌتٌمًفٌ،ؾٌف

وُمتٗم٘مف  ،ئٛم٦ماضمٕم٦م وآـمالع قمغم خمتٚمػ يمالم إاًمتٗمتٞمش واعمٓم٤مًمٕم٦م واًمتح٘مٞمؼ واعمر

وُم٤م ٓ اقمؽماض  ،ريمٞمٙمفوضمزًمف ُمـ  ،وصحٞمحف ُمـ وٕمٞمٗمف ،وواوحف ُمـ ُمِمٙمٚمف

 .(2)ـ ا.ه ادجتٓدٌوبفٌيتهػٌادحَؼٌبهٍة ،قمٚمٞمف ُمـ همػمه

وم٢مذا ومٕمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه، وشمٙم٤مُمٚم٧م أهٚمٞمتف، واؿمتٝمرت ومْمٞمٚمتف؛ اؿمتٖمؾ : وىم٤مل 

سم٤مًمتّمٜمٞمػ، وضمدَّ ذم اجلٛمع واًمت٠مًمٞمػ، حم٘م٘م٤ًم يمّؾ ُم٤م يذيمره، ُمتثٌت٤ًم ذم ٟم٘مٚمف واؾمتٜم٤ٌمـمف، 

إيْم٤مح اًمٕم٤ٌمرات، وسمٞم٤من اعمِمٙمالت، جمتٜم٤ًٌم اًمٕم٤ٌمرات اًمريمٞمٙم٤مت، وإدًم٦م  ُمتحري٤م

 ػم خمؾ سمٌماًمقاهٞم٤مت، ُمًتققم٤ٌمً ُمٕمٔمؿ أطمٙم٤مم ذًمؽ اًمٗمـ، هم
ٍ
ُمـ أصقًمف، ُمٜمٌِّٝم٤ًم قمغم  ء

ؾٌذفؽٌتيٓرٌففٌاحلَائؼ،ٌوتُْنػٌادنُالت،ٌويىِعٌظذٌافٌقامضٌوحؾٌاًم٘مقاقمد؛ 

ادًوالت،ٌويًرفٌمذاهبٌافًَِمء،ٌوافراجحٌمـٌادرجقح،ٌويرتٍعٌظـٌاجلّقدٌظذٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤مُمعاجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي و"( اٟمٔمر: 8) ًَّ -( ط: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف 2/212) "آداب اًم

 اًمري٤مض.

 ( ط: دار اًمٗمٙمر.42-8/21) "اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب"اٟمٔمر:  (2)
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 حمضٌافتَِٔد،ٌويِتحؼٌبإئّةٌادجتٓديـ،ٌأوٌيَارهبؿٌإنٌوؾِّؼٌفذفؽ،ٌوباهللٌافتقؾٔؼ

 .(8)ا.هـ 

  ٌدمٌٕيرٌمـ: ذم شمرمجتف ًمإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل

ٌ.(2)ا.هـٌمًارؾفٌوشًةٌافًِؿ،ٌمـٌحمِفٌؿٌٌَِِظٌٌَماماإلٌهذاٌتقافٔػ

أطمد :اًم٘مػمواي رؿمٞمؼ سمـ ٚمحًـًمذم شمرمجتف  اًمّمٗمدي وىم٤مل 

ٌهذهٌظذٌوؿٍُتٌٌوؿد :-ذيمر سمٕمض ُم١مًمٗم٤مشمف وىم٤مل صمؿ– ... اًمِمٕمراء إوم٤موؾ اًمٌٚمٖم٤مء

ٌالظفواضٌٌِّ،إدبٌدمٌتٌحرهٌظذٌتدلٌؾقجدهتاٌ:مجًٔٓاٌادذـقرةٌوافرشائؾٌٍاتادهٌَّْ

ٌ.(4)ا.هـ َدافٌٌَّْدمٌرهوتٌحهٌٌ،افٍـٌهذاٌفقادٌوَِٕفٌ،افْاسٌـالمٌظذ

 يم٤من : اًمِم٤مـمٌل اعم٘مرئ اًمِم٤مومٕمل  ومػمه سمـ ٚم٘م٤مؾمؿذم شمرمجتف ًم وىم٤مل 

 ،وقمٚمٚمٝم٤م اًم٘مراءات ذم سم٤مرقم٤مً  ،اًمٗمٜمقن يمثػم ، اعمحٗمقظ واؾمع ،ذيمٞم٤مً ، حم٘م٘م٤مً  ،قمالُم٦م ،إُم٤مُم٤مً 

ٌتدلٌشؿوافرٌٌَّافَراءاتٌدمٌوؿهٔدتاهٌ،اًمٕمرسمٞم٦م ذم أؾمت٤مذاً  ،اًمٕمٜم٤مي٦م يمثػم ،ًمٚمحدي٨م طم٤مومٔم٤مً 

 .(3)ا.هـ افنًراءٌؾحقلٌهلَمٌوخوعٌافرـٌانٌهبَمٌشارتٌوؿد،ٌرهتٌحهٌٌظذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٗمٙمر.8/41) "اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.  –( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 82/42) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (2)

 .  (8643)ص: "اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت": اٟمٔمر (4)

 .  (4221)ص: "ذم سم٤مًمقومٞم٤متاًمقا": اٟمٔمر (3)
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 ذم ُمٗمٞمدٌ  ٌػ ُمّمٜمَّ  وًمف: جكم ذم شمرمجتف ًمٚمح٤مومظ اًمٕمِ وىم٤مل اًمذهٌل 

ٌ ومقائد ُمٜمف وقمٚم٘م٧م ،ـم٤مًمٕمتف ،"واًمتٕمديؾ اجلرح" ٌوشًةًٌْة،بافّهٌٌرهتٌحهٌٌظذٌتدله

 .(8)ا.هـ  حٍيف

  يـ اًمًٌٙمل ٌفف: ذم شمرمجتف ًمٚمح٤مومظ اسمـ قم٤ًميمر  ىم٤مل شم٤مج اًمدِّ

ٌوأـثرٌجمِدةٌثَمٕغٌدمٌ"افنامٌتاريخ" ٌ،قمٜمف قمجز وإٟمَم ،همػمه يٙمتٛمف مل قمَم ومٞمف أسم٤من،

ٌاإلمامٌهذاٌوصؾٌمرتٌةٌأيٌٌِّإػٌظرفٌافُتابٌهذاٌضافعٌـمٌَو ،ٌ ،ٌٌاريٌَّافثهٌٌواشتَؾَّ

ٌأيبٌاإلمامٌإػًٌٕبٌؾَٔمٌادٍسىٌـذبٌتٌٔغ"وٌ"إضراف"ٌوفف.ٌَممافتٌٌَّبدرٌوماريض

.هـ ا حم٤موي٩م إٓ إًمٞمٝم٤م ٤مظاحلٗمَّ  ُم٤م وؾقائدٌوختاريجٌتهإٔػٌوظدةٌ"إصًريٌاحلًـ

(2) . 

 ًقمغم أىمٌؾ : ذم شمرمجتف ًمٚمٕمالُم٦م اًمًٌٙمل  قـمل ٞموىم٤مل اًم 

ٌٌوتهإٍٔفٌ،ٌُمّمٜمٗم٤مً  ومخًلم ُم٤مئ٦م ُمـ أيمثر وصٜمػ واًمٗمتٞم٤م اًمتّمٜمٞمػ ٌدمٌرهتٌحهٌٌذظٌتدله

 .(4)ـ ا.ه افًِقمٌدمٌباظفٌوشًةٌٌِ،وؽرهٌاحلديث

إٟمَّف رمح٦ُم اهلل قمٚمٞمف ذم شمرمجتف ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ  ىم٤مل سمٙمر أسمق زيد و :

ٌؿدُمقؾمققم٦ٌم قمٚمٛمٞم٦ٌَّم ه٤مئٚم٦ٌم، وطم٤مومٌظ ُمدهٌش،  ٌومٗفٌِّػٌمُثٌِر، ٌؼ، ِّّ َصَحـٌٌوباحٌثٌمتً

 .ادُتٌةٌاإلشالمٔةٌبافُثرٌمـٌمٗفٍاتفٌدمٌظامةٌظِقمٌافؼيًة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.  -ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  (82/226) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء": اٟمٔمر (8)

 ( ت: قمٌد اًمٗمت٤مح احلٚمق.  3/286ًمٚمًٌٙمل ) "ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى"اٟمٔمر:  (2)

 (.  422)ص: "ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ"اٟمٔمر:  (4)
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... واسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ؿمديد اعمح٦ٌَّم ًمٚمٕمٚمؿ ويمت٤مسمتف، ومال قَمَج٥َم إذا رأيٜم٤م 

قن سم٤مًمذيمر ذم شمرمجتف: اىمتٜم٤مَءه ًمٚمٙمت٥م، وهلٗمف قمغم ذًمؽ، وأٟمَّف اىمتٜمك ُم٤م ٓ  ُمؽممجٞمف لّمُّ

 حيَم وُم٤م مل حيّمؾ ًمٖمػمه.

ٌِمـٌ ٌواحدًا ٌيَرأ ٌَمـ ٌؾ٘نَّ ٌذفَِؽ: ٌظذ ٌادادي ٌافدفٔؾ ٌتًٌُْا ٌافًِّٔة وآثاره

ضالعٌادذهؾٌظذٌضائٍٍةٌـٌرةٌٍِمـٌـتبٌفَٔؿٌرمحفٌاهللٌتًاػٌيرىٌؾٔفٌاإلمهٍَّْاتٌابـٌا

 ... ادُتٌةٌاإلشالمٔةٌظذٌاختالفٌؾْقَّنا

ٌافًجٌٔةٌظذٌحندٌإدفةٌ ٌوافَدرة ٌدمٌمٗفٍاتف ٌادادة وذـرٌاخلالفٌوهؾٌؽزارة

ٌبف ٌاإلٌوافَائؾ ٌٕتٔجة ٌظقامؾٌإٓ ٌِمـ ٌاهلل ٌآتاه ٌما ٌمع ٌادتتابًة ٌاددهشٌوافَراءة ضالع

افتحهٔؾ:ٌمـٌافذـاءٌادٍرط،ٌواحلاؾيةٌادذهِة،ٌواجلامًٔةٌافٌريٌة،ٌوافهدقٌمعٌاهللٌ

ـٌِ َِ ٌوافً ِّ  .دمٌافنِّ

اٌافتٖفٔػٌؾٓقٌمقضـٌاجلَملٌواجلاللٌواجلاذبٔةٌافٌريٌةٌدم...  ٌحٔاةٌابـٌافَِّٔؿٌوأمَّ

رسٌ ٌبافدَّ ٌافْاس ٌيتجاذهبا ٌؿرون ٌشًٌة ٌمدى ٌظذ ٌٕجّٓا ٌادتٖفؼ ٌافالمًة، افًِّٔة

اٌباجلِِّةٌحمّؾٌإوافٍحصٌوافَراءةٌواإلؿر ظجاٍبٌِمـٌإٔهارهٌوخهقمفٌار،ٌويٍُلٌأَّنَّ

ٌشقاء. ٌظذٌحدٍّ

ٌبغٌ: )(8)وذم ذًمؽ ي٘مقل احل٤مومظ اسمـ طمجر  ٌؾٔٓا ٌمرؽقٌب ٌتهإٍٔف وـؾه

 (.افىقائػ

ويمٞمػ ٓ يرهم٥م ومٞمٝم٤م اعمًٚمُؿ وومٞمٝم٤م شمٞمًػم اًمقطمٞملم، وحترير إطمٙم٤مم، 

٥ِم اعمذاه٥م وآٟمتّم٤مر  وإظمراضمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس قمذسم٦ًم ٟم٘مٞم٦ًَّم ُِمـ زيِغ اًمٕم٘م٤مئد، وشمٕمّمُّ

ذًمؽ  "زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد"ًمٚمٓمقائػ، وًمق مل يٙمـ ُِمـ ُم١مًمٗم٤مشمف إٓ يمت٤مسمف: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رر اًمٙم٤مُمٜم٦م"ىم٤مل اًمِمٞمخ سمٙمر:  (8)  (..  3/22)"اًمدُّ
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ُمٝم٤مت إطمٙم٤مم وطم٘م٤مئؼ اًمٗم٘مف وأصقل اًمٙمت٤مب اًمٜم٤مومع اعمٕمٓم٤مر. ويمت٤مسمف اجل٤مُمع ٕ

ك:  ِج٥ُم وُيٓمِرب. ٕم، وهمػممه٤م مم٤َّم يُ "إقمالم اعمقىمٕملم"اًمتنميع وطمٙمٛمتف وأهاره اعمًٛمَّ

وفقٌَلٌيُـٌمْٓاٌإٌٓهذانٌافُتابٌفٍُك:ٌؾُٔػٌوؿدٌمألٌادُتٌةٌاإلشالمٔةٌبافًديدٌ

ٌما ٌظـ ٌجمّقظٓا ٌيزيد ٌافتل ٌوادتقشىة ٌوادختكة ٌادٗفٍاتٌافىقال ـَ ٌدمٌِم ٌـتاٍب ئة

ٌافًِؿٌِ ـَ  . (8)ومرمحف اهلل رمح٦ًم واؾمٕم٦ًم وريض قمٜمف ا.هـ ...  ؾْقٍنٌصتَّكٌِم

 ومؼمع وومْمؾ ذم ومٜمقٍن ذم شمرمجتف ًمٚمٛمرداوي وىم٤مل اًمٕمٚمٞمٛمل ... :

ٌُؾتَِحٌظِٔفٌبافتهْٔػ،ٌؾهَّْػٌـتٌاًٌـثرةٌُمـ اًمٕمٚمقم، واٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م اعمذه٥م ،ٌثؿَّ

ٌمٍٔدة ٌجِِٔة ٌافًِقم ٌإٔقاع  "اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف"، أقمٔمٛمٝم٤م دم

 أرسمٕم٦م جمٚمدات ...

ةٌؾّٓف،ٌوـثرةٌاضِّالظف رٌمهٍِّْف،ٌوشًِةٌظِّف،ٌوؿقَّ ، وعم٤َّم ومرغ ؾٓقٌدفٌٔؾٌظذٌتٌحه

يـ اًمٙمٜم٤مي  163ُمـ شمّمٜمٞمٗمف ؾمٜم٦م ف سمف إمم اًم٘م٤مهرة ذم أي٤مم ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة قمّز اًمدِّ شمقضمَّ

ي٤مِر وقمروف قمٚمٞمف، وم٠مصمٜمك قمٚمٞمف، وأَُمَر  ِه ذم اًمدِّ مج٤مقم٦َم احلٜم٤مسمٚم٦م سمٛمٍم سمٙمت٤مسمتف وٟمنْمِ

 اعمٍمي٦م ...

ـِ ٟمٞمَّتِِف  ًْ واٟمتٗمع اًمٜم٤مس سمٛمّمٜمٗم٤مشمف، واٟمتنمت ذم طمٞم٤مشمف، وسمٕمد ووم٤مشمف سمُح

 .(2)وإظمالصف، وىمّْمِدِه اجلٛمٞمؾ ... ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-28-22و1ًمٚمِمٞمخ سمٙمر أسمق زيد )ص: "اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهللاًمت٘مري٥م ًمٗم٘مف "اٟمٔمر:  (8)

 (.  62-21و24

٦م"ٟم٘مالً ُِمـ يمت٤مب  "ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م"اٟمٔمر:  (2) ًمًٞمد اًمٕمٗم٤مي  "صالح إُم٦م ذم قمٚمق اهِلٛمَّ

 سمػموت.  –( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 8/268-262)



ٌَْح٨ِم َواًمت٠َّمًمِٞمػ    خِلَقِض هِمََمِر اًم

 

049 

 

  ذم شمرمجتف  وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ آل اًمِمٞمخ

ٗم٤مٍت ٟم٤مومٕم٦م، ضمٚمٞمٚم٦م أًمََّػ : ًمٚمِمٞمخ ؾمٚمٞمَمن آل اًمِمٞمخ ِهًفٌُم١مًمَّ ٌتو ٌظذ ٌتدله ،

 .(8)ا.هـ  ورشقخٌَؿَدِمِفٌدمٌافًِقم

َع : ي وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قم٘مٞمؾ طمٗمٔمف اهلل ذم شمرمجتف ًمٚمٕمالُم٦م اًمًٕمد َذَ

ـَ اًمٗمٜمقن،  راً، وىمد أًمََّػ ذم يمثػٍم ُِم ِفٌٌذم اًمت٠مًمٞمػ ُمٌٙمِّ ِّ ٌظِ ٌظذٌشًة ٌدفٌٔؾ وهذا

فٌِ ِّ َِ  .وشٔالنٌَؿ

ؾٌـتَُبٌصٔخْاٌوجدهٌدؿَٔاًٌدمٌظٌاراتف،ٌمًتقظٌاًٌمقوقظاتف،ٌخافٔاًٌ...  ٌتٖمَّ ـْ َوَم

ٌبٌحثف َِِِّة ٌاحلنقٌوافتىقيؾ،ٌمَتكًاٌظذٌافٍقائدٌادتً ـَ وؿدٌيُقنٌذفؽٌؾتحاًٌ، ... ِم

ٌاهللٌ ـَ ؾافرجؾٌصافح،ٌؤٕتفٌصاحلة،ٌوؿهدهٌإولٌوإخرٌٍُٕعٌ، -تٌاركٌوتًاػ–ِم

، ومٚمٝمذا قمِٚمَؿ اهللُ ِصْدىَمُف ومٗمتح قمٚمٞمف هبذه اًمٗمتقطم٤مت اعم٤ٌمريم٦م ظـٌإٕإٔةادًِّغٌبًٔدًاٌ

 .(2)ا.هـ 

 إنَّ ًمٚمٗم٘مٞمف ص٤مًمح سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل اًمِمٞمخ ذم اإلُم٤مم إًم٤ٌميوىم٤مل :

ُمآصمر ذم ٟمٍمِة اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م، وُمٜمٝم٩م أهؾ احلدي٨م، وًمف ُم١مًمٗم٤مٌت قمٔمٞمٛم٦ٌم قمديدٌة ذم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-٦م ( ط: دار اًمٞمَمُم42ًمٕمٌد اًمرمحـ آل اًمِمٞمخ )ص: "ُمِم٤مهػم قمٚمَمء ٟمجٍد وهمػمهؿ"اٟمٔمر:  (8)

 اًمري٤مض.  

( ط: 31-42ًمٕمٌد اهلل سمـ قم٘مٞمؾ )ص: "اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي يمَم قمرومتف"اٟمٔمر:  (2)

 اًمري٤مض.  -ُمدار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم 
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ـَ اًمْمٕمٞمػ، وَأصَمرُ ظمدُم٦م احلدي٨م، ومتٞمٞمز احلدي٨م  ذم اًمٕم٤ممَل اإلؾمالُمل  هاًمّمحٞمح ُِم

ةٌبّآثرهٌاجلِِٔةيمٌػٌم،  ٌِمـٌظَِمءٌإمَّ  . (8)ا.هـ  وُيًده

 ىم٤مل أطمُد قمٌد اًمٕمزيز اًمًدطم٤من ذم شمرمجتف ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمي وىم٤مل :

وًم٘مد رأي٧ُم أنَّ اًمِمٞمخ ٓ هَيِدُر ُِمـ وىمتف ؿمٞمئ٤مً، أوىم٤مت اًمراطم٦م واحل٤مضم٤مت ... شمالُمٞمذه: 

تََبٌوأفََّػٌأـثَرٌِمـٌمخسٌظؼةٌشاظةٌدمٌافٔقمٌوافِِٔة،ٌاًمتل ٓ سمدَّ ُمٜمٝم٤م،  ـَ وربََّمٌضافعٌو

ٌأـُزٌصاهٍدٌ ِرِه،ٌؾٓذاٌإٕتاجفٌافًِّله ُّ َؽ،ٌوفَدٌباركٌاهللٌدمٌوؿتفٌوُظ
ٌِمـٌذفِ وربََّمٌأـثََر

 .(2)ا.هـ  ٌذفؽظذ

  ذم ُمٕمرض اًمثٜم٤مء قمغم يمت٤مب ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م – وىم٤مل اإلُم٤مم اًمقادقمل

وم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم ُم٤م يمتٌف اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ حيٞمك سمـ : -اًمتٞمٛمؿحيٞمك احلجقري أطمٙم٤مم 

ذم اًمتٞمٛمؿ، ومقضمدشمف طمٗمٔمف اهلل ىمد أودع ومقائد شمِمد هل٤م اًمرطم٤مل؛ ُمـ  قمكم احلجقري

مماٌيدلٌظذٌتٌحرهٌدمٌيمالم قمغم احلدي٨م، وقمغم رضم٤مل اًمًٜمد، واؾمتٜم٤ٌمط ُم٤ًمئؾ وم٘مٝمٞم٦م 

ٌظّؾٌ ٌيٍقق ٌافٌاب ٌهذا ٌدم ٌظِّف ٌإن ٌؿِت: ٌإذا ٌأبافغ ٌوفًت ٌوافٍَف، ٌاحلديث ظِؿ

ٌافٌابٌمـٌبٔانٌحالٌـؾٌحديثاحلاؾظٌ ٌوفًتٌٌدمٌافٍتحٌدمٌهذا وبٔانٌدرجتف،

أظْلٌأنٌإخٌافٍاوؾٌحئكٌأظِؿٌمـٌاحلاؾظٌدمٌظِؿٌاحلديث،ٌوفُـٌإخٌحئكٌأتَـٌ

ماٌـتٌفٌدمٌهذاٌافؼحٌادٌارك،ٌأظْلٌرشحٌمْتَكٌابـٌاجلارود،ٌوافزـةٌمـٌاهللٌؾجزىٌ

 ؾم٠مل اهلل أن يقومؼ أظم٤مٟم٤م حيٞمك عمقاصٚم٦م اعمًػم ذم ظمدُم٦م ؾمٜم٦م٠موم ، وأظمػماً  ًاهللٌاجلّٔعٌخرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: 228ًمٚمِمٞمخ اًمًدطم٤من )ص: "اإلُم٤مم إًم٤ٌمي دروٌس وُمقاىمُػ وقِمؼَمٌ "ٟم٘مالً ُِمـ:  (8)

 اًمري٤مض.  -دار اًمتقطمٞمد ًمٚمٜمنم 

-( ط: دار اًمتقطمٞمد ًمٚمٜمنم 822)ص: "وقِمؼَمٌ اإلُم٤مم إًم٤ٌمي دروٌس وُمقاىمُػ "اٟمٔمر:  (2)

 اًمري٤مض.  
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 إٟمف قمغم يمؾ رء ىمدير ، وأن يٜمٗمع سمف وسمَم قمٛمٚمف اإلؾمالم واعمًٚمٛملمرؾمقل اهلل 

 .(8)ا.هـ

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)اعم٘مدُم٦م(ًمِمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م احلجقري  "ؿتٞمٛمُّ أطمٙم٤مم اًم"اٟمٔمر:  (8)



ٞمَِئ٦ُم اجلَقِّ اًمٚمَّٓمِٞمػ                                  ََتْ

 

052 

 

: فِي)
ٌ
بة
َ
ائدِ  ث

َ
ى
َ
طِ ف

ْ
ع
َ
سِ ث
ْ
بزِ ذِك

َ
حِو
َ
ألِيفِ و

َّ
الت
َ
جِ و

ْ
ذ
َ
 (الج

َم ُِمـ أىمقال إئٛم٦م واًمٕمٚمَمء وُمِم٤ميخ اًمٕمٚمؿ ٟمًتٗمٞمد ومقائد يمثػمةً   ُِمـ ظمالل ُم٤م شم٘مدَّ

٤م ، ذًمؽذم اإلىم٤ٌمل قمغم اًمٌح٨ِم واًمت٠َّمًمٞمػ عمَِـ يم٤من أهالً ًم يمِر؛ ٕهنَّ ـِ اًمذِّ وهل همٜمٞم٦ٌَّم قم

ؾمٜمذيمُر ُم٤م ينَّ اهلل ُمٜمٝم٤م ٟم٘مالً ُِمـ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ، رٌء ُُمًٚمٌَّؿ ومٓمرًة وسمداه٦ًم، إٓ أٟمَّٜم٤م 

 صمؿَّ ُٟمٚمخّمٝم٤م ذم ٟم٘م٤مٍط.

 ىمؾ اسمٜمف حيلم سمـ ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم اًمذهكم ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي :

وسملم  ،ذم اًمّمٞمػ اًمّم٤مئػ وىم٧م اًم٘م٤مئٚم٦م وهق ذم سمٞم٧م يمتٌف قمغم أيب دظمٚم٧ُم :حمٛمد 

هذا وىم٧م اًمّمالة ودظم٤من هذا اًمناج  !سم٧ِم أي٤م  :وم٘مٚم٧ُم  ،ػوهق يّمٜمِّ  ،يديف اًمناج

ًَّ  ،سم٤مًمٜمٝم٤مر ٌبٌُ:وم٘م٤مل زم ،قمـ ٟمٗمًؽ ٧َم ومٚمق ٟمٗم ٌوٌلْيا ٌمعٌرشقلٌاهللٌأتَقلٌهذا ٌٕا

 .(8)ا.هـ وأصحابفٌوافتابًغ

ذم قمٚمؿ احلدي٨م رُ ُم٤م يتٛمٝمَّ  ىمؾَّ : ىم٤مل اإلُم٤مم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي و، 

، فتَ ػ ُمتِمتِّ وأًمَّ  ،فىمَ ُمـ مجع ُمتٗمرِّ  إَّٓ  ؛ـ ومقائدهُمِ  ويًتثػم اخلٗملَّ  ،وي٘مػ قمغم همقاُمْمف

ؾ٘نٌذفؽٌافًٍؾٌمماٌ؛وشمرشمٞم٥م أصٜم٤مومف ،واؿمتٖمؾ سمتّمٜمٞمػ أسمقاسمف ،سمٕمْمف إمم سمٕمض ووؿَّ 

وجئدٌ،ٌويًٌطٌافًِانٌ،افىٌعٌُذٌنَحٌويٌَ،ٌـلٌافَِبْذٌويٌٌُ،ويثٌتٌاحلٍظٌ،يَقيٌافٍْس

ٌٌ،فتٌٌِويُنػٌادْنٌٌ،افٌٔان ٌإػٌٌ،ـرٌِافذٌٌِّمجَٔؾٌٌويًُبٌأيواًٌٌ،حٌادِتٌسويقوِّ وختِٔده

ٌ:ـَمٌؿالٌافناظرٌ.آخرٌافدهر

ٌؿٌُهٌُرٌَوذـووٌلٌافًِووؿٌُحِٔووؾٌٌُٔقمٌٌويّووقتٌؿوو
ٌ

ٌتقاوبٖموٌقاتاًٌوؼٌأمووحووؾٌيِوواجلٌٓ
ٌ

ٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.212-82/231) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"(3/812) "شم٤مريخ سمٖمداد"اٟمٔمر:  (8)
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 .(8)ا.هـ 

ُؾ ص٤مطمٌَف، ويرضمع ذم واوٕمف سم٠مُمقٍر، ُمٜمٝم٤م:: وىم٤مل   اًمٙمت٤مُب ىمد ُيٗمْمِّ

أن اًمٙمت٤مَب ُي٘مرأ سمٙمؾِّ ُمٙم٤مٍن، وئمٝمر ُم٤م ومٞمف قمغم يمؾِّ ًم٤ًمٍن، وُمقضمقٌد ذم يمؾِّ 

زُم٤من، ُمع شمٗم٤موت إقمّم٤مر، وسُمٕمد ُم٤م سملم إُمّم٤مر، وذًمؽ أُمٌر ُمًتحٞمٌؾ ذم واوع 

اًمٕم٤ممل، وشمٌ٘مك يمتٌف، ويٗمٜمك اًمٕم٘مؾ، وىمد يذه٥م اًمٙمت٤مب واعمٜم٤مزع سم٤معم٠ًمًم٦م واجلقاب، 

ويٌ٘مك أصمره، وًمقٓ ُم٤م َرؾَمَٛم٧م ًمٜم٤م إوائؾ ذم يمتٌٝم٤م، وظمٚمدت ُمـ ومٜمقن طمٙمٛمٝم٤م، 

ودوٟم٧م ُمـ أٟمقاع ؾمػمه٤م، طمتك ؿم٤مهدٟم٤م سمذًمؽ ُم٤م هم٤مب قمٜم٤َّم يًػمٟم٤م، وقمرومٜم٤م ُم٤م مل ٟمٙمـ 

ًمٜمٕمرومف إٓ هبؿ، وسمٚمٖمٜم٤م إُمد إىمَم سم٘مري٥م رؾمقُمٝمؿ، إذاً حلن ـمالب احلٙمٛم٦م، 

ٟم٘مٓمع ؾمٌٌٝمؿ قمـ اعمٕمروم٦م، وًمق أجلٞمٜم٤م إمم ُمدى ىمقشمٜم٤م وُمٌٚمغ ُم٤م شم٘مدر قمغم طمٗمٔمف وا

ظمقاـمرٟم٤م وشمريمٜم٤م ُمع ُمٜمتٝمك دم٤مرشمٜم٤م؛ عم٤م أدريمتف طمقاؾمٜم٤م، وؿم٤مهدشمف ٟمٗمقؾمٜم٤م؛ ًم٘مٚم٧م 

اهلٛم٦م، ووٕمٗم٧م اعمٜم٦م، وُم٤مشم٧م اخلقاـمر، وشمٌٚمد اًمٕم٘مؾ، وٟم٘مص  اعمٕمروم٦م، وىمٍمت

ٕم٤ًم، وجي٥م شمٙمٚمٗمقه ُمـ ذًمؽ أطمًـ ُمقىم اًمٕمٚمؿ، ومٙم٤من ُم٤م دوٟمف ذم يمتٌٝمؿ أيمثر ٟمٗمٕم٤مً، وُم٤م

ؾمتْم٤مء سم٠مٟمقارهؿ، وم٢من اعمرء ُمع ُمـ أطم٥م، وًمف أضمر ُم٤م اطمت٥ًم آىمتٗم٤مء ٔصم٤مرهؿ، وآ

 .(2)ا.هـ

 ٌٍٕعٌأنٌٌَّافَقيؿٌافرأيٌمـٌرأيُتٌ: وىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اًمرمحـ سمـ اجلقزي

ٌادتًِّغ،ٌمـٌظدداًٌٌظّريٌدمٌفٌُأصاؾٌٌِٕنٌٌ:بادناؾٓةٌافتًِٔؿٌٍٕعٌمـٌأـثرٌتهإٔػاف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤مُمع"اٟمٔمر:  (8) ًَّ -( ط: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف 2/212) "اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم

 اًمري٤مض.

 سمػموت.-( ط: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م 883)ص: "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (2)
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ٌبتهإٔػٌافْاسٌإتٍاعٌأنٌهذاٌودفٔؾٌ.بًدٌخَِقاٌماٌَتلٌٌٓخَِاًٌٌبتهٍْٔلٌفٌُوأصاؾٌِ

 .مناخيٓؿٌمـٌيًتٍٔدوٕفٌبَمٌإتٍاظٓؿٌمـٌأـثرٌادتَدمغ

َفٌفُنٍٓا...  ٌظِٔٓاٌَمـٌصاءٌِمـٌظٌاِدهٌوُيقؾِّ ٌوجؾَّ  وإَٕمٌهلٌأهاٌرٌيىِعٌاهللٌظزَّ

 .(8)ا.هـ 

ِؾ سم٤مًمّمالة واًمّمقم قمـ وىم٤مل  : ... وإنَّ ُِمـ شمٖمٗمٞمؾ سمٕمض اًمٕمٚمَمء إيث٤مره ًمٚمتٜمٗمُّ

ًِفٌِشمّمٜمٞمػ اًمِٙمت٤مِب، أو شمٕمٚمٞمؿ قمٚمٍؿ يٜمٗمع؛  ٌٍٕ ٌزماُن ٌويّتده ُف، ًُ ٌري ٌيُثر ٌَبْذٌر َؽ
ٌذفِ  ٕنَّ

 .  (2)ا.هـ 

  عم٤َّم اٟمتنم اإلؾمالم، اإلُم٤مم أسمق اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سمـ إصمػم اجلزري :

ىم٧ِم اًمّمح٤مسم٦ُم ذم إىمٓم٤مر، ويمثرت اًمٗمتقح، وُم٤مت ُمٕمٔمُؿ  واشمًَّٕم٧م اًمٌالد، وشمٗمرَّ

ٌُط؛ اطمت٤مج اًمٕمٚمَمُء إمم شمدويـ  ق أصح٤مهبؿ وأشم٤ٌمقمٝمؿ، وىمؾَّ اًمْمَّ اًمّمح٤مسم٦م، وشمٗمرَّ

ٌئٌب،ٌاحلدي٨م وشم٘مٞمٞمده سم٤مًمٙمت٤مسم٦م؛  ـَ ه ٌاخلاضرٌيٌٍؾ،ٌوافذِّ ٌؾ٘نَّ اٌإصؾ، وفًّريٌإَّنَّ

ـَرٌُُّيّؾ،ٌوافَِؿٌحيٍُظٌوٌُٓيًْكواف  . ذِّ

دَِاٌ... ُم٤م ِزًم٧ُم أشمتٌَّع يُمت٥َم احلدي٨م، وأـمٚمٌٝم٤م رهم٦ًٌم ذم ُمٕمرومتف، واإلطم٤مـم٦م سمف، 

ٌمىِقٍب،ٌوأدرـُتٌؾٔٓاٌ ٌبًقنٌاهللٌؾٔٓاٌـؾَّ يـ،ؾقجدته يِزمْلٌِمـٌأمقرٌاإلشالمٌوافدِّ

ٌمرؽقٍبٌ  .(4)ا.هـ  بِىٍفٌـؾَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 288-282)ص: "صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.–( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 31-33)ص:  "صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر:  (2)

ط: ُمٙمت٦ٌم احلٚمقاي، ( 34و8/32) "ضم٤مُمع إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل"اٟمٔمر:  (4)

 وُمٓمٌٕم٦م اعمالح، وُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من.
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 سم٤مًمتّمٜمٞمػ إذا  لويٜمٌٖمل أن يٕمتٜم :حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي ىم٤مل اإلُم٤مم

ٌودؿائَف ؛شم٠مهؾ ًمف ٌافًِؿ ٌظذٌحَائؼ ٌيىِع ٟمف يْمٓمره إمم يمثرة ٕ ؛ويث٧ٌم ُمٕمف ،ؾٌف

 ،وُمتٗم٘مف ،ئٛم٦ماًمتٗمتٞمش واعمٓم٤مًمٕم٦م واًمتح٘مٞمؼ واعمراضمٕم٦م وآـمالع قمغم خمتٚمػ يمالم إ

وُم٤م ٓ اقمؽماض  ،وضمزًمف ُمـ ريمٞمٙمف ،وصحٞمحف ُمـ وٕمٞمٗمف ،وواوحف ُمـ ُمِمٙمٚمف

ٌَِّوبفٌيتٌَّ ،قمٚمٞمف ُمـ همػمه  .(8)ـ ا.ه ادجتٓدٌؼٌبهٍةهػٌادح

 ذم ؾمٞم٤مق ذيمره ٔداب اعمٕمٚمِّؿ -: وىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ مَج٤َمقم٦م اًمٙمٜم٤مي

: آؿمتٖم٤مل سم٤مًمتّمٜمٞمػ واجلٛمع واًمت٠مًمٞمػ؛ ًمٙمـ ُمع مت٤مم اًمٗمْمٞمٚم٦م، ويمَمل -ذم ٟمٗمًف

َّٕفٌيىِعٌٌظذٌحَائؼٌافٍْقن،ٌإهٚمٞم٦م،  ، ًمالطمتٞم٤مج إمم يمثرة اًمتٗمتٞمش، ودؿائؼٌافًِقمؾ٘

ٌاحلٍظ،ٌواعمٓم٤مًمٕم٦م، واًمتٜم٘مٞم٥م، واعمراضمٕم٦م، وهق يمَم ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي:  يثٌت

ـر،ٌوجزيؾٌإجر،ٌ ويذـلٌافَِب،ٌوينحذٌافىٌع،ٌوجئدٌافٌٔان،ٌويًُبٌمجَٔؾٌافذِّ

 .(2)ا.هـ  وخيِدهٌإػٌآخرٌافدهر

  وىمد وىمع آشمٗم٤مق قمغم ضمقاز اًمٙمت٤مسم٦م وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ :

ٌافًْةٌإٌٓأؿّؾٌافَِٔؾوإسم٘م٤مئٝم٤م،  ـَ  . (4)ا.هـ  وفقٌٌٓافُتابةٌماٌـانٌبٖيديْاٌِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٗمٙمر.42-8/21) "اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب"اٟمٔمر:  (8)

-( ط: دار ٔصم٤مر 12)ص: "شمذيمرة اًم٤ًمُمع واعمتٙمٚمِّؿ ذم آداب اًمٕم٤ممِل واعمتٕمٚمِّؿ"اٟمٔمر:  (2)

 صٜمٕم٤مء.

( ط: 26/ص:82/اجلزء:2) "قمقن اعمٕمٌقد"يمَم ذم  "ؾمٜمـ أيب داود"شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اٟمٔمر:  (4)

 .سمػموت–دار اًمٙمت٥م اًمٕمٛمٞم٦م 
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  ٌماٌ: وىم٤مل اإلُم٤مم اًمًخ٤موي ٌمع ٌباجلزم ٌبافتٖفٔػٌمتٓر ؾٌاصتٌافؽ

وتًتٌغٌفؽٌٌ،ويَػٌظذٌؽقاموٓاٌ،فِؼطٌادْقيٌدمٌإمرٌدمٌافهْاظةٌبًدهاٌجقاباًٌ

ويرجكٌفؽٌٌ،وتذـرٌبذفؽٌبغٌافًَِمءٌوادحهِغٌإػٌآخرٌافدهرٌ،مـٌؾقائدهاٌٍلخلا

 .وافدرجاتٌافًافٔةٌاجلًّٔةٌ،بافْٔةٌافهادؿةٌافرؿلٌإػٌأوجٌادْاؾعٌافًئّة

واؿمتد ذم ُمٞم٤مديـ  ،سم٤مقمف وإن اُمتدَّ  اًمٕمٚمؿُ  :وُم٤م أطمًـ ىمقل اًمت٤مج اًمًٌٙمل... 

ومٜمٗمٕمف  ؛طمٙمؿ اُمتٜم٤مقمفأو ،سم٤مسمف ؾمدَّ ؾمدٍّ  واؿمتد ؾم٤مقمده طمتك ظمرق سمف يمؾَّ  ،اجلدال وىم٤مقمف

إذاٌٌيَِْفٌظْفٌتِّٔذٌٌٌأوٌيقرثٌظَِمًٌ،ٌخيِدٌبًدهٌماٌَلٌيهْػٌـتاباًٌىم٤مس قمغم ُمدة طمٞم٤مشمف 

وفًّريٌٌ،وؿدٌأفًٌٓاٌبفٌافرصادٌبرده،ٌأوٌهتتديٌبفٌؾئةٌماتٌظْٓاٌ،وجدٌافْاسٌؾَده

ٌمُإاًٌٌإنٌَّ ٌزمإاًٌٌ:افتهْٔػٌٕرؾًٓا ٌأضقهلا ٌٌ،ٕٕف ٌإذا ًمذًمؽ ٓ  ،ماتٌأحٔإاًٌوأدومٓا

د قم٘مده إٓ وىمد شم٘مٚمَّ  وٓ لٚمق ًمٜم٤م زُم٤منٌ  ،قمـ اًمتّمٜمٞمػ سمٜم٤م ظم٤مًمٞم٤مً  يٛمرُّ  لٚمق ًمٜم٤م وىم٧ٌم 

وٓ جيٚمق قمٚمٞمٜم٤م اًمدهر ؾم٤مقم٦م ومراغ إٓ ويٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمؽمشمٞم٥م  ،اًمت٠مًمٞمػ رضمقاه

 .(8)ا.هـ واًمؽمصٞمػ

  أبَكٌأثراًٌافَُِؿٌ: وذم اًمٌٞم٤من ًمٚمج٤مطمظ: ىم٤مًمقا: وىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ،

 .(2)واًمٚم٤ًمن أيمثر هذراً ا.هـ 

: وىم٤مًمقا: اًمٚم٤ًمن ُم٘مّمقٌر قمغم اًم٘مري٥م احل٤مض، واًم٘مٚمؿ ُمٓمٚمؼ ذم وىم٤مل 

 ٤مئ٥م اًمٙم٤مئـ، وُمثٚمف ًمٚم٘م٤مئؿ اًمراهـ.اًمِم٤مهد واًمٖم٤مئ٥م، وهق ًمٚمٖم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م، 481-4/483) "ومتح اعمٖمٞم٨م سمنمح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م ًمٚمٕمراىمل"اٟمٔمر:  (8)

 اًم٘م٤مهرة.–اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م ًمٜمنم اًمٕمٚمؿ 

( ت: ُمرزوق قمكم إسمراهٞمؿ. ط: 26ًمٚمًٞمقـمل )ص: "اًمتٕمريػ سمآداب اًمت٠مًمٞمػ"اٟمٔمر:  (2)

 ُمٙمت٦ٌم اًمثراث اإلؾمالُمل.
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واًمٙمت٤مب ُي٘مرأ سمٙمؾِّ ُمٙم٤مٍن، وُيدرس ذم يمؾِّ زُم٤مٍن، واًمٚم٤ًمن ٓ يٕمدوا ؾم٤مُِمَٕمف، 

 . (8)وٓ يتج٤موز إمم همػِمِه ا.هـ 

ًمالؾمتٗم٤مدة ٓ  ـ مجع وصٜمػُمَ  وُمٜمٝمؿ: ٕمالُم٦م طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م وىم٤مل اًم

: يٜمٌٖمل ًمٚمٓم٤مًم٥م أن وم٢من اًمٕمٚمَمء ىم٤مًمقا؛ سمؾ يرهم٥م إًمٞمف إذا شم٠مهؾ ،ر قمٚمٞمفجْ ومال طَم ؛ ًمإلوم٤مدة

سم٤مًمتخري٩م واًمتّمٜمٞمػ ومٞمَم ومٝمٛمف ُمٜمف إذا اطمت٤مج اًمٜم٤مس إًمٞمف سمتقوٞمح قم٤ٌمرشمف همػم  يِمتٖمؾ

ـرٌوختِٔدهٌإػٌمجٔؾٌافذٌٌِّفـلٌيُتًٌٌ،ُمٚمتًٌف ُمٔمٝمراً  ،ُمِمٙمٚمف ُمٌٞمٜم٤مً  ،ُم٤مئؾ قمـ اعمّمٓمٚمح

ٌافدهر ٌأنٌومٞمٜمٌٖمل أن يٗمرغ ىمٚمٌف ٕضمٚمف إذا ذع ويٍمف إًمٞمف يمؾ ؿمٖمٚمف ، آخر ؿٌؾ

 .(2)ا.هـ يًّْفٌمإعٌظـٌٕٔؾٌذفؽٌافؼف

 أظمرج اسمـ ُم٤مضمف واسمـ ظمزيٛم٦م، وىم٤مل اًمٕمالُم٦م إؾمَمقمٞمؾ اًمٕمجٚمقي :

ٌممَّاٌيِحؼٌادٗمـٌِمـٌحًْاتفٌبًدٌ: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقُل اهلل قمـ أيب هريرة  إنَّ

َّٕفٌأضقلٌ. وهق ؿم٤مُمٌؾ ًمٚمتّمٜمٞمػ واًمت٠مًمٞمػ، مقتفٌظًَِمٌٕؼه وهقٌدمٌافتهْٔػٌأطٓر:ٌٕ

 .(4)ا.هـ  اشتّراراًٌوأـثر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ت: ُمرزوق قمكم إسمراهٞمؿ. ط: ُمٙمت٦ٌم 23)ص: "ٕمريػ سمآداب اًمت٠مًمٞمػاًمت"اٟمٔمر:  (8)

 اًمثراث اإلؾمالُمل.

-( ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 8/41) "يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن"اٟمٔمر:  (2)

 سمػموت.

ـَ إطم٤مدي٨م قمغم أًمًٜم٦ِم اًمٜم٤َّمس"اٟمٔمر:  (4)  "يمِمػ اخلٗم٤مء وُمزيؾ اإلًم٤ٌمس قمَمَّ اؿمتٝمر ُِم

 سمػموت.-( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 8/6)
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 وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد ُمرشم٣م اًمزسمٞمدي:ٌ ٌتْهبه ؾ٘نٌافتهْٔػٌِموَمٌر

ٌَتتجارى ٌأْوبٌثؿَّ ٌاقٌمـٌـّؾ ًِّ ٌاف ٌَخُٔؾ وؾم٤مِع اخلَٓمْق  ،ومِٛمـ ؿم٤مٍط سَمٕمٞمد اًمِم٠ْموِ  ،إفٔف

ؿ ؾَم٤ٌَّمٍق ذم احلَْٚم٦ٌَم  قمغم اًمَ٘مَّم٦ٌم ،شَمِمَخص اخلٞمُؾ وراءه إمم ُُمٓمٝمَّ
ٍ
وُمـ ٓطمٍؼ  ،ُمٞمٗم٤مء

ٞم٧م  ،َُمٚمٓمقٍم قمـ ؿَمؼِّ اًمُٖم٤ٌمرِ  ،ُُمٓمََّرح ظمْٚمػ إقم٘م٤مب ،سم٤مٕظُمري٤مت ٙمَّ ًُّ ُمقؾمقم سم٤مًم

ـِ وُمـ آظمٍذ ذم اًمَ٘مّْمِد ُُمتٜمّزل ؾِم  ،اعمخٚمَّػ ضَمَقْي وضم٤مل  ،َٓم٦َم ُم٤م سمٞمٜمٝمَم ىمد اٟمحرف قمـ اًمرَّ

٤ٌَّمق اعمُٗمِرط ،سملم اًمُ٘مٓمَرْيـ ًَّ ط ،ومٚمٞمس سم٤مًم  .(8)ا.هـ وٓ اًمالطمؼ اعمُٗمرِّ

 ق طمًـ وىم٤مل اًمٕمالُم٦م واشمًٕم٧م  ،ؾمالمعم٤م اٟمتنم اإل: ظم٤منصدِّ

ويمثرت  ،راءـ واظمتالف أتوطمدصم٧م اًمٗم ،وشمٗمرىم٧م اًمّمح٤مسم٦م ذم إىمٓم٤مر ،إُمّم٤مر

 ،وا ذم شمدويـ احلدي٨م واًمٗم٘مف وقمٚمقم اًم٘مرآنذأظم ؛واًمرضمقع إمم اًمٙمؼماء ىاًمٗمت٤مو

 ،ومتٝمٞمد اًم٘مقاقمد وإصقل ،واؿمتٖمٚمقا سم٤مًمٜمٔمر وآؾمتدٓل وآضمتٝم٤مد وآؾمتٜم٤ٌمط

وشمٕمٞملم  ،وإيراد اًمِمٌٝم٦م سم٠مضمقسمتٝم٤م ،وشمٙمثػم اعم٤ًمئؾ سم٠مدًمتٝم٤م ،وشمرشمٞم٥م إسمقاب واًمٗمّمقل

ٌمهِحةٌ،وشمٌٞملم اعمذاه٥م وآظمتالوم٤مت، إوو٤مع وآصٓمالطم٤مت ٌذفؽ وـان

فَؤةٌاإلجيابٌٌ:بؾٌواجٌاًٌٌ،ؾرأواٌذفؽٌمًتحٌاًٌٌ،وؾُرةٌدمٌافهقابٌمًتَّٔةٌ،ظئّة

ـٌُ:ٌوٌ.وافُتابةٌؿٌٔدٌٌ،افًِؿٌصٌٔدٌٌ:ادذـقرٌدمٌافَقلٌادٖثقر  ؾرٌٌَّْبٌُتٌُوماٌَلٌيٌٌُ،ؿرٌٌََّبٌتٌِماٌ

 .  (2)ا.هـ 

 يـ اًم٘م٤مؾمٛمل واصٗم٤مً اًمٙمت٥م - وىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد مج٤مل اًمدِّ

: وُم٤م هل إٓ اجلٜم٤َّمت ًمق يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن، وًمٙمـ سمٚمغ سمٜم٤م اًم٘مّمقر أٟمَّٜم٤م ٓ -واعمٙمت٤ٌمت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 8/43) "شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس"اٟمٔمر:  (8)

 دُم٤مج.-( ط: ُمٙمت٦ٌم اًمٗمالح 41)ص: "احلٓم٦م ذم ذيمر اًمّمح٤مح اًمًت٦م"اٟمٔمر:  (2)
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فالشتٍادةٌبَمٌؾٔٓاٌمـٌؽرائبٌٟم٘مِّمُده٤م؛ سمؾ وٓ لٓمُُر سم٤ٌمًمٜم٤م أن ٟم٘مِّمَده٤م يقُم٤مً ُمـ إي٤مم 

ٌوـؿٌ ٌإبِد، ٌشًادَة ُث ٌيقرِّ ٌمراثاً ٌفْا ٌإوفقن ٌترـٓا ٌوؿد ٌوٍٕائسٌافًِؿ، افُتب،

ٍَٓؿ ٌواف ٌوأربابٌاحِلُِّة ٌافًِؿ، ٌأئَّة ٌؾٖصٌحقا ؛ ومَم قمٚمٞمٜم٤م يٌحُثٌباحثقنٌظـٌمثِٓا،

 . (8)تٜم٘مٞم٥م، وإطمراز أوومر ٟمّمٞم٥ٍم ا.هـإٓ احل٨م واًم

  ٌافذيٌ: َُمـ أًمَّػ وم٘مد اؾمتُٝمِدَف، وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمثٞمٛملم وفُـ

ًْلٌظذٌافتٖفٔػ  أُمران: صجَّ

ؼ ذم اعم٤مدة اًمتل يريد  أطمدمه٤م: أنَّ اعم١مًمَِّػ حيرص هم٤مي٦َم احلرص قمغم أن يتٕمٛمَّ

 اًمت٠مًمٞمػ ومٞمٝم٤م. وهذه وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م ًمٚمٛم١مًمِّػ.

ؼ سمف ذم هذه اعم١مًمٗم٤مت ومتٛمٙم٨م ذم  ؼ ومٞمٝم٤م وىمٞمَّد ُم٤م شمٕمٛمَّ أِوػ إمم ذًمَِؽ أٟمَّف إذا شمٕمٛمَّ

 .(2)يمثر ا.هـ أٟمٗمًف 

 دفُٔؾٌادحٌَِّةٌافهادؿةٌ: همراُم اًمٕم٤ممل سم٤مًمٙمت٥م وىم٤مل اًمٕمالُم٦م سمٙمر أسمق زيد

 .(4)ا.هـ  ،ٌبحثاً،ٌومىافًًة،ٌوؿراءًة،ٌواؿراًء،ٌوتٖفٍٔاًٌؿوافرؽٌةٌادتْاهٔةٌفًِِ

 ىم٤مل سمٕمُض اًمِمٕمراء:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
–( ط: دار اسمـ اجلقزي 224)ص: "ضمقاُمع أداب ذم أظمالق إٟمج٤مب"اٟمٔمر:  (8)

 ٚم٦م ضمدًا ذم سم٤مهب٤م.اًمًٕمقدي٦م. وهل رؾم٤مًم٦م مجٞم

٦م اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم"اٟمٔمر:  (2) ( ط: دار 421)ص: "اًمدرُّ اًمثَّٛملم ذم شمرمج٦م وم٘مٞمف إُمَّ

 ُمٍم. شم٠مًمٞمػ: قمّم٤مم اعمري.–اًمٌٍمة 

-28-22و1ًمٚمِمٞمخ سمٙمر أسمق زيد )ص: "اًمت٘مري٥م ًمٗم٘مف اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل"اٟمٔمر:  (4)

 (.  62-21و24
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 صٜمِِّػ اًمٙمتـ٥َم يٌ٘مـك ِذيْمـرَك واطْمـِرص

ـــ٤مً  ـــِر قمٚمـٛم ـــِر اخلــقاـمِـ  إنَّ ذم  ضمـْقه
 

ـــ٤م  ـــقَم وأَداسم ـــقَن اًمٕمـٚمـ  أن شمـّمـ

ـــُح اًمٕم٘مـــَؾ طمٙمٛمـــ٦ًم وصـــقاسم٤مً   ُيٚمـ٘مِّ

 

 وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:

ـــ٤مً  ـــ٤ًم أو ضمـ٤مُمـٕم ٗم ـــقِم ُُمّمٜمِـّ ـْ ًمٚمـٕمٚم ــ  يُم

 يمــؿ ُِمــــ أديــ٥ٍم ِذيْمــــُره سمــلم اًمـــقرى
 

يمــُر اجلٛمٞمــؾ خمـٚمــَّدا   يٌ٘مك ًمـؽ اًمذِّ

َدى  هَمـضٌّ وىمـد أودى سمـف سف اًمــرَّ
 

 

 وأرى إديـــ٥َم يـٝمــــ٤مسُمف أقمـــــداؤه   

ـــؿ ــَؾ يمٚمَّـٝمـ ـــُرٟم٤م إوائ ـــك أواظِمـ  يٜمً
 

ـــ٤مدات ومٞمـٝمـــؿ ؾمــِٞمدا  ًَّ ه اًم  ويـٕمـــدُّ

 إٓ أظم٤م اًمٕمٚمـِؿ اًمـذي ضمــ٤مَز اعمَــدى
 

 ل

٦ٌم ٟم٤مومٕم٦ٌم، َُمـ رام اعمزيد ومٚمػمضمع يمثػمٌة ذم هذا اوأؿمٕم٤مٌر وهٜم٤مك يمٚمَمٌت  ًم٤ٌمب، ـمٞمٌِّ

ػَم؛ ومًٞمجد هٜم٤مك سمٖمٞمتف ذم أورم ُم٤م  ًِّ إمم يُمت٥ُِم اعمّمٓمٚمح، وأداب، واًمت٤مريِخ، واًم

 يٙمقن.

وقمغم يُمؾٍّ اخلالص٦م ُِمـ هذا اًم٤ٌمب؛ أنَّ ومقائد اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ ىمد ٓ حُتَم 

 ًمٙمثرَت٤م؛ ومٛمٜمٝم٤م:

 :ايػعٛز بًر٠َِّ املهح يف حبس ايعًّٛ* 

شم٤مرًة ُمع اًم٘مرآن، وشم٤مرًة ُمع اًمًٜم٦م، وشم٤مرًة ُمع أىمقال اًمًٚمػ وإئٛم٦م، ُمع ُم٤م مترُّ سمف 

ـَ اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م.  ُِم

َّؿظ*  ِّٟ اي َّ ايبخَح ٚايتأيٝـ ٜك  :أ
ي اًمٜمَّٗمس.وُمٜمٝم٤م:   أنَّ اًمٌح٨َم واًمت٠َّمًمٞمػ ي٘مقِّ
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ُٜجبُِّت احِلؿَغ:  * أَّ٘ 

 آي٤مٍت وأطم٤مدي٨م ىمد شمٙمقن طم٤مومٔم٤مً هل٤م، وٓ وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف يث٧ٌُِّم احلٗمَظ، ٕٟمَّؽ مترُّ قمغم

٤م، ومتٛمرُّ سمَِؽ ذم اًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ ومتث٧ٌم ذم رأؾِمَؽ، وهٙمذا ؾم٤مئر ٝمشمًتٓمٞمع ُمراضمٕمت

اًمٕمٚمقم اعمًتٗم٤مدة ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، وُِمـ أىمقال اًمًٚمػ وإئٛم٦م ذم ؾم٤مئر ومٜمقن 

 اًمنميٕم٦م.

 * أَّ٘ ُٜرنٞ ايكًب:

ل اًم٘مٚم٥م.  وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف يذيمِّ

ِّٟ ايرَّانس٠:* أَّ٘   ٜك

ٝم٧م ومٙمرشمف  ايمرة، ومٙمٚمََّم سمح٨َم اًمٓم٤مًم٥م، ازداد شمريمٞمزه، وشمقضمَّ وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف ي٘مقيِّ اًمذَّ

إمم اعم٠ًمًم٦م اًمتل يٌحثٝم٤م، ومٞمٙمت٥ًم ومراؾم٦ًم ذهٜمٞم٦ًَّم، وٟمِم٤مـم٤مً ومٙمري٤مً، وؾمالؾم٦ًم ذم اًمٗمٝمؿ، 

زاٟم٦م و اعمت٤مٟم٦م وم٢مذا اؾمتٛمرَّ قمغم ذًمَِؽ طَمَّمَؾ اًمرؾمقُخ ذم اًمذايمرة، وص٤مر ُِمـ أهؾ اًمرَّ

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م.

 * أَّ٘ ٜػخر ايطَّبع:
ٌة،  وُمٜمٝم٤م: ٌة وىمقَّ يف، ومٞمٙمقن ـمٌٕمف ؾمٚمٞمًَم ومٞمف طِمدَّ أٟمَّف يِمحذ اًمٓمٌَّع؛ أي: حِيّده وي٘مقِّ

واًمٓمٌَّع ًمف أصمٌر يمٌػٌم قمغم ص٤مطمٌف، وًمرسمََّم ٟمَٗمَع اهلل سمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُِمـ ضمٝم٦ِم ـمٌِٕمِف، وًمرسمََّم 

خُص قمغم اًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ وم٢مٟمَّف يًتٗمٞمد َٟمَٗمَر قمٜمف اًمٜم٤مس سمٓمٌٕمف، وم٢مذا  قَمَٙمَػ اًمِمَّ

ُر قمغم ـمٌِٕمِف يمثػمًا، ُمع ُم٤م يًتٗمٞمده ذم وَء، واًمرزاٟم٦َم، واحِلٚمَؿ، وهذه شماًمًٙمٞمٜم٦َم، واهلد ١مصمِّ

 سمحثِِف مم٤َّم يِمحذ ـمٌٕمف. سمخالف َُمـ مل يٙمـ هذا طم٤مًُمُف.
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 * أَّ٘ ٜبطط ايًطإ:

٘مف يمالُمف، يّمػم يمالُُمُف ُمقزوٟم٤ًم، وًم٤ًمٟمف وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف يًٌط اًمٚم٤ًِّمن، ومٞم٘مقل ُم٤م سمف شمٗم

ـَ اًم٘مراءة طملم يٌح٨م وي١مًمِّػ، وم٢مٟمَّف مترُّ سمف يمٚمَمت  ُمْمٌقـم٦م، وذًمَِؽ ٕٟمَّف ُيٙمثُِر ُِم

ٟمثرًا وؿمٕمراً، سمٜمحٍق وسمالهم٦ٍم وومّم٤مطم٦ٍم سمالهمٞم٦َّم، وأؿمٕم٤مر، ومٞمت٘مٚم٥َّم ذم اًمٚمٖم٦ِم اًمٕمرسمٞم٦م 

٤ًم ذم اًمٚمٖم٦م  اًمٕمرسمٞم٦م ُِمـ ضمٝم٦ِم اًمتٙمٚمُّؿ هب٤م، ًمٙمٜمَّف ٓ وإقمج٤مٍز، وهلذا ىمد دِمد سمٕمَض اًمٜم٤َّمس ىمقيَّ

ـَ اًمٜمَّحق واًمٌالهم٦م إٓ ىمٚمٞمالً، وًمرسمََّم ٓ يًتٓمٞمع أن يٕمرب سمٕمض اجلَٛمَؾ  يٕمرف ُِم

 اًمٞمًػمة.

؛ وم٢مٟمَّؽ -وهق أهٌؾ ًمذًمَِؽ -سمخالف َُمـ مل يٌْح٨م وُيٙمثر ُِمـ اًم٘مراءة واًمت٠مًمٞمػ 

يٙمقن ُِمـ أسمرز اًمٜم٤َّمس ذم دمده ؿمٌف قم٤مُمٍل ذم يمالُمف، طمتَّك ذم دروؾمف وحم٤مضاشمف، وىمد 

 اًمٜمَّحق واًمٌالهم٦م، ويًتٓمٞمع أن يٕمرب يمؾَّ مجٚم٦ٍم شمٕمرض قمٚمٞمف.

 ًَّ ٦مواًمٜم٤َّمفمر إمم اًم سم٤مًمٜمَّحق واًمٌالهم٦ِم  ٚمػ جيد أٟمَّف مل شمٙمـ قمٜمدهؿ دراؾم٦م ظم٤مصَّ

ف؛ ًمٙمٜمَّٝمؿ ٟمِم٠موا قمغم ُم٤م ٟمِم٠م قمٚمٞمف آسم٤مؤهؿ، ومٞمجدوهنؿ يتٙمٚمَّ  ٛمقن سمذًمَِؽ، واًمٍمَّ

ـَ اًم٤ًٌمـم٦ٍم، يمَم أٟمَّٜم٤م ٟمجد ، وهلذومؽمؾمُخ ومٞمٝمؿ ومٓمرةً  ا؛ وم٢مٟمَّٜم٤م ٟمجد أًمًٜمتٝمؿ ذم هم٤مي٦ٍم ُِم

ق، حتتقي قمغم ُماليلم اًمٙمٚمَمت؛ يٙمت٥م أطمدهؿ آٓف إوراإئٛم٦م اعمتٌَّٕملم هلؿ، ىمد 

د قمغم  ؟حلٜم٤ًم واطمدًا؛ عم٤مذا ٤مومال َٟمِجُد ومٞمٝم إٟمَّف اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ ويمثرة اعمٓم٤مًمٕم٦م واًمتٕمقُّ

 .ذًمؽ
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 أَّ٘ جيٝد ايبٝإ:* 

يمالُمف سمٞمِّٜم٤ًم واوح٤مً ُمٗمٝمقُم٤ًم،  -هم٤مًم٤ٌمً -وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف جيٞمد اًمٌٞم٤من، ومؽمى اعم١مًمِّػ 

يقصؾ اعمٕمٚمقُم٦َم ًمٚم٘م٤مرئلم سم٠مؾمٚمقب مجٞمٍؾ، وـمري٘م٦ٍم ؾمٝمٚم٦م ٓقمتٞم٤مده ؾمٞم٤مىم٦م اًمٙمالم ُِمـ 

 ظمالل مم٤مرؾم٦م اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ.

َٔ األيؿاظ ٚاملعاْٞ:*  َِ  أَّ٘ ٜهػـ املػتب٘ 

ـَ إًمٗم٤مظ، واعمٕم٤مي، ومٞمٌٞمُّٜمٝم٤م اعم١مًمِّػ سمٞم٤مٟم٤مً واوح٤ًم ُمِ وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف يٙمِمػ اعمِمتٌف، 

٤م ٓ شمٙمقن يم٤مًمٙمت٤مسم٦م ظمّمقص٤ًم ذم هذا اًم٤ٌمب.  ؿم٤مومٞم٤ًم يم٤مومٞم٤ًم، سمخالف اعمِم٤مومٝم٦م وم٢مهنَّ

 أَّ٘ ٜهػـ ايػبٗات:* 

سمذًمَِؽ، وشمٗمٜمٞمد  ه٤موذًمَِؽ أنَّ اعم١مًمِّػ اًمٙم٤مشم٥م يٗمٜمِّديٙمِمػ اًمِمٌٝم٤مت؛  ُمٜمٝم٤م: أٟمَّفو

د اعمِم٤مومٝم٦م؛ ٕنَّ اًمِمٌٝم٤مت حتت٤مج إمم سمذل اًمِمٌٝم٤مت سم٤مًمت٠مًمٞمػ أىمقى ُمِ  ـ شمٗمٜمٞمده٤م سمٛمجرَّ

٤ًم، واإلؿم٤ٌمع اجلٝمد أيمثر، وإمم  ، طمتك يٙمقن اًمتٗمٜمٞمد ىمقيَّ هـ، واؾمتحْم٤مٍر شم٤ممٍّ شمريمٞمز اًمذِّ

 طم٤مصالً.

دِّ، ويمٞمٗمٞم٦م اًمتَّٕم٤مُمؾ ُمع اخلّمؿ،  ي اعم١مًمِّػ ذم اعمٜم٤مىمِم٦م، وإظمذ واًمرَّ وهذا ُي٘مقِّ

٦ًم ذم   ذًمَِؽ.ومٞمُٕمٓمٞمؽ ُدْرسَم٦ٌم ىمِقيَّ

 أَّ٘ ٜسؾع املًتبظ:* 
 وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف يرومع اعمٚمتٌََِس.
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ٓتؿع باملؤيَّ*  َّ ايكازئ قدٜ  َٔ ايهالّ ايػؿٟٛ:أ َِ  ـ أنجس 

ـَ اًمٙمالم اًمِمٗمقي؛ وذًمَِؽ حلّمقِل ىمد وُمٜمٝم٤م: أنَّ اًم٘م٤مرئ  يٜمتٗمع سم٤معم١مًمَّػ أيمثَر ُِم

ٜم٤ًَم، وسم٠مؾمٚمقب مجٞمٍؾ، ًَ اعمٕمٚمقُم٦م سم٢مشم٘م٤مٍن، وٓ ؾمٞمَم إذا يم٤من اًمٙمالم ُُم٤ًمىم٤ًم ؾمٞم٤مىم٤مً طَم 

ُأظمرى، وإذا ٟمًك اًمٗم٤مئدة  ةً ؾمٝمٚم٦ٍم، وإذا أؿمٙمؾ قمٚمٞمف رٌء َرضَمَع إمم اعم١مًمَّػ ُمرَّ وـمري٘م٦ٍم 

رضمع أيْم٤مً إمم اعم١مًمَّػ، وهٙمذا، سمخالف اًمٙمالم اًمِمٗمقي وم٢مٟمَّف ىمد ُيٜمًك ومٞمحت٤مج 

 اًم٤ًمُمع إمم ُمراضمٕم٦م اًمٙمالم ومال يًتٓمٞمع ًمذه٤مب اعمٕمٚمِّؿ أو اٟمِمٖم٤مًمف، وٟمحق ذًمؽ.

َٔ ايٓطٝإ:*  َِ ُٜكًٌِّ   أَّ٘ ٜهطب احلؿغ ٜٚجبِّت٘، ٚ
ـَ وُمٜمٝم٤م:  ٞم٤من، وذًمؽ ُِمـ وضمقهٍ:أٟمَّف يٙم٥ًم احلٗمظ ويثٌّتف، وي٘مٚمِّؾ ُِم  اًمٜمًِّ

ـ.اًمقضمف إول: أٟمَّف ي٘مرأ ُم ُر ومٞمف ويتٛمٕمَّ  ٤م يٙمتٌف، ويتٗمٙمَّ

ر اًمٜمَّٔمر إًمٞمف يمثػمًا وٓ ؾمٞمَم قمٜمد اعمراضمٕم٦م،  ر ُمٕمف اًمقضمف اًمث٤مي: أٟمَّف ُيٙمرِّ ومٞمٌ٘مك يتٙمرَّ

 اًمٙمالم يمت٤مسم٦ًم وىمراءًة وُمراضمٕم٦ًم.

اًمقضمف اًمث٤مًم٨م: أٟمَّف ىمد يٙمقن طم٤مومٔم٤مً ًمف، ومػمؾمخ ذم ذهٜمف أيمثر وىمؾَّ أن يٜم٤ًمه ُم٤م 

 دام يٙمتٌف، ويٜمٔمر ومٞمف، وي٘مرأه ُمراراً.

اًمقضمف اًمراسمع: أٟمَّف سمٕمد ظمروضمف يٌ٘مك ي٘مرأه سمٚمٝمٍػ وؿمقٍق، ومٞمزداد صم٤ٌمت طمٗمٔمف 

 ُؾ.أيمثر مم٤َّم يم٤من قمٚمٞمف ىمٌ

س يمت٤مسَمف ُمراراً، ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًمتَّحْمػم ىمٌؾ اًم٘مراءة،  اًمقضمف اخل٤مُمس: أٟمَّف ىمد ُيدرِّ

 وشمتٌُّع اعمراضمع.

سمف ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ، واًمٙمٚمَمت ومٞمزداد  اًمقضمف اًم٤ًمدس: أٟمَّف ؾمٞمجد َُمـ ُيّمقِّ

 اشم٘م٤مٟم٤ًم عم٤َِم طَمِٗمَٔمُف.
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ٌَ، ٚايجٓا٤َ احلطٔ:*   أَّ٘ ٜهطب صاحب٘ ايرِّنَس اجلُٝ

ف يٙم٥ًم ص٤مطمٌف اًمِذيمَر اجلٛمٞمَؾ، واًمثٜم٤مَء احلًـ، وهذا ٓ ُيٜم٤مذم وُمٜمٝم٤م: أٟمَّ 

اإلظمالص، يمَم ؾمٞم٠ميت، سمؾ هل قم٤مضمُؾ سمنمى اعم١مُمـ، ومؽمى اًمٜم٤َّمس ي٘مرءون ُم١مًمَّٗمف، 

ِف، وىمد ُئمٝمر اًمثٜم٤مء سمٚم٤ًمٟمف ُمع ُم٤م  ًِ وم٤محل٤مىمد احل٤مؾمد يٕمؽمف سم٤مًمٗمْمؾ، ذم ىمرارِة ٟمٗم

د، ومَم سم٤مًُمؽ سم٤معمُ  ًَ ـَ احل٘مِد واحلَ  ح٥مِّ وم٢مٟمَّف يذيمره سم٤مخلػِم، ويثٜمل قمٚمٞمف ظمػماً.يْمٛمره ُِم

 أَّ٘ حيصٌ ملؤيِّؿ٘ دعٛات طٝب١ نجري٠:* 

، ومٝمق ذم طمٞم٤مشمِِف ُيدقمك ًمف سم٤مًمتقومٞمؼ يمثػمة عم١مًمِّٗمف دقمقات ـمٞم٦ٌموُمٜمٝم٤م: أٟمَّف حيّمؾ 

مح٦م واًمٖمٗمران، وإضمر اًمٕمٔمٞمؿ.  واحلٗمظ، واجلزاء سم٤مخلػم، وسمٕمد ُمقشمف سم٤مًمرَّ

 حٝات٘ ٚبعد َٛت٘: أَّ٘ صدق١ داز١ٜ ي٘ يف* 

 سمٕمد ُمقشمف، يدلُّ قمغم ذًمَِؽ ىمقُل رؾمقِل اهللذم طمٞم٤مشمف و وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف صدىم٦ٌم ضم٤مري٦م ًمف

انٌٌَُماَتٌٌإَِذا»:  ًَ ْٕ ََىَعٌٌَاإِل ْٕ ُِفٌٌَُظْْفٌٌُا َّ ـٌٌْإٌٌََِّٓظ ـٌٌْإٌٌَِّٓ:َثالََثةٌٌٍِم ِْؿٌٌٍأَوٌٌْ،َجاِرَيةٌٌٍَصَدَؿةٌٌٍِم ٌِظ

عٌُ ٍَ  . (، قمـ أيب هريرة 8648رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) «فَفٌٌَُيْدُظقٌَصافٍِحٌٌَوفَدٌٌٍأَوٌٌْ،بِفٌٌُِيْْتَ

ٌِ خًَّؿ٘ ي٘ بعد َٛت٘:*   أَّ٘ ِعً
ٌؿ ظمٚمَّٗمف ًمف سمٕمد ُمقشمف ومٞمجري ًمف اًمٕمٚمؿ سمٕمد ُمقشمف، ويًتٗمٞمد إضمقر ٚمْ أٟمَّف قمِ  وُمٜمٝم٤م:

ِْؿٌٌٍأَوٌْ»: اًمٙمثػم، ًم٘مقل رؾمقل اهلل  عٌٌُِظ ٍَ  .«بِفٌٌُِيْْتَ

دِٜ اخلري ٜٚجبت٘ *   يصاحب٘:أَّٜ٘ 

 وُمٜمٝم٤م: دوام اخلػم وصمٌقشمف ًمف.
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دِٜ ايؿا٥د٠ يًُ*   يِّـ ٚيػريٙ:ؤأَّٜ٘ 

ام اًمٗم٤مئدة ًمٜمٗمًف وًمٖمػمه، سمحٞم٨م يٌ٘مك حمٗمقفم٤مً ذم اًمًٓمقر، ُمتك ُم٤م وُمٜمٝم٤م: دو

أراد اإلٟم٤ًمن اًمٗم٤مئدة وضمده٤م ُمقضمقدًة سملم يديف، ومٞمٌ٘مك يديؿ اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م، وًمٞم٧ًم هذه 

ـَ إضمٞم٤مل اًمتل اإلوم٤مدة ُمداُم٦م ًمٚم٘م٤مرئ اعمٕم٤مس  ومح٥ًم، سمؾ هل ُمداُم٦م عمَِـ سمٕمده ُِم

 الٚمٗمف، وًمرسمََّم يٌ٘مك اًمٙمت٤مب قمنمات اًمًٜملم، سمؾ ُمئ٤مت اًمًٜملم، واًمٜم٤مس ي٘مرؤوٟمف

 اًمٕمٚمؿ. ويًتٗمٞمدون ُِمٜمف وهذا هق قملم دوام

ُّٗا املؤيِّـ:*   أَّ٘ ض١ٌٓ حط١ٌٓ ض
ٜم٦ٌم ؾمٜمَّ  وُمٜمٝم٤م: ًَ وؾمٞمٚم٦ٌم ذقمٞم٦ٌَّم ًمتٕمٚمٞمؿ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم، اعم١مًمِّػ؛ ٕٟمَّف ٝم٤م أٟمَّف ؾُمٜم٦ٌَّم طَم

ٌدِمٌ»: ، وىمد ىم٤مل رؾمقُل اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  َـّ ٌَش ـْ ُفٌٌَم َِ ٌَؾ ًَْة ًَ ٌَح ٌُشًَّْة اإِلْشالَِم

ٌأُُجقِرِهْؿٌيَشٌ ـْ ََُصٌِم ٌَيْْ ٌَأْن ٌَؽْرِ ـْ ٌِم َدُه ًْ ٌَب ٌهِبَا َؾ
ِّ ٌَظ ـْ ٌَم ٌَوأَْجُر ٌدِمٌٌ،ءٌٌَأْجُرَها َـّ ٌَش ـْ ٌَوَم

ٌاإِلْشالَِمٌُشٌَّْ ـْ ََُصٌِم ٌَأْنٌَيْْ ٌَؽْرِ ـْ ِدِهٌِم ًْ ٌَب ـْ اٌِم َؾٌهِبَ
ِّ ٌَظ ـْ ِْٔفٌِوْزُرَهاٌَوِوْزُرٌَم َِ اَنٌَظ ـَ ًةٌَشِّٔئًَةٌ

 .(، قمـ ضمرير سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم 8283رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) «ءٌٌَأْوَزاِرِهْؿٌيَشٌ

ُّ ع٢ً اخلري ٚاهلد٣:*  د  أَّٜ٘ 
ـٌْ»: وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف يدلُّ قمغم اخلػِم واهلُدى، وىمد ىم٤مل ٟمٌٞمُّٜم٤م حمٛمٌد  ٌٌَم ٌَخْرٌٌٍَظَذٌٌَدلَّ

َِفٌُ  .(، قمـ أيب ُمًٕمقد اًمٌدري 8114رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) «َؾاِظِِفٌٌِأَْجرٌٌِِمثُْؾٌٌَؾ

َِٔ ثالخ دٗات:*   أَّ٘ ٜهجِّس األدٛز يًُؤيِّـ ال ضُٝا 

 :ضمٝم٤مت ًمٚمٛم١مًمِّػ ٓ ؾمٞمَم ُِمـ صمالثوُمٜمٝم٤م: أٟمَّف ُيٙمثُِّر إضمقر 
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اجلٝم٦م إومم: اًم٘مراءة، يمؾُّ َُمـ ي٘مرأ اعم١مًمَّػ؛ وم٢منَّ إضمقر شمرضمع ًمٚمٛم١مًمِّػ ُمع 

صم٤ٌمَت٤م ًمٚم٘م٤مرئ، وم٤مٔي٦ُم طملم ي٘مرأه٤م ي١مضمر سمٙمؾِّ طمرٍف طمًٜم٦م، واحلًٜم٦م سمٕمنم أُمث٤مًمف، 

ويْم٤مقمٗمٝم٤م اهلل إمم ؾمٌٕمَمئ٦م وٕمٍػ، إمم أوٕم٤مٍف يمثػمة، ومٝمق طملم ي٘مرأ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 

ًٜم٦م، ويْم٤مقمٗمٝم٤م اهلل ؾمٌٕمَمئ٦م وٕمٍػ، يٕمٜمل شمّمػم إضمقر إمم )أمل(؛ شمٙمقن ًمف صمالصمقن طم

ـَ  أًمٗملم وُم٤مئ٦م طمًٜم٦ًم، هذه احلًٜم٤مت ذم ىمراءِة هذه إطمرف ومَم سم٤مًُمؽ سم٘مراءة يمثػٍم ُِم

أي٤مت، وإطم٤مدي٨م، واًمٗمقائد اًمٜم٤مومٕم٦م اًم٤ٌمقمث٦م ُمـ أدًم٦م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م!. ِزد قمغم ذًمَِؽ 

واهلل ْم٤مقمٗمٝم٤م اهلل أو٤مقمٗم٤ًم يمثػمًا، ًمٞم٧ًم احلًٜم٦م حمّمقرة قمغم ؾمٌٕمَمئ٦م وٕمػ، سمؾ يُ 

 .واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿيْم٤مقمػ عمـ يِم٤مء، 

چ  ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [862]إٟمٕم٤مم:﴾ک  ک  ک  ک  گ  گگ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

، وهذا إذا يم٤من ذم [268]آل قمٛمران:﴾ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ

ٚمؿ!، ِزد قمغم ذًمَِؽ ًمق يم٤مٟم٧م ـم٤ٌمقم٦م اعم١مًمَّػ قمغم يد إُمقال ومٙمٞمػ سم٢مٟمٗم٤مق اًمٕمإٟمٗم٤مق 

، ومٞمجٛمع سملم ظمػمي اًمٜمٗم٘م٦م اعم٤مًمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م، ويمؾُّ َُمـ َيًٕمك ذم ـم٤ٌمقم٦ِم اًمٙمت٥م اعم١مًمِّػ

ـَ احلًٜم٤مت وإضمقر قمغم قمدِد يمؾِّ طمرٍف  ومٝمق يِم٤مرك ذم هذا اعمْمَمر اًمٕمٔمٞمؿ، ومٚمف ُِم

ـَ اًمٙمت٤مب اعم١مًمَّػ.  ُِم

ـٌْ»: ل رؾمقل اهلل ىم٤مو ـٌٌَْحْرًؾاٌَؿَرأٌٌََم َِفٌٌُاهللٌٌَِّـِتَاِبٌٌِم َْةٌٌٌبِفٌٌَِؾ ًَ َْةٌٌُ،َح ًَ ٌَواحْلَ

ْؼٌِبٌِ اًٌَ ٌٌ،َأْمثَاهِلَ ـٌٌْ:َحْرٌفٌٌ(َل)أٌَأُؿقُلٌٌَٓ مٌٌٌ،َحْرٌفٌٌأَفٌِػٌٌَوفَُِ َٓ . «َحْرٌفٌٌَوِمٔؿٌٌ،ٌَحْرٌفٌٌَو

(، وهمػمه، واًمّمحٞمح وىمٗمف قمغم قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد 2182أظمرضمف اًمؽمُمذي سمرىمؿ )

ومع.  ، وًمف طُمٙمُؿ اًمرَّ
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اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمًٜم٦َُّم احلًٜم٦ُم اًمتل ؾمٜمَّٝم٤م اعم١مًمِّػ، وذًمَِؽ ُمٞمزٌة قمٔمٞمٛم٦م هيٌٝم٤م اهلل 

 شمٕم٤ممم َُمـ ؿم٤مء ُِمـ ظمٚمِ٘مِف.

ؾ قمٚمٞمٝم٤م اعم١مًمِّػ  ًٓم٦م قمغم اخلػم واهلدى، ومٙمؿ ُِمـ أضمقٍر يتحّمَّ اجلٝم٦م اًمث٤مًم٨م: اًمدَّ

ٗمف. وهذا ومْمٌؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مء، واهلل ذو  طملم يًتٗمٞمد اًمٜم٤مس ُِمـ ُم١مًمَّ

 اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ.

 أَّ٘ حيصٌ ب٘ ع٢ً شٜاد٠ٍ يف ايعًِ:* 

وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف حيّمؾ سمف قمغم زي٤مدٍة ذم اًمٕمٚمؿ؛ وذًمَِؽ ٕٟمَّف طملَم يٌح٨م مترُّ سمف ومقائد 

هن٤م ذم دومؽم اًمٗمقائد، ويمؿ ُِمـ قم٤مملٍ أظمرج وُم٤ًمئؾ يمثػمة، ومؽمؾمخ هم٤مًم٤ًٌم ذم ذهٜمِِف أو  ُيدوِّ

هن٤م  د شم٘مٚمٞم٥م اًمٙمت٥م، يمَم ُي٘م٤مل )قمغم اًمٓمَّريؼ(، ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًمٗمقائد اًمتل يدوِّ يمت٤ًٌم سمٛمجرَّ

تُف ويٙمقن  ٤م هل قملم اعمٌحقث قمٜمف، ومتٙمقن مهَّ اعم١مًمِّػ ذم يمت٤مسمف اعم٘مّمقد شم٠مًمٞمٗمف؛ وم٢مهنَّ

 زداد قمٚمًَم، ويًتٗمٞمد ظمػمًا يمثػماً.ؿمٖمٚمف اعمقوقع اًمذي هق سمّمدده، وسمال ؿمؽ أٟمَّف ؾمٞم

 أَّ٘ ٜطًع ايباحح ٚاملؤيِّـ ع٢ً حكا٥ل ايعًّٛ ٚدقا٥كٗا:* 

أٟمَّف ُيٓمٚمُع اًم٤ٌمطم٨َم واعم١مًمَِّػ قمغم طم٘م٤مئؼ اًمٕمٚمقم ودىم٤مئ٘مٝم٤م، وهذه اًمٗم٤مئدة  وُمٜمٝم٤م:

ٚمف اًم٤ٌمطم٨م واعم١مًمِّػ ُِمـ قمٚمقٍم دىمٞم٘م٦ٍم ضِمدَّ  ٤م شمِمػم إمم ُم٤م حيّمِّ ًا، شم٤مسمٕم٦م عم٤م ىمٌٚمٝم٤م؛ إٓ أهنَّ

ـَ اًمٕمٚمقم اًمتل يٜمدر اًمٕمثقر قمٚمٞمٝم٤م،  ة، ُمع ُم٤م جيده ُِم ٤مً ذم اًمٕمٚمؿ، ومٝمًَم، ذا طِمدَّ دمٕمٚمف ىمقيَّ

وذًمَِؽ سم٤مؾمتخراضمٝم٤م سم٤معمٜم٘م٤مش ُِمـ سمٓمقن اًمُٙمت٥ُم، وهذه شُمٕمتؼم ٟمزه٦ًم ًمٚم٤ٌمطمثلم وري٤مو٤ًم 

ب. َت٤م إٓ ُمـ ضَمرَّ  ًمٚمٛم١مًمِّٗملم، ٓ جيد ًمذَّ
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١َِّ دٜٓٗا، ٚعكٝدتٗ*  ُٜعسِّف يأُل  ا، َٚٓٗادٗا:أَّ٘ 

ف ًمألُ وُمٜمٝم٤م:  ٦ِم ديٜمَٝم٤م، وقم٘مٞمدَت٤م، وُمٜمٝم٤مضمٝم٤م، ظمّمقص٤ًم ذم هذه إزُم٤من أٟمَّف ُيٕمرِّ ُمَّ

أُمقاج اًمٗمتـ؛ وم٢منَّ اعمٕمرولم قمـ طمْمقر احلٚم٘م٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ٤ماعمت٠مظمرة اًمتل شمالـمٛم٧م ومٞمٝم

ـَ اعمّمٚملم إٓ ىمٚمٞمالً،  ـَ اعم٤ًمضمد دمده٤م ظم٤مًمٞم٦ًم ُِم ذم اعم٤ًمضمد وهمػمه٤م يمثػٌم، سمؾ إنَّ يمثػماً ُِم

ٟم٤مهٞمؽ قمـ طمْمقر طمٚم٘م٤مت اًمٕمٚمؿ، ومٙم٤من اًمت٠مًمٞمػ رؾم٤مًم٦ًم ُمقصٚم٦ًم إمم هذا اًمّمٜمػ، 

ف قمغم أُمقر ديٜمف ُِمـ ظمالًمف.  ومٞمتٕمرَّ

 ٤مومٍر وُمٌتدٍع ووم٤مضمٍر اهتدى سمرؾم٤مًم٦ٍم شمّمؾ إمم يديف.ويمؿ ُِمـ يم

ٜم٦ََّم وأٟم٤م اسمـ أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م إٓ سم٘مراءة يمت٤مب:  ًُّ ْ أقْمِرِف اًم حتٗم٦م "وأٟم٤م سمٜمٗمز مَل

ًمإلُم٤مم ُم٘مٌؾ اًمقادقمل، وإٓ ومَم يمٜم٧ُم أقمرف  "اعمجٞم٥م قمغم أؾمئٚم٦م احل٤مض واًمٖمري٥م

ـَ اًمدَّ اإلُم٤مم اًمقادقمل قمقة اًمًٚمٗمٞم٦م اخل٤مًمٞم٦م ُِم ظمـ، وم٤محلٛمد هلل قمغم ُم٤م هدى ، وٓ اًمدَّ

ووومَّؼ. وم٢من مل شمٙمـ ُِمـ صمٛمرِة اًمت٠َّمًمٞمػ إٓ هذه ًمٙم٤مٟم٧م يم٤مومٞم٦ًم ذم اًمدًٓم٦م قمغم ومْمؾ 

 اًمت٠مًمٞمػ واًمؽمهمٞم٥م ومٞمف

َِٔ ضٛاد املهتب١ اإلضال١َٝ:*  ُٜهجِّس   أَّ٘ 

ويزيد ذم آصم٤مره٤م ٤م، ٠مهنؾمقاد اعمٙمت٦ٌِم اإلؾمالُمٞم٦م، ويرومع ُِمـ ؿمُِمـ وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف ُيٙمثُِّر 

 وصمرواَت٤م.

َِٔ ضٛاد اإلضالّ:*  ُٜهجِّس   أَّ٘ 
، وهق داظمٌؾ ٙمثُِّر ُِمـ ؾمقاد اإلؾمالم، واٟمتِم٤مره ذم أٟمح٤مء اعمٕمٛمقرةوُمٜمٝم٤م: أٟمَّف يُ 

اري  ٌَـّ»ٌ:، ىم٤مل اًمٜمٌلُّ حت٧م طمدي٨م متٞمؿ اًمدَّ ٌَ ُِ َْمرٌٌَُهَذاٌفٌََْٔ ْٕ َِغٌٌََماٌا ُْٔؾٌٌَب َِّ ٌاف

اُر، َٓ ٌٌَوافَّْ َٓ ٌٌَمَدرٌٌٍَبَْٔتٌٌاهللٌَُيْسُكٌٌَُو َٓ ٌٌَوَبرٌٌٍَو َّٓ َِفٌٌُإِ ،ٌَهَذاٌاهللٌٌَُأْدَخ ـَ ي زٌٌِّافدِّ
ًِ ٌٌَأوٌٌَْظِزيزٌٌٍبِ ٌبُِذلِّ
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اٌَذفٍِٔؾ، زٌهٌِظزًّ
ًِ ْشاَلَم،ٌبِفٌٌِاهللٌُُي ًٌٌاإْلِ ًّٓ رٌٌَبِفٌٌٌُِاهللٌٌُُيِذّلٌٌَوُذ ٍْ ُُ أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد سمرىمؿ  «افْ

وضم٤مء ُمـ طمدي٨م اعم٘مداد سمـ إؾمقد (، وهمػمه، وهق طمدي٨ٌم صحٞمٌح. 86123)

 .، وهمػمه(24183سمٜمحقه، أظمرضمف أمحد سمرىمؿ )

َّ َسغٍٛب َٚطًٍٛب:*  ُٜخصٌِّ يًُؤيِّـ ن  أَّ٘ 

ـَ  ؾ ًمٚمٛم١مًمِّػ يمؾَّ ُمرهمقٍب، وُمٓمٚمقٍب، ؾمٞمَم ومٞمَم هق ذم صدده ُِم وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف حُيّمِّ

اًمٕمثقر قمٚمٞمٝم٤م، وُمٕمرومتٝم٤م، ومال اًمٕمٚمقم، ومُربَّ قمٚمٍؿ ووم٤مئدٍة وُم٠ًمًم٦ٍم شم٠ًمل قمٜمٝم٤م يمثػمًا شمريد 

٦ِم وُمٕم٤مٟم٤مٍة ؿمديدٍة  ٤م، سمٞمٜمَم ىمد  -إن يمٜم٧َم طمريّم٤ًم قمغم اًمٕمٚمؿ-دمده٤م إٓ سمٛمِم٘مَّ إن وضمدَتَّ

ُمرهمقٍب وُمٓمٚمقٍب، وهذا ُمِم٤مهٌد وُمٚمٛمقس قمٜمد يمؾِّ َُمـ  ومٞمٝم٤م يمّؾ  ُم١مًمٍَّػ دمده٤م ذم 

ٍة ُِمـ سمح٨ٍم قمـ اًمٕمٚمؿ  .قمٜمده ُمث٘م٤مل ذرَّ

ُٜربش احلذ١ََّ *  ِّٜٗا:أَّ٘  ُٜك ٚ 

٦َم سمَم ئمٝمر  هي٤م؛ وم٢منَّ اعم١مًمِّػ يًتٓمٞمع أن ُيؼمز احلجَّ ٦م، وُي٘مقِّ وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف ُيؼمز احلجَّ

ة، سمخالف ُم٤م إذا يم٤من ُيِم٤مومف ُمِم٤مومٝم٦ًم وم٢مٟمَّف ىمد ٓ يًتحي يمثػمًا ُمثؾ ُم٤م  ُمٜمف اًم٘مقَّ

وي، واعمزيد ـَ  يًتحيه اعم١مًمِّػ، ًمًػم اعم١مًمِّػ ؾمػماً ومٞمف اًمت١مدة واًمًٙمٞمٜم٦م واًمؽمَّ ُِم

 اًمٜمٔمر، وٟمحق ذًمؽ.

 أَّ٘ ٜهطب صاحَب٘ ايػَّسَف ٚايسِّؾع١َ:* 

ومٕم٦م، واعمَٙم٤مٟم٦م؛ ٓ ؾمٞمَم إذا يم٤من خمٚمّم٤ًم  ف واًمرِّ وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف يٙم٥ًم ص٤مطمٌف اًمنمَّ

 ص٤مدىم٤ًم ُمت٘مٜم٤ًم عم٤ِم ي١مًمِّٗمف.
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َِٔ أٌٖ االدتٗاد ٚاالضتٓباط:*   أَّ٘ جيعٌ املؤيِّـ 

وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف جيٕمؾ اعم١مًمِّػ ُِمـ أهؾ آضمتٝم٤مد، وآؾمتٜم٤ٌمط، وأىمّؾ ُم٤م ذم إُمر 

ػم،  ًَّ ٥م واًمتَّ٘مٚمٞمد. جيٕمٚمف يًػم ٟمحق هذا اًم ـِ اًمتَّٕمّمُّ  سمٕمٞمدًا قم

َّاَع باملؤيِّـ:*  ُٜعسُِّف اي  أَّ٘ 
خص ىمد ٓ شمٕمرومف إٓ سمٙمت٤مسم٤مشمف وسمحقصمف، ٗمف، وم٤مًمِمَّ ُف اًمٜم٤َّمس سمٛم١مًمِّ  وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف ُيٕمرِّ

ة ضمٝم٤مت ُمٜمٝم٤م: قم٘مٞمدشمف، وُمٜمٝمجف، وُمٙمٜمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وأظمالىمف، وقم٘مٚمف، وهمػم  ُِمـ قمدَّ

 ذًمؽ.

ُٜطكط ايٛدٛب ايعٝين ؾٝهٕٛ نؿا٥ًٝا:  * أَّ٘ 

، ومَٛمـ ىم٤مم سمف وم٘مد قم٤مون أٟمَّف ُيً٘مط اًمقضمقب اًمٕمٞمٜمل ومٞمٙمقن يمٗم٤مئٞم٤مً  وُمٜمٝم٤م:

اعمًٚمٛملم قمغم الٗمٞمػ هذه اًمٗمريْم٦م قمٚمٞمٝمؿ، واهلل ذم قمقن اًمٕمٌد ُم٤م يم٤من اًمٕمٌد ذم قمقن 

 ًمًٌِؼ ذم هذا اًم٤ٌمب.ا طم٤مزىمد أظمٞمف، وسم٤مًمت٤مزم يٙمقن 

َُٔ حاش ايطَّبل ؾكد حاش ع٢ً أدٍٛز عع١ٍُٝ: ٌٕ يًطبام، ؾ  * أَّ٘ َٝدا

ٌؼ ومٞمف وم٘مد طم٤مز قمغم أضمقٍر قمٔمٞمٛم٦ٍم، وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف ُمٞمداٌن ًمٚم٤ًٌمق، ومَٛمـ طم٤مَز  ًَّ اًم

ؼ ًمف ذًمؽ إٓ سم٤مجلدِّ وآضمتٝم٤مد، واعمث٤مسمرة،  وومْم٤مئؾ يمثػمة، وُمزاي٤م يمٌػمة. وٓ يتح٘مَّ

 واإلظمالُص  وآؾمتٛمرار، وشمرك اعمِم٤مهمؾ واًمٕمقائؼ، يّمح٥م ذًمؽ يمٚمَّف اًمّمدُق 

 .واإلشم٘م٤منُ 
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ٌٍ يألٚقات ٚحؿاٌظ عًٝٗا:  * أَّ٘ اضتػال

خص ىمد ي٘مرأ يمثػماً وحيٗمظ  ًمألوىم٤مت وطمٗم٤مظٌ  ٝم٤م: أٟمَّف اؾمتٖماللوُمٜم قمٚمٞمٝم٤م، وم٤مًمِمَّ

ـَ اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ؛ وم٢مٟمَّف ىمد شمٙمقن  ٜم٤مً ُِم َـّ اعمٚمؾ ىمد حيّمؾ ًمف، وم٢مذا مل يٙمـ ُمتٛمٙمِّ ًمٙم

ومؽمشمف إمم أُمقٍر ٓ وم٤مئدة ومٞمٝم٤م، وًمرسمََّم وىمع ذم اإلصمؿ، ومٞمٌ٘مك ذم اًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م، واًم٘مٞمؾ 

ذًمؽ ىمد يٙمقن ُمٌتغم سم٤مًمٕمج٥م واًم٘م٤مل، وٓ ؾمٞمَم إذا يم٤من ىمٚمٞمؾ اًمٕم٤ٌمدة، زي٤مدة قمغم 

اً وُمٚمٛمقٌس،  واًمٖمرور، وٟمحق ذًمؽ، وم٢مٟمَّف يٌ٘مك يْمٞمِّع أوىم٤مشمف يمثػماً، وهذا ُمالطمٌظ ضِمدَّ

ُِمـ هذا اًمّمٜمِّػ اًمٗم٤مؿمؾ،  ٤مسمؾ إنَّ هم٤مًم٥م اًمٗمتـ احل٤مصٚم٦م سملم سمٕمِض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ٟمجده

 ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

ـَ اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ قم٤مُمالً سمٕمٚم ٜم٤مً ُِم ٛمف ًمقضمدتَّ أوىم٤مشمف ُمزدمح٦ًم سمٞمٜمَم ًمق يم٤من ُمتٛمٙمِّ

ًا سمٕمٛمران اخلػم ، وشم٤مرًة ذم ُمٓم٤مًمٕم٦ٍم ، ومت٤مرًة ذم درٍس، وشم٤مرٍة ذم طمٗمٍظ وُمراضمٕم٦مٍ ضِمدَّ

وقمٚمٞمف ، واًمٌح٨ُم واًمت٠مًمٞمػ ي٠مظمذ وىمت٤ًم أيمثَر ُِمـ همػِمِه، ، وشم٤مرًة ذم سمح٨ٍم وشم٠مًمٞمٍػ وىمراءةٍ 

ب اًمٌح٨َم ومٜمٜمّمح سم٤مًمت٠َّمهؾ اًمٕمٚمٛمل، ىمٌؾ اًمتّمدر ًمٚمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ، وم٢منَّ َُمـ ضمرَّ 

ـٌ عمَِـ يم٤من  ًَ واًمت٠مًمٞمػ قمِٚمَؿ أٟمَّف ٓ يًتٓمٞمع أن لرج ُمٜمف، ومٖم٤مًم٥م أوىم٤مشمف ومٞمف، وهذا طَم

ـَ اًمٗمقائد، ويثٛمر صمَمراً طمًٜم٦ًم.فأهالً ًم  ، ٕٟمَّف قم٤ٌمدٌة هلل، ويًتٗمٞمد ُمٜمف ُم٤م ىمد قمٚمٛمتؿ ُِم

، وَُمـ ىمرأ شم٤مريخ اًمٕمٚمَمء جيد أنَّ هم٤مًم٥م أوىم٤مَتؿ يٍمومقهن٤م ذم هذا اعمٞمدان اًمٕمٔمٞمؿ

 وم٤مًمٌح٨ُم واًمت٠مًمٞمػ ُِمـ أقمٔمؿ ُم٤م شُمًتٖمؾُّ سمف إوىم٤مت.

:َٕ  * أَّ٘ ٜصٜد يف اإلميا

هلل شمٕم٤ممم، وٕٟمَّف ُِمـ ظمالًمف شم٘مرأ، وحتٗمظ، ة وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف يزيد ذم اإليَمن، ٕٟمَّف قم٤ٌمد

يـ ًمٚم٘مٞم٤مِم سم٤مًمٕم٤ٌمدة،  وشمتٕمٚمَّؿ، وشُمٕمٚمِّؿ، وٓ ؾمٞمَم واًمٖمرض ُِمـ ذًمَِؽ يمٚمِّف ُمٕمروم٦م اًمدِّ
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ب قمٜمف، وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وهمػم ذًمؽ مم٤َّم هق ذم سم٤مب ه، واوٟمنم ًمذَّ

ٛمح٦م. ًَّ  اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًم

 * أَّ٘ ٜهطب ايٓػاط، ٚاحل١ٜٛٝ يف ايعًِ، ْٚػسٙ:

قمقة إًمٞمف،وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف يٙم٥ًم اًمٜمِم٤مط واحلٞمقي٦م ذم اًمٕمٚمؿ، وٟمنمه،   واًم٘مٞم٤مم سم٤مًمدَّ

 وسمذل اجلٝمقد إليّم٤مل اخلػم ًمٚمٛمًٚمٛملم.

ِّٜٗا: * َِّٛٗا يف ايعًِ ٚايعباد٠، ٜٚك ١َّ ايعاي١ٝ ٜٚك َٔ اهل َِ  أَّ٘ ٜصٜد 

٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م  ـَ اهلٛمَّ ُمٝم٤م ذم اًمٕمٚمؿ، وُمٜمٝم٤م: أٟمَّف يزيد ُِم هي٤م؛ وذًمَؽ طملم مترُّ سمف وي٘مقِّ وي٘مقِّ

ـَ اًمٕمٚمؿ واًمٕم٤ٌمدة، واإلىم٤ٌمل  ٤مٟمٞمِّلم، وُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُِم سمَّ يـ واًمٕمٚمَمء اًمرَّ شمراضمؿ ٕئٛم٦م اًمدِّ

اًمِمديد قمغم ذًمؽ، وآٟمٙم٤ٌمب اًمٓمقيؾ قمغم اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمتقاًمٞمػ اًمٜم٤مومٕم٦م، وُم٤م 

دة اًمتل هل حيّمؾ ُمٜمٝمؿ ُِمـ شمٙمريس اجلٝمد، واًمّمؼم اًمٕمٔمٞمؿ ذم احلّمقل قمغم اًمٗم٤مئ

ـَ إُمقر  و٤مًمتٝمؿ، وًمرسمََّم يٌ٘مك أطمدهؿ ذم اعمٙمت٦ٌم يٌح٨م قمٜمٝم٤م ومٞمٜمًك ـمٕم٤مُمف، ويمثػمًا ُِم

سمٞمتف، يمَم أٟمَّٜم٤م ٟمجد ُِمـ سمٕمْمٝمؿ اًمٕمٙمقف قمغم طمدي٨ٍم ًمتح٘مٞم٘مف أهُؾ اًمتل حيت٤مضمف هق و

ٞمٕمرف طم٤مًمف ًمٞمحٙمؿ قمغم احلدي٨م، وٓ َة أؿمٝمٍر يٌح٨ُم قمـ رضمٍؾ واطمٍد ًمومٞمٌ٘مك قمدَّ 

ؾ قمٚمٞمفي٠مظمذه اًمٞم٠مس وٓ  .  اًمٗمتقر، سمؾ يٌ٘مك ُيّم٤مرع ٟمٗمًف جمتٝمداً طمتَّك يتحّمَّ

ُمٝم٤م. ي اهِلَٛمَؿ وي٘مقِّ  وم٤مًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمُػ ُي٘مقِّ

ٌُ ايعبَد ٜؿسُح بٓع١ُِ اهلل عًٝ٘، ؾٝصداد إقبااًل ع٢ً ايعًِ ٚايعٌُ ب٘ أنجس:  * أَّ٘ جيع
أٟمَّف جيٕمُؾ اًمٕمٌَد يٗمرُح سمٜمٕمٛم٦ِم اهلل قمٚمٞمف، ومٞمزداد إىم٤ٌمًٓ قمغم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سمف  وُمٜمٝم٤م:

ف ُِمـ اعمٓمٌٕم٦ِم ووصقًمف إمم صمٛمرَة يمت٤مسمِِف وومقائده، سمٕمد ظمروضم؛ وذًمَِؽ طملم يرى أيمثر
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ُِمـ ظمروِج ُمقًمقٍد زم، وَُمـ  -طملم أرى يمت٤مسم٤ًم زم ىمد ظمرج-يديف، ومقاهلل أٟمَّٜمل أؿمدُّ ومرطم٤ًم 

ب   رسمتل قمَرَف ُِمثَؾ ُمٕمرومتل.  دم ثَؾ ُمِ ضمرَّ

َِٔ أزؾع ايعًِ َهاًْا:*   أَّ٘ 

م ذيمره ُِمـ اًمٗمقائد واًمثَمر.وُمٜمٝم٤م  : أٟمَّف ُِمـ أرومع اًمٕمٚمؿ ُمٙم٤مٟم٤مً، عم٤َِم شم٘مدَّ

ـَ اًمٗمقائد واًمثَمر اًمٜم٤َّمدم٦م قمـ اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ، وهل ومٝمذا  ُم٤م ينَّ اهلل شمٕم٤ممم ُِم

وأمِهٞمَّتف،  اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػومْمؾ ُمٜمٝم٤م شمٙمٗمل ذم سمٞم٤من  ةإؿم٤مرٌة إمم ُم٤م قمداه٤م، وواطمد

 واهلل اعمًتٕم٤من، وقمٚمٞمف اًمتٙمالن، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.

* * * * * 
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َ
: فِي ثِي

ٌ
بة
َ
 (ث

ـِ اهلل  ـَ اًمقؾم٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م ًمٜمنم دي ؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م ذم صدر اًمرؾم٤مًم٦م أنَّ اًمت٠مًمٞمػ ُِم

 واحلٗم٤مظ قمٚمٞمف، واًمذّب قمٜمف، وٟمحق ذًمَِؽ.شمٕم٤ممم، 

وهذه اًمقؾمٞمٚم٦م ىمد شمٙمقن واضم٦ٌم، وىمد شمٙمقن ُمًتح٦ٌم، ومَم ٓ يتؿُّ اًمقاضم٥م إٓ سمف 

ومٝمق واضم٥ٌم، ومتٌٚمٞمغ اًمنميٕم٦م وٟمنمه٤م واضم٥ٌم، وٓ يتؿُّ هذا اًمقاضم٥م إٓ سمَم يٙمقن 

دة، وهل سملم أُمريـ:  وؾمٞمٚم٦م ًمٜمنمه، ووؾم٤مئؾ ٟمنمه ُمتٕمدِّ

٤م أ يـ.ن شمٙمقن ُمنموقم٦م ذمإُمَّ   اًمدِّ

٤م أن شمٙمقن ُم٤ٌمطم٦م.  وإُمَّ

٤م اًمقؾم٤مئؾ اًمٌدقمٞم٦م؛ ومال دمقز، يمَم ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمَِؽ.  وأُمَّ

 آوم٦م اًمٜمًٞم٤من ُمٕمؽمو٦م، واًمقهؿ همػم ُم٠مُمقن، اًمراُمٝمرُمزياإلُم٤مم ىم٤مل :

 .(8)وم٢من شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مب أومم، وأؿمٗمك، واًمدًمٞمؾ قمغم وضمقسمف أىمقى ا.هـ

قمغم أنَّ اًمت٠مًمٞمَػ ُِمـ ومروِض اًمٙمٗم٤مي٦م،  وهلذا؛ وم٘مد ٟمصَّ اًمٕمالُم٦م اًمزريمٌم 

 اًمذي إذا ىم٤مم سمف سمٕمُض اًمٜم٤مس يً٘مط قمـ اًمٌٕمض أظمر.

  ريمٌم  شمّمٜمٞمػ: -يٕمٜمل ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م–وُمٜمف: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمزَّ

 أقمَمره٤م ٍَمِ ىمِ  ُمع إُم٦م هذه شمزال وًمـ . واـمالقم٤مً  ومٝمَمً  شمٕم٤ممم اهلل ُمٜمحف عمـ اًمٕمٚمؿ يمت٥م

 اًمٕمٚمؿ عٞمِّ ًمُْم  اًمتّمٜمٞمػ كرِ ومٚمقشمُ  ، يمتٛمف حيؾُّ  ٓ واًمٕمٚمؿ ،اعمقاه٥م ذم وشمرقٍّ  ازدي٤مدٍ  ذم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُث اًمٗم٤مصُؾ "اٟمٔمر:  (8) أيب قمٌٞمدة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع. ت:  ط: ُم١مؾم٦ًم (416)ص: "اعمُحدِّ

 . حمٛمد قمج٤مج اخلٓمٞم٥م
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل وىمد ،اًمٜم٤مس قمغم

 .(8)ا.هـ [813]آل قمٛمران:﴾پ       ڀ  ڀ

. (4)، وواوم٘مٝمَم قمٚمٞمف اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل (2)وؾمٌَِ٘مف إمم ذًمَِؽ اإلُم٤مم اًمٌٖمقي

اًمٙمت٤مَب  اهلل رؾمقل وصػ وذم ي٘مقل: احل٤مومظ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي و 

 اًمقهؿ دظمقل ٟمٗمًف قمغم ظمٌم عمـ اًمٙمت٥م ذم فرؾمٛمَ  إسم٤مطمتف قمغم دًمٞمٌؾ  اًمٕمٚمؿ ىمٞمد فأٟمَّ 

 .ووٌٓمف إشم٘م٤مٟمف قمـ اًمٕمجز وطمّمقل ،ومٞمحٗمٔمف

 ہ   ہ   ہ ﴿ٌ:قمزوضمؾ وم٘م٤مل ـِ يْ اًمدَّ  ذم ذًمؽ سمٛمثؾ قم٤ٌمده ؾمٌح٤مٟمف اهلل بأدَّ  وىمد

﮷    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ  

يـ طمٗمٔم٤ًم ًمف، واطمتٞم٤مـم٤مً قمٚمٞمف،  ،[212]اًمٌ٘مرة: ﴾﮸ ومٚمَم أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمٙمت٤مسم٦م اًمدَّ

يـ  ي٥م ومٞمف؛ يم٤من اًمٕمٚمؿ اًمذي طمٗمٔمف أصٕم٥ُم ُمـ طمٗمظ اًمدَّ وإؿمٗم٤مىم٤ًم ُمـ دظمقل اًمرَّ

ي٥م واًمِمؽ ومٞمف؛ سمؾ يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ذم هذا  أطمرى أن شم٤ٌمح يمت٤مسمتف ظمقوم٤ًم ُمـ دظمقل اًمرَّ

ُمـ احلٗمظ، أٓ شمرى أنَّ اهلل اًمزُم٤من ُمع ـمقل اإلؾمٜم٤مد واظمتالف أؾم٤ٌمب اًمرواي٦م أطم٩مُّ 

قمز و ضمؾ ضمٕمؾ يمت٥م اًمِمٝم٤مدة ومٞمَم يتٕم٤مـم٤مه اًمٜم٤مس ُمـ احل٘مقق سمٞمٜمٝمؿ قمقٟم٤مً قمٜمد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ت: وم٤مئؼ أمحد. ط: اًمٙمقي٧م. 4/42ًمٚمزريمٌم ) "اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد"اٟمٔمر:  (8)

( ت: ُمرزوق قمكم إسمراهٞمؿ. ط: 22ًمٚمًٞمقـمل )ص: "اًمتٕمريػ سمآداب اًمت٠مًمٞمػ"يمَم ذم:  (2)

 ُمٙمت٦ٌم اًمؽماث اإلؾمالُمل. 

( ت: ُمرزوق قمكم إسمراهٞمؿ. ط: ُمٙمت٦ٌم 22)ص: "اًمتٕمريػ سمآداب اًمت٠مًمٞمػ"اٟمٔمر:  (4)

 اًمؽماث اإلؾمالُمل. 
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هلم هب٤م أويمد احلج٩م  اجلحقد، وشمذيمرًة قمٜمد اًمٜمًٞم٤من، وضمٕمؾ ذم قمدُمٝم٤م قمٜمد اعمٛمقِّ

 .(8)ا.هـ سمٌٓمالن ُم٤م ادقمقه ومٞمٝم٤م

 اًم٘مرآن ًمٜمٍم ُمتْمٛمٜم٦م ٥ُم تُ اًمٙمُ  يم٤مٟم٧م إذا: وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 شمٙمقن وىمد ،هب٤م سم٠مس ومال ؛هلَم اعمخ٤مًمٗم٦م واعمذاه٥م أراء إسمٓم٤ملو ، قمٜمٝمَم بِّ اًمذَّ  واًمًٜم٦م

 .(2)ا.هـ أقمٚمؿ واهلل ،احل٤مل اىمتْم٤مء سمح٥ًم ،وُم٤ٌمطم٦م وُمًتح٦ٌم واضم٦ٌم

  يٕمٜمل يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ–: ... سمؾ ٓ يٌٕمد وضمقسمف وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر- 

 .  (4)قمغم َُمـ ظمٌَم اًمٜمًٞم٤من ممَـّ يتٕملمَّ قمٚمٞمف شمٌٚمٞمُغ اًمٕمٚمؿ ا.هـ 

  يمت٤مسم٦م احلدي٨م؛ وهق سمٕمد آظمتالف ضم٤مئٌز إمج٤مقم٤ًم، وىم٤مل اًمًخ٤موي :

 . (3)سمؾ رسمََّم جي٥ُم إذا شمٕملمَّ ـمري٘م٤ًم ًمٚمٜمَّ٘مِؾ ا.هـ 

م ِذيمُره ذم هذا اًم٤ٌمب، وذم إسمقاب *  ُم٦م؛ ٟم٘مقل:وسمٜم٤مًء قمغم ُم٤م شم٘مدَّ  اعمت٘مدِّ

 إنَّ اًمت٠مًمٞمػ ُمـ طمٞم٨م طُمٙمٛمف دائٌر سملم صمالصم٦ِم أُمقٍر:

 اًمقضمقب.إُمر إول: 

 إُمر اًمث٤مي: آؾمتح٤ٌمب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت. -( اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م 38)ص: "شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (8)

ُمٙم٦م –( ط: دار قم٤ممل اًمٗمقائد 2/383) "اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م"اٟمٔمر:  (2)

 .اعمٙمرُم٦م. ت: ٟم٤ميػ احلٛمد.

 .اًمري٤مض–( ط: دار اًمًالم 8/261) "ومتح اًم٤ٌمري"اٟمٔمر:  (4)

( ط: ُمٙمت٦ٌم 811-813)ص: "اًمتقوٞمح إهْبر ًمتذيمرة اسمـ اعمٚم٘مـ ذم قمٚمؿ إصمر"اٟمٔمر:  (3)

 .ُمٍم.–اسمـ قم٤ٌمس 
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 إُمر اًمث٤مًم٨م: اإلسم٤مطم٦م.

٤م اًمقضمقب؛ ومٝمق يمٗم٤مئل، سمحٞم٨م إذا ىم٤مم سمف اًمٌٕمض ؾم٘مط قمـ أظمريـ؛ وىمد  أُمَّ

 يتٕملمَّ اًمقضمقب قمغم أٟم٤مٍس.

ُن اعمٜمٙمَر؛ ومال يًتٓمٞمع إٟمٙم٤مُره إٓ سم٤مًم٘مٚمؿ، وٓ يقضمد أطمٌد سمٞم٤مٟمف: أٟمَّف ىمد يرى اإلٟم٤ًم

 .واًمت٠مًمٞمػ إلٟمٙم٤مِر ذًمَِؽ اعمٜمٙمر همػمه؛ ومتتٕملمَّ قمٚمٞمف اًمٙمت٤مسم٦م

واطمت٤مج اًمٜم٤مس إمم قمٚمٛمف، أو هق رأى ُمٜمٙمرًا وآظمر ىمد يٙمقن أظمرؾم٤مً ٓ يتٙمٚمَّؿ، 

 قمٚمٞمف ذًمَِؽ.قضمد همػمه َُمـ ُيٜمٙمره ويم٤من ُمًتٓمٞمٕم٤ًم ًمٚمٙمت٤مسم٦ِم واًمت٠مًمٞمػ؛ ومٞمتٕملمَّ ٓ يُ 

وآظمر أًمزَُمُف وزمُّ إُمر سم٤مًمت٠مًمٞمػ ُمع ىمدرِة اعمُٚمَزم قمغم ذًمَِؽ؛ ومٞمتٕملمَّ قمٚمٞمف؛ ُم٤م دام 

 ذم أُمٍر ذقمٍل أو ُم٤ٌمٍح.

 وآظمر أًمزَُمُف أطمُد واًمديف سمذًمَِؽ؛ ومٙمذًمَِؽ يتٕملمَّ قمٚمٞمف.

 إٟمََّم هق قمغم ؾمٌٞمؾهٜم٤م وإمم همػم ذًمَِؽ مِمَـّ ىمد يتٕملمَّ قمٚمٞمٝمؿ اًمت٠مًمٞمػ، وُم٤م ذيمرشمف 

 اعمث٤مل ٓ احلٍم.

 وم٤مًمقضمقب اًمٙمٗم٤مئل هٜم٤م ًمٞمس قمغم إـمالىمف. ؛إذاً 

الً ًمف؛ ُمع وضمقِد همػِمه يٙمٗمٞمف اًمِٙمت٤مسم٦َم  ٤م آؾمتح٤ٌمب؛ ومٝمق ذم طمؼِّ َُمـ يم٤من ُم١مهَّ وأُمَّ

 واًمت٠مًمٞمػ، ظمّمقص٤ًم ذم ُمقوقٍع ُم٤م.

ـَ اعم١مًمِّٗملم، واؾمتٓم٤مع  وإٓ ومٌٕمُض اعمقاوٞمع ىمد ٓ يًتٓمٞمع اًمت٠مًمٞمػ ومٞمٝم٤م أطمٌد ُِم

 ٜمٝمؿ قمٚمٞمف وم٘مد يتٕملمَّ قمغم ذًمؽ اعمًتٓمٞمع. واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.واطمٌد ُم
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٤م اعم٤ٌُمح؛ ومٝمق إصؾ ذم اًمٙمت٤مسم٦ِم واًمت٠مًمٞمػ، واعم٤ٌمح ىمًٌؿ ُِمـ أىم٤ًمم إطمٙم٤مم  وأُمَّ

اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م
(8)

 ٦م أطمد ىمًٛمل إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.ٙمٚمٞمٗمٞم؛ وإطمٙم٤مم اًمت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعم٤ٌمح يدظمؾ ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م سم٤مشمِّٗم٤مق اًمٕمٚمَمء، ٟم٘مؾ آشمٗم٤مق قمغم ذًمؽ أُمدي، وهذا  (8)

 ظمالوم٤ًم ًمٌٕمض اعمٕمتزًم٦م يم٤مًمٙمٕمٌل وهمػمه.

٤م إطمٙم٤مم ا َم  إذ ًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م؛ وم٢مٟمَّف ٓ يدظمؾ ومٞمٝم٤مأُمَّ ٓ ـمٚم٥م سمف أصالً؛ ومٕمالً وٓ شمريم٤ًم، وإٟمَّ

أدظمٚمقه ىمٞمؾ: ُم٤ًمحم٦م ُمـ سم٤مب شمٙمٛمٞمؾ اًم٘مًٛم٦م؛ ٕنَّ إومٕم٤مل اًمتل حيٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمِم٤مرع ٓ 

سمدَّ أن شمٙمقن قمغم أطمد إطمٙم٤مم اخلٛم٦ًم، وىمٞمؾ: ُمـ سم٤مب اًمتٖمٚمٞم٥م، وىمٞمؾ: ٕٟمف خمتٌص 

ٓ يٙمقن إٓ عمـ يّمّح إًمزاُمف سم٤معمٙمٚمَّػ؛ أي: أن اإلسم٤مطم٦م أو اًمتخٞمػم سملم اًمٗمٕمؾ واًمؽمك 

 سم٤مًمٗمٕمؾ أو اًمؽمك، وٕٟمف ىمد يٙمقن ُمٓمٚمقسم٤ًم إذا أدى إمم وضمقب واؾمتح٤ٌمب.

وىمٞمؾ: شمٙمٚمٞمٗمل سم٤مقمت٤ٌمر وضمقب اقمت٘م٤مد يمقٟمف ُم٤ٌمطم٤ًم، يمَم ىم٤مًمف أسمق إؾمح٤مق آؾمٗمرايٜمل؛ 

ُؿ قمغم اعم٤ٌمح.  وهذا ٟمقُع شمٙمٚمٞمٍػ وآقمت٘م٤مد واضم٥ٌم، وٟمحـ ٟمتٙمٚمَّ

: هق شمٙمٚمٞمٌػ سمٛمٕمروم٦م طمٙمٛمف ًم٘مٞم٤مم اإلمج٤مع قمغم أن اعمٙمٚمَّػ ٓ واًمٜمزاع ًمٗمٔمل إٓ أن ُي٘م٤مل

حيؾ ًمف اإلىمدام قمغم ومٕمؾ طمتك يٕمٚمؿ طمٙمؿ اهلل ومٞمف، وىمد يٜمٗمّمؾ قمـ هذا سم٠من اًمٕمٚمؿ سمحٙمؿ 

 . اعم٤ٌمح ظم٤مرج قمـ ٟمٗمس اعم٤ٌمح

 (263-8/264ًمٚمٓمقذم )"ذح خمتٍم اًمروو٦م"(8/823)ًممُمدي"اإلطمٙم٤مم" اٟمٔمر:

دة"(8/314)ج٤مر ٓسمـ اًمٜم "ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم"  (46ٔل شمٞمٛمٞم٦م )ص: "اعمًقَّ

ذح إصقل "( 1-1ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل )ص: "اعمذيمرة"( 8/814)ًمٚمِم٤مـمٌل  "اعمقاوم٘م٤مت"

ًمٚمِمثري "ذح إصقل ُمـ قمٚمؿ إصقل"( 31ًمٚمٕمثٞمٛملم )ص: "ُمـ قمٚمؿ إصقل

شمٞمًػم اًمقصقل إمم ىمقاقمد "( 21ًمٚمِمثري )ص:"ذح ىمقاقمد إصقل"( 22-31)ص:

ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت وإًمٗم٤مظ "( 22-28ًمٗمقزان )ص:ًمٕمٌد اهلل ا "إصقل

 .(8/311)"اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 



ٞمَِئ٦ُم اجلَقِّ اًمٚمَّٓمِٞمػ                                  ََتْ

 

081 

 

وىمد يّمػم وىمد يّمػم اعم٤ٌمح واضم٤ٌمً، وىمد يّمػم ُمًتح٤ٌمً، وىمد يّمػم حمرُم٤مً، 

ُمٙمروه٤ًم، وذًمَِؽ سمح٥ًم ُم٤م شمٕمٚمَّؼ سمف، ويم٤من وؾمٞمٚم٦ًم إًمٞمف، وسمح٥ًم اًمٜمٞم٦م أيْم٤ًم؛ ومٞمٙمقن 

 اًمقضمقب وآؾمتح٤ٌمب واعمحرم واعمٙمروه ًمٖمػمِه ٓ ًمذاشمِِف.

إذًا؛ وم٘مد يٙمقن اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ واضم٤ٌمً، وىمد يٙمقن ُمًتح٤ًٌم، وىمد يٙمقن سم٤مىمٞم٤ًم 

 .ق طمًٌل وٟمِٕمَؿ اًمقيمٞمؾقمغم أصٚمف، وهق اإلسم٤مطم٦م، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. وه

-2/262ًمٞم٤مؾملم خمدوم ) "أطمٙم٤مم اًمٙمت٥م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل"وًمٚمٗم٤مئدة: اٟمٔمر 

 . اًمري٤مض -وُم٤م سمٕمد( ط: دار يمٜمقز أؿمٌٞمٚمٞم٤م 

* * * * * 
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١َُّ ايه  :اؾسٜٔ* ايتَّجبٝط عٔ ايبخِح ٚايتأيٝـ ض

ـَ اًمٙم٤مومريـاًمتثٌٞمط قمـ اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ إنَّ  ـِ  ؾُمٜم٦ٌَّم ؾمٞمئ٦ٌم أصٚمٝم٤م ُِم اعمٌٖمْملم ًمدي

قمٌَد  ، وذًمَِؽ طملَم صمٌَّط اعمنميمقناهلل شمٕم٤ممم، وُمٌدؤه٤م ذم هذه إُم٦ِم ذم قمٝمد اًمٜمٌلِّ 

، وىم٤مُمقا سم٤مًمتَِّمٙمٞمؽ قمـ اًمٙمت٤مسم٦ِم ٕطم٤مدي٨ِم ٟمٌٞمِّٜم٤م سمـ اًمٕم٤مص اهللِ سمـ قمٛمرو 

سمرىمؿ "ُمًٜمده"( وأمحد ذم 4636)سمرىمؿ "ؾمٜمٜمف"أسمق داود ذم  أظمرجومٞمٝم٤م، وم٘مد 

 يُمٜم٧ُْم َأيْمت٥ُُم يُمؾَّ َر ىم٤مل: قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص (، قمـ 6282)
ٍ
َأؾْمَٛمُٕمُف  ء

ـْ َرؾُمقِل اهللِ َٛمُٕمُف  رءَأشَمْٙمت٥ُُم يُمؾَّ  :َوىَم٤مًُمقا ،ىُمَرْيٌش  لوَمٜمََٝمتْٜمِ  ،ُأِريُد طِمْٗمٔمَفُ   ُِم ًْ شَم

ُؿ   َوَرؾُمقُل اهللِ َو٤م ذمسَمنَمٌ َيتََٙمٚمَّ ـِ اًْمِٙمت٤َمِب  ،اًْمَٖمَْم٥ِم َواًمرِّ ْٙم٧ُم قَم ًَ يَمْرُت وَمذَ ، وَم٠َمُْم

ـْتُْبٌ»:وَم٠مَْوَُم٠َم سم٠ُِمْصٌُِٕمِف إمَِم ومِٞمِف وَمَ٘م٤مَل  ، َذًمَِؽ ًمَِرؾُمقِل اهللِ  ٌَماٌٌيَؾَقافَّذٌِ:ا ٌبَِِٔدِه ك ًِ ٍْ َٕ

ٌ َحؼ  ُرُجٌِمُْْفٌإٌَِّٓ  .وهق طمدي٨م صحٞمٌح . شخَيْ

ٞمئ٦م، ومَٛمـ  ذم أنَّ اعمنميملم هؿسيٌح  ومٝمذا احلدي٨م ًَّ اًمذيـ ؾمٜمُّقا هذه اًمًٜم٦ََّم اًم

 واًمت٠مًمٞمػ وم٘مد شمِمٌَّف سم٤مًمٙم٤مومريـ. صمٌَّط قمـ اًمٌح٨ِم 

يح سمؽميمف، أو ادِّقم٤مء قمدم اًمٗم٤مئدة ُمٜمف، أو ثٌٞمط يٙمقن سم٤مًم٘مقل وواًمت اًمٗمٕمؾ، يم٤مًمتٍمَّ

ٌف أٟمَّف وٞم٤مٌع ًمألوىم٤مِت، أو أٟمَّف يٜمز اعمحٗمقفم٤مت، أو أٟمَّف ٓ ُلٚمَّد،  وإًم٘م٤مء سمٕمض اًمِمُّ

 وٟمحق ذًمؽ.قمٚمٞمف، 

حتجػم  إهمالق اعمٙمت٤ٌمت اًمٕمٚمٛمٞم٦م طمتَّك ٓ حيّمؾ اًمٌح٨م وٓ اًمت٠مًمٞمػ، أووأيْم٤مً: 

إطمراىمٝم٤م، وهمػم ذًمَِؽ مم٤َّم ، أو ُمٜمٝم٤م ٤م ًمٚمٜم٤مس ًمٞمًتٗمٞمدواوإظمراضمٝم اًمٙمت٥م وقمدم ٟمنمه٤م

 ُيٕمدُّ شمثٌٞمٓم٤مً قمـ اًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ.
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 * أصٓاف املجبِّطني عٔ ايبخِح ٚايتأيٝـ:

ـَ   وهق ص٤مدٌر قمـ صمالصم٦ِم أصٜم٤مٍف:اًمّمدِّ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم، وهذا ُيٕمتؼم ُِم

ـَ اًمٞمٝمقد  واًمٜمّم٤مرى اًمّمٜمػ إول: احل٤مؾمدون قمغم اإلؾمالم وأهٚمف، ُِم

 واعمنميملم واعمٜم٤موم٘ملم واعمجقس، وأؿم٤ٌمهٝمؿ.

 وـمٚم٦ٌِم اًمٕمٚمؿ 
ِ
ـَ اًمٕمٚمَمء اًمّمٜمػ اًمث٤مي: احل٤مؾمدون قمغم أهِؾ اخلػم واًمّمالِح ُِم

 اًم٤ٌمطمثلم اعمًتٗمٞمديـ.

اًمّمٜمػ اًمث٤مًم٨م: اًمُٙم٤ًممم اًمذيـ قمجزوا قمـ اًم٘مٞم٤مم هبذه اًمٕم٤ٌمدة اعم٤ٌمريم٦م،  وم٘م٤مُمقا 

ـِ ذم أهِؾ اًمٕمٚمؿ، وشم ّمقا اًم٤ٌمطمثلم واعم١مًمِّٗملم اًمّمٚمح٤مء.سم٤مًمثَّٚم٥م واًمٓمَّٕم  ٜم٘مَّ

ومٝمذه صمالصم٦ُم أصٜم٤مٍف ص٤مدَّة قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم، ويمؾُّ صٜمٍػ سمحًٌف، ٟم٠ًمل اهلل 

 . اًمٕم٤مومٞم٦م شمٕم٤ممم

ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ڦ  ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[11]اًمٜمحؾ:﴾ڀ  ڀ  ٺ ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  

چ  چ  چ  چ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

ژ  ڑ  ڑ ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ     ڳ  ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[42]حمٛمد:﴾ڇ

 .[43]حمٛمد:﴾ڳ    ڳ  ڳ  ڱ

-أي٤مت وإن يم٤مٟم٧م ذم ؾمٞم٤مق اًمٙم٤مومريـ؛ إٓ أنَّ احلٙمَؿ قم٤مٌم عمَِـ يم٤من هذا طم٤مًُمُف، 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ﴿يدلُّ قمغم ذًمَِؽ ىمقُل اهللِ شمٕم٤ممم: -ويمؾٌّ سمحًٌف

 وذًمَِؽ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.، [13]اًمٜمحؾ:﴾ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٺ
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ُٜجبِّط عٔ ايبخِح ٚايتأيٝـ:  َُٔ ُّ ايعًُا٤ ؾٝ  * ذ

 وىمد ذمَّ اًمٕمٚمَمء َُمـ صمٌَّط قمـ اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ، ُمـ ذًمؽ:

  ٦م، شمدلُّ دُم٤مء ُمـ اًمٕمٚمَمء قمٚمٞمَّ اًم٘مُ  ؿُ يم٤مٟم٧م مِهَ : ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي 

 .قمٚمٞمٝم٤م شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ اًمتل هل زسمدة أقمَمرهؿ

ٌإنٌَّ ٌٕنٌٌَّأٓ ٌدثرت، ٌتهإٍٔٓؿ ٌيىٌِقنٌمِهٌٌأـثر ٌؾهاروا ٌوًٍت، ٌافىالب ؿ

 .ادختكات،ٌوٌٓيْنىقنٌفِّىقٓت

 .ثؿٌاؿتكواٌظذٌماٌيدرشقنٌبفٌمـٌبًوٓا،ٌؾدثرتٌافُتبٌوَلٌتًْخ

ٚمٗم٧م ُمـ ومًٌٞمؾ ـم٤مًم٥م اًمٙمَمل ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ آـمالع قمغم اًمٙمت٥م اًمتل ىمد ال

مهٛمٝمؿ ُم٤م يِمحذ  اعمّمٜمٗم٤مت، ومٚمٞمٙمثر ُمـ اعمٓم٤مًمٕم٦م وم٢مٟمف يرى ُمـ قمٚمقم اًم٘مقم وقمٚمقِّ 

 ُمـ وم٤مئدة. وُم٤م لٚمق يمت٤مٌب وحيرك قمزيٛمتف ًمٚمجد، ،ظم٤مـمره

وأظقذٌباهللٌمـٌشرٌهٗٓءٌافذيـًٌٕارشهؿ،ٌٌٕٓرىٌؾٔٓؿٌذاٌمهةٌظافٔةٌؾَٔتديٌ

ٌهباٌادٌتدي،ٌوٌٓصاحبٌورعٌؾًٔتٍٔدٌمْفٌافزاهد.

وم٤مهلل اهلل وقمٚمٞمٙمؿ سمٛمالطمٔم٦م ؾمػم اًمًٚمػ، وُمٓم٤مًمٕم٦م شمّم٤مٟمٗمٞمٝمؿ، وأظم٤ٌمرهؿ، 

 وم٤مٓؾمتٙمث٤مر ُمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م يمتٌٝمؿ رؤي٦م هلؿ، يمَم ىم٤مل:

ًَ  ي٤مرَ  أرى اًمدِّ كمِّ ـٕمذم ... ومٚمَ رْ ـسمٓم ي٤مرَ رى اًمدِّ أ ل أنْ ـوم٤مشمٜم  .(8)ا.هـ لـٕمـٛمْ سم

  وهق حيٙمل وٕمػ اهلٛمؿ - وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق اًمًٕم٤مدات اسمـ إصمػم

ـَ اًمتّمٜمٞمػ واجلٛمع واًمت٠مًمٞمػ، -ويذم َُمـ يم٤من هذا طم٤مًمف : صمؿَّ ازداد هذا اًمٜمقع ُِم

قم٧م ُم٘م٤مصدهؿ ىم٧م أهمراض اًمٜم٤مس، وشمٜمقَّ ، ويمثرت ذم أيدي اعمًٚمٛملم وسمالدهؿ، وشمٗمرَّ

، قمـ مج٤مقم٦م ُمـ إئٛم٦م واًمٕمٚمَمء ىمد إمم أن اٟم٘مرض ذًمَِؽ اًمٕمٍم اًمذي يم٤من ومٞمف محٞمداً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمػموت.-( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 413)ص: "صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر:  (8)
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ٗمقا: ُمثُؾ أيب قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي، وأيب داود ؾمٚمٞمَمن سمـ  مجٕمقا وأًمَّ

إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مي، وأيب قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ، 

ـَ اًمٕمٚمَمء اًمذيـ ٓ حُيّمقن يمثرًة.  وهمػمهؿ ُِم

يٕمٜمل قمٚمؿ –ويم٠منَّ ذًمَِؽ اًمٕمٍم ظمالص٦م اًمٕمّمقر ذم حتّمٞمؾ هذا اًمٕمٚمؿ 

 وإًمٞمف اعمٜمتٝمك. -احلدي٨م

ُؿ،ٌ َّ ٌذفَِؽٌاحلرص،ٌوؾستٌتِؽٌاهِل ٌمـٌبًدهٌَٕصٌذفؽٌافىِبٌبًُد،ٌوؿؾَّ ثؿَّ

لٌ ِّ ٌوٌٓيزالٌَيْ ٌؿِٔالً، ٌيٌتدئٌؿِٔالً َّٕف ٌؾ٘ ٌإٔقاعٌافًِقمٌوؽرها، ـْ ٌِم ٌٕقٍع وـذفؽٌـؾه

ٌيًقد ٌهلٌمْتٓاه،ٌويٌِغٌإػٌأَمٍدٌهقٌأؿهاه،ٌثؿَّ ، ويزيد،ٌويًيؿٌإػٌأنٌيِهَؾٌإػٌؽايٍة

ومٙم٠منَّ هم٤مي٦م هذا اًمٕمٚمؿ اٟمتٝم٧م إمم اًمٌخ٤مريِّ وُمًٚمٍؿ، وَُمـ يم٤من ذم قمٍممه٤م ُِمـ قُمٚمَمء 

احلدي٨م، صمؿَّ ٟمزل وشم٘م٤مس إمم زُم٤مٟمٜم٤م هذا، وؾمٞمزداد شم٘م٤مسًا، واهِلٛمؿ ىمّمقرًا، ؾُمٜم٦ََّم اهلل 

 .(8)ذم ظمٚم٘مف، وًمـ دمد ًمًٜم٦َِّم اهلل شمٌديالً ا.هـ 

  ٌيُْرٌ: اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ مَج٤َمقم٦م اًمِٙمٜم٤مي وىم٤مل ٌمـ ٌافْاس ومـ

افتهْٔػٌوافتٖفٔػٌدمٌهذاٌافزمانٌظذٌَمـٌطٓرتٌأهِٔتف،ٌوُظِرَؾتٌمًرؾتف،ٌوٌٓوجفٌ

ٌإٌٓافتْاؾسٌبغٌأهؾٌإظهار ٌاإلُٕار ف ذم ُمداده وورىمف هلذا ، وإٓ ومٛمـ إذا شمٍمَّ

ٌإذاٌسمٙمت٤مسم٦ِم ُم٤م ؿم٤مء ُِمـ أؿمٕم٤مر وطمٙم٤مي٤مٍت ُم٤ٌمطم٦م، أو همػم ذًمؽ ٓ ُيٜمٙمر قمٚمٞمف؛  ؾَِِؿ

ٌ ـٌُتكَّ  .(2)ـ ؟! ا.هفٌؾٔفٌبتًقيدٌماٌيْتٍعٌبفٌمـٌظِقمٌافؼيًةٌُيُْرٌوُيًتَٓج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: ُمٙمت٦ٌم احلٚمقاي، ُمٓمٌٕم٦م 34-8/32)"ضم٤مُمع إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل"اٟمٔمر:  (8)

 اعمالح، ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من. 

–( ط: دار أصم٤مر 12)ص:"اًمٕم٤ممل واعمتٕمٚمِّؿشمذيمرة اًم٤ًمُمع واعمتٙمٚمِّؿ ذم آداب "اٟمٔمر:  (2)

 صٜمٕم٤مء. 
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  ـَ اًمٜم٤َّمس ُمـ يٜمٙمر اًمتّمٜمٞمػ ذم هذا  :وىم٤مل اًمٕمالُم٦م طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م وُِم

ُم٤من ُمٓمٚم٘م٤ًم، وٓ وضمف إلٟمٙم٤مره ُِمـ أهٚمف، وإٟمَم حيٛمٚمف قمٚمٞمف ا ًمتٜم٤مومس واحلًد اجل٤مري اًمزَّ

 ٟمٔمٛمف:قمّم٤مر، وهلل درُّ اًم٘م٤مئؾ ذم سملم أهؾ إ

 ىُمْؾ عمَِـ ٓ َيرى اعمٕم٤مصـَر ؿمٞمـئ٤مً       ويرى ًمألوائــِؾ اًمتّـَ٘مـديـٛمـ٤م

 .(8)ا.هـ  إنَّ ذاك اًم٘مـديُؿ يمـ٤من طمـديثـ٤ًم       وؾمٞمٌ٘مـك هذا احلـدي٨م ىمـديَم

  يـ اًم٘م٤مؾمٛمل ث - وىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد مج٤مل اًمدِّ قمـ ٟمٗمًف وهق يتحدَّ

٦م :وىمد اشمََّٗمَؼ زم سمحٛمده شمٕم٤ممم ىمراءة صحٞمح ُمًٚمٍؿ سمِتَمُِمِف رواي٦ًم ذم أرسمٕملم -قمـ قمٚمقِّ اهلٛمَّ

يقُم٤ًم، وىمراءة ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف يمذًمؽ ذم واطمد وقمنميـ يقُم٤ًم، وىمراءة اعمقـم٠م يمذًمؽ ذم 

ِنٌَٔشمًٕم٦م قمنم يقُم٤ًم،  تِِفٌدمٌٕحقٌوؿراءةٌهتذيبٌافتٓذيبٌمعٌتهحٔحٌشٓقٌافَِؿٌؾٔفٌوََتْ

 .ظؼةٌأيامٌٍ

ٌافًَُؾٌ ٌافالئُؿ ا ٌأُّيه ٌظْؽ ، واطمرص قمغم قمزيز وىمتَِؽ سمدرس اًمٕمٚمؿ ؾدع

 .(2)وإطم٤ًمن اًمٕمٛمؾ ا.هـ

  وشمرضمٞمح  ،اًمٕمٚمؿ ُمراضمٕم٦م يمالم أهؾ: وىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز

جلٝمد ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ سمذل ا :، وم٤مٓضمتٝم٤مد ُمٕمٜم٤مهضمح حيت٤مج إمم صؼم وٟمٔمر ذم إدًم٦ماًمرا

، وُمقاىمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ أهٚمف اًمٕم٤مروملم سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ، طمتك شمٙمقن ُمـواًمؽمىمل ومٞمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 8/41)"يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن"اٟمٔمر:  (8)

 ( ط: دار اسمـ طمزم. 882ًمّمديؼ طمًـ )ص: "أسمجد اًمٕمٚمقم"سمػموت. واٟمٔمر: –اًمٕمريب 

( ط: 66-62ًمٕمكم اًمٕمٛمران )ص: "اعمِمقق إمم اًم٘مراءة وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ"ٟم٘مالً ُِمـ يمت٤مب:  (2)

( ط: دار اًمٙمت٥م 264)ص: "ىمقاقمد اًمتحدي٨م"واٟمٔمر سمٜمحقه: ُمٙم٦م.-دار قم٤ممل اًمٗمقائد 

 سمػموت.–اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
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،ٌادسيضٌظْٓؿٌػٌدمٌذفؽٌمقؿػٌافْاصحٌوادحبٌهلؿوأنٌتَ، ذم اعم٤ًمئؾ اخلالومٞم٦م

ٌبغٌافْاس ٌوٕؼه ٌافًِؿ ٌَتهٔؾ ٌدم ٌجٓقد ٌمـ ٌيٌذفقن ٌوما ٌيًرفٌأؿدارهؿ ،ٌافذي

ٌشٌٓؿٌ ٌوظدم ٌمـٌـالمٓؿٌوظِقمٓؿ، ٌأوٌإطٓوـراهتٓؿوآشتٍادة ٌظذٌ، ارٌإٓتَاد

ٌ،ٌوماٌأصٌفٌذفؽ.وظدمٌافٍائدةٌمْٓؿ،ٌشٌٔؾٌافتَْصٌهلؿ

ٌمجًقا ٌوما ٌأفٍقا ٌوما ٌؿٌِف، ٌمـ ٌؿدر ٌيًرف ،ٌ ٌافًِؿ ٌؾىافب ٌوٕهحٓؿ هللٌ،

،ٌبؾٌيًرفٌمًْاهٌأنٌيَِدهؿٌدمٌاحلؼٌوافٌاضؾ،ٌوفٔسٌوفًٌاده،ٌويًتٍٔدٌمـٌـالمٓؿ

 .(8)ا.هـ  احلؼٌبدفِٔف

أنَّ اًمتَّثٌٞمَط قمـ اًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ يٜم٘مص اًمٕمٚمَؿ، ويٙمثر اجلٝمؾ، هذا؛ وٓ ٟمٜمًك 

وذًمَِؽ ٕنَّ اًمٌح٨َم واًمت٠مًمٞمػ ُِمـ وؾم٤مئؾ اًمٕمٚمؿ اعمحٛمقدة، ومٙمّٚمَم ٟم٘مّم٧م وؾمٞمٚم٦م ُِمـ 

ٝمؾ وؾم٤مئؾ اًمٕمٚمؿ اعمنموقم٦م يمٚمََّم ازداد اًمٕمٚمؿ همرسم٦ًم، وظمٗم٤مًء، وذه٤مسم٤ًم، واٟمتنم اجل

ٗمقا ومٞمَمهذه اًمٗمرص٦م و واًمٗم٤ًمد، واؾمتٖمؾَّ أهؾ اًمنمِّ   ييُّ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، وهذا أًمَّ

٤مومٕمل  ٕادؿُةٌومٞمَم ُيٕمزى إًمٞمف: يمَم ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمَّ ٌافزَّ ٌخَلىٌَِت فقٌٓأصحابٌادحابر

 .(2)ا.هـ  ظذٌادْابر

ـَ اًم٘مراءةثٌِّٓملم: اعمٟم٘مقُل هل١مٓء وٟمحـ  ٤م أن ٓ حم٤مًم٦م اًمٜم٤مس ٓ سمدَّ هلؿ ُِم ؛ وم٢مُمَّ

ـَ اًم٘مراءة ٓ حم٤مًم٦م،  ٤م أن ي٘مرؤوا يمت٤ٌمً و٤مرًة، وم٢مٟمَّف ٓ سمدَّ هلؿ ُِم ي٘مرؤوا يمت٤ًٌم ٟم٤مومٕم٦ًم، وإُمَّ

ٟمؽمُك اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ وٟمنم يمت٥م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وٟمجٕمٚمٝمؿ يٚمجئقن إمم وم٤ٌمهلل قمٚمٞمٙمؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(43266-24/461ٓسمـ سم٤مز ) "جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م"اٟمٔمر:  (8)

–( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 82/32ًمٚمذهٌل  ) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"ٟم٘مالً ُِمـ يمت٤مب:  (2)

 سمػموت.
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حر واًمِمٕمقذة، وأهؾ اًمٌدع واًمْمالل، واجلرائد واًمّمحػ اًمٗم٤مرهم٦م سمؾ  ًِّ يمت٥ِم اًم

 دة؟ أهذا يٕم٘مؾ؟!! أهذا يرشمْمٞمف ُمًٚمٌؿ؟!!.اًمٗم٤مؾم

  آؾمتٙمث٤مر ُمـ : -وذيمر ُمٜمٝم٤م-دقم٤مئُؿ اًمٕمٚمؿ: : ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ طمزم

ومٚمـ لٚمقا يمت٤مب ُمـ وم٤مئدة وزي٤مدة قمٚمؿ جيده٤م ومٞمف إذا اطمت٤مج إًمٞمٝم٤م، وٓ ؾمٌٞمؾ  ؛اًمٙمت٥م

 ؿَ ٕمْ وم٤مًمٙمت٥م ٟمِ  ،إمم طمٗمظ اعمرء جلٛمٞمع قمٚمٛمف اًمذي لتص سمف.وم٢مذ ٓ ؾمٌٞمؾ إمم ذًمؽ

 .ٟم٦م ًمف إذا ـمٚم٥مازاخلِ 

اإلـثارٌمْٓا،ٌوفقٌٌممـٌذمٌٌَّوفقٌٓافُتبٌفواظتٌافًِقمٌوَلٌتقجد.ٌوهذاٌخىٌٌٖ

ٌافًِقمأٌُ ٌفتٍِت ٌبرأيف ٌخذ ٌؾٔٓا، ٌاجلٓال ٌصٓادةٌٌ،وجلاذهبؿ ٌؾِقٓ ٌصاءوا. ٌما وادظقا

 . (8)ا.هـ افُتبٌٓشتقتٌدظقىٌافًاَلٌواجلاهؾ

 ايطاع١:* ايتجبٝط عٔ ايبخح ٚايتأيٝـ َٔ عالَات 

ـَ اًمت اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ  ٞمػ، واًمتَّثٌٞمط ذم ّمٜمذم احل٘مٞم٘م٦م إنَّ اًم٘مقَل سمخٚمق اًمٗم٤مئدة ُِم

ُيٙمثِّر ُِمـ اٟمتِم٤مر اًمنّم واًمٗم٤ًمد، واًمٌٕمد قمـ ديـ اهلل ضمؾَّ وقمال، وأذاٌن سمذه٤مب اًمٕمٚمؿ، 

٤مقم٦م، ًَّ روى اإلُم٤مم وم٘مد ٕٟمَّف ُيٕمتؼم ُِمـ رومع اًمٕمٚمؿ، وذًمؽ قمالُم٦ٌم ُِمـ قمالُم٤مت اًم

ىم٤مل: ىم٤مل (، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 2638( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )12اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

ـٌٌْإِنٌَّ»: رؾمقل اهلل  اطٌٌِِم رْشَ
اَظةٌٌِأَ ًَّ ِْؿٌٌُُيْرَؾعٌٌََأنٌٌْ:اف ًِ رٌٌَ،افْ َٓ ُؾٌٌَوَييْ ْٓ ُنقٌٌَ،اجْلَ ٍْ اٌَوَي َٕ ٌ،افزِّ

َبٌ رٌٌَُوُيْؼَ ّْ َجاُلٌٌَوَيْذَهَبٌٌ،اخْلَ ََكٌ،افرِّ اءٌٌَُوَتٌْ ًَ قنٌٌََحتَّكٌافِّْ ُُ غٌٌََي ًِ
ّْ ٌَؿِّٔؿٌٌٌاْمَرَأةًٌٌخِلَ

 .«َواِحدٌٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م.3/33) "رؾم٤مئؾ اسمـ طمزم"وٛمـ  "رؾم٤مًم٦م ُمراشم٥م اًمٕمٚمقم"اٟمٔمر:  (8)
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(، قمـ قمٌد اهلل سمـ 2632( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )3262وروى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

ٌَيَدىٌٌَِبْغٌٌَإِنٌَّ»: ىم٤مٓ: ىم٤مل رؾمقل اهلل ُمًٕمقد وأيب ُمقؾمك إؿمٕمري 

اَظةٌِ ًَّ اًماٌاف اٌُيْرَؾعٌٌَُأيَّ َٓ ِْؿٌٌُؾِٔ ًِ اٌَوَيِْْزُلٌٌ،افْ َٓ ُؾٌٌؾِٔ ْٓ ثُرٌٌُ،اجْلَ ُْ اٌَوَي َٓ ْرُجٌٌؾِٔ ْرُجٌٌ،اهْلَ تُْؾٌٌَواهْلَ ََ  .«افْ

(، قمـ أيب هريرة 2634( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )12وروى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

اَرُبٌ»: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقُل اهلل  ََ َمانٌٌَُيتَ ٌََُْضٌٌ،افزَّ ِْؿٌٌَُوُي ًِ رٌٌُ،افْ َٓ ـٌٌَُوَتيْ تَ
ٍِ ََكٌ،افْ ِْ ٌَوُي

حهٌ ثُرٌٌُ،افنه ُْ ْرُجٌٌَوَي تُْؾٌ»: ىَم٤مَل  ؟اهْلَْرُج  َوَُم٤م :ىَم٤مًُمقا.ٌ«اهْلَ ََ  . واًمٚمٗمظ عمًٚمٍؿ.«افْ

إؿمجٕمل قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ(، 24112وروى اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده سمرىمؿ )

ومٜمٔمر ذم اًمًَمء صمؿ  ؛ذات يقم سمٞمٜمَم ٟمحـ ضمٚمقس قمٜمد رؾمقل اهلل : ٟمف ىم٤ملأ 

ِِْؿٌَأْنٌُيْرَؾعٌَ»:ىم٤مل ًِ وم٘م٤مل ًمف رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر ي٘م٤مل ًمف زي٤مد سمـ ًمٌٞمد أيرومع  .«َهَذاٌَأَواُنٌافْ

وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ؟!ٛمٜم٤مه أسمٜم٤مءٟم٤م وٟم٤ًمءٟم٤موومٞمٜم٤م يمت٤مب اهلل وىمد قمٚمَّ  ،هللااًمٕمٚمؿ ي٤م رؾمقل 

ِفٌَأْهِؾٌادَِْديَْةٌِ»:  ََ ٌَأْؾ ـْ َُطْهَؽٌِم َٕ ُْْتٌ ـُ صمؿ ذيمر والًم٦م أهؾ اًمٙمت٤مسملم وقمٜمدمه٤م  ،شإِْنٌ

ومٚم٘مل ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم ؿمداد سمـ أوس سم٤معمّمغم ومحدصمف  ،وضمؾ ُم٤م قمٜمدمه٤م ُمـ يمت٤مب اهلل قمز

وهؾ شمدري ُم٤م رومع  :صمؿ ىم٤مل ،صدق قمقف :وم٘م٤مل ،هذا احلدي٨م قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ

ن أوهؾ شمدري أي اًمٕمٚمؿ أول  :ىم٤مل ،ذه٤مب أوقمٞمتف :ىم٤مل ،ٓ أدري :ىمٚم٧م :ىم٤مل ؟اًمٕمٚمؿ

وإؾمٜم٤مده .اخلِمقع طمتك ٓ شمٙم٤مد شمرى ظم٤مؿمٕم٤مً  :ىم٤مل ،ٓ أدري :ىمٚم٧م :ىم٤مل ؟يرومع

 .صحٞمٌح 

ـَ اًمٜمٌلِّ  إلىمراره، سمؾ هق  ويمقٟمف ُِمـ قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م ٓ يٕمٜمل أٟمَّف إظم٤ٌمٌر ُِم

ـَ احلٗم٤مظ قمٚمٞمف طمٗمٔمف ذم  إظم٤ٌمٌر ُمٜمف ًمٌذل اجلُٝمد ذم اإلىم٤ٌمل واحلٗم٤مظ قمٚمٞمف، وُِم

 اًمّمدور، ويمت٤مسمتف ذم اًمًٓمقر.

 ؿمداد سمـ أوس: ذه٤مب أوقمٞمتف.  يدلُّ قمغم ذًمَِؽ ىمقل



ٌَْح٨ِم َواًمت٠َّمًمِٞمػ    خِلَقِض هِمََمِر اًم

 

089 

 

 سمِمٞمئلم: ووقمٞمٝمؿ ًمفاًمٕمٚمَمُء، وأوقمٞم٦ُم اًمٕمٚمؿ هؿ 

 إول: وقمل اًم٘مٚم٥م، وهق احلٗمظ.

 اًمث٤مي: وقمل اًمدوم٤مشمر، وهل اًمٙمت٤مسم٦م.

ٙمثػم ُِمـ ؾمقاده، هذا هق اًمذي إطم٤مدي٨م احل٨ّم قمغم طمٗمظ اًمٕمٚمؿ واًمت إذًا؛ ذم هذه

 .يِمػم إًمٞمف اًمٜمٌلُّ 

  ذم هذا احلدي٨م طم٨ٌم وشم٠ميمٞمٌد قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ؛ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمثٞمٛملم :

 .ك ٓ ٟمّمؾ إمم احل٤مل اًمتل وصٗمٝم٤م اًمرؾمقل طمتَّ 

 ًمٞمس  واإلظم٤ٌمر سم٤مًمقاىمع ٓ يٕمٜمل إىمراره، يٕمٜمل: إذا أظمؼم اًمرؾمقل 
ٍ
قمـ رء

ه ويًٛمح ومٞمف، يمَم أظمؼم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وأىمًؿ: ٌ» ُمٕمٜم٤مه أٟمَّف ي٘مرُّ ـْ ٌَم ـَ ٌشَْ َـّ ًُ ِ فَتَتٌَ

ؿٌْ ُُ َِ ٌَؿٌْ اَن يٕمٜمل: ًمؽميمٌـ ـمرق َُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ، ىم٤مًمقا: اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى؟ ىم٤مل:  ،شـَ

ٌَوافََّْهاَرى» قُد ُٓ ٌافَٔ ْؿ، ًَ ، وم٠مظمؼم أنَّ هذه إُم٦َم ؾمقف شمرشمٙم٥م ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٞمٝمقد شَٕ

 .(8)ا.هـ وإسم٤مطم٦مٍ  ، ٓ إظم٤ٌمر شم٘مريرٍ واًمٜمّم٤مرى إظم٤ٌمر حتذيرٍ 

ٍُ يآلخس غ٦ًٝا َّ َََكاَي١ِ: )َا َتَسَى األ ُّ يًُتأخِّس غ٦ًٝا، * زدُّ   (:أٚ َا تسى املتكدِّ

٤م ، ومل ي٘مٌْٚمٝم٤م هذه اعم٘م٤مًم٦ُم ًمٞم٧ًم صحٞمح٦م؛ سم اً ىمقيَّ ؾ هل سم٤مـمٚم٦ٌم، وىمد ردَّه٤م اًمٕمٚمَمء ردَّ

أطمٌد، وهل ىم٤مقمدٌة وم٤مؾمدٌة ِوٛمـ اًم٘مقاقمد اًمتل يًتٕمٛمٚمٝم٤م اعمثٌِّٓمقن قمـ اًمٌح٨م 

ئٛم٦م واًمٕمٚمَمء واًمت٠مًمٞمػ، اًمذيـ حيت٘مرون اًمٗمقائد اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمقضمقدة ذم يمت٥ُم إ

 اعمت٠مظمريـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: قمغم ٟمٗم٘م٦م ُم١مؾم٦ًم إُمػمة 2/323ًمٚمٕمثٞمٛملم  ) "ذح ري٤مض اًمّم٤محللم"اٟمٔمر:  (8)

 سم٤مًمًٕمقدي٦م.–اًمٕمٜمقد 
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  ِّوىم٤مًمقا: وٓ يمٚمٛم٦م أّض سم٤مًمٕمٚمؿ ىم٤مل احل٤مومُظ يقؾمػ اسمـ قمٌد اًمؼم ... :

 .(8)وسم٤مًمٕمٚمَمء، واعمتٕمٚمِّٛملم ُِمـ ىمقل اًم٘م٤مئؾ: ُم٤م شمَرَك إوُل ًممظمر ؿمٞمئ٤مً ا.هـ 

  واقمٚمؿ: أنَّ ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ٓ شم٘مػ قمٜمد طمدِّ  :وىم٤مل اًمٕمالُم٦م طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م

وشمٍموم٤مت إٟمٔم٤مر، ٓ شمٜمتٝمل إمم هم٤مي٦ٍم؛ سمؾ ًمٙمؾ قم٤ممل وُمتٕمٚمؿ ُمٜمٝم٤م طمظ حيرزه ذم وىمتف 

اعم٘مدر ًمف، وًمٞمس ٕطمٍد أن يزامحف ومٞمف ٕن اًمٕم٤ممل اعمٕمٜمقي واؾمع يم٤مًمٌحر اًمزاظمر 

صٛمداٟمٞم٦م،  واًمٗمٞمض اإلهلل ًمٞمس ًمف اٟم٘مٓم٤مع وٓ آظمر، واًمٕمٚمقم ُمٜمح إهلٞم٦م، وُمقاه٥م

ٌتٌسٌ ٌؾال ٌادتَدمغ، ٌمـ ٌفُثر ٌيدخر ٌَل ٌما ٌفًٌضٌادتٖخريـ ٌيدخر ٌأن ٌمًتًٌد ؾٌر

ٌإولٌ ٌترك ٌـؿ ٌافياهر: ٌافهحٔح ٌافَقل ٌبؾ ٌفمخر، ٌإول ٌترك ٌما ٌافَائؾ: بَقل

ٌفمخر:ٌؾَٕ٘مٌيًتجادٌافقءٌويًسذلٌجلقدتفٌورداءتف،ٌٌٓفَدمفٌوحدوثف.ٌ

ؿقهلؿ:ٌماٌتركٌإولٌصٔئاً:ٌٕٕفٌيَىعٌأمالٌويَال:ٌفٔسٌبُِّةٌأرّضٌبافًِؿٌمـٌٌ

ٌمـٌ ٌإول م ٌؿدَّ ٌما ٌظذ ٌؾَٔتكٌأخر ٌافتًِؿ، ٌظـ ٌوحيّؾٌظذٌافتَاظد ٌافًِؿ، ظـ

ٌباشتخراجٌإصقلٌ ٌؾازوا ٌؾإوائؾٌوإن ٌشٌَٔؿ، ٌوؿقل ٌظئٌؿ، ٌخىر ٌوهق افيقاهر،

 .ومتٓٔدهاٌؾإواخرٌؾازواٌبتٍريعٌإصقلٌوتنٔٔدها

ىم٤مل اسمـ قمٌد رسمف ذم )اًمٕم٘مد(: إيِّ رأي٧م آظمر يمؾ ـمٌ٘م٦م وواوٕمل يمؾَّ طمٙمٛم٦ٍم 

٦م وأطمٙمؿ ُمذاه٥م وأووح ـمري٘م٦م ُمـ  وُم١مًمٗمل يمؾ أدب أهذب ًمٗمٔم٤ًم وأؾمٝمؾ ٟم٘مَّ

٥م، وإول: سم٤مد ُمت٘مّدم . اٟمتٝمك  .(8)هـ ا. إول؛ ٕٟمف ٟم٤مومض ُمتٕم٘مِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمرىمؿ ( حت٧م أصمر قمكمٍّ 8/233ٓسمـ قمٌد اًمؼم ) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"اٟمٔمر:  (8)

 دُم٤مج.-٤مج ( ط: دار يمٜمقز دُم621)
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ىمقاقمد "ذم يمت٤مسمف وٟم٘مٚمف قمٜمف اًمٕمالُم٦م حمٛمد مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل 

 ( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.41-41)ص:"اًمتحدي٨م

  يـ إًم٤ٌمي  ُمـ اخلٓم٠م ي٘مع يمٞمػ ؾومت٠مُمَّ ...ٌٌ:وىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد ٟم٤مس اًمدِّ

ٌ:ٌافَائؾٌؿقلٌفٔهدقٌذفؽ يِمٕمرون، ٓ وهؿ ويتت٤مسمٕمقن اجلَمقم٦م قمٜمف يٖمٗمؾ صمؿ اًمٗمرد،

ٌافَرائح،ٌجلّدتٌذفؽٌوفقٌٓ،مًتّراًٌٌافًِّلٌافٌحثٌوييؾٌفمخر،ٌإولٌتركٌـؿ

 .(2)ا.هـ  إمةٌظـٌاخلرٌوإَىع

ٌؽرهٌوظذٌظِٔفٌآشتدراكٌجمالٌأنٌإػٌافٌاحثٌيرصدٌمماٌوهذا... : وىم٤مل 

 .(4).هـ ا! فمخرٌإولٌتركٌـؿ:ٌٌؿاظدةٌظذٌمٍتقحٌافًَِمءٌمـ

ٌدفٔؾٌوهقٌ.ٌفمخرٌإولٌتركٌـؿ:ٌافَائؾٌؿقلٌمهداقٌـِفٌهذا...ٌو: وىم٤مل 

ٌشٔجدٌؾٕ٘فٌما،ٌحديثٌدمٌافتحَٔؼٌإرادةٌظْدٌإمٓاتٌإػٌافرجقعٌأمهٔةٌظذٌواوح

ٌ.(3)ا.هـٌادقؾؼٌهقٌتًاػٌواهلل.ٌوصقابإًٌٌوجاًٌٌيُقنٌماٌأؿربٌبحثفٌجيًؾٌماٌؾٔٓا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمػموت.-( ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 8/41) "يمِمػ اًمٔمٜمقن"اٟمٔمر:  (8) =

( ط: ُمٙمت٦ٌم 8266( حت٧م طمدي٨م سمرىمؿ )4/812) "ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م"اٟمٔمر:  (2)

 اًمري٤مض.-اعمٕم٤مرف 

( ط: 8161( حت٧م طمدي٨م سمرىمؿ )3/683) "ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م"اٟمٔمر:  (4)

 اًمري٤مض.-ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف 

( حت٧م طمدي٨م سمرىمؿ 11/اًم٘مًؿ إول/8)ج "إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦مؾمٚمًٚم٦م "اٟمٔمر:  (3)

 اًمري٤مض.-( ط: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف 46)
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ٌإولٌتركٌـؿٌ:اًم٤ًمئر اعمثؾ صح٦م قمغم اًمٙمثػمة إدًم٦م ُمـ وذًمؽ: وىم٤مل 

 . (8)ا.هـ  واحسقٌٕوجٌاحلديثٌظِؿٌٌُ:ادتٍَٓةٌـمٌؿالٌمـٌؿقلٌوبىالن،ٌفمخر

 وىمقًمف: )ُم٤م شمرك إول وىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم :

٤م أن شمٙمقن )ُم٤م( ٟم٤مومٞم٦م، أو اؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م.   ًممظمر(: إُمَّ

 وم٢من يم٤مٟم٧م ٟم٤مومٞم٦م؛ وم٤معمٕمٜمك: ُم٤م شمرك إول ًممظمر ؿمٞمئ٤ًم. 

 شمرك إول ًممظمر؟
ٍ
 وإن يم٤مٟم٧م اؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م؛ ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك: أيُّ رء

ٌافًِِؿٌأُخَذٌمـٌؿٌعٌوـالٌادًْٔغٌ يقجُبٌأنٌُيثٌَِّطٌاإلًٕانٌظـٌافًِِؿ،ٌويَقل:ٌـؾه

ٌيشٍءٌ ٌَمـٌؿٌِؽٌأخذواٌـؾَّ َّٕفٌإذاٌؿٔؾٌفؽ:ٌأنَّ تف:ٌٕ َّّ ؾالٌؾائدة،ٌؾُٔقنٌبذفؽٌتثٌٌٔطٌهل

 ؟!.شتَقُل:ٌإذاً:ٌماٌافٍائدة

٤م إذا ىمٞمؾ ًمؽ أيمثر ُم٤م شمرك إول ًممظمر، وهذا  : يمؿ شمرَك إول ًمألظمر؛ وم٤معمٕمٜمك:أُمَّ

ي٤مَدِة قمغم ُم٤م ىم٤مًمف  ـَ اًمزِّ حيٛمُٚمَؽ قمغم أن شمٌح٨َم قمغم يُمؾِّ ُم٤م ىم٤مًمف إوًمقن، وٓ يٛمٜمُٕمَؽ ُِم

 إوًمقن.

ٌادًْكٌافهقاب:ٌـؿٌتركٌإولٌفمخر ٌأنَّ  . (2)ا.هـ وٌٓصؽَّ

  وىم٤مل اًمٕمالُم٦م سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد :ٌ ٌافَائؾٌؽِطاحذر ٌتركٌما:

ٌ.!فمخرٌإولٌتركٌـؿ:ٌوصقابفٌ:فمخرٌإول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: اعمٙمت٥م 341( حت٧م طمدي٨م سمرىمؿ )441)ص: "فمالل اجلٜم٦م ذم الري٩م اًمًٜم٦م"اٟمٔمر:  (8)

 اإلؾمالُمل.

( ت: قمٛمرو قمٌد اعمٜمٕمؿ. ط: 222ًمٚمٕمثٞمٛملم )ص: "ذح طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (2)

 ُمٍم.–٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ُمٙمت٦ٌم قم٤ٌمد اًمرمحـ، وُمٙمت
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ٌوافتحهٔؾٌافىِبٌدمٌافقشعٌوابذلٌ،ٌافٌْلٌمراثٌمـٌبآشتُثارًٌِٔؽؾ

 .(8)ا.هـ !ًممظمر إول شمرك يمؿ: ومتذيمر اًمٕمٚمؿ، ذم سمٚمٖم٧م وُمٝمَم وافتدؿٔؼ،

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًمري٤مض.–( ط: دار اًمراي٦م 46ًمٌٙمر أسمق زيد )ص: "طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (8)
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هٜم٤مك آداٌب يمثػمٌة يذيمره٤م اًمٕمٚمَمء ذم يمتٌٝمؿ، ٓ ؾمٞمَم ذم يمت٥م احلدي٨م وُمّمٓمٚمحف، 

 وذم يمت٥م اًمٚمٖم٦ِم يمذًمَِؽ، ُمٜمٝم٤م:

 قمٛمَٚمف هلل شمٕم٤ممم.اعم١مًمُِّػ أن ُلٚمص  - 8

الً ًمٚمت٠مًمٞمػ. - 2  أن يٙمقن ُم١مهَّ

 أن يًتخػَم اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف. – 4

 أن ُيِم٤موَر أهَؾ اًمٕمٚمؿ وَُمـ يّمٚمح ًمالؾمتِم٤مرة. – 3

 .ومٞمف َم يًتحؼُّ اًمت٠مًمٞمػومٞمأن ٓ ي١مًمِّػ إٓ  - 2

 أن يًتٕملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمت٠مًمٞمػ. – 6

ٗمف، وجيٛمع ًمف مهَّف، ويٍمف ًمف ضمؾَّ وىمتف. – 3 َغ عم٤م ي١مًمِّ  أن يتٗمرَّ

 أن يٌدأ سم٤مٕهؿ وم٤مٕهؿ.– 1

 أن يٙمقن شم٠مًمٞمٗمف ومٞمَم يٕمؿُّ آٟمتٗم٤مع سمف، ويٙمثر آطمتٞم٤مج إًمٞمف. - 1

ٍـّ ىمد ؾُمٌَِؼ إًمٞمف ٗمف أن ٓ لٚمق ُم١مًمَّ  -82  ُِمـ إطمدى مخس ومقائد.ذم وم

ٍـّ قمغم ـمري٘م٦ِم أصح٤مسمف، ذم احلدي٨م، واًمنمح،  –88 أن يًُٚمَؽ ُمًَٚمؽ يمؾِّ وم

 واًمٗم٘مف، وإصقل، واًمٚمٖم٦م، وإدب، وهمػم ذًمؽ.واًمٕم٘مٞمدة، 

 أن يٕمتٜمل ذم شم٠مًمٞمٗمف قمغم ذح إًمٗم٤مظ وسمٞم٤من اعمِمٙمالت. - 82

 أن يٙمقن يمالُمف واوح٤مً، ٓ حيت٤مج إمم ذٍح. – 84

 أن يٕمرض قمـ اًمتٓمقيؾ اعمُٛمؾ، وقمـ اًمت٘مّمػم اعمُخؾ. - 83

 .فأن يٕمزو اًمٗم٤مئدة إمم ص٤مطمٌٝم٤م إذا اؾمتٗم٤مده٤م ُِمٜم - 82

 .أن يذيمر اعمراضمع ًمٙمؾِّ يمت٤مٍب اؾمتٗم٤مَد ُمٜمف - 86
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 .أن حيذر ُِمـ هىم٤مت اًمٌحقث واعم١مًمٗم٤مت - 83

ٌَف شمرشمٞم٤ًٌم –81  .طمًٜم٤ًم، ومٞمٌدأ سم٤مًمٙمت٥ُم، صمؿَّ إسمقاب، صمؿَّ اًمٗمّمقلأن يرشمِّ

رهيت٠مٟمَّك ومٞمف، وأن  - 81 سمف وحُيرِّ ر اًمٜمٔمر ومٞمف ىمٌؾ إظمراضمف ،هيذِّ  .ويٙمرِّ

 .أن يٚمَزَم اًمتقاوع ذم يمالُمف، ويؽمك شمزيمٞم٦م ٟمٗمًف –22

 أن يؽمك شمزيمٞم٦م ٟمٗمًف سم٤مًٕم٘م٤مب قمٜمد ذيمر اؾمٛمف قمغم اًمٙمت٤مب. – 28

ـَ اًمتٜمّ٘مص هلؿ، وآزدراء أن يت٠مدََّب ذم يمت٤مسم٤مشمف  - 22 ُمع أهِؾ اًمٕمٚمؿ، وحيذَر ُِم

ر قمٚمٞمٝمؿ.  هبؿ، واطمت٘م٤مرهؿ، واًمتٜمٛمُّ

ِٗمِف، وُيًدي اًمٜمٕمٛم٦م ه قمغم شمقومٞم٘مف ًمف ذم سمحثف وٙمرغم ويِمأن حيٛمَد اهللَ شمٕم –24 ُم١مًمَّ

 .ًمف

ـَ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م،  ًَم ًمف سمَم ينَّ اهلل شمٕم٤ممم ُِم وؾم٠مذيمر يمؾَّ أدٍب قمغم طِمَدٍة، ُمدقمِّ

 ل اًمًٚمٗمٞم٦م، سمَم أرضمق أن يٜمٗمع اهلل هب٤م. وإىمقا

ـُ عًَُ٘ هلل تعاىل: ُٜدًص املؤيِّ  * إٔ 

ُل أَدٍب جي٥م قمغم اعم١مًمِّػ أن يٚمتِزَُمف، وهق رأس أداب، ومال يّمحُّ أيُّ  هذا أوَّ

قمٛمٍؾ إٓ سم٤مإلظمالص، واًمت٠مًمٞمػ قمٛمٌؾ ذيٌػ، وقم٤ٌمدٌة ضمٚمٞمٚم٦ٌم، ٓ ُي٘مٌؾ إٓ إذا ىُمِّمَد 

، وشمٌٕم٤ًم ًمذًمَِؽ أن يٙمقن اعم٘مّمد طمًٜم٤ًم، وهق أن ي١مًمِّػ ًمٞمٜمٗمع سمف وضمف اهلل ضمؾَّ وقمال

٥م ذًمَِؽ قمٜمد اهلل ضمؾَّ وقمال. ًِ  ٟمٗمًف أوًٓ، صمؿَّ اعمًٚمٛملم، وًمٞمحت

ٌػ، أو سم٤مطم٨ٌم، أو ُمًتٗمٞمٌد،  ؾ قمغم اًمثٜم٤مء واعمدح، ومٞمُ٘م٤مل ًمف ُم١مًمِّ ٤م َُمـ أًمَّػ ًمٞمتحّمَّ أُمَّ

ٌؼ ُُمدىمٌِّؼ، وٟمحق ذًمؽ، أو أًمَّػ ٌر، أو حم٘مِّ ؾ قمغم همرٍض ُِمـ أهمراِض  أو حمرِّ ًمٞمتحّمَّ

 ـ ُمٜمّم٥ٍم، أو ضم٤مٍه، وٟمحق ذًمؽ؛ ومٝمذا ٓ يقومَّؼ ُمـ ضمٝمتلم:اًمدٟمٞم٤م ُمِ 
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اجلٝم٦ُم إومم: إشم٘م٤من اعم١مًمَّػ ُمـ طمٞم٨م اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ومٖم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يتخٌَّط ذم ُم٤ًمئؾ 

قمديدة ُِمـ ُم٤ًمئؾ اًمنمع، ومٞمُخ٤مًمُػ ومٞمٝم٤م إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م، ٓ أىمقل شمً٘مط قمٚمٞمف سمٕمض 

ٌػ وٟمحق ذًمؽ؛ وم٢منَّ هذا حيّمؾ ًمٚمجٛمٞمع  –إطمرف واًمٙمٚمَمت أو حيّمؾ ًمف شمّمحُّ

تحرير اعم٤ًمئؾ قمغم وقء إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م، أو ٓ ؛ ًمٙمـ ٓ ُيقومَّؼ ًم-اعمُخٚمص وهمػمه

ٗمف اًمؼميم٦م ، وٓ ي٘مٌؾ ُيقومَّؼ ًمإلشم٘م٤من. وإن وومِّؼ ذم سمٕمٍض؛ وم٢منَّ اهلل شمٕم٤ممم ٓ يقوع ذم ُم١مًمَّ

 .قمٚمٞمف اًمّم٤محلقن

ٗمف مم٤َّم مل  اجلٝم٦ُم اًمث٤مٟمٞم٦م: ىمٌقل اًمٕمٛمؾ؛ وم٢مٟمَّف ٓ ُي٘مٌؾ ُِمٜمف هذا اًمٕمٛمؾ، سمؾ يمؾُّ ُم٤م أًمَّ

٦ٍم قمٚمٞمطُم  ُمزيدُلٚمص ومٞمف يٙمقن  ـَ اًم٘مرآن واًمًٜم٦َّم، يمَم ؾمٞم٠ميت ذيمر ، فجَّ وقمغم ذًمَِؽ أدًم٦ٌم ُِم

 .إن ؿم٤مء اهلل سمٕمْمٝم٤م

ڳ  ڳ  ڱ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: اإلٟم٤ًمن، ٘مقُم سمفإذًا؛ وم٤مإلظمالص واضم٥ٌم ذم يمؾِّ قمٛمٍؾ ي

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀہ  ہ   ہ  

 چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[2]اًمٌٞمٜم٦م:﴾ہ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ﴿:شمٕم٤ممم وىم٤مل، [4-2]اًمزُمر:﴾ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ

، [88]اًمزُمر: ﴾ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم ، [83]اًمزُمر:﴾ڦ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ﴿شمٕم٤ممم ٤مل وىم

 .[864-862]إٟمٕم٤مم: ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې

 قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب (،قمـ 8123(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8ًمٌخ٤مري سمرىمؿ )اوروى 

ََٕقىٌ»:ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ٌ ٌَما ٌاْمِرٍئ ؾِّ ُُ ٌفِ َََّٕم ٌَوإِ ٌبِافَِّّْٔاِت َْظََمُل ْٕ ٌا َََّٕم إِ

ْجَرُتُفٌإَِػٌ ِٓ اٌَؾ َٓ ٌَيُُِْْح
اٌَأْوٌإَِػٌاْمَرَأةٍ َٓ َٔاٌُيِهٌُٔ ْٕ َْٕتٌِهْجَرُتُفٌإَِػٌُد ا ـَ ٌ ـْ َّ  .«ٌَماٌَهاَجَرٌإِفَْٔفٌَِؾ
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ٌ»( 6611وذم ًمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري سمرىمؿ ) ـْ َّ ٌاهللٌَِؾ ٌإَِػ َْٕتٌِهْجَرُتُف ا ْجَرُتُفٌَوَرُشقٌـَ ِٓ ٌَؾ فِِف

 . «َوَرُشقفِفٌٌِإَِػٌاهللِ

ومٝمذه إدًم٦م وهمػمه٤م يمثػٌم حت٨مُّ قمغم إظمالص اًمٜمٞم٦َّم ذم إقمَمل ًمقضمِف اهلل شمٕم٤ممم، 

طم٧م أدًم٦ٌم ومٞمف إظمالص؛ وم٢مٟمَّف همػُم ُم٘مٌقلٍ  وشمدلُّ سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م أنَّ أيَّ قمٛمٍؾ ًمٞمس ، يمَم سَّ

ـَ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م.  أظمرى ُِم

، [11]إٟمٕم٤مم: ﴾ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵        ﮶  ﮷  ﴿: وم٘مد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

﮺  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸ ﮹   

﮽ ﮼  ٌُُف ، وُم٤مت ، وم٤مًمٕمٛمُؾ حُيٌط يمٚمُّف إذا يم٤من ذيم٤ًم أيمؼم[62]اًمزُمر:﴾﮻  ص٤مطم

٤م إذا مل يٙمـ أيمؼم؛ ومل يٛم٧م قمٚمٞمف؛ وم٢مٟمَّف ٓ حُيٌط.  قمٚمٞمف، أُمَّ

سم٘مل أنَّ سمٕمَض إقمَمل ىمد حُتٌط دون أقمَمٍل ُأظمرى، يمَٛمـ ُيرائل ذم قم٤ٌمدِة اًمت٠مًمٞمػ، 

، ُمع ىمٌقل قم٤ٌمدة ٓ ُي٘مٌؾ؛ ٕٟمَّف مل ُلٚمص ومٞمف وُلٚمص ذم قم٤ٌمدة اًم٘مراءة؛ ومٝمذا شم٠مًمٞمٗمف حمٌقطٌ 

 اًم٘مراءة.

ؿالٌاهللٌ»:  طمٌقط ذًمَِؽ اًمٕمٛمؾ وقمدم ىمٌقًمف: ىمقُل رؾمقِل اهللواًمدًمٞمؾ قمغم

ٌترـتفٌ ٌؽري ٌمًل ٌؾٔف ٌأرشك ٌظّالً ٌظّؾ ٌمـ ٌافؼك ٌظـ ٌافؼـاء ٌأؽْك ٌإٔا تًاػ:

 .(، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 2112ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) رواه«ورشـف

وأن هلل ضمؾَّ وقمال،  فِ ت٠مدَّب ُمع اهلل شمٕم٤ممم سم٢مظمالص قمٛمٚمومٕمغم اًم٤ٌمطم٨م واعم١مًمِّػ أن ي

يٕمٚمَؿ أنَّ هذا إدب هق اًمذي يرومٕمف سم٢مذن اهلل أو حيٓمُّف، وم٢من أشمك سمف رومٕمف اهلل وىمٌؾ 

 قمٛمٚمف، وإن مل ي٠مِت سمف مل يرومٕمف اهلل ومل ي٘مٌٚمف ُمٜمف.

  قمٚمٞمف ذم يمؾِّ ذًمَِؽ شمّمحٞمح اًم٘مّمد، : ... وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ اًمّمالح

ـَ اعمٙم٤مصمرِة وٟمحقه. سمٚمٖمٜم٤م قمـ محزة سمـ حمٛمد اًمٙمٜم٤م َج طمديث٤مً واطمدًا واحلذر ُِم ي أٟمَّف ظمرَّ
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ـَ ُمٕملٍم ذم ُمٜم٤مُمف ومذيمر ًمف ذًمؽ،  ُِمـ ٟمحق ُم٤مئتل ـمريٍؼ وم٠مقمجٌف ذًمَِؽ، ومرأى حيٞمك سم

 . (8)وم٘م٤مل ًمف: أظمِمك أن يدظمؾ هذا حت٧م: )اهل٤ميمؿ اًمتٙم٤مصمر( ا.هـ

وه٤م ٟمحـ ٟمرى آصم٤مر إئٛم٦م واًمٕمٚمَمء، وىمد اٟمتنمت ذم أرضم٤مء اعمٕمٛمقرة؛ وُم٤م ذًمَِؽ 

ـِ مم إٓ سمٕمد شمقومٞمؼ اهلل شمٕم٤م  اًمٜمٞم٦َّم وصدىمٝم٤م ُمع اهلل ضمؾَّ وقمال. سم٤مإلظمالص، وطُمً

 وددتُّ أنَّ اًمٜم٤مس ٟمٔمروا ذم هذه اًمٙمت٥ِم،  صمؿَّ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل :

 . (2)ٟمحٚمقه٤م همػمي ا.هـ 

ٟم٤مىمؾ هذا إصمر، قمـ رسمٞمٕم٦م، قمـ -ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕمٌدي 

: ـمٚم٤ًٌم ُمٜمف ًمٚمٜمّمٞمح٦م هلؿ، وأنَّ ىمّمده إٟمَم يم٤من ُِمـ ووع اًمٙمت٥ِم وشمًٞمػمه٤م -اًمِم٤مومٕمل

ـَ اعمذاه٥ِم اًمتل هل أشمٌُع  ذم اًمٜم٤مس أن يٗمٝمٛمقه٤م، ًمٞمدهّلؿ اًمٌٞم٤من ومٞمٝم٤م قمغم إرضمح ُِم

شمِِف، ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وُم٤م أؿمٌف اًمٙمت٤م َأ إمم اهلل ضمؾَّ ذيمره ُِمـ طمقًمِِف وىمقَّ ب واًمًٜم٦م، شمؼمَّ

٦م،  ٦ُم اًمٜمٞم٦َّم، وُمِمٙمقر اًمٓمَّقيَّ ٟمٞم٤م ذوم٤مً. ىم٤مل: وهذه صحَّ همػم ُمٚمتٛمٍس هب٤م ِذيمراً وٓ ذم اًمدُّ

ٛمػِم واًمٕمِزيٛم٦ِم ا.هـ  ـَ اًمْمَّ ـَ اًمّم٤محللم ُِم  .  (4)وُم٤م حُيٛمد ُِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 822)ص: "ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ذم قمٚمقم احلدي٨م"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.

ُمٕمروم٦م "(، وذم 231( سمرىمؿ )8/223) "اعمدظمؾ إمم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم  (2)

 سمػموت. وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.–( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 8/821) "اًمًٜمـ وأصم٤مر

 "ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر"(، و231( سمرىمؿ )8/223) "اعمدظمؾ إمم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"اٟمٔمر:  (4)

 سمػموت. –( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 8/821)
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  ذم شمرمجتف ًمإلُم٤مم أيب إؾمح٤مق اًمِمػمازي  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل :ٌ

 اًمٚمٛمع"و ،"اًمتٜمٌٞمف"و ،"اعمٝمذب"يمـ ،افدٕٔاٌدمٌتهإٍٔفٌاصتٓرتٌافًِؿٌدمٌٕٔتفٌوبحًـ

 أصقل ذم اعمٚمخص"و ،"اجلدل ذم اعمٕمقٟم٦م"و ،"اًمٚمٛمع ذح"و ،"اًمٗم٘مف أصقل ذم

 .(8)ا.هـ ذًمؽ وهمػم ،"اًمٗم٘مف

  ومٞمٝم٤م ورزق شمّم٤مٟمٞمٗمف، ذم ًمف كقرِ سمُ  : ذم شمرمجتف ًمإلُم٤مم اًمٌٖمقيوىم٤مل 

 .(2)ا.هـ  حتّمٞمٚمٝم٤م ذم اًمٕمٚمَمء وشمٜم٤مومس ٕٔتف،ٌوصدقٌؿهده،ٌحلًـٌ؛اًمت٤مم اًم٘مٌقل

  ُِمـ أصح٤مب -ذم شمرمجتف ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي - وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمثٞمٛملم :

اًمِم٤مومٕمل اعمٕمتؼمة أىمقاًمف، وُِمـ أؿمدِّ اًمِم٤مومٕمٞم٦م طمرص٤ًم قمغم اًمت٠مًمٞمػ، وم٘مد أًمَّػ ذم ومٜمقن 

، "َتذي٥م إؾمَمء واًمٚمٖم٤مت"ؿمتَّك ذم احلدي٨م وقمٚمقُمف، وأًمَّػ ذم قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م يمت٤مب: 

ٌدمٌوهق ذم احل٘مٞم٘م٦م ُِمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس،  ٌأخِصٌافْاس ٌِمـ َّٕف ٌأ ٌأظِؿ ٌواهلل وافياهر

تٖفٍٔاتفٌإتؼتٌدمٌافًاَلٌاإلشالمل،ٌؾالٌتُادٌترىٌمًجداًٌإٌٓوُيَرأٌؾٔفٌٌافتٖفٔػ:ٌٕنٌَّ

ِةٌَّٕٔتِِف،ٌ"رياضٌافهاحلغ"ـتاب:ٌ ٌظذٌصحَّ ،ٌوـتٌفٌمنٓقرةٌمٌثقثةٌدمٌافًاَلٌمماٌيدله

ٌؿٌقلٌافْاسٌفِّٗفٍاتٌمـٌإدفةٌظذٌإخالصٌافَّْٔة  .(4)ا.هـ  ؾ٘نَّ

  ٌافتهإٔػٌ: ًمٚمٛمرداويذم شمرمجتف  وىم٤مل اًمٕمٚمٞمٛمل صاحب

ٌُؾتَِحٌظِٔفٌبافتهْٔػ،ٌؾهَّْػٌـتٌاًٌـثرةٌدمٌإٔقاعٌافًِقمٌجِِٔةٌمٍٔدةٌ....افٍائَة ، ثؿَّ

 أرسمٕم٦م جمٚمدات ... "اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف"أقمٔمٛمٝم٤م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 81/362) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.-( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 81/338) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (2)

 اًمري٤مض. -( ط: دار اًمثري٤م ًمٚمٜمنم 4)ص: "ذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م"اٟمٔمر:  (4)
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ةٌؾّٓف،ٌوـثرةٌاضِّالظف ٌظِّف،ٌوؿقَّ رٌمهٍِّْف،ٌوشًِة ، واٟمتٗمع ؾٓقٌدفٌٔؾٌظذٌتٌحه

ٌوؿْهِدِهٌاًمٜم٤مس سمٛمّمٜمٗم٤مشمف، واٟمتنمت ذم طمٞم٤مشمف، وسمٕمد ووم٤مشمف  ٌوإخالصف، ٌَّٕٔتِِف ـِ ًْ بُح

 .(8)... ا.هـ  اجلّٔؾ

  ويم٤من همَمُم٤ًم ذم شمرمجتف ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي  وىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل :

ـِ ىمّمده  سم٤مرقم٤مً طم٤مومٔم٤مً ُمت٘مٜم٤مً، اشم٘مـ قمٚمقُم٤ًم ؿمتَّك، وسم٤مرك اهلل ذم قمٚمٛمف وشمّم٤مٟمٞمٗمف حلًُ

 .(2)ا.هـ 

 ـِ اًمٜمٞم٦َّم ُم٤م ذيمر اإلُم٤مم أسمق حمٛمد  ذم اًمت٠مًمٞمػ، وُِمـ آصم٤مر اإلظمالص، وطُمً

قمـ اإلُم٤مم اعمزي قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمَمقمٞمؾ اعمٕمروف سمـ)أيب ؿم٤مُم٦م( اعم٘مدد 

 وخمتٍمه ذم اًمٗم٘مف، وم٘م٤مل:

( طمٗمٔم٤ًم وذطم٤ًم، يم٤من اًمٕمٚمَمء ُِمـ ىُمدُم٤مء أصح٤مسمٜم٤م يٕمتٜمقن سمـ)خمتٍم اعمزي 

ُم٤من، وؾمٛمٕمف ُمـ وسمًٌٌف ؾمُٝمَؾ حتّمٞمؾ اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل  قمغم ـمالسمف ذم ذًمؽ اًمزَّ

اعمزي ظمٚمٌؼ قمٔمٞمٌؿ ُمـ اًمٖمرسم٤مء، وُرطمؾ إًمٞمف سمًٌٌف، واُمتألت سمٜمًخف اًمٌٚمدان، طمتَّك إٟمَّف 

زت ًمٚمدظمقل قمغم زوضمٝم٤م مُحَِؾ ذم ضمٝم٤مزه٤م ُمّمحٌػ  سمٚمٖمٜمل أنَّ اعمرأَة يم٤مٟم٧م إذا ضُمٝمِّ

َج سمف وٟمًخ٦ٌم ُمِ  ـ )خمتٍم اعمزي(، وم٤مؿمتُٝمر اؿمتٝم٤مراً قمٔمٞمًَم، واٟمتٗمع سمف أئٛم٦م أيم٤مسمر، والرَّ

ف سمف ُمٕمٔمؿ إصح٤مب.  اعمِم٤ميخ، وشمٗم٘مَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦م"ٟم٘مالً ُِمـ يمت٤مب  "ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م"اٟمٔمر:  (8) ًمًٞمد اًمٕمٗم٤مي  "صالح إُم٦م ذم قمٚمق اهِلٛمَّ

 سمػموت.  –( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 8/268-262)

 (.  282)ص: "ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ"اٟمٔمر:  (2)
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، ٦مىم٤مل: سم٘مٞم٧ُم ذم شمّمٜمٞمػ هذا اعمختٍم ؾِم٧مَّ قمنمَة ؾمٜموُيروى قمـ اعمُزي أٟمَّف 

َة ومريْم٦ًم وٓ ٟم٤مومٚم٦ًم إٓ ؾم٠مًم٧ُم  اهلل قمزَّ وضمؾَّ وُم٤م صٚمَّٞم٧ُم هلل شمٕم٤ممم ذم ـمقل هذه اعمدَّ

 .  (8)اًمؼميم٦َم عمَـ شمٕمٚمَّٛمف وٟمٔمر ومٞمف ا.هـ

ـِ: َّاًل يًبخِح ٚايتَّأيٝ  * إٔ ٜهٕٛ َؤ

ـٍ ُمٜمف، ىمد َدَرَس ُم٤م  اً؛ وم٢مٟمَّف ٓ يٙمقن اًمت٠مًمٞمػ إٓ ُِمـ رضمٍؾ ُمتٛمٙمِّ هذا أدٌب ُمٝمٌؿ ضِمدَّ

ؾ اًمت٠مًمٞمػ وًمٞمس أهالً  شمك أًمف  سمف ي١مهٚمف ًمذًمؽ، وإٓ ومٚمٞمس هذا ؿم٠مٟمف؛ وم٢منَّ َُمـ شمٕمجَّ

قائٞم٤مً، وهق آصمٌؿ ذم الٌُّٓم٤مً قمِْم  ًمٞمس ومٞمف، والٌَّط ذم يمالُمف سم٤مًمٕمج٤مئ٥م، وىم٤مل ذم ديـ اهلل ُم٤م

 ذًمؽ.

ًَم سم٠مىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ وٕمهٞم٦َِّم هذا إدب ؾم٠ُمومِرُد ًمف سم٤مسم٤ًم   .شمٕم٤ممم إن ؿم٤مء اهللُُمدقمَّ

 * إٔ ٜطتدري اهلل تعاىل ؾٝ٘:

ٗمف، ٓ وم٢مٟمَّف إذا اؾمتخ٤مر اهلل شمٕم٤ممم وم٢منَّ اهلل شمٕم٤ممم  ف، سمؾ يقومِّ٘مف، ويرى سمريم٦َم ُم١مًمَّ ٓ ُلٞمٌِّ

ؾمٞمَم سمٕمد ظمروضمف، سمؾ يرى اًمؼميم٦م طملم يٙمت٥م، سمريم٦ًم ذم اًمتقومٞمؼ، وسمريم٦ًم، ذم اًمٞمن 

 واًمًٝمقًم٦م، وسمريم٦م ذم اًمتحّمٞمؾ، وسمريم٦ًم ذم آٟمتٗم٤مع، وهمػم ذًمؽ.

، أصح٤مسمف آؾمتخ٤مرَة ذم مجٞمِع إُمقر، وًمٞمس ذم أُمٍر دون آظمرلُّ ٌوىمد قمٚمََّؿ اًمٜم

(، 8862َُمـ يًتخػم اهلل شمٕم٤ممم، ومروى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )، وُم٤مذا ي٘مقل سملمَّ هلؿ يمٞمٗمٞمتٝم٤مو

ُٛمٜم٤َميم٤من رؾمقُل اهللِ ىم٤مل:اهلل قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد  آؾمتخ٤مرة ذم إُمقر  ُيَٕمٚمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دِّ إمم إُمر إول" اٟمٔمر: (8) ؾ ًمٚمرَّ –( ط: أوقاء اًمًٚمػ 843)ص: "ظمٓم٦ٌم اًمٙمت٤مب اعم١مُمَّ

 اًمري٤مض. ت: مج٤مل قمزون.
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ـَ اًم٘مرآن، ي٘مقل: ُٛمٜم٤م اًمًقرة ُِم ٌٌ»يمٚمِّٝم٤م، يمَم ُيٕمٚمِّ تَْغِ ًَ ـْ ْعٌَر ـَ َِْرْ ٌَؾ َْمِر ْٕ ٌبِا ْؿ ـُ ٌأََحُد ٌَهؿَّ إَِذا

ْدَرتَِؽٌَوَأْشَٖفَُؽٌ َُ ِدُرَكٌبِ َْ َؽٌَوأَْشتَ
ِّ ِْ ًِ ٌَأْشتَِخُرَكٌبِ ٌإِنِّ ؿَّ ُٓ َِّ ْؾٌاف َُ ٌفَِٔ ٌُثؿَّ ِريَوِة ٍَ ٌافْ ٌَؽْرِ ـْ ٌِم

َِؿٌُ ًْ ٌَوَت ٌأَْؿِدُر َٓ ِدُرٌَو َْ ََّٕؽٌَت ًَئِِؿٌَؾِ٘ ٌَؾْوَِِؽٌافْ ـْ ٌٌِم ؿَّ ُٓ َِّ ُٔقِبٌاف ٌُ ُمٌافْ َْٕتٌَظالَّ َُِؿٌَوَأ ٌأَْظ َٓ َو

ًَايِشٌَوَظاؿٌَِِةٌَأْمِريٌأَْوٌَؿاَلٌَظاِجِؾٌَأْمِريٌ ٌِلٌدِمٌِديِْلٌَوَم َْمَرٌَخْرٌ ْٕ ٌَهَذاٌا َُِؿٌَأنَّ ًْ َْْتٌَت ـُ إِْنٌ

ٌْْ ـُ ٌَباِرْكٌِلٌؾِِٔفٌَوإِْنٌ ُهٌِلٌُثؿَّ ْ ٌِلٌدِمٌِديِْلٌَوآِجِِِفٌَؾاْؿُدْرُهٌِلٌَوَينِّ َْمَرٌرَش  ْٕ ٌَهَذاٌا َُِؿٌأَنَّ ًْ َتٌَت

ٌَظُْْفٌ ْؾِْل ٌَوارْصِ ٌَظِّْل ْؾُف ٌَؾارْصِ ٌأَْمِريٌَوآِجِِِف ٌَظاِجِؾ ٌدِم ٌَؿاَل ٌَأْو ٌَأْمِري ٌَوَظاؿٌَِِة ًَايِش َوَم

ٌأَْرِوِْل اَنٌُثؿَّ ـَ ٌَحُْٔثٌ ْرَ ل٤مل: ىم.«َواْؿُدْرٌِلٌاخْلَ ٛمِّ ًَ  .طَم٤مضَمتَفُ  َوُي

يـ واًمٕمٚمَمء واًم٤ٌمطم ضمرى وقمغم هذا وؾم٠مذيمر صمالصم٦م أُمثٚم٦ٍم ، وناعمجتٝمد ثقنأئٛم٦م اًمدِّ

 .قمغم ذًمؽ

  اعمُٗمنِّ أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد ضمرير سمـ يزيد اًمٓمؼمي اإلُم٤مم: 

 أن ىمٌؾ اًمتٗمًػم شمّمٜمٞمػ ُمـ ٟمقيتف ُم٤م قمغم اًمٕمقن وؾم٠مًمتف اهللٌاشتخرُتٌ: ىم٤مل 

ٌ.(8)ـ ا.ه وم٠مقم٤مٟمٜمل ؾمٜملم، صمالَث  أقمٛمٚمف

  أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثَمن اًمذهٌلاحل٤مومظ اإلُم٤مم: 

ٌٌظزٌٌَّاهللٌاشتخرُتٌٌؾَد: ىم٤مل   طمروف قمغم ٌتفورشمَّ  ،ػاعمّمٜمَّ  هذا قمٛمؾ ذم وجؾَّ

 .(2)ا.هـ  شمٜم٤موًمف ًمٞم٘مرب سم٤مءأ ذم طمتك اعمٕمجؿ

  اًمزريمٌم حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 83/233ًمٚمذهٌل ) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.-( ط: دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب 8/2ًمٚمذهٌل ) "ُمٞمزان آقمتدال"اٟمٔمر:  (2)
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 اًمٕمٜم٤مي٦م وضم٧ٌم شمًت٘مَم، ٓ وُمٕم٤مٟمٞمف حتَم، ٓ اًم٘مرآن قمٚمقم يم٤مٟم٧م عم٤م: ىم٤مل 

 ووع يمَم قمٚمقُمف أٟمقاع قمغم يِمتٛمؾ يمت٤مب ووع اعمت٘مدُملم وم٤مت ومم٤م اعمٛمٙمـ، سم٤مًم٘مدر

 يمت٤مب ووع ذم احلٛمد وًمف تًاػٌاهللٌؾاشتخرت احلدي٨م، قمٚمؿ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ذًمؽ اًمٜم٤مس

 .  (8)ا.هـ ضم٤مُمع ذًمؽ ذم

ََٔ ٜصًح يالضتػاز٠ ممَّٔ ٜجل ٌَ ايعًِ ٚ ُٜػاَٚز أٖ ِ٘: * إٔ   بدٜٓ٘ ٚعًُ٘ ٚأَاِْت

ـَ أداب اًمٜم٤مومٕم٦م، وٓ ُيًتٖمٜمك قمٜمف؛ وم٢منَّ َُمـ شمًتِمػمه ذم هذا اًم٤ٌمب ممَـّ  وهذا ُِم

وُمقصمقق ذم ديٜمف وقمٚمِٛمِف وأُم٤مٟمتف شمًتٗمٞمد ُمٜمف ومقائد يمثػمة؛ ومتًتٗمٞمد ُمٜمف  هٌؾ ًمذًمَِؽ،هق أ

٦م، وطم٥مَّ اًمٕمٚمؿ واًمٌح٨م ومٞمف،  إٟمَّؽ  وشمقضمٞمٝم٤مت شمٜمٗمٕمؽ ظمالل سمحثَِؽ، صمؿَّ ؿمحذ اهلٛمَّ

٤م ؾمٕم٤مدًة شمِم٤مرك ذم هذا اًمٖمَمر اًمٜمَّٗمٞمس سمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦ٍم واٟمنماٍح، وربَّ ُمِمقرٍة هُيٞمُِّئ اهلل هب

ـْ أهؾِ  ،ٚمؿ إمم أن متقَت طم٤مً ذم اًمٕموومال  .اًمٕمٚمؿ وقمغم هذا ؾم٤مر يمثػٌم ُِم

 :وًمٜمذيمر ُمث٤مًٓ واطمداً 

  : ومنمقم٧ُم ذم اجلٛمع سملم هذه ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سمـ إصمػم

 ت٥م اًمًت٦م اًمتل أودقمٝم٤م رزيـ ...اًمٙم

ٌوأربابٌافٍوؾٌوافذـاء،ٌهذا  ك، ٌادًارفٌوافْٓه ٌأول ٌرأي ٌؾٔف ٌأخذُت ٌأن بًَد

ٌوأمإًةٌ ٌديْاً ّف ٌأهتَّ ٌٓ ٌَمـ ٌؾٔف ٌواشتؼُت ٌافهائٌة، ٌوأراء ٌافثاؿٌة، ٌافٌهائر وذوي

ٌهذاٌ ٌدم ٌبف ٌواشتوٖت ٌظرضٌل، ٌافذي ٌافقوع ٌظِٔف ٌوظروُت ٌوٕهٔحًة، وصدؿاً

ٌاف ٌلافهْٔع ٌَشََْح َؼ إظمراَج ُم٤م ذم اًم٘مقة إمم ذي ى اًمٕمزَم، وطم٘مَّ ، ومٙمؾٌّ أؿم٤مر سمَم ىمقَّ

 اًمٗمٕمؾ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًم٘م٤مهرة.–( ط: ُمٙمت٦ٌم دار اًمؽماث 8/1)  "اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن"اٟمٔمر:  (8)
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وم٤مؾمتخرُت اهلل شمٕم٤ممم، وؾم٠مًمتف أن جيٕمٚمف ظم٤مًمّم٤مً ًمقضمٝمف، ويت٘مٌَّٚمف وُيٕملُم قمغم إٟمج٤مزه 

 سمّمدِق اًمٜمِّٞم٦م ومٞمف، ويًّٝمٚمف، وهق اعمج٤مزي قمغم ُمقدقَم٤مت اًمنائر، وظمٗمٞم٤مت اًمْمَمئر

 .(8)ا.هـ 

 :ؾٝ٘ ُا ٜطتخلُّ ايتأيٝـؾٝ* إٔ ال ٜؤيِّـ إال 

ـْ أهِؾ يًػم قمٚمٞمف وهذا أَدٌب ُمٝمٌؿ؛ يٜمٌٖمل ًمُِٙمؾِّ ُم١مًمٍِّػ أنْ  ؛ وىمد ٟمصَّ مج٤مقم٦ٌم ُِم

ـْ   دَواقمل اًمت٠مًمٞمػ، سمؾ هل أمهُّٝم٤م. اًمٕمٚمؿ قمغم ذًمَِؽ، وذيمروا أؿمٞم٤مًء؛ هل ُِم

  وإٟمَم وًمٞمس اعم٘مّمقد مجع رء يمٞمػ يم٤من، : ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي

ؾٔجّعٌماٌ٘مف ًمٙمِمٗمٝم٤م، قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ؿم٤مء ُمـ قم٤ٌمده، ويقومِّ  قمزَّ وضمؾَّ  اهللُ  عُ ٚمِ ٓمْ يُ  هل أهار

 . (2)ا.هـ هذا هق اًمتّمٜمٞمػ اعمٗمٞمد ؾرق،ٌأوٌيرتبٌماٌصتت،ٌأوٌيؼحٌماٌأمهؾ،

ٌيًٌؼٌَلٌبَم ّمٜمٞمػاًمتَّ  ُمـ اقمتٜم٤مؤه يٙمقن أن يٜمٌٖمل: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي و

 ؛أشافٌٔفٌمجٔعٌدمٌٍفمهٌٌَّْظـٌلٌْيٌٌُػـّهٌٌَّْهْاٌيُقنٌٌٓأنٌهبذا واعمراد .أـثرٌإفٔف

ٌؾاتفٌماٌوؿٌٌِّمع ،هباٌحيتٍؾٌزياداتٌيزيدٌماٌجًْفٌمـٌػهٌِّْؾٌٌُِٔ؛سمٕمْمٝم٤م قمـ أهمٜمك ن٢موم

 .(4)ا.هـ ٌشافٔبإٌمـ

 إٟمَم ًمٚمٛمجتٝمديـ ذم شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ أُمران:وىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: ُمٙمت٦ٌم احلٚمقاي، ُمٓمٌٕم٦م 8/28)"ضم٤مُمع إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل"اٟمٔمر:  (8)

 اعمالح، ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من. 

 سمػموت.-( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 288-282)ص: "صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر:  (2)

 ( ط: دار اًمٗمٙمر.8/42) "اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب"اٟمٔمر:  (4)
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ـْ طمدي٨ٍم أو ىمرآن.اؾمتٜم٤ٌمط ُم٠ًمًم٦ٍم مل ُيًٌ٘مقا إمم اؾمتٜم٤ٌمـمٝم٤م   ُِم

 . (8)واؾمتدٓل سمآي٦ٍم أو طمدي٨ٍم قمغم ُم٠ًمًم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ىمد يٓمٚم٘مٝم٤م اًمٜمٙمران ا.هـ 

  ـُ ظمٚمدون إن اًمٜم٤مس طمٍموا ُم٘م٤مصد اًمت٠مًمٞمػ اًمتل : وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسم

 :يٜمٌٖمل اقمتَمده٤م وإًمٖم٤مء ُم٤م ؾمقاه٤م، ومٕمدوه٤م ؾمٌٕم٦م

ُم٤ًمئٚمف، أو وشمتٌع ، وشم٘مًٞمؿ أسمقاسمف وومّمقًمف ،قمفقاؾمتٜم٤ٌمط اًمٕمٚمؿ سمٛمقو :أوهل٤م

اؾمتٜم٤ٌمط ُم٤ًمئؾ وُم٤ٌمطم٨م شمٕمرض ًمٚمٕم٤ممل اعمح٘مؼ وحيرص قمغم إيّم٤مًمف سمٖمػمه، ًمتٕمؿ 

اعمٜمٗمٕم٦م سمف ومٞمقدع ذًمؽ سم٤مًمٙمت٤مب ذم اعمّمحػ، ًمٕمؾ اعمت٠مظمر ئمٝمر قمغم شمٚمؽ اًمٗم٤مئدة، يمَم 

ّمٝم٤م، ؿ اًمِم٤مومٕمل أوًٓ ذم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م وخلَّ وىمع ذم إصقل ذم اًمٗم٘مف. شمٙمٚمَّ 

ؾمتٜمٌٓمقا ُم٤ًمئؾ اًم٘مٞم٤مس واؾمتققمٌقه٤م، واٟمتٗمع سمذًمؽ ُمـ سمٕمدهؿ إمم صمؿ ضم٤مء احلٜمٗمٞم٦م وم٤م

 أن.

قمغم إومٝم٤مم  وصم٤مٟمٞمٝم٤م: أن ي٘مػ قمغم يمالم إوًملم وشمآًمٞمٗمٝمؿ ومٞمجده٤م ُمًتٖمٚم٘م٦مً 

ويٗمتح اهلل ًمف ذم ومٝمٛمٝم٤م ومٞمحرص قمغم إسم٤مٟم٦م ذًمؽ ًمٖمػمه ممـ قم٤ًمه يًتٖمٚمؼ قمٚمٞمف، ًمتّمؾ 

 قل واعمٜم٘مقل، وهق ومّمؾ ذيػ.اًمٗم٤مئدة عمًتح٘مٝم٤م. وهذه ـمري٘م٦م اًمٌٞم٤من ًمٙمت٥م اعمٕم٘م

ذم يمالم اعمت٘مدُملم ممـ اؿمتٝمر ومْمٚمف  ٠مٍ ظمٓم وأوصم٤مًمثٝم٤م: أن يٕمثر اعمت٠مظمر قمغم همٚمط 

وسمٕمد ذم اإلوم٤مدة صٞمتف، ويًتقصمؼ ذم ذًمؽ سم٤مًمؼمه٤من اًمقاوح اًمذي ٓ ُمدظمؾ ًمٚمِمؽ 

ومٞمف، ومٞمحرص قمغم إيّم٤مل ذًمؽ عمـ سمٕمده، إذ ىمد شمٕمذر حمقه وٟمزقمف سم٤مٟمتِم٤مر اًمت٠مًمٞمػ ذم 

إقمّم٤مر، وؿمٝمرة اعم١مًمػ ووصمقق اًمٜم٤مس سمٛمٕم٤مرومف، ومٞمقدع ذًمؽ اًمٙمت٤مب أوم٤مق و

 ًمٞم٘مػ قمغم سمٞم٤من ذًمؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.31)ص: "سملم اعمّمٜمػ واًم٤ًمرقاًمٗم٤مرق "اٟمٔمر:  (8)
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وراسمٕمٝم٤م: أن يٙمقن اًمٗمـ اًمقاطمد ىمد ٟم٘مّم٧م ُمٜمف ُم٤ًمئؾ أو ومّمقل سمح٥ًم اٟم٘م٤ًمم 

ُمقوققمف ومٞم٘مّمد اعمٓمٚمع قمغم ذًمؽ أن يتٛمؿ ُم٤م ٟم٘مص ُمـ شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ ًمٞمٙمٛمؾ اًمٗمـ 

 ٤مل.سمٙمَمل ُم٤ًمئٚمف وومّمقًمف، وٓ يٌ٘مك ًمٚمٜم٘مص ومٞمف جم

وظم٤مُمًٝم٤م: أن يٙمقن ُم٤ًمئؾ اًمٕمٚمؿ ىمد وىمٕم٧م همػم ُمرشم٦ٌم ذم أسمقاهب٤م وٓ ُمٜمتٔمٛم٦م، 

ومٞم٘مّمد اعمٓمٚمع قمغم ذًمؽ أن يرشمٌٝم٤م وهيذهب٤م، وجيٕمؾ يمؾ ُم٠ًمًم٦م ذم سم٤مهب٤م، يمَم وىمع ذم 

ُمـ رواي٦م اًمٕمتٌل قمـ  "اًمٕمتٌٞم٦م"ُمـ رواي٦م ؾمحٜمقن قمـ اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ، وذم  "اعمدوٟم٦م"

أسمقاب اًمٗم٘مف ُمٜمٝم٤م ىمد وىمٕم٧م ذم همػم سم٤مهب٤م أصح٤مب ُم٤مًمؽ ، وم٢من ُم٤ًمئؾ يمثػمة ُمـ 

همػم ُمٝمذسم٦م. ومٜمجد ذم يمؾ سم٤مب ُم٤ًمئؾ  "اًمٕمتٌٞم٦م"وسم٘مٞم٧م  "اعمدوٟم٦م"ومٝمذب اسمـ أيب زيد 

 ُمـ همػمه. واؾمتٖمٜمقا سم٤معمدوٟم٦م وُم٤م ومٕمٚمف اسمـ أيب زيد ومٞمٝم٤م واًمؼمادقمل ُمـ سمٕمده.

وؾم٤مدؾمٝم٤م: أن شمٙمقن ُم٤ًمئؾ اًمٕمٚمؿ ُمٗمرىم٦م ذم أسمقاهب٤م ُمـ قمٚمقم أظمرى ومٞمتٜمٌف سمٕمض 

ًمٗمْمالء إمم ُمقوقع ذًمؽ اًمٗمـ ومجٞمع ُم٤ًمئٚمف، ومٞمٗمٕمؾ ذًمؽ، وئمٝمر سمف ومـ يٜمٔمٛمف ذم ا

مجٚم٦م اًمٕمٚمقم اًمتل يٜمتحٚمٝم٤م اًمٌنم سم٠مومٙم٤مرهؿ، يمَم وىمع ذم قمٚمؿ اًمٌٞم٤من. وم٢من قمٌد اًم٘م٤مهر 

اجلرضم٤مي وأسم٤م يقؾمػ اًمًٙم٤ميمل وضمدا ُم٤ًمئٚمف ُمًت٘مري٦م ذم يمت٥م اًمٜمحق وىمد مجع ُمٜمٝم٤م 

ف اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م عمقوقع ذًمؽ ٌُم٤ًمئؾ يمثػمة، شمٜم "اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم"اجل٤مطمظ ذم يمت٤مب 

اًمٕمٚمؿ واٟمٗمراده قمـ ؾم٤مئر اًمٕمٚمقم، ومٙمت٧ٌم ذم ذًمؽ شمآًمٞمٗمٝمؿ اعمِمٝمقرة، وص٤مرت أصقًٓ 

 ًمٗمـ اًمٌٞم٤من، وًم٘مٜمٝم٤م اعمت٠مظمرون وم٠مرسمقا ومٞمٝم٤م قمغم يمؾ ُمت٘مدم.

اًمتل هل أُمٝم٤مت ًمٚمٗمٜمقن ُمٓمقًٓ ُمًٝم٤ًٌم  وؾم٤مسمٕمٝم٤م: أن يٙمقن اًمٌمء ُمـ اًمتآًمٞمػ

ومٞم٘مّمد سم٤مًمت٠مًمٞمػ شمٚمخٞمص ذًمؽ، سم٤مٓظمتّم٤مر واإلجي٤مز وطمذف اعمتٙمرر، إن وىمع، ُمع 

 احلذر ُمـ طمذف اًميوري ًمئال لؾ سمٛم٘مّمد اعم١مًمػ إول.
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ومٝمذه مج٤مع اعم٘م٤مصد اًمتل يٜمٌٖمل اقمتَمده٤م سم٤مًمت٠مًمٞمػ وُمراقم٤مَت٤م. وُم٤م ؾمقى ذًمؽ 

ومٗمٕمؾ همػم حمت٤مج إًمٞمف وظمٓم٠م قمـ اجل٤مدة اًمتل يتٕملم ؾمٚمقيمٝم٤م ذم ٟمٔمر اًمٕم٘مالء، ُمثؾ 

، ُمـ شمٌديؾ اٟمتح٤مل ُم٤م شم٘مدم ًمٖمػمه ُمـ اًمتآًمٞمػ أن يٜمًٌف إمم ٟمٗمًف سمٌٕمض شمٚمٌٞمسٍ 

حيت٤مج إًمٞمف ذم اًمٗمـ أو ي٠ميت سمَم ٓ حيت٤مج إًمٗم٤مظ وشم٘مديؿ اعمت٠مظمر وقمٙمًف، أو حيذف ُم٤م 

ـ ا.ه إًمٞمف، أو يٌدل اًمّمقاب سم٤مخلٓم٠م، أو ي٠ميت سمَم ٓ وم٤مئدة ومٞمف. ومٝمذا ؿم٠من اجلٝمؾ واًم٘مح٦م

(8). 

 ذم ؾمٌٕم٦ِم أؿمٞم٤مء. طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ىمٚم٧ُم: واؾمتخٚمص ُم٤م ُذيمَِر اًمٕمالُم٦مُ 

 ػي١مًمِّ  ٓ ،أىم٤ًمم ؾمٌٕم٦م قمغم اًمت٠مًمٞمػ إنَّ  صمؿ:ىم٤مل اًمٕمالُم٦م طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م 

 ٌ  : وهل؛ ومٞمٝم٤م إٓ قم٤مىمؾ قم٤ممل

 .ومٞمخؽمقمف إًمٞمف يًٌؼ مل رء إُم٤م

 .يتٛمٛمف ٟم٤مىمص رء: أو

 .ينمطمف ُمٖمٚمؼ رء: أو

 .ُمٕم٤مٟمٞمف ُمـ سمٌمء لؾ أن دون لتٍمه ـمقيؾ رء: أو

 .جيٛمٕمف ُمتٗمرق رء: أو

 .يرشمٌف خمتٚمط ء ر: أو

 .(2)ا.هـ  ومٞمّمٚمحف ُمّمٜمٗمف ومٞمف أظمٓم٠م رء: أو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـَ اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م.432)ص: "ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون"اٟمٔمر:  (8)  (، ٟم٘مالً ُِم

إيث٤مر "سمػموت. واٟمٔمر: -( ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 8/42) "يمِمػ اًمٔمٜمقن"اٟمٔمر:  (2)

 سمػموت.–( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 23ٓسمـ اًمقزير )ص: "احلؼ قمغم اخلٚمؼ
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يٙمقن داقمٞم٤مً ًمٚمت٠مًمٞمػ؛ وم٢مٟمَّف حتّمٞمُؾ طم٤مصٍؾ، وإذه٤مٌب وُم٤م ؾِمَقى ذًمَِؽ، أو ُم٤م ٓ 

 . وىمد ذمَّ أهُؾ اًمٕمٚمؿ َُمـ يم٤من هذا طم٤مًُمُف.ُمٜمف ًمٚمقىم٧ِم سمَم همػمه أومم

  ـْ ... مَجِْع ُم٤م ىمد اقمتٜمك إئٛم٦م ىمٌٚمف ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًخ٤موي : وًمٞمحذر ُِم

َث أول ُم٤م يٙمت٥م  احلدي٨م جيٛمع سم٤مجلٛمع ومٞمف؛ ىم٤مل قمكمُّ سمـ اعمديٜمل: إذا رأي٧َم اعمُحدِّ

 .(2)ـ ، وطمدي٨م )َُمـ يمذب( وم٤ميمت٥م قمغم ىمٗم٤مه ٓ ُيٗمٚمح ا.ه(8)ؾ طمدي٨َم اًمٖمً

َم ُمتقاشمران، ذم  وُمٕمٜمك يمالم اسمـ اعمديٜمل؛ أٟمَّف ُمثَؾ هذيـ احلديثلم ىمد وُمِرَغ ُمٜمٝمَم، أهنَّ

ح٦ِم، وىمد مجٕمٝمَم أئٛم٦ٌم يٌمثُر، ومجٛمٕمٝمَم إٟمََّم هق حتّمٞمُؾ طم٤مصٍؾ. ٦ِم اًمّمِّ  ىمٛمَّ

٤م  : وٓ يٜمٌٖملوىم٤مل  ى إمم شمّمٜمٞمٍػ؛ أن يٕمدل قمـ همرولم: إُمَّ حلّمٞمٍػ يتّمدَّ

أن لؽمَع ُمٕمٜمًك، أو يٌدع ووٕم٤ًم وُمٌٜمك، وُم٤م ؾِمقى هذيـ اًمقضمٝملم ومٝمق شمًقيد 

ق ا.هـ  َ  .  (4)اًمَقَرق، واًمتَّحكمِّ سمحٚمٞم٦ِم اًمنَّ

  ـَ اإلسمداع ذم وىم٤مل اًمٕمالُم٦م سمٙمر أسمق زيد : احلذر ُِمـ اًمت٠مًمٞمػ اخل٤مزم ُِم

 .(3)ُم٘م٤مصد اًمت٠مًمٞمػ اًمثَمٟمٞم٦م، واًمذي هن٤ميتُُف )حتٌػم اًمٙم٤مهمد( ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يٕمٜمل: طمدي٨م همًؾ يقم اجلٛمٕم٦م. (8)

دُمِمؼ، -( ط: دار اًم٘مٚمؿ 223-8/224) "اًمٖم٤مي٦م ذم ذح اهلداي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م"اٟمٔمر:  (2)

اًم٘م٤مهرة. وراضمع: –( ط: ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م 4/421) "ومتح اعمٖمٞم٨م"سمػموت. و–اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م 

 اًمري٤مض.–( ط: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف 8182( سمرىمؿ )2/428ًمٚمخٓمٞم٥م ) "اجل٤مُمع"

 اًم٘م٤مهرة.- ( ط: ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م4/421) "ومتح اعمٖمٞم٨م"اٟمٔمر:  (4)

 اًمري٤مض.-( ط: دار اًمراي٦م 21)ص: "طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (3)
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 * إٔ ٜطتعني باهلل تعاىل ع٢ً ايتأيٝـ:

ة ٕطمٍد إٓ سم٤مهلل ضمؾَّ وقمال، واًمتَّقومٞمؼ سمٞمد اهلل ضمؾَّ وقمال،  وم٢مٟمَّف ٓ طمقل وٓ ىمقَّ

وطم٤مُل اعم١مُمـ ذم مجٞمع ؿم١موٟمف آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل ضمؾَّ وقمال؛ وم٢منَّ اهلل شمٕم٤ممم هق اعمُٕملم، 

ٿ  ٿ  ﴿وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمف ُِمـ أقمغم ُمراشم٥م اًمٕمٌقدي٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم ُمٌٞمِّٜم٤ًم طم٤مل اعم١مُمٜملم: 

 . [2]اًمٗم٤محت٦م: ﴾ٿ  ٿ  ٹ

وىمد ؾمٌؼ ُمٕمٜم٤م أنَّ شم٠مًمٞمَػ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ُِمـ أقمٔمؿ أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدات، وم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م 

ـَ اًمقؾم٤مئؾ اًمقاضم٦ٌِم ًمتح٘مٞمؼ اعمراد ُِمـ هذه اًمٕم٤ٌمدة.  سم٤مهلل قمٚمٞمف ُِم

قمغم ُم١مًمٗم٤مَتؿ  ٗملم هُؿ اًمذيـ يًتٕمٞمٜمقن سم٤مهلل شمٕم٤ممموأيمَٛمُؾ اًم٤ٌمطمثلم واعم١مًمِّ 

 .(8)آؾمتٕم٤مٟم٦م وسمحقصمٝمؿ، ومٞمجٛمٕمقن سملم اًمٕم٤ٌمدة و

ٌد  ًََْْتٌ»قمغم آؾمتٕم٤مٟم٦ِم سم٤مهلل شمٕم٤ممم وطمده؛ وم٘م٤مل: وًم٘مد طم٨مُّ ٟمٌٞمُّٜم٤م حمٛمَّ وإَِذاٌاْشتَ

ٌبِاهللِ ـْ
ًِ
شَؾاْشتَ

(2)
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.8/68ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ) "ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم"اٟمٔمر:  (8)

 ، وهؿ:-ريض اهلل قمٜمٝمؿ–ا احلدي٨م ضم٤مء قمـ قمدٍد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م هذ (2)

ة ـمرٍق:ظٌدٌاهللٌبـٌظٌَّاسٌٌ-0ٌ  ، وًمف قمدَّ

ُمرومققم٤ًم.  إومم: ـمريؼ ىمٞمس سمـ احلج٤مج، قمـ طمٜمش اًمّمٜمٕم٤مي، قمـ اسمـ قم٤ٌَّمس 

(، وأسمق 2661سمرىمؿ ) "ُمًٜمده"(، وأمحد ذم 2286سمرىمؿ ) "ؾمٜمٜمف"أظمرضمٝم٤م اًمؽمُمذي ذم 

(، 81سمرىمؿ ) "اًم٘مدر"(، وقمٌد اهلل سمـ وه٥م ذم 2226سمرىمؿ ) "ُمًٜمده"يٕمغم ذم 

سمرىمؿ  "اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم"(، واًمٓمؼماي ذم 812سمرىمؿ ) "ؿمٕم٥م اإليَمن"واًمٌٞمٝم٘مل ذم 

 = (، وهمػمهؿ.82111)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ اوذيمره ، ص٤مًمٌح : ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿوومٞمٝم٤م: ىمٞمس سمـ احلج٤مج، وهق اًمٙمالقمل، اعمٍمي،  =

. ىم٤مل احل٤مومظ ص٤محل٤مً  يم٤من رضمالً  :وىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد سمـ يقٟمس ،"يمت٤مب اًمث٘م٤مت"طم٤ٌمن ذم 

رىمؿ  "شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م"( 3111رىمؿ اًمؽممج٦م ) "َتذي٥م اًمٙمَمل". اسمـ طمجر: صدوق

 (.2261اًمؽممج٦م )

، يمَم ٟمصَّ قمغم ذًمؽ احل٤مومظ اسمـ وهذه اًمٓمريؼ شمٕمتؼم أىمقى اًمٓمرق إمم اسمـ قم٤ٌَّمٍس 

اجل٤مُمع "يمَم ذم  "ٟمقر آىمت٤ٌمس"ذم  - اهللَمرمحٝم–ُمٜمده، يمَم ٟم٘مؾ قمٜمف احل٤مومظ اسمـ رضم٥ٍم 

 (.824)ص:"اعمٜمتخ٥م

ٌإشَمظٔؾٌبـٌظٔاش،حدؽًانٌبـٌافربٔعاًمٓمريؼ اًمث٤مٟمٞم٦م: ـمريؼ  ظـٌظّروٌبـٌظٌدٌٌ،ثْا

ٌؽٍرة ٌمقػ ٌظُرمةٌ،اهلل ٌظـ ٌظٌاس، ٌابـ ، ُمرومققم٤ًم. أظمرضمٝم٤م اًمٓمؼماي ذم ظـ

 (.88262سمرىمؿ ) "اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم"

ة، وىم٤مل ذم أظمرى: ص٤مًمٌح،  ٗمف اًمدارىمٓمٜمل ُمرَّ ٤من سمـ اًمرسمٞمع، وهق وٕمٞمٌػ. وٕمَّ ًَّ وومٞمٝم٤م: هم

 (.8212رىمؿ اًمؽممج٦م ) "ًم٤ًمن اعمٞمزان"وذيمره اسمـ طم٤ٌَّمن ذم اًمث٘م٤مت. 

وومٞمٝم٤م: إؾمَمقمٞمؾ سمـ قمٞم٤َّمش، وهق خمتٚمٌط ذم روايتف قمـ أهؾ سمٚمده، وهذه ُمٜمٝم٤م؛ وم٢مٟمف روى 

قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اهلل ُمقمم همٗمرة، وهق محيصٌّ ؿم٤مُمل، وًمٞمس قمٛمر سمـ قمٌد اهلل يمذًمؽ. 

 (.334رىمؿ اًمؽممج٦م ) "شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م"

سمالل سمـ رسم٤مح، وهق وٕمٞمٌػ، ويم٤من  وومٞمٝم٤م: قمٛمر سمـ قمٌد اهلل ُمقمم همٗمرة سمٜم٧م رسم٤مح أظم٧م

 (.3238رىمؿ اًمؽممج٦م ) "َتذي٥م اًمٙمَمل"يرؾمؾ طمديثف. 

ُمرومققم٤ًم. أظمرضمٝم٤م أسمق  اًمٓمريؼ اًمث٤مًمث٦م: ـمريؼ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

اعمٕمجؿ "(، واًمٓمؼماي ذم 4332سمرىمؿ ) "ُمًٜمد قمكم سمـ اجلٕمد"اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٖمقي ذم 

 (، وهمػمهؿ.88386سمرىمؿ ) "اًمٙمٌػم

رىمؿ  "َتذي٥م اًمٙمَمل"وومٞمٝم٤م: قمٌد اًمقاطمد سمـ ؾمٚمٞمؿ، اعم٤مًمٙمل، اًمٌٍمي، وهق وٕمٞمٌػ. 

 = (.4216اًمؽممج٦م )
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 646سمرىمؿ ) "اعمٜمتخ٥م"ًمٙمٜمَّف ُمت٤مسمٌع، شم٤مسمٕمف: اعمثٜمك سمـ اًمّم٤ٌَّمح، قمٜمد قمٌد سمـ محٞمد ذم  =

رىمؿ اًمؽممج٦م  "شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م"واعمثٜمك سمـ اًمّم٤ٌمح؛ وٕمٞمٌػ، اظمتٚمط سمآظمرٍة. 

(6338.) 

سمرىمؿ  "اعمٕمجؿ إوؾمط"يٕم٘مقب سمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، قمٜمد اًمٓمؼماي ذم  وشم٤مسمٕمف:

 (.3126رىمؿ اًمؽممج٦م ) "اًمت٘مري٥م"(، ويٕم٘مقب وٕمٞمٌػ. 2383)

اًمٓمريؼ اًمراسمٕم٦م: ـمريؼ قمٞمًك سمـ حمٛمد اًم٘مرر، قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

ل ذم (، واًم٘مْم٤مقم88234سمرىمؿ ) "اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم"ُمرومققم٤ًم. أظمرضمٝم٤م اًمٓمؼماي ذم  

 (.332سمرىمؿ ) "ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب"

رىمؿ  "ُمٞمزان آقمتدال"وومٞمٝم٤م: قمٞمًك سمـ حمٛمد اًم٘مرر، وهق وٕمٞمػ، ًمٞمس سم٤مًم٘مقي. 

 (.6622اًمؽممج٦م )

ُمرومققم٤ًم. أظمرضمٝم٤م  اًمٓمريؼ اخل٤مُم٦ًم: ـمريؼ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل، قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 (.8/483) "احلٚمٞم٦م"أسمق ُٟمٕمٞمٍؿ ذم 

٤مج سمـ اًمُٗمراومّم٦م.وومٞمٝم٤م: ضمٝم٤مًم٦م اًمرضمٚملم اًمذيـ طمدث قم  ٜمٝمَم احلجَّ

(، وم٘م٤مل: قمـ قم٘مٞمؾ، 481سمرىمؿ ) "اًمًٜم٦م"مَه٤م قمٜمد اسمـ أيب قم٤مصٍؿ ذم ؾمّٛمك أطمدإٓ أٟمف 

 قمـ اًمزهري، إٓ أٟمَّف ذيمره ُمٕمٚمَّ٘م٤ًم، وًمٞمس ُمقصقًٓ.

(، إٓ أٟمَّف ُمٕمْمٌؾ، يرومٕمف 2124سمرىمؿ ) "اعمًٜمد"وضم٤مء ُمقصقًٓ قمٜمد اإلُم٤مم أمحد ذم 

٤مج سمـ اًمُٗمراومّم٦م ٤مج مل يدرك اسمـ  إمم اسمـ قم٤ٌمس  احلجَّ سمدون ذيمر اًمقاؾمٓم٦م. واحلجَّ

 .قم٤ٌمس 

٤مم، قمـ ص٤مطم٥ٍم ًمف، قمـ اًمزهري، قمـ اسمـ قم٤ٌمس   اًمٓمريؼ اًم٤ًمدؾم٦م: ـمريؼ مهَّ

 (.8311سمرىمؿ ) "اإلسم٤مٟم٦م"ُمرومققم٤ًم. أظمرضمٝم٤م اسمـ سمٓم٦م ذم 

. ٤مم، وم٢مٟمف مل ُيًؿَّ  وومٞمٝم٤م: إهب٤مم ؿمٞمخ مهَّ

قمـ قمٌد ، قمـ ؿمٝم٤مب سمـ ظمراش ،ٞمٛمقن اًم٘مداحقمٌد اهلل سمـ ُماًمٓمريؼ اًم٤ًمسمٕم٦م: ـمريؼ 

سمرىمؿ  "اعمًتدرك"ُمرومققم٤ًم. أظمرضمٝم٤م احل٤ميمؿ ذم  قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ،اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم

(4/238-232.) = 
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قمـ اسمـ  ،ُمـ طمدي٨م قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم هذا طمدي٨م يمٌػم قم٤ملٍ ىم٤مل احل٤ميمؿ رمحف اهلل:  =

و ٓ اًم٘مداح  ،مل لرضم٤م ؿمٝم٤مب سمـ ظمراش -رمحٝمَم اهلل– إٓ أن اًمِمٞمخلم ،قم٤ٌمس 

 ا.هـ و ىمد روي احلدي٨م سم٠مؾم٤مٟمٞمد قمـ اسمـ قم٤ٌمس همػم هذا ،لمذم اًمّمحٞمح

ٌف احل٤مومظ اًمذهٌل  اح؛ ىم٤مل أسمق طم٤مشمٍؿ: ُمؽموٌك، وأُم٤م أظمر؛  وشمٕم٘مَّ سم٘مقًمف: ٕنَّ اًم٘مدَّ

 خمتٚمٌػ ومٞمف، وقمٌد اعمٚمؽ مل يًٛمع ُمـ اسمـ قم٤ٌمس ومٞمَم أرى ا.هـ

اح، إؾمَمقمٞمكم ىمرُمٓمل، واسم  "إقمالم"ٜمف قمٌد اهلل رأٌس ذم اًم٘مراُمٓم٦م. ىمٚم٧ُم: ُمٞمٛمقن اًم٘مدَّ

 (.482-8/488ًمٚمزريمكم )

ًمف أطم٤مدي٨م وؿمٝم٤مب سمـ ظمراش اجلٛمٝمقر قمغم شمقصمٞم٘مف، إٓ أنَّ أسم٤م أمحد سمـ قمدي ي٘مقل: 

 قمرف ًمٚمٛمت٘مدُملم ومٞمف يمالُم٤مً أوٓ  ،وذم سمٕمض رواي٤مشمف ُم٤م يٜمٙمر قمٚمٞمف ،ًمٞم٧ًم سم٤مًمٙمثػمة

 ا.هـ وم٠مذيمره

خلالف ومٞمف ي٘مّمد هذا، وُمع ذًمؽ وم٢من ًمٚمٛمت٘مدُملم ومٞمف ومٙم٠منَّ احل٤مومظ اًمذهٌل سم٢مؿم٤مرة إمم ا

َتذي٥م "أٟمَّف: صدوٌق لٓمئ. اٟمٔمر  يمالُم٤ًم ـمٞم٤ًٌم ظمالصتف ُم٤م ذيمره احل٤مومظ اسمـ طمجر 

 (.2122رىمؿ اًمؽممج٦م ) "شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م"( و2336رىمؿ اًمؽممج٦م ) "اًمٙمَمل

الل شمرمج٦م وأُم٤م أنَّ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم مل يًٛمع ُمـ اسمـ قم٤ٌَّمس، ومٝمذا هق اًمٔم٤مهر ُمـ ظم

اًمرضمٚملم، مل يذيمروا أٟمَّف روى قمـ اسمـ قم٤ٌمس، وٓ أن اسمـ قم٤ٌمس روى قمٜمف هذا اًمرضمؾ، 

 (.4236رىمؿ اًمؽممج٦م ) "َتذي٥م اًمٙمَمل"واهلل أقمٚمؿ. 

٤مم سمـ حيٞمك أسمق قمٌد اهلل ص٤مطم٥م اًمٌٍمي، قمـ اسمـ قم٤ٌمس  اًمٓمريؼ اًمث٤مُمٜم٦م: ـمريؼ مهَّ

 (.2124سمرىمؿ ) "اعمًٜمد"ُمرومققم٤ًم. أظمرضمٝم٤م أمحد ذم  

٤مم سمـ حيٞمك اًمٌٍمي، ُمـ  ٤مم واسمـ قم٤ٌَّمس؛ وم٢مٟمف مل يدريمف. مهَّ وومٞمٝم٤م: آٟم٘مٓم٤مع سملم مهَّ

 هـ. 61شمقذم ؾمٜم٦م:  هـ، واسمـ قم٤ٌَّمس 862أو 863اًمٓمٌ٘م٦م اًم٤ًمسمٕم٦م، شمقذم ؾمٜم٦م: 

ٌ:حديثٌأيبٌشًٔدٌاخلدريٌٌ–2ٌ

(، 383سمرىمؿ ) "اًمنميٕم٦م"(، وأضمري ذم 8213سمرىمؿ ) "اعمًٜمد"أظمرضمف أسمق يٕمغم ذم 

 =ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ "(، واًممًمٙم٤مئل ذم 8311سمرىمؿ ) "اإلسم٤مٟم٦م"سمٓم٦م ذم  واسمـ
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قمٜمد شمرمج٦م حيٞمك سمـ  "شم٤مريخ سمٖمداد"(، واخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم 161سمرىمؿ ) "اًمًٜم٦م =

 (، وهمػمهؿ.83/822( )3323ُمٞمٛمقن سمرىمؿ )

ر اًمٌٍمي،  ًا؛ ومٞمف: حيٞمك سمـ ُمٞمٛمقن سمـ قمٓم٤مء اًم٘مرر أسمق أيقب اًمتَمَّ وإؾمٜم٤مده وٕمٞمٌػ ضمدَّ

 (.3626رىمؿ اًمؽممج٦م ) "شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م"هق ُمؽموك. و

رىمؿ  "شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م"وومٞمف: قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من اًمتٞمٛمل اًمٌٍمي، وهق وٕمٞمٌػ. 

 (.3343اًمؽممج٦م )

ٌ:حديثٌشٓؾٌبـٌشًدٌافًاظديٌٌ–3ٌ

( ًمٚمدارىمٓمٜمل ذم 8/821)"اًمدرُّ اعمٜمثقر"هذا احلدي٨م قمزاه اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف 

 ."اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م"ُمردويف، واًمٌٞمٝم٘مل، وإصٌٝم٤مي ذم ، واسمـ "إومراد"

 أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد"أُم٤م اًمدارىمٓمٜمل ومذيمر أسمق اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد ذم 

 (.2832سمرىمؿ ) "لًمإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل ُم

أسمق (: 88/812)"اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م"ذم  وأُم٤م إصٌٝم٤مي، وم٘م٤مل اإلُم٤مم إًم٤ٌمي 

ُمّمقرة اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م(  - 326)ص  "اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م"اًم٘م٤مؾمؿ إصٌٝم٤مي ذم 

 ،أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر اسمـ ؿمٞم٦ٌم احلزاُمل ،ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م: طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمد اعمدي

 ،قمـ أيب طم٤مزم ،أظمؼمٟم٤م زهرة سمـ قمٛمرو ،أظمؼمٟم٤م أسمق ؾمٕمٞمد حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٓمٚم٥م

 .قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي

/ 2/ 8: وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ؛ زهرة سمـ قمٛمرو؛ أورده اسمـ أيب طم٤مشمؿ )ٚم٧ُم ٤مل: ىمصمؿ ىم

 ( ُمـ رواي٦م صم٘متلم آظمريـ قمٜمف، ومل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمديالً.682

 وأسمق ؾمٕمٞمد سمـ اعمٓمٚم٥م؛ ُم٘مٌقل قمٜمد احل٤مومظ.

 .لٓمئوأسمق سمٙمر سمـ ؿمٞم٦ٌم احلزاُمل ؛ صدوق 

 هـ.ا وأسمق ؾمٕمد اعمدي؛ مل أقمرومف

 =ٌ:بـٌجًٍرٌحديثٌظٌدٌاهللٌٌ–4ٌ
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صمؿَّ إنَّ آؾمتٕم٤مٟم٦َم سم٤مهللِ شمٕم٤ممم دًمٞمٌؾ قمغم اًمتَّقاوع واًمتَّذًمُّؾ هلل ضمؾَّ وقمال، سمخالف َُمـ 

اًمِٙمؼِم واًمُٕمج٥م واًمٖمرور، وآؾمتٖمٜم٤مء سم٤مًمٜمِّٗمس، ٟم٠ًمل ٓ يًتٕملُم سم٤مهلل؛ وم٢مٟمَّف دًمٞمٌؾ قمغم 

 اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

ٕمِػ، وأٟمَّف هلل وقمغم  وقمٚمٞمف؛ وم٢مٟمَّف يٜمٌٖمل ًمٚم٤ٌمطم٨م واعم١مًمِّػ أن يٕمؽمَف سم٤مًمٜمَّ٘مص واًمْمَّ

ة، وًمٞم٧ًم سمذيم٤مئف، وٓ ؿمج٤مقمتف، وٓ  اهلل وسم٤مهلل، ًمٞم٧ًم يمت٤مسم٤مشمف سمحقٍل ُمٜمف وٓ ىمقَّ

ُ ًمف، وًمق ؿم٤مء ُٕمًؽ قمٚمٞمف ذًمَِؽ؛ صمؿَّ  سمٗمّم٤مطمتف، وٓ سمًٞمالن ىمٚمِٛمِف؛ وم٢منَّ  اهلل هق اعمًػمِّ

 ٓ جيد ُِمـ دوِن اهلل قمقٟم٤ًم وٓ ٟمّمػماً.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمرىمؿ   "ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م"( وأسمق ُٟمٕمٞمؿ ذم 482سمرىمؿ ) "اًمًٜم٦م"أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم  =

قمكم اهل٤مؿمٛمل، قمـ أيب قمكم سمـ قمـ يٕم٘مقب سمـ محٞمد سمـ يم٤مؾم٥م، (، ُمـ ـمريؼ 4212)

 ُمرومققم٤ًم. ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ أسمٞمف، قمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر 

وومٞمف: قمكم سمـ أيب قمكم اهل٤مؿمٛمل، وهق ُمؽموك، يمَم ىم٤مل أسمق طم٤مشمٍؿ واًمٜم٤ًمئل، وىم٤مل 

الري٩م "احل٤ميمؿ: يروي قمـ اسمـ اعمٜمٙمدر أطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م يروهي٤م قمٜمف اًمث٘م٤مت. اٟمٔمر 

 (.828ًمألًم٤ٌمي )ص: "اًمًٜم٦م

حف حمدصم٤م اًمٕمٍم اإلُم٤مُم٤من:  ومٝمذا احلدي٨م سمٛمجٛمقع ـمرىمف وؿمقاهده صحٞمٌح، وىمد صحَّ

اًمّمحٞمح "ذم  (، واًمقادقمل 822-828)ص:"الري٩م اًمًٜم٦م" ذم إًم٤ٌمي 

 (.221-8/223( )612سمرىمؿ ) "اعمًٜمد
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َّ ٚقت٘: َّ٘، ٜٚصسف ي٘ د  * إٔ ٜتؿسََّؽ ملا ٜؤيِّؿ٘، ٚجيُع ي٘ ٖ

  َغ اعمّمٜمِّػ ًمٚمتّمٜمٞمِػ  :ىم٤مل اإلُم٤مم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي يٜمٌٖمل أن ُيٗمرِّ

ف، ويٍمف  ويم٤من سمٕمُض ؿمٞمقظمٜم٤م ي٘مقل: ، إًمٞمف ؿمٖمَٚمف، وي٘مٓمع سمف وىمتفىمٚمٌَف، وجيٛمع ًمف مهَّ

ِخ، وًمٞم٠مظمذ ىمٚمَؿ اًمتَّخري٩م ًْ  .(8)ا.هـ  َُمـ أراد اًمٗم٤مئدة: ومٚمٞمَْٙمِن ىمٚمَؿ اًمٜمَّ

ـَ اًمقاضم٤ٌمت يم٤مًمّمٚمقات اخلٛمس،  وهذا ٓ ُيٗمٝمؿ ُمٜمف أن يؽمك ُم٤م أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف ُِم

أن يٙمقن ضمؾَّ اًمقىم٧م  ، وإٟمََّم اعم٘مّمقد سمفواًمْمٞمػ وطم٘مقق اًمٜمَّٗمس وإهؾ وإوٓد

 ه.ومٞمَم قمدا إُمقر اًمقاضم٦ٌم ُيٍمف ذم اًمٌح٨م واعم١مًمَّػ اًمذي هق سمّمدد

ـَ اًمقىم٧م عمراضمٕم٦م وىمقًمٜم٤م )ضُمّؾ( أي: أيمثر، ُيٗمٝمؿ ُمٜمف أٟمَّف ٓ سمدَّ أن جيٕمَؾ ًم ف ؿمٞمئ٤ًم ُِم

 .ِٗمَظ ٓ ؾمٞمَم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وشمدريس اًمٓمالب، وٟمحق ذًمَِؽ ُم٤م طم

 :إٔ ٜبدأ باألِٖ ؾاألِٖ* 

  يٕمٜمل –: ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد: وًمتٙمـ قمٜم٤ميتف ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًخ٤موي

ِت واًمتٙمٛمٞمالت ُمع شمْمٞمٞمع  -اعم١مًمِّػ ـَ اخلٓم٠م آؿمتٖم٤مل سم٤مًمتَّتَِمَّ سم٤مٕومم وم٤مٕومم ...، وُِم

ت ا.هـ   . (2)اعمٝمَمَّ

ـِ ذم اًمتّمٜمٞمػ سم٤مٕومم وم٤مٕومم، وذًمَِؽ ٓ ُيٛمٞمُِّزُه إٓ اًم٤ٌمرع ا.هـ وىم٤مل  : وًمٞمٕمت

(8) . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم  (2/212) "اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم٤ًمُمع"اٟمٔمر:  (8)

 . اًمري٤مض–واًمتقزيع 

 . اًم٘م٤مهرة-ط: ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م  (4/423) "ومتح اعمٖمٞم٨م"اٟمٔمر:  (8)
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 ًَّ ـَ اعم١مًمَّ ٟمٕمؿ؛ هذا أدٌب يٜمٌٖمل اًمؽميمٞمز قمٚمٞمف؛ ومٙمؿ ٟمرى أن ذم اًم ٗم٤مت اًمتل ٤مطم٦م ُِم

٤م مل شم٠مِت سمٕمُد، وٓ طم٤مضم٦َم  همػمه٤م ىمد يٙمقن أومم ُمٜمٝم٤م، ومٌٕمُض اعم١مًمِّٗملم ي١مًمِّػ ذم أُمقٍر إُمَّ

٤م  ذم أُمقٍر ىمد ُأؿمٌٕم٧م سم٤مًمت٠مًمٞمٗم٤مت اًمٙمثػمة ومٞمٝم٤م، ؾمقاء أشم٧م أو مل شم٠مِت سمٕمُد، ًمذيمره٤م، وإُمَّ

٤م ذم أُمقٍر قمٚمٛمٞم٦ٍم يدرؾُمٝم٤م اًمٓمالب، ىمد ُأًمَِّػ ومٞمٝم٤م ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة سمَم ٓ ُمزيد قمٚمٞمٝم٤م،  وإُمَّ

 وإٟمَم اًمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م حتّمٞمؾ طم٤مصٍؾ، وهمػم ذًمؽ، وُم٤م ذيمرشمف إٟمََّم هق قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل.

 ومٞمٜمٌٖمل آقمتٜم٤مء ومٞمَم حُيت٤مج إًمٞمف أيمثَر ُِمـ همػمه.

م إومم  وم٤مٕومم؛ ٓ ي٘مّمدون سمف أٟمَّف ُيؽمك اًمت٠مًمٞمػ ومٞمَم همػمه وإذا ىم٤مل اًمٕمٚمَمُء ُي٘مدَّ

 أومم ُمٜمف، وإٟمََّم اعم٘مّمقد اًمٌدء سم٤مٕومم، وًمف أن ي١مًمِّػ ومٞمَم همػُمه أومم ُمٜمف.

ُّ االْتؿاع ب٘، ٜٚهجس االحتٝاج إيٝ٘  :* إٔ ٜهٕٛ تأيٝؿ٘ ؾُٝا ٜع

 .(2)، واإلُم٤مم اسمـ مج٤مقم٦م اًمٙمٜم٤مي ذيمر ذًمَِؽ اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

ٍّ قد ُضِبَل إيٝ٘ إٔ ال خيًٛ َؤيَّؿ٘ *   َِٔ إحد٣ مخظ ؾٛا٥د:ِؾٞ ؾ

  ٍـّ ىمد ؾُمٌَِؼ  :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ويٜمٌٖمل ًمٙمؾِّ ُم١مًمِّػ يمت٤مٍب ذم وم

 يم٤من ُُمٕمْمالً، أو مجٕمف إن يم٤من 
ٍ
إًمٞمف أن ٓ لٚمق يمت٤مسَمف ُِمـ مخس ومقائد: اؾمتٜم٤ٌمُط رء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

–دُمِمؼ، اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م –ط: دار اًم٘مٚمؿ  (8/222) "اًمٖم٤مي٦م ذم ذح اهلداي٦م"اٟمٔمر:  (8) =

 . سمػموت

ٓسمـ  "شمذيمرة اًم٤ًمُمع واعمتٙمٚمؿ"و .ط: دار اًمٗمٙمر (8/42)ًمٚمٜمقوي "اعمجٛمقع"اٟمٔمر:  (2)

 صٜمٕم٤مء.–( ط: دار أصم٤مر 12مج٤مقم٦م )ص:
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ـِ  ىم٤ًم، أو ْذطمف إن يم٤من هم٤مُمْم٤ًم، أو طُمً ٟمٔمٍؿ وشم٠مًمٞمٍػ، أو إؾم٘م٤مُط طمِمٍق وشمٓمقيٍؾ  ُمٗمرَّ

 .(8)ـ ا.ه

ٍّ ع٢ً طسٜك١ِ أصخاب٘، يف احلدٜح، ٚايػسح، ٚايعكٝد٠، ٚايؿك٘،  ِّ ؾ * إٔ ٜطًَُو َطًَو ن
 ٚاألصٍٛ، ٚايًػ١، ٚاألدب، ٚغري ذيو:

ُِمـ طمٞم٨م اًمؽمشمٞم٥م، وصٞم٤مهم٦م اعمقوقع، وذيمر اًمٙمت٥ُم، صمؿَّ إسمقاب، صمؿَّ اًمٗمّمقل، 

 واعم٤ًمئؾ.صمؿَّ اعم٤ٌمطم٨م 

 اضمٕمٝم٤موهذا ُمقوققمف ذم اًمٙمت٥م اعمتٕمٚمِّ٘م٦ِم سمٙمٞمٗمٞم٦م شمٕمٚمُِّؿ اًمٌح٨م، ومال سمدَّ أن ُير

 .(2)، ويٕمتٜمل هبذا إدِب يمثػماً اًم٤ٌمطم٨م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-( ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 8/41) "يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.

اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب ": اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمّمٓمٚمح احلدي٨م؛ يمـوراضمع اًمٙمت٥م  (2)

 "ومتح اعمٖمٞم٨م"و .اًمري٤مض-ط: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف  (423-2/213)ًمٚمخٓمٞم٥م "اًم٤ًمُمع

ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ذم قمٚمقم "اًم٘م٤مهرة. –( ط: ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م 423-481ًمٚمًخ٤موي )

 "رواي٦ماًمٖم٤مي٦م ذم ذح اهلداي٦م ذم قمٚمؿ اًم"( 822-823ٓسمـ اًمّمالح )ص:  "احلدي٨م

سمػموت. –دُمِمؼ، واًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م –( ط: دار اًم٘مٚمؿ 224-8/228ًمٚمًخ٤موي أيْم٤ًم )

( ط: ُمٙمت٦ٌم 628-2/211ًمٚمًٞمقـمل ) "شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي"

ًمٚمٛم٤ٌمريمٗمقري )اعم٘مدُم٦م( "حتٗم٦م إطمقذي ذح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي"اًمري٤مض. -اًمٙمقصمر 

؛ وم٢منَّ ومٞمف ُمٌحث٤ًم ٟمٗمٞم٤ًمً سمػموت-( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 882-33/ص:8)اجلزء: 

ـَ اًم٤ٌمطمثلم.  ُمِمٌٕم٤ًم ُم٘مٜمٕم٤مً ٓ يًتٖمٜمل قمٜمف سم٤مطم٨ٌم ُِم
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ُملم واعمت٠مظمريـ يًػم قمغم ُم٤م ؾم٤مر قمٚمٞمف  ـَ اًمٕمٚمَمء اعمت٘مدِّ ٍـّ ُِم ويمؾُّ ص٤مطم٥ِم وم

 .ف، ومٚمٞمٙمـ اًم٤ٌمطم٨م واعم١مًمِّػ يمذًمَِؽ ُمّمٓمٚمح ومٜمِّ 

 تأيٝؿ٘ ع٢ً غسح األيؿاظ ٚبٝإ املػهالت: إٔ ٜعتين يف* 

دمد ذم سمحقصمٝمؿ  ـوم٢منَّ هذا إدب ؾم٤مر قمٚمٞمف اًم٤ٌمطمثقن واعم١مًمِّٗمقن اعمت٘مٜمقن اًمذي

ة، ُمع اًمقوقح واًمًٝمقًم٦م.  وُم١مًمٗم٤مَتؿ اعمت٤مٟم٦َم واًم٘مقَّ

  ـِ سم٤مًمتّمٜمٞمػ ذم ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي : وًمٞمٕمت

ذطمف، وسمٞم٤من ُمِمٙمٚمف، ُمت٘مٜم٤ًم واوح٤ًم، وم٘مٚمََّم يٛمٝمر ذم قمٚمؿ احلدي٨م َُمـ مل يٗمٕمؾ هذا 

 .(8)ا.هـ 

وم٢مذا ومٕمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه، وشمٙم٤مُمٚم٧م أهٚمٞمتف، واؿمتٝمرت ومْمٞمٚمتف؛ اؿمتٖمؾ : وىم٤مل 

سم٤مًمتّمٜمٞمػ، وضمدَّ ذم اجلٛمع واًمت٠مًمٞمػ، حم٘م٘م٤ًم يمّؾ ُم٤م يذيمره، ُمتثٌت٤ًم ذم ٟم٘مٚمف واؾمتٜم٤ٌمـمف، 

ٌوإدفةٌٌمتحرياًٌ ٌافرـُٔات، ٌافًٌارات ٌجمتٌْاً ٌادنُالت، ٌوبٔان ٌافًٌارات، إيواح

همػم خمؾ سمِمئ ُمـ أصقًمف، ُمٜمٌِّٝم٤ًم قمغم ، ُمًتققم٤ًٌم ُمٕمٔمؿ أطمٙم٤مم ذًمؽ اًمٗمـ، افقاهٔات

 .(2)... ا.هـ  اًم٘مقاقمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 13)ص: "اًمت٘مري٥م واًمتٞمًػم عمٕمروم٦م ؾمٜمـ اًمٌِمػم اًمٜمذير"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.-

 ( ط: دار اًمٗمٙمر.8/41) "اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب"اٟمٔمر:  (2)
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ومل يزِل اًمٕمٚمَمُء لرضمقن أطم٤مدي٨م يمٗمقري ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعم٤ٌمرو :

ويذيمرون ُمت٤مسمٕم٤مشمف وؿمقاهده، وينمطمقن همريٌف، ويْمٌٓمقن ُمِمِٙمَٚمف، ويٌحثقن قمـ 

 .(8)وم٘مٝمف، وُيٗمتِِّمقن قمـ رضم٤مًمِِف، إمم هم٤مي٦ٍم ًمٞمس سمٕمده٤م هم٤مي٦م ا.هـ 

 ٜهٕٛ نالَ٘ ٚاضخًا، ال حيتاج إىل غسٍح:* إٔ 

شمٗمٙمٞمؽ سمٕمِض اًمٕم٤ٌمرات، وٓ إمم هذا هق إصؾ؛ سمحٞم٨م ٓ حيت٤مج اًم٘م٤مرئ إمم 

ذطمٝم٤م واًمٌح٨م قمـ ُمِمٙمالت إًمٗم٤مظ، ظمّمقص٤مً إذا يم٤من اعم١مًمَّػ أيمثر ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف 

 قمقام اًمٜم٤مس، واعمٌتدئقن ذم اًمٓمَّٚم٥م.

  اًمٕم٤ٌمرات اًمقاوح٦م، وآصٓمالطم٤مت  : وًمٞمتحرَّ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي

 .(2)اعمًتٕمٛمٚم٦م ا.هـ 

  َـُ مَج ٌَؼ إمم شمّمٜمٞمٗمف، ٤مقم٦م وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسم ًْ : وًمٞمٙمـ اقمتٜم٤مؤه سمَم مل ُي

ي٤ًم إيْم٤مح اًمٕم٤ٌمرِة ذم شم٠مًمٞمٗمف ا.هـ   .(4)ُمتحرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)اعم٘مدُم٦م( )اجلزء:  ًمٚمٛم٤ٌمريمٗمقري"حتٗم٦م إطمقذي ذح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.–( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 33/ص:8

( ط: دار اًمٙمت٥م 11ًمٚمٜمقوي )ص: "اًمت٘مري٥م واًمتٞمًػم عمٕمروم٦م ؾمٜمـ اًمٌِمػم اًمٜمذير"اٟمٔمر:  (2)

 سمػموت.-اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 صٜمٕم٤مء.–( ط: دار أصم٤مر 12)ص: "شمذيمرة اًم٤ًمُمع واعمتٙمٚمؿ"اٟمٔمر:  (4)
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َم وىمد ي١مًمُِّػ سمٕمُض اعم١مًمِّٗملم يمت٤مسم٤ًم ىمد حُيت٤مج ومٞمف إمم ذٍح؛ ُمع ُمٕمروم٦م اعم١مًمِّػ ًمذًمَِؽ؛ وإٟم

 ذيمره٤م اًمٕمالُم٦م طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م 
ٍ
واقمٚمؿ : أنَّ يمؾ ُمـ ووع وم٘م٤مل: صٜمع ذًمَِؽ ٕؿمٞم٤مء

 يمت٤مسم٤ًم إٟمَم ووٕمف ًمٞمٗمٝمؿ سمذاشمف ُمـ همػم ذح، وإٟمَم اطمتٞم٩م إمم اًمنمح ُٕمقر صمالصم٦م: 

؛ وم٢مٟمف جلقدة ذهٜمف وطمًـ قم٤ٌمرشمف يتٙمٚمؿ قمغم ُمٕم٤من إول: يمَمل ُمٝم٤مرة اعمّمٜمػإُمر  

دىمٞم٘م٦م سمٙمالم وضمٞمز يم٤مومٞم٤مً ذم اًمدًٓم٦م قمغم اعمٓمٚمقب، وهمػمه ًمٞمس ذم ُمرشمٌتف، ومرسمَم قمن 

قمٚمٞمف ومٝمؿ سمٕمْمٝم٤م أو شمٕمذر ومٞمحت٤مج إمم زي٤مدة سمًط ذم اًمٕم٤ٌمرة ًمتٔمٝمر شمٚمؽ اعمٕم٤مي اخلٗمٞم٦م، 

 وُمـ ه٤م هٜم٤م ذح سمٕمض اًمٕمٚمَمء شمّمٜمٞمٗمف. 

طمذف سمٕمض ُم٘مدُم٤مت إىمٞم٦ًم اقمتَمدًا قمغم ووقطمٝم٤م أو ٕهن٤م ُمـ قمٚمؿ إُمر اًمث٤مي:  

آظمر أو أمهؾ شمرشمٞم٥م سمٕمض إىمٞم٦ًم وم٠مهمٗمؾ قمٚمؾ سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م، ومٞمحت٤مج اًمِم٤مرح إمم 

أن يذيمر اعم٘مدُم٤مت اعمٝمٛمٚم٦م، ويٌلم ُم٤م يٛمٙمـ سمٞم٤مٟمف ذم ذًمؽ اًمٕمٚمؿ، ويرؿمد إمم أُم٤ميمـ ومٞمَم 

٤مت، ويٕمٓمل قمٚمؾ ُم٤م مل يٕمط ٓ يٚمٞمؼ سمذًمؽ اعمقوع ُمـ اعم٘مدُم٤مت، ويرشم٥م اًم٘مٞم٤مؾم

 اعمّمٜمػ. 

إُمر اًمث٤مًم٨م: اطمتَمل اًمٚمٗمظ عمٕم٤من شم٠مويٚمٞم٦م، أو ًمٓم٤موم٦م اعمٕمٜمك قمـ أن يٕمؼم قمٜمف سمٚمٗمظ  

يقوحف، أو ًمألًمٗم٤مظ اعمج٤مزي٦م، واؾمتٕمَمل اًمدًٓم٦م آًمتزاُمٞم٦م، ومٞمحت٤مج اًمِم٤مرح إمم سمٞم٤من 

 . (8)ا.هـ  همرض اعمّمٜمػ وشمرضمٞمحف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمػموت. واٟمٔمر –اًمٕمريب  ( ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث43-8/46) "يمِمػ اًمٔمٜمقن"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.–( ط: دار اسمـ طمزم 821ًمّمديؼ طمًـ )ص: "أسمجد اًمٕمٚمقم"أيْم٤ًم: 
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 يتكصري امُلدٌ:إٔ ٜعسض عٔ ايتطٌٜٛ امُلٌُ، ٚعٔ ا* 

ـُ مَجَ   .(8)٤مقم٦م اًمِٙمٜم٤مي ذيمر هذا إدب اًمٕمالُم٦ُم اسم

 ي٤ٌمًمغ ذم اإلجي٤مز سمحٞم٨م ي٘ميض إمم وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٞمقـمل ٓ :

 . (2)آؾمتٖمالق، وذم اإليْم٤مح سمحٞم٨م يٜمتٝمل إمم اًمريم٤ميم٦م ا.هـ 

:َِ٘ٓ  * إٔ ٜعصٚ ايؿا٥د٠ إىل صاحبٗا إذا اضتؿادٖا 

ـَ إُم٤مٟم٦ِم اًمٕمٚمٛمٞم٦َّم، ؛ أن يٚمتزُمف ًمٙمؾِّ سم٤مطم٨ٍم وُم١مًمٍِّػ هذا أدٌب قمٔمٞمٌؿ، يٜمٌٖمل  وم٢مٟمَّف ُِم

 وٓ سمدَّ ًمٚم٤ٌمطم٨م واعم١مًمػ أن يتحغمَّ سمذًمِؽ.

  حكم سم٤مُٕم٤مٟم٦م : إنَّ اًمتَّ ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد

ِؾ وإداء وا ٜمٞم٦ُم ًمٕمٛمؾ واًمٌالغ واًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ: سمُ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٓمَّٚم٥م واًمتَّحٛمُّ

إؾم٤مس ذم صْدِق اًمٜمِّٞم٦َِّم، وظمٚمقصٝم٤م ُِمـ ؿمقب اإلرادِة ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم؛ هلذا؛ وم٢منَّ 

سمتٚم٘ملم هذا اًمقاضم٥م اًمٓمالَب، وشمّمديره  اًمٕمٚمَمء رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم يٌذًمقن وم٤مئؼ اًمٕمٜم٤مي٦مِ 

 . (4)أداب ا.هـ 

اًمنىم٦م، واًمٙمذب، واًمتدًمٞمس، ويٙمقن ٤مخلٞم٤مٟم٦م وؾم٤مرىم٤ًم، ُمقصقوم٤ًم سمظم٤مئٜم٤ًم وإٓ ص٤مر 

 ذًمَِؽ ُمتِمٌِّٕم٤مً سمَم مل ُيٕمَط. سم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صٜمٕم٤مء.–( ط: دار أصم٤مر 12)ص: "شمذيمرة اًم٤ًمُمع واعمتٙمٚمؿ"اٟمٔمر:  (8)

 اًمري٤مض.-( ط: ُمٙمت٦ٌم اًمٙمقصمر 2/622) "شمدري٥م اًمراوي"اٟمٔمر:  (2)

( اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم 4:)ص "اًمتحذير ُِمـ خمتٍمات حمٛمد قمكم اًمّم٤مسمقي ذم اًمتٗمًػم"اٟمٔمر:  (4)

 اًمٓم٤مئػ.-اًمٓمروملم 
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ًْطٌٌََلٌٌْبََِمٌٌَادُْتََنٌِّعٌُ»: وىم٤مل اًمٜمٌلُّ  رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ٌ.«ُزورٌٌٍَثْقيَبٌٌْـَالَبِسٌٌُِي

 .(، قمـ قم٤مئِم٦م 2821(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )2281)

  ـْ ُُمّمٜمٍَّػ ًمٖمػمه سمدون ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًخ٤موي ـْ أظمذ ُِم : ويمذا حيذر ُِم

 ذًمَِؽ ىمؾَّ أن ُيٗمِٚمَح.قمزٍو إًمٞمف؛ ومٗم٤مقمُؾ 

وؿُمْٙمُر اًمٕمٚمؿ قمْزُوُه إمم ىم٤مئٚمف، وسم٤مجلٛمٚم٦ِم وم٤معمٌم ومٞمَم أذُت إًمٞمف ٓ أقمٚمؿ ذم هذا 

 . (8)اًمقىم٧م َُمـ يِٗمل سمف ا.هـ 

ىمٚم٧ُم: هذا إذا يم٤من ذم زُمٜمف ىمٌؾ مخًَمئ٦م وصمَمٟمٞم٦ٍم وصمالصملم ؾمٜم٦م ومٙمٞمػ سمزُمٜمٜم٤م هذا 

 ؟!!.

ـْ هىم٤مت ا ؛وم٢مٟمَّٜم٤م ىمد رأيٜم٤م قمج٤ٌمً  واعم١مًمَّٗم٤مت، وٓ ؾمٞمَم سمٕمد شمقومُّر اًمقؾم٤مئؾ ًمٌحقث ُِم

ـَ اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م، أو همػمه٤م يمت٤مسم٤ًم سم٠ميمٛمٚمف،  واًمؼماُم٩م احلديثٞم٦م، ي٠ميت اًم٤ًمرق ومٞمٜمًخ ًمف ُِم

ف ومٞمف سم٤مًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم واحلذف وإؾمٚمقب؛ صمؿَّ لرضمف ًمٚمٜم٤مس سم٤مؾمِٛمفِ   .إٓ أٟمَّف يتٍمَّ

 ومٝمذه مج٤مع : -اًمت٠مًمٞمػسمٕمد ذيمره عم٘م٤مصد –ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ ظمٚمدون

اعم٘م٤مصد اًمتل يٜمٌٖمل اقمتَمده٤م سم٤مًمت٠مًمٞمػ وُمراقم٤مَت٤م. وُم٤م ؾمقى ذًمؽ ومٗمٕمؾ همػم حمت٤مج 

إًمٞمف وظمٓم٠م قمـ اجل٤مدة اًمتل يتٕملم ؾمٚمقيمٝم٤م ذم ٟمٔمر اًمٕم٘مالء، ُمثؾ اٟمتح٤مل ُم٤م شم٘مدم ًمٖمػمه 

، ُمـ شمٌديؾ إًمٗم٤مظ وشم٘مديؿ اعمت٠مظمر ُمـ اًمتآًمٞمػ أن يٜمًٌف إمم ٟمٗمًف سمٌٕمض شمٚمٌٞمسٍ 

أو حيذف ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ذم اًمٗمـ أو ي٠ميت سمَم ٓ حيت٤مج إًمٞمف، أو يٌدل اًمّمقاب  وقمٙمًف،

 .ا.هـ سم٤مخلٓم٠م، أو ي٠ميت سمَم ٓ وم٤مئدة ومٞمف. ومٝمذا ؿم٠من اجلٝمؾ واًم٘مح٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-دُمِمؼ، اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م –( ط: دار اًم٘مٚمؿ 8/223) "اًمٖم٤مي٦م ذم ذح اهلداي٦م"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.
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وهٜم٤مك رٌء ىمؾَّ أن ُيٚمتٗم٧م إًمٞمف؛ وهق ٟمقٌع ُِمـ أٟمقاع اخلٞم٤مٟم٦ِم اًمٕمٚمٛمٞم٦م؛ وهق: أن يٜم٘مَؾ 

ُػ  ـَ اًمٕمٚمَمء، ًماعم١مًمِّ آظمر  يمت٤مب هذا اًمٕم٤ممل؛ وإٟمَم ُِمـ يمت٤مِب رضمؾٍ ٞمس ُِمـ يمالُم٤ًم ٕطمٍد ُِم

يٜم٘مؾ قمـ هذا اًمٕم٤ممل، ويٕمزو إمم اعمّمدر اًمذي قمزاه ص٤مطم٥م اًمٜم٘مؾ إول، دون ذيمره 

ـَ اًمٜم٤مىمؾ إول.  أٟمَّف اؾمتٗم٤مده ُِم

ُمثالً: أىمقل: ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمذا ويمذا، صمؿَّ أذيمر ُمّمدر يمالُمف ُِمـ يمت٤مسمف اًمذي 

ـْ يمت٤مسمف، وإٟمَم ُِمـ همػمه اًمذي  ذيمره اًمٜم٤مىمؾ قمٜمف، وأٟم٤م مل أـمَِّٚمع قمغم يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم ُِم

ٟم٘مؾ قمٜمف، دون أن أقمزو إمم اًمٜم٤مىمؾ قمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم؛ وم٠مُوِهُؿ ًمٚمٜم٤مس أٟمَّٜمل ٟم٘مٚمتف ُِمـ 

ؾمالم، وًمٞمس يمذًمَِؽ. ومٝمذه ظمٞم٤مٟم٦ٌم؛ ويٗمتْمُح أصح٤مهُب٤م يمثػماً، أصؾ يمت٤مب ؿمٞمخ اإل

 :صمالث اجلٝم٤متظمّمقص٤ًم ُِمـ 

 ومال يدري قمٜمف. -ُمثالً –اجلٝم٦م إومم: طملم ُي٠ًمل قمـ يمت٤مب ؿمٞمخ اإلؾمالم 

ف دون ىمد يٜم٘مؾ اًمٙمال -ُمثالً –اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أنَّ اًمٜم٤مىمؾ قمـ ؿمٞمِخ اإلؾمالم  م سمٜمّمِّ

ٍف  ف ومٞمف شمٍمُّ سمزي٤مدٍة أو ٟم٘مّم٤من دون إيْم٤مٍح ًمذًمَِؽ، وىمد ُيٕمؼمِّ قمٜمف شمٕمٌػمًا ، وىمد يتٍمَّ

وم٘مط، وىمد ي٘مع ذم سمٕمِض إوه٤مم، ومٞمتٌَِّٕمف هذا اخل٤مئـ قمغم ذًمَِؽ دون ؿمٕمقٍر، ومٞمُٗمَْمح 

ُم٤مً قمغم  ُم٤مً قمٚمٞمف، أو يم٤من يمت٤مسمف ُمت٘مدِّ سم٠مٟمَّف ٟم٘مٚمف قمـ ٟم٤مىمٍؾ، ٓ ؾمٞمَم إذا يم٤من اًمٜم٤مىمؾ قمٜمف ُمت٘مدِّ

 ثر ُمٜمف، وٟمحق ذًمَِؽ.يمت٤مسمف، أو يم٤من ُمِمٝمقرًا أيم

اجلٝم٦م اًمث٤مًمث٦م: أن ُلٓمِئ اًمٜم٤مىمُؾ إول ذم اًمٕمزو إمم اعمّمدر أو اًمرىمؿ، ومٞمتٌٕمف اخل٤مئـ 

 قمغم ذًمَِؽ، ومٞمُٗمْمح.

ـَ إئٛم٦ِم قمـ ٟم٤مىمٍؾ أن يٕمزو إمم هذا  ـَ إدب أٟمَّف إذا ٟم٘مؾ يمالُم٤ًم إلُم٤مٍم ُِم وهلذا؛ ُِم

 ىمؾ.يٕمٜمل ًمٚمٜم٤م–اًمٜم٤مىمؾ قمـ اإلُم٤مم، وي٘مقل يمَم ذم يمت٤مب يمذا 
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ق سملم ىمقهلؿ: ىم٤مل اإلُم٤مم ذم يمت٤مسمف يمذا؛ ومٝمذا يٙمقن قمزواً ًمٙمت٤مِب اإلُم٤مم  وقمٚمٞمف ومٞمُٗمرَّ

 ٟمٗمًف.

وسملم ىمقهلؿ: ىم٤مل اإلُم٤مم يمَم ذم يمت٤مب يمذا؛ ومٝمذا يٙمقن قمزوًا ًمٚمٙمت٤مب اًمذي ٟم٘مؾ 

 ص٤مطمٌف قمـ ذًمَِؽ اإلُم٤مم.

ٟمَّؽ ؛ وم٢م"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: إذا ٟم٘مٚم٧َم يمالُم٤مً ًمِمٞمخ اإلؾمالم ُمـ 

!؛ "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"، وٓ شم٘مؾ: ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"شم٘مقل: يمَم ذم 

ٕنَّ اعمجٛمقع ًمٞمس ُِمـ قمٛمِٚمِف؛ وإٟمَم هق ُِمـ مجع اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٜمجدي 

. 

؛ إنَّ  ـَ إُم٤مٟم٦ِم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وهق دًمٞمٌؾ قمغم صدق  قمغم يمؾٍّ قمزو اًمٗم٤مئدة إمم ص٤مطمٌٝم٤م ُِم

 اعم١مًمِّػ وإظمالصف، وقمغم شمقومٞمؼ اهلل ًمف، وهق سمحدِّ ذاشمِِف ُِمـ ؿمٙمر ص٤مطِم٥ِم اًمٜمِّٕمٛم٦م.

ـــــ٤مئَدةٍ  ـــــ٤مٌن سمِٗمـ ــ ًَ ـــــ٤مَدَك إِْٟم  إَِذا َأوَمـ

ــــ٤محِل٦َمً  ــــَزاُه اهللُ َص ــــالٌن ضَم ـــْؾ وَم  َوىُم
 

ــاَلِزمْ   ـــقِم وَم ـَ اًمُٕمُٚم ــ ــَداً  ُِم ـــَرُه َأسَم  ؿُمْٙم

ــ ــَداَأوَم٤مَدٟمِٞمٝم ًَ ــؼْمَ َواحلَ ــَؽ اًمِٙم  ٤م َوَدقْم

 

  ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد اًمًدطم٤من ووم٘مف اهلل: إنَّ ُِمـ سمريم٦م اًمٕمٚمِؿ أو

 ٟمَمء اًمٕمٚمؿ أن شمٕمزو اًمٗمْمَؾ إمم أهِٚمِف.

أطمُد إظمقاٟمِؽ  ... ٓ ٟمٚمٌس صمقَب زوٍر ومٜمٕمزو إمم أٟمٗمًٜم٤م ومْمالً ًمٖمػمٟم٤م، يم٠من ُيٗمٞمدكَ 

أو أىمراٟمَِؽ سمٗم٤مئدٍة قمزيزٍة قمٚمٞمَؽ، شمٕم٧ٌَم ذم اًمٌح٨ِم قمٜمٝم٤م، وم٢مذا دًمََّؽ قمٚمٞمٝم٤م ٟم٧ًٌَم 

ؽ !!، وم٤محلذر احلذر؛ إذ يٜمٌٖمل أن ٟمٕمِرَف احلؼَّ ٕهِٚمِف، طمتَّك ُي٤ٌمرك اهلل  ًِ اًمٗمْمؾ إمم ٟمٗم

ك اإلٟم٤ًمُن قمزَّ وضمؾَّ ومٞمَم أقمٓم٤مٟم٤م، وإٓ وم٢منَّ ذًمَِؽ ؾم٥ٌٌم ذم حمِؼ سمريم٦ِم اًمٕمٚمؿ، ويمٚمََّم  زيمَّ
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ف يم٤مذسم٤مً يم٤من ذًمؽ أدقمك وأىمرب إمم فمٝمقر ظمٓمئف ويمذسمف، وم٤مقمُز اًمٕمٚمَؿ واخلؼَم إمم َُمـ  ًَ ٟمٗم

 .(8)أقمٓم٤مَك إي٤َّمه طمتَّك ُي٤ٌمِرَك اهلل ًمؽ وًمف، ويزيدك اهلل وإي٤َّمه ا.هـ 

َّكٌ:-  ؾا٥د٠ يف أْٛاع اي
 اًمٜم٘مُؾ ٟمققم٤من :)

ًمِٞماُلطَمظ ومٞمف : احلرُص قمغم أن هذا هم٤مًم٥ُم ُم٤م قمٚمٞمف إيمثرون ، و و : ٟم٘مٌؾ سم٤مًمٜمَّصِّ ،إول

 يٙمقن اًمٜم٘مُؾ ُمٕمتٛمداً ُمـ ىِمٌَِؾ اعمٜم٘مقِل ُمٜمف ، و آقمتَمُد ىمًَمن :

ء ُمـ اًمٕمٚمَم -يمثػمٌ –ره اعم١مًمُػ ، ومٌٕمٌض دُة ومٞمَم ىمرَّ : اقمتَمُد ىمقٍل هق اًمٕمٛماًم٘مًُؿ إول

ُ رأي اًمٕم٤مملِ إمم همػمه ، رض ، صمؿ يتشمٜمتنُم ذم آوم٤مق إيتخذون أىمقآً شُمٜم٘مُؾ قمٜمٝمؿ و ٖمػمَّ

 حمؾُّ ىمقًمِف إظمػم حمالّن :و

 : يمت٤مٌب ي١مًمٗمف هق ُم١مظمراً ومٞمُٕمتٛمُد قمٜمف .إول

 : شم٘مرير ـمالسمف ذًمؽ قمٜمف ذم يمتٌٝمؿ .اًمث٤مي

: اًمٜمٔمُر ذم شم٘م٤مرير ـمالسمف إصم٤ٌمت قمٜمف ، ومٚمّمقق اًمٓم٤مًم٥م سمِمٞمخف ، وًمزوُمف اًم٘مًؿ اًمث٤مي

 ٜمقٟم٦ُم ُم٤م ي٘مرره اًمٓم٤مًم٥م ُُمٕمتٛمد ؿمٞمخف .درؾمف ، مم٤م يت٠ميمُد ومٞمف يمٞم

ُمقاوم٘م٦ُم ِؾ ، وُمع ُمراقم٤مة اًمٓم٤مًم٥ِم ُمـ طمٞم٨ُم : مت٤مم اًمْمٌط ، و يمَمل اًمدي٤مٟم٦م ، وإشم٘م٤من اًمٜم٘م

 إىمران .

 :إذا يم٤من ُُم٘مٞمَّداً سم٘مٞمديـ اصمٜملم : ٟم٘مٌؾ سم٤معمٕمٜمك ، و هذا ٓ قمٞم٥َم ومٞمفاًمٜمقُع اًمث٤مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-ًمٚمٜمنم واًمتقزيع –( ط: دار اًمٕم٤مصٛم٦م 224)ص: "ُمٕم٤ممل ذم ـمريؼ اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (8)

 اًمري٤مض.
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 ن ُمٚمٗمقفم٤ًم قمٚمٛمٞم٤ًم ٓ ُمٙمتقسم٤مً .: قمدم وضمقد اًمٜم٘مِؾ ٟمّم٤مً ، أو شمٕمَن ، أو يم٤مأوهلَم

ـٌ مجٞمؾ صم٤مٟمٞمٝمَم : اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح ًمٚمٙمالم اعمٜم٘مقل ، وم٢مذا صحَّ اًمٗمٝمُؿ ًمٚمٛمٜم٘مقِل ُمٕمٜمك ومحً

. 

ٓ ص٤مٟمقا ريـ ، ومال راقمقا ٟم٘مالً ٟمّمٞم٤ًم ، وإٓ أٟمٜم٤م سُمكَم زُم٤مٟمٜم٤م سم٠مىمقاٍم أظمٚمقا سمٙمال إُم

، ـمقى قمٚمٞمٝم٤م اًمزُم٤من ُمٜمٙمقؾم٦م  أهٚمف سمٗمٝمقمؾَمْقَءِة ومٝمقُمٝمؿ ومخ٤مٟمقا اًمٕمٚمؿ و اعمٕم٤مي ُمـ

 .(8)(اًمَٖمِل سم٤ًمط اًمردى و

ِّ نتاٍب اضتؿاَد َٓ٘*   :إٔ ٜرنس املسادع يه

ِل، وهق أن يٕمزو اًمٗم٤مئدة  ُِمـ يمت٤مٍب آظمر  اًمتل اؾمتٗم٤مده٤مهذا إدب ومرٌع شم٤مسمٌع ًمألوَّ

إًمٞمف، وٓ ُيِمؽمط ِذيْمُر رىمؿ اًمّمٗمح٦م، وٓ ؾمٞمَم واًمٓمٌٕم٤مت التٚمػ ٓ ؾمٞمَم ذم اًمٙمت٥م 

اًمتل يٙمثر شمداوهل٤م سملم اًمٜم٤مس، إٓ إذا قمزا ُمع ذيمر اًمٓمٌٕم٦م ورىمٛمٝم٤م؛ ومٝمذا أطمًـ ًمٞمًٝمؾ 

 قمغم اًم٘م٤مرئ اًمٕمثقر قمغم اًمٗم٤مئدة. 

ًة، وزي٤مدًة ذم صمؿَّ إنَّ اًمٕمزو إًمٞمف ُمع ذيمر رىمؿ اًمّمٗمح٦م واًمٓمٌٕم٦م جيٕمؾ ًم ٚمٙمت٤مِب ىمقَّ

ـَ اًمٕمٚمَمء واًم٤ٌمطمثلم. آـمٛمئٜم٤من إمم ُم٤م يٜم٘مٚمف اعم١مًمِّػ  قمـ همػمه ُِم

َِٔ ضسقات ايبخٛخ ٚاملؤيؿات:  * إٔ حيرز 

ـَ اًمٗمً٘م٦م  وهذا اًمٗمٕمؾ ٓ يّمدر ُِمـ رضمٍؾ ل٤مف اهلل شمٕم٤ممم وُيراىمٌف، وإٟمَم يّمدر ُِم

ٚملم سم٤مًم  .فٕمٚمؿ، اعمتٜمٛمريـ قمغم أهٚماعمتٕم٤معملم اعمتِمٌٕملم سمَم مل ُيٕمٓمقا، اعمت٠ميمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ."اًمٕمٚمٛمٞم٦مإُم٤مٟم٦م "ىم٤مًمف قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٞمَمن اًمُٕمتٞمِّؼ. ٟم٘مالً ُِمـ رؾم٤مًمتف:  (8)
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اً، سمٕمٜمقان: )اًمٗم٤مرق سملم وىمد صٜمَّػ ومٞمٝمؿ اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل  رؾم٤مًم٦ًم ُمٗمٞمدًة ضِمدَّ

 اعمّمٜمِّػ واًم٤ًمرق(. ومٚمػُمج إًمٞمٝم٤م.

  ومٝمذه مج٤مع : -سمٕمد ذيمره عم٘م٤مصد اًمت٠مًمٞمػ–ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ ظمٚمدون

اعم٘م٤مصد اًمتل يٜمٌٖمل اقمتَمده٤م سم٤مًمت٠مًمٞمػ وُمراقم٤مَت٤م. وُم٤م ؾمقى ذًمؽ ومٗمٕمؾ همػم حمت٤مج 

إًمٞمف وظمٓم٠م قمـ اجل٤مدة اًمتل يتٕملم ؾمٚمقيمٝم٤م ذم ٟمٔمر اًمٕم٘مالء، ُمثؾ اٟمتح٤مل ُم٤م شم٘مدم ًمٖمػمه 

، ُمـ شمٌديؾ إًمٗم٤مظ وشم٘مديؿ اعمت٠مظمر ُمـ اًمتآًمٞمػ أن يٜمًٌف إمم ٟمٗمًف سمٌٕمض شمٚمٌٞمسٍ 

حيت٤مج إًمٞمف ذم اًمٗمـ أو ي٠ميت سمَم ٓ حيت٤مج إًمٞمف، أو يٌدل اًمّمقاب وقمٙمًف، أو حيذف ُم٤م 

 .ا.هـ سم٤مخلٓم٠م، أو ي٠ميت سمَم ٓ وم٤مئدة ومٞمف. ومٝمذا ؿم٠من اجلٝمؾ واًم٘مح٦م

 ُِمـ يمت٥ُِم اعمّمٜمٗملم ومل ي١مدِّ : وؾمٜم٦َُّم اهللِ ومٞمٛمـ أهم٤مر ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل

ـَ اعم١مًمٗملم أن ُلٛمؾ ذيمره، وُيٕمدُم اًمٜمٗمع سمف ذم اًمدٟمٞم٤م إمم يقم ُمآسمِِف ا.هـ   .(8)إُم٤مٟم٦َم ُِم

 وُمـ اًمتٕم٤ممل: ضي٦ٌم اًمثَّراء اعمِمٌقه سمٙمر أسمق زيداًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ىم٤مل و :

داء ُ اًمٖمرور إمم ذم أىمؾِّ أطمقاًمف، واجل٤مُمف اعمقهقم ذم ضمؾِّ أطمقاًمف، ومٞمًقق اعمريض سمف 

 دقمقى اًمٕمٚمؿ واًمتح٘مٞمؼ، وسمذل ضمٝمقٍد ذم ظمدُم٦م اًمؽماث، وإطمٞم٤مء ُمآصمر اإلؾمالم؟!.

ؼ ًمف  ومٝمذا يٌذل ُمـ ُم٤مًمف، وذاك يٌذل ُمـ ضم٤مهف، عمـ ًمزُمف اإلقمدام ُمع قمٚمٛمف؛ ًمٞمُح٘مِّ

: حت٘مٞمؼ ومالن، أو حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م 
ٍ
شمف سمال طمٞم٤مء يمت٤مسم٤ًم، أو حُييِّ ًمف ُم١مًمٗم٤ًم، ويرؾمؿ قمغم ـمُرَّ

 واهلل يٕمٚمؿ إٟمَّف ًمٙم٤مذب. ومالن.

واعمريض هبذا اًمتٕم٤ممل يٕمٚمُؿ أٟمَّف يم٤مذٌب، خُم٤مشمؾ ًمٜمٗمًف خم٤مدع، ويمؿ ُمـ ـم٤مًم٥م قمٚمٍؿ 

٤م إلصم٘م٤مًمف سم٠مقمَمٍل ٓ يًتٓمٞمع ُمٕمٝم٤م  ٤م ًمٕمدم ىُمدرشمف وإُمَّ يٕمٚمؿ اٟمتح٤مَل هذا اعمتٕم٤ممل، إُمَّ

 شمّمحٞمح اًمدقمقى ًمٗمريتف؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.24)ص: "اًمٗم٤مرق سملم اعمّمٜمِّػ واًم٤ًمرق"اٟمٔمر:  (8)



ٞمَِئ٦ُم اجلَقِّ اًمٚمَّٓمِٞمػ                                  ََتْ

 

228 

 

 هذيـ اًمّمٜمٗملم صٜمٌػ صم٤مًم٨ٌم ُمٗمٚمٌس ُمـ اعم٤مل و
ِ
اجل٤مه واًمٕمٚمؿ: ظمزيٜمتف وُمـ وراء

أصٗم٤مر، وظِمزاٟمتف سمال أؾمٗم٤مر؛ وهزائؿ ٓ شمٕمرف اًمٕمزائؿ، يًٕمك ُمـ أصم٘مٚمتف ًمٌٜم٤مء جمٍد 

ُمقهقٍم، ومٞمنق يمت٤مب هذا، ويِمؽمي ضُمٝمَد ذاك، وُلرج ًمٚمٜم٤مس قمنمات اعم١مًمٗم٤مت 

 . (8)ا.هـوهق ُمٗمٚمٌس ُمٜمٙمقد، وُُمٗمتََْمٌح  ُمٜمٌقذ ...

 ٍؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.ومراد هذا إدب ذم سم٤مٍب يم٤مُمىمٚم٧ُم: وؾمٞم٠ميت إ

َّ املباحح:*  َّ ايؿصٍٛ، ث َّ األبٛاب، ث  إٔ ٜستَِّب٘ تستٝبًا حطًٓا، ؾٝبدأ بايهُتب، ث

ـٍ ُِمـ اًمٗمٜمقن؛ وم٢منَّ  ق إًمٞمف اعم١مًمِّػ، ذم أيِّ وم وهذا سمح٥ًم اعمقوقع اًمذي يتٓمرَّ

شمرشمٞم٥م اعم١مًمَّػ يٙم٥ًم اًمروٟمؼ، واجلَمل، وطُمًـ اًمًٞم٤مق واًمٓمرح ًمٚمٛمقوقع، سمَم 

ٜمت٘مؾ إمم اًمذي أو ومّمٍؾ إٓ وي جيذب اًم٘م٤مرئ، وجيٕمٚمف ُم٤م إن يٜمتٝمل ُِمـ يمت٤مب أو سم٤مٍب 

ٍق وارشمٞم٤مح، ٓ ؾمٞمَم إذا  اسم٤ًم، واًمؽماسمط سمٕمده سمتِمقِّ يم٤من اعمقوقع ؿمٞم٘م٤ًم، وإؾمٚمقب ضمذَّ

 ٤ًم. واهلل شمٕم٤ممم هق اعمقومِّؼ.ىمقيسملم اًمُٙمت٥ُم واًمٗمّمقل وإسمقاب 

ُٜخسِّزٙ ،ٜٗرِّبٜ٘تأ٢َّ ؾٝ٘، ٚ*إٔ   ٜٚهسِّز ايٓعس ؾٝ٘ قبٌ إخساد٘: ،ٚ

يـ -٘مف؛ هذا أدٌب يٜمٌٖمل ًمٜم٤م مجٞمٕم٤مً ُمٕمنم اًم٤ٌمطمثلم واعم١مًمِّٗملم أن ٟمح٘مِّ  وإن يمٜم٤َّم ُم٘مٍمِّ

عمٌتدئلم سم٤مًمت٠مًمٞمػ، أو ذم َُمـ ي١مًمِّػ ذم ا؛ وم٢منَّ اًمٕمجٚم٦م ومٞمٜم٤م ىمد حتّمؾ، ظمّمقص٤مً -ومٞمف 

زاً ذم اًمت٠مًمٞمػ.وإن يم٤من اعم١مًمِّػ ىمديًَم –ُمقوقٍع حُيت٤مج إًمٞمف ذم أىمرب وىم٧ٍم   وُمؼمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًمري٤مض.–( ط: دار اًمٕم٤مصٛم٦م 31-33)ص: "اًمتٕم٤ممل"اٟمٔمر:  (8)
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ٌ»:وم٢منَّ  َنِّ ـٌٌَافتَّٖ َِةٌٌَاهللِ،ٌِم َج ًَ ـٌٌََوافْ ْٔىَانٌٌِِم دٍ  ،«افنَّ ، أظمرضمف يمَم ضم٤مء قمـ ٟمٌٞمِّٜم٤م حمٛمَّ

ٜمف اإلُم٤مم إًم٤ٌمي ذم اًمٌٞمٝم٘مل وأسمق يٕمغم وهمػممه٤م، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمٍؽ  ًَّ ، وطم

 اًمري٤مض.–( ط: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف 8312سمرىمؿ ) "اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م"

وي، وأٓ ُٟمخرج  وم٠مٟمّمح ٟمٗمز أوًٓ صمؿَّ إظمقاي اًم٤ٌمطمثلم واعم١مًمِّٗملم سم٤مًمت٠ميِّ واًمؽمَّ

 اعم١مًمَّػ إٓ سمٕمد َتذيٌف، وحتريره، وشمٙمرار اًمٜمَّٔمر ومٞمف. هبذا ٟمّمحٜم٤م أئٛمتٜم٤م وقمٚمَمءٟم٤م.

 ُمـ يده ؿمٞمئ٤ًم  -يٕمٜمل اعم١مًمَِّػ –: وٓ يْمع ىم٤مل اإلُم٤مم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي

 وإقم٤مدة شمدسمُّره، وشمٙمريره. ره،إٓ سمٕمد َتذيٌف وحتري

ٔم٦م اًم٘مٚم٥م أهع ظمٓمرة ُمـ حل  :-صمؿَّ ؾم٤مق سمًٜمده إمم قمٌد اهلل سمـ اعمٕمتزِّ أٟمَّف ىم٤مل-

واعمت٠مُمٚم٦م  ،ومٝمل اًمٖم٤مئّم٦م ذم أقمَمق أودي٦م اًمٗمٙمر ،وأسمٕمد هم٤مي٦م وأوؾمع جم٤مًٓ  ،حلٔم٦م اًمٕملم

، واعمٞمزان اًمِم٤مهد قمغم ُم٤م ٟمٗمع وض ،واجل٤مُمٕم٦م سملم ُم٤م هم٤مب وطمي ،ًمقضمقه اًمٕمقاىم٥م

وم٤مًمٕم٤مىمؾ يٙمًق اعمٕم٤مي  ؛واًمٞمد إذا يمت٧ٌم، ٤معمٛمؾ ًمٚمٙمالم قمغم اًمٚم٤ًمن إذا ٟمٓمؼواًم٘مٚم٥م يم

، واجل٤مهؾ يًتٕمجؾ وم٠مًمٗم٤مفمف يمقاس ذم أطمًـ زيٜم٦م ،صمؿ يٌدهي٤م ،ور اًمٙمالم ذم ىمٚمٌف

 .واؾمتٙمَمل حم٤مؾمٜمٝم٤م ،سم٢مفمٝم٤مر اعمٕم٤مي ىمٌؾ اًمٕمٜم٤مي٦م سمتزيلم ُمٕم٤مروٝم٤م

 .(8)ا.هـ  -صمؿَّ ذيمر سمٕمده أصمريـ ؾمٌؼ ذيمرمه٤م-

  وًمٞمحذر إظمراج شمّمٜمٞمٗمف إٓ سمٕمد َتذيٌف وحتريره، وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي :

 . (8)وشمٙمريره اًمٜمٔمر ومٞمف ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤مُمع"اٟمٔمر:  (8) ًَّ -( ط: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف 2/214) "اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم

 اًمري٤مض.
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  وٓ لرج شمّمٜمٞمٗمف ُِمـ يده ىمٌؾ َتذيٌف، وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ مَج٤َمقم٦م اًمِٙمٜم٤مي :

 .(2)وشمٙمرير اًمٜمٔمر ومٞمف، وشمرشمٞمٌف ا.هـ

وىم٧ٍم ىمّمػٍم، وأظمرضمف ًمٚمٜم٤مس ُمع شمٙمرار وهذا ٓ ُيٜم٤مذم ُم٤م إذا يمت٥َم اعم١مًمُِّػ يمت٤مسم٤ًم ذم 

ٟمٔمره ومٞمف، وَتذيٌف وحتريره ىمدر اعمًُتٓم٤مع، ٓ ؾمٞمَم إذا يم٤من اعمقوقع اًمذي يُمت٥َِم حُيت٤مج 

 إًمٞمف هيٕم٤ًم؛ وم٢مٟمَّف ٓ جيقز شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧ِم احل٤مضم٦م، وظمػم اًمؼِمِّ قم٤مضمٚمف.

راً. سم٤مً حُمرَّ  اعمٝمؿُّ أن يٙمقن ُمت٘مٜم٤ًم ُمٝمذَّ

َٔ ايتص- َِ  خٝـ ٚاألخطا٤ املطبع١ٝ:َا حيصٌ 
ـَ اًمتَّّمحٞمػ وإظمٓم٤مء اعمٓمٌٕمٞم٦م؛ وم٢مٟمََّؽ ٓ دمد يمت٤مسم٤مً إٓ ودمد ٤م ُم٤م حيّمؾ ُِم ومٞمف  أُمَّ

 وُمًتٙمثٍر إٓ ىمٚمٞمالً.ُِمـ ذًمؽ، سملم ُم٘مؾٍّ 

ُـّ أٟمَّف ىمد أصٚمح مجٞمَع ُم٤م  وم٢منَّ اًم٤ٌمطم٨َم واعم١مًمَِّػ ىمد جيدُّ ويٜمٔمر ذم يمت٤مسمف ُمرارًا ومٞمٔم

ًة أظمرى وضمد ُم٤م حيت٤مج إمم حيت٤مج إمم إصالٍح ظمّمقص٤مً  ذم هذا اًم٤ٌمب، وم٢مذا ٟمٔمَر ومٞمف ُمرَّ

 إصالٍح، وهٙمذا؛ واًمٙمَمل هلل شمٕم٤ممم.

ـَ إظمٓم٤مء ا ًمتل ال٤مًمػ اًمنمع، وسمذل اجلٝمد اعمٝمؿُّ هق اًمتًديد واعم٘م٤مرسم٦م، واحلذر ُِم

 اًمتَّ٘مٚمٞمؾ ُِمـ اًمتّمحٞمٗم٤مت وإظمٓم٤مء اعمٓمٌٕمٞم٦م. ذم

شمّمحٞمٌػ أو ظمٓم٠ٌم ُمٓمٌٕملٌّ ذم يمت٤مسمف، ُم٤م مل يٙمـ وٓ قِمت٤مَب قمغم اعم١مًمِّػ إذا ُوضِمَد 

ٌط واًمتحرير واًمتٝمذي٥م. ـٍ سم٤معمراضمٕم٦م واًمْمَّ  ُمت٤ًمهالً همػم ُمٕمت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 13)ص: "اًمت٘مري٥م واًمتٞمًػم عمٕمروم٦م ؾمٜمـ اًمٌِمػم اًمٜمذير"اٟمٔمر:  (8) =

 سمػموت.-

-( ط: دار ٔصم٤مر 12)ص: "شمذيمرة اًم٤ًمُمع واعمتٙمٚمِّؿ ذم آداب اًمٕم٤ممِل واعمتٕمٚمِّؿ"اٟمٔمر:  (2)

 صٜمٕم٤مء.
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 وإٓ َُمـ ذا اًمذي ٓ ُلٓمئ ىمّط؟!

 وَُمـ ًمف احلًُٜمك وم٘مط؟!.

ِٚمػ وإئٛم٦م ذم هذا  ًَّ ٤م اًم٘م٤مرئ ُم٤م أصمِر قمـ سمٕمض اًم وه٤م أٟم٤م ذا ؾم٠مهُد ًَمَؽ أهيُّ

 اًم٤ٌمب.

 زاق ض قرِ ًمق قمُ ي٘مقل:  : ؾمٛمٕم٧ُم ُمٕمٛمرًا ىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اًمرَّ

. أظمرضمف اسمـ ظمٓم٠م:-أو ىم٤مل- ة ُم٤م يم٤مد يًٚمؿ ُمـ أن يٙمقن ومٞمف ؾم٘مطاًمٙمت٤مب ُم٤مئ٦م ُمرَّ 

 (، سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمٌح.322سمرىمؿ ) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"قمٌد اًمؼم ذم 

 و٧ُم قم٤مررمحٝمَم اهلل: –وىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اهلل سمـ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

صمؿ ، ومقوٕمف ُمـ يده، ومٚمَم يم٤من ذم اًمراسمٕم٦م ظمرج ومٞمف ظمٓم٠مٌ  ،ٕيب صمالث قمنمة ُمرة سمٙمت٤مٍب 

ُمقوح ". أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ يّمحَّ همػم ىمد أٟمٙمرت أن :ىم٤مل

 (. 8/1) "أوه٤مم اجلٛمع واًمتَّٗمريؼ

 ًة ومََم  ىَمرْأُت : وىم٤مل اإلُم٤مم اعمُزي ٤مومِٕملِّ صَمََمٟملَِم َُمرَّ ؾم٤مًم٦ِم قَمغَم اًمِمَّ يمت٤مَب اًمرِّ

ٍة إٓ َويُمٜم٤َّم َٟمِ٘مُػ قمغم ظَمَٓم٢م : ِهٞمفِ ، ُِمـ َُمرَّ ٤مومِٕملُّ َأْن يٙمقَن يِمت٤َمٌب  ك اهللُ؛َأسموم٘م٤مل اًمِمَّ

ًمٕمالء  "يمِمػ إهار قمـ أصقل ومخر اإلؾمالم اًمٌزدوي". اٟمٔمر َصِحٞمًح٤م هَمػَم يِمت٤َمسمِف

يـ اًمٌخ٤مري.  اًمدِّ

ؾمٌٕملم ُمرة  قرض يمت٤مٌب ًمق قمُ : ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ إؾمَمقمٞمؾ سمـ حيل  و

ُُمقِوُح ". أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم يمت٤مسمف همػم أسمك اهلل أن يٙمقن يمت٤مٌب  ، د ومٞمف ظمٓم٠مٌ ضمِ ًمقُ 

 (.8/1) "أوه٤مم اجلٛمع واًمتَّٗمريؼ

 ًمِزُْم٧ُم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ؾمٜملم، ومٙم٤من إذا ظمرج وىم٤مل إسمراهٞمؿ احلريب :

صمٜم٤م لرج ُمٕمف حمؼمة جم ٘مط ذم يمت٤مسمف أصٚمحف، حيدِّ ًَّ ؛ وم٢مذا ُمرَّ سم٤مًم ٚمَّدة سمجٚمٍد أمحر، وىَمَٚمََمً
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(، 213)ص: "اًمٙمٗم٤مي٦م"شمقّرقم٤ًم أن ي٠مظمذ ُمـ حمؼمِة أطمٍد ؿمٞمئ٤مً. أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم 

 سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمح.

 ار : ىمٚمٛمل قمغم يمت٤ميب ُمـ أرسمٕملم ؾمٜم٦م أصٚمح وىم٤مل ظمٚمػ سمـ هِم٤مم اًمٌزَّ

.211)ص: "اًمٙمٗم٤مي٦م"ومٞمف. أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم  ـٍ  (، سم٢مؾمٜم٤مٍد طمً

 وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ أمحد إدي٥م: 

ــــُف             ـحتُ ـــْد شَمَّمٗمَّ  يَمــــْؿ ُِمــــ يِمتــــ٤مٍب ىَم

ـــــ٤َمً  ـــــُف  صَم٤مٟمِٞمـــ ـــــؿَّ إَِذا ـَمــ٤مًَمــْٕمتُـ  صُم
 

ـــفُ   ـْحتُ ـــِل َصحَّ ـــِل َٟمٗمً ـــ٧ُم وم  َوىُمٚم

 َرَأيـــ٧ُم شَمّْمـِحـٞمَٗمـــ٤ًم  وَم٠َمْصَٚمـحتُـــفُ 

 

 (، سمًٜمٍد قم٤مٍل. 211)ص: "اًمٙمٗم٤مي٦م"أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم 

وُمـ هٜم٤م؛ وم٢منَّ اًمٕمٚمَمء يم٤مٟمقا يٕمّدون اًمتّمحٞمح واًمتٕمديؾ واعمراضمٕم٦م دًمٞمالً قمغم 

 صح٦م اًمِٙمت٤مب، وأُم٤مٟم٦م ص٤مطمٌف.

 إذا رأي٧َم اًمِٙمت٤مب ومٞمف إحل٤مق وإصالح؛ وم٤مؿمٝمد ًمف ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل :

ح٦م. أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم  اًمراوي اجل٤مُمع ٕظمالق "( و231)ص: "اًمٙمٗم٤مي٦م"سم٤مًمّمِّ

 (، سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمح.8/231( )218سمرىمؿ ) "وآداب اًم٤ًمُمع

 ُييِضء اًمِٙمت٤َمُب طَمتَّك ُئمِٚمؿ. أظمرضمف اخلٓمٞم٥م وىم٤مل أسمق زيد اًمٜمحقي ٓ :

 (، وهق صم٤مسم٧ٌم إًمٞمف. 8/233( )214( و)212سمرىمؿ ) "اجل٤مُمع"ذم 

 ي٤َّمت  يّمػ دومؽماً: وىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمزَّ

ــــَدعْ َوَأَرى ُوؿُمـقَُمــــ٤ًم ذِم  ــــ٤مسمَِؽ مَلْ شَم  يِمتَ

ـــ٤م         َـ ـــقُح يَمـ٠َمهنَّ ـــ٤مٌل شَمُٚم ـــٌط َوَأؿْمـَٙمـ  ُٟمَ٘مـ
 

ـــرِ   َٓ عمُِـَٗمـــٙمِّ ـــ٤ًم عمُِـْرشَمــ٤مٍب َو  ؿَمـٙمَّ

 َٟمـَدُب اخلُُدوِش شَمُٚمقُح  سَمـلَم إؾَمـُٓمرِ 
 

 

ـــِْمفِ  ــاَلِم َوظَمْٗمـ ــِع اًمَٙم ـْ َروْم ـــ ــَؽ قَم ّْمــ٥ُم ومِٞمـِف حِلَـ٤مًمِــِف َواعمَّْمــَدرِ   شُمٜمٌِٞم  َواًمٜمَـّ
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 وَمٌَِٕمــــٞمُدهُ  َوشُمــــِرَك َُمـــ٤م شُمْٕمٜمَــــــك سمِــــفِ 
 

رِ  َُم٤ًم  يَمـُٛمـــ١َمظمَّ  يَمـَ٘مـِريٌـــ٦ٍَم َوُُمَ٘مــــدَّ
 

 ل

(، سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمح، 212-8/231( )214سمرىمؿ ) "اجل٤مُمع"أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم 

 (.642ًمٚمراُمٝمرُمزي سمرىمؿ )"اعمحّدث اًمٗم٤مصؾ"واٟمٔمر 

ٗمف قمغم  وُيٜمٌَّف؛ قمغم أنَّ هذا ذم طمؼِّ ُمـ يم٤من أهالً ًمٚمت٠مًمٞمػ، ويٙمقن يمت٤مسمف اًمذي أًمَّ

ـمري٘م٦م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وقمغم ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلَمقم٦م، وإٓ؛ وم٢مٟمَّف ًمٞمس دًمٞمالً 

ذم  قمغم صّحتف، سمؾ هق دًمٞمٌؾ قمغم وٕمٗمف والٌّٓمف. أؿم٤مر إمم هذا اًمتٜمٌٞمف اًمًخ٤موي 

 .(4/822) "٦م احلدي٨مومتح اعمٖمٞم٨م سمنمح أًمٗمٞم"

َّ ايتٛاضع يف نالَ٘، ٜٚرتى تصن١ٝ ْؿط٘:  * إٔ ًَٜص

ف سمت٘مقى اهلل  ًَ ل ٟمٗم هذا أدٌب يٜمٌٖمل ًمٙمؾِّ سم٤مطم٨ٍم وُم١مًمٍِّػ أن يٚمتزُمف، وأن يزيمِّ

شمٕم٤ممم، ومٞمٚمزم ُم٤م يٙمقن أدقمك ًمإلظمالص، واًم٘مٌقل، وم٢منَّ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل: 

﴾ ې  ې  ى   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې﴿

 .[31]اًمٜم٤ًمء:

إًمٞمف ًمؽذ :أي ﴾ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ﴿ :ىمقًمف: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مي 

 اًمٕم٤ٌمد ومٚمٞمدع يًتح٘مٝم٤م ٓ وُمـ ،قم٤ٌمده ُمـ اًمتزيمٞم٦م يًتحؼ سمٛمـ اًمٕم٤ممل ومٝمق ،ؾمٌح٤مٟمف

 جمرد ٕٟمٗمًٝمؿ شمزيمٞمتٝمؿ وم٢من ؛ ؾمٌح٤مٟمف اهلل إمم ذًمؽ أُمر ويٗمقوقا ،أٟمٗمًٝمؿ شمزيمٞم٦م
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 هذه وُمثؾ ،واًمتٗم٤مظمر واًمؽمومع اًمٕمٚمق وـمٚم٥م اًمٜمٗمس حم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م حتٛمؾ وم٤مؾمدة دقم٤موى

 .(8)ـ ا.ه [42]اًمٜمجؿ:﴾ ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف أي٦م

 .[42]اًمٜمجؿ:﴾ ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ ﴿:وىم٤مل شمٕم٤ممم

ي٘متيض اًمٖمّض ُمـ اعمزيمل :﴾ۆ  ۆ  ۈ﴿: ل رـمٌىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘م 

ايمل واعمُزيمَّ  ٜم٧م أومٕم٤مًمف، وزيّم٤مه اهلل قمز وضمؾ، ل ُمَ ًمٜمٗمًف سمٚم٤ًمٟمف، واإلقمالم سم٠من اًمزَّ ًُ ـ طم

 .(2)ومال قمؼمة سمتزيمٞم٦م اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف، وإٟمَم اًمٕمؼمة سمتزيمٞم٦م اهلل ًمف ا.هـ

ؿٌَّ»يدقمق اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقًمف: وىمد يم٤من ٟمٌٞمُّٜم٤م حمٛمد  ُٓ َِّ ِسٌٌآِتٌٌاف ٍْ ََْقاَهإٌَ اٌ،َت َٓ ِـّ ٌَوَز

َْٕتٌ ـٌٌَْخْرٌٌَُأ اَهاٌَم َـّ َْٕتٌٌ،َز اٌَأ َٓ (، قمـ زيد سمـ 2322رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ )«َوَمقََٓهاٌَوفِٔه

 .أرىمؿ 

ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مًمِّػ أن يدقمق اهلل شمٕم٤ممم هبذا اًمدقم٤مء يمثػماً، وأن حيذر طمذرًا ؿمديدًا ُِمـ 

ل ٟمٗمًف؛ وم٢منَّ اهلل شمٕم٤ممم أقمٚمُؿ سمح٤مًمِف ُمٜمف، واهلل يٕمٚمؿ يمٞمػ يّمػم ُمآًُمُف أإمم  اجلٜم٦م أم أن يزيمِّ

 إمم اًمٜم٤مر؟ ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م واًمٜمج٤مة. وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.

قم٤مء سمتثٌٞم٧م ىمٚمٌف قمغم اهلدى طمتَّك اعمَمت، وأن  ـَ اًمدَّ اهلل لتؿ سمؾ يٜمٌٖمل ًمف أن ُيٙمثر ُِم

ـَ اهلالك وآٟمتٙم٤مؾم٦م، ٟم٠ًمل اهلل اًمًؽم   واًمٕم٤مومٞم٦م.ًمف سم٤محلًُٜمك. وأن ل٤مف قمغم ٟمٗمًف ُِم

ُػ  واًم٤ٌمطم٨ُم  اعمُخِٚمُص اعمتقاِوع هق اًمذي يٕمرف ىمْدَر ٟمٗمًف، ومٞم١مدِّهُب٤م سمَم  واعم١مًمِّ

 يٙمقن َتذي٤ًٌم هل٤م، وشمٜم٘مٞم٦ًم، وإصالطم٤ًم. واهلل هق اعمقومُِّؼ واعمُٕملُم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: 8/313) "ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمدراي٦م واًمرواي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػم"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.-ذيم٦م إرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ 

 سمػموت.-( ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 2/236) "اًم٘مرآناجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم "اٟمٔمر:  (2)
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 :دا٥ص٠ًَت٢ تهٕٛ تصن١ٝ ايٓؿظ -
 ىمد شمٙمقن شمزيمٞم٦ُم اًمٜمَّٗمس ضم٤مئزًة؛ وذًمَِؽ ذم صمالصم٦م ُمقاـمـ:

ذم وىم٧م طمّم٤مره  ، يم٘مقل قمثَمن ذم دومع اًمنم قمـ اًمٜمٗمساعمقـمـ إول: 

 ضمّٝمز ضمٞمش اًمُٕمنة، وطمٗمر سمئر روُم٦م.

ٕم٤ممم قمـ يقؾمػ قمٚمٞمف ضمٚم٥م اعمّمٚمح٦م ًمٚمٜم٤مس واعمٜمٗمٕم٦م هلؿ، ىم٤مل شماعمقـمـ اًمث٤مي: 

 .[22]يقؾمػ:﴾ ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ﴿اًمّمالة واًمًالم: 

ـَ اًمدقم٤مة واًمٕمٚمَمء إٓ اًمؽمهمٞم٥م ذم أظمذ اًمٕمٚمؿ قمٜمف، اعمقـمـ اًمث٤مًم٨م:  إذا مل ُيقضمد ُِم

ُم٤م ُمـ يمت٤مب اهلل ؾمقرة إٓ أٟم٤م أقمٚمؿ ، واًمذي ٓ إًمف همػمه :يم٘مقل اسمـ ُمًٕمقد هق، 

هق أقمٚمؿ سمٙمت٤مب اهلل  وًمق أقمٚمؿ أطمداً  ،وُم٤م ُمـ آي٦م إٓ أٟم٤م أقمٚمؿ ومٞمَم أٟمزًم٧م ،طمٞم٨م ٟمزًم٧م

 . (2364)وُمًٚمؿ سمرىمؿ ( 2222)رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ  .ُمٜمل شمٌٚمٖمف اإلسمؾ ًمريم٧ٌم إًمٞمف

 وىمد شُمنمع ذم سمٕمِض إطمقال. 

 .(8)ذيمر هذه اعمقاـمـ اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

وهل ذم طمؼِّ َُمـ مل يٙمـ ُُمٕمج٤ًٌم ُمٖمرورًا ُمتٙمؼمًا، وُمـ مل لَش قمغم ٟمٗمًف اًمٗمتٜم٦م، 

ؾ قمغم اهلل شمٕم٤ممم، واًمّمدق، واإلظمالص؛ وم٢منَّ  قمغم أٟمَّٜمل أٟمّمُح سمؽمِك ذًمَِؽ، واًمتَّقيمُّ

 ُمٞم٤َّمًم٦م، وحُت٥مُّ ُم٤م ىمد يٙمقن ؾم٤ٌٌمً هلاليمٝم٤م، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.، واًمٜمَّٗمس اًم٘مٚم٥َم وٕمٞمٌػ 

ـَ ومٞمف  وإٓ ومٝمذه إُمقر إصؾ ومٞمٝم٤م اجلقاز، وٓ يٜمٌٖمل عمَِـ يم٤من هذا طم٤مًُمف أن ُيٓمٕم

ـَ  ٛمٕم٦م وٟمحق ذًمَِؽ؛ وم٢مٟمَّف ٓ يٓمَّٚمع قمغم اًم٘مٚمقب إٓ سم٤مرهي٤م، وَُمـ ـمٕم ًُّ وُيتَّٝمَؿ سم٤مًمري٤مء واًم

 وم٘مد اطمتٛمؾ هبت٤مٟم٤ًم وإصمًَم ُمٌٞمٜم٤مً.ذم أظمٞمف سمذًمؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: دار اعمٕمروم٦م 242-86/243) "ذح صحٞمح ُمًٚمؿ"اٟمٔمر:  (8)
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 ثٓا٤ بعَض األ١ُ٥ ع٢ً ْؿط٘:-
ِـّ هبؿ، وشمرك اًمٓمَّٕمـ ذم أقمراوٝمؿ،  هق ُِمـ سم٤مب شمِٚمَؽ اعمقاـمـ، ويٜمٌٖمل إطم٤ًمن اًمٔم

ؾمقاء شمرضمؿ ًمٜمٗمًف، أو ذيمر أُمقراً قمـ ٟمٗمًف ًمٞمُ٘متدى سمف، أو ُم٤م ومٞمف قمؼمة وقِمٔم٦م، وٟمحق 

 ذًمَِؽ.

ٍُ بعَض ايع-  ٜعين ْؿط٘:–بٔ ؾالٕ ًُا٤ يف نتبِٗ: قًُت، أٚ قاٍ ؾالٕ قٛ
ث اًمًٚمٗمل أسمق  ٓ سم٠مس سمذًمَِؽ، وهذا يمثػماً ُم٤م حيّمؾ، يمَم صٜمع ذًمَِؽ اإلُم٤مم اعمحدِّ

 حمٛمد سمـ احلًلم أضمري ، وهمػمه. احلًلم

اعمٝمؿُّ أنَّ اعم١مًمِّػ إذا ىم٤مل ذًمَِؽ يٙمقن خمٚمّم٤مً ص٤مدىم٤مً سمٕمٞمداً قمـ اًمري٤مء واًمٕمج٥م 

 واًمٖمرور. 

ي٘مقل ُمٕمرووم٤ًم سم٤مخلػم وآؾمت٘م٤مُم٦م وٓ جيقز ٕيِّ ؿمخٍص أن يتَِّٝمَؿ سم٤مطمث٤ًم أو ُم١مًمِّٗم٤ًم 

ٓ ومٝمق ُمٕمتٍد ُمٗمؽٍم ُمٖمت٤مٍب ج٥م واًمٖمرور واًمٙمؼم إٓ سمدًمٞمٍؾ واوٍح سيٍح، وإذًمَِؽ سم٤مًمٕمُ 

 .سم٤مه٧ٍم 

 * إٔ ٜرتى تصن١ٝ ْؿط٘ باأليكاب عٓد ذنس امس٘ ع٢ً ايهتاب:

ومالن إصمري، أو اًمِمٞمخ ومالن، وٟمحق ذًمَِؽ،  يم٠من ي٘مقل: يمتٌف ومالن اًمًٚمٗمل، أو

 هذا ُيٜم٤مذم إدب، وهق ظمدٌش ذم ص٤مطمٌف.

  ف سم٠مًم٘م٤مب اًمٕمٚمؿ واًمتزيمٞم٦م ىم٤مل اًمٕمالُم٦م سمٙمر أسمق زيد ًَ  ٟمٗم
ِ
: شمٚم٘مٞم٥ُم اعمرء

ٛم٧م اًمّم٤مًمح ا.هـ  ًَّ  .(8)هق ظمالف إدب اًمٜم٤مومع، واًم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًمري٤مض.-( ط: دار اًمٕم٤مصٛم٦م 26)ص: "شمٖمري٥م إًم٘م٤مب اًمٕمٚمٛمٞم٦م"اٟمٔمر:  (8)
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اهلل إمم اهلل. هذه شمزيمٞم٦م  وُِمـ هذا اًم٤ٌمب أيْم٤مً ىمقُل سمٕمِض اعم١مًمِّٗملم: يمتٌف أوْم٘مر ظمْٚمِؼ 

 يمٌػمة ًمٚمٜمٗمس وُم٤م يدريف أٟمَّف أوم٘مر ظمٚمؼ اهلل إمم اهلل، ومٔم٤مهر اًمٚمٗمظ اًمٜمٙم٤مرة اًمِمديدة.

ًمٙمـ ًمق ىم٤مل: يمتٌف اًمٗم٘مػم إمم اهلل؛ وم٢مٟمَّف أهقن. ويمٚمُّٜم٤م وم٘مراء إمم اهلل شمٕم٤ممم، وإن يم٤من 

 إومم شمرك ذًمَِؽ عم٤م ُيِمؿُّ ُمٜمف رائح٦م اًمتزيمٞم٦م، واهلل اعمًتٕم٤من.

٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمتزيمٞم٦م ُِمـ همػمه، يم٤مًمٓم٤مسمع وَُمـ يرصُّ  ومٞمٙمت٥م ذًمؽ قمٜمد  اًمٙمت٤مبأُمَّ

ذيمر اؾمؿ اعم١مًمِّػ ومال يالم اعم١مًمِّػ قمغم ذًمَِؽ، ُم٤م مل يٙمـ قم٤معم٤ًم سم٠مٟمف ؾمٞمُٙمت٥م قمغم اًمٖمالف 

 ذًمَِؽ، وم٢مٟمَّف ُيٜمٌِّف َُمـ يرّص يمت٤مسمف وَُمـ يٓمٌٕمف.

ٟمَّف ًمٞمس ُِمـ قمٜمده، وأٟمَّف همػم ب وومٞمف اًمتزيمٞم٦م وم٢مٟمَّف يذيمر ًمٚمٜم٤مس أظمرج اًمٙمت٤موم٢مذا 

ـَ اًمؽمسمٞم٦م اًم ـَ اًمت٠مدي٥م، وُِم ًمٚمٛمًٚمٛملم  ّمحٞمح٦مراٍض قمـ ذًمَِؽ، وم٢منَّ هذا ُيٕمتؼم ُِم

ـَ اًم٘مدوة احلًٜم٦م.ظمّمقص٤ًم ـمالب اًمٕمٚمؿ،   وُِم

د أصح٤مب اعمٓم٤مسمع قمغم إـمالق ُمثؾ هذه إًم٘م٤مب واًمتَمدي ومٞمٝم٤م،  وأٟمّمح أٓ ُيٕمقَّ

 وذم همػمهؿ، واهلل اعمًتٕم٤من.ذم أٟمٗمًٝمؿ واهلدوء سمؾ يٚمزُمقن اًمًٙمٞمٜم٦م 

َٔ ايتٍٓكص هلِ، ٚاالشدزا٤ بِٗ، * إٔ ٜتأدََّب يف  َِ ٌَ ايعًِ، ٚحيرَز  نتابات٘ َع أٖ
ُُّس عًِٝٗ:  ٚاحتكازِٖ، ٚايتٓ

هذا ُِمـ أداب اًمتل يٚمتزُمٝم٤م اعمٜمّمٗمقن ذم يمت٤مسم٤مَتؿ، اًمذيـ يٕمرومقن ىمْدَر اًمٕمٚمِؿ 

زاٟم٦م، واحِلٚمؿ، واًمٜمْمقج   اًمٕم٘مكم.وأهٚمف، وهؿ أهُؾ اًمرَّ

ر قمٚمٞمٝمؿ، اعمزء إدب، اعمُٕمج٥م، سمخال ـَ ف اعمتٜمٛمِّ اعمٖمرور؛ وم٢مٟمَّف شمّمدر ُِمٜمف ُِم

 ٕمٚمؽ مت٘متُف، وشُمٜمٗمر ُِمـ يمت٤مسم٤مشمف.إىمقال قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م دم
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ٜمػ  ٚمقا وهذا اًمّمِّ وم٤مؿمٌؾ، وهؿ اعمتٕم٤معمِقن إىمزام اًمذيـ أقمجٌتٝمؿ أٟمٗمًٝمؿ سمَم طمّمَّ

 ٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.ُِمـ يًػم اًمٕمٚمؿ، ومٙم٤من قمٚمٞمٝمؿ طمنًة ووسم٤مًٓ، ٟم

  ُمـ أهؾ هذا اًمزُم٤من  وىمد رأي٧م ظمٚم٘م٤مً  : ىم٤مل اإلُم٤مم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي

، وهؿ ، ويٕمدون أٟمٗمًٝمؿ ُمـ أهٚمف اعمتخّمّملم سمًَمقمف وٟم٘مٚمفاحلدي٨م يٜمتًٌقن إمم

، يرى اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ إذا يمت٥م أسمٕمد اًمٜم٤مس مم٤م يدقمقن، وأىمٚمٝمؿ ُمٕمروم٦م سمَم إًمٞمف يٜمتًٌقن

تٖمؾ سم٤مًمًَمع سمره٦م يًػمة ُمـ اًمدهر، أٟمف ص٤مطم٥م طمدي٨م واؿم، ُمـ إضمزاء ىمٚمٞمالً  قمدداً 

، وٓ حل٘متف ُمِم٘م٦م احلٗمظ ًمّمٜمقومف ٤م جيٝمد ٟمٗمًف ويتٕمٌٝم٤م ذم ـمالسمفوعمَّ  ،قمغم اإلـمالق

 .وأسمقاسمف

 ، وأؿمد اخلٚمؼ شمٞمٝم٤مً ، وقمدم ُمٕمرومتٝمؿ سمف أقمٔمؿ اًمٜم٤مس يمؼماً وهؿ ُمع ىمٚم٦م يمتٌٝمؿ ًمف... 

، ذُم٦م، لرىمقن سم٤مًمراويـ قضمٌقن ًمٓم٤مًم٥م، وٓ ي، ٓ يراقمقن ًمِمٞمخ طمرُم٦موقمج٤ٌمً 

، وود اًمقاضم٥م مم٤م ظمالف ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمٕمٚمؿ اًمذي ؾمٛمٕمقهويٕمٜمٗمقن قمغم اعمتٕمٚمٛملم، 

 .(8)ا.هـ يٚمزُمٝمؿ أن يٗمٕمٚمقه

  وُمـ اعمتٕم٤معملم: اًمٖمٜم٤مدر: مجع همٜمدر، وهق :وىم٤مل اًمٕمالُم٦م سمٙمر أسمق زيد

سمٚم٤ًمٟمف، اًمقارث عم٤م يقرث، ُمـ اًمتًٚمط قمغم اًمٕم٤ٌمد سمداء اًمٗمحش  اعمِم٤مهم٥م:اعمتٓم٤مول

٦م اًمٚم٤ًمن، وصٞم٤مٟمتف ُمـ اخلٜم٤م.  واًمٌذاء، اعمحروم ُمـ ُمػماث إٟمٌٞم٤مء ذم قمٗمَّ

ة       إذا هّؿ سم٤معمٕمروف ىم٤مًم٧م ًمف ُمٝمالً   يَمرس ٟمٗم٤ًمً سملم ضمٜمٌٞمف يمزَّ

ًم٤ًمٟمف قمغم اًمٕم٤ٌمد ومٞمت٘مٞمف اعم١مُمٜمقن، ويؽمومٕمقن  يًؾُّ  -يم٧ٌم اهلل سم٤مـمٚمف–واعمتٓم٤مول 

قمـ ُمٜم٤مزًمتف؛ ومتٙمقن اًمٕم٤مىم٦ٌم هلؿ، ومػمشمٗمع ؿم٠مهنؿ قمٚمٞمف، ويٙمقن ىمقهلؿ إقمغم، أُم٤م هذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤مُمع"اٟمٔمر:  (8) ًَّ -( ط: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف 33-8/32) "اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم

 اًمري٤مض.
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سم٠مقمٔمؿ سمٚمٞم٦م، وهل: ُمقت ىمٚمٌف، ورؤيتف  -ويٕمٚمؿ اهلل–اًمًٚمٞمط اعمتًٚمط ومٝمق ُمٌتغم 

 اًم٘مٌٞمح طمًٜم٤مً، وذه٤مب رصٞمده ُمـ اًم٘مٌقل ذم إرض.

ٕم٘مقسم٦م ًمف: الّٚمٗمف قمـ أىمراٟمف ذم اًم٘مٞمٛم٦م إدسمٞم٦م رهمؿ حتّرىمف، وؿمدة وُمـ شمٕمجٞمؾ اًم    

 .شمٓمٚمٕمف

٤مٍل ادَّقمقا اًمٕمٚمؿ، ويم٤مومحقا قمـ  ـِ ضُمٝمَّ ًُ ٤م ذم هذا اًمزُم٤من وم٘مد اسمتكَُم أهٚمقه سمُِٚم ... أُمَّ

اؾم٦ِم، وإذا مل يٙمـ ُمع اًمٚم٤ًمن قم٘مٌؾ  ٖم٥م واًمنمَّ ٚمِػ واًمٚم٤ًَّمَٟم٦ِم، واًمِمَّ دقمقاهؿ سم٤مًمّمَّ

 .ص٤مطمٌِفِ حيجزه؛ دلَّ قمغم قمٞم٥ِم 

 وإن ًم٤ًمَن اعمرء ُم٤م مل يٙمـ       طمّم٤مٌة قمغم قمقراشمف ًمدًمٞمؾ

ومؽمى اًمٗمرد ُمـ هذا اًمّمٜمػ اعمريض لقض ذم همَمر اًمٕمٚمؿ سمقاطمدٍة يًٛمٕمٝم٤م، 

قمل ىمراءَت٤م، صمؿَّ وي٤مًمٚمخٞم٦ٌم ـَ إًم٘م٤مب  وصم٤مٟمٞم٦ٍم يٜمتحٚمٝم٤م، وُأظمرى يدَّ ُيْْمِٗمل قمغم ٟمٗمًف ُِم

٤م رؾمقًمف إمم  ف ًمٚمٙمػِّ قمٜمٝم٤م، وآطمتٗم٤مظ هب٤م ... ُم٤م هق ؿمٖمٚمف اًمِم٤مهمؾ؛ ٕهنَّ ًَ وجُيٜمِّد ٟمٗم

اًمٕم٤مُم٦م، وُأطمٌقًمتف اًمتل يّمٓم٤مُد هب٤م ُم٤م حيٛمؾ مّهف ُِمـ قَمَرٍض زائٍؾ، وضم٤مٍه ُمقهقٍم، ًمٙمٜمَّف 

ٓم٦ٌم ًَمَٕمْٛمري ُمِمقار يمثػم اًمٕمث٤مر قمٜمد ذوي إًم٤ٌمب ُُمٗمتََْمٌح، إن ظَمٓم٥ََم ومٝمق حُلْٜم٦ٌَم، واخلُ 

 . (8)ا.هـ ... 

٤مف-يٕمٜمل ُمٔم٤مهر اًمتٕم٤ممل–وُمٜمٝم٤م : وىم٤مل  ًّ اعمتٗم٤موح ُمـ يمؾ  : ُمًٚمؽ اخل

 ضمًٍد ُمٚمئ طمًدًا، يتٕم٤مًم٩م سم٘مرض إقمراض، واًمتٛمْمٛمض سم٤مٓقمؽماض:وإسمرازه

سم٤مؾمؿ اًمٕمٚمؿ ومحٚمتف، ومٞمٜمٕمؿ اًمٜم٤مفمر ذم اًمٙمت٤مب، ُم١مًمٗم٤مً ُمـ ُمئ٤مت اًمّمٗمح٤مت، ومال يرى 

إٓ محٚم٦م ذم يمؾ مجٚم٦م ُمـ يمٞمؾ اًم٘مذائػ، وؾمؾِّ اًمًخ٤مئؿ قمغم محٚم٦م اًمًٜم٦م وأوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ 

 ذم اًمٖم٤مسمر واحل٤مض، وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن، ومٙمؿ سمكم اعمًٚمٛمقن هبذا اًمٓمراز.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمري٤مض.-( ط: دار اًمٕم٤مصٛم٦م 12-11)ص: "اًمتٕم٤ممل وأصمره قمغم اًمٗمٙمر واًمٙمت٤مب"اٟمٔمر:  (8)
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سمراءة أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ اًمقىمٞمٕم٦م ذم قمٚمَمء "أومردَت٤م سم٤مؾمؿ ودمد هلذا ُمث٤مًٓ ذم رؾم٤مًم٦م 

 . (8)ا.هـ "إُم٦م

ُٜطدٟ ايٓع١ُ ي ٚ ،ِ٘  :٘* إٔ حيَُد اهلَل تعاىل ٜٚػهسٙ ع٢ً تٛؾٝك٘ ي٘ يف حبج٘ َٚؤيَِّؿ

وهذا قملُم اًمتقاوِع هلل ضمؾ وقمال، وُمٕمروم٦م ىمدر اًمٜمَّٗمس، وم٢منَّ اًمٌح٨َم واًمت٠مًمٞمػ ُِمـ 

ىئ  ﴿وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ، وأراد ًمف اخلػم قمغم َُمـ وومَّ٘مفأقمٔمؿ ُم٤م ُيٜمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمف 

 .[24]اًمٜمحؾ: ﴾ىئ  ی   ی    ی  ی

ومٞمج٥م قمغم اًم٤ٌمطم٨ِم واعم١مًمِّػ أن يِمٙمَر ٟمٕمٛم٦َم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف؛ وذًمَِؽ يٙمقن ؾم٤ٌٌمً 

ؾ سمذًمَِؽ قمغم  ٗمف، وىمٌقًمف قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، صمؿَّ قمٜمد ظمٚم٘مف، ويتحّمَّ ٟٓمتٗم٤مع اًمٜم٤مس ُِمـ ُم١مًمَّ

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ٛم٦ٍم ذم قمٚمٛمف وأضمره، ىم٤مل شمٕم٤ممم: سمريم٦ٍم قمٔمٞم

 .[3]إسمراهٞمؿ: ﴾ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ

ـَ أداب، ذيمرَت٤م قمغم ؾمٌٞمؾ آظمتّم٤مر ٓ اًمتََّمم، وآٟمت٘م٤مء ٓ  هذا ُم٤م طميي ُِم

 آؾمتٞمٕم٤مب، أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٜمٗمٕمٜم٤م هب٤م.

* * * * * 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.11-13اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )ص: (8)
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د إؿم٤مرٍة، وم٠مىمقل:  هذا اًم٤ٌمب ُمٝمٌؿ؛ وؾم٠مؿمػم ومٞمف جمرَّ

إٟمَّف ىمد يٕمؽمي سمٕمَض اًم٤ٌمطمثلم سمٕمُض إُمراض اًم٘مٚمٌٞم٦م، واًمٌدٟمٞم٦م، ٓ ؾمٞمَم سمٕمد 

 ؾ:ظمروج اعم١مًمَّػ؛ وذًمَِؽ ُمث

اًمري٤مء، وطُم٥ّم اًمثٜم٤مء واعمدح، واًمُٕمج٥م، واًمٖمرور، واًمِٙمؼم، واًمت٤ٌَّمهل، واًمثٜم٤مء قمغم 

ر سمف ًمٌٕمِض اعمٜم٤مص٥م، واًمتزًمُّػ سمف قمٜمد إُمراء واًمتٕم٤ممل، اًمٜمَّٗمِس وشمزيمٞمتٝم٤م،  واًمتّمدُّ

ؾ سمف، وهمػم ذًمَِؽ. ٤مر، واًمت٠ميمُّ  واًمًالـملم واًم٘مْم٤مة، واًمتُّجَّ

ٗمف  أٓ ومٚمٞمٕمٚمؿ َُمـ يم٤من هذا طم٤مًمف، وهذه ٟمٞمَّتُف أٟمَّف ىمد سم٤مء سم٤مخلٞم٦ٌم واًمٗمِمؾ، وص٤مر ُم٤م أًمَّ

٦َم قمٚمٞمف؛ وضمٕمٚمف طمنًة وٟمداُم٦ًم إمم يقم  ى احلجَّ طمؼمًا قمغم وَرق، مل يثٛمر ُمٜمف ؾمقى أٟمَّف ىمقَّ

 يٚم٘مك رسمَّف ومٞم٠ًمًمف قمـ صٜمٞمِٕمِف هذا. ٟم٠ًمل اهلل اًمًؽم واًمٕم٤مومٞم٦م. 

 :(9)ٙ ٚاملادطتري ٚايدنتٛزاَؤيَّؿات ايبهايسٜٛع * 

ـَ اعم١مًمَّٗم٤مت ًمٚمحقز قمغم ؿمٝم٤مدة اًمٌٙم٤مًمريقس، واعم٤مضمًتػم،  يمثػمًا ُم٤م ٟمِجُد ُِم

ر ًمٚمٛمٜم٤مص٥م،  د اًمِمٝم٤مدة، واًمتّمدُّ واًمديمتقراه، وٟمحق ذًمَِؽ؛ وم٢مْن ىمّمد أصح٤مهب٤م جمرَّ

 واًمتقصؾ هب٤م إمم احلّمقل قمغم اعم٤مل؛ ومٝمذا اًمّمٜمػ ُمذُمقٌم، وُيالم قمغم ذًمَِؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل هب٤م، وىمد شمٙمٚمَّؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م  (8) هذه يمٚمُّٝم٤م أًم٘م٤مٌب همرسمٞم٦ٌم، ُمٜمت٘مدٌة، ٓ يٜمٌٖمل اًمتًَّٛمِّ

٤مُم٦م اًمٚمٖمقي سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيٍد  سمٙمالم ىمقٍي ومجٞمٍؾ وُمٗمٞمٍد، وذًمَِؽ ذم يمت٤مسمف: اًمٗمٝمَّ

اًمري٤مض. –( ط: دار اًمٕم٤مصٛم٦م 64-28و38-82)ص: "شمٖمري٥م إًم٘م٤مب اًمٕمٚمٛمٞم٦م"

 ومٚمػُمضمع إًمٞمف.
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٤م إذا  ـَ فمٚمَمت اجلٝمؾ إمم ٟمقر أُمَّ ىمّمدوا هب٤م وضْمَف اهللِ، صمؿ إوم٤مدة اًمٜمٗمس وإظمراضمٝم٤م ُِم

ٚمقا هب٤م  م  قمغم سمٕمضِ اًمٕمٚمؿ، وٟمٗمع اعمًٚمٛملم سمذًمؽ، وًمق حتّمَّ اعمٜم٤مص٥م، أو ُمع ُم٤م شم٘مدَّ

يـ ٓ ؾمٞمَم إذا مل ي٘مدروا  ىمّمدوا هب٤م اًمتقصؾ إمم شمدريس اعمًٚمٛملم وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ أُمقَر اًمدِّ

 قمغم اًمتدريس إٓ هب٤م؛ ومٝمذا اًمّمٜمػ حمٛمقد، ُم٠مضمقر.

ويمالُم أهِؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ يٓمقل ذيمره، وإٟمَم أيمتٗمل هبذه اإلؿم٤مرة ُمع إطم٤مًم٦م 

 "ُِمـ اال٤مذ اًمٕمٚمؿ ؾمٌٞمالً ًمٚمدٟمٞم٤م واعمٜم٤مص٥م اًمتحذير اًمقاص٥م"اًم٘م٤مرئ إمم يمت٤ميب: 

 ُمٍم.–( ط: دار اإلُم٤مم أمحد 64-62)ص:

ٌُ بػس٣ املؤَٔ:*   ََدُح ايٓاع يًباحِح ٚاملؤيِّـ ٚيهتابُٝٗا ٚايجٓا٤ عًُٝٗا عاد

وهذا حيّمُؾ يمثػماً؛ وم٘مد ي١مًمِّػ اًمِمخُص يمت٤مسم٤مً؛ ومٞمخرج ومٞمّمؾ إمم أيدي اًم٘م٤مرئلم 

 ومٞمثٜمقن قمٚمٞمف، وقمغم ُم١مًمِّٗمف ظمػم
ٍ
ي٤مء ذم رء ـَ اًمرِّ ، ُم٤م مل يٙمـ اعم١مًمِّػ همػم ًا؛ هذا ًمٞمس ُِم

 وٓ ص٤مدٍق ومٞمف. خمٚمصٍ 

دق قم٤مضمُؾ سمنماه، يدلُّ قمٚمٞمف ُمع اإلظمالصوم٤معمدح واًمثٜم٤مء ًمف  ذر أيبطمدي٨ُم  واًمّمِّ

 وحيٛمده اخلػم ُمـ اًمٕمٛمؾ يٕمٛمؾ اًمرضمؾ أرأي٧م : اهلل ًمرؾمقل ىمٞمؾ: ىم٤مل

َِْؽٌ» :وم٘م٤مل رؾمقُل اهلل قمٚمٞمف؟ اًمٜم٤مس ىٌَظاِجُؾٌٌتِ ـٌٌِبُْؼَ ِم ْٗ رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ  «ادُْ

(2632). 

 املؤيِّـ خبسٚج َؤيَّؿ٘: ؾسُح* 

ـَ اًمري٤مء،  ـَ اًمٕمج٥م، وٓ ٓ ُيٕمدُّ هذا ُِم ـَ وٓ ُِم ـَ اًمٌََٓمِر، وٓ ُِم اًمٖمرور، وٓ ُِم

ـَ اًمٗمرح سمٗمْمِؾ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف، وطُمؼَّ ًمف ذًمَِؽ  اًمِٙمؼم، وٓ رء ُِمـ ذًمَِؽ، سمؾ هق ُِم
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ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ﴿وهٜمٞمئ٤مً؛ وم٢منَّ اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:

 .[21]يقٟمس:﴾ڱ  ڱ

 ل أؿمدُّ ومرطم٤مً سمخروِج ُم١مًمٍَّػ زم ُِمـ ظمروج ُمقًمقٍد.ٜموًم٧ًُم أسم٤مًمغ إذا ىمٚم٧ُم: إٟمَّ 

وم٤مًمٗمرح سمذًمَِؽ ومرٌح سمٜمٕمٛم٦ِم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف، ذط أٓ يٛمزضمف سمٕمج٥ٍم وٓ همروٍر، وٓ 

، وٓ 
ٍ
 رء ُِمـ ذًمَِؽ.يمؼٍم، وٓ ري٤مء

ـِ ِ٘:ع٢ً نتا * ثٓا٤ُ املؤيِّ  ِب

إومم شمرُك ذًمَِؽ، طمتَّك وإن يم٤من خمٚمّم٤مً؛ إٓ أٟمَّف ىمد يًتدقمل اعم٘م٤مم إًمٞمف، ومال طمرج 

ذم ذًمؽ، وىمد يم٤من سمٕمُض اًمٕمٚمَمء ُيثٜمل قمغم سمٕمِض ُم١مًمٗم٤مشمف، ٓ ومخراً، وٓ قمج٤ٌمً، وٓ 

 همروراً، وٓ يمؼماً، وٓ ُم٤ٌمه٤مة.

، ًمٞمًتٗمٞمد ُمٜمف اًمٜم٤مس؛ وم٢مٟمَّف ٓ سمدون همٚمقٍ  ومٞمفهق قمغم يمت٤مسمِِف سمَم وم٢مذا أصمٜمك اعم١مًمِّػ 

٤مُم٤مِت ورُمٞمف سم٤مٓوهمٞمٌتف، سم٠مس، وٓ جيقز ٕطمٍد اًمقىمقع ذم قمروف،  ، وٓ ٤ٌمـمٚم٦ماًم َتِّ

، ُم٤م مل يٙمـ ُِمـ أهِؾ اًمًقء. َـّ  جيقز أن ُي٤ًمء سمف اًمٔم

 وؾم٠مذيمر هٜم٤م سمٕمَض إُمثٚم٦ِم قمغم صمٜم٤مء سمٕمِض اًمٕمٚمَمء وإئٛم٦م قمغم يمتٌٝمؿ.

  قمغم أنَّ "ضم٤مُمع إصقل"ذم ُم٘مدُمتف ًمٙمت٤مسمف  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ إصمػم:

هذا اًمٙمت٤مب ذم ٟمٗمًف سمحٌر زاظمرٌة أُمقاضمف، وسَمرٌّ َوقِمَرٌة ومج٤مضُمُف، ٓ يٙم٤مد اخل٤مـمر جيٛمع 

٤م يمثػمُة اًمٕمَدد، ُمتِمّٕم٦ٌُم اًمٓمُُّرق، خمتٚمٗم٦ُم  يمُر سمحٗمِظ أومراده، وم٢مهنَّ أؿمت٤مشمف، وٓ ي٘مقم اًمذِّ
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سمذًم٧ُم ذم مجٕمٝم٤م وشمرشمٞمٌٝم٤م اًمقؾمع، واؾمتٕمٜم٧م سمتقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم وُمٕمقٟمتف اًمرواي٤مت، وىمد 

 . (8)ذم شم٠مًمٞمٗمف وَتذيٌف، وشمًٝمٞمٚمف وشم٘مريٌف ا.هـ 

  ومج٤مء "ـمريؼ اهلجرشملم"ذم آظمر ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف  وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ :

اًمٙمت٤مُب همري٤ٌمً ذم ُمٕمٜم٤مه، قمجٞم٤ٌمً ذم ُمٖمزاه، ًمٙمؾِّ ىمقٍم ُمٜمف ٟمّمٞم٥ٌم، وًمٙمؾِّ وارٍد ُمٜمف 

 .(2)ُمنمٌب ا.هـ 

وهذا يمت٤مب اضمتٝمدت ذم  :"طم٤مدي إرواح"ذم آظمر ُم٘مدُمتف ًمٙمت٤مسمف  وىم٤مل 

مجٕمف وشمرشمٞمٌف وشمٗمّمٞمٚمف وشمٌقيٌف، ومٝمق ًمٚمٛمحزون ؾمٚمقة، وًمٚمٛمِمت٤مق إمم شمٚمؽ اًمٕمرائس 

ضمٚمقة، حمرك ًمٚم٘مٚمقب إمم أضمؾ ُمٓمٚمقب، وطم٤مد ًمٚمٜمٗمقس إمم جم٤مورة اعمٚمؽ اًم٘مدوس، 

ممتع ًم٘م٤مرئف، ُمِمقق ًمٚمٜم٤مفمر ومٞمف، ٓ ي٠ًمُمف اجلٚمٞمس، وٓ يٛمٚمف إٟمٞمس، ُمِمتٛمؾ ُمـ 

اًم٘مالئد قمغم ُم٤م ًمٕمؾ اعمجتٝمد ذم اًمٓمٚم٥م ٓ ئمٗمر سمف ومٞمَم ؾمقاه ُمـ  سمدائع اًمٗمقائد وومرائد

اًمٙمت٥م، ُمع شمْمٛمٞمٜمف جلٛمٚم٦م يمثػمة ُمـ إطم٤مدي٨م اعمرومققم٤مت، وأصم٤مر اعمقىمقوم٤مت، 

وإهار اعمقدقم٦م ذم يمثػم ُمـ أي٤مت واًمٜمٙم٧م اًمٌديٕم٤مت، وإيْم٤مح يمثػم ُمـ 

أيَمٟم٤ًم،  ٞمف اًمٜم٤مفمر زادهاعمِمٙمالت، واًمتٜمٌٞمف قمغم أصقل ُمـ إؾمَمء واًمّمٗم٤مت، إذا ٟمٔمر وم

وضمغمَّ قمٚمٞمف اجلٜم٦م طمتك يم٠مٟمف يِم٤مهده٤م قمٞم٤مٟم٤ًم، ومٝمق ُمثػم ؾم٤ميمـ اًمٕمزُم٤مت إمم روو٤مت 

طم٤مدي "اجلٜم٤مت، وسم٤مقم٨م اهلٛمؿ اًمٕمٚمٞم٤مت إمم اًمٕمٞمش اهلٜمل ذم شمٚمؽ اًمٖمروم٤مت، وؾمٛمٞمتف 

؛ وم٠مٟمف اؾمؿ يٓم٤مسمؼ ُمًَمه، وًمٗمظ يقاومؼ ُمٕمٜم٤مه، واهلل يٕمٚمؿ ُم٤م "إرواح إمم سمالد إومراح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: ُمٙمت٦ٌم احلٚمقاي، ُمٓمٌٕم٦م 8/22)"ضم٤مُمع إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل"اٟمٔمر:  (8)

 اعمالح، ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من. 

 سمػموت. -( ط: دار اجلٞمؾ 1)ص:"ـمريؼ اهلجرشملم وسم٤مب اًمًٕم٤مدشملم "اٟمٔمر:  (2)
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، ومٝمق قمٜمد ًم٤ًمن يمؾ قمٌد وىمٚمٌف، وهق اعمٓمٚمع قمغم ىمّمد تُّ وُم٤م سمجٛمٕمف وشم٠مًمٞمٗمف أردتُّ

ٌ.(8)ا.هـ ٟمٞمتف ويمًٌف

ومٝمذه ٟمٌذٌة ُِمـ سمٕمِض ًمٓم٤مئػ :"طم٤مدي إرواح"ذم آظمر ُم٘مدُمتف ًمٙمت٤مسمف  وىم٤مل 

 .(2)ـ أهار اًمتقسم٦م ٓ شمًتٝمزئ هب٤م، ومٕمٚمَّؽ ٓ شمٔمٗمر هب٤م ذم ُمّمٜمٍَّػ آظمَر اًمٌت٦َّم ا.ه

 وأطم٧ٌٌُم  :ر سمـ قمكم اعمٕمروف سمـ)اسمـ اعمٚم٘مـ( أسمق طمٗمص قمٛماإلُم٤مم وىم٤مل

قمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة واًمًالم، وأقمٔمؿ اًمتحٞم٦م -أن أؿمتٖمؾ سمٙمت٤مسم٦م احلدي٨م اًمٜمٌقي 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم اهلقل واعمالُم٦م، وصمقاب اهلل اًمٙمريؿ،  رضم٤مء ؿمٗم٤مقمتف ذم -واإليمرام

 ...  وومْمٚمف اًمٕمٛمٞمؿ

ًمريمقد، وىمرحيتل اًمتل ىمؾ أن دمقد، ورضم٤مء وصقل هذا اًمٕمٚمؿ اًمنميػ إمم ذهٜمل ا

  واُمتث٤مًٓ ًم٘مقل اًمٕمٚمَمء: أوزم اًمٗمْمؾ واًمتٗمْمٞمؾ: اًمتّمٜمٞمػ أطمد ـمري٘مل اًمتحّمٞمؾ.

ؾمٌح٤مٟمف -ومٌ٘مٞم٧م زُمٜم٤ًم ُمتحػماً ومٞمؿ أيمتٌف، وُم٤م أقمٚم٘مف وأصٜمٗمف، إمم أن ظم٤مر اهلل ... 

-ٜم٦م واخلػمة سمٞمده، يمَم ىم٤مل ذم يمت٤مسمف: )ُم٤م يم٤من هلؿ اخلػمة(، وًمف احلٛمد واعم -وشمٕم٤ممم

سمت٠مًمٞمػ يمت٤مب ٟمٗمٞمس، مل أؾمٌؼ إمم ووٕمف، ومل يٜم٩ًم قمغم ُمٜمقاًمف ومجٕمف، وأهؾ زُم٤مٟمٜم٤م 

وهمػمهؿ ؿمديدو احل٤مضم٦م إًمٞمف، ويمؾ اعمذاه٥م شمٕمتٛمد ذم آؾمتدٓل قمٚمٞمف، وهق: أن 

، وهق شاًمٗمتح اًمٕمزيز ذم ذح اًمقضمٞمز»ذم  أشمٙمٚمؿ قمغم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاىمٕم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت. -( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 82)ص:"طم٤مدي إرواح إمم سمالد إومراح"اٟمٔمر:  (8)

 (. 8/838)"ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم"اٟمٔمر:  (2)
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أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اًمٙمريؿ اسمـ اإلُم٤مم أيب  ٌػم اًمذي صٜمٗمف إُم٤مم اعمٚم٦م واًمديـ اًمنمح اًمٙم

 .(8)ا.هـ ر ضحيفقَّ ، ىمدس اهلل روطمف وٟمًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمراومٕملا

 وهذا  :"اإلص٤مسم٦م"ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف  احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالي وىم٤مل

٤مًم٦م  اًم٘مًؿ اًمراسمع ٓ أقمٚمؿ َُمـ ؾمٌ٘مٜمل إًمٞمف، وٓ َُمـ طم٤مَم ـم٤مئُر ومٙمره قمٚمٞمف، وهق اًمْمَّ

ِـّ اًمٚمٌٞم٥م اعم٤مهر ا.هـ  اهر، وُزسمدة ُم٤م يٛمخْمف ُِمـ هذا اًمٗم  .(2)اعمٓمٚمقسم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب اًمزَّ

  اًم٘مقاقمد "ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف  وىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي

 قمٔمٞمٛم٦م اعم٘مدار، ضمٚمٞمٚم٦م اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم وىمقاقمد أصقل ومٝمذه: "احل٤ًمن

ـ ُم أضمؾ وخمؼمه٤م سمف، وآهتداء اهلل، يمالم ومٝمؿ قمغم وُمت٠مُمٚمٝم٤م ىم٤مرئٝم٤م شمٕملم اًمٜمٗمع،

 يمثػم قمـ يٖمٜمل ُم٤م: اهلل قمـ اًمٗمٝمؿ وُمٜمٝم٤مج اًمتٗمًػم، ـمرق ُمـ ًمٚمٕمٌد شمٗمتح وم٢مهن٤م. وصٗمٝم٤م

 .(4)ـا.ه اًمٜم٤مومٕم٦م اًمٌحقث هذه ُمـ اخل٤مًمٞم٦م اًمتٗم٤مؾمػم ُمـ

 ذم ذطمف ًمٙمت٤مب اًمًٕمدي، وىم٤مل: وصمٜم٤مء  وقمٚمَّؼ قمٚمٞمف اإلُم٤مم اًمٕمثٞمٛملم

ؿمٞمخٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٕمدي قمغم يمت٤مسمف ًمٞمس سمٖمري٥ٍم؛ ٕنَّ صمٜم٤مَء أهِؾ اًمٕمٚمؿ قمغم 

ُم١مًمٗم٤مَتؿ ٓ ي٘مّمدون سمف اًمٗمخر واًمتٗم٤مظمر قمغم اخلٚمؼ، إٟمَم ي٘مّمدون ؿمدَّ اًمٜم٤مس إمم 

ؿ أنَّ قمٚمأىمراءَت٤م وآًمتٗم٤مف طمقهل٤م، وًمف ُِمـ ؾمٚمػ إُم٦م ىمدوة. ي٘مقل اسمـ ُمًٕمقد : ًمق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: دار اهلجرة 218-8/231)"اًمٌدر اعمٜمػم ذم الري٩م أطم٤مدي٨م اًمنمح اًمٙمٌػم"اٟمٔمر:  (8)

 اًمري٤مض. –ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 

( حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ 8/82)"ًمّمح٤مسم٦ماإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ا"اٟمٔمر:  (2)

 اًمؽميمل. 

 آؾمٙمٜمدري٦م، ُمٍم. –( ط: دار اًمٌّمػمة 2)ص:"اًم٘مقاقمد احل٤ًمن ًمتٗمًػم اًم٘مرآن"اٟمٔمر:  (4)
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أطمدًا شمٜم٤مًمف اإلسمؾ أقمٚمؿ سمٙمت٤مب اهلل ُمٜمف ًمرطمٚم٧ُم إًمٞمف. يمذًمَِؽ صمٜم٤مء اسمـ ُم٤مًمؽ قمغم أًمٗمٞمتف 

 ا.هـ.

اء أصمٜمك عم١مًمِّػ لٚمص قمٛمَٚمف هلل شمٕم٤ممم، ؾمقهذه سمٕمُض إُمثٚم٦م قمغم ذًمَِؽ، اعمٝمؿُّ أنَّ ا

. قمغم ـِ  يمتٌف أو مل يث

 * أخر املؤيِّـ اجلا٥ص٠ ع٢ً تأيٝؿ٘:

 ُم٤مدام خمٚمّم٤ًم ص٤مدىم٤ًم. هذا ٓ ُيٜم٤مذم اإلظمالص،

 اًمت٠مًمٞمػ قمغم اجلقائز ظمؼمُ  وأُم٤م: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد 

 :اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم ويٜمٔمر احلٍم، قمٜمف يْمٞمؼ وم٠مُمرٌ  ؛ٟمٙمػمٍ  همػم ُمـ ًمذًمؽ اًمٕمٚمَمء وىمٌقل

 اعمٖمرب ص٤مطم٥م إمم ُمفىمدَّ  ( هـ 626 ُمًٜم٦م) ظمروف ٓسمـ ؾمٞمٌقيف ذح – 8

 – 4. (2) ؾمالم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمٌٞمد ٕيب اًم٘مرآن همري٥م – 2 .(8) ديٜم٤مر أًمػ وم٠مقمٓم٤مه

 آضمتٝم٤مد إمم اإلصٕم٤مد – 2.(3)ًمٚمج٤مطمظ احلٞمقان – 3 .(4) اًمٗمرج ٕيب إهم٤مي

 .(6)ا.هـ (2) ًمٚمٗمػموزآسم٤مدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 84/22) "شم٤مريخ اسمـ يمثػم" (8)

 (. 6/222) "ُمٕمجؿ إدسم٤مء" (2)

 (. 11-84/13) "ُمٕمجؿ إدسم٤مء" (4)

 (. 86/826) "ُمٕمجؿ إدسم٤مء" (3)

 ( وهق ُمٝمٌؿ. 2/121) "ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس" (2)

–( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون 836-2/832ًمٌٙمر أسمق زيد ) "وم٘مف اًمٜمقازل"اٟمٔمر:  (6)

 سمػموت. ُمع اًمٗمٝم٤مرس. 
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د اًمٓم٤مًم٥م وٓ هذا ُِمـ طمٞم٨م إصؾ، إٓ أنَّ إطمًـ شمرُك ذًمَِؽ، و أٓ يتٕمقَّ

ـَ اًمٓ اًمٕم٤ممل قمغم هذا اًم٤ٌمطم٨م و ٌمء، وًمرسمََّم مت٤مدى سمف إُمر طمتَّك يداظمٚمف رٌء ُِم

 هذا رٌء. اعمرض ذم ىمٚمٌف قمٞم٤مذاً سم٤مهلل ُِمـ ذًمَِؽ.

اًمٌمُء أظمر: أنَّ أظمذ ًمٚمج٤مئزِة قمغم اًمت٠مًمٞمػ ًمٞمس يمَٛمـ ٓ ي٠مظمذ قمٚمٞمف ضم٤مئزة، 

ؾ سمٕمَض أضمرهوم٢منَّ أظمذ  ٤م أظمر ومٞم٠مظمذ يتٕمجَّ ، ُمع رضم٤مء ىمٌقل قمٛمٚمف ُم٤مدام خمٚمّم٤مً. أُمَّ

 أضمره يم٤مُمالً ُمع رضم٤مء ىمٌقل قمٛمٚمف إن يم٤من خمٚمّم٤مً.

، (، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 8126وم٘مد روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمرىمؿ )

ٌُْزو»ىم٤مل:  أنَّ رؾمقَل اهلل  ٌَت ٌَؽاِزَيٍة ـْ ٌِم ٌاهللٌِدِمٌٌَما ةٌٌََشٌِِٔؾ َّ ِْٔ ٌَ ٌافْ إٌٌَِّٓ:َؾُِٔهٌُٔقَن

ثٌَ ُِ ٌُث ُِقا ًَجَّ ٌأِخرٌٌَلَت ـَ ٌِم ُُِثٌٌ،ةٌِأَْجِرِهْؿ ٌافثه ُؿ ٌهَلُ ََك ةًٌٌ،َوَيٌْ َّ ٌَؽِْٔ ٌُيِهٌُٔقا ْ ٌََل ْؿٌٌ:َوإِْن ٌهَلُ َتؿَّ

 .«َأْجُرُهؿٌْ

  جيقز همػمه: أن اًمٖمزاة إذا  يب اًمذوم٤مًمّمقا : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ٓ

ؾمٚمٛمقا أو همٜمٛمقا يٙمقن أضمرهؿ أىمؾ ُمـ أضمر ُمـ مل يًٚمؿ أو ؾمٚمؿ ومل يٖمٜمؿ، وأن 

اًمٖمٜمٞمٛم٦م هل ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ضمزء ُمـ أضمر همزوهؿ؛ وم٢مذا طمّمٚم٧م هلؿ وم٘مد شمٕمجٚمقا صمٚمثل 

أضمرهؿ اعمؽمشم٥م قمغم اًمٖمزو، وشمٙمقن هذه اًمٖمٜمٞمٛم٦م ُمـ مجٚم٦م إضمر، وهذا ُمقاومؼ 

ِمٝمقرة قمـ اًمّمح٤مسم٦م؛ يم٘مقًمف: ُمٜم٤َّم َُمـ ُم٤مت ومل ي٠ميمؾ ُمـ ًمألطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اعم

: جيتٜمٞمٝم٤م، ومٝمذا اًمذي ذيمرٟم٤م هق يـ أيٜمٕم٧م ًمف صمٛمرشمف ومٝمق هيدهب٤م، أأضمره ؿمٞمئ٤مً، وُمٜم٤َّم ُمَ 

 .(8)ا.هـ اًمّمقاب، وهق فم٤مهر احلدي٨م

 إرت سمـ ظم٤ٌمب قمـهق: ىمٚم٧ُم: واحلدي٨م اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف اًمٜمقوي

 قمغم أضمرٟم٤م ومقضم٥م اهلل وضمف ٟمٌتٖمل  ،اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اهلل رؾمقل ُمع ه٤مضمرٟم٤م: ىم٤مل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمػموت. -( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 84/22) "ذح صحٞمح ُمًٚمؿ"اٟمٔمر:  (8)
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 . هيدهب٤م ومٝمق ،صمٛمرشمف ًمف أيٜمٕم٧م ُمـ ٤موُمٜمَّ ، ... ؿمٞمئ٤مً  أضمره ُمـ ي٠ميمؾ مل ُم٣م ُمـ ٤مومٛمٜمَّ  ،اهلل

 (.132( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8236رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

* * * * * 
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 :
ٌ
 العلوبء )فصل

ُ
هبد

ِّ
 لكتبة وادلشبيخ هقد

ِّ
ف وهىقفي هِي ادلؤل

 
َ
 (ذلِك

ٓ ؿمؽَّ أٟمَّف ىمد ضم٤مء قمـ سمٕمض إئٛم٦م واًمٕمٚمَمء أٟمَّف يٕمرض ُمّمٜمَّٗمف قمغم ؿمٞمخف، 

ؿمِد، وقمغم ذًمَِؽ أُمثٚم٦م ًمق ٓ ظمِمٞم٦َم اإلـم٤مًم٦م ًمندتُّ ُِمـ ذًمَِؽ  ًمٞمٜمٔمر ومٞمف، ومٞمِمػم سم٤مًمرُّ

اًمٌمء اًمٙمثػم، ومال همْم٤مو٦َم ذم هذا اًمٗمٕمؾ، ذط إظمالص اًمٜمٞم٦م، واًمّمدق، واًمٌٕمد 

 يمؾِّ ُمرٍض يداظمؾ ص٤مطم٥م اعمّمٜمَّػ. قمـ

٤م آـمالع واعمراضمٕم٦م ًمٙمٜمَّٝمؿ  ُم٤مت، إٓ اًمٜمزر اًمٞمًػم إن ُوضِمد، أُمَّ وا اعم٘مدِّ مل يتحرُّ

 واعمٜم٤مىمِم٦م، ومٜمٕمؿ.

ي شم٘مديؿ اعمِم٤ميخ واًمٕمٚمَمء ًموم ، وسمَم ، أٟم٧َم واصمٌؼ سمٕمٚمِٛمَؽ ٓ أٟمّمح سمف؛ ٚمٛم١مًمَّػتحرِّ

٤مدق، ظمٓم٠مٌ ٟمٌَّٝمؽ اف وسملمَّ ضمدارشَمؽ، وم٢من ُوضِمَد ضْم رِ ظْم ؛ وم٠مشمٙمت٥م ًم٘م٤مرئ اًمٜم٤مصح اًمّمَّ

ى اًمت٘مديَمت.و  ًمٞمس هٜم٤مك داقمل إمم أن شمتحرَّ

وم٠مٟمّمح سمؽمك ذًمَِؽ، ٓ زهداً قمـ ُمِمقرة قمٚمَمئٜم٤م وُمِم٤ملٜم٤م، وٓ حت٘مػمًا هلؿ، وٓ 

ة إدرايمٝمؿ ، وٓ ؾمٞمَم وىمد أذت اؾمتٖمٜم٤مًء قمـ سمحر قمٚمقُمٝمؿ، وؾمالؾم٦م أذه٤مهنؿ، وىمقَّ

 اًمت٘مديؿ. سمخّمقص؛ وإٟمََّم إمم اؾمتح٤ٌمب ذًمؽ

  ذم –ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اعمحًـ سمـ محد اًمٕم٤ٌمد اًمٌدر طمٗمٔمف اهلل وقم٤موم٤مه

ه قمغم ص٤مطم٥م رؾم٤مًم٦م : اؾمتٙمثر ومٞمٝم٤م ُِمـ اًمت٘مرئم٤مت هل٤م طمتَّك -(8)( ومٕمؾ وٓ طمرج)ا ردِّ

أوؿمٙم٧م أن شم٤ًموي طمجٛمٝم٤م؛ إذ سمٚمٖم٧ِم اًمت٘مرئم٤مت اصمٜمتلم وأرسمٕملم صٗمح٦م ُِمـ مجٚم٦م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهق اعمدقمق: ؾمٚمَمن اًمٕمقدة، أطمد يم٤ٌمر اًمتٙمٗمػميـ واخلقارج ذم هذا اًمٕمٍم.   (8)
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ـِ اـمَٛم٠منَّ إمم يمت٤مسمتف ٓ حيت٤مج إمم آؾمتٙمث٤مر  صٗمح٤مَت٤م اًم٤ٌمًمٖم٦م اصمٜمتلم وُم٤مئ٦م صٗمح٦م !، وَُم

ـَ اًمت٘مرئم٤مت ا.هـ   .(8)ُِم

ُمرارًا وهق ي٘مقل  -طمٗمٔمف اهلل–ىمٚم٧ُم: وؾمٛمٕم٧ُم ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك سمـ قمكم احلجقري

ُم٤مت، ٙمت٤مسمتف ٓ حيت٤مج إمم سمٜمحق هذا اًمٙمالم أنَّ َُمـ يم٤من واصم٘م٤مً ُِمـ قمٚمٛمف ُمٓمٛمئٜم٤مً ًم ُم٘مدِّ

ُم٤مت ىمد شمدلُّ قمغم هزًمف اًمٕمِ وأ  .لٛمِ ٚمْ نَّ يمثرَة اعم٘مدِّ

 * تسى ذبّسٟ املكدَِّات ألَٛز:

ُم٤مت    ُٕمقٍر قمديدٍة، ُمٜمٝم٤م:ومال أٟمّمح سم٤مٓقمتٞم٤مد قمغم اعم٘مدِّ

د اًمٓمالب قمغم اًمتَّ٘مٚمٞمد. – 8 ومٌٕمْمٝمؿ ىمد يٜمٌِّٝمف اًمِمٞمخ قمغم  ٕنَّ هذا ذم اًمٖم٤مًم٥م ُيٕمقِّ

 يراه هق تٝم٤مد، ومػمضمع اًم٤ٌمطم٨م واعم١مًمِّػ قمَمَّ ُم٠ًمًم٦ٍم يرى هق ظمالومٝم٤م مم٤م يًقغ ومٞمٝم٤م آضم

 إمم رأي ؿمٞمخف شم٘مٚمٞمداً، وحم٤موًم٦م اعمقاوم٘م٦م ًمف يمل ٓ يًخط قمٚمٞمف، أو متٚمُّ٘م٤ًم، وٟمحق ذًمَِؽ.

صمقىمف ُِمـ ُم١مًمَّٗمف، ىمد يٙمقن دًمٞمالً قمغم ريم٤ميم٦ِم اعم١مًمِّػ، ووٕمٗمف، وقمدم و فٕٟمَّ و – 2

 يمَم ؾمٌؼ. وإٓ عم٤م ـَمَٚم٥َم اًمتَّ٘مديؿ.

ح، واًمثٜم٤مء، واًمري٤مء، ، واعمديمٞم٦مىمد يٙمقن ذريٕم٦ًم ووؾمٞمٚم٦ًم إمم اًمتٓمٚمُّع ًمٚمتز فٕٟمَّ و – 4

 وٟمحق ذًمَِؽ.

ُم٦م، ومل  َم ًمف اًمِمٞمخ، وم٘مرأ اعم٘مدِّ ٗم٤مً، وم٘مدَّ طمتَّك أنَّ ؿمخّم٤مً أرؾمَؾ إمم أطمِد ُمِم٤ملٜم٤م ُم١مًمَّ

 سم٤معمِمٞمخ٦م، وم٘م٤مل: عم٤مذا مل ي٘مؾ زم اًمِمٞمخ: اًمِمٞمخ؟!!.جيد ومٞمٝم٤م شمزيمٞم٦ًم ًمف 

. ـِ ـَ اًمِٗمتَ ح هب٤م، ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُِم  هٙمذا سَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: دار 3-4)ص: " احل٩مِّ قمغم اًمٙمت٤مسم٦م اعمًَمة  )اومٕمؾ وٓ طمرج(شمٜمٌٞمٝم٤مت ذم"اٟمٔمر:  (8)

 اًمري٤مض . -اًمتقطمٞمد ًمٚمٜمنم 
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وهٙمذا وضمدتُّ ُِمـ سمٕمْمٝمؿ إذا وصؾ يمت٤مسمف إمم يديف، وومٞمف ُم٘مدُم٦م اًمِمٞمخ ومل جيد 

ؼ( أو )اًمًٚمٗمل  ُمدطم٤مً ًمف، سمـ)اًم٤ٌمطم٨م( أو)اعمًتٗمٞمد( أو )اًمداقمل إمم اهلل( أو )اعمح٘مِّ

جتٝمد( أو )اًمِمٞمخ( وٟمحق ذًمَِؽ شمٖمػمَّ وضمٝمف، واٟمٙمٛمش، وىمد رأي٧ُم هذا ( أو )اعمداجل٤م

ـَ اًم٤ٌمطمثلم، ٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وهلؿ اًمّمدق واإلظمالص.  ُِمـ قمديٍد ُِم

ل ُم٤م شمّمؾ إًمٞمف ُم٘مدُم٦م ؿمٞمخف، يٜمٔمر هؾ أصمٜمك قمٚمٞمف  صمؿَّ إٟمَّٜمل وضمدتُّ ُمـ سمٕمْمٝمؿ أوَّ

م اًمِمٞمخ يمت٤مسمف؟، هؾ اٟمتٗمع  سمتقضمٞمٝم٤مت ؿمٞمخف اًمِمٞمخ أم ٓ؟!، ومل يٜمٔمر هؾ ىمقَّ

 وسمٛمِمقرشمف؟، هؾ هٜم٤مك أظمٓم٤مٌء أصٚمحٝم٤م ًمف ؿمٞمخف؟، وٟمحق ذًمَِؽ.

ومّم٤مر شمريمٞمز سمٕمْمٝمؿ إمم اعمدح واًمثٜم٤مء، ٓ اإلصالح واًمتَّ٘مقيؿ، وهذا ُمرٌض ي١مِذُن 

 سم٤مًمٗمِمؾ، وقمدم اًمتقومٞمؼ، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.  

َم هل٤م، وُم٤م ؾمقاه٤م ٓ ي فٕٟمَّ و – 3 ُد اًمٓمالب اًمقصمقق سم٤معم١مًمٗم٤مت اًمتل ىُمدِّ ث٘مقن ىمد ُيٕمقِّ

 هٚمف.ًٕمف و وهذا أذاٌن سمذه٤مب اًمٕمٚمؿ، وحت٘مػمٌ هب٤م،  وٓ يٜمتٗمٕمقن

ـَ اعمٜمتًٌلم  – 2 وٕٟمَّف ىمد ص٤مر ُيٕم٘مد قمٚمٞمف اًمقٓء واًمؼماء قمٜمد سمٕمِض اًمٖمالة ُِم

ُم٦ًم ُِمـ ؿمٞمخف اقمت٘مد ذم ٟمٗمًف أنَّ هذا اعم١مًمِّػ ًمٚمٕمٚمؿ، وذًمَِؽ أٟمَّف إذا مل يَر ًمٚمٛم١مًمِّػ  ُم٘مدِّ

اً ًمٚمِمٞمخ، وسم٤مًمت٤َّمزم يٕم٤مديف.  ىمد ص٤مر قمدوَّ

ـَ اعمٜمتًٌلم ًمٚمٕمٚمؿ ُمدقم٤مًة ًمٚمٕمّمٌٞم٦م ًمٚمِمٞمِخ،  – 6 وٕٟمَّف ىمد ص٤مر قمٜمد سمٕمض اًمٖمالة ُِم

، وسم٤مًمت٤مزم حتّمؾ اًمٖمٞم٦ٌِم واًمٜمٛمٞمٛم٦م، واًمٌٝمت٤من، ًمٚمٛم١مًمِّػ وذًمَِؽ إذا مل حيّمؾ اًمت٘مديؿ

إمم اًمتٗمًٞمؼ قمٜمد سمٕمْمٝمؿ واًمٚمٛمز، واهلٛمز، وحيّمؾ اهلجر، وًمرسمَم َوَصَؾ إُمُر واًمٖمٛمز، 

 واًمتٌديع، وٟمحق ذًمَِؽ، وىمد ؿم٤مهدتُّ هذا يمثػماً، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

ُم٦ٍم ُمتقاوٕم٦م،وٕٟمَّف ىمد  – 3 م اًمِمٞمخ سمٛم٘مدِّ ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمدٌح ًمٚمٛم١مًمِّػ، وٓ  ُي٘مدِّ

اًمِمٞمخ مل يٛمدِح اعم١مًمِّػ؛ إذًا؛  :ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم ذًمَِؽ؛ ومٞم٠ميت سمٕمُض اعمرى اعمُحٚمِّٚملم ومٞم٘مقًمقن
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يم٠مٟمَّف ًمٞمس راوٞم٤ًم قمٜمف، أو ًمٞمس راوٞم٤ًم قمـ طمّمٞمٚمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، أو أنَّ هذه اًمرؾم٤مًم٦م ًمٞم٧ًم 

٦م، وٟمحق ذًمَِؽ مم٤َّم ىمد اقمت٤مده سمٕمُض   ه١مٓء. ىمقيَّ

ًا ذم أوؾم٤مط إوم٤موؾ ُِمـ ـمالب  وىمد ص٤مرت هذه اًمٔمٜمقن اًمًٞمئ٦م ُمٜمتنمة ضِمدَّ

طمقل  ، وإٟمَم هؿومٞمفقا طمقل اًمٕمٚمؿ، وٓ جمتٝمديـ ًمٞمً ؿالً قمـ همػمهؿ ممَـّ هاًمٕمٚمؿ، ومْم

ـٌ ووُمرىم٦ٌم واظمتالف. ٟم٠ًمل ، شمٕم٘مٌاًمٕمثرات واًمزٓت واًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل. وهذا ظمٓمػمٌ  ف ومت

 .واًمٕم٤مومٞم٦م اهلل اًمًالُم٦م

ُم٤مت  وٕٟمَّف –1 ؾ ذم اًمت٠مًمٞمػ، وذًمؽ طملم يرى ُم٘مدِّ د اًمٓم٤مًم٥م قمغم اًمتٕمجُّ ىمد ُيٕمقِّ

ر ًمٚمت٠مًمٞمػ دون أهٚمٞم ف ٟمٗمًف ًمٚمتّمدُّ ٦م، ًمٞمٛمدطمف ؿمٞمخف اعمِم٤ميخ ًمٌٕمِض إظمقاٟمِِف، ومتحٙمُّ

 وهذا ظمٓمػٌم قمٚمٞمف.واًم٘م٤مرئقن، 

م ًمف هذا  –1 وٕٟمَّف ىمد يت٥ًٌَّم ذم اًمقىمقع ذم قمٚمِؿ اًمِمٞمخ وديٜمف؛ وذًمَِؽ إذا ىمدَّ

م، أو مل اًمِمٞمخ، وم خرج اًمٙمت٤مب سمَم ومٞمف ُِمـ أظمٓم٤مء ذقمٞم٦م، ؾمقاء ؾمٝمك قمٜمٝم٤م اعمُ٘مدِّ

 يًٝمق، ُمٝمَم يم٤من إُمر وم٢مٟمَّف ُلدش ذم قمٚمٛمف وديٜمف؛ سمٞم٤مٟمف:

ـَ إظمٓم٤مء اعمخ٤مًمٗم٦ِم  َم اًمِمٞمخ هلذا اًمٙمت٤مب؛ وومٞمف ُم٤م ومٞمف ُِم أن ي٘مقل اًم٘م٤مرئ: يمٞمػ ىمدَّ

م ًمف إٓ إىمراراً ًمف قمغم هذ ه إظمٓم٤مء، ومٞم٘مع ذم ٟمٗمًف قمغم اًمِمٞمخ ًمٚمنمع؟!!. وم٢مٟمَّف مل ُي٘مدِّ

م.  اعم٘مدِّ

م ىمد ي٘مقل: )اـمَّٚمٕم٧م، أو شمّمٗمَّح٧ُم(، وآـمالع دون اًم٘مراءة، يمَم أنَّ  قمغم أنَّ اعم٘مدِّ

 اًمتّمٗمُّح دون آـمالع؛ ومٛمراشم٥م اعمراضمٕم٦م:

ُم: ىمرأُت،  ؛ أوهل٤م: اًم٘مراءة، وم٢مذا ىم٤مل اعم٘مدِّ اً ًمألظمٓم٤مء وم٢مٟمَّف أو ىُمِرأَ قمكمَّ ُيٕمتؼم ُم٘مرَّ

عمقضمقدة ذم اًمٙمت٤مب، وُيالم قمغم ذًمؽ؛ ٕنَّ اًم٘مراءة شمِمٛمؾ مجٞمَع ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب، ٓ ؾمٞمَم ا

٤م إذا ىمٞمَّد سم٤مًمٌٕمِض ومال. ح سم٘مراءشمف يمّٚمف، أو ىم٤مل: ىمرأُت دون أن ُي٘مٞمِّد سم٤مًمٌٕمض، أُمَّ  إذا سَّ
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ـَ اًم٘مراءِة.  صم٤مٟمٞمٝم٤م: آـمالع، وهق اًمٜمٔمر إمم اًمٙمت٤مب وصٗمح٤مشمف ويّمحٌف رٌء ُِم

اًمتّمٗمُّح، وهق: أن ي٘مٚم٥ِّم إوراق ويٜمٔمر ذم سمٕمِض اعمقاوٞمع، وي٘مرأ ؿمٞمئ٤مً صم٤مًمثٝم٤م: 

 يًػماً ُمٜمف ذم اًمٖم٤مًم٥م، ٓ ؾمٞمَم ذم اًمٕمٜم٤مويـ، واخلالص٦م ذم يمؾِّ سم٤مٍب، وٟمحق ذًمَِؽ.

وم٠مقمغم ُمراشم٥م اعمراضمٕم٦م: اًم٘مراءة، وأدٟم٤مه٤م: اًمتّمٗمُّح، وأوؾمٓمٝم٤م آـمالع، وٓ ؿمؽَّ 

ـَ آٟمت٘م٤مد ذم اعم  رشمٌتلم إظمػمشملم، وىمد ُيالم، وُيٜم٥ًم إًمٞمف اخلٓم٠م.أٟمَّف ٓ لٚمق ُِم

 وم٤مًمًالُم٦ُم ًمٚمِمٞمخ وًمٚمٛم١مًمِّػ شمرك اًمت٘مديؿ.

ُم٦م اًمِمٞمخ اؾمتٖمرب  –82 وٕٟمَّف ىمد يّمػم قم٤مدًة، طمٞم٨م إذا الغمَّ اعم١مًمِّػ قمـ ُم٘مدِّ

هِم٦م !، وهذه قم٤مدٌة همػم حمٛمقدة، وراءه٤م ُم٤م وراءه٤م.  اًمٓمالب، وطمّمٚم٧م ومٞمٝمؿ اًمدَّ

ُم٦م، وشمٙمقن ؾم٤ٌٌمً ًمٕمجٌف، وهمروره، وزهقه وٕٟمَّف ىمد يتِمٌَّ  –88 ع اعم١مًمِّػ سم٤معم٘مدِّ

سمٜمٗمًف، وسمٖمٞمف قمغم إظمقاٟمف، واطمت٘م٤مره هلؿ، وهذه إقمَمل ٓ شمّمدر قمـ خمٚمٍص، شم٘ملٍّ هلل 

 شمٕم٤ممم.

ور أٓ يٓمٌٕمقا ًمٙمت٤مٍب إٓ إذا  –82 وٕٟمَّف ىمد يٙمقن ؾم٤ٌٌمً ًمتٕمقيد أصح٤مب اًمدُّ

ُم٦م ًمِمٞمٍخ ُمٕمروٍف، وٟمحق ذًمؽ، ـَ  يم٤مٟم٧م ومٞمف ُم٘مدِّ وربَّ يمت٤مب ًمٞمس ومٞمف شم٘مديٌؿ ٕطمٍد ُِم

ة، واًمٜمْمقج،  ـَ اًمٜمٗم٤مؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واًم٘مقَّ ور، ُمع ُم٤م ومٞمف ُِم اًمٕمٚمَمء ومٞمزهد ومٞمف أصح٤مب اًمدُّ

ـَ اًمٗمقائد سمَم ىمد ٓ دمده٤م إٓ ذم هذا اًمٙمت٤مب. واهلل اعمًتٕم٤من.  وسمَم ومٞمف ُِم

م  –84 اًمِمٞمخ ًمٚمٛم١مًمِّػ، وٕٟمَّف ىمد يٙمقن ُمث٤مر ضمدٍل سملم اًمٓمالب، وذًمؽ إذا مل ي٘مدِّ

ومت٠ميت اًمتحٚمٞمالت، واًمٔمٜمقٟم٤مت اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م، واًمقؾم٤موس اإلسمٚمٞمًٞم٦م، ومٞم٘مٕمقن ومٞمَم ٓ حُيٛمد 

 قُم٘م٤ٌمه. ٟم٠ًمل اهلل اًمًؽم واًمًالُم٦م.
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وهمػم ذًمَِؽ مم٤َّم ىمد طمّمؾ وؿم٤مهدشمف سمٕمٞمٜمل، وًم٘مد رأي٧ُم اًمٕمج٥َم اًمٕمج٤مب ُِمـ 

ٍص ذًمَِؽ،  ٍـّ ووؾمقؾم٦ٍم، وٓ قمـ الرُّ  واىمٍع، ومٚمؿ أذيمر هذا قمـ فم
ٍ
؛ سمؾ قمـ رء

ٍ
وادِّقم٤مء

 .ويمؾُّ إُمقر اعمذيمقرة وىمٕم٧م، ووىمع همػُمه٤م مم٤م مل أذيمره، واهلل اعمًتٕم٤من

ـَ إضمر واًمثقاب، ؼَم وآطمت٤ًمب، وطُمً وأن  أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يرزىمٜم٤م اًمّمَّ

دق واإلظمالص، واًمٕمدل واإلٟمّم٤مف، وٓ طمقل وٓ ىمقَة إٓ  جيٕمٚمٜم٤م ُِمـ أهؾ اًمّمِّ

 اهلل وٟمِٕمَؿ اًمقيمٞمؾ.سم٤مهلل، وطمًٌٜم٤م 

 * ترنرٌي يًُػاَٜذ املكدَِّني يًُؤيَّؿات:

 ٍ ُر اعمِم٤ميخ إضمالء اًمٗمْمالء، شمذيمػم ـم٤مًم٥ٍم عمٕمٚمِّٛمف، وشمٚمٛمٞمٍذ ٕؾمت٤مذه، وُم٘مٍمِّ ُأذيمِّ

ُمٕمؽمٍف سمت٘مّمػمه عمَِـ ًمف سم٤مع ـمقيؾ، وصٞم٧م يمٌػم، وقمٚمؿ يمثػم، سم٠مُمقٍر ُمتٕمٚمِّ٘م٦م سم٤معمراضمٕم٦ِم 

ؿ أومم َُمـ  ؛ًمٙمٜمَّٝمؿ حيٌُّقن ذًمَِؽ  ؼُم وأطمٙمُؿ هب٤م ُمٜمِّل،وأقمٚمُؿ وأظم واًمتَّ٘مديؿ هؿ أوم٘مفُ  ٕهنَّ

يمرى، ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ﴾ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴿يٜمتٗمٕمقن سم٤مًمذِّ

 .[22]اًمذاري٤مت:

 وهذه إُمقر هل:

ىم٦م واإل د اعمٓم٤مًمٕم٦م أو إُمر إول: اًمدِّ شم٘م٤من ذم اعمراضمٕم٦م ًمٚمٙمت٤مب، وٓ يٙمتٗمقن سمٛمجرَّ

 ومـ:اًمتَّّمٗمُّح. وإن و٤مق قمٚمٞمٝمؿ اًمقىم٧م 

جيٕمٚمقا جمٛمققم٦ًم ُِمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اعمًتٗمٞمديـ يراضمٕمقن هذا إُمر اًمث٤مي: أن 

اًمٙمت٤مب، ويدىمِّ٘مقن ومٞمف، وُيالطمٔمقن قمغم يمؾِّ صٖمػمٍة ويمٌػمٍة، صمؿَّ لرضمقن سم٤مخلالص٦م 

ُم اًمِمٞمخ قمغم وقء شمِٚمؽ اًمٜمتٞمج٦م،  اًمت٘مقيٛمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ومٞمخؼمون اًمِمٞمخ سمذًمؽ، ومٞمُ٘مدِّ

ُمتف.   وإٓ:وُيٌلمِّ ذًمؽ ذم ُم٘مدِّ
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إُمر اًمث٤مًم٨م: ومٚمٞمٕمتذر ًمّم٤مطم٥ِم اًمٙمت٤مب ًمْمٞمؼ وىمتف، وقمدم اعمٕم٤موٟملم ًمف ذم 

ف.  ًَ  اعمراضمٕم٦م، ويدقمق ًمف سم٤مًمتقومٞمؼ واًمًداد، ويِمجٕمف، ويٓمٞم٥م ٟمٗم

إُمر اًمراسمع: اًمتٗمريؼ سملم طم٤مل اعم١مًمِّػ ويمت٤مسمف، وم٤معم١مًمِّػ رٌء، ويمت٤مسُمف رٌء آظمر، 

اؾمت٘م٤مُم٦م اعم١مًمِّػ؛ ومٞمحٙمؿ قمغم قمـ ٜم٤مفمر وأىمّمد هبذا أن يراضمع اًمِمٞمخ اًمِٙمت٤مب سمٖمضِّ اًم

ل اًمٙمت٤مب، وحيٙمؿ قمٚمٞمف  ِـّ سم٤معم١مًمػ أن يزيمِّ ـُ اًمٔم ًْ ف، وٓ ي٠مظمذه طُم اًمٙمت٤مب سمَم يًتح٘مُّ

سم٤مًمّمح٦م، وي٠مذن سم٤مًمٜمنم. وم٢منَّ هذا ظمٓم٠ٌم وم٤مدٌح، وومٕمٌؾ ىم٤مدٌح، ي٘مع ومٞمف سمٕمُض أصح٤مب 

 اًمٗمْمٞمٚم٦م. 

ل اًمٙمت٤مب وومٞمف سمٕمض إظمٓم٤مء ا  عمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع؟! وإذا ضمئ٧م شمٜم٤مىمِمف يمٞمػ شمزيمِّ

ُِمـ يمل اًمٙمت٤مب سمَم أقمرومف قمٜمف ومٞم٘مقل: أٟم٤م أقمرف اعم١مًمِّػ قمغم ظمػٍم واؾمت٘م٤مُم٦م وم٠مز

 !!. واهلل اعمًتٕم٤من.ذًمَِؽ 

ٓ ُيًٚمِّؿ اًمٙمت٤مب إمم اًمِمٞمخ إٓ ًمٚمت٘مقيؿ اعمُخٚمِص إُمر اًمراسمع: اًمٕمٚمؿ سم٠منَّ اعم١مًمِّػ 

 همػم هذا، ومٚمٞمجٕمؾ اًمِم
ٍ
ٞمخ هذا ذم سم٤مًمف. وم٢من واإلصالح، واًمٜمّمح، واإلرؿم٤مد، ٓ ًمٌمء

َغ ًمٚمٛمراضمٕم٦م وإٓ اقمتذر هذا رٌء، ورٌء أو ضمٕمؾ همػَمه يراضمٕمف ًمف، ، اؾمتٓم٤مع اًمتٗمرُّ

 هق:آظمر 

م  ز اًمِمٞمخ اعمُ٘مدِّ إُمر اخل٤مُمس: ٓ ُيريد اعم١مًمِّػ شمزيمٞم٦ًم وٓ ُمدطم٤مً ًمٜمٗمًف، ومال يريمِّ

د أيَّ ُم١مًمٍِّػ قمغم هذا، اًمٚمٝمؿ إٓ إذا ًمذيمر  إُمراؾمتُدقمل  قمغم شمزيمٞم٦م اعم١مًمِّػ، وٓ ُيٕمقِّ

س ومٞمف  ع إذا شُمٗمرِّ اعم١مًمِّػ سم٤مخلػم ًمٞمًتٗمٞمد اًمٜم٤مس ُِمـ قمٚمِٛمِف وظُمُٚمِ٘مِف وديٜمِِف، أو ًمٞمُِمجَّ

ومل الش قمٚمٞمف ومتٜم٦م، ومال سم٠مس، قمغم أنَّ أو مُهِّش واطمتُِ٘مَر، اًمتقاوع وآٟمدوم٤مع إمم اخلػم، 

م  ٓ يًت٘مٌؾ يمت٤مب ُم١مًمِّػ اًمت٘مديؿ سمذاشمف شمزيمٞم٦م ًمٚمٛم١مًمِّػ سم٤مجلٛمٚم٦م، ٕنَّ اًمِمٞمخ اعمُ٘مدِّ

م ًمف إٓ ًمرو٤مه قمٜمف، وارشمٞم٤مطمف ًمف، هذا هق إصؾ. وقمٚمٞمف:  وُي٘مدِّ
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م ًمإلذاف اًم٤ًمدسإُمر  س ومٞمف، وٓ يت٘مدَّ : ومٚمٞمتٗمٓمَّـ اًمِمٞمخ ذم اعم١مًمِّػ وًمٞمتٗمرَّ

إٓ سمٕمد اًمتَّحري ذم ُمٕمروم٦ِم طم٤مل اعم١مًمِّػ، وإٓ ومٙمؿ ُِمـ  ديؿ ًمفوٓ اًمت٘م يمت٤مٍب قمغم أيِّ 

ّمؾ ُِمـ م ًمف سمٕمض اعمِم٤ميخ ومال شمدري إٓ وحيٓمَّٚم٥م، ويمؿ ُِمـ جمٝمقل ي٘مدِّ ُمٌتدٍئ ذم اًم

 ٛمد قم٘م٤ٌمه، واهلل اعمًتٕم٤من.حُي وراء ذًمَِؽ ُم٤م ٓ 

إُمر اًم٤ًمسمع: اًم٘مّمد ذم اًمت٘مديؿ، واًمتقاوع ومٞمف، وًمزوم اإلٟمّم٤مف، وشمرك اعم٤ٌمًمٖم٦م 

ًمٚمنميٕم٦م  ذم وصػ اًمٙمت٤مب وص٤مطمٌف، وشمرك اإلـمراء، وٟمحق ذًمؽ مم٤َّم هق خم٤مًمٌػ 

م.  اإلؾمالُمٞم٦م، ومم٤َّم ُيزري سم٤معم١مًمِّػ واعمُ٘مدِّ

إُمر اًمث٤مُمـ: اًمت٘مّمػم ذم اعم٘مدُم٦م، وشمرك اإلـم٤مًم٦م واإلؾمٝم٤مب ذم اًمٙمالم، إٓ إذا 

 اؾمتدقمك اعم٘م٤مم ًمذًمَِؽ.

ـَ اًمٖمٛمز أو اًمقىمقع ذم  ـَ اًمتَّ٘مديؿ اًمذي يّمحٌف رٌء ُِم إُمر اًمت٤مؾمع: احلذر ُِم

ـ سمٞمٜمف وسملم اعم١مًمِّػ رٌء، ومٞمًتٖمّؾ اًمٗمرص٦م اعم١مًمِّػ؛ طمٞم٨م ىمد حيّمُؾ هذا ُِمـ سمٕمِض ُمَ 

٤م إذا يم٤من ومٞمٚمٛمزه، وهذا ظمٓم٠ٌم وهق سمٖمٌل واقمتداٌء، ًمذًمَِؽ،  ٓ ؾمٞمَم إذا يم٤من يمذًمَِؽ، أُمَّ

 واهلل اعمًتٕم٤من.سمحؼٍّ وم٤مٕومم شمرك اًمت٘مديؿ ًمف أصالً. ومٞمدع ُم٤م يريٌف إمم ُم٤م ٓ يريٌف، 

م اخلػَم اًمٙمثػَم واًمٜمٗمَع إُمر اًمٕم٤مذ: اإلؿم٤مدة سم٤مًمٙمت٤مب اًمذي يرى ومٞمف  اعم٘مدِّ

خص ومٞمؼمز ومٞمٝم٤م، ويت٘مٜمٝم٤م،  ًمٚمٛمًٚمٛملم؛ وم٢منَّ هٜم٤مك سمٕمض إُمقر ي١مًمِّػ ومٞمٝم٤م اًمِمَّ

واًمٜم٤مس ذم هم٤مي٦ِم آطمتٞم٤مج إًمٞمٝم٤م، ومِٛمثؾ هذا احل٤مل، اؾمتَِح٥مُّ اإلؿم٤مدَة سمف، واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف 

 سمَم هق ومٞمف، وطم٨مُّ اًمٜم٤مس قمغم آؾمتٗم٤مدة ُمٜمف، وٟمحق ذًمؽ.

اًمٕم٤مذ: اعمِم٤مريم٦م ًمٚمٛم١مًمِّػ ذم اعمقوقع إن اؾمتُدقمَل ذًمَِؽ، ومٞم٠ميت إُمر احل٤مدي 

، هذا مجٞمٌؾ، وىمد  ر ُِمـ ذٍّ ُم٦م ُمّمحقسم٦ًم سمٛمِم٤مريم٦ٍم قمٚمٛمٞم٦ٍَّم، ومػمهم٥ِّم ذم ظمػٍم، أو حيذِّ سم٤معم٘مدِّ
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ُم٤مشمف  شمٕمٚمُؿ ُمقىمػ اًمِمٞمخ ُِمـ طم٤مدصم٦ٍم ُم٤م، أو شمرضمٞمحف ذم ُم٠ًمًم٦ٍم ُم٤م، ُِمـ ظمالل سمٕمِض ُم٘مدِّ

 ًمٌٕمِض اعم١مًمٗم٤مت.

ُم٦م، وُِمـ إفمٝم٤مِر سمٕمِض ث٤مي قمنم: إُمر اًم ـَ اًمثٜم٤مء قمغم اًمٜمٗمس ذم اعم٘مدِّ احلذر ُِم

حم٤مؾمٜمٝم٤م، أو ُِمـ اًمٙمٚمَمت اًمتل ىمد ُيِمؿُّ ُِمٜمٝم٤م رائح٦م آومتخ٤مر واًمٕمج٥م؛ طمٞم٨م أٟمَّف ىمد 

م عمَِـ هق أيمثر ُمٜمف قمٚمًَم، وأشم٘مك هلل ُمٜمف.  م ًمٖمػمه، وًمرسمََّم ىمدَّ  ص٤مر ُي٘مدِّ

واإلظمالص ذم ذًمِؽ، وُمراىم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم ذم إشم٘م٤من إُمر اًمث٤مًم٨م قمنم: اًمّمدق 

اًمٕمٛمؾ، طمٞم٨م أٟمَّف ىمد ريض سمٛمراضمٕم٦م اعم١مًمَّػ، وإصالح ُم٤م حيت٤مج إمم إصالح، ومٞمج٥م 

قمٚمٞمف اإلشم٘م٤من ىمدر ُم٤م يًتٓمٞمع، وإٓ ومال يٙمٚمِّػ قمغم ٟمٗمًف ُم٤م ٓ شمٓمٞم٘مف، أو يٙمقن 

 ُمِمٖمقًٓ ومال يت٘مٜمف.

م ًمف سمٕمُض اعمٌتدئلم إُمر اًمراسمع قمنم: ٟمِجُد ُِمـ سمٕمِض اعمِم٤ميخ اعمُ  ُملم إذا ىمدَّ ٘مدِّ

ج  ؛رؾم٤مًم٦ًم، ٓ شمّمٚمح ًمٚمٜمنم ًمٚمْمٕمػ اًمٕمٚمٛمل ومٞمٝم٤م، وقمدم اإلشم٘م٤من، وومٞمٝم٤م اًمٕمجٚم٦م حترَّ

م ًمف، أو ي٠مذن ًمف سم٤مًمٜمنم، ظمِمٞم٦م أٓ ي٘مع ذم ٟمٗمًف رٌء اًمِمٞمُخ  أن يردَّ هذا اعمٌتدئ، ومٞمُ٘مدِّ

 قمٚمٞمف، أو حتّمؾ ًمف قم٘مدٌة ُِمـ اًمٓمَّٚم٥م. 

ـَ اًمِمٞم قاومؼ قمٚمٞمف؛ وم٢مٟمَّف يم٤من اًمقاضم٥م قمٚمٞمف: أن ُيّمٚمح ُم٤م حيت٤مج خ ٓ يُ وهذا ظمٓم٠م ُِم

م ًمف اًمٜمتٞمج٦م سم٠منَّ اًمٙمت٤مب ُيت٠مٟمَّك ذم ظمٓم٤مء ًمٚمٛمٌتدئإمم إصالح، وئمٝمر إ ، صمؿَّ ي٘مقِّ

ٟمنمه، سمٕم٤ٌمرٍة ًمٓمٞمٗم٦ٍم، وظمٚمٍؼ مجٞمٍؾ، ورومٍؼ، وشمقاوٍع، وجيٕمؾ اًمٙمت٤مب ظم٤مص٤ًم سمف يٜمتٗمُع سمف 

ٜمِف َوٕمَػ يمت٤مسمف إمم وىم٧ٍم يتٝمٞم٠َُّم ًمف اًمت٠مهؾ، وي ٜم٤مً، ومًػمى هق سمٜمٗمًف سمٕمد متٙمُّ ٙمقن ُمتٛمٙمِّ

وهزاًمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومٞمف، ومٞمحٛمد اهلل أٟمَّف ُم٤م أظمرضمف ًمٚمٜم٤مس، ومٞمزداد ذم ىمٚمٌف طم٥مَّ هذا اًمِمٞمخ 

م، ويثؼ سم٠مُم٤مٟمتف، وقمٚمٛمف، وديٜمف.  اعمُ٘مدِّ



ٌَْح٨ِم َواًمت٠َّمًمِٞمػ    خِلَقِض هِمََمِر اًم

 

259 

 

ٕمف ذم اخلػم، وٟمّمحف  وإٓ اقمتذَر اًمِمٞمخ ًمف، ودقم٤م ًمف سم٤مًمتقومٞمؼ واًمًداد، وؿمجَّ

 إمم ُم٤م ومٞمف ٟمٗمٕمف ذم ديٜمف وقمٚمٛمف وظمٚم٘مف. وأرؿمده

إُمر اخل٤مُمس قمنم: اًمت٠ميِّ ذم اعمراضمٕم٦ِم، وشمرك اًمٕمجٚم٦م، وطمٌَّذا ًمق ضمٚمس ُمع 

اعم١مًمِّػ إن ؾمٜمَح٧م ًمف اًمٗمرص٦م، وشمٜم٤مىمش ُمٕمف ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ ذم يمت٤مسمف، أو اُمتحٜمف ومٞمف، 

ََذ ٞمٌؾ، وإذا وم٢منَّ هذا اًمٗمٕمؾ مج، -ٓ ؾمٞمَم ومٞمٛمـ هق ُمٌتدٌئ، أو ًمٞمس ُمٕمرووم٤مً سم٤مًمٕمٚمؿ- االَّ

م ًمف اعم١مًمِّػ  ـَ اعم١مًمِّػ وُم٤م ؾمٞم٘مدِّ اًمِمٞمخ هذه اًمٓمري٘م٦م؛ وم٢مٟمَّف ؾمٞمجد ًمٜمٗمًف اهلٞم٦ٌم ُِم

اًمٙمت٤مب إٓ سمٕمد إشم٘م٤مٟمف ذم ذهٜمف، ٕٟمَّف يٕمٚمؿ أٟمَّف ؾمٞمُٜم٤مىمش ومٞمف، وُيٛمتحـ، ومٞمًتٗمٞمد اعم١مًمِّػ 

م رؾمقخ اًمٕمٚمؿ ذم ذهٜمٞمٝمَم.  واعم٘مدِّ

يقومُِّر قمٚمٞمف ضمٝمداً، ومتتخٗمَّػ قمٚمٞمف رؾم٤مئؾ اعم١مًمِّٗملم، وُِمـ ومقائد هذه اًمٓمري٘م٦م؛ أٟمَّف 

ـَ اًمٗمِمؾ ذم اعمٜم٤مىمِم٦م، وفمٝمقر اًمْمٕمػ  وٓ شمّمؾ إًمٞمف إٓ اًم٘مٚمٞمؾ، ل٤مف اعم١مًمِّػ ُِم

 اًمٕمٚمٛمل. واهلل اعمًتٕم٤من.

ـَ إُمقر اًمتل يٜمٌٖمل عمِم٤ملٜم٤م اًمٗمْمالء أن يٕمٛمٚمقا هب٤م،  هذا ُم٤م أؾمتحيه أن ُِم

 ؾمٌٞمؾ اإلًمزام، إٓ أيَّ أرضمق أن يٙمقن هذا اًمٙمالم ذم وهل حمؾُّ اضمتٝم٤مٍد ُِمٜمِّل ٓ قمغم

 أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يقومَّؼ اجلٛمٞمع عم٤م حُي٥مُّ ويرى. احل٤ًٌمن، 

* * * * * 
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الً ًمذًمَِؽ، وه٤م أٟم٤م إمم أن أذٟم٤م ؾمٌََؼ  أنَّ ُِمـ آداب اًم٤ٌمطم٨ِم واعم١مًمِّػ أن يٙمقن ُم١مهَّ

ـَ  ٤ًم ذم اًمتَّحذير ُِم ِر ًمٚمت٠مًمٞمػ دون أهٚمٞم٦َّم ذا أذيمر سم٤مسم٤مً ظم٤مصَّ ، وذّم اًمٕمٚمَمء هلذا اًمتّمدُّ

ة شمالقم٥م ٜمػ اعمتٕم٤ممِل؛ وذًمَِؽ خلٓمر هذا إُمر، وؿمدَّ ـِ اهلل، والٌّٓمف  أصح٤مسمف اًمّمِّ سمدي

 ومٞمف.

ومٞمٜمٌٖمل ًمٙمؾِّ ـم٤مًم٥ِم قمٚمٍؿ أن ٓ لقض ذم هذا اًمٖمَمر إٓ إذا يم٤من أهالً ًمف؛ وم٤مًمٕمٚمَمء 

حيثُّقن قمغم اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ، ويرهمٌقن ومٞمف؛ يٕمٜمقن: سمٕمد مت٤مم اًمٗمْمٞمٚم٦م، ويمَمل  ـاًمذي

 إهٚمٞم٦م.

 وم٢مذا ومٕمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه، وشمٙم٤مُمٚم٧م أهٚمٞمتف، واؿمتٝمرت  :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي

وضمدَّ ذم اجلٛمع واًمت٠مًمٞمػ، حم٘م٘م٤مً يمّؾ ُم٤م يذيمره، ُمتثٌت٤مً ذم  ومْمٞمٚمتف؛ اؿمتٖمؾ سم٤مًمتّمٜمٞمػ،

ٟم٘مٚمف واؾمتٜم٤ٌمـمف، ُمتحري٤م إيْم٤مح اًمٕم٤ٌمرات، وسمٞم٤من اعمِمٙمالت، جمتٜم٤ًٌم اًمٕم٤ٌمرات 

اًمريمٞمٙم٤مت، وإدًم٦م اًمقاهٞم٤مت، ُمًتققم٤ًٌم ُمٕمٔمؿ أطمٙم٤مم ذًمؽ اًمٗمـ، همػم خمؾ سمِمئ ُمـ 

 .(8)... ا.هـ  أصقًمف، ُمٜمٌِّٝم٤مً قمغم اًم٘مقاقمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٗمٙمر.8/41) "اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب"اٟمٔمر:  (8)
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 ذم ؾمٞم٤مق ذيمره ٔداب اعمٕمٚمِّؿ ذم - ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ مَج٤َمقم٦م اًمٙمٜم٤مي و

: آؿمتٖم٤مل سم٤مًمتّمٜمٞمػ واجلٛمع واًمت٠مًمٞمػ؛ ًمٙمـ ُمع مت٤مم اًمٗمْمٞمٚم٦م، ويمَمل -ٟمٗمًف

 .(8)إهٚمٞم٦م ا.هـ

   وًمٙمـ ٓ يٙمقن آقمتٜم٤مء سمذًمؽ إٓ سمٕمد اًمٕمٚمؿ وىم٤مل اإلُم٤مم اًمًخ٤موي :

َتؿ اًمداًم٦م قمغم أصقهلؿ سمٗمٜمقن هذا اًمِم٠من واًمدراي٦م سم٤مصٓمالح أهٚمف  وُم٘م٤مصدهؿ وُُمٝمَمَّ

ِـّ قمٚمًَم وقمٛمالً. وإٓ ومٝمق ظم٤مسمط قمِمقاء  ـَ اعمَمرؾملم ًمٚمٗم وومروقمٝمؿ، وأظمذ ذًمَِؽ ُِم

 . (2)ا.هـ

ر ذم ديٜمف،  ؾ اًمت٠مًمٞمػ، وم٢مٟمَّف ي٠ميت سم٤مًمٕمج٤مئ٥م، وسمَم يٕمقد قمٚمٞمف سم٤مًميَّ ومَٛمـ شمٕمجَّ

 ٟمٗمقر اًمٜم٤مس قمٜمف، وقمٚمٛمف، وقمروف، ويم٤من ذًمَِؽ داقمٞم٤مً ًمٕمدم اًمقصمقق سمف، وسم٤مًمت٤مزم

 وزهدهؿ ذم قمٚمٛمف. ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.

  يت٠مهؾ ُم٤ممل شمّمٜمٞمػ ذم ينمع أن احلذر يمؾَّ  ًمٞمحذر : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

 . (4)ا.هـ  وقمروف وقمٚمٛمف ديٜمف ذم ييه ذًمؽ ن٢موم ؛ًمف

  وهمػمهؿ اعمحدصملم ُمـ إئٛم٦م رأوا؛ أي: : وىمدوىم٤مل اإلُم٤مم اًمًخ٤موي 

 سمف، ؾمٌؼ سمَم يتِم٤مهمؾ أن إُم٤م ٕٟمف ُمرشمٌتف؛ سمٚمقغ قمـ شم٘مّمػم ًمذي واًمت٠مًمٞمػ اجلٛمع يمراه٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-( ط: دار أصم٤مر 12)ص: "شمذيمرة اًم٤ًمُمع واعمتٙمٚمِّؿ ذم آداب اًمٕم٤ممِل واعمتٕمٚمِّؿ"اٟمٔمر:  (8)

 صٜمٕم٤مء.

دُمِمؼ، اًمدار -( ط: دار اًم٘مٚمؿ 8/222) "ؿ اًمرواي٦ماًمٖم٤مي٦م ذم ذح اهلداي٦م ذم قمٚم"اٟمٔمر:  (2)

 سمػموت.–اًمِم٤مُمٞم٦م 

 ( ط: دار اًمٗمٙمر.8/42) "اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب"اٟمٔمر:  (4)
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 وًمذا مجٕمف، وم٤مئدة واىمتٜم٤مص صمٛمرشمف،   ٓضمتٜم٤مء سمٕمدُ  يت٠مهؾ مل سمَم أو، ُمٜمف أومم همػمه سمَم أو

ث رأي٧َم  إذا اعمديٜمل: اسمـ ىم٤مل ، جيٛمع طمدي٨م اًمٖمًؾ  احلدي٨م يٙمت٥م ُم٤م أول اعمحدِّ

إذا  ...:وٟمحقه ىمقل اًمذهٌل  .ٓ يٗمٚمح :وم٠ميمت٥م قمغم ىمٗم٤مه ؛وطمدي٨م ُمـ يمذب قمكمَّ 

وم٠مقمٚمؿ أٟمف  ؛ك همػممه٤موؾمٛمَّ ، ويٕمغم سمـ إؿمدق ث يٗمرح سمٕمقازم أيب هدي٦مدِّ اعمح رأي٧َم 

  .قم٤مُمل سمٕمدُ 

يتّمدى إمم  حلّمٞمٍػ وٓ يٜمٌٖمل  :اًم٘م٤ميض أيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب طمٞم٨م ىم٤مل رُّ وهلل دَ  

وُم٤م ؾمقى  ،وُمٌٜمك أو يٌدع ووٕم٤مً  ،إُم٤م أن لؽمع ُمٕمٜمك :شمّمٜمٞمػ أن يٕمدل قمـ همرولم

 . (8)ا.هـ ، واًمتحكم سمحٚمٞم٦م اًمنقهذيـ اًمقضمٝملم ومٝمق شمًقيد اًمقرق

  ؾ ًمف، ومَٛمـ وَمَٕمَؾ وىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل : ًمٞمحذر ُِمـ شمّمٜمٞمػ ُم٤م مل يت٠مهَّ

ه ذم ديٜمِف وقمٚمٛمف وقمروف ا.ه  . (2)ـ ذًمَِؽ مل ُيٗمِٚمْح، وضَّ

  حُيًـ اًمٌداي٦م : وَُمـ مل وىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل

، ويم٤من ممَـّ ريَض سمخداع  وؾم٤موى ، أو همٚمٍط ُُمِذلٍّ ذوي اًمٜمٝم٤مي٦م ُيرى ذم ًمٖمٍط ُُمْمؾٍّ

ِف ا.هـ  ًِ  . (4)ٟمٗمًف، وىَمٜمَِع سمٛمداَهٜم٦َِم ٟمٗم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًم٘م٤مهرة.-( ط: ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م 4/421) "ومتح اعمٖمٞم٨م"اٟمٔمر:  (8)

-( ط: ُمٙمت٦ٌم اًمٙمقصمر 2/628) "شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي"اٟمٔمر:  (2)

 اًمري٤مض.

-( ط: دار اسمـ اجلقزي 22)ص: "ذم أظمالق إٟمج٤مبضمقاُمع أداب "اٟمٔمر:  (4)

 اًمًٕمقدي٦م.
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  ـَ آؿمتٖم٤مل سم٤مًمتّمٜمٞمػ وىم٤مل اًمٕمالُم٦م سمٙمر أسمق زيد : وم٤محلذر احلذر ُِم

ؾ سمف  ىمٌؾ اؾمتٙمَمل أدواشمِِف، وايمتَمل أهٚمٞمّتؽ، واًمٜمْمقج قمغم يد أؿمٞم٤مظِمَؽ، وم٢مٟمَّؽ شُمًجِّ

 .(8)قم٤مراً، وشمٌدي سمف ؿمٜم٤مراً ا.هـ 

ِؾ؛ وم٢مٟمَّف آوم٦م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ا.هـ وىم٤مل  ر ىمٌؾ اًمت٠مهُّ  .(2): اطمذر اًمتّمدُّ

ٜمػ يّمدق اعمث٤مل: سم٥َّم ىمٌؾ أن يتحٍَمم وقمغم هذا اًمّمِّ ، وشمٕم٤مملَ وهق ٓ (4))شمزَّ

 يٕمٚمؿ(.

ـَ  ومٕم٤مش اًمْمٕمػ اًمٕمٚمٛمل وقمقىِم٥َم سمحرُم٤من اًمٗم٤مئدة، واىمتٍم قمغم ُم٤م قمٜمده ُِم

ؾ ىمٌؾ أواٟمِف قمقىم٥م سمحرُم٤مٟمف(.  وٕمٞمٗم٤ًم هزيالً، يمَم ىمٞمؾ ذم اعمث٤مل: )َُمـ شمٕمجَّ

 وُم٤م أطمًـ ىمقل اًم٘م٤مئؾ:

ـــ٤م         ــ٧َم ُِمٜمـٝم ـــ٤مسم٦َم ًَمً ـــَؽ اًمِٙمت ــدْع قَمٜم  وَم
 

ْدتَّ وضمـَٝمـــَؽ سم٤معمِــــدادِ    وًمـــق ؾمـــقَّ
 

 

، يذمُّ ومٞمف اعمتٕم٤معملم ذم هذا وأقمجٌٜمل يمالم ًمٚمٕمالُم٦م إصقزم احلؼم سمٙمر أسمق زيد 

٦م ٟم٤مومٕم٦م، اًم٤ٌمب،   سمٙمالٍم ىمقيٍّ رصلم.ويٜمّمح ًمٜم٤م سمٜمّمٞمح٦ٍم ـمٞمٌِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًمري٤مض.-( ط: دار اًمراي٦م 21)ص: "طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (8)

 اًمري٤مض.-( ط: دار اًمراي٦م 23)ص: "طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (2)

، وُمٕمٜمك شمزسم٥َّم،  (4) ُمٕمٜمك حتٍمم، احلٍمم: هق اًمٕمٜم٥م ىمٌؾ ٟمْمقضمف يٙمقن أظميًا ـمٕمٛمف ُمرٌّ

ٕمٚمقٌم أنَّ اًمٕمٜم٥م ٓ يّمػم زسمٞم٤ًٌم إٓ إذا ُمرَّ قمغم ُمراطمؾ ُمتدرضم٦م، أي: ص٤مر زسمٞم٤ًٌم، وُم

 وم٤معمرطمٚم٦م إومم: اًمتحٍمم، واعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜمْمقج، واعمرطمٚم٦م اًمث٤مًم٨م اًمتزسم٥ُّم.

ؾ ص٤مر زسمٞم٤ًٌم ىمٌؾ أن يٛمرَّ قمغم اعمراطمؾ إومم، وم٠مٟمَّك ًمف اًمتقومٞمؼ  وهذا اعمتٕم٤ممل اعمتٕمجِّ

ـ إٓ   أن يِم٤مء اهلل.واإلشم٘م٤من، واًم٘مدرة واًمتٛمٙمُّ
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ُمزًم٦م، وهذا  ؿمٖمػ اعمٌتدئلم سم٤مًمت٠مًمٞمػ، واًمٌداي٦م -يٕمٜمل اًمتٕم٤ممل–وُمٜمف : ىم٤مل 

اًمت٠مًمٞمػ، ومٞمَم  ر، ومؽماه لقض همَم(8)"جمذوسم٤مً "قملم شمِمٞمخ اًمّمحٞمٗم٦م، إذ شمٕمٚمٛمف طم٘مٞم٘م٦م 

وصؾ إًمٞمف إيم٤مسمر سمٕمد ىمٓمع اًمًٜملم ذم ُمث٤مومٜم٦م إؿمٞم٤مخ، وُمًؽ اًمدوم٤مشمر، صمؿ ي٠ميت هذا 

 ويث٤مومـ ُم١مًمٗم٤مَتؿ... واعمٓم٤مسمع يمؾ يقم شمٗمرز ًمٜم٤م ىمراـمٞمس ورزُم٤مً. "اعمجذوب اًمٓمري"

ق آطمؽماق ذم اًمٖمرور، ومَم أدري ًمف ؾم٤ًٌٌم ؾمقاه، ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ إن مل يٙمـ هذا ه

 هذه اًمٗمتٜم٦م اًمّّمَّمء.

وأٟمّمُح ٟمٗمز وإظمقاي سم٤مجلدِّ ذم اًمٓمَّٚم٥ِم، وحترير اعم٤ًمئؾ، ووٌِط إُصقِل، 

ف  ًَ أب ذم اًمتحّمٞمؾ، وأن ٓ ُيِمٖمؾ اعمرُء ٟمٗم ٓت، ويمثرة اًمتَّٚم٘مل، واًمدَّ وضمْرِد اعمٓمقَّ

ًمٓمَّٚم٥ِم ىمٌؾ اًمت٠مهٞمؾ ًمف، وم٢منَّ اًمت٠مًمٞمػ ذم هذه اعمرطمٚم٦م ي٘مٓمع ؾمٌٞمؾ سم٤مًمت٠مًمٞمػ ذم ُمث٤مي ا

 اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمُِّؿ، وَيْٕمِرض اعمرُء ومٞمف ٟمٗمًف ىمٌؾ ٟمْمقضمٝم٤م.

ه وـمٚمٌف،  َٕم٧م ُمداريمف، وـم٤مل ضِمدُّ ًَ ـِ اشمَّ واًمت٠مًمٞمػ اعم٘مٌقل ٓ سمدَّ أن يٙمقن سم٘مٚمِؿ َُم

ٜمٕم٦م سمّم٤مٟمٕمٝم٤م احل٤مذق، وُمٕمٚمِّٛمٝم٤م اًم٤ٌمرع ا.هـ   .(2)واًمّمَّ

ف هلذا اًمّمٜمػ اعمتٕم٤ممل-ذم  وىم٤مل : وهذا ؿم٠مُن َُمـ ي٘متحُؿ ىُمحًَم ًمٞمس ُمـ -ؾمٞم٤مق ذُمِّ

رضم٤مهل٤م، ويٚمٌس صمٞم٤مب اًمٙمؼماء ُمتٕمثِّرًا سم٠مذي٤مهل٤م، وم٢ممم اهلل اًمِمٙمقى ُِمـ شمٓم٤مول أهؾ زُم٤مي 

ـَ اًمريم٤ميم٦م قمغم يٜمٌقع اإلؾمالم. وىمد ؿمٖمٚمقا اًمٕمٚمَمء سم٤مًمتَّٕم٘مٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ، وإسمٓم٤مل  ُِم

تٝمؿ.  رظمّمٝمؿ، ودطمض ُمزًمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ."شم٤مريخ اسمـ ظمٚمٙم٤من"ىم٤مل اًمٕمالُم٦م سمٙمر: اعمجذوب: هق َُمـ ٓ ؿمٞمخ ًمف، يمَم ذم  (8)

 اًمري٤مض.-( ط: دار اًمٕم٤مصٛم٦م 31)ص: "اًمتٕم٤ممل وأصمره قمغم اًمٗمٙمر واًمٙمت٤مب"اٟمٔمر:  (2)
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شمف:  وُمـ ؾمَمضمتٝمؿ: اًمٌِداُر إمم اًمت٠مًمٞمػ ذم أوائؾ اًمٓمٚم٥م، صمؿَّ هق يرؾمُؿ قمغم ـمرَّ

مل شمّمٜمٞمػ أيب ومالن ... ؾم٤محمف اهلل وهمٗمر ًمف وًمقاًمديف وعمِم٤ملف، وأقمِرُف ُمٜمٝمؿ َُمـ 

ِة اًمتَّٞمف، واًم٠ٌمو واًمتََّٛمِْمٞمُِخ ا.هـ  يْدُرُس قمغم ؿمٞمٍخ، وًمٙمـ هذا ُِمـ ؿِمدَّ
(8)  . 

- :ٌ٘ ُّد ايطايب يف َساحٌ ايطًَّب ع٢ً ايبخح ٚايتأيٝـ تٓبٝ َٔ ايتعامل َٚيٝظ تع َِ َٔ َِ ال 
 :ايعذ١ً

ـَ اًمتدري٥م واًمتٓمٌٞمؼ، وهذا ٓ سمدَّ ُمٜمف، سمؾ ٓ يٜمْم٩م اًمٓم٤مًم٥ُم إٓ إذا شمٕمٚمَّؿ  سمؾ هق ُِم

الً ًمف، ومٞمٗمرغ هم٤مًم٥م  اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ؛ إٓ أٟمَّف ٓ لقض ومٞمف يمَم لقض َُمـ ص٤مر ُم١مهَّ

رس ي٠مظمذه، صمؿَّ وىمتف ًمف، ٓ ؛ وإٟمَم جيٕمؾ ًمف وىمت٤ًم يًػمًا، ُمع ؿمٞمٍخ يٕمٚمِّٛمف ويرؿمده، يم٤مًمدَّ

 يٜمت٘مؾ إمم درٍس آظمر.

يمَم أٟمَّف ًمق أظمرج رؾم٤مًم٦ًم خمتٍمًة وهل ُمت٘مٜم٦م ُمٗمٞمدة؛ وم٢مٟمَّف ٓ ُيٕم٤مشم٥م، وٓ ُي٘م٤مل ًمف: 

ْرسَم٦ِم واًمتٕمٚمُّؿ، ويٙمقن هذا اإلظمر ـَ سم٤مب اًمدُّ ؾ، وإٟمَم هذا ُِم اج ٟم٤مدرًا، ُمتٕم٤ممِلٌ، أو ُمتٕمجِّ

 وًمف وىم٧ٌم يًػم.

ٍِ إىل إٔ ميٛت:املؤيِّ-  ـ َا شاٍ طايب عً

ُـّ ُِمـ ظمالل يمالم اًمٕمٚمَمء ذم هذا اًم٤ٌمب أنَّ اًمذي  ذيمرُت هذا؛ ٕنَّ اًمٌٕمَض ىمد ئم

ـِ اًمٓمَّٚم٥م؛ هذا ظمٓم٠ٌم ُِمـ وضمٝملم:  ايمتٛمٚم٧م أهٚمٞمتف ًمٚمٌح٨ِم ص٤مر ُمًتٖمٜمٞم٤مً قم

ٚم٥م، سمؾ ُيٕمتؼم ُمٗمت٤مطم٤ًم ًمٌقاسم٦م اًمقضمف إول: أنَّ اًمٌح٨َم واًمت٠مًمٞمػ هق قملُم اًمٓمَّ 

ـَ اعمحؼمِة إمم اعم٘مؼمة. ، وم٤محل٤مل جُل٩َِم اًمٕمٚمقماًمدظمقل ذم  يمَم ىمٞمؾ: ُِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًمري٤مض.-( ط: دار اًمٕم٤مصٛم٦م 26)ص: "اًمتٕم٤ممل وأصمره قمغم اًمٗمٙمر واًمٙمت٤مب"اٟمٔمر:  (8)
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ـمري٘مل اًمتَّحّمٞمؾ، يمَم ذيمر اإلُم٤مم اسمـ  أطمدَ  واًمت٠مًمٞمَػ  اًمٌح٨َم  وىمد أقمدَّ اًمٕمٚمَمءُ 

 .(8)اعمٚم٘مـ 

 ٌُٙمل ًُّ ٌافًِؿٌاعم٘مّمقد أنَّ  : وىم٤مل اإلُم٤مم اًم ـَ دةأوجفٌإٓتٍاعٌِم ، متًدِّ

وأؿقىٌاًمت٠مًمٞمػ، واًمٙمت٤مسم٦م، وُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٙمت٥م ًمتّمحٞمحٝم٤م، وُمٜمٝم٤م: اًمتٕمٚمٞمؿ، واًمتَّٕمٚمُّؿ، و

ُمـ ا.هـ  ذفَِؽٌافتهْٔػٌوافتٖفٔػ  .(2)ًمٓمقل سم٘م٤مئف قمغم ُمرِّ اًمزَّ

اًمث٤مي: أٟمَّف ٓ ُيِمؽمط ًمٚمت٠مهؾ ًمٚمٌح٨ِم أن يٙمقن اًم٤ٌمطم٨م واعم١مًمِّػ ىمد طمقى اًمقضمف 

٤م يمَمل اًمٕمٚمؿ، وطمقزه  اًمٕمٚمَؿ مجٞمٕم٤مً؛ وإٟمََّم ُم٤م يٙمقن ص٤محل٤مً وأهالً ًمٚمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ، أُمَّ

ېئ  ېئ     ﴿:ف؛ ومٝمذا ٓ يٛمٙمـ ُمٝمَم سمٚمغ اًمٕم٤ممل ذم اًمٕمٚمؿ ُم٤م سمٚمغ؛ ٕنَّ اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقليمٚمّ 

 .[12]اإلهاء:﴾ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی

اعمٜمٝم٩م اًمدراد  اًمٓم٤مًم٥ُم  ًمٕمٚمَمء؛ هق: أن ي٠مظمذا ويمَمل إهٚمٞم٦م اًمذي ي٘مّمد سمف

ر، اٟمت٘مؾ إمم  ـَ اعمُ٘مرَّ ًم٤ًمئر ومٜمقن اًمنميٕم٦م، ُمع طمٗمظ ُم٤م حيت٤مج إمم طمٗمٔمف، وم٢مذا اٟمتٝمك ُِم

ؾ قمغم يمٜمقز  ـَ اعمٓم٤مًمٕم٦ِم، واًمٌح٨م، واًمُدْرسم٦م قمغم اًمت٠مًمٞمػ. وسم٤مًمت٤مزم يتحّمَّ اإليمث٤مر ُِم

هذا ُمع الّمٞمّمف سمٕمض وىمتف ًمٚمٛمراضمٕم٦م  قمٔمٞمٛم٦م، وقمٚمقم همزيرة، يمَم ىمد ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف.

 يس، وٟمحق ذًمَِؽ.واًمتدر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: دار اهلجرة 218-8/231)"أطم٤مدي٨م اًمنمح اًمٙمٌػم اًمٌدر اعمٜمػم ذم الري٩م"اٟمٔمر:  (8)

 اًمري٤مض. –ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 

( ًمٞم٤مؾملم خمدوم. ط: دار 2/261) "أطمٙم٤مم اًمٙمت٥م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل"ٟم٘مالً ُِمـ يمت٤مب:  (2)

 .اًمري٤مض-يمٜمقز أؿمٌٞمٚمٞم٤م 
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-:ٌٌ  َدخ

وهق أٟمف ىمد لٓمر سم٤ٌمِل َُمـ يقؾمقس ًمف اًمِمٞمٓم٤من قمغم إظمقاٟمِِف اًم٤ٌمطمثلم واعم١مًمِّٗملم 

قمل ومٞمٝمؿ اًمتَّٕم٤ممُل،  وحيت٘مرهؿ، ورسمََّم يٖمت٤مهبؿ، ويٜمّؿ قمٚمٞمٝمؿ؛  ٚملم، ومٞمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ، ويدَّ اعم١مهَّ

ٜمَػ صٜمٌػ طم٤مىمٌد طم٤مؾمٌد، ٓ ُيٕم٠ٌم سمف، وٓ  ُيٚمتٗم٧م إًمٞمف، وٓ أٓ ومٚمٞمُٕمٚمؿ أنَّ هذا اًمّمِّ

ُيّمٖمك ًمٙمالُمف، وإٟمَم هق ُمٜمٝمؿ قمـ ومِمٍؾ وقمدم ىمدرٍة قمغم اًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ ومٚمج٠موا 

 .ُم٤م ىمد قمٚمٛمتؿ. ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م إمم

* * * * * 
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يٕمزو اًمٗم٤مئدة إمم ص٤مطمٌٝم٤م، وأن حي٤مومظ قمغم  فؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م ذم سم٤مب آداب اعم١مًمػ أٟمَّ 

ـَ اخلٞم٤مٟم٦ِم واًمنىم٦م واًمِٙمؼم واًمٕمج٥م واًمٖمرور.  إُم٤مٟم٦ِم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وحيذر ُِم

، ُمًتٗمٞمداً ُِمـ  ، وظمٓمر خم٤مًمٗمتف؛وٕمهٞم٦م هذا إدب أومرده هٜم٤م ذم سم٤مٍب ُمًت٘مؾٍّ

اًمٗم٤مرق سملم اعمّمٜمِّػ "يمت٤مِب اإلُم٤مم احلؼم ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل واًمذي قمٜمقاٟمف: 

٤مرق ًَّ ًا ُمرشم٦ٌَّم حت٧م ومّمقٍل ممتٕم٦م، ، وؾم٠مٟم٘مؾ قمٜمف قم٤ٌمراٍت، ومجٍؾ ُمٗمٞمدٍة "واًم ضِمدَّ

ـَ اًمٙمت٥م اعمّمٜمَّٗم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب.  وُمًتٗمٞمداً أيْم٤مً ُِمـ يمثػٍم ُِم

ُِ ايطَّسق١ ٚاخلٝا١ْ ايع١ًُٝ:*   ذبسٜ

ًم٘مد أُمَر اهلل قمزَّ وضمؾَّ سم٠مداء إُم٤مٟم٦ِم واحِلَٗم٤مِظ قمٚمٞمٝم٤م، وهنك قمـ اخلٞم٤مٟم٦م وذُمَّٝم٤م وذمَّ 

 ُِمـواًمنىم٦م ذم ُمقاد همذائٞم٦م أهَٚمٝم٤م، وهذا قم٤مٌم ذم ؾم٤مئر اًمِم١مون، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اخلٞم٤مٟم٦م 

اًمٕم٘مقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م  يم٤ٌمئر اًمذٟمقِب، وؾم٤ًٌٌم عمحِؼ اًمؼميم٦م، وزوال اًمٜمٕمٛم٦م، وطمّمقل

وأظمرة؛ ومَم سم٤مًُمؽ سمنىم٦ِم ُم٤م هق أهؿُّ وأقمٔمُؿ وأضمؾُّ وأرومع ُِمـ هذه إُمقر وهل 

ـَ اًمٌحقِث واعم١مًمٗم٤مِت وٟمحقه٤م؟.  اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واجلٝمقد اًمدقمقي٦م ُِم

ع ذم اخلٞم٤مٟم٦ِم اًمٕمٚمٛمٞم٦م أؿمدُّ وأىمٌح، ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم قٓ ؿمؽَّ أنَّ هىم٦َم اعم١مًمٗم٤مت واًمقىم

 اًمٕم٤مومٞم٦م.

ُم٤مت، يمَم ؾمٜمذيمر سمٕمْم٤مً  ِة حُمرَّ وهىم٦م اًمٌحقث واخلٞم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمِمتٛمؾ قمغم قِمدَّ

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. ُمع سمٕمِض أدًمتٝم٤م اًمنمقمٞم٦مُمٜمٝم٤م، 
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ُّ اخلٝا١ْ:-  ذ

م اهلل شمٕم٤ممم اخلٞم٤مٟم٦َم ذم ؾم٤مئر إُمقر،  ر ُمٜمٝمؿ، ومٜم٘مقل: ًم٘مد طمرَّ وذمَّ اخل٤مئٜملم، وطمذَّ

ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڀ  ڀ   ﴿ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

ڱ  ں  ں      ڻ  ﴿. وىم٤مل شمٕم٤ممم:[823]اًمٜم٤ًمء: ﴾ٿ  ٿ  ٹ                ٹ  ٹ  ٹ

وىم٤مل شمٕم٤ممم:  .[21]إٟمٗم٤مل:﴾ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ

 .[41]احل٩م: ﴾جت  جب  حب  خب  مب               ىب  يب ی  ی   ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ ﴿

اًمٜمصُّ قمغم أنَّ اهلل شمٕم٤ممم ٓ حُي٥مُّ اخل٤مئٜملم، وذًمَِؽ ومٗمل هذه أي٤مِت اعم٤ٌمريم٤مت 

ىمققمٝمؿ ذم هذه اًمٙمٌػمة، وإذا أسمٖمَض اهلل ؿمٞمئ٤مً دلَّ قمغم حتريؿ هذا اًمٌمء، وقمدم قًم

 رو٤مه سمف.

ذُمقُم٦م ُِمـ ؾم٤مئر اًمقضمقه، وهلذا؛ وم٢منَّ اهلل قمزَّ وضمؾَّ مل يتَّّمػ يمٞمػ ٓ؛ واخلٞم٤مٟم٦ُم ُم

ڤ  ﴿صٗم٦َم ُم٘م٤مسمٚم٦ٍم، يمَم اشمَّّمػ سم٤معمٙمر، واًمٙمٞمد، واخِلداع، سمؾ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ٤مهب

 ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

 . [38]إٟمٗم٤مل:

، ومل ي٘مؾ: ومخ٤مهنؿ؛ ٕنَّ اخلٞم٤مٟم٦م ظمدقم٦ٌم ذم ُم٘م٤مم ﴾ڄ  ڄڄ  ﴿)وم٘م٤مل اهلل: 

 (.(8)آئتَمن، وهل صٗم٦ُم ذمٍّ ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اًم٘مقاقمد اعمثغم ذم صٗم٤مت اهلل "، وذًمَِؽ ذم يمت٤مسمف ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ىم٤مًمف اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم  (8)

 .ُمٍم. شمٕمٚمٞمؼ اًمِمٞمخ يمَمل اًمٕمدي –( ط: دار أصم٤مر 822)ص: "وأؾمَمئف احلًٜمك
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ٌآَيةٌُ»: ومٝمل صٗم٦ُم ذمٍّ ُمٓمٚم٘م٤مً، وُِمـ أسمرز صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم، وم٘مد ىم٤مل رؾمقُل اهلل 

َثٌٌإَِذاٌ:َثالٌَثٌٌادَُْْاؾِِؼٌ َذَبٌٌَحدَّ ََِػٌٌَوَظدٌٌََوإَِذاٌ،ـَ ـٌٌََوإَِذاٌ،أَْخ ِّ . رواه اًمٌخ٤مري «َخانٌٌَاْئتُ

 .(، قمـ أيب هريرة 21( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )44سمرىمؿ )

  ٌيشءٌٍ: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل ٌدمٌـؾِّ ٌؿٌٔحٌة ٌِمـٌ، واخلٔإُة ٌرش  وبًوٓا

، وًمٞمس َُمـ ظم٤مَٟمؽ ذم ومٚمٍس يَمَٛمـ ظم٤مَٟمؽ ذم أهِٚمَؽ وُم٤مًمَِؽ وارشمٙم٥َم اًمٕمٔم٤مئَؿ بًضٌٍ

 .(8)ا.هـ 

  إُم٤مٟم٦ُم ذم ٟمْ٘مِؾ وىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ :

ٌاخلٔإِةٌدمٌاًمٕمٚمؿ ُُمِمؽَمَـم٦ٌم،  ـَ  . (2)ا.هـ ادالٌوٕحقهواخلٔإُةٌؾٔفٌأظيُؿٌِم

ًمنىم٦م وآٟمتح٤مل ُِمـ قمالُم٤مت ٟم٘مِص اإليَمِن، ووٕمِػ اًمٕم٘مؾ، ووٛمقر ـ)اوم

إدب، وهل ُِمـ ضوب اخلٞم٤مٟم٦ِم اًمتل هل ُِمـ ؾمَمِت اًمٜمِّٗم٤مق، وصٗم٤مِت اعمٜم٤مومِؼ 

 اًم٤ٌمرزة.

ـَ اًمٕمال دَق وإُم٤مٟم٦َم وطمٗمَظ احل٘مقق ُِم ُم٤مت اًم٤ٌمرزة ًمٚمدي٤مٟم٦ِم واإليَمِن، يمَم أنَّ اًمّمِّ

 .(4)ًمقازُمٝمَم( وُِمـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.–( ط: دار اجلٞمؾ 828)ص: "يمت٤مب اًمٙم٤ٌمئر"اٟمٔمر:  (8)

طم٘مقق آظمؽماع "، ٟم٘مالً ُِمـ يمت٤مب: "إمت٤مم اعمٜم٦َّم واًمٜمِّٕمٛم٦م ذم ذمِّ اظمتالف إئٛم٦م"اٟمٔمر:  (2)

 ( ط: دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم.366حلًلم اًمِمٝمراي )ص: "واًمت٠مًمٞمػ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل

طم٘مقق آظمؽماع واًمت٠مًمٞمػ ذم اًمٗم٘مف "ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ىم٤مًمف طمًلم اًمِمٝمراي ذم يمت٤مسمف:  (4)

 ( ط: دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم.841-841)ص: "اإلؾمالُمل

ـْ أطمًـ ُم٤م ُأًمِّػ ذم سم٤مسمف. ضمؾ، ويمت٤مسمف هذا ُِم  شمٜمٌٞمٌف: ٓ أدري قمـ طم٤مل هذا اًمرَّ
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ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿وهلذا؛ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[23]إٟمٗم٤مل: ﴾ڤ  ڦ  ڦ   ڦ

اخلٞم٤مٟم٦م،  ٤مواًمٕمٚمؿ أُم٤مٟم٦ٌم؛ ٓ دمقز ومٞمف اخلٞم٤مٟم٦م، واًمُٙمت٥ُم أُم٤مٟم٦ٌم؛ ٓ دمقز ومٞمٝم

 واعمٛمٚمقيم٤مت أُم٤مٟم٦ٌم؛ ٓ دمقز ومٞمٝم٤م اخلٞم٤مٟم٦م.

ادَّقمك ؿمٞمئ٤ًم وٟمًٌف إًمٞمف وًمٞمس ًمف ومَٛمـ أظمَذ ؿمٞمئ٤مً ًمٞمس ًمف؛ وم٘مد ظم٤من إُم٤مٟم٦م، وُمـ 

 وم٘مد ظم٤من إُم٤مٟم٦م.

ىب  ﴿ومَٛمـ ومٕمَؾ ذًمَِؽ وم٘مد وؾَّ واٟمحرَف، وطُمِرَم اًمتَّقومٞمؼ واهلداي٦م، يمَم ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[22]يقؾمػ: ﴾يب  جت  حت  خت            مت  ىت

 أي: ٓ يرؿمد يمٞمد َُمـ ظم٤مَن أُم٤مٟمتَف، يٕمٜمل: أٟمَّف ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل :

 .(8)يٗمتْمُح ذم اًمٕم٤مىم٦ٌم سمحرُم٤من اهلداي٦م ا.هـ 

  قمغم  -يٕمٜمل ؾم٤مرق اعم١مًمٗم٤مت اخل٤مئـ–إْن أسَّ : وىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل

ًمٜم٤مه وؾمٗمٚمٜم٤مه، وأسم٘مٞمٜم٤مه قمغم ظمٓمئف وضمٕمٚمٜم٤مه وقمددٟم٤مه ذم  ظمٞم٤مٟمتف، واؾمتٛمرَّ قمغم ضِمٜم٤ميتِِف؛ ٟمزَّ

 [22]يقؾمػ: ﴾مت  ىت ىب  يب  جت  حت  خت﴿ اخل٤مئٜملم، ويمتٌٜم٤م قمغم ىمٗم٤مه:زُمرة 

 .  (2)ا.هـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.–( ط: دار اجلٞمؾ 828)ص: "يمت٤مب اًمٙم٤ٌمئر"اٟمٔمر:  (8)

سمػموت. –( ط: دار قم٤ممل اًمٙمت٥م 62-21)ص: "اًمٗم٤مرق سملم اعمّمٜمِّػ واًم٤ًمرق"اٟمٔمر:  (2)

 ت: هالل ٟم٤مضمل.
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واًم٤ًمرق اخل٤مئـ مل يٛمتثؾ أُمَر اهلل شمٕم٤ممم ذم شم٠مدي٦م إُم٤مٟم٦م وردِّه٤م إمم أصح٤مهب٤م؛ وم٢منَّ 

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ﴿اهلل شمٕم٤ممم ىمد أُمَر سم٠مداء إُم٤مٟم٦ِم وردِّه٤م إمم أصح٤مهب٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[21]اًمٜم٤ًمء: ﴾ۋ  ۋ   ۅ

 ـَ اإلٟم٤ًمُن : إُم٤مٟم٤مت مجُع أىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمثٞمٛملم
ِ ُم٤مٟم٦ٍم، وهل: يمؾُّ ُم٤م اؤمُت

، واًمْم٤مسمط ذم ، وهمػم ذًمَِؽ؛ شم١مدَّى إمم أهٚمٝم٤موأؿقاٍل،ٌوأؾًالٌٍقمٚمٞمف ُِمـ أُمتٕم٦ٍم، وٟم٘مقٍد، 

 .(8)أهٚمٝم٤م: هؿ اًمذيـ أُِمرَت سم٠مدائٝم٤م إًمٞمٝمؿ ا.هـ 

  اًمتَّحكم سم٤مُٕم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٓمَّٚم٥م : إنَّ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م سمٙمر أسمق زيد

ِؾ وإداء وا ْدِق اًمٜمِّٞم٦َِّم، ٜمٞم٦ُم إؾم٤مس ذم ِص ًمٕمٛمؾ واًمٌالغ واًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ: سمُ واًمتَّحٛمُّ

وظمٚمقصٝم٤م ُِمـ ؿمقب اإلرادِة ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم؛ هلذا؛ وم٢منَّ اًمٕمٚمَمء رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم يٌذًمقن 

 .(2)ديره أداب ا.هـ وم٤مئؼ اًمٕمٜم٤مي٦ِم سمتٚم٘ملم هذا اًمقاضم٥م اًمٓمالَب، وشمّم

:ٌ٘  * تٓبٝ

ٌدمٌ»طمدي٨م:  ٌافرجؾ ٌخٔإة ٌؾ٘نَّ ٌبًواً، ٌبًوُؿ ٌيُتؿ ٌوٓ ٌافًِؿ، ٌدم تْاصحقا

ٌِمـٌخٔإتفٌدمٌمافِفٌِ  يث٧ٌم.مل  .«ظِّفٌأصده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
–( ط: دار اسمـ اجلقزي 8/341)شمٗمًػم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء( ) "شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ"اٟمٔمر:  (8)

 اًمًٕمقدي٦م.

( اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم 4)ص: "اًمتحذير ُِمـ خمتٍمات حمٛمد قمكم اًمّم٤مسمقي ذم اًمتٗمًػم"اٟمٔمر:  (2)

 اًمٓم٤مئػ.-اًمٓمروملم 
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 "اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم٤ًمُمع"يمت٤مب: ذم اٟمٔمر الرجيف ُمع احلٙمؿ قمٚمٞمف 

وُم٤م سمٕمد( سمتح٘مٞمؼ: اًمٓمح٤من. ط: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف  2/831وُم٤م سمٕمد( ) 8331سمرىمؿ )

  (228-2/811ًمألًم٤ٌمي سمرىمؿ ) "اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م"و اًمري٤مض.–ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 

(314). 

ُّ ايطََّسق١:-  ذ

اًمنىم٦ُم ُمذُمقُم٦ٌم، وهل يمٌػمٌة ُِمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب، ؾمقاء يم٤من هىم٦م إُمقال، أو 

، وُِمـ ضمٝم٦ِم اجلُْرِم أيْم٤مً.أإىمقال، أو إومٕم٤مل، إٓ  ٤م التٚمػ ُِمـ ضمٝم٦ِم إىم٤مُم٦ِم احلدِّ  هنَّ

ىم٤مت وأرذهل٤مهىم٦م اًمٌحقث واعم١مًمٗم٤مت ُِمـ أىمٌح أو ِ  .ٟمقاع اًمنَّ

ًمٞمؾ قمغم أٟمَّف   ُي٘م٤مل ذم هذا اًمٗمٕمؾ هىم٦م؟وىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ: ُم٤م اًمدَّ

َؿةًٌٌافَّْاسٌٌَِأْشَقأٌُ»: اجلقاب: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ُقٌٌافَِّذيٌَهِ ـٌٌَْيْنِ ،ٌ«!َصاَلتِفٌٌِِم

ٌ»ٌىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل ويمٞمػ ينق ُِمـ صالشمف؟!، ىم٤مل: اٌُيتِؿٌهٌَٓ َٓ ـُقَظ ٌٌُر َٓ ٌَو

ٌ»ٌ:ىَم٤مَل  أَوْ ٌ،«ُشُجقَدَها ٔؿٌٌَُٓ َِ ٌَفٌٌُُي ِْ ـُقعٌٌِدِمٌٌُص ُجقدٌٌِافره ًه أظمرضمف أمحد وأسمق داود  .«َواف

ـَ اًمّمح٤مسم٦م  يٍد ُِم حف اإلُم٤مم إًم٤ٌمي وهمػممه٤م، وضم٤مء قمـ قمدَّ  .، وصحَّ

  ينق ُم١مًمٗم٤مت همػمه  طمٙمؿ ُمـُم٤م  عم٤َّم ؾُمئَؾ - ىم٤مل اإلُم٤مم إًم٤ٌمي

مل يٙمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم  ضمديدٌ  هذه أو هذا اًمٜمقع ُمـ اًمنىم٦م ٟمقعٌ :-؟ويْمٞمٗمٝم٤م ًمٜمٗمًف

، طمٙمؿ هذا اًمٜمقع ٞمحًـ ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يًتٜمٌط طمٙمٛمفسمف، وًمذًمؽ وم اعم٤مولم قمٝمدٌ 

٤م اًمٜمّمقص أُمَّ  ،وأًمّمؼ سم٤معمقوقع أظمصُّ  وىمد يقضمد هٜم٤مك ٟمصٌّ  ،ُمـ ٟمّمقص قم٤مُم٦م

 ﴿ :اًمٕم٤مُم٦م ، ومٝمل اًمتل شمٜمٝمك اعمًٚمؿ قمـ آقمتداء قمغم أظمٞمف اعمًٚمؿ ، يمٛمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ٟمقعٍ  قم٤مم يِمٛمؾ أيَّ  ، وم٤مٓقمتداء ٟمصٌّ ﴾ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی
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ؿم٠من  ، أو ذم اًمٕمرض أو ذم اخلٚمؼ أو ذم أيِّ ؾمقاء ُم٤م يم٤من ذًمؽ ذم اعم٤مل ،ُمـ آقمتداء

 .اإلٟم٤ًمن ُمـ ؿم١مون احلٞم٤مة اًمتل متسُّ 

، حلدي٨م اعمٕمروف سمٛمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽقمٜمٞم٧م سمف ا :إًمّمؼ سمٛمقوققمٜم٤م أُم٤م اًمٜمصُّ 

وم٠مضم٤مسمقا سمَم هق ُمٕمٚمقم  ف قمـ اًم٤ًمرق ُمـ هق؟ؾم٠مل أصح٤مسمَ  اًمٜمٌلَّ  أنَّ  ،وذم همػمه

أن اًم٤ًمرق هق اًمذي ينق ُمـ : ، وم٠مضم٤مسمفاًم٤ًمرق هق اًمذي ينق ُم٤مل همػمه ـ أنَّ ُمِ 

ٓ يتؿ ريمققمٝم٤م  :ىم٤مل ؟، ي٤م رؾمقل اهللويمٞمػ ينق ُمـ صالشمف :ىم٤مًمقاف، صالشم

، ٟم٠مظمذ ُمـ هذا ع ُمٕمٜمك اًمنىم٦موؾمَّ  ، ومٜم٠مظمذ ُمـ هذا احلدي٨م أن اًمٜمٌل وؾمجقده٤م

، قمٜمد اًمٜم٤مس ، اعمٕمٜمك اًمذي يم٤من حمدوداً ُمٕمٜمك اًمنىم٦م عوؾمَّ احلدي٨م أن اًمٜمٌل 

 ذم هىم٦م إُمقر اعم٤مدي٦م، يم٤مُٕمقال واًمٕم٘م٤مرات وٟمحقه٤م، ومٚمٗم٧م اًمٜمٌل  وحمّمقراً 

وهل أؾمقء ُمـ اًمنىم٦م  ،أظمرى هٜم٤مك هىم٦مً  اعمًٚمٛملم سم٠منَّ  ذم هذا احلدي٨م ٟمٔمرَ 

  ، أٓ وهل هىم٦مُ اعمٕمرووم٦م قمٜمد اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤مً 
ٍ
، ـ واضم٤ٌمَت٤مُمـ أريم٤من اًمّمالة وُم رء

قأ اًمنىم٦م طمٞم٨م ذيمر اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم سمٕمض رواي٤مت احلدي٨م أن أؾم

مـٌهذاٌاحلديثًٌٕتىٔعٌ، ؿ ريمققمٝم٤م وٓ ؾمجقده٤م، ٓ يتِ هق اًمذي ينق ُمـ صالشمف

ٌٌِأنٌٍٕٓؿٌأنٌَّ هٌثؿٌـٌأنٌيٖخذٌادًِؿٌظِؿٌؽرؿةٌادحرمةٌهقٌماٌجاءٌدمٌافًٗالٌمٌِمـٌافنَّ

ٌفًٍْف ٌيًطٌـالبسٌثقيبٌا»: ىمقًمف  وطمًٌف ذم ذًمؽ وقمٞمداً  ،يًٌْف ٌَل ٌبَم دتنٌع

 .(8)... ا.هـ  «رزو

  ؿ وه: ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ– َّ  ومٛمٜمٝمؿ ؛َمحُت  ٓ ٟمقاعٌ أ -اقيٕمٜمل اًمنُّ

 َّ َّ  وُمٜمٝمؿ ،سم٠ميدهيؿ اقاًمنُّ َّ  وُمٜمٝمؿ ،سم٠مىمالُمٝمؿ اقاًمنُّ َّ  وُمٜمٝمؿ ،سم٠مُم٤مٟمتٝمؿ اقاًمنُّ  اقاًمنُّ

 وُمٜمٝمؿ ،سمخالومف اًم٤ٌمـمـ ذم وهؿ واًمزهد واًمّمالح واًمٗم٘مر يـاًمدِّ  ـَ ُمِ  ئمٝمروٟمف سمَم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـَ آٟمؽمٟم٧م. "ؾمٚمًٚم٦م اهلدى واًمٜمقر"اٟمٔمر:  (8)  ُم٠مظمقٌذ ُِم
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 َّ  ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ باًميِّ  هذا ؾٞمَ ومحِ  وسم٤مجلٛمٚم٦م ،وهمِمٝمؿ ٝمؿقموظمدا سمٛمٙمرهؿ اقاًمنُّ

 .  (8)ـ ا.ه احلٞمؾ يمثرأ

ُٜعط:- ُّ ايتػبُّع مبا مل   ذ

اق اًمٌحقث واعم١مًمٗم٤مت أصح٤مُب اخلٞم٤مٟم٤مت  وُِمـ اًمٙم٤ٌمئر اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م ُهَّ

 ًَّ قًٓ ًمٖمػمه، وٓ يٜمًٌف ٤مرق طملم يذيمر ىماًمٕمٚمٛمٞم٦م: اًمتِمٌُّع سمَِم ملْ ُيٕمٓمقا، وم٢منَّ اخل٤مئـ اًم

سمَم مل ُيٕمط، ومٝمق يتٙم٤مصمر سمَم ًمٞمس ًمف، ومٞمُٕمتؼم  ؛ ُيٕمتؼم ُُمتَِمٌِّٕم٤مً ذ يِمت٤مسم٤مً ًمّم٤مطمٌف، أو ي٠مظم

 .، ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦مةِ اًمٙمٌػمَ  هِ ُمرشمٙم٤ٌمً هلذِ 

 قم٤مئِم٦م قمـ(، 2821)ٚمؿ سمرىمؿ ( وُم2281ًروى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

 اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ؟،ليٕمٓمٜم ُم٤ممل أقمٓم٤مي لزوضم إن:أىمقل ؛اهلل رؾمقل ي٤م :ىم٤مًم٧م اُمرأةً  أنَّ 

ٌٌْبََِمٌٌَادُْتََنٌِّعٌُ»:  ًْطٌٌََل  .ٌ«ُزورٌٌٍَثْقيَبٌٌْـَالَبِسٌٌُِي

 شمٜمًٌف إمم ٟمٗمًٝم٤م وشمتٙمثُُّر سمف دون أن يٙمقن ومٝمذه اعمرأُة ؾم٠مًم٧ِم اًمٜمٌلَّ 
ٍ
قمـ رء

ه اًمٜمٌلُّ  ور، ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.واىمٕم٤ًم، ومًَمَّ ـَ اًمزُّ  شمِمٌٕم٤مً، وضمٕمٚمف ُِم

 سم٠من ؛قمٜمده ًمٞمس سمَم اعمتٙمثر :ُمٕمٜم٤مه :اًمٕمٚمَمء ىم٤مل :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

 ُمذُمقمٌ  ومٝمق ،سم٤مًم٤ٌمـمؾ ويتزيـ، اًمٜم٤مس قمٜمد سمذًمؽ يتٙمثر ،قمٜمده ًمٞمس ُم٤م قمٜمده أن ئمٝمر

 . (2)ـ ا.ه زور صمقيب ًمٌس ُمـ يذم يمَم

يـ؟! ٟمٞم٤م، ومٙمٞمػ سم٠مُمقر اًمدِّ  ُِمـ أُمقِر اًمدُّ
ٍ
 وهذا ذم رء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًم٘م٤مهرة.-( ط: ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 4/382) "إقمالم اعمقىمٕملم"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.-( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 83/882) "ذح صحٞمح ُمًٚمؿ"اٟمٔمر:  (2)
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  ٌجاءٌدمٌافًٗالٌمٌٌِ: ...ىم٤مل اإلُم٤مم إًم٤ٌمي ـٌأنٌيٖخذٌادًِؿٌظِؿٌما

ٌفًٍْفؽر ٌثؿٌيًٌْف دتنٌعٌبَمٌَلٌيًطٌـالبسٌا»: ىمقًمف  وحًٌفٌدمٌذفؽٌوظٔداًٌ،ه

؟ ي٠مظمذ صمقب اًمٖمٜمل أو سم٠مٟمف همٜمل، يمٞمػ يتٔم٤مهر إن اًمذي يتٔم٤مهر ُمثالً  :أي،  «رثقيبٌزو

وواىمع إُمر ًمٞمس  ،زيٜمتف ومٞمٚمًٌف ويتٔم٤مهر أُم٤مم اًمٜم٤مس سم٠من هذا ُمـ يمًٌف وُمـ ُم٤مًمف

، وإٟمَم ىم٤مل ر سمَم ًمٞمس ًمف ومٝمق يمالسمس صمقيب زوراعمتٔم٤مه :ومٝمق قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل ،يمذًمؽ

سم٤مب  ـْ ُمِ  ؛وإٟمَم ىم٤مل يمالسمس صمقيب زور ؛صمقيب زور، مل ي٘مؾ يمالسمس صمقب زور يمالسمس

مـٌأجؾٌهذاٌوذاكٌٌٓجيقزٌفًِِّؿٌأنٌاعم٤ٌمًمٖم٦م ذم زضمر هذا اًمذي يتٕم٤مـمك سمَم ًمٞمس ًمف، 

،ٌؾُٔػٌبْاٌإذاٌـانٌأوٌَتََٔاًٌٌوأنٌيًٌْفٌإفٔف،ٌهذاٌوفقٌـانٌبحثاًٌٌيٖخذٌافًِؿٌمـٌـتاٍبٌ

قمزو يمؾ  :ـ سمريم٦م اًمٕمٚمؿُمِ  :رمحٝمؿ اهلل ي٘مقًمقن، ... تفٌثؿٌيًٌْفٌفًٍْفيٖخذهٌبرمٌٌَّـتاباًٌ

ٌـتاباًٌ، إمم ىم٤مئٚمف ىمقلٍ  ٌادًِؿ ٌينق ٌأن ٌحيرم ٌفًٍْفٌهلذا ٌيًزوه ٌثؿ ذا ُم٤م ، هفٔسٌفف

 .(8)هـ .ل اقمـ هذا اًم١ًما ٤مً حييي ضمقاسم

َٔ ادَّع٢ َا يٝظ ي٘:- ََ  ُّ  ذ

اق اًمٕمٚمؿ أصح٤مب اخلٞم٤مٟم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م: ادِّقم٤مء ُم٤م  ـَ اًمٙم٤ٌمئر اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م ُهُّ وُِم

ٌ»: ًمٞمس هلؿ، وىمد ىم٤مل رؾمقُل اهلل  ـٌِ... َظكٌَوَم ََِْٔسٌٌفَفٌٌُفََْٔسٌٌَماٌادَّ أٌٌْ،ِمَّْاٌَؾ ٌَوفَْٔتٌََقَّ

َدهٌُ ًَ َْ ـٌٌََم  .(، قمـ أيب ذر اًمٖمٗم٤مري 68. رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ )«،ٌ...افَّْارٌٌِِم

هقل ُمّمٞم٦ٌم َُمـ أظَمَذ قمٚمًَم ُِمـ همػِمِه ومل يٜمًٌف إًمٞمف أو َهَق سمٕمَض اعم١مًمٗم٤مت ومٞم٤م 

ـَ أٟمقاع اًمنىم٤مت واخلٞم٤مٟم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م.  واًمٌحقث أو أيَّ ٟمقٍع ُِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـَ آٟمؽمٟم٧م. "ؾمٚمًٚم٦م اهلدى واًمٜمقر"اٟمٔمر:  (8)  ُم٠مظمقٌذ ُِم
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ٜمػ  ويمٗمك هبذا احلدي٨م دًٓم٦م قمغم حتريؿ اًمنىم٦ِم واخلٞم٤مٟم٦م وقمغم ذمِّ هذا اًمّمِّ

ؽم واًمًالُم٦م. ًِّ  واحلُٙمِؿ قمٚمٞمف. ٟم٠ًمل اهلل اًم

 ؾٌـٌدم ًمف ًمٞمس ُم٤م دقمقى حتريؿ احلدي٨م هذا ذم: إلُم٤مم اًمٜمقوي ىم٤مل ا

ٌٌبفٌتًِؼٌشقاءٌ،يشءٌٍ  .(8)ا.هـ ٌٌٓأمٌفٌرهٌحؼ 

ُٜعط:- ُّ املتهجَِّس مبا مل   ذ

ـَ اًمتَِّمٌُّع سمَِم مل ُيٕمط، وىمد ىم٤مل رؾمقُل اهلل  ٌ»: وهق ُِم ـٌِ... ٌَدْظَقىٌادََّظكٌَوَم

اِذَبةًٌ ثَّرٌٌَـَ َُ َٔتَ
ٌٌْهِبَاٌفِ َِّةًٌٌإٌٌَِّٓاهللٌٌََُّيِزْدهٌٌََُل (، قمـ صم٤مسم٧م سمـ 882. رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ )«...ٌؿِ

٤مك  حَّ  .اًمْمَّ

  هقٌظامٌدمٌـؾٌدظقىٌيتنٌَّعٌىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي

أوٌِظِؿٌؾ سمف ُمـ همػمه، أو ٟم٥ًم يٜمتٛمل إًمٞمف، ُمـ ُم٤مل لت٤مل ذم اًمتجٛمُّ ، هباٌادرءٌبَمٌَلٌيًط

أٟمَّف  ، وم٘مد أقمٚمؿ محِتف،ٌأوٌديـٌييٓرهٌوفٔسٌهقٌمـٌأهِفٌيتحذٌبفٌوفٔسٌهقٌمـ

 .  (2)ا.هـ  همػم ُم٤ٌمرك ًمف ذم دقمقاه، وٓ زاك ُم٤م ايمتًٌف هب٤م

ُّ ايهرب-  :ٚايصُّٚز ذ

ـَ اًمٙمذب ـَ اًمٙم٤ٌمئر اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م ه١مٓء اخلقٟم٦م: أنَّ صٜمٞمٕمٝمؿ ذًمؽ ُيٕمدُّ ُِم  وُِم

، طمٞم٨م أنَّ اًم٤ًمرق اخل٤مئـ يٜم٥ًم اًمٗم٤مئدة إمم ٟمٗمًف، وهل ًمٞم٧ًم ًمف، وهذا قملُم واًمزور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 2/22) "ذح صحٞمح ُمًٚمؿ"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.-( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 2/823) "ذح صحٞمح ُمًٚمؿ"اٟمٔمر:  (2)
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٥ُم ؿمٞمئ٤مً ًمٜمٗمًف قمغم ُم٤م هق  اًمٙمذب، ًِ ٕنَّ اًمٙمذب: هق قمدم ُمٓم٤مسم٘م٦ِم اًمقاىمع، ومٝمق يٜم

 ٌع سمَم مل ُيٕمط، ومٝمق زوٌر ويمذٌب.ظِمالف اًمقاىمع، وهذا ادِّقم٤مء ُم٤م ًمٞمس ًمف، وهق شمِمٌُّ 

 ُمِمٝمقرٌة ُمٕمٚمقُم٦م.وأدًم٦ٌم حتريؿ اًمٙمذب يمثػمٌة 

ُّ اخِلَداع:-  ذ

ـَ اًمٙم٤ٌمئر اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م ه١مٓء اخلقٟم٦م: اخِلداع، ٕنَّ اخلداع: هق إٟمزال اًمٖمػم  وُِم

 قمَمَّ هق سمّمدده سم٠مُمٍر ُيٌديف قمغم ظمالف ُم٤م لٗمٞمف.

واخل٤مئـ اًم٤ًمرق ُيٌدي ًمٚمٜم٤مس أنَّ هذا اًمٙمالَم أو هذا اًمٌح٨َم أو اًمت٠مًمٞمػ ُِمٜمف هق، 

 ًمٖمػِمِه. ومٕمٜمده ٟمقٌع ُِمـ أٟمقاِع اخِلداِع. ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.وُلٗمل أن يٙمقَن 

واخِلداُع ُِمـ أفمٝمر صٗم٤مِت اعمٜم٤موم٘ملم، يمَم سملمَّ اهلل شمٕم٤ممم ذًمَِؽ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ، وىمد 

ف، وذمَّ أهَٚمف. ُمف اًمنمع، وذُمَّ  طمرَّ

َُد مبا مل ٜؿعٌ:- ُٜخ ُٜخّب إٔ  ََٔ ٜؿسح ٚ  ُّ  ذ

ُد حتريَؿ هذه اًمٗمٕمؾ اخلٌٞم٨م أنَّ اًم٤ًمرق اخل٤مئـ طملم يٜم٘مؾ قمـ همػمه وٓ  ومِم٤َّم ي١ميمِّ

يٜمًٌف إًمٞمف، أو ينق سمحث٤ًم أو ُم١مًمَّٗم٤ًم أو اسمتٙم٤مراً وٟمحق ذًمَِؽ؛ وم٢مٟمَّف حُي٥مُّ أن حُيَٛمَد قمغم 

د أصح٤مسمف سم٤مًمٕمذاِب، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ف اهلل شمٕم٤ممم وشمققمَّ ٹ  ﴿ذًمَِؽ وهق ًمٞمس ًمف، وهذا ُم٤م ذُمَّ

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  

 .[811]آل قمٛمران: ﴾ڃڃ  چ  چ  چ  چ
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 ـُ  احل٤مومظُ ىم٤مل ـَ سمَم مل ُيٕمٓمقا، يمَم  : يمثػمٍ  اسم يٕمٜمل سمذًمَِؽ اعمرائلم اعمتٙمثِّري

ا،ٌََلٌ»: ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم، قمـ اًمٜمٌلِّ  ثََّرٌهِبَ َُ َٔتَ
اذَِبًةٌفِ ـَ ٌادَّظكٌَدظَقًةٌ ـِ ٌَم َّٓ ٌإِ َيِزْدُهٌاهللُ

َِّةًٌ ٌٌْبََِمٌٌادُْتََنٌِّعٌُ». وذم اًمّمحٞمحلم أيْم٤مً: «ؿِ ًْطٌٌَََل  .(8)ا.هـ «ُزورٌٌٍَثْقيَبٌٌْـَالَبِسٌٌُِي

 واًمٔم٤مهُر ؿمٛمقهل٤م ًمٙمؾِّ َُمـ طمّمؾ ُمٜمف ُم٤م  وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مي :

٥ٌَِم، ومَٛمـ وَمِرَح سمَم وَمَٕمَؾ  ًَّ ٜمتُْف قمٛمالً سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ، وهق اعمٕمتؼم دوَن ظمّمقص اًم شمْمٛمَّ

ـَ اًمٕمذاب ا.هـ   . (2)وأطم٥مَّ أن حُيَٛمَده اًمٜم٤مس سمَم مل يٗمٕمؾ ومال حتًٌٜمَّف سمٛمٗم٤مزٍة ُِم

  هذه أي٦ُم ... ومٞمٝم٤م شمرهٞم٥ٌم  :وىم٤مل اًمٕمالُم٦م مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل

ـَ اإلساِر قمغم اًم٘م٤ٌمئِح، واًمَٗمَرِح هِب٤َم، وحم٦ٌَِّم اعمَدِح سمَِم  ًمٚمٛم١مُمٜملم قمَمَّ ُذمَّ قمٚمٞمف أهُٚمٝم٤م ُِم

ـَ اًمٗمْم٤مئؾ، ويدظمُؾ ذم   . (4)ًمَِؽ اعمراؤون اعمتٙمثِّرون سمََِم مل ُيٕمٓمقا ... ا.هـ ذقمرا قمٜمف ُِم

ُر ُمٜمف، وُِمـ ُمًَٚمِٙمِف ومٝمذه إدًم٦م وهمػمه٤م يمثػٌم شمذمُّ هذا اًمّمِّ  ، اًمًٞمئٜمػ، وحتذِّ

 . ومٚمتٙمـ أظمل ـم٤مًم٥َم اًمٕمٚمؿ طمذرًا ُِمـ اًمقىمقع ذم هذا اعمرض اخلٓمػم

َٝا١ِْ ايع١ًُٝ: َِٔ ُصَٛز ايطَّسق١ِ ٚاخِل  * 

 ُِمـ صقِر اخلٞم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وهىم٦ِم اعم١مًمٗم٤مت، ٟمجٛمٚمٝم٤م ومٞمَم يكم: هٜم٤مك صقٌر قمديدة

 إمم اًم٘م٤مئؾ.اًمّمقرة إومم: اًمٜمَّ٘مؾ سمدون قمزٍو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من 8/261) "شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"اٟمٔمر:  (8)

( ط: 8/384) "ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمَّل اًمدراي٦م واًمرواي٦م ُِمـ قمٚمِؿ اًمتَّٗمًػم"اٟمٔمر:  (2)

 سمػموت.-ذيم٦م دار إرىمؿ 

ـُ اًمت٠مويؾ"اٟمٔمر:  (4)  سمػموت.-( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 2/331) "حم٤مؾِم
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  .ُمؾ ًمٚمٗمٙمرة دون اإلؿم٤مرة إمم ص٤مطمٌٝم٤ماًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م: آىمت٤ٌمس اًمٙم٤م

اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م: أظمذ سمح٨ٍم ُِمـ ُمقوقٍع ُِمـ يمت٤مٍب، وإومراده ذم يمت٤مٍب، صمؿَّ يرؾمؿ 

شمف شم٠مًمٞمػ ومالٍن !!، دون اإلؿم٤مرِة قمغم اًمٖمالف سم٠مٟمَّف ُمًتؾٌّ ُِمـ يمت٤مب يمذا.  قمغم ـمرَّ

ْٚمِخ.: اًمٜمَّ٘مؾ اًمّمقرة اًمراسمٕم٦م ًَّ ك سم٤مًم  اًمٙم٤مُمؾ، وهق ُم٤م ُيًٛمَّ

 : اًمٙمت٤مسم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، وذاء ُم٤م ُيٙمت٥م.اًمّمقرة اخل٤مُم٦ًم

اًمٙمت٤مب سم٤مؾمٛمف دون أن  ريٍؼ يٙمتٌقن ًمف، صمؿَّ ُلرضمقن: ضمٕمُؾ وماًمّمقرة اًم٤ًمدؾم٦م

طمتَّك وإن ذيمر أؾمَمءهؿ وم٢منَّ اًمٙمت٤مب ٓ يّمٚمح أن لرج -يذيمر أٟمَّف ُِمـ صٜمٞمٕمٝمؿ، 

أٟمَّف ُِمـ شم٠مًمٞمٗمف، وهذا ُِمـ أسمِمع اخلٞم٤مٟم٤مت، وإقمَمل ومٞمقهؿ ًمٚمٜم٤مس  -سم٤مؾمٛمف أصالً 

ُم٦م اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م سمٕمُض َُمـ ُيٜم٥ًم إمم اًمٕمٚمؿ، وؾمٞم٠ميت إيْم٤مطمف وسمٞم٤من طمٙمٛمف ُمـ  اعمحرَّ

 يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًم٤ٌمب اًم٘م٤مدم إن ؿم٤مء اهلل.

ف ومٞمف سم٤مًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من، سمٕماًمّمقرة اًم٤ًم ٦م: أظمُذ اًمٙمت٤مب سم٠ميمٛمٚمف، ًمٙمـ يتٍمَّ

 ٤موم٦م، وشمٖمٞمػم سمٕمض إؾم٤مًمٞم٥م، وٟمحق ذًمَِؽ.واحلذف واإلو

ـَ اًمٕمٚمَمء، ًمٞمس ُِمـ يمت٤مب هذا اًمٕم٤ممل؛ وإٟمَم اًمّمقرة اًمث٤مُمٜم ٦م: أن يٜم٘مَؾ يمالُم٤مً ٕطمٍد ُِم

ُِمـ يمت٤مِب رضمٍؾ آظمر يٜم٘مؾ قمـ هذا اًمٕم٤ممل، ويٕمزو إمم اعمّمدر اًمذي قمزاه ص٤مطم٥م 

ـَ اًمٜم٤مىمؾ إول.  اًمٜم٘مؾ إول، دون ذيمره أٟمَّف اؾمتٗم٤مده ُِم

قل: ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمذا ويمذا، صمؿَّ أذيمر ُمّمدر يمالُمف ُِمـ يمت٤مسمف اًمذي ُمثالً: أىم

ـْ يمت٤مسمف، وإٟمَم ُِمـ همػمه اًمذي  ذيمره اًمٜم٤مىمؾ قمٜمف، وأٟم٤م مل أـمَِّٚمع قمغم يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم ُِم

ٟم٘مؾ قمٜمف، دون أن أقمزو إمم اًمٜم٤مىمؾ قمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم؛ وم٠مُوِهُؿ ًمٚمٜم٤مس أٟمَّٜمل ٟم٘مٚمتف ُِمـ 

ٞمس يمذًمَِؽ. ومٝمذه ظمٞم٤مٟم٦ٌم؛ ويٗمتْمُح أصح٤مهُب٤م يمثػماً، أصؾ يمت٤مب ؿمٞمخ اإلؾمالم، وًم

 :صمالث ضمٝم٤متظمّمقص٤ًم ُِمـ 



ٌَْح٨ِم َواًمت٠َّمًمِٞمػ    خِلَقِض هِمََمِر اًم

 

280 

 

 ومال يدري قمٜمف. -ُمثالً –اجلٝم٦م إومم: طملم ُي٠ًمل قمـ يمت٤مب ؿمٞمخ اإلؾمالم 

ف دون  -ُمثالً –اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أنَّ اًمٜم٤مىمؾ قمـ ؿمٞمِخ اإلؾمالم  ىمد يٜم٘مؾ اًمٙمالم سمٜمّمِّ

ف ومٞمف سمزي٤مدٍة أو ٟم٘مّم٤من  ٍف، وىمد يتٍمَّ دون إيْم٤مٍح ًمذًمَِؽ، وىمد ُيٕمؼمِّ قمٜمف شمٕمٌػمًا شمٍمُّ

وم٘مط، وىمد ي٘مع ذم سمٕمِض إوه٤مم، ومٞمتٌَِّٕمف هذا اخل٤مئـ قمغم ذًمَِؽ دون ؿمٕمقٍر، ومٞمُٗمَْمح 

ُم٤مً قمغم  ُم٤مً قمٚمٞمف، أو يم٤من يمت٤مسمف ُمت٘مدِّ سم٠مٟمَّف ٟم٘مٚمف قمـ ٟم٤مىمٍؾ، ٓ ؾمٞمَم إذا يم٤من اًمٜم٤مىمؾ قمٜمف ُمت٘مدِّ

 .يمت٤مسمف، أو يم٤من ُمِمٝمقرًا أيمثر ُمٜمف، وٟمحق ذًمَِؽ 

اجلٝم٦م اًمث٤مًمث٦م: أن ُلٓمِئ اًمٜم٤مىمُؾ إول ذم اًمٕمزو إمم اعمّمدر أو اًمرىمؿ، ومٞمتٌٕمف اخل٤مئـ 

 قمغم ذًمَِؽ، ومٞمُٗمْمح.

ـَ إئٛم٦ِم قمـ ٟم٤مىمٍؾ أن يٕمزو إمم هذا  ـَ إدب أٟمَّف إذا ٟم٘مؾ يمالُم٤ًم إلُم٤مٍم ُِم وهلذا؛ ُِم

 يٕمٜمل ًمٚمٜم٤مىمؾ.–اًمٜم٤مىمؾ قمـ اإلُم٤مم، وي٘مقل يمَم ذم يمت٤مب يمذا 

ق سملم ىمقهلؿ: ىم٤مل اإلُم٤مم ذم يمت٤مسمف يمذا؛ ومٝمذا يٙمقن قمزواً ًمٙمت٤مِب اإلُم٤مم وقمٚمٞمف ومٞمُٗمرَّ 

 ٟمٗمًف.

وسملم ىمقهلؿ: ىم٤مل اإلُم٤مم يمَم ذم يمت٤مب يمذا؛ ومٝمذا يٙمقن قمزوًا ًمٚمٙمت٤مب اًمذي ٟم٘مؾ 

 ص٤مطمٌف قمـ ذًمَِؽ اإلُم٤مم.

؛ وم٢مٟمَّؽ "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: إذا ٟم٘مٚم٧َم يمالُم٤مً ًمِمٞمخ اإلؾمالم ُمـ 

!؛ "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"، وٓ شم٘مؾ: ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"شم٘مقل: يمَم ذم 

ٕنَّ اعمجٛمقع ًمٞمس ُِمـ قمٛمِٚمِف؛ وإٟمَم هق ُِمـ مجع اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٜمجدي 

. 

ـَ اخلٞم٤مٟم٦ِم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ٤م، : اًمزي٤مدة قمغم اًمٜمَّ٘مؾ دون اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٦ماًمت٤مؾمٕماًمّمقرة  هذه ُِم

 :ٞمئ٦م، ُمٜمٝم٤مْمٝمؿ يدومٕمف إمم ذًمؽ أُمقٌر ؾمإذ سمٕم
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ـ ، وهمػم ذًمؽ ُمًمٚمٛمٜم٘مقِل قمٜمف سم٠مٟمف ذو ُمٜمٝم٩م ُمٜمحٍؾ، و ُمٕمت٘مٍد وم٤مؾمد: اَت٤مٌم أوًٓ 

 .اًمتٝمؿ اعمُْٚمَّم٘م٦م سم٤معمٜم٘مقل قمٜمف

 .ًمٕمٛمؾ ىمد مجع إمم اخلٞم٤مٟم٦م آَت٤مم، و سمئس اًمٕمٛمالنو ص٤مطم٥م هذا ا

، و ٟم٘مالً قمـ ومالنذم يمقٟمف يمالُم٤مً و  -اعمَِزْيِد قمٚمٞمف-صم٤مٟمٞم٤مً: اًمتٖمرير سم٤معمتٚم٘مل ًمٚمٛمٜم٘مقل 

قن ُمٜمٝمج٤ًم ُُمٓمََّرطم٤مً ، و اًمذيـ يٜمٝمجٞمٝم٤م يمثػٌم ُمـ اعمِمتٖمٚملم سم٤مًمت٠مًمٞمػهذه يمثػمًا ُم٤م ي٘مُع وم

 .سملم ىمقُمٝمؿ

 .وه١مٓء مجٕمقا: ظمٞم٤مٟم٦ًم، و يمذسم٤مً، و شمٖمريرًا، و اهلل اعمًتٕم٤من

 .اًمٜمَّْ٘مُص ُمـ اًمٜمصِّ إظمالًٓ سمف :اًمٕم٤مذةّمقرة اًم

تَمُمف ويمَمًمِف حمَٛمَدٌة وُمٜم٘م٦ٌم،  اإلْٟم٘م٤مُص ُمٜمف ٗمْمالء أن ٟم٘مَؾ اًمٙمالم سمُُمتَٕم٤مَرٌف ًمدى اًم

 .أقمٔمؿُ يمقهنَم ذم اًمٕمٚمقم أؿمدُّ وؾمقٌء وُمذُم٦م ، و

ـْ ىمٚم٧َّْم أُم٤مٟمتف َٗم٧ْم دي٤مٟمتف إمم سَمؽْمِ اًمٜمُّ٘مقل، ووَمتِْؼ اًمٙمالم، ، و وٕمُ قَمَٛمَد سمٕمُض ُم

 .إظمالًٓ سمف، و إوم٤ًمدًا عمٕمٜم٤مه

هؿ إمم هذا اًمّمٜمٞمع اعمَِِم و  :اًمٕم٘مؾ أؾم٤ٌمب قمغم رأؾمٝم٤م اصمٜم٤منلْم قمٜمد أوزم اًمٜمُّٝمك وضمرَّ

اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٜم٘مقل سم٤ٌمقم٨ِم احلًد،  ، ومٙمؿ رأيٜم٤م أىمقاُم٤ًم أظمٚمقا سم٤مُٕم٤مٟم٦مإول: احلًدُ 

، و ًمٙمـ ذم زُمـ شمٓمقيع اًمٕمٚمؿ ًمألهقاء ذا ُمع شمزيمٞم٦ِم اًمٕمٚمؿ ًم٘مٚم٥ِم ص٤مطمٌف ٓ يتٗمُؼ و

ْث و  .ٓ طمرج سمٛمٗم٤مؾمد ذويفطمدِّ

تَِْمَٝمَد سمف قمغم ُمٜمحًك وم٤مؾمد، ٤مدقم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملمٞم٤مٟم٦م واعمخ: اخلاًمث٤مي ًْ ، ُيٌؽَْمُ يمالٌم ًمٞمُ

تََدلِّ سمف قمٚمٞمف ، وذم مت٤مِم اًمٙمالمِ ٟمِحٚم٦ٍم قمقضم٤مءو ًْ  .َٟمْ٘مٌض ًمٚمُٛم

 .و ُُمٕم٤مِذُ احل٤مل سمّمػم سم٤معمُراد

 شمٖمٞمػُم اعمُراد.، وشَمٜمْٙمٞمُس اًمٗمٝمؿِ  ٤مدي٦م قمنمةاحل
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٤مً همػَم ذي ٟم٘م إظمالٌل سم٠مُم٤مٟم٦م اإليْم٤مح، ومٞم٠ميت ٙمـ يٕمؽميف ًمٍص وىمد يٙمقن اًمٜم٘مُؾ شم٤مُمَّ

 .اًمٜم٤مىمُؾ ؿم٤مرطم٤مً اًمٜم٘مَؾ، يم٤مؿمٗم٤ًم قمـ ُمٕمٜم٤مه همٚمٓم٤مً وظمٓم٠مً 

 وهذا ىمد يٙمقن قمٛمدًا وىمد يٙمقن ظمٓم٠ًم.

قمٚمٞمٝم٤م ص٤مطم٥ُم اًمٙمالم : قمدُم اعمُراقم٤مة ًمالصٓمالطم٤مت اًمتل َدَرَج اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة

 :٘ملم، وُمٕمروم٦ُم اصٓمالطم٤مت اعم١مًمػ ُمـ ظمالل ـمرياعمٜم٘مقِل قمٜمف

، و ُيراقمك ذًمؽ، و شمٌٞمٞمٜمف، يمَم هق اعمٕمت٤مد ُمـ أئٛم٦م اًمٕمٚمؿإومم: إيْم٤مطُمف 

 ؾ.صٓمالح اعمُِْمِٙمؾ ومٝمق حمؾُّ اًمزًمآ

 أو ٟمحقاً ... . ،اًمث٤مٟمٞم٦م: ُم٤م قمٚمٞمف ُمذه٥ُم اًمٕم٤ممل ؾمقاًء: قم٘مٞمدًة، أو وم٘مٝم٤ًم، أو طمديث٤مً 

 .(8) ، و اًمٌُٕمد قمـ اخلٞم٤مٟم٦ِم ومٞمفطم٤مت يم٤مٍف ذم وَمن أُم٤مٟم٦ِم اًمٜم٘مؾِ ومٛمراقم٤مة آصٓمال

 ايع١ًُٝ: أضباب ايطَّسق١ ٚاخلٝا١ْٔ َِ* 

٦م، واًمٕمٛمؾ اًمٗم٤مؾمد، وهل يمثػمٌة، اقمٞم٦ٌم ًمٚمقىمقع ذم هذه اعمٝمٜم٦م اخلٌٞمثهٜم٤مك أؾم٤ٌمٌب د

 إٓ أٟمَّٜمل ؾم٠مذيمر أؿمٝمره٤م وأوؾمٕمٝم٤م، ُمـ ذًمؽ:

 : ىمٚم٦َّم اإلظمالص، إن مل يٙمـ قمدُمف.إول

 : ىمٚم٦َّم اًمّمدق ُمع اهلل، إن مل يٙمـ قمدُمف.اًمث٤مي

 اًمديٜمل.اًمث٤مًم٨م: وٕمػ اًمقازع 

اًمراسمع: احلًد، وهق داٌء قُمْم٤مٌل ومت٤َّمك، يٗمتِؽ ص٤مطمٌف طمتَّك جيٕمٚمف ذم قمداد 

اعمج٤مٟملم، ُمع طمْمقر قم٘مٚمف، وذًمَِؽ ًمقىمققمف ذم ُمٜمٙمراٍت وُمٙم٤مسمراٍت، وأُمقٍر ىمٌٞمح٦ٍم، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـَ اًمّمقرة اًمت٤مؾمٕم٦م طمتَّك إظمػمة ُم٠مظمقذٌة ُِمـ رؾم٤مًم٦م:  (8) ًمٕمٌد اهللِ  "إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م"شمٜمٌٞمٌف: ُِم

 سمـ ؾمٚمٞمَمن اًمُٕمتَٞمِّؼ. سمتٍمٍف يًػٍم.
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 وؾمٗمٍف وـمٞمٍش قمغم اعمحًقد وُم٤م ي٘مقم سمف ُِمـ 
ٍ
اً، ُمع سمٖمٍل واقمتداء وشمٍموم٤مٍت ؾمٞمئ٦ٍم ضِمدَّ

 يمٌػٍم، ووٞمٍؼ ًمٞمس ًمف  اجلٝمقد اعم٤ٌمريم٦م، صمؿَّ 
ٍ
هق ذم قمذاٍب ُمريٍر، ووٜمٍؽ ؿمديٍد، وسمالء

 خمرج ُمٜمف إٓ أن يِم٤مء اهللُ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم. ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

، ومٞمُ٘محٙمؿ ٟمٗمًف  ِـّ ر ذم هذا اًمٗم اخل٤مُمس: اًمٕمجُز اًمٕمٚمٛمل، وقمدم اًم٘مدرة قمغم اًمتٛمٝمُّ

ٟمٗمًف، ومٞمنق اًمٌحقث، ذم أُمٍر ٓ حُيًٜمف، صمؿَّ يْمٓمّر إمم أن ُي٘مٚمد همػمه، ومٞمٜمًٌف إمم 

 ولقن ذم اًمٕمٚمقم.

ؾ، طمٞم٨ُم أٟمَّف ىمد شمٙمقن ًمف ىمدرٌة قمغم اًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ، ًمٙمٜم ًَ ٌتغم ُمُ  فاًم٤ًمدس: اًمَٙم

ِؾ، ومٚمٞم٧ًم ًمف مه٦َّم ًَ وٓ ٟمِم٤مط ذم اعمرور قمغم اًمٙمت٥م، وشمّمٗمُّح إوراق، وإظمراج  سم٤ِمًمَٙم

ـَ اًمٌٓمقن، ُمع اًمتٜم٘مٞمح، واًمتٝمذي٥م، واًمّمؼم قمغم حتّم ٞمؾ اًمٗم٤مئدة، وقمغم يمٜمقز اًمٕمٚمؿ ُِم

سمٙمؾِّ ؾمٝمقًم٦ٍم اعمٕمٚمقُم٦م شمّمؾ إًمٞمف ٤ًمقم٤مت اًمٓمقيٚم٦م، سمؾ يريد أن اعمُٙم٨م ذم اعمٙمت٦ٌم اًم

 قمٞم٤مذاً سم٤مهلل ُِمـ ذًمَِؽ.وارشمٞم٤مٍح ـم٤مزضم٦م ـمري٦م، ومٞمٚمج٠م إمم اًمنىم٤مت واخلٞم٤مٟم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

سمٕمَض اًم٤ٌمطمثلم واعم١مًمٗملم  -ُمثالً –اًم٤ًمسمع: طُم٥مُّ اًمتٜم٤مومس ذم يمثرِة اعم١مًمَّٗم٤مت، ومػمى 

اخلٛمًلم ُم١مًمٗم٤مً، وٟمحق ذًمَؽ، ومٞمدقمقه ذًمَِؽ إمم اعمٜم٤موم٦ًم وصٚم٧م ُم١مًمٗم٤مَتؿ إمم ومقق  ىمد

ٓ قمـ ؾم٤ٌمٍق إمم اخلػم، ورضم٤مء ٟمٗمع اًمٜمٗمس وٟمٗمع اعمًٚمٛملم اسمتٖم٤مء ُمرو٤مت اهلل وإٟمَم 

ٕضمِؾ اعمُٙم٤مصمرِة، وأن ُي٘م٤مل: ومالٌن قمٜمده ُم١مًمٗم٤مٌت يمثػمٌة أيمثر ُِمـ ومالٍن، وٟمحق ذًمؽ، 

ة طمًدهُمع ىمٚمّ -ومٞمدقمقه ذًمَِؽ  إمم هىم٦م  -٦م إظمالصف وصدىمف ووٕمػ إيَمٟمف وؿمدَّ

سمٕمض اًمٌحقث واعم٘م٤مٓت وٟمًٌتٝم٤م إًمٞمف، واًمقىمقع ذم اخلٞم٤مٟم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وهذا طم٤مصٌؾ 

 إؾم٤ٌمب ًمٚمقىمقع ذم هذه اًمٌْم٤مقم٦م اخل٤مهة. سمرزسمٙمثرٍة، ويٙم٤مد أن يٙمقن ُِمـ أ

ؾ  اعم١مًمٗم٤متاًمث٤مُمـ: اًمٓمَّٛمُع ذم طمّمقل اعم٤مل، ومٞمح٤موُل ضُمٝمدًا إٟمج٤مز سمٕمِض  ًمٞمتحّمَّ

٤مر وأهؾ اًمثرى، ؾمٌٞمالً ًمف إمم اًمِمٝمرة سملم اعم١ًمو قمغم احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م، وًمتٙمـ ًملم واًمتجَّ
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شم٥م اًمدٟمٞمقي٦م، وٟمحق ذًمَِؽ، ومٞمٚمج٠م  ـَ اعمٜم٤مص٥م واًمرُّ ـَ اعم٤مل، أو ٟمققم٤مً ُِم ًمٕمٚمَّف جيد ؿمٞمئ٤مً ُِم

ًة سم٤مخلٞم٤مٟم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ٟم٠ًمل اهلل ـَ اعمنوىم٤مت، حمِمقَّ   اًمًالُم٦م.إمم إظمراج قمديٍد ُِم

ـَ رضم٤مِل  ر اهلل قمٚمٞمف ُِم اًمت٤مؾمع: قمدم اعم٤ٌمٓة سم٤مًمٗمْمٞمح٦م، وقمدم اؾمتِمٕم٤مر َُمـ يًخِّ

اًمٕمٚمؿ ومٞمٙمِمػ قمقاره، وهيتؽ ؾِمؽمه، وئمٝمر ُم٤ًموئف، ويٗمْمحف سملم اعمِم٤ميخ  واًمدقم٤مة 

 ومٌٕمدم اعم٤ٌمٓة وآؾمتِمٕم٤مر ي٘مقم هبذه اعمٝمٜم٦م اخلٌٞمث٦م.وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، 

مم، واؾمتِمٕم٤مر اًمقىمقف سملم يديف، واخلقف ُمٜمف، وُِمـ اًمٕم٤مذ: قمدُم ُمراىم٦ٌِم اهلل شمٕم٤م

ِة أظمذه وسمٓمِمف، وم٢منَّ اًم٤ًمرق اخل٤مئـ ٓ ي٘مدم قمغم هذا اًمٗمٕمؾ اًم٤ٌمـمؾ  أًمٞمؿ قم٘م٤مسمف، وؿمدَّ

 إٓ ًمٗم٘مدان ُم٤م ُذيمَِر، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.

ـَ اخلزي واًمٗمْمٞمح٦م  ر ذم قمقاىم٥م إُمقر، وُم٤م حيّمؾ ًمٚمخ٤مئٜملم ُِم وًمق أنَّ إٟم٤ًمٟم٤ًم ومٙمَّ

ة ذم  اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وُم٤م حيّمؾ هلؿ ُِمـ همْم٥م اجل٤ٌمر وسمٓمِمف، وُِمـ أًمٞمؿ قم٘م٤مسمف وؿمدَّ

أ أسمداً قمغم هذا اًمٗمٕمؾ.  أظمذه، عم٤م دمرَّ

ر أٟمَّف ٓ ُي٘مٌؾ أيُّ قمٛمٍؾ إٓ إذا يم٤من ومٞمف اإلظمالص واًمّمدق وُمقاوم٘م٦م  وًمق أٟمَّف ومٙمَّ

 اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل، عم٤م أىمدَم قمغم هذا اًمٗمٕمؾ.

ر أنَّ ا ب إمم اهلل، واسمتٖم٤مء ُمرو٤مشمف، وًمق أٟمَّف ومٙمَّ ًمٌح٨َم واًمت٠مًمٞمػ اعم٘مّمقد ُمٜمف اًمت٘مرُّ

ث ٟمٗمًف  ٤ًم ًمٞمس ُمِمقسم٤مً سم٤معمٕم٤ميص، عم٤م طمدَّ واًمٗمقز سمجٜمتف، وأٟمَّف ٓ يٜمٗمٕمف إٓ إذا يم٤من ـمٞمٌِّ

 هبذا اًمٗمٕمؾ ومْمالً قمـ أن ي٘مدَم قمٚمٞمف.

ـَ اًمقىمقع ذم هذا  ومٚمٜمحذر ُمٕم٤مَذ ـمالَب اًمٕمٚمؿ ُِمـ هذه إؾم٤ٌمب اخلٓمػمة، وُِم

رِض اًمٗمت٤َّمك، وًمٜمخٚمص اًمٕمٛمَؾ هلل شمٕم٤ممم، ٟمرضمق سمف رو٤م اهلل واًمٗمقز سمجٜمَّتف، واهلل اعم

 اعمًتٕم٤من، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ.
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 * ٚاِدُبٓا ُتذاٙ ايطُّسَّام ٚاخل١ْٛ:

اق اًمٌحقث واعم١مًمٗم٤مت اخل٤مئٜملم، وٓ يٙمقن ذًمَِؽ  ٓ سُمدَّ ُِمـ ُمقىمٍػ طم٤مؾمٍؿ دُم٤مه هَّ

 ث ضمقاٟم٥م:إٓ ُِمـ صمال

ِع. ْ  اجل٤مٟم٥م إول: ضم٤مٟم٥ُم اًمنمَّ

 وزم.٥ُم اًمث٤َّمي: ضم٤مٟم٥ُم اًم٘م٤مٟمقن اًمدّ اجل٤مٟم

 اجل٤مٟم٥م اًمث٤مًم٨م: ضم٤مٟم٥ُم اجلٛمٝمقر.

ع؛ ومٝم- ٤م ضم٤مٟم٥ُم اًمنمَّ قمّل أُمَّ َ احلُٙمَؿ اًمنمَّ ذم ذًمَِؽ، يمَم ىمد ؾمٌؼ، وأن  ق أن ُٟمٌلمِّ

ف  َ همِمَّ ٟمٜمّمح سم٤مًمٌُٕمِد قمـ هذا اًمِٗمٕمِؾ، وأن ٟمٜمّمَح َُمـ اسمتكَُم هبذا اعمرض اخلٓمػم، وأن ٟمٌلمِّ

 وظمٞم٤مٟمتف إذا مل يٜمتّمح، ويرّد إُم٤مٟم٦َم إمم أهٚمٝم٤م.

وًم٦م أن- وزم؛ ومٞمج٥م قمغم اًمدَّ ٤م ضم٤مٟم٥م اًم٘م٤مٟمقن اًمدَّ  شمًػمقمغم ُم٤م طمّمؾ سمٞمٜمٝم٤م وأُمَّ

ور  واحلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م، وُمراىم٦ٌم ، ٝمؿُِمـ ُمراقم٤مة طم٘مقىمِ واعم١مًمٗملم وسملم أصح٤مب اًمدُّ

شُمٗمِرَض قمٚمٞمٝمؿ اًمتَّٕمزيرات، وشم٠مدِّهبؿ وُمت٤مسمٕم٦م َُمـ جيٜمل قمغم اعم١مًمٗم٤مت اعمقدقم٦م قمٜمده٤م، و

 ، سمَم يٙمقن رادقم٤مً هلؿ، وقمٔم٦ًم ًمٖمػمهؿ ُِمـ أن يًٚمٙمقا هذا اعمًٚمؽ اًم٤ٌمـمؾ.شم٠مدي٤ًٌم ذقمٞم٤َّمً 

٤م ضم٤مٟم٥م اجلٛمٝمقر؛ وم٢مٟمَّف يٜمٌٖمل - هلؿ أن ُي٘م٤مـمٕمقا ؾم٤مئر اًمٙمت٥م اعمنوىم٦م وأن وأُمَّ

وأن يِمٝمروا أيَّ يمت٤مٍب ُمنوٍق إٓ ًمٌٞم٤من أٟمَّف ُمنوق، يٕمتٛمدوا قمغم إصؾ، وأن ٓ 

ضمر هلذا اًمّمٜمػ، وإن اؾمتُدقمل إُمر هلجره ويم٤من ذم ذًمَِؽ  ي٘مقُمقا سم٤مًمٜمّمح واًمزَّ

 وه طمتَّك يتقب إمم اهلل شمٕم٤ممم.ُمّمٚمح٦م هجر
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 حسَاْ٘ ايكبٍٛ ٚاالْتؿاع، ٚتٓؿري ايكًٛب َٓ٘:ازم اخلا٥ٔ، ٚايطَّ* إمخاُد اهلل تعاىل يرنس 

ٜمِػ وأُمث٤مًمِِف أٟمَّف حَيطُّ ُِمـ ىمدرهؿ، وَلٛمُؾ ذيمَرهؿ ذم  ؾمٜم٦َُّم اهلل شمٕم٤ممم ذم هذا اًمّمِّ

، وٓ يٜمٗمٕمٝمؿ هب٤م اًمٜم٤مس، وحيرُمٝمؿ اًم٘مٌقل قمٜمد اًمٜم٤مس، وٓ يٜمٗمع هبؿ وٓ سمٛمنوىم٤مَتؿ

ًة ُِمـ صٜمٞمٕمٝمؿ.، سمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرة  جيٕمؾ اًم٘مٚمقب ٟم٤مومرًة قمٜمٝمؿ، ُمِمٛمئزَّ

  ـَ شمٞمٛمٞم٦م–ًمِمٞمخٜم٤م ي٘مقل رضمالً  وؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ   -يٕمٜمل اسم

ٌ:اًمِمٞمخ وم٘م٤مل .ٟمًٞمف :ىم٤مل أو ،افَْدٌمًرؾةٌاهللٌشٌِف اًمدراهؿ ٟم٘مد ذم اًمرضمؾ ظم٤من إذا

 .(8)ا.هـ  افًِؿٌمًائؾٌدمٌورشقففٌتًاػٌاهللٌخانٌمـٌهُذا

 وهٙمذا ؾمٜم٦َُّم اهلل ومٞمٛمـ أهم٤مر قمغم يمت٥ُِم اعمّمٜمِّٗملم، ىم٤مل اإلُم٤مُم اًمًٞمقـمل :

ـَ اعم١مًمِّٗملم أن ُلٛمَؾ ذيمُرُه، وِذيمُر يمِت٤مسمِِف، وُيٕمدَم اًمٜمَّٗمُع سمف ذم اًمدٟمٞم٤م إمم  ومل ي١مدِّ إُم٤مٟم٦َم ُِم

 .(2)هـ يقِم ُمآسمِِف ا.

ف ًم٤ًمرق سمٕمض يمتٌف- وىم٤مل  : إن يم٤من ؾم٤مرىم٤ًم ؾم٤مخل٤مً، وٟم٤مؾمخ٤مً -ذم ؾمٞم٤مق ذُمِّ

قِمٞم٤َمً ُم٤م ٓ طم٤مصؾ قمٜمده سمف وٓ  ُم٤مؾمخ٤ًم، ويم٤مذسم٤ًم ذم دقمقى اـمِّالقِمِف قمغم إصقل، وُُمدَّ

اً قمغم شمّمٜمٞمٗمل، وُمٜمتحالً ًمت٠مًمٞمٗمل؛ ومال ي٠مَُمـ أن حيِرَُمف اهلل ٟمٗمٕمف وصمقاسَمف،  حمّمقل، وُمٖمػمِّ

وٓ ضمٚمٞمؾ، وٓ ُي٘مٜمك قمٜمد صديٍؼ، سمف، صمؿَّ ٓ يرومع قمٜمد يمٌػم وأن يٕمدم قمٚمٞمف ٟمٗمًف ويمت٤م

 . (4)وٓ ظمٚمٞمٍؾ ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.–اًمٙمت٤مب اًمٕمريبدار ( ط: 333)ص: "لمروو٦م اعمحٌلم وٟمزه٦م اعمِمت٤مىم"اٟمٔمر:  (8)

سمػموت. ت: –دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ( ط: 33)ص: "اًمٗم٤مرق سملَم اعمُّمٜمِّػ واًم٤ًمرق"اٟمٔمر:  (2)

 ضمل.هالل ٟم٤م

 (.36اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )ص: (4)
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 * ٖتُو اهلل تعاىل يطرت ايطازم اخلا٥ٔ، ٚؾطخ٘:

 سم٤مًمٜم٦ًٌِم إمم : واهلل إنَّ ؾم٤مرىم٤ًم ينق إؿمٕم٤مر وهل ىم٤مل اإلُم٤مُم اًمًٞمقـمل

، وُيٜمٌِّف قمغم هىمتف ويٕمتّد،  اًمٕمٚمؿ رظمٞمّم٦م إؾمٕم٤مر، ومٞمٕمزُّ قمغم اعمنوق ُمٜمف، ويِمتدُّ

ـِ اٟمتدب، وي١مًمِّٗمقن  وي٤ًمقمده قمغم ذًمَِؽ أهُؾ إدب، ويٜمتدسمقن إلومْم٤مطمف ُمع َُم

 .(8)اًمٙمت٥َم ذم َهتٙمِِف، ويدرضمقَٟمف ذم ظمؼم اعمٝمٛمِؾ وؾمٚمٙمف ا.هـ 

ُف إمم اخلٞم٤مٟم٦ِم ذم يُمتٌُِٜم٤م  :-سمٕمَض يمتٌفوهق يّمػ هتؽ َُمـ هق -وىم٤مل  وُيقضمَّ

وضْمَٝمف، وينق ُِمـ ذظم٤مئر يمٜمقزٟم٤م ضمقاهر ٟمٗم٤مئس ٓ ُُمْٚمَؽ ًمف ومٞمٝم٤م وٓ ؿُمٌَْٝم٦م؛ ومٚمذًمَِؽ 

ٟم٤مً ذم ٟم٤مديف  ﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴿: هتٙمٜم٤م أُْمَره، وإٟم٤َّم ًمّم٤مدىمقن، وسمٕمثٜم٤م ُم١مذِّ

 .(2)ا.هـ  [32]يقؾمػ:

  ومٕمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ واإليَمن اًمتٞم٘مظ ًمتٚمؽ وىم٤مل اًمٕمالُم٦م سمٙمر أسمق زيد :

٥م وؾمٕمف وـم٤مىمتف قمغم  ًْ إىمالم، واضسمقا ُمٜمٝمؿ يمؾَّ سمٜم٤من، ويمؾٌّ ي٘مقُم هبذا اًمقاضم٥م طم

ُمٜمٝم٤مج اًمنميٕم٦م، واًمذيـ ٓ جيدون إٓ ضمٝمدهؿ، واًمٜمّمح ًمٙمؾِّ ُمًٚمٍؿ ُمٞمث٤مٌق ٟمٌقي، 

 . (4)واًمًالم ا.هـ 

وأن  ،وقم٨ٌم اًمقّراىملم ،وضمٝمقد اًمٕمٚمَمء ذم يمِمػ هم٤مرات اًم٤ًمرىملم: وىم٤مل 

ومل يٚمج٠م ُمٜمف إمم ريمـ وصمٞمؼ، وم٠مراد أن يٜمت٩م ىمٌؾ  ،أقم٤ٌمء اًمٕمٚمؿ هذا ُمًٚمؽ ُمـ مل يتحٛمؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.36اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ أيْم٤ًم )ص: (8)

 (.22اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ أيْم٤ًم )ص: (2)

( اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم 38)ص: "اًمّم٤مسمقي ذم اًمتٗمًػماًمتحذير ُمـ خمتٍمات حمٛمد قمكم "اٟمٔمر:  (4)

 اًمٓم٤مئػ.–اًمٓمروملم 
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. ًمنىمتف واٟمتح٤مًمف وؾمٓمقه واظمتالىمف ًمٙمٜمف اطمؽمق، ًمٙمِمػ اًمٕمٚمَمء، أن يٜمْم٩م

 .(8)ا.هـ واحلدي٨م قمـ هذا يٗمقق احلٍم ذم قمدد ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿ

 ٚاالَتخإ:* ٖتو ضرت ايطازم اخلا٥ٔ باملٓاقػ١ 

 ي٤م ًمٞم٧م ؿمٕمري يمٞمػ يّمٜمع هذا اًم٤ًمرق إذا ورد : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل

قمٚمٞمف ُمثؾ هذه اعمٜم٤مىمِم٦م؟! َأًَمُف سم٤مٌع ذو اُمتداد، وؾم٤مقمٌد ذو اؿمتداد؟ أقمٜمده َأؾِمٜم٦ٌَّم طِمداد، 

ٌة ًمٚمجدال واجلالد؟   وؾمٝم٤مٌم ظم٤مرىم٦ٌم إذا رُمك هب٤م سم٤مًمًداد، وؾمٞمقٌف ُمٝمٜمَّدٌة ُمٕمدَّ

يمثر اًمٕمداد ٤ٌمزم ُمٕمٝم٤م أىمؾَّ أم أإذا ىمٞمؾ ذم اجلقاب: سمداد سمداد، ودروٌع صمَمٟمٞم٦ٌم ٓ ي

، وصقاقمؼ أرؾمٚم٧م [1]اًمٗمجر: ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴿أهمَمد وُمٜمجٜمٞم٘م٤مت ذوات 

اد وٟم٘مٌش ذم سمٞم٤مضٍ  سمًقاد، صمؿَّ  قمغم ذره٤م يمّؾ واد، أم قمٜمده جيره ٟم٘مؾ يمذا ىمٚمٌؿ قمدَّ

اًْمتََج٠َم إذا ـمقًم٥َِم سم٤محلؼِّ إمم أهؾ اًمٗمجقر واًمٕمٜم٤مد ٜمف أًمػ ُمداد، وادَّقمك عم٤م سمٞمٜمف وسمٞم

 .(2)ا.هـ

َٔ ايطازم اخلا٥ٔ ٚتطًٝط ايًطإ * دبسٜد األقالّ َِ  :ٚزدع٘ يًتخرٜس 

 ػمِّ قمغم يمتٌٙمؿ ٖم: وم٤مطمذروا ُمٕم٤مَذ اعمّمٜمِّٗملم أن يىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل–

ِة اًمٕمٚمؿ شمقىمٜمقن، واظمِمقا ؿمٞم٤مـملم  -يٕمٜمل اًم٤ًمرق گ     گ  ﴿ْن ؾِمْحِرِه أإن يمٜمتؿ سمٕمزَّ

، وأرؾمٚمقا قمٚمٞمف ُِمـ أًمًٜمتٙمؿ ؾمٌٕم٤مً ؿمداداً، [31]يقؾمػ:﴾ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.–( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون 2/821) "وم٘مف اًمٜمقازل"اٟمٔمر:  (8)

 (.21-21)ص: "رق سملم اعمّمٜمػ واًم٤ًمرقاًمٗم٤م"اٟمٔمر:  (2)
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وُِمـ أىمالُِمٙمؿ أًمًٜم٦ًم طِمداداً، وُِمـ حم٤مسمريمؿ سمح٤مراً ُِمداداً، وُِمـ أىمقاًمٙمؿ ضمٞمِم٤مً قمرُمرُم٤ًم 

ٜمف اًمٙمت٥م ُمٜمٕم٤ًم، ٓ يدع شمالقم٤ٌمً وٓ وه٤مدًا، وأوًمقا هذا اًم٤ًمرق ىمٓمٕم٤ًم، واُمٜمٕمقا قم

، واخل٤مئـ وم٤مردقمقا، واًم٤ًمرق وم٤مىمٓمٕمقا، واهدُمقا سمٜمٞم٤مٟمف ُِمـ أصِٚمِف، واعمٌٓمؾ وم٤مىمدقمقا

 إمم أهٚمف، وىمقًمقا: 
ٍ
وا يمؾَّ رء ڈ   ژ  ژ  ڑ  ﴿وأحل٘مقا يمؾَّ ؿمٙمٍؾ سمِمٙمِٚمِف، وردُّ

 .(8)ـ ا.ه [32]يقؾمػ: ﴾ڑ

  صملم -: ؿَمَٝمَر اًمٕمٚمَمُء  وىم٤مل اًمٕمالُم٦م سمٙمر أسمق زيد يـ واعمُحدِّ ـَ اعمُٗمنِّ ُِم

ظملم وهمػمهؿ ىَمْقًَمُف احلؼ ذم يمتٌٝمؿ اًمٙم٤مؿمٗم٦م قمـ ظمالئِؼ  -واًمٗم٘مٝم٤مء وإدسم٤مء واعم١مرِّ

: ذم ٟم٘مٍؾ، أو ُم٠ًمًم٦ٍم، أىمقاٍم ذم اًمًٓمق، وآٟمتح٤مل، واًمٙمذب ، واًمتٚمٌٞمس، وآظمتالق

 .  (2)أو رؾم٤مًم٦ٍم، أو يِمت٤مٍب، وهٙمذا ... وَُمـ شمتٌَّع اإلٟمت٤مج اًمٕمٚمٛمل قَمِٚمَؿ ا.هـ 

 ايصًخا٤ ع٢ً ُضسَّام ايبخٛخ اخل١ْٛ:* ُدعا٤ املؤيِّؿني 

ـَ اًم٤ٌمطمثلم واعم١مًمٗملم،  ف إًمٞمف أؾمٝمُؿ اًمّمٚمح٤مء ُِم ٓ ؿمؽَّ أنَّ اًم٤ًمرق اخل٤مئـ شمتقضمَّ

 ومتّمٞمٌٝمؿ، ومتقضمٕمٝمؿ.

يمتٌف، وهق ُمٜمٝم٤م،   ومٝم٤م هق اإلُم٤مم أسمق طم٤مُمد آؾمٗمرائٞمٜمل يدقمق قمغم َُمـ سَمؽَم 

 ومٞمًتجٞم٥م اهلل شمٕم٤ممم ًمف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.22اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ أيْم٤ًم )ص: (8)

ذ: ُمٙمت٦ٌم ( اًمٜم٤م3)ص: "اًمتحذير ُمـ خمتٍمات حمٛمد قمكم اًمّم٤مسمقي ذم اًمتٗمًػم"اٟمٔمر:  (2)

 اًمٓم٤مئػ.–اًمٓمروملم 
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  طمٙمك اًمًٌٙمل وهمػمه قمـ اًمِمٞمخ أيب طم٤مُمد ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل :

آؾمٗمرائٞمٜمل أٟمَّف ىمٞمؾ ًمف: إنَّ ومالٟم٤ًم صٜمَّػ يمت٤ًٌم سمٙمثرٍة، وم٘م٤مل: أروي إي٤مه٤م. ومرآه٤م ُمنوىم٦ًم 

ُِمـ يمتٌف، وم٘م٤مل: سَمؽَمَ يمتٌل سَمؽَمَ اهللُ قُمَٛمَره. ومَمت ذاك قمـ ىُمرٍب، ومل يتٛمتَّع سمٜمٗمًف، وٓ 

ِف ا.هـ َوَصَؾ إمم ُم٤م َوَصَؾ إًمٞمف أسمٜم٤مُء ضِمٜم ًِ(8)  . 

  ذم  قمغم ُمـ شمٍمفيدقمق  لم اعمًٕمقدي ًمٕمالُم٦م قمكم سمـ احلًاوه٤م هق

 ي٘مقل: يمت٤مسمف وهق وسمؽم، و

ف ؿمٞمئ٤مً ُمـ ُمٕمٜم٤مه، أو أزال ريمٜم٤ًم ُمـ ُمٌٜم٤مه، أو ـمٛمس واوح٦م ُمـ ُمٕم٤معمف،  ومٛمـ طَمرَّ

ًمف، أو سمِم٠مٟمف، أو اظمتٍمه، أو ٟمًٌف  إمم أو ًمٌََّس ؿم٤مهدة ُمـ شمرامجف، أو همػمه، أو سَمدَّ

همػمٟم٤م، أو أو٤مومف إمم ؾمقاٟم٤م، ومقاوم٤مه ُمـ همْم٥م اهللّ وهقم٦م ٟم٘مٛمف وومقادح سمالي٤مه ُم٤م 

ي٦م وآ٦ًم ًمٚمٕم٤معملم، وقمؼمة ًمٚمٛمٕمتؼميـ، َيْٕمَجُز قمٜمف صؼمه، وحَي٤َمر ًمف ومٙمره، وضمٕمٚمف اهللّ ُُمثْٚمَ 

ٛملم، وؾمٚمٌف اهللّ ُم٤م أقمٓم٤مه، وطم٤مل سمٞمٜمف وسملم ُم٤م أٟمٕمؿ سمف قمٚمٞمف: ُمـ ىمقٍة وٟمٕمٛم٦ٍم  ًمٚمُٛمتَقؾمِّ

ُع اًمًَموات وإرض، ُمـ أي اعمٚمؽ يم٤من وأراء، إٟمف قمغم يمؾ رء ىمدير. وىمد ُُمٌد

ـ ُمٞمٚمف هقى، أو همٚمٌف ٤ًم عمَِ ل يمت٤ميب هذا وآظمره، ًمٞمٙمقن رادقمضمٕمٚم٧م هذا اًمتخقيػ ذم أو

 ًػمة، واعم٤ًموم٦م ىمّمػمة، وإمم اهللؿم٘م٤مء، ومٚمػماىم٥م اهللّ رسمف، وًمٞمح٤مومر ُُمٜمْ٘مٚمٌُف، وم٤معمدة ي

 .(2)ا.هـ اعمّمػم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.33)ص: "اًمٗم٤مرق سملم اعمّمٜمػ واًم٤ًمرق"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.-( ط: دار اعمٕمروم٦م 3/321( )8/81) "ُمروج اًمذه٥م وُمٕم٤مدن اجلقهر"اٟمٔمر:  (2)

)ص: ًمٚمِمٝمراي  "ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل طم٘مقق آظمؽماع واًمت٠مًمٞمػ"يمت٤مب: ٟم٘مالً ُمـ 

832-834). 
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ٌٍ ُ٘: * إغها  ٚدٛاُب

ٟمجد سمٕمَض إئٛم٦م واًمٕمٚمَمء وَُمـ ُيِمٝمد ًمف سم٤مًمٕمٚمؿ واًمّمالح ىمد يٜم٘مؾ قمـ همػمه 

 دون أن يذيمر اؾمَؿ اعمٜم٘مقل، ومٝمؾ ه١مٓء يِمٛمٚمٝمؿ اًمذمُّ قمغم ضمالًمتٝمؿ؟!

٦ٍم ٓ  (8)) اجلقاب: ٓ، سمؾ ىمد حيّمؾ هذا ُمٜمٝمؿ  ٕؾم٤ٌمٍب ُمٕمٞمَّٜم٦ٍم، وطم٤مٍٓت ظم٤مصَّ

 وآٟمتح٤مل، وُِمـ هذه إؾم٤ٌمب:شم١مدِّي إمم آَت٤مم سم٘مّمد اًمنىم٦م 

ِة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اقمتؼم ُمِم٤مقم٤ًم ًمٚمجٛمٞمع؛ وذًمَِؽ ٕنَّ ٟمِم٠مَة اًمٕمٚمقم ىمد  – 8 ـَ اعم٤مدَّ إنَّ ىمْدَرًا ُِم

ُم٧م اًمتدويـ؛ وم٢من مل ُيٜم٥ًم ٕطمٍد ذم هذا اًم٘مْدِر ومال ُيٕم٤مُب ذًمِؽ، وهذا أووُح ُم٤م  شم٘مدَّ

ـَ  يٙمقن ذم اعمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖمقي٦م، وذم يمت٥م أصقِل اًمٗم٘مف، سمؾ إنَّ أراء اًمتل يتٌٜم٤َّمه٤م قمدٌد ُِم

 .(2)ٕمٚمَمء شمّمٌح قمٚمًَم ُمِم٤مقم٤مً اًم

ـَ  – 2 إنَّ طمدود اًمت٠مًمٞمِػ واًمتّمٜمٞمِػ مل شمٙمـ واوح٦م يمَم هق اًمٞمقم قمٜمد يمثػٍم ُِم

اعمّمٜمِّٗملم، وًمٕمؾَّ ذًمَِؽ يٕمقد إمم اًمتٌٙمػم ذم اًمتّمٜمٞمػ، يمَم يتَّْمح قمٜمد اعمِم٤مهػم ُمـ 

 اًمذيـ مل اًمٕمٚمَمء، وىمد يٕمقد أطمٞم٤مٟم٤مً إمم َوٕمِػ اعم٘م٤ميٞمس اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ قمٜمد اعم١مًمٗملم

ٚمقا ذم اًمٕمٚمؿ.  يتقهمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( حمّمقر سملم ىمقؾملم ُمع احلقار ُِمـ يمالم طمًلم اًمِمٝمراي، 2ُِمـ هٜم٤م إمم آظمر رىمؿ ) (8)

( ط: 831-832)ص: "طم٘مقق آظمؽماع واًمت٠مًمٞمػ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل"ٟم٘مالً ُِمـ يمت٤مسمف: 

 دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم. 

َ )اعمََٚمؽ( ذم طمدي٨م سمدء اًمقطمل سم٠مٟمَّف ضمؼميؾ  (2) ُِمـ أُمثٚم٦ِم هذا أنَّ اًم٘مٓم٥م احلٚمٌل قمٜمدُم٤م ومنَّ

٥َم اًمٌٚم٘مٞمٜمل، وىم٤مل: هذا ٓ ظمالف ومٞمف، ومال قمٚم ٞمف اًمًالم، وقمزاه ًمٚمًٝمٞمكم وطمده؛ شمٕمجَّ

 (.82/434حيًـ قمزوه ًمٚمًٝمٞمكم وطمده. ُيٜمٔمر ومتح اًم٤ٌمري )
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ر  – 4 إنَّ سمٕمَض اًمٕمٚمَمء ىمد ي٘مقم سمٕمٛمٍؾ ظم٤مصٍّ ًمٜمٗمًف ٓ ي٘مّمد سمف اًمت٠مًمٞمػ اعمحرَّ

ص يمت٤مسم٤مً ٓ  يًتٕملُم سمف قمغم اعمذايمرة، )شمذيمرة اًمٕمٚمقم( أو اعمراضمٕم٦م اًمنيٕم٦م؛ يم٠من ُيٚمخِّ

 .(8)و جيٛمع ُمٚمخّم٤ًم ًمٙمت٤مسملميرهم٥م ذم ٟمًخف يم٤مُمالً ًمْمٞمؼ وىمتف، أ

أن يٙمقَن اعم١مًمِّػ اعمٜم٘مقل قمٜمف دء اًمًٛمٕم٦م، وهمػم ُم٘مٌقل ذم سمٚمِد اعم١مًمِّػ  – 3

اًمٜم٤مىمؾ؛ خلالف قم٘مدي أو ُمذهٌل ُمثالً، ومػمى اًمٜم٤مىمؾ قمدَم اًمتٍميح سم٤مؾمٛمف ُِمـ أضمِؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طمٞم٨م اقمتٛمد قمغم ذح  "ذح اًمًٜم٦م"ُِمث٤مُل ذًمؽ: ُم٤م ومٕمٚمف اًمٌٖمقي رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف  (8)

، يمَم سمٞمَّٜمف "ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ"و، "أقمالم اًمًٜمـ"اخلٓم٤ميب ًمٚمٌخ٤مري وٕيب داود ذم يمت٤مسمٞمف: 

رر ذم شمرمج٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ طمجر ًمٚمًخ٤موي  احل٤مومُظ اسمـ طمجٍر. ]اجلقهر واًمدُّ

(8/482.]) 

ف: ُمع أٟمَّف ؾم٤مق إطم٤مدي٨م  م سمٜمّمِّ ىم٤مل د: أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري سمٕمد أن ذيمر اًمٙمالم اعمت٘مدِّ

ومٞمٝم٤م صحٞمح اًمٌخ٤مري  سم٠مؾم٤مٟمٞمده. وم٤مإلو٤موم٦ُم احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم إؾم٤مٟمٞمد اعمًت٘مٚم٦م إمم اعمّم٤مدر سمَم

ْح سم٤مقمتَمده قمغم يمت٤ميب اخلٓم٤ميب ذم اًمنمح؟ ًمٕمؾَّ إُمر  وؾمٜمـ أيب داود، وًمٙمـ عم٤مذا مل يٍمِّ

يم٤من ُمٕمرووم٤ًم ًمتالُمذشمف، وُمثؾ اًمٌٖمقي ٓ جيٝمؾ أنَّ إُمَر ؾمٞمٙمِمػ قم٤مضمالً أم آضمالً، صمؿَّ إنَّ 

-13اث )ص:ُمٙم٤مٟمتف وومْمٚمف شمرسم٤م سمف قمـ اٟمتح٤مل قمٚمؿ همػمه. ]ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م وحت٘مٞمؼ اًمؽم

11.]) 

ر يم٤من ُمًٚمٙم٤ًم ًمٌٕمض اًمٕمٚمَمء، وُِمـ ذًمَِؽ: ُم٤م ذيمره اسمـ ُرؿمٞمؼ اعمٖمريب  ويمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ ًمٚمتذيمُّ

ه٤م 331)ت: ( قمـ ؿمٞمخف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وم٘م٤مل: ورأي٧ُم ًمف ؾمقرًا وآي٤مٍت يٗمنِّ

ِر. وٟمحق ذًمؽ.  وي٘مقل ذم سمٕمْمٝم٤م: يمتٌتف ًمٚمتذيمُّ

ٓسمـ رؿمٞمؼ وٛمـ )اجل٤مُمع ًمًػمة ؿمٞمخ اإلؾمالم ]أؾمَمء ُم١مًمٗم٤مت ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

( مجع حمٛمد قمزيز ؿمٛمس، وقمكم سمـ حمٛمد اًمٕمٛمران. دار قم٤ممل اًمٗمقائد. 228اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ص:

 هـ[.8322اًمٓمٌٕم٦م إومم 
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، وهذا ومٞمف ُمّمٚمح٦ٌم ذقمٞم٦ٌم إذا يم٤من اعمٜم٘مقل قمٜمف ُِمـ قمٚمَمء (8)قمدِم ردِّ احلّؼ اًمذي ُمٕمف 

 اًمًٜم٦م اعمقصمقىملم.

أن يٙمقَن اعم١مًمِّػ اعمٜم٘مقل قمٜمف ًمديف خم٤مًمٗم٤مت قم٘مدي٦م، أو ؾمٚمقيمٞم٦م، وذم اًمٜمَّ٘مؾ  – 2

قمٜمف رومٌع ُِمـ ؿم٠مٟمف، أو إهي٤مٌم ًمٚم٘م٤مرئ سمٗمْمٚمف، وإٟمََّم ضم٤مء اًمٜم٘مؾ قمٜمف حل٤مضم٦ٍم قمٚمٛمٞم٦ٍَّم، 

قمزو اًم٘مقل اعمخ٤مًمػ ًمّم٤مطمٌف ُمع  -متِمٞم٤ًم ُمع إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم هذه احل٤مًم٦م–وُيٛمٙمـ 

إذ  -وظمّمقص٤ًم ومٞمَم يتٕمٚمَّؼ سم٤مًمٕم٘م٤مئد–ومم د ُمذهٌف، وذًمؽ أف قمغم ظمٓمئف أو وم٤ًماًمتٜمٌٞم

اًمقاضم٥م سمٞم٤من احلؼ واًمرد قمغم اعمخ٤مًمػ واًمتحذير ُمٜمف وُِمـ أىمقاًمف، وذم يمت٤مب اهلل قمزَّ 

ٞمٝمؿ، صمؿَّ سمٞم٤من وضمؾ أؾمقٌة ذم ذًمَِؽ طمٞمٜمَم يذيمر اهلل قمز وضمؾ أىمقال اعمٌٓمٚملم سمٜمًٌتٝم٤م إًم

 وم٤ًمده٤م وسمٓمالهن٤م(.

َـّ قُمِٚمَؿ أٟمَّف يٜم٘مؾ قمٜمف، وهذا يٙمقن سم٘مريٜم٦ٍم، يم٠من ٝمرُة اعم١مًمِّػ ؿم – 6 سمٜم٘مٚمف قمـ همػمه مِم

، أو ؾم٤مرٌق. قمغم أنَّ إومم  ـٌ يٙمقن شمٚمٛمٞمذاً ًمٚمٛم١مًمِّػ اعمٜم٘مقِل قمٜمف، ومٝمذا ٓ ُي٘م٤مل إٟمَّف ظم٤مئ

 أنَّ يٕمزو إمم ؿمٞمِخِف طمتَّك وًمق يم٤من يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أٟمَّف يٜم٘مؾ قمٜمف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـُ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم ذطمف ًمٚمٕم٘مٞمدِة  (8) وًمٕمؾَّ ُِمـ أُمثٚم٦ِم ذًمَِؽ ُم٤م ومٕمٚمف اسم

قمـ ؿمٞمخل اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ رمحٝمَم اهلل اًمٓمح٤موي٦م؛ وم٘مد ٟم٘مؾ ٟم٘مقٓت يمثػمة 

ـَ  ٚمػ يم٤مٟم٧م حت٤مرب ُِم ًَّ ح سم٤مًمٜم٘مؾ قمٜمٝمَم، وًمٕمؾَّ قمذره ذم ذًمَِؽ أنَّ قم٘مٞمدَة اًم شمٕم٤ممم، ومل يٍمِّ

٤مم ًمدرضم٦ِم أنَّ سمٕمَض اًمٜم٤مس  اعمتٕمّمٌلم، وقمٚمَمء اًمًقء اًمذيـ يم٤من هلؿ شم٠مصمػٌم قمغم سمٕمِض احلٙمَّ

ـُ أيب اًمٕمز يم٤من ُمٕمرووم٤ًم سم٢مشمالف يمت٥م ؿمٞمخ اإلؾمال م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل، وم٠مراد اعم١مًمِّػ اسم

 سمٕمدم قمزوه ًمٚمِمٞمخلم أن شمٕمؿَّ وم٤مئدُة يمت٤مسمف، ويٜمتٗمع هب٤م اعمقاومؼ واعمُخ٤مًمِػ، واهلل أقمٚمؿ.
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 ـُ ىم٤مل اإلُم٤مُم اًمًٞمقـمل طمجٍر ُيٕمٚمُِّؿ ـمٚمٌتف إذا ٟم٘مٚمقا  : يم٤من احل٤مومظ اسم

ـِ طمديث٤ًم  ضمف ومالٌن سم٢موم٤مدٍة ُِمـ ؿمٞمخٜم٤م اسم أورده هلؿ أو أصمرًا أن ي٘مقًمقا: رواه ومالٌن أو ظمرَّ

 .(8)طمجٍر ا.هـ 

هذا يمالٌم ُمقضمٌز ذم ذمِّ هىم٦م اًمٌحقث واعم١مًمٗم٤مت واخلٞم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وذمِّ أهٚمٝم٤م، 

 ُم١مًمٗم٤مت قمديدة، ُمٜمٝم٤م: وىمد أًمَّػ سمٕمُض اًمٕمٚمَمء واًم٤ٌمطمثلم ذم هذا اًم٤ٌمب

ًمإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ت: هالل ٟم٤مضمل. ط: دار  "اًمٗم٤مرق سملم اعمّمٜمػ واًم٤ًمرق"– 8

 .سمػموت- قم٤ممل اًمٙمت٥م

حلًلم اًمِمٝمراي. ط: دار  "طم٘مقق آظمؽماع واًمت٠مًمٞمػ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل"– 2

 ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم. وهق أطمًـ ُم٤م ُأًمِّػ ذم سم٤مسمف.

 حل٤ًمن قمٌد اعمٜم٤من. "اًمنىم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م"– 4

. "هؾ ًمٚمت٠مًمٞمػ طمؼٌّ ذقمٌل "– 3  ًمّم٤مًمح احلُّملمِّ

 ًمؼميم٤مت حمٛمد ُمراد. "طم٘مقق اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م"– 2

 ًمٕمٌد اهلل اًمٕمتٞمؼ. "إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م"– 6

ؽ سم٤مًمنىم٦م أو  ًُ َل ًمؽ ٟمٗم ٤م اًم٤ٌمطم٨ُم ُِمـ أن شمًقِّ ومٚمتحذر أظمل ـم٤مًم٥َم اًمٕمٚمؿ أهيُّ

ذم سمحثؽ ، سمؾ اظمٚمص قمَٛمَٚمؽ هلل شمٕم٤ممم، واصدق قٍع يم٤مناخلٞم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم أيِّ ٟم

واوٌط ذم ٟم٘مٚمؽ قمـ ويمؾَّ وم٤مئدٍة إمم ص٤مطمٌٝم٤م، إمم ىم٤مئٚمف،  وشم٠مًمٞمٗمؽ، واقمزو يمؾَّ ىمقلٍ 

 ؼ اهلل اجلٛمٞمع عم٤م حي٥ّم ويرى.همػمك، وأووح يمالُمف، وراىم٥ِم اهلل شمٕم٤ممم، وومَّ 

* * * * * 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمػموت.–( ط: دار قم٤ممل اًمٙمت٥م 32)ص: "اًمٗم٤مرق سملم اعمّمٜمِّػ واًم٤ًمرق"اٟمٔمر:  (8)
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َّ
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َ
 (ثبسن ه

ـَ اًم٤ٌمطمثلم امجٕمقا زم هذا اًمٗمٕمؾ  صقرشمف: أن ي٘مقَل اًمِمٞمخ أو اًمٓم٤مًم٥م عمجٛمققم٦ٍم ُِم

ل، ويّمٚمح، صمؿَّ  ٍػ، صمؿَّ ُيٕمروقٟمف قمٚمٞمف، ومٞمٕمدِّ ذم ُمقوقع يمذا، ومٞمجٛمٕمقٟمف ذم ُم١مًمَّ

 ًمف، وأنَّ اجلٛمَع مجٕمٝمؿ.ُلرضمف سم٤مؾمِٛمِف، دون ذيمر أؾمَمء اجل٤مُمٕملم 

ـَ اًمٕمٚمَمء سم٤مًمتحريؿ؛ ُٕمقٍر:هذا اًمٗمٕمؾ   طَمَٙمَؿ قمٚمٞمف مج٤مقم٦ٌم ُِم

 إُمر إول: ٕٟمَّف شمِمٌٌُّع سمََِم مل ُيٕمَط.

ُـّ اًمٜم٤مس  إُمر اًمث٤مي: ٕٟمَّف همشٌّ ًمٚمٜم٤مس، وذًمَِؽ طملم ُيٙمت٥م اؾمؿ َُمـ ُأقِمدَّ ًمف، ومٞمٔم

 أٟمَّف ُِمـ شم٠مًمٞمٗمف، وًمٞمس يمذًمَِؽ.

 ٕٟمَّف يمذٌب وزوٌر، وهذا واوٌح ومٞمف.إُمر اًمث٤مًم٨م: 

ًمٞمس اعم١مًمَّػ ُِمـ إقمداد َُمـ أقُمدَّ ًمف أصالً، وإٟمَم وشمٖمريٌر، إُمر اًمراسمع: ٕٟمَّف شمزويٌر، 

 هق ُِمـ همػمه، ومٝمق شمزوير، وشمزيٞمػ.

 .إُمر اخل٤مُمس: ٕنَّ ومٞمف شمٕم٤موٟم٤ًم قمغم اإلصمؿ

 ًمٞمس ًمف، وهذه يمٌػمة ُِمـ 
ٍ
يم٤ٌمئر اًمذٟمقب، ٟم٠ًمل إُمر اًم٤ًمدس: ٕٟمَّف ادِّقم٤مُء رء

 اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

 وإُم٤مٟم٦م.إُمر اًم٤ًمسمع: ٕنَّ ومٞمف شمٕمقيد اًمٜم٤مس قمغم قمدم اًمّمدق، 

 :صمالصم٦م أصٜم٤مفصمؿَّ إٟمَّف ٓ حيّمؾ هم٤مًم٤ًٌم إٓ ُِمـ -

 ًمٙمًؾ.َُمـ ًمف ىمدرة قمغم اًمت٠مًمٞمػ ًمٙمٜمَّف ُُمٌتغم سم٤ماًمّمٜمػ إول: 
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ؾ سمٌٕمِض إُمقر اًمدقمقي٦م سمَم َُمـ ًمف ىمدرة قمغم اًمت٠مًمٞمػ ًمٙمٜمَّف ُُمٜمِمٖماًمّمٜمػ اًمث٤مي: 

ٞمُذيمُر سمٕمَض اعم١مًمٗم٤مت ومٞمٚمجئ إمم هذا اًمٕمٛمؾ، وم أن لرج اًمقىم٧م، ويريد يْمٞمؼ قمٚمٞمفىمد 

 !!. ٜم٥ًم إًمٞمفاؾمٛمف قمغم ـمٞم٤َّمت اًمٙمت٤مب، ويُ 

اًمّمٜمػ اًمث٤مًم٨م: َُمـ ًمٞمس ًمف ىمدرة قمغم اًمت٠مًمٞمػ ومٞمٚمجئ إمم هذا اًمٕمٛمؾ،  وهذا ومٞمف 

 ُم٤م ومٞمف، ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م !!.

هؿ إصمًَم اًمّمٜمػ اًمث٤مًم٨م.ويمٚمُّٝمؿ خم  ٓمئقن ذم ذًمَِؽ، وأؿمدُّ

ر آصمٌؿ ٕنَّ أصَؾ ومٕمٚمف  ؿ ي٠مصمٛمقن مجٞمٕم٤مً، وم٤معم١مضمِّ وم٢مذا أظمذوا قمغم ذًمَِؽ ُأضمرًة؛ وم٢مهنَّ

حمرٌم، ومٞمٙم٥ًم إصمٛملم إصمؿ اًمت٠مضمػم، وهذا حتتف آصم٤مٌم قمديدة يمَم ؾمٌََؼ، وإصمٌؿ قمغم إقمٓم٤مئف 

 اعم٤مل عمَِـ اؾمت٠مضمره. 

٥ٌم ُِمـ طمراٍم.   ًْ  واعمًت٠مضمر ي٠مصمؿ قمغم شمٕم٤موٟمف قمغم اإلصمؿ، وقمغم أظمذه اعم٤مل وم٢مٟمَّف يَم

  ؾم١مآً ُمتٕمٚمِّ٘م٤مً  ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ائٛم٦م ًمإلومت٤مءدئٚم٧ِم اًمٚمجٜم٦م اًمؾُم

ف: اًم٤ًمئؾ: إٟمٜمل أقمٛمؾ سمٛمٙمت٦ٌم ىمرـم٤مؾمٞم٦م، وي٠مشمٞمٜمل سمٕمض اًمٓمٚم٦ٌم  ي٘مقل هبذا اًم٤ٌمب، ٟمّمُّ

ٌأوٌُمـ اعمدارس اعمتقؾمٓم٦م واًمث٤مٟمقي٦م،  ٌادقاد ٌبًض ٌدم ٌبحقث ٌظّؾ ٌمْل ويىٌِقن

؛ حت٧م دقمقى أن ًمٞمس قمٜمدهؿ وىم٧م، ادقاؤعٌافتلٌيىِبٌمْٓؿٌمدرشقهؿٌباددرشة

، ٟم٘مدٍي  أو أن ًمٞمس ًمدهيؿ ُمراضمع ًمٚمٌح٨م، وأىمقم سمٕمٛمؾ شمٚمؽ اًمٌحقث هلؿ ُم٘م٤مسمؾ أضمرٍ 

وىمد شمٙمٚمؿ ُمٕمل سمٕمض اإلظمقة اًمّم٤محللم وىم٤مل زم: إن ذًمؽ ٓ جيقز؛ طمٞم٨م إٟمف يٕمد ُمـ 

سم٤مب اًمٖمش، وىمد ؾم٠مًم٧م سمٕمض ُمِم٤ملٜم٤م، وم٠مومت٤مي سمٕمْمٝمؿ سم٠من ذًمؽ ًمٞمس سمف رء؛ طمٞم٨م 

سمذًمؽ، ويٕمٓمقهنؿ اًمدرضم٤مت قمغم ذًمؽ، ويمذًمؽ إن هذه  إن اعمدرؾملم يٕمٚمٛمقن

ٞمح٦م، وإهن٤م ذم ُمقاد ًمٞم٧ًم ذقمٞم٦م، ال٤مًمػ اًمٕم٘مٞمدة اًمّمح اًمٌحقث ٓ شمتْمٛمـ أُمقراً 

يم٤مٓىمتّم٤مد واإلدارة وهمػمه٤م، وعم٤م رأي٧م أن ذم إُمر اظمتالف سملم راومض وحمرم ًمذًمؽ 
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إُمر وسملم ُم١ميد ًمف؛ ىمٚم٧م: جي٥م أن أرؾمؾ ًمًَمطمتٙمؿ أؾمتٗمتٞمٙمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م، 

 .ورهم٦ٌم ُمٜم٤م أن يٙمقن يمًٌٜم٤م طمالًٓ 

ج: قمٛمؾ اًمٌح٨م اعمٓمٚمقب ُمـ اًمدارس ذم اعمدارس احلٙمقُمٞم٦م أو همػمه٤م واضم٥م 

دراد، ًمف أهداف: ُمـ متريـ اًمٓم٤مًم٥م قمغم اًمٌح٨م، واًمتٕمرف قمغم اعمّم٤مدر، وُمٕمروم٦م 

ُمدى ىمدرشمف قمغم اؾمتخراج اعمٕمٚمقُم٤مت، وشمرشمٞمٌٝم٤م.. إمم آظمر ُم٤م هيدف إًمٞمف ـمٚم٥م إقمداد 

ذفؽٌٕٔابةٌظـٌافىافب،ٌمَابؾٌأجرةٌهلذاٌؾ٘نٌؿٔامٌبًضٌاددرشغٌأوٌؽرهؿٌباًمٌح٨م؛ 

أوٌبدونٌأجرة،ٌهقٌظّؾٌحمرم،ٌوإجرةٌظِٔفٌـًبٌحرام:ٌداٌؾٔفٌمـٌافٌشٌوافُذبٌ

ٌتًاونٌظذٌاإلثؿ ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ﴿، واهلل ؾمٌح٤مٟمف ي٘مقل: وافتزوير،ٌوهذا

ٌؾِٔسٌمْا: »وىم٤مل  ،[2]اعم٤مئدة: ﴾ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ ٌؽنْا ، شمـ

ًم٥م آؾمتٜم٤مسم٦م ذم قمٛمؾ اًمٌح٨م قمٜمف، وٓ جيقز ٕطمد قمٛمٚمف واخلالص٦م: إٟمف ٓ جيقز ًمٚمٓم٤م

وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف  ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمف ذم اًمن، وٓ أظمذ إضمرة قمٚمٞمف.

 وصحٌف وؾمٚمؿ.

 اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء

 اًمرئٞمس                               قمْمق                           قمْمق                           قمْمق                          قمْمق        

 قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سم٤مز  قمٌد اًمٕمزيز آل اًمِمٞمخ     قمٌد اهلل سمـ همدي٤من        ص٤مًمح اًمٗمقزان                سمٙمر أسمق زيد  

 .(8)ا.هـ 

  ف: وؾمئؾ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم  ُم٤م ٟمّمُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "واإلومت٤مء سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م "اٟمٔمر:  (8)

 ( ط: ُم١مؾم٦ًم إُمػمة اًمٕمٜمقد.82/223)
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ُم٤م ىمقل ومْمٞمٚمتٙمؿ ذم سمٕمض اًمٓمالب اًمذيـ يدرؾمقن ُمـ أضمؾ ىم٤مل اًم٤ًمئؾ: 

اًمقفمٞمٗم٦م واًمراشم٥م، ويمذًمؽ ُم٤م يٗمٕمٚمف اًمٌٕمض ُمـ اؾمتئج٤مر ُمـ يٙمت٥م هلؿ اًمٌحقث، أو 

 يٕمد هلؿ اًمرؾم٤مئؾ، أو حي٘مؼ سمٕمض اًمٙمت٥م ومٞمحّمٚمقن سمف قمغم ؿمٝم٤مدات قمٚمٛمٞم٦م؟

وأن يٕمت٘مد  -وضمؾقمز -وم٠مضم٤مب ومْمٞمٚمتف سم٘مقًمف: جي٥م قمغم ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ إظمالص اًمٜمٞم٦م هلل 

-أٟمف ُم٤م ىمرأ طمروًم٤م وٓ يمٚمٛم٦م، وٓ أشمؿ صٗمح٦م ذم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل إٓ وهق ي٘مرسمف إمم اهلل 

 وًمٙمـ يمٞمػ يٛمٙمـ أن يٜمقي اًمت٘مرب إمم اهلل سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ؟ -قمز وضمؾ

اجلقاب: يٛمٙمـ ذًمؽ؛ ٕن اهلل أُمر سمف، واهلل إذا أُمر سمٌمء ومٗمٕمٚمف اإلٟم٤ًمن اُمتث٤مٓ ُٕمر 

ٕن قم٤ٌمدة اهلل هل اُمتث٤مل أُمره، واضمتٜم٤مب هنٞمف، وـمٚم٥م ُمرو٤مشمف،  اهلل، ومتٚمؽ قم٤ٌمدة اهلل؛

 واشم٘م٤مء قم٘مقسمتف.

وُمـ إظمالص اًمٜمٞم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ أن يٜمقي رومع اجلٝمؾ قمـ ٟمٗمًف وقمـ همػمه ُمـ 

إُم٦م، وقمالُم٦م ذًمؽ أن اًمرضمؾ دمده سمٕمد ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمت٠مصمًرا سمَم ـمٚم٥م، ُمتٖمػًما ذم 

وهذا يدل قمغم أن ٟمٞمتف ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ  ؾمٚمقيمف وُمٜمٝم٤مضمف، ودمده طمريًّم٤م قمغم ٟمٗمع همػمه،

رومع اجلٝمؾ قمٜمف وقمـ همػمه ومٞمٙمقن ىمدوة، ص٤محل٤ًم ُمّمٚمًح٤م، وهذا ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ 

اًمّم٤مًمح، أُم٤م ُم٤م قمٚمٞمف اخلٚمػ اًمٞمقم ومٞمختٚمػ يمثػًما قمـ ذًمؽ، ومتجد إقمداد اًمٙمٌػمة ُمـ 

سمؾ شميه، اًمٓمالب ذم اجل٤مُمٕم٤مت واعمٕم٤مهد، ُمٜمٝمؿ ُمـ ٟمٞمتف ٓ شمٜمٗمٕمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، 

ومٝمق يٜمقي أن يّمؾ إمم اًمِمٝم٤مدة ًمٙمل يتقصؾ هب٤م إمم اًمدٟمٞم٤م وم٘مط، وىمد ضم٤مء اًمتحذير ُمـ 

مـٌتًِؿٌظًَِمٌمماٌيٌتٌكٌبفٌوجفٌاهللٌظزٌوجؾ،ٌٌٓ»رؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: اًم

 .-أي رحيٝم٤م  شيتًِّفٌإٌٓفٔهٔبٌبفٌظرًواٌمـٌافدٕٔا،ٌَلٌجيدٌظرفٌاجلْةٌيقمٌافَٔامة
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ٞمؿ، ومٕمٚمؿ ذقمل دمٕمٚمف وؾمٞمٚم٦م إمم قمرض اًمدٟمٞم٤م، هذا ىمٚم٥م وهذا ظمٓمر قمٔم

ًمٚمح٘م٤مئؼ، واًمٓم٤مًم٥م إذا أظمٚمص اًمٜمٞم٦م ضم٤مءشمف اًمدٟمٞم٤م شمًٌٕم٤م وًمـ يٗمقشمف رء وؾمٞمخرج هق 

ًمٚمٕمٚمؿ وأسمٚمغ  وُمـ يريد اًمِمٝم٤مدة ًمٚمدٟمٞم٤م قمغم طمد ؾمقاء، سمؾ اعمخٚمص أيمثر حتّمٞمالً 

 رؾمقظًم٤م ومٞمف.

يًتٖجرونٌمـٌيًدٌهلؿٌأنٌبًضٌافىالبٌٌ-ـَمٌذـرٌافًائؾ-وإنٌمماٌيٗشػٌففٌ

ٌمـٌحيَؼٌبًضٌافُتبٌؾَٔقلٌ ٌأو ٌظذٌصٓاداتٌظِّٔة، ٌرشائؾٌحيهِقن ٌأو بحقًثا

ٌهباٌ ٌيْال ٌرشافة ٌيَدمف ٌثؿ ٌافٌحثٌافٍالن، ٌوراجع ٌهٗٓء ٌتراجؿ ٌل فنخصٌحيِّ

ٌدمٌاحلََٔةٌ ٌؾٓذا ٌذفؽ، ٌأصٌف ٌما ٌادًِّغٌأو ٌظداد ٌدم ٌيُقن ٌأن ٌيًتقجبٌهبا درجة

افػٌفِقاؿع،ٌوأرىٌإٔفٌٕقعٌمـٌاخلٔإة:ٌٕٕفٌٌٓبدٌأنٌيُقنٌخمافػٌدَهقدٌاجلامًةٌوخم

ادَهقدٌمـٌذفؽٌافنٓادةٌؾَطٌؾٕ٘فٌفقٌشئؾٌبًدٌأيامٌظـٌادقوقعٌافذيٌحهؾٌظذٌ

ٌافنٓادةٌؾٔفٌَلٌجيب.

ٌهذاٌ ٌظذ ٌرشائؾ ٌحيّيون ٌافذيـ ٌأو ٌافُتب ٌحيََقن ٌافذيـ ٌإخقان ٌأحذر هلذا

بٖسٌمـٌآشتًإةٌبافٌرٌوفُـٌفٔسٌظذٌافْحقٌمـٌافًاؿٌةٌافقخّٔة،ٌوأؿقل:ٌإٕفٌٌٓ

ٌافْاؾعٌوافًّؾٌ ٌوؾؼٌاهللٌاجلّٔعٌفًِِؿ ٌمـٌصْعٌؽره، ٌأنٌتُقنٌافرشافةٌـِٓا وجف

 . (8)ا.هـ افهافحٌ،ٌإٕفٌشّٔعٌجمٔب

  ٤م اإلُم٤مم ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل  :أُمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًمري٤مض.-( ط: دار اًمثري٤م 812-814)ص: "يمت٤مب اًمٕمٚمؿ"اٟمٔمر:  (8)
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قمٜمف: يم٤من ُيٜمٙمر قمغم َُمـ  -وومَّ٘مٝم٤م اهلل-ف اًمِمٞمخ٦ُم اًمٗم٤موٚم٦ُم أمُّ قمٌد اهلل وم٘مد ىم٤مًم٧م اسمٜمتُ 

ل ويٓمٚمع اًمٌح٨م سم٤مؾمِؿ همػمهؿ، وي٘مقل:  ـَ اًمُٕمَمَّ ٌأرىٌي٘مقم سم٤مًمٌحقِث ُِم ٌما ٌإٔا ا أمَّ

 . (8)ا.هـ  فٍْسٌأنٌأبحَثٌويىِعٌافٌحثٌباشؿٌؽري

 وُمـ اًمتٕم٤ممل: ضي٦ٌم اًمثَّراء اعمِمٌقه سمٙمر أسمق زيداًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ىم٤مل و :

ذم ضمؾِّ أطمقاًمف، ومٞمًقق اعمريض سمف داء ُ اًمٖمرور إمم ذم أىمؾِّ أطمقاًمف، واجل٤مُمف اعمقهقم 

 دقمقى اًمٕمٚمؿ واًمتح٘مٞمؼ، وسمذل ضمٝمقٍد ذم ظمدُم٦م اًمؽماث، وإطمٞم٤مء ُمآصمر اإلؾمالم؟!.

َِّؼٌففٌ ؾٓذاٌيٌذلٌمـٌمافف،ٌوذاكٌيٌذلٌمـٌجاهف،ٌدـٌفزمفٌاإلظدامٌمعٌظِّف:ٌفُٔح

تفٌبالٌحٔاٍء:ٌَت ٌففٌمٗفٍاً،ٌويرشؿٌظذٌُضرَّ َٔؼٌؾالن،ٌأوٌَتَٔؼٌودراشةٌـتاباً،ٌأوٌحُييِّ

َّٕفٌفُاذب. ٌؾالن.ٌواهللٌيًِؿٌإ

ٌوـؿٌمـٌضافبٌظٍِؿٌ َّٕفٌـاذٌب،ٌخُماتؾٌفًٍْفٌخمادع، ٌأ ٌافتًاَلٌيًُِؿ وادريضٌهبذا

اٌإلثَاففٌبٖظَمٍلٌٌٓيًتىٔعٌمًٓاٌتهحٔحٌ اٌفًدمٌُؿدرتفٌوإمَّ يًِؿٌإتحاَلٌهذاٌادتًاَل،ٌإمَّ

 .افدظقىٌفٍريتف؟

 هذيـ اًم
ِ
ّمٜمٗملم صٜمٌػ صم٤مًم٨ٌم ُمٗمٚمٌس ُمـ اعم٤مل واجل٤مه واًمٕمٚمؿ: ظمزيٜمتف وُمـ وراء

أصٗم٤مر، وظِمزاٟمتف سمال أؾمٗم٤مر؛ وهزائؿ ٓ شمٕمرف اًمٕمزائؿ، يًٕمك ُمـ أصم٘مٚمتف ًمٌٜم٤مء جمٍد 

ٌفِْاسٌظؼاتٌادٗفٍاتٌُمقهقٍم، ومٞمنق يمت٤مب هذا،  ٌوخُيرج ٌذاك، وينسيٌُجَٓد

 .(2)ا.هـ... وهقٌمٌٍِسٌمُْقد،ٌوُمٍتََوٌحٌٌمٌْقذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 282)ص:  "ٟمٌذٌة خمتٍمٌة ُمـ ٟمّم٤مئح واًمدي اًمٕمالُم٦م ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل"اٟمٔمر:  (8)

 صٜمٕم٤مء. –ط: دار أصم٤مر 

 اًمري٤مض.–( ط: دار اًمٕم٤مصٛم٦م 31-33)ص: "اًمتٕم٤ممل"اٟمٔمر:  (2)
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، وُم٤م اًمٌح٨مهذا ُم٤م قمثرُت قمٚمٞمف ُِمـ يمالِم قمٚمَمئٜم٤م اعمٕم٤مسيـ دون اؾمت٘مّم٤مء ذم 

 ذيمروه يم٤مٍف. 

ـَ اعمٗم٤مؾمد  ومٜمٕمٚمُؿ ُِمـ ظمالًمف أنَّ يم٤ٌمر اًمٕمٚمَمء يٜمٝمقن قمـ هذا اًمٗمٕمؾ ويذيمرون ومٞمف ُِم

ـَ اعمٕم٤ميص هلل ضمؾَّ وقمال، وؿملم اًمٕمٚمؿ، واًمتالقم٥م سمف.  اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمف، وسمَم ومٞمف ُِم

هؿ: اإلُم٤مم قمٌد اًمٕمزيز اسمـ سم٤مز، واإلُم٤مم حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم، واإلُم٤مم وه١مٓء اًمٕمٚمَمء 

رمحٝمؿ اهلل، –ُم٘مٌؾ اًمقادقمل، واًمٕمالُم٦م قمٌد اهلل سمـ همدي٤من، واًمٕمالُم٦م سمٙمر أسمق زيد 

 طمٗمٔمٝمَم اهلل.–واإلُم٤مم ص٤مًمح اًمٗمقزان، واًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٕمزيز آل اًمِمٞمخ 

ـِ نتاٍب:*  ُِ االضتعا١ِْ بايػري ع٢ً تأيٝ  ُحه

قم٦م قمـ هذا اًم٤ٌمب، وهل خمتٚمِ هذه  ث قمٜمٝم٤م ص٤مطم٥ُم ُم٠ًمًم٦ٌم ُمتٗمرِّ ٗم٦ٌم قمٜمف، وىمد حتدَّ

وظمرج سمخالص٦ٍم ُمٗمٞمدٍة، أذيمره٤م هٜم٤م ، (8)"أطمٙم٤مم اًمُٙمت٥ُم ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل"يِمت٤مب 

ف. وم٠مىمقل:  قمغم وضمف آظمتّم٤مر، ُمع اًمتٍمُّ

يم٦م قمغم صمالصم٦ِم أٟمقاٍع:  اعم١مًمَّٗم٤مت اعمِمؽَمَ

يِمؽمَك أؿمخ٤مٌص ذم شم٠مًمٞمِػ  اًمت٤مم؛ وهل: أنَّ  اعم١مًمٗم٤مت سم٤مٓؿمؽماكاًمٜمقع إول: 

 يمت٤مٍب سمحٞم٨ُم ٓ ُيٛمٙمـ ومّمؾ دوِر أٍي ُمٜمٝمؿ ذم اًمٙمت٤مب اعمُِمؽَمك.

٦ٍم أو رواي٦ٍم واطمدٍة.  يمَم ًمق اؿمؽمك اصمٜم٤من أو أيمثر ذم شم٠مًمٞمِػ ىمّمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وومَّ٘مف اهلل.–واؾمٛمف: ي٤مؾملم سمـ يمراُم٦م اهلل خمدوم  (8)

ـَ  شمٜمٌٞمٌف: ٓ أقمٚمؿ طم٤مًُمف ُِمـ طمٞم٨ُم اعمٜمٝم٩م، ويمت٤مسمف هذا مل ي١مًمَّػ ُمثُٚمُف ذم سم٤مسمِِف، وهق ذم هم٤مي٦ٍم ُِم

٦ِم واإلشم٘م٤من، وىمد اؾمتٗمدتُّ ُمٜمف، أىمقُل هذا قمٛمالً سم٤مُٕم٤مٟم٦ِم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ىمَّ  .اًمدِّ
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ُة أؿمخ٤مٍص ذم  اًمٜمقع اًمث٤مي: اعم١مًمَّٗم٤مت سم٤مٓؿمؽماك اًمٜم٤َّمىمص؛ وهل: أن يِمؽمَك قِمدَّ

 ٞم٨ُم ُيٛمٙمـ ومّمؾ دوِر يمؾٍّ ُمٜمٝمؿ ذم اًمٙمت٤مب اعمِمؽَمَك.شم٠مًمٞمػ يمت٤مٍب سمح

يمَم ًمق اؿمؽمك ُم١مًمِّٗم٤من ذم َوْوِع يمت٤مٍب واطمٍد قمـ اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت، ومٞمختصُّ 

 أطمدمه٤م سمتٜم٤مول ضم٤مٟم٥م اًمٕم٤ٌمدات، وأظمر ضم٤مٟم٥م اعمٕم٤مُمالت.

اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: اعم١مًمَّػ اجلَََمقمل؛ وهق: اعم١مًمَّػ اًمذي يِمؽمك ذم ووٕمف مج٤مقم٦ٌم 

، يتٙمٗمَّؾ سمٜمنمه حت٧م إدارشمف وسم٤مؾمٛمف، (8)ٞمف ؿمخٍص طم٘مٞم٘مٍل أو ؿمخٍص اقمت٤ٌمريٍّ سمتقضم

ويٜمدُم٩م قمٛمُؾ اعمِمؽميملم ذم اهلدف اًمٕم٤مم، سمحٞم٨ُم ٓ ُيٛمٙمـ ومّمُؾ قمٛمؾ يمؾٍّ ُمٜمٝمؿ، 

ف وَٟمَٔمَؿ اسمتٙم٤مر اعم١مًمَّػ. خُص اًمذي َوضمَّ  وُيٕمتؼم اًمِمَّ

 وُِمـ أُمثٚم٦ِم ذًمَِؽ: اعمقؾمققم٤مت، واجلرائد، وٟمحقه٤م.

 طُمٙمٛمٝم٤م: هذ-
ِ
ه يمٚمُّٝم٤م ضم٤مئزٌة، )ًمٙمـ ُيٜمٌَّف ذم اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م أٟمَّف ٓ سمدَّ ُِمـ ِذيمِر أؾمَمء

اعمِم٤مريملم، وقمزو يمؾِّ يمالٍم إمم ىم٤مئٚمف وُمٌتٙمره وٟم٤مفمٛمف طمتَّك ٓ ُيقهؿ ًمٚمٜم٤مس أنَّ مجٞمَع 

ف واًمٜم٤مفمؿ واعمٌتٙمر اًمٕم٤مم. وؾمقاء يم٤من  ُم٤م ذم اعمقؾمققم٦م واجلريدة هق ُِمـ يمالم اعمقضمِّ

يمؾِّ يمالم ىم٤مًمف ٚمع اعمقؾمققم٦م أو اجلريدة سم٤مًمتٜمٌٞمف قمغم ذًمَِؽ، أو قمٜمد قمزو اًمٙمالم ذم ُمٓم

 .(2) رء أن ُيٕمزى اًمٙمالُم إمم ىم٤مئٚمف(اعمٌتِٙمر. أهؿُّ 

 هذه إٟمقاع ُمنموقم٦ٌم ُٕمقٍر:  وىمٚمٜم٤م إنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤م آقمت٤ٌمري: ومٝمق ُم٤م ُيٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م  (8) . أُمَّ ص اعمُٕملمَّ خُص احل٘مٞم٘مل: هق اإلٟم٤ًمن اعمُِمخِّ اًمِمَّ

اإلٟم٤ًمن ذم اإلًمزام وآًمتزام دون أن يٙمقَن ؿمخّم٤ًم ُمٕمٞمَّٜم٤ًم، وذًمَِؽ ُمثؾ اًمنميم٤مت 

 (. ىم٤مًمف ي٤مؾملم خمدوم.221-221) "ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء"واًمقىمػ وٟمحق ذًمَِؽ. اٟمٔمر: 

اً "يمت٤مب أطمٙم٤مم اًمٙمت٥م"لم اًم٘مقؾملم مل يذيمره ص٤مطم٥م هذا اًمتٜمٌٞمف اًمذي سم (2)  .، وهق ُمٝمٌؿ ضِمدَّ
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 إُمر إول: ٕنَّ إصؾ ذم إؿمٞم٤مء اإلسم٤مطم٦م طمتك يرد اًمدًمٞمؾ اعم٘متيض ًمٚمٛمٜمع.

 آؿمؽماك ذم شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٥م يدظمُؾ ذم قمٛمقم إسم٤مطم٦ِم اًمنّميم٦م.إُمر اًمث٤مي: ٕنَّ 

ـَ آؿمؽماك ذم إقمَمل اعم٤ٌمطم٦م، اصمٜملم أو أواؿمؽماك  يمثر ذم شم٠مًمٞمػ يمت٤مٍب هق ُِم

ـَ  وذًمَِؽ ٕنَّ شم٠مًمٞمَػ اًمٙمت٥ِم هق قمٛمُؾ يٍد وومِٙمٍر ومج٤مز آؿمؽماُك ومٞمف. وهق ٟمقٌع ُِم

٥ِم. ًْ  اًمَٙم

ص٤مٟمٌع ؼم يم٤مًمّمٜم٤مقم٦م؛ وذًمَِؽ ٕنَّ اعم١مًمِّػ إُمر اًمث٤مًم٨م: ٕنَّ شم٠مًمٞمَػ اًمٙمت٥ِم ُيٕمت

 ًمٙمتٌف سمَم يٌذًمف ُِمـ ضُمٝمٍد سمٗمٙمره وسمدٟمف ووىمتف وُم٤مًمف، واًمٙمت٤مب سمٛمٜمزًم٦ِم اعمّمٜمقِع.

ٜم٤َّمِع ضم٤مئٌز، وهق داظمٌؾ ذم ُمٕمٜمك ذيم٦م إسمدان.  وآؿمؽماك سملم اًمّمُّ

ـَ اًمتٕم٤مون قمغم اًمؼمِّ واًمت٘م  قى.إُمر اًمراسمع: ٕنَّ آؿمؽماك ذم شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٥م ُِم

إُمر اخل٤مُمس: أنَّ آؿمؽماك ذم شم٠مًمٞمِػ اًمٙمت٥م اًمنمقمٞم٦م اًمتل شُمٕمٜمك سمٛمٜم٤مىمِم٦م 

قمل ومٞمٝم٤م هق صقرٌة ُِمـ صقر  ة، وسمٞم٤من احلُٙمُؿ اًمنمَّ اعم٤ًمئؾ واحلقادث اعمًتجدَّ

أو  آضمتٝم٤مد اجلَمقمل اًمذي ي٘مقُم سمف اًمٗم٘مٝم٤مُء وأهؾ آظمتّم٤مص، ؾمقاء اشمَّٗم٘مقا مجٞمُٕمٝمؿ

 .(8)ر أهمٚمٌٝمؿ قمغم احلٙمؿ سمٕمد اًمتِم٤مو

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. 

 عٓد املتكدَِّني؟ االغرتاى يف تأيٝـ ايهتب نإ َٛدٛدًا* ٌٖ 

اجلقاب: ٓ؛ ومٞمَم أقمٚمؿ؛ ًمٙمـ ُوضِمَد ُِمـ يمت٥ِم سمٕمْمٝمؿ ُم٤م يٜمدرج حت٧م ُمٗمٝمقم 

دة اعم١مًمِّٗملم.  اعمّمٜمَّٗم٤مت اعمتٕمدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-( ط: دار يمٜمقز أؿمٌٞمٚمٞم٤م 234-2/261) "أطمٙم٤مم اًمٙمت٥م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل": اٟمٔمر (8)

 .اًمري٤مض
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 ُِمـ أُمثٚم٦ِم ذًمَِؽ:

 اًمنمح طمتَّك ذمطمٞم٨ُم ذع اإلُم٤مم اًمٜمقوي  :"اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب"يمت٤مب 

ل اٟمتٝمك إمم  صمؿَّ شمقذم،  صمؿَّ ذع  سم٤مب اًمرسم٤م ُِمـ يمت٤مب اًمٌٞمقع آظمر اعمجٚمد اًمت٤مؾمع،أوَّ

آظمر اعمجٚمد احل٤مدي قمنم، صمؿَّ شمقذم، إمم ُِمـ سم٤مب اًمردَّ سم٤مًمٕمٞم٥م ذم ذطمف اًمًٌٙمل 

ـَ اعمجٚمد اًمث٤مي قمنم إمم  صمؿَّ أيمٛمٚمف اعمٓمٞمٕمل  ُِمـ سم٤مب اعمراسمح٦م إمم آظمر اًمٙمت٤مب، ُِم

 اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م واًمٕمنميـ.

يـ اعمحكّم "شمٗمًػم اجلالًملم"ويمت٤مب  ُمـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ  : طمٞم٨ُم سمدأه ضمالل اًمدِّ

ومقاصؾ  إمم ؾمقرة اًمٜم٤مس، صمؿَّ اًمٗم٤محت٦م، صمؿَّ شمقذم، ومج٤مء ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل 

 آظمر ؾمقرة اإلهاء، وووع شمٗمًػم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ذم آظمر اًمتَّٗمًػم ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة إمم

ون"شمٗمًػم اعمحكّم. يمَم ذم   (.8/432) ًمٚمديمتقر اًمذهٌل  "اًمتَّٗمًػم واعمٗمنِّ

ومنَّ  : ًمإلُم٤مم اًمِمٜم٘مٞمٓمل "أوقاء اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن"ويمت٤مب 

صمؿَّ أيمٛمٚمف شمٚمٛمٞمذه مجٞمع ؾمقر اًم٘مرآن ُمـ اًمٗم٤محت٦م طمتَّك آظمر ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م، صمؿَّ شمقذم، 

 إمم آظمر ؾمقرة اًمٜم٤مس.قمٓمٞم٦م ؾم٤ممل 

د إٓ سم٥ًٌم طمّمقِل اعمقت. واهلل  ـْ هذه اعمّمٜمَّٗم٤مت أٟمَّف مل حيّمؾ اًمتٕمدُّ واعمالطمظ ُِم

 شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

* * * * * 
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ـٍ يمثرت ومٞمف اًمقؾم٤مئؾ اعمتٜمققم٦م اًم٘مقي٦م ذم ٟمنم اًمٕمٚمؿ، وم٤مًمٕم٤ممل اًمذي  ٓ ؿمؽَّ أٟمَّٜم٤م ذم زُم

ذم اعمنمق ىمد شمّمُؾ ُمٕمٚمقُم٤مشمف وومت٤مواه ظمالل صمقاي إمم أهؾ اعمٖمرب، وذًمَِؽ قمؼم هذه 

اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يًٛمقهن٤م: آٟمؽمٟم٧م، واًمقاشمس أب، واًمٗمٞمس سمقك، وهل وؾم٤مئؾ 

 تخداُمٝم٤م ذم احلرام أيمثر.شُمًتخدم ذم احلالل واحلرام، واؾم

ٚمقن هل٤م، ومٞمحٗمٔمقهن٤م ذم ذًمَِؽ يمَم أنَّ هٜم٤مك أضمٝمزًة حتٗمظ اعمًٛمقع، ويتدا وهل٤م اعمًجِّ

وايمر، وٟمحقه٤م.  اجلٝم٤مز، وهل إذـم٦م واًمذَّ

اًمٕمٚمَمء واعمِم٤ميخ إمم آقمتَمد ذم شمًجٞمؾ اًمدروس  -إن مل يٙمـ أيمثر-وىمد جل٠م يمثػٌم 

ـَ اعمًٛمقع إمم  واعمح٤مضات واًمٗمت٤موى صمؿَّ جيٕمٚمقن َُمـ ي٘مقُم سمتٗمريٖمٝم٤م ذم يمت٥ٍم ًمتٜمت٘مؾ ُِم

ـَ اعمٜم٤مىم٥م وإضمقر ُم٤م حيّمؾ ًمٚمٛم١مًمِّػ اًمذي  اعم٘مروء طمتَّك يٌ٘مك أصمره٤م، وحيّمؾ هلؿ ُِم

ُر اًمٙمت٤مَب سم٘مٚمِٛمِف.  حُيرِّ

ن ذا يم٤مٟمقا ُمٜمِمٖمٚملم، ومل يًتٓمٞمٕمقا أُم٤م إ وهذا اًمٗمٕمُؾ ُمٜمٝمؿ مجٞمٌؾ، وٓ ؾمٞمَم ذم طم٤ملِ 

همقا ًمٚمت٠مًمٞمػ، إٓ أ  وهق:يتٗمرَّ
ٍ
 ٟمَّف ٓ سمدَّ ُِمـ ِذيمر رء

َٔ ايؿٛازم بني ايتأيٝـ بايتؿسٜؼ ٚايتأيٝـ بايهتاب١: َِ  * 

ة  هم٦م يم٤معم١مًمٗم٤مت اعمٙمتقسم٦م، سمؾ إنَّ هٜم٤مك ومروىم٤ًم قمديدة ُِمـ قمدِّ ًمٞم٧ًم اعم١مًمٗم٤مت اعمٗمرَّ

 وضمقٍه يمَم ؾمٞم٠ميت.
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 ـَ اعمٕمٚمقم أنَّ اًمنمح اعمتٚم٘مك :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمثٞمٛملم ُمـ اًمت٘مرير ًمٞمس  وُِم

ـَ اًمٜمَّ٘مص واًمزي٤مدِة ُم٤م ٓ يٕمؽمي  يم٤مًمنمح اعمٙمتقب سم٤مًمتحرير؛ ٕنَّ إوَل يٕمؽميف ُِم

 اًمث٤مي.

ـَ اًمت٘مرير ًمٞمس يم٤مًمنمح اعمٙمتقب سم٤مًمتحرير،  ...؛ وًمٙمـ؛ عم٤َّم يم٤من اًمنمح اعمتٚم٘مك ُِم

ٍؾ ُِمـ أضمِؾ إظمراج اًمنمح قمغم  َح سمتٛمٝمُّ ـَ اعمُٝمؿِّ أن أىمرأ اًمنمَّ اًمقضمف اعمريض، ًمذا رأي٧ُم ُِم

 .(8)ومٗمٕمٚم٧ُم ذًمَِؽ وهلل احلٛمُد، وطمذوم٧ُم ُم٤م ٓ حيت٤مج إًمٞمف، وِزدتُّ ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ا.هـ

 ـَ اعمٝمّؿ اًمتٜمٌٞمف قمغم أٟمَّف ٓ -طمٗمٔمف اهلل–وىم٤مل اًمٕمالُم٦م ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ : وُِم

سمدَّ أن يٙمقن سمٕمض ُمقاوع هذا اًمِٙمت٤مب خم٤مًمٗم٤ًم عم٤َِم ي٘مّمده واوٕمقا اًمتّم٤مٟمٞمػ، ُمديٛمل 

ـٌ ًمٚمحٔمتف، واًمٙمالم اعمٙمتقب  ـٌ ًم٤ًمقمتف ويقُمف اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م، ٕنَّ اًمٙمالم اعمٚمٗمقظ اسم اسم

ر، وُيٌ وًمٞمٚمتف ورسمََّم م ومٞمف وي١مظمَّ دأ ومٞمف وُيٕم٤مد، وىمد ضمٕمؾ اهلل ًمٙمؾِّ ؿمٝمره وؾمٜمتف، ُي٘مدَّ

 ىمدراً ا.ه
ٍ
 . (2)ـ رء

هم٦م التٚمػ ىمٚم٧ُم:  ِة وضمقٍه:اعم١مًمٗم٤مت اعمٗمرَّ  قمغم اعم١مًمَّٗم٤مت اعمٙمتقسم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م ُِمـ قمدَّ

غ ًمٞمس يم٤معم١مًمَّػ اعمٙمتقب ُمـ  ىم٦م، ومتجد اعم١مًمَّػ اعمٗمرَّ اًمقضمف إول: ُِمـ ضمٝم٦ِم اًمدِّ

ىم٦م ذم إًمٗم٤مظ، ورسمَم ذم سمٕمض اعمٕم٤مي، وؾمٞم٤مىم٦م اًمٙمالم، وطمًـ اًمتٕمٌػم،  طمٞم٨م اًمدِّ

ٌط، سمؾ إٟمَّؽ شمٚمٛمس اًمٗم٤مرق سمٞمٜمٝمَم عمس اًمٞمد.   واًمؽمشمٞم٥م، واًمْمَّ

ة،  غ ًمف ٓ ي٘مقُم سمتحرير ذًمؽ ومتجِ اًمقضمف اًمث٤مي: ُِمـ ضمٝم٦م اإلشم٘م٤من واًم٘مقَّ ُد َُمـ وُمرِّ

سم٘مٚمٛمف، وإطمْم٤مر ذهٜمف قمٜمد يمؾِّ يمٚمٛم٦ٍم يٙمتٌٝم٤م، ُمع ُمٓم٤مًمٕم٦م اًمٙمت٥م، وشمّمٗمُّح إىمقال، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .اًمري٤مض.-( ط: دار اًمثري٤م ًمٚمٜمنم 88)ص: "ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م"اٟمٔمر:  (8)

 .اًمري٤مض.-عمٜمٝم٤مج ( ط: ُمٙمت٦ٌم دار ا6-2)ص: "ذح عمٕم٦م آقمت٘م٤مد"اٟمٔمر:  (2)
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د ىمٚمٛمف ًمٚمت٠مًمٞمػ،  ـَ اعم٤ًمئؾ اًمتل مترُّ سمف، يمَم ي٘مقُم سمف َُمـ ضمرَّ ف قمغم يمثػٍم ُِم واًمتٕمرُّ

هن٤م سم٘مٚمٛمف، ُمع ُمٓم٤مًمٕمتف ًمٚمٙموأطمي ذهٜم ت٥م، وىمراءشمف ًمألىمقال ف قمٜمد يمؾِّ يمٚمٛم٦ٍم ُيدوِّ

ومف قمغم يمثػٍم ُمـ اعم٤ًمئؾ، صمؿَّ هق سمٕمد ذًمِؽ ُيٕمٞمد ُمراضمٕم٦م اًمِٙمت٤مب،  وُمٕمرومتف هب٤م، وشمٕمرُّ

همػم ذًمَؽ مم٤م ىمد ٓ ىمٚمُٛمف سمٞمده ُيراىم٥ُم يمؾَّ يمٚمٛم٦م، وُمع ُمراضمٕم٦م اعمّم٤مدر اًمتل ٟم٘مؾ ُمٜمٝم٤م، و

َغ ًمف.يمَم يٜمٌٖمل يٙمقن ُمتقومِّراً   ًمدى َُمـ وُمرِّ

غ ًمف قمغم هذا اًمّمٜمٞمع، اًمقضمف اًمث٤مًم٨م: ُِمـ ضمٝم٦ِم ا ِة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وم٘مد يتَّٙمُؾ َُمـ ُيٗمرَّ ًمُ٘مقَّ

ر يمثػماً ذم اًمت٠مًمٞمػ سم٤مًمٙمت٤مسم٦ِم، وسمذل اجلٝمد ذم ذًمَِؽ، مم٤َّم ىمد ُيْمٕمػ  مم٤م جيٕمٚمف ٓ ُيٗمٙمِّ

ًة ذم اًمٕمٚمؿ ورؾمقظم٤ًم ومٞمف،  طمّمٞمٚمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمخالف اعم١مًمِّػ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م؛ وم٢مٟمَّف يزداد ىمقَّ

د اًمٓمُّرق اًم٘مقي٦ِّم ا ُر سمٞمده. ًمتٕمدُّ  ًمتل دمٕمٚمف يمذًمَِؽ طملم يٙمت٥م وحُيرِّ

غ ًمف، ٓ ي٘مقم سمجٝمٍد يمَم  اًمقضمف اًمراسمع: ُِمـ ضمٝم٦ِم اًمتَّٕم٥م وسمذل اجلُٝمد؛ وم٢منَّ َُمـ ُيٗمرَّ

د ىمٚمٛمف سم٤مًمت٠مًمٞمػ يمت٤مسم٦ًم، وإضمر قمغم ىمدر اًمتَّٕم٥م وسمذل اجلُْٝمِد. واعم١مًمِّػ  ي٘مقُم َُمـ ضمرَّ

اٍت قمديدٍة، وٓ ؾمٞمَم ُمع ىمٞم٤مُمف ٦م سم٤مًمٙمت٤مسم٦ِم جيٛمع سملم اًم٘مراءة وآـمالع واًمٙمت٤مسم ُمرَّ

 سم٤مًمتدريس واًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم.

هذا هق إصؾ وهق اًمٖم٤مًم٥م، وٓ أقمٜمل هبذا أنَّ ُم١مًمٗم٤مت قمٚمَمئٜم٤م اًمتل أصُٚمٝم٤م 

٤م هزيٚم٦ٌم؛ ٓ، يمَم أٟمَّف ٓ ُيٗمٝمؿ ُمٜمف أنَّ َُمـ أًمَّػ سم٤مًمٙمت٤مسم٦ِم ومٝمق أقمٚمؿ  هم٧م أهنَّ ُمًٛمقٌع، صمؿَّ وُمرِّ

غ ًمف  َـّ وُمرِّ  ُُمٓمٚم٘م٤مً.مِم

هم٦م أىمقى ُِمـ سمٕمِض  وأشم٘مـ ُِمـ  اعمٙمتقسم٦ماعم١مًمٗم٤مت سمؾ ىمد دمد سمٕمَض اعم١مًمَّٗم٤مت اعمٗمرَّ

غ ًمف أقمٚمؿ وأىمقى وأرؾمخ ُِمـ سمٕمِض ُمِ  قمديدٍ  ـَ اجلٝم٤مت، يمَم ىمد دمد سمٕمض َُمـ وُمرِّ

 اعم١مًمِّٗملم ذم اًمٙمت٤مسم٦م، واهلل أقمٚمؿ.
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ٓبػٞ ََاٜ   * ُُ  :ايتصاَ٘ ؽ ي٘ )ايػٝذ(سَّؿيً

غ صمؿَّ ٟمٜمت٘مؾ إمم ُم٤م  غ ًمف، وُم٤م يٜمٌٖمل ًمف اًمتزاُمف، ومٜم٘مقل: يٜمٌٖمل عمَِـ ُيٗمرَّ حيت٤مضمف َُمـ ُيٗمرَّ

 ًمف اعمًٛمققم٤مت إمم ُم٘مروءات أن يٚمتزَم سم٠مُمقٍر، وهل:

ف، وأٓ ي٘مّمد سمذًمَِؽ اعمٙم٤مصمرة، ، واًمّمدق ُمٕمهلل شمٕم٤ممم إُمر إول: اإلظمالص 

ٛمٕم٦م، واعمدح واًمثٜم٤مء ًُّ  .واًم

غ ًمف ُمًٛمققم٤مشمف، ومٚمٞمس يمّؾ َُمـ  الً ص٤محل٤ًم ٕن شُمٗمرَّ إُمر اًمث٤مي: أن يٙمقن ُم١َمهَّ

غ ًمف، وإٓ يم٤من ُمتٕم٤معم٤مً ُُمٕمج٤ٌمً ُمٖمروراً. وؾمٞم٠ميت  ؾ ًمف، صُٚمَح أن ُيٗمرَّ اًمتٜمٌٞمف قمغم هذا ؾُمجِّ

 إن ؿم٤مء اهلل. اًمّمٜمػ

َؼ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمتل  و ٘مٚمٛمف هق، أشُمذيمر حت٘مٞم٘م٤ًم قمٚمٛمٞم٤ًم سمإُمر اًمث٤مًم٨م: أن حُي٘مِّ

ؼ ًمف، ُمع اًمتٜمٌٞمف قمغم أٟمَّف ُمـ  ومال حيًـ إظمراج اعم١مًمَّػ دون  ؼ همػمه.حت٘مٞمجيٕمؾ َُمـ حُي٘مِّ

 وآصم٤مِرِه. فحت٘مٞمؼ وٓ الري٩م ٕطم٤مديث

 إُمر اًمراسمع: أن يٕمزو يمؾَّ يمالٍم إمم ىم٤مئٚمف، وحُي٤مومظ قمغم إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

ًمٙمالم، وإطم٤ًمن أن ي٘مقَم سم٤مًمتّمحٞمح، واًمتٕمديؾ، وشمرشمٞم٥م ا: ٤مُمسإُمر اخل

اًمّمٜمٕم٦م، وإشم٘م٤مهن٤م، وحيذف ُم٤م حيت٤مج إمم طمذٍف، ويْمٞمػ ُم٤م حيت٤مج إمم إو٤موم٦ٍم، وٟمحق 

 ذًمَِؽ، وم٢منَّ هذا ٓ سمدَّ ُمٜمف ٓ حم٤مًم٦م. 

ـَ إُمر اًم٤ًمدس: أن  ـُ ًمف، وومٞمف ُِم حُي٤موَل شمٗمريَغ اعمًٛمقع سمٞمده هق، وهذا أطمً

هم٤مً أُمٞمٜم٤ًم ُمقصمقىم٤ًم سمف ذم ديٜمف وقِمٚمِٛمِف.ُُمٗم ٞمتَِّخذاًمٗمقائد اًمٙمثػمة، وم٢من يم٤من وىمتف ُمزَدمِح٤مً ومٚم  رِّ

ؼ ًمف، أو رشم٥َّم، إُمر اًم٤ًمسمع:  غ ًمف، وَُمـ ىم٤مم ُمٕمف هبذا اجلٝمد، أو طم٘مَّ يذيمر َُمـ ومرَّ

ح، وٟمحق ذًمَِؽ، ويٜم٥ًم اًمٗمٕمَؾ إًمٞمف، قمٛمالً سم٤مُٕم٤مٟم٦ِم اًمٕمٚمٛمٞم٦م.  وٟم٘مَّ

ـٌ  ؛ وم٢منَّ هذا: أن جيٕمَؾ ًمف وىمت٤ًم ًمٚمت٠مًمٞمػ سم٤مًم٘مٚمِؿ إن اؾمتٓم٤معث٤مُمـإُمر اًم ًَ  .طَم



ٞمَِئ٦ُم اجلَقِّ اًمٚمَّٓمِٞمػ                                  ََتْ

 

301 

 

 : أن يٚمتزم سمجٛمٞمع أداب اًمتل ذيمرٟم٤م ذم اعم١مًمِّػ سم٤مًمٙمت٤مسم٦ِم.اًمت٤مؾمعإُمر 

ٓبػٞ يًُؿسِّؽ )ايطايب( ايتصاَ٘:  * َاٜ 

غ أويٜمٌٖمل   ن يٚمتزَم إُمقَر اًمت٤مًمٞم٦م:ًمٚمٛمٗمرِّ

غ  غ ًمٞمُحٛمد قمٜمد َُمـ ُيٗمرِّ إُمر إول: اإلظمالص هلل شمٕم٤ممم، واًمّمدق ُمٕمف، ٓ ُيٗمرِّ

غ ًمٚمٕم٤ممل اًمٗمالي، أو  نم ذيمره،ًمٜمًمف، ويًتٖمؾ ذيمر اؾمٛمف ذم اًمٙمت٤مب  وُي٘م٤مل: ومالٌن ومرَّ

 اهلل رىمٞمٌف وطمًٞمٌف. ،ًمٞمٙمت٥ًم سمف أهمراو٤مً 

همف، ويّمٖمل ًمف ضمٞمِّداً، اًمث٤ميإُمر  د : أن يًٛمع اًمٙمالم طملم يٗمرِّ ومٞمٙمتٌف، صمؿَّ يت٠ميمَّ

ـَ اًمتَّٗمريغ، صمؿَّ  ًة ُأظمرى ذم اعمٙمتقب، وًمق اٟمتٝمك ُِم ة أظمرى ُمٜمف، وُيٕمٞمد اًمٜمٔمر ُمرَّ ُمرَّ

د قمٚمٞمف، ٓ ؾمٞمَم إذا يم٤من  ، وىمد ُيت٠ميمَّ ـٌ ًة ُأظمرى ومٝمق طمً قم٤مرض ُم٤م يمتٌف قمغم اعمًٛمقع ُمرَّ

دًا ذم يمٚمٛم٦ٍم، أو رأى ُم٤م ىمد ٓ يٙمقن ذم همٚم٦ٌم فمٜمِّف أنَّ اًمِمٞمَخ  قمٚمٞمف  ىم٤مًمف، وىمد يًٌؼُمؽمدِّ

َمع ًمٚمٙمالم ُمرًة ُأظمرى، وهق ذم هذه احل٤مًم٦م ًمٞمس  اًم٘مٚمؿ، ومال سمدَّ إذاً؛ ُِمـ ًَّ إقم٤مدِة اًم

يف، وقمغم  ظمناٟم٤مً، سمؾ هق راسمٌح، وشمزداد اعمٕمٚمقُم٦م رؾمقظم٤مً ذم ىمٚمٌف، وهق دًمٞمٌؾ قمغم حترِّ

 أُم٤مٟمتف.

َغ ًمف، : أن يٜم٘مَؾ اًمٙمالَم يمٚمَّف صحٞمَحف وظمٓم٠مه، صمؿَّ ُيٕمروف اًمث٤مًم٨مإُمر  قمغم َُمـ وُمرِّ

غ سمٌٕمِض إظمٓم٤مء اًمتل  ره اعمٗمرِّ حف اعم١مًمِّػ ٟمٗمًف ص٤مطم٥م اًمٙمالم، ُمع ُم٤م يذيمِّ ومٞمُّمحِّ

ف  ـَ إُم٤مٟم٦ِم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وم٢مذا أِذَن ًمف اًمِمٞمخ سم٤مًمتٍمُّ وضمده٤م وم٢منَّ هذا واضم٥ٌم وهل ُِم

شمّمحٞمح٤ًم وشمٕمديالً وشمرشمٞم٤ٌمً ومال سم٠مس ذط أن يٕمرض اًمٙمت٤مب سمٕمد ذًمؽ قمغم ؿمٞمخف 

ف، طمتَّك ٓ حيّمؾ سمٕمد ذًمَِؽ ُم٤م ىمد ٓ يرشمْمٞمف اًمِمٞمخ، ومال سمدَّ أن يٜمٔمر ومٞمف ًمٞمٜمٔمر ومٞم

ًا ًمذريٕم٦ِم آَت٤مم، واًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل، وؾمقء اًمِٗمٕم٤مل.  اًمِمٞمخ ؾمدَّ
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أن يراىم٥َم اهلل قمزَّ وضمؾَّ ذم شمٗمريٖمف، ومال يزيد قمغم يمالُمف، وٓ يٜم٘مص  :اًمراسمعإُمر 

ص٤مر ظم٤مئٜم٤مً، هم٤مؿم٤ًم، ُمٜمف، وٓ يدّس ومٞمف ُم٤م ل٤مًمػ اًمنمع، أو ُم٤م ٓ ي٠مذن ًمف ومٞمف. وإٓ 

وهقم٤من ُم٤م يٗمْمحف اهلل شمٕم٤ممم. ومتّمػم قم٤مىمٌتف ؾمٞمئ٦م قمٜمد اهلل، صمؿَّ قمٜمد ُمِم٤ملف، سم٤مً، يم٤مذ

  اًمٕم٤مومٞم٦م.وإظمقاٟمف ـمالب اًمٕمٚمؿ، ٟم٠ًمل اهلل

ـَ اًمتًجٞمؾ، طمتَّك يًٛمع اًمٙمالم ضمٞمِّداً، اخل٤مُمسإُمر  : أن لت٤مر ُم٤م هق واوٌح ُِم

ومٞمُحًـ ٟم٘مٚمف، ويمت٤مسمتف. وإذا شمردَّد ذم يمٚمٛم٦ٍم مل شمٙمـ واوح٦ًم، وم٢مٟمَّف جيٕمؾ ذم ذًمؽ اعمٙم٤من 

قُمِٚمَؿ، ، وم٢من ٟم٘م٤مـم٤ًم شمدلُّ قمغم أنَّ هٜم٤مك يمالُم٤ًم همػم ُمٗمٝمقٍم، وسم٤مًمت٤َّمزم يًتٗمٝمؿ اًمِمٞمخ قمٜمف

ف اًمِمٞم  ُم٤م هق ُمٜم٤مؾم٥م ووٕمف ذم ذًمَِؽ اعمٙم٤من. خوإٓ شمٍمَّ

إُمر اًم٤ًمدس: أٟمَّف إذا رأى ُم٤م ىمد حيت٤مج إمم شمٕمديؾ وإصالٍح أو ُم٤م ظم٤مًمػ ومٞمف 

٤م أن  ٤م أن جيٕمؾ قمٚمٞمف ظمٓم٤ًَّم ُِمـ ومقق أو أؾمٗمؾ، وإُمَّ اًمنمع؛ ومٚمٞمجٕمؾ قمٚمٞمف قمالُم٦ًم: إُمَّ

٤م أن جيٕمؾ قمٚمٞمف دائرة. ه ف، وإٓ ُيْمٚمَِّؾ قمٚمٞمف، وإُمَّ ذا إذا مل ي٠مذن ًمف اًمِمٞمخ سم٤مًمتٍمُّ

وَمف. ف سمَم يراه ُمقاوم٘م٤ًم ًمٚمنميٕم٦م، صمؿَّ ُيٕمروف قمغم اًمِمٞمخ، وُيٌلمِّ ًمف شمٍمُّ  شمٍمَّ

ؼ طمديث٤ًم، وٓ أصمرًا  ، وٓ حُي٘مِّ
ٍ
إُمر اًم٤ًمسمع: أن ٓ ُيٕمٚمِّؼ قمغم يمالم اًمِمٞمخ سمٌمء

 ومٞمخرج اًمٙمت٤مب ًمٚمٜم٤مس سمتح٘مٞم٘مف وشمٕمٚمٞم٘مف إٓ سم٢مذٟمف.

َـّ قمغم اًمِمٞمخ سم٘مٞم٤مُمف هبذا اًمٕمٛمؾ اًمٓمٞم٥ِّم.إُمر اًمث٤مُمـ  : أن ٓ َيُٛم

إُمر اًمت٤مؾمع: أن ٓ يتث٤مىمؾ ُِمـ اًمتَّٗمريغ ًمٙمثرِة إظمٓم٤مء، وٓ حيت٘مر اًمِمٞمخ، وٓ 

ّمف سم٤مً ُمٕمف، ؾم٤مشمراً ًمٕمٞمقسمف، ٟم٤مصح٤مً ًمف، يتٜم٘مَّ ، وٓ ُيِمٜمِّع قمٚمٞمف. سمؾ يٜمٌٖمل ًمف أن يٙمقَن ُم١مدَّ

 ُمٕمٞمٜم٤مً.

ـَ  اًمِمٞمِخ أن يذيمره ذم اًمٙمت٤مب، وأٟمَّف ىم٤مم سمٙمذا ويمذا  إُمر اًمٕم٤مذ: أن ٓ يٓمٚم٥م ُِم

ـَ اًم ـَ اجلٝمقد، سمؾ ي٠ميت هذا ُِم ِف، وم٢من ُذيِمَر ومٚمٞمُخِٚمصُِم ًِ قمٛمَٚمف هلل، وإٓ ومٚمٞمس  ِمٞمخ ٟمٗم
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٤م اًمِمٞمخ ومًٌؼ أن ذيمرٟم٤م أٟمَّف ٓ سُمدَّ ُِمـ ذيمره قمٛمالً سم٤مُٕم٤مٟم٦ِم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وم٢من  هذا ؿم٠مُٟمُف، أُمَّ

ٜم٦َّم واخلػم ًُ واهلدى ومذًمؽ ظمػم، وإٓ ٟمٌَّف قمغم أٟمَّف قمغم همػم ذًمَِؽ، وإٟمََّم  يم٤من صم٤مسمت٤مً قمغم اًم

 يم٤من شمٗمريٖمف ىمٌؾ آٟمحراف.  

 َٔ َِ َٔ املؤيؿات بٗرٙ ايطسٜك١:* ايتخرٜس  َِ ُٜخاٚيٕٛ اإلنجاز   املتعاِيُني ايرٜٔ 

ٚمقن ًمف، اعمت٘مٜمقن، اعمتٗمٜمِّٜمقن  ًمٞمػٓ ؿمؽَّ أنَّ أيمثرٟم٤م يٕمٚمُؿ أنَّ اًمت٠م ٓ ي٘مقُم سمف إٓ اعم١مهَّ

ٜمػ سم٤مًمٜم٦ًٌِم ًمٓمالب اًمٕمٚمؿ ىمٚمٞمٌؾ، صُمؿَّ إٟمَّف ٟمِم٠م أٟم٤مٌس ومٞمف،  قمٚمًَم واؾمتٓم٤مقم٦ًم، وأنَّ هذا اًمّمِّ

ـَ اًمٗمقائد  ؛ُُمتٕم٤معمِقن عم٤َّم يرون ُم١مًمٗم٤مت اًم٤ٌمطمثلم اعمًتٗمٞمديـ اعمت٘مٜملم، وُم٤م ومٞمٝم٤م ُِم

ـَ اًم٘مٌقل  رر، وُم٤م هل٤م ُِم يمَر اجلٛمٞمَؾ، واًمدُّ سملم اًمٜم٤مس، واإلىم٤ٌمل قمٚمٞمٝم٤م، ويرون اًمذِّ

ٛمٕم٦م اًمٓمٞم٦ٌم، واًمًػمَة احلًٜم٦م ٕصح٤مهب ًُّ ؛ طم٤موًمقا أن ُيٜم٤مومًقهؿ وأن ُيدريمقا ٤مواًم

ِد، وُمع ُم٤م يِمقب ىمٚمقهبؿ ُِمـ -ُمرشمٌتٝمؿ  ًَ ٛمٕم٦ِم واًمٔمٝمقر، واًمتٓمٚمُّع احلَ ًُّ طُم٥مِّ اًم

ـٍ واؾمتٓم٤مقم٦ٍم، -ًمٚمٛمدح واًمثٜم٤مء جلئقا إمم إظمراِج سمٕمِض ، ًمٙمـ ًمٞمس قمـ قمٚمٍؿ ومتٙمُّ

سمٕمَض اعمح٤مضات واخلُٓم٥م  قنقمـ ـمريؼ شمٗمريغ إذـم٦م، ومٞمُٚم٘مواًمٙمت٥م اًمرؾم٤مئؾ 

وسمٕمض اًمدروس قمـ همػم ُمٙمٜم٦ٍم، وٓ رؾمقٍخ، ومٞمُزامحقن هب٤م يمت٥َم اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ 

ـَ اهلَزِل اًمٕمٚمٛمل، واعمٜمٝمجل، وهذا طم٤مصٌؾ سمٙمثرٍة.  ذم اعمٙمت٤ٌمت سمَِم ومٞمٝم٤م ُِم

 ي١مًمِّػ ـمٞمٚم٦َم طمٞم٤مشمِِف ومتخرج ًمف ٟمحق اًمٕمنم ُم١مًمٗم٤مت أو اًمٕمنميـ وًمرسمََّم يٌ٘مك اًمٕم٤ممل

ظمالل شم٘مؾ، صمؿَّ ي٠ميت هذا ومٞمُخرج إمم ُم٤مئ٦م ُم١مًمَّػ أو ُم٤مئتلم ُم١مًمَّػ  وأأو اًمثالصملم شمزيد 

أقمٚمؿ ُمٜمف، يمثر ُِمـ ذًمؽ اًمٕم٤ممل شم٠مًمٞمٗم٤ًم !!، وأٟمَّف أ فُُمٔمٝمرًا ًمٚمٜم٤مس أٟم!!، ؾمٜمقاٍت ىمٚمٞمٚم٦م

ُمـ سمٙمثرٍة، !!،ُأقمٓمل اؾمتٖمالًٓ ًمقىمتف أيمثر ُمٜمف و واهلل  وهذا طم٤مصٌؾ ذم هذا اًمزَّ

 اعمًتٕم٤من، وإًمٞمف اعمُِمتٙمك. 
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ٍر قمغم اًمٕمٚمؿ وأهٚمف، وُٟمقيص سم٤مجِلدِّ وآضمتٝم٤مد ذم  ُر ُِمـ يمؾِّ ُمتٕم٤مملٍ ُمتٜمٛمِّ ـُ ُٟمحذِّ ومٜمح

ـِ اًمٜمٞم٦َّم  دق واإلظمالص وطُمً حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ، واًمرؾمقخ ومٞمف، واًمث٤ٌمت قمٚمٞمف، ُمع اًمّمِّ

 واعم٘مَّمد.

ِرَف ىمدَر أٟمٗمًٜم٤م، وأن ٟمٚمزُمٝم٤م ُم٤م هل أهٌؾ ًمف، وٓ ٟمرومٕمٝم٤م ومقق وُٟمقيص سم٠من ٟمٕم

ىمدره٤م، وٓ ٟمٙمٚمِّٗمٝم٤م ومقَق ـم٤مىمتٝم٤م، وٓ ٟمٜمزهل٤م إٓ ُمٜمزًمتٝم٤م اًمتل أٟمزهل٤م اهلل إي٤مه٤م، وم٢منَّ هذا 

أدقمك ًمٚمّمدِق واإلظمالص، واعمداوُم٦م وآؾمتٛمرار قمغم اًمٕمٚمؿ شم٠مدي٥ٌم ًمٚمٜمٗمِس، وهق 

أهؾ اًمٗمتقى وآضمتٝم٤مد، وُِمـ أهؾ اًمتح٘مٞمؼ  واًمٕمٛمؾ، وأطمرى أن شمٙمقن سمٕمد ذًمَِؽ ُِمـ

ـَ إيم٤مسمر، قِمٚمًَم، وديٜم٤ًم، وىمدرًا، وسمحث٤ًم وشم٠مًمٞمٗم٤مً  . واًمتٜم٘مٞمح، واًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ، ومتّمػم ُِم

 واهلل اعمٕملُم.

* * * * * 
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  اًمٙمت٥م اعمّمٜمَّٗم٦م قمغم ىمًٛملم: :ىم٤مل اًمٕمالُم٦ُم حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموز آسم٤مدي

 قمٚمقم وهمػم قمٚمقم.

٤م أَوص٤مف طمًٜم٦م، وَأُمث٤مل ؾم٤مئرة، ىمٞمََّدَْت٤م اًمتَّ  -َأقمٜمك اًمث٤مٟمٞم٦م  -وهذه   ٘مِٗمٞم٦م واًمقزن؛إُِمَّ

٤م قم٤مري٦م قمـ هذا اًم٘مٞمد؛ وهك اًمتقاريخ  -وهك ـمٌ٘م٤مت-وهك دواويـ اًمِمٕمراء  وإُِمَّ

م ُمـ   إَزُم٤من.وَأظم٤ٌمر اعم٤مولم وطمقادث احِلْدصم٤من، ومٞمَم شم٘مدَّ

٤م يمت٥م اًمٕمٚمقم وم٢مهِن٤م ٓ حتَم يمثرة؛ ًمٙمثرة اًمٕمٚمقم وشمٗمٜمُّ  ٜمٝم٤م، واظمتالف َأهمراض وَأُمَّ

 صمالصم٦م َأصٜم٤مف: ٞمػ. وًمٙمـ شمٜمحٍم ُمـ ضمٝم٦م اعم٘مدار ذماًمقوع واًمت٠ْمًم اًمٕمٚمَمء ذم

خمتٍمة ًمٗمُٔمٝم٤م َأوضمُز ُمـ ُمٕمٜم٤مه٤م. وهذه دُمٕمؾ شَمذيِمرة ًمرءوس اعم٤ًمئؾ يٜمتِٗمع هب٤م اعمٜمتِٝمك 

ٝمَمء؛ ًمنقم٦م هجقُمٝمؿ ًمالؾمتحْم٤مر؛  ورسمََّم َأوم٤مدت سمٕمض اعمٌتدئلم ُمـ إَذيمٞم٤مء اًمِمُّ

 ُمـ اًمٕم٤ٌمرات اًمدىمٞم٘م٦م. قمغم اعمٕم٤مي

 وُمًٌقـم٦م شم٘م٤مسمؾ اعمختٍمة؛ ويٜمتٗمع هب٤م ًمٚمٛمٓم٤مًمٕم٦م.

ٓم٦م ًمٗمٔمٝم٤م سم٢مِ   .(8)ا.هـاء ُمٕمٜم٤مه٤م؛ وٟمٗمٕمٝم٤م قم٤مّم زوُمتقؾمِّ

  ٓظمتالف : أن يمت٥م اًمٕمٚمقم يمثػمة واقمٚمؿ :وىم٤مل اًمٕمالُم٦م طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م

 :ٙمـ شمٜمحٍم ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك ذم ىمًٛملمأهمراض اعمّمٜمٗملم ذم اًمقوع واًمت٠مًمٞمػ وًم

 .وهل : يمت٥م اًمتقاريخ؛ إول : إُم٤م أظم٤ٌمر ُمرؾمٚم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط:قم٤ٌمس أمحد 22-8/31) "سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز ذم ًمٓم٤مئػ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز"اٟمٔمر:  (8)

 ُمٙم٦م.–اًم٤ٌمز 
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 .: دواويـ اًمِمٕمروهل ؛وإُم٤م : أوص٤مف وأُمث٤مل وٟمحقه٤م ىمٞمده٤م اًمٜمٔمؿ

 :وهل شمٜمحٍم ُمـ ضمٝم٦م اعم٘مدار ذم صمالصم٦م أصٜم٤مف، واًمث٤مي: ىمقاقمد قمٚمقم

 ،دمٕمؾ شمذيمرة ًمرؤوس اعم٤ًمئؾ يٜمتٗمع هب٤م اعمٜمتٝمل ًمالؾمتحْم٤مر : خمتٍماتٕولا

قمغم اعمٕم٤مي ُمـ اًمٕم٤ٌمرات ورسمَم أوم٤مدت سمٕمض اعمٌتدئلم إذيمٞم٤مء ًمنقم٦م هجقُمٝمؿ 

 .اًمدىمٞم٘م٦م

 .وهذه يٜمتٗمع هب٤م ًمٚمٛمٓم٤مًمٕم٦م ؛: ُمًٌقـم٤مت شم٘م٤مسمؾ اعمختٍم٤ميواًمث

 .(8)ا.هـ وهذه ٟمٗمٕمٝم٤م قم٤مم ؛اًمث٤مًم٨م: ُمتقؾمٓم٤متو

 * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسمجد "سمػموت. واٟمٔمر –( ط:دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 8/42) "يمِمػ اًمٔمٜمقن"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.–( ط: دار اسمـ طمزم 823ًمّمديؼ طمًـ )ص: "اًمٕمٚمقم
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         واعمّمٜمِّٗمقن اعمٕمتؼمة  :حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموز آسم٤مديىم٤مل اًمٕمالُم٦ُم

 شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ ومري٘م٤من:

٦م، ودْرسم٦م يم٤مومٞم٦م، ودم٤مرب وصمٞم٘م٦م، وطمْدس صم٤مىم٥م  إَول: ُمـ ًمف رم اًمٕمٚمؿ ُمٚمٙم٦م شم٤مُمَّ

ة شمٌٍمة، وٟمٗم٤مذ ومِٙمر ، ي، وؾَمَداد رأص٤مئ٥م، واؾمتحْم٤مر ىمري٥م، وشمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ قمـ ىمقَّ

وَتذي٥م إًَمٗم٤مظ. وهذه ٓ يًتٖمٜمك قمٜمٝم٤م َأطمد ُمـ اًمٕمٚمَمء؛ وم٢مِن  حترير اعمٕم٤مي إممدَمٛمع 

٤ممل وُمتٕمٚمِّؿ ُمٜمٝم٤م طمّظ. وه١مٓء َأطمًٜمقا إِمم ٟمت٤مئ٩م إوَمٙم٤مر ٓ شم٘مػ قمٜمد طَمّد، سمؾ ًمِٙمّؾ قم

يمر اجلٛمٞم ٟمٞم٤م، وإضَمر  ؾ ذماًمٜم٤مس، يمَم َأطمًـ اهلل إًِمٞمٝمؿ، زيم٤مة ًمٕمٚمقُمٝمؿ، وإسِم٘م٤مًء ًمٚمذِّ اًمدُّ

  إظُمرى. اجلزيؾ ذم

مَج٦م اًمٗمقائد، : َُمـ ًمف ذهـ صم٤مىم٥م، وقم٤ٌمرة ـَمْٚم٘م٦م، ووىمٕم٧م إًِمٞمف يمت٥م ضمٞمِّدة اًمث٤مي

وَأطمًـ ٟمْْمده٤م وٟمٔمٛمٝم٤م، ٠ْمًمٞمػ، واًمٜمّٔمؿ، وم٤مؾمتخرج ُدرره٤م اًمت ًمٙمٜمٝم٤م همػم رائ٘م٦م ذم

 وهذه يٜمتٗمع هب٤م اعمٌتدئقن، واعمتقؾمٓمقن. وه١مٓء ُمِمٙمقرون قمغم ذًمؽ حمٛمقدون

 . (8)ا.هـ

* * * * * 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-( ط:قم٤ٌمس أمحد اًم٤ٌمز 8/22) "اًمٙمت٤مب اًمٕمزيزسمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز ذم ًمٓم٤مئػ "اٟمٔمر:  (8)

سمػموت. –( ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 8/41) "يمِمػ اًمٔمٜمقن"ُمٙم٦م، واٟمٔمر أيْم٤ًم: 

 سمػموت.–( ط: دار اسمـ طمزم 882-821ًمّمديؼ طمًـ )ص: "أسمجد اًمٕمٚمقم"و
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ـَ إظمٓم٤مء واًمذم هذا اًم٤ٌمِب سمٞم٤مٌن عم٤م ىمد ي٘مُع ومٞمف  ٗمف، ومٌٕمْمٝم٤م اعم١مًمِّػ ُِم زٓت ذم ُم١مًمَّ

ٍد، قمـ شمٕمٛمُّ  ٍد ًمٙمٜمَّف سم٤مضمتٝم٤مٍد ُمٜمف، ٓ ؾمٞمَم ومٞمَم يًقغ ومٞمف آضمتٝم٤مد، وسمٕمْمٝم٤م قمـ همػِم شمٕمٛمُّ

 أو ؾمٝمٍق، أو ؾمٌؼ ىمٚمٍؿ، ٓ ؾمٞمَم ذم إطمرف واًمٙمٚمَمت، وٟمحق ذًمؽ. وإٟمَم قمـ ٟمًٞم٤مٍن،

ٓ ؾمٞمَم ُمع شمقومُّر إضمٝمزة احلديثٞم٦م، ويمثػماً ُم٤م حتّمؾ اًمتّمحٞمٗم٤مت ذم اعم١مًمَّٗم٤مت، و

٤م رُمقٌز، وم٘مد شمًٌؼ يده إمم وٖمط زرٍّ ٓ يريده، ومتتٖمػم  وهل اًمٙمٛمٌٞمقشمرات، وم٢مهنَّ

 وسم٤مًمت٤مزم يتٖمػمَّ اعمٕمٜمك.أو اًمِمٙمٚم٦م، اًمٙمٚمٛم٦م، 

؛ أردتُّ هبذا اًم٤ٌمب: أنَّ قمغم  ٦م ذم  يمؾٍّ أظمٓم٤مء اعم١مًمِّػ وزٓشمف ذم يمت٤مسمف؛ ًمٞم٧ًم طمجَّ

ُم٤م مل شمٙمـ هذه إظمٓم٤مء ػ، وُيتٙمٚمَّؿ ومٞمف، وُيٓمٕمـ ذم ديٜمف وقمٚمٛمف، أن ُيِمٜمَّع قمغم اعم١مًمِّ 

. ٍد وقمٜم٤مٍد، وقمدم اٟم٘مٞم٤مد ورضمقٍع إمم احلؼِّ  خم٤مًمٗم٦م ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م قمـ شمٕمٛمُّ

َِٔ َها١ِْ املؤيِّـ  ِِٗدُز  َّد٠ ال َت ِ٘: ٚال* األخطا٤ ٚايصَّالت ايػري َتع ُِ  َِٔ دٜٓ٘ ِٚعً

ـَ اًم٤ٌمطمثلم ٓ  ـَ إظمٓم٤مء.يًٚمُؿ أطمٌد ُِم  واعم١مًمٗملم ُِم

يـ واًمٕمٚمؿ واعمٜمزًم٦م شمٌ٘مك قمغم ُم٤م هَل قمٚمٞمف، ومال  وم٤مخلٓم٠م ُيردُّ قمغم ص٤مطمٌف، واًمدِّ

ـَ اًم٤ٌمطمثلم وٓ يزهد ومٞمف، يٜم٘مص ذًمَِؽ ُِمـ ىمدره، وٓ حُيط ُِمـ ديٜمف وقمٚمٛمف،  ُم٤م دام ُِم

 واعم١مًمٗملم اًمّم٤محللم اعمًت٘مٞمٛملم قمغم ذع اهلل شمٕم٤ممم.
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  وىمد ي٘مع ذم سمٕمِض اًمتّم٤مٟمٞمػ ُم٤م ٓ لٚمق  :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م

اًمٌنم قمٜمف، ُمـ اًمًٝمق، واًمٖمٚمط، واحلذف ًمٌٕمِض اعمٝمَمت، وشمٙمرار اًمٌمء سمٕمٞمٜمف سمٖمػم 

 .(8)ف قمٚمٞمف ا.هـ ٜمٌَّ ضورة إمم همػم ذًمؽ، ومٞمحت٤مج أن يُ 

ـَ اًمٓمٖمٞم٤من، ومٙمٞمػ : وىم٤مل  اإلٟم٤ًمُن حمّؾ اًمٜمًٞم٤من، واًم٘مٚمؿ ًمٞمس سمٛمٕمّمقٍم ُِم

ـَ  سمَِٛمـ مَجََع اعمٓم٤مًم٥م ُِمـ حم٤مهل٤م اعمتٗمرىم٦م، وًمٞمس يمؾُّ يمت٤مٍب يٜم٘مؾ اعمّمٜمّػ قمٜمف ؾم٤معم٤ًم ُِم

 .(2)اًمٕمٞم٥م، حمٗمقفم٤ًم ًمف قمـ فمٝمر اًمٖمٞم٥م طمتَّك ُيالم ذم أظمٓم٤مئف ا.هـ 

  ُمـ ًمف قمٚمؿ سم٤مًمنمع واًمقاىمع يٕمٚمؿ ىمٓمٕم٤ًم أن : ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

اًمرضمؾ اجلٚمٞمؾ اًمذي ًمف ذم اإلؾمالم ىمدم ص٤مًمح وآصم٤مر طمًٜم٦م وهق ُمـ اإلؾمالم وأهٚمف 

سمٛمٙم٤من ىمد شمٙمقن ُمٜمف اهلٗمقة واًمزًم٦م هق ومٞمٝم٤م ُمٕمذور سمؾ وُم٠مضمقر ٓضمتٝم٤مده، ومال جيقز 

 .(4)ـ هُمٙم٤مٟمتف وُمٜمزًمتف ذم ىمٚمقب اعمًٚمٛملم ا.أن ُيتٌَّع قمٚمٞمٝم٤م، وٓ جيقز أن َتدر 

  إمم  -يٕمٜمل اًمزًم٦م–ٓ يٜمٌٖمل أن يٜم٥ًم ص٤مطمٌٝم٤م : وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل

وٓ يِمٜمع قمٚمٞمف هب٤م، وٓ يٜمت٘مص ُمـ أضمٚمٝم٤م، أو يٕمت٘مد ومٞمف اعمخ٤مًمٗم٦م سمحت٤ًم،  ،(3)اًمت٘مّمػم

 .(8)ظمالف ُم٤م شم٘متيض رشمٌتف ذم اًمديـ ا.هـوم٢من هذا يمٚمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 8/43) "يمِمػ اًمٔمٜمقن"اٟمٔمر:  (8)

 سمػموت.-( ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 8/43) "يمِمػ اًمٔمٜمقن"اٟمٔمر:  (2)

 اًم٘م٤مهرة.–( ط: ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 4/421) "إقمالم اعمقىمٕملم"اٟمٔمر:  (4)

٤م قمدم  (3) د ذًمَِؽ، ومل يٌذل ضمٝمدًا ذم اًمٌح٨ِم قمـ احلّؼ، أُمَّ سمؾ ىمد ُيٜم٥ًم إمم اًمت٘مّمػم إذا شمٕمٛمَّ

 .اًمتِمٜمٞمع وآٟمت٘م٤مص؛ ومٜمٕمؿ.



ٌَْح٨ِم َواًمت٠َّمًمِٞمػ    خِلَقِض هِمََمِر اًم

 

309 

 

ذم قمٚمٛمف زًم٦م،  وٓ يْمع ُمـ اًمٕم٤ممل اًمذي سمرع: ي وىم٤مل أسمق هالل اًمٕمًٙمر

 إن يم٤من قمغم ؾمٌٞمؾ اًمًٝمق واإلهمٗم٤مل، وم٢مٟمف مل يٕمر ُمـ اخلٓم٠م إٓ ُمـ قمّمؿ اهلل ضمؾ ذيمره.

ت ؾم٘مٓم٤مشمف، وًمٞمتٜم٤م أدريمٜم٤م سمٕمض صقاهبؿ، أو دِّ وىمد ىم٤مًم٧م احلٙمَمء: اًمٗم٤موؾ ُمـ قمُ 

 .(2)ـ ا.ه يمٜم٤م ممـ يٛمٞمز ظمٓم٠مهؿ

ٌُمـ اًمٗمْم٤مئؾ،  فُ ًمَ  :...وإٟمَم يٛمدح اًمٕم٤ممل سمٙمثرة ُم٤مل وىم٤مل اإلُم٤مم اًمذه

ذم ـمٚم٥م  ومال شمدومـ اعمح٤مؾمـ ًمقرـم٦م، وًمٕمٚمف رضمع قمٜمٝم٤م، وىمد يٗمٖمر ًمف سم٤مؾمتٗمراهمف اًمقؾمع

 .(4)احلؼ، وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ا.هـ

 :ىم٤مل اًمِم٤مقمر 

 طـَٚمــــــا ظَم ذَ إِ  كَ ـ٤مظَمـــــأَ  ْح ـ٤مُِمـــــؾَم 

ـــــــــاقمْ وَ  ــــــــؿ سمِ ـَٚم  تردْ أَ   نْ إِ  َؽ ـ٠مٟمَّ
 

ـــــُمِ   ــــــ٤مؾَم اإلِ  فُ ـٜم ــــــ٤مًمٖمَ ة سمِ ءَ ـ  طْ ـَٚم

ـــــُمُ  ـــــالً رُ ٛمّ ـٙم ـــــ ٧َم ـُم  طْ ٓمَ ـَاًمِّم
 

 

ـــــ ذَ َُمــــ  طْ ـىَمــــ ٤مءَ ـؾَمــــ ٤مي َُمــــذِ ا اًمَّ
 

ـــــًَمــــ ـْ َُمــــوَ    طْ ــــــَ٘مك ومَ ًٜمَ ـف احلُ
 

 ل

ىم٤مل آظمر:و 

ــ ــ٤م ىمَ سم ـــ٤مهللِ َي ـــ٤م يُمتٌُِ ـ٤مِرًئ ـــل َوؾَم ـ  َٝم٤مـ٤مُِمَٕم

 
ٍ
ــ٤مء ـْ ظَمَٓم ــ ــ٤مُه ُِم ــ٤م شَمْٚمَ٘م ــَؽ َُم ــؽُمْ سمُِٚمْٓمِٗم  َواؾْم

 

ــ٤م ِرَداَء احْلُْٙمــَؿ واًْمَٙمــ   َرمِ ـَأؾْمــٌِْؾ قَمَٚمٞمَْٝم

ــِٚمَحٜمُْف  ــؿِ َأْو َأْص ــ٧َم َذا وَمَٝم ــ٥ْم إِْن يُمٜمْ  شُمثَ
 

 

ــ ــقاٍد يَمٌَ ــْؿ ضَم ـــوَمَٙم ــٌُْؼ قَم ًَّ ــَويمَ   ٤مَدشُمفـك واًم ًَ  ؿٍ ـ٤مَد ُذو صُمْٚمــ٤مٍم َٟمٌَـ٤م َأْو قَمــْؿ طُم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اًمري٤مض.–( ط: ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض احلديثٞم٦م 838-3/832) "اعمقاوم٘م٤مت"اٟمٔمر:  (8) =

 .(.6)ص: "ذح ُم٤م ي٘مع ُمـ اًمتّمحٞمػ"اٟمٔمر:  (2)

 .سمػموت.–( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 86/212) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"اٟمٔمر:  (4)
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ــ ٜمَ ـــَويُمٚمُّ ــ٤م َأظِم ـــل ظَم ـ٤م َي ــؾٍ ـَٓم  آُء ُذو َزًَم
 

ٞمــ  ؿِ ـَواًْمُٕمـْذر َيْ٘مٌَُٚمــُف ُذو اًْمَٗمْْمــِؾ واًمِمِّ
 

 ل

:وىم٤مل آظمر 

ــْرى  ــِذْي شُم ـْ اًم ــ ــَج٤مَي٤مُه يُمٚمَّ َوَُم ـــؾَم  ـ٤مَٝم
 

 فُ ـ٤مِئٌُـــدَّ َُمٕمَ ـالً َأْن شُمَٕمـــيَمَٗمـك اعمَــْرَء ُٟمٌْـ 
 

 

:وىم٤مل آظمر 

ـــــدمِ  وإنْ  ــــقمَ  دْ ـ ـــــاخلَ دَّ ـًُ ومَ  ٤ٌمً ـٞم  الـَٚم

ـــــٕمٓ شمُ  ـــــ٤مِي ــــر َُم ـــــىمُ قَ ٌٌ ـٞمقمَ  فِ ـ سمِ  ْؾ ـ
 

ــشمَ   ـــٜمقمِ  َؼ ـٌ ـــ قمَ ذِم  اهللِ دَ ـ ـــاعمَ  لمِ ـ  الـ

ـــــَٚمَّ ـضَم  ـــــ ٓ قمَ ٛم ـــــقمَ وَ  ٞمفِ ٗمِ ٌَ ـٞم  الـ

 

 َِٔ بعَض األخطا٤ ٚايصَّالت ٚيٛ زادع٘ صاحب٘ عػسات املسَّات: ٜطًِ املؤيَّـ* ال 

 زاق  ٤ملىم ض قرِ ًمق قمُ ي٘مقل:  : ؾمٛمٕم٧ُم ُمٕمٛمراً اإلُم٤مم قمٌد اًمرَّ

. أظمرضمف اسمـ ظمٓم٠م:-أو ىم٤مل- ة ُم٤م يم٤مد يًٚمؿ ُمـ أن يٙمقن ومٞمف ؾم٘مطاًمٙمت٤مب ُم٤مئ٦م ُمرَّ 

 (، سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمٌح.322سمرىمؿ ) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"قمٌد اًمؼم ذم 

 قم٤مرو٧ُم رمحٝمَم اهلل: –وىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اهلل سمـ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

صمؿ ، ومقوٕمف ُمـ يده، ومٚمَم يم٤من ذم اًمراسمٕم٦م ظمرج ومٞمف ظمٓم٠مٌ  ،ٕيب صمالث قمنمة ُمرة سمٙمت٤مٍب 

ُمقوح ". أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ يّمحَّ همػم ىمد أٟمٙمرت أن :ىم٤مل

 (. 8/1) "واًمتَّٗمريؼأوه٤مم اجلٛمع 

 ًة ومََم  ىَمرْأُت : وىم٤مل اإلُم٤مم اعمُزي ٤مومِٕملِّ صَمََمٟملَِم َُمرَّ ؾم٤مًم٦ِم قَمغَم اًمِمَّ يمت٤مَب اًمرِّ

ٍة إٓ َويُمٜم٤َّم َٟمِ٘مُػ قمغم ظَمَٓم٢م : ِهٞمفِ ، ُِمـ َُمرَّ ٤مومِٕملُّ َأْن يٙمقَن يِمت٤َمٌب  ك اهللُ؛َأسموم٘م٤مل اًمِمَّ

ًمٕمالء  "يمِمػ إهار قمـ أصقل ومخر اإلؾمالم اًمٌزدوي". اٟمٔمر َصِحٞمًح٤م هَمػَم يِمت٤َمسمِف

يـ اًمٌخ٤مري.  اًمدِّ
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  ي٘مقل: ًم٘مد أًمَّٗم٧ُم هذه اًمٙمت٥م : ؾمٛمٕم٧ُم اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل اًمٌقيٓمل

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ﴿اخلٓم٠م؛ ٕنَّ اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:  ومل آل ومٞمٝم٤م، وٓ سمدَّ أن ُيقضمد ومٞمٝم٤م

ؿ ذم يُمتٌل هذه مم٤م ُل٤مًمػ ، ومَم وضمدشمُّ [12]اًمٜم٤ًمء:﴾ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

 .  (8)اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وم٘مد رضمٕم٧ُم قمٜمف ا.هـ 

  ؾمٌٕملم ُمرة  قرض يمت٤مٌب ًمق قمُ : وىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ إؾمَمقمٞمؾ سمـ حيل

ُُمقِوُح ". أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم يمت٤مسمف همػم أسمك اهلل أن يٙمقن يمت٤مٌب  ، د ومٞمف ظمٓم٠مٌ ضمِ ًمقُ 

 (.8/1) "أوه٤مم اجلٛمع واًمتَّٗمريؼ

 ًمِزُْم٧ُم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ؾمٜملم، ومٙم٤من إذا ظمرج وىم٤مل إسمراهٞمؿ احلريب :

٘مط ذم يمت٤مسمف أصٚمحف،  ًَّ ؛ وم٢مذا ُمرَّ سم٤مًم صمٜم٤م لرج ُمٕمف حمؼمة جمٚمَّدة سمجٚمٍد أمحر، وىَمَٚمََمً حيدِّ

(، 213)ص: "اًمٙمٗم٤مي٦م"شمقّرقم٤ًم أن ي٠مظمذ ُمـ حمؼمِة أطمٍد ؿمٞمئ٤مً. أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم 

 سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمح.

 ار : ىمٚمٛمل قمغم يمت٤ميب ُمـ أرسمٕملم ؾمٜم٦م أصٚمح وىم٤مل ظمٚمػ سمـ هِم٤مم اًمٌزَّ

.211)ص: "اًمٙمٗم٤مي٦م"ومٞمف. أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم  ـٍ  (، سم٢مؾمٜم٤مٍد طمً

 وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ أمحد إدي٥م: 

ــــُف             ـحتُ ـــْد شَمَّمٗمَّ  يَمــــْؿ ُِمــــ يِمتــــ٤مٍب ىَم

ـــــ٤َمً  ـــــُف  صَم٤مٟمِٞمـــ ـــــؿَّ إَِذا ـَمــ٤مًَمــْٕمتُـ  صُم
 

ـــِ  ـــ٧ُم وم ـــفُ َوىُمٚم ـْحتُ ـــِل َصحَّ  ل َٟمٗمً

 َرَأيـــ٧ُم شَمّْمـِحـٞمَٗمـــ٤ًم  وَم٠َمْصَٚمـحتُـــفُ 

 

 (، سمًٜمٍد قم٤مٍل. 211)ص: "اًمٙمٗم٤مي٦م"أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دِّ إمم إُمر إول"اٟمٔمر:  (8) ؾ ًمٚمرَّ ( ط: 844-842ٕيب ؿم٤مُم٦م )ص: "ظمٓم٦ٌم اًمٙمت٤مب اعم١مُمَّ

 زون.اًمري٤مض. ت: مج٤مل قم–أوقاء اًمًٚمػ 
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َٔ ٌٌ ع٢ً صخ١َِّ املؤيَّـ  * ايتصخٝح ٚايتعدٌٜ ٚاملسادع١ ٚايسدٛع ع ٚأَا١ْ اخلطأ ديٝ
 صاحب٘:

واعمراضمٕم٦م دًمٞمالً قمغم وُمـ هٜم٤م؛ وم٢منَّ اًمٕمٚمَمء يم٤مٟمقا يٕمّدون اًمتّمحٞمح واًمتٕمديؾ 

 صح٦م اًمِٙمت٤مب، وأُم٤مٟم٦م ص٤مطمٌف.

 إذا رأي٧َم اًمِٙمت٤مب ومٞمف إحل٤مق وإصالح؛ وم٤مؿمٝمد ًمف ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل :

ح٦م. أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم  اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي "( و231)ص: "اًمٙمٗم٤مي٦م"سم٤مًمّمِّ

 (، سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمح.8/231( )218سمرىمؿ ) "وآداب اًم٤ًمُمع

 ُييِضء اًمِٙمت٤َمُب طَمتَّك ُئمِٚمؿ. أظمرضمف اخلٓمٞم٥م : ٓوىم٤مل أسمق زيد اًمٜمحقي 

 (، وهق صم٤مسم٧ٌم إًمٞمف. 8/233( )214( و)212سمرىمؿ ) "اجل٤مُمع"ذم 

 ي٤َّمت  يّمػ دومؽماً: وىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمزَّ

ــــَدعْ  ــــ٤مسمَِؽ مَلْ شَم  َوَأَرى ُوؿُمـقَُمــــ٤ًم ذِم يِمتَ

ـــ٤م         َـ ـــقُح يَمـ٠َمهنَّ ـــ٤مٌل شَمُٚم ـــٌط َوَأؿْمـَٙمـ  ُٟمَ٘مـ
 

ـــرِ   َٓ عمُِـَٗمـــٙمِّ ـــ٤ًم عمُِـْرشَمــ٤مٍب َو  ؿَمـٙمَّ

 َٟمـَدُب اخلُُدوِش شَمُٚمقُح  سَمـلَم إؾَمـُٓمرِ 
 

 

ـــِْمفِ  ــاَلِم َوظَمْٗمـ ــِع اًمَٙم ـْ َروْم ـــ ــَؽ قَم  شُمٜمٌِٞم

 َوشُمــــِرَك َُمـــ٤م شُمْٕمٜمَــــــك سمِــــِف وَمٌَِٕمــــٞمُدهُ 
 

ّْمــ٥ُم ومِٞمـِف حِلَـ٤مًمِــِف َواعمَّْمــَدرِ    َواًمٜمَـّ

رِ  َُم٤ًم  يَمـُٛمـــ١َمظمَّ  يَمـَ٘مـِريٌـــ٦ٍَم َوُُمَ٘مــــدَّ
 

 ل

(، سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمح، 212-8/231( )214سمرىمؿ ) "اجل٤مُمع"أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم 

 (.642ًمٚمراُمٝمرُمزي سمرىمؿ )"اعمحّدث اًمٗم٤مصؾ"واٟمٔمر 

* * * * * 
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سمٕمِض اًمٜم٤َّمس ممَـّ يٜم٥ًم  دظمَؾ قم٘مقَل  ىمد قمـ اًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمِػ  أنَّ ومِْٙمَر اًمتَّثٌٞمطِ سمََِم 

وص٤مرت سمٕمده قم٘م٤ٌمت، وظم٤مض أصح٤مسمف ذم أقمراِض ٟمٗمًف ًمٚمٕمٚمؿ، وٟمٓمَؼ سمف سمٕمْمٝمؿ، 

ٚمٗمل، ومقىمٕمقا ذم اًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م،  ًَّ ٜم٦َّم واعمٜمٝم٩م اًم ًُّ اًم٤ٌمطمثلم واعم١مًمٗملم اعمًت٘مٞمٛملم قمغم اًم

سم٧م هذه إظمالق  ئواًمزور، واًمٌٝمت٤من، وؾمٞمِّ واًمتحريش، واًمٙمذب،  إظمالق، وشمنَّ

، طمتَّك ظمرضم٧م قمّم٤مسم٤مت ُمتٕم٤معم٦م وم٤مؿمٚم٦م شم٘مقم سم٠مقمَمٍل اًمًٞمئ٦م ذم يمثػٍم ُِمـ ـمٚم٦ٌِم اًمٕمٚمؿ

ُف سمٕمَض اًمٜمّم٤مئح ؛ خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل واخلٚمؼ اًمٜمٌقي سم٤مؾمؿ اًمٕمٚمؿ وأهٚمف وم٢مٟمَّٜم٤م ُٟمقضمِّ

ٜم٤م مجٞمٕم٤مً  واًمتقضمٞمٝم٤مت ًِ يٜمٗمَع اهلل شمٕم٤ممم هب٤م، ومٜم٘مقل ُمًتٕمٞمٜملم سم٤مهلل ضمؾَّ ، سمَم ٟمرضمق أن ٕٟمٗم

 وقمال:

، واًم٤ٌمـمـ واًمٔم٤مهر،  ـِ * ٟمٜمّمُح أٟمٗمًٜم٤م مجٞمٕم٤مً سمت٘مقى اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمنِّ واًمَٕمَٚم

اء، واًم٘مقل واًمٗمٕمؾ؛ وم٢مٟمَّف ٓ ومالح وٓ ٟمج٤مة وٓ ومقز إٓ سمٛمالزُم٦ِم  اء واًميَّ واًمنَّ

 شم٘مقى اهلل شمٕم٤ممم.

دِق ُمع اهلل  شمٕم٤ممم، وإظمالص اًمٕمٛمِؾ ًمف وطمده ٓ ذيؽ؛ وم٢مٟمَّف ٓ * وٟمٜمّمُح سم٤مًمّمِّ

ُي٘مٌؾ قمٛمُؾ ؿمخٍص، وٓ ُيقومَّؼ ًمٚمخػمات، وٓ يٜمٗمع اهلل سمف إٓ إذا يم٤من هذا طم٤مًُمُف، 

ػم ص٤مدٍق وٓ خمٚمص؛ وم٢مٟمَّف حمروم اًم٘مٌقل واًمتَّقومٞمؼ، ومٚمذا دمده ي٠ميت سمخالف َُمـ يم٤من هم

ور، وُيٌتغم سمْمٞم٤مع سم٤مًمٕمج٤مئ٥م واًمٖمرائ٥م، والرج ُمـ حت٧م ىمدُمف اًمٗمتـ واًمنم

إوىم٤مت، وسم٤مًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل، ووٞمؼ اًمّمدر، وإؾم٤مءة اًمٔمـ سم٢مظمقاٟمِِف اعمًت٘مٞمٛملم قمغم 

 اًمًٜم٦م، ويٌ٘مك ُمِمٖمقًٓ سمَم يٕمقد قمٚمٞمف سمؽمايمؿ اًمًٞمئ٤مت قمغم فمٝمره، ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.
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* وٟمٜمّمُح سم٤مإلىم٤ٌمل قمغم اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ، وآٟمِمٖم٤مل سمذًمَِؽ يمثػمًا، وشمريمٞمز اًمذهـ 

ّد وآضمتٝم٤مد ومٞمف؛ وم٢منَّ ذم ذًمَِؽ ومْمالً يمٌػماً، ٓ لٗمك قمٚمٞمٜم٤م ُمٕم٤مذ ـمالب قمٚمٞمف، واجل

 اًمٕمٚمؿ.

وًمٞمٙمـ هذا ؿمٖمٚمٜم٤م اًمِم٤مهمؾ، وقمٛمٚمٜم٤م اًم٤ًمئر، ومٌف ٟمِمٖمؾ إوىم٤مت، وٟم٘مٓمع إقمَمر، 

 وٟمٗمٞمد أٟمٗمًٜم٤م وإضمٞم٤مل، ُمع اًمٕمٛمؾ سمف.

شمَ  ٦م اًمٕمٚمؿ وإدب، وذم ىمِ ف ذم ىمِ ومٛمـ يم٤من هذا طم٤مًُمُف وضمدَّ ٦م اًمِمٝم٤مُم٦م واًمقوم٤مء، وذم ٛمَّ ٛمَّ

 سُمٕمٍد قمـ ؾمٗم٤مؾمػ إُمقر، وىمٌٞمحٝم٤م.

٦م،  سمخالف َُمـ مل يٙمـ هذا طم٤مًُمُف، ويم٤من يمثػم آٟم٘مٓم٤مع، ىمٚمٞمؾ اإلىم٤ٌمل، دٟمئ اهلٛمَّ

، ُمتٙمؼماً، ُمٕمج٤ًٌم، ُمٖمروراً؛ وم٢مٟمَّٜم٤م وضمدٟم٤م ُِمـ ُمتالقم٤ٌمً ذم إوىم٤مت، ُمتخٚمِّٗم٤مً قمـ اًمّدروس

ٜمػ اًمٗم٤مؿمؾ ُم٤م يً  ، وأن جُيٚمدأؾمفسمخٗمِؼ اًمٜمِّٕم٤مل قمغم ر ؿ قمٚمٞمفتحؼ أن حُيٙمهذا اًمّمِّ

قم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم،  سم٤مجلريد، وم٢مٟمَّف اسمتاله اهلل آوم٦م قمغم اعمٕمٚمِّٛملم، وقمغم ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واًمدُّ

، واخلٞم٤مٟم٤مت آطمت٘م٤مر إلظمقاٟمف ـمالب اًمٕمٚمؿ٤مًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م واًمتحريش، وشمٕم٤ممم سم

، وهق حي٥ًم أٟمف حيًـ ، ىمد ؿمٖمؾ إظمقاٟمف سم٤مإليذاء ىمقًٓ وومٕمالً اًمدقمقي٦مإظمقي٦م و

 ُصٜمٕم٤ًم.

ومٙمؿ أشمٕم٥م هذا اًمّمٜمُػ ُمِم٤ميَخ اًمٕمٚمؿ واًمدقم٤مَة إمم اهلل شمٕم٤ممم وـمالَب اًمٕمٚمؿ، 

ق سمٞمٜمٝمؿ، وهمرس سمٞمٜمٝمؿ اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء واًمِمحٜم٤مء، واحل٘مد واحلًد، ويمؿ ومتح  وومرَّ

قمقة اًمًٚمٗمٞم٦م، ٕٟمَّف ُمٌتغم سمٕمدم آهتَمم سم٤مًمٕمٚمؿ، ومال سم٤مرك اهلل  ذم ُِمـ ومجقاٍت قمغم اًمدَّ

هذا اًمّمٜمػ، وم٢مٟمَّف صٜمٌػ وم٤مؿمؾ، ًمق سم٘مك ذم ُمريمز قمٚمٍؿ ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف إمم أن يٛمقت دمده 

ؾمٚمقيمف وأظمالىمف، وهذا ُم٤م شمٕم٤مٟمٞمف اًمدقمقة ٓ ذم هق ذاك مل ي١مصمِّر اًمٕمٚمؿ ذم ُمٜمٝمجف و

ـْ هذا اًمّمٜمػ اًمٗم٤مؿمؾ.   اًمًٚمٗمٞم٦م يمثػماً ذم هذا إي٤مم ُِم
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دِّ وآضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م، وم٢منَّ اهلل شمٕم٤ممم مل * وٟمٜمّمُح سم٤مإلىم٤ٌمل قمغم قم٤ٌمدِة اهلل شمٕم٤ممم، واجلِ 

َؼ اًمٕمٌقدي٦م اخل٤مًمّم٦م   إٓ ًمٕم٤ٌمدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف؛ ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمح٘مِّ
ٍ
لٚم٘مٜم٤م ًمٌمء

َط ذم واضمٌٝم٤م، وٓ ٟمٗمٚمٝم٤م، وم٢منَّ َُمـ يم٤من هذا طم٤مًُمُف؛ دِمد آصم٤مر ذًمَِؽ  هلل وطمده، وأن ٓ ٟمٗمرِّ

٤مدات اعمتث٤مىمؾ قمـ اًمٓم٤مقم٤مت؛ ذم أظمالىمف وؾمٛمتف وهديف، سمخالف اعمتٙم٤مؾمؾ قمـ اًمٕمٌ

آصم٤مر يمًٚمف وشمث٤مىمٚمف ذم ُمٕم٤مُمالشمف، وأظمالىمف، وذم قمٚمٛمف، وذم ديٜمف، ُمع ُم٤م شمرى وم٢مٟمَّؽ 

يِمٖمٚمف اهلل سم٠مُمقٍر شمٕمقد قمٚمٞمف سم٤مًمير ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وذًمؽ أنَّ اًمٕم٤ٌمدة شمٜمٝمك قمـ 

اعمتالقم٥م اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر، وم٢مذا أردتَّ أن شمٕمرف اعمتٙم٤مؾمؾ قمـ اًمٕم٤ٌمدة، اعمتث٤مىمؾ قمٜمٝم٤م، 

 هب٤م؛ وم٤مقمرومف ذم ُمٕم٤مُمالشمف وأظمالىمف، وذم قمٚمٛمف، وديٜمف.

ٖم٥م، واًم٘مٞمؾ  ومٚم٘مد وضمدٟم٤م يمثػماً ممَـّ حُي٥ًم قمغم ـمالب اًمٕمٚمؿ ممَـّ ُيٙمثر اًمِمَّ

واًم٘م٤مل، واًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م، واًمتحريش سملم ـمالب اًمٕمٚمؿ واًمدقم٤مة إمم اهلل، وممَـّ 

ـم٤مً ذم يمثػٍم ُمٜمٝم٤م، ٟم٠ًمل ف وأظمالىمف؛ وضمدٟم٤مه ُمتٙم٤مؾمالً قمـ اًمٕم٤ٌمدذم ُمٜمٝمج اٟمحرف ة، ُمٗمرِّ

 اهلل ًمٜم٤م وهلؿ اهلداي٦م، واًمًؽم واًمٕم٤مومٞم٦م.

زيم٤مشمف، وٓ ظمػم ذم قم٤مملٍ وـم٤مًم٥ِم قمٚمٍؿ ٓ يٕمٛمُؾ  ف* وٟمٜمّمح سم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ؛ وم٢مٟمَّ 

سمٕمٚمٛمف، وٓ دمد أصمَر قمٚمِٛمِف ذم ُمٜمٝمجف، و ٓ ذم أظمالىمف، وٓ ذم قم٤ٌمداشمف، وم٢منَّ اًمٕمٚمؿ ٓ 

شمٙمريس اجلٝمقد ذم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٚمؿ دون  ُِمـيٜمٗمع ص٤مطمٌَف  إٓ إذا اٟمتٗمع سمف، وٓ وم٤مئدة 

٦ِم قمٚمٞمف، ًمػمى ؾمقء سمف، سمؾ إنَّ َُمـ يم٤من هذا طم٤مًُمُف؛ وم٢مٟمَّف يًتزي اًمٕمٛمؾ د ُِمـ إىم٤مُم٦ِم احلجَّ

 قم٤مىمٌتف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

واًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ يٙمقن ُِمـ مجٞمع ضمقاٟمٌف، ٓ ٟمٕمٛمؾ سمج٤مٟم٥ٍم وٟمؽمك ضم٤مٟم٤ًٌم آظمر، وم٢منَّ 

َُمـ يم٤من هذا طم٤مًُمف وم٢مٟمَّف ُمٕمج٥ٌم، ُمٖمروٌر، وص٤مطم٥ُم يمؼٍم وهقى، وىمد يٌتٚمٞمف اهلل شمٕم٤ممم 
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٤م فمٜم٤َّمً ُمٜمف أٟمَّف ىمد ص٤مر رأؾم٤مً ذم اًمتُّ٘مك واًمّمالح، ُمع شم٘مّمػمه ذم سم٤مٓشمٙم٤مل قمغم قمٛمٍؾ ُم

 سمٕمض اًمقاضم٤ٌمت ووىمققمف ذم سمٕمض اعمحرُم٤مت،  ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م. 

سم٤مًمٌُٕمِد قمـ اًمتَّٕم٤ممُل، وم٢مٟمَّف آوم٦ُم اًمٕمٚمؿ، وإنَّ أهَٚمف آوم٦م قمغم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمَمء،  * وٟمٜمّمُح 

ـُ صٜمٕم ُـّ أٟمَّف حُيً ٤مً، ويمؿ شمٙمؼمَّ وشمٖمٓمرس قمغم أهؾ ومٙمؿ أومًد هذا اًمّمٜمػ وهق ئم

ّمٝمؿ ذم ديٜمٝمؿ وقمٚمٛمٝمؿ وسمحقصمٝمؿ وُم١مًمٗم٤مَتؿ، دمده ىمد  ر ُِمـ ؿم٠مهنؿ، وشمٜم٘مَّ اًمٕمٚمؿ، وطم٘مَّ

ِزد قمغم روس، طمِٗمَظ اًم٘مرآن أو ؿمٞمئ٤مً ُمٜمف، وطمٗمظ سمٕمض ُمتقن اًمٕمٚمؿ، وأظمذ سمٕمض اًمد

وٟمف ذم اًمٖملِّ صمؿَّ ٓ ُي٘مٍمون ومٞم٤ٌمًمٖمقن ذم ُمدطمف، ويٖمٚمقن ومٞم ؛ ومػمى فذًمِؽ إظمقاٟمف يٛمدُّ

ف أٟمَّف ىمد ص٤مر يمٌػم اًمِم٠من، ىمقّي اًم٤ٌمع، واؾمع ًَ ، ومزيَّـ ًمف اًمِمٞمٓم٤من ؾمقء !!! آـمالع ٟمٗم

ٗمف، ومّم٤مر  ًَّ أقمَمًمِِف؛ وم٠موىمٕمف ذم اًمُٕمج٥م واًمٖمرور، وذم اًمِٙمؼِم واًمتَّٞمْف، وذم اًمٓمَّٞمِش واًم

رًا سمف قمغم إوم٤مو س وي١مًمِّػ سمدون أهٚمٞم٦َّم، ُمٕمج٤ًٌم سمريمٞمؽ قمٚمِٛمِف، ُمتٜمٛمِّ ؾ ُِمـ يٗمتل ويدرِّ

اًمٕمٚمَمء واعمِم٤ميخ واًم٤ٌمطمثلم اعمًتٗمٞمديـ، وطم٤مول أن ُيدظمَؾ ٟمٗمًف همٚمٓم٤ًم وُمٖم٤مًمٓم٦ًم ذم 

زُمرِة اجلٝم٤مسمذة، وأهؾ اًمرأي واعمِمقرة، ومٞمُ٘محؿ ٟمٗمًف ذم جم٤مًمًٝمؿ، وُيٌدي رأيِف، 

وٟمف ذم اجلٝمؾ  وٟمف قمغم شمٕم٤معمف، صمؿَّ ٓ ُي٘مٍمون وإظمقاٟمف يٛمدُّ ومٞمٕم٤موٟمقٟمف قمغم ضمٝمٚمف، وي٘مرُّ

 ىمّمٍد. سم٘مّمٍد أو سمٖمػم

ىمذائػ ًم٤ًمٟمف قمغم اًمٕمٚمَمء واعمِم٤ميخ واعمًتٗمٞمديـ، وُم٤م ِهَل إٓ أي٤مم؛ وإذ سمف يًؾُّ 

ف هذا، وشم٤مرًة يتٜم٘مَّص هذا، وشم٤مرًة ُيٚم٘مل إطمٙم٤مم اجل٤مئرة  ُؾ هذا، وشم٤مرًة ُيًٗمِّ ومت٤مرًة جُيٝمِّ

ُمتًٚمِّٓم٤مً قمغم هذا، ىمد ُوًمَِع سم٤مًمٖمٞم٦ٌم وآطمت٘م٤مر، واًمٖمٛمز واًمٚمٛمز واهلٛمز، ومال دمده إٓ 

ِم٤ًم سمذيئ٤مً.  ُمتٗمحِّ

ٝمذا صٜمٌػ ىمٌٞمٌح، يمؿ مت٘متف اًم٘مٚمقب، وشمٜمٗمر ُمٜمف اًمٜمٗمقس، وشمزدريف اًمٕمٞمقن، يٕمٚمُؿ وم

ٕمف سمَم مل ُيٕمط،  وإن شمٌِمٌش ًمٜم٤م اهلل أٟمَّٜم٤م ٟمٌٖمْمف ذم اهلل، قمغم ىمدر ُمٕم٤مصٞمف، وشمٕم٤معمف، وشمِمٌُّ 
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ومٜم٤م ىمدر  ٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًمفٝمف، وشمٌٝمرضم٧م ًمٜم٤م زيٜمتف، ومتٚمَّؼ ًمٜم٤م ًم٤ًمٟمف، وضم اهلداي٦م وأن يٕمرِّ

 أٟمٗمًٜم٤م، ويٚمزُمٜم٤م اًمتقاوع وظمٗمض اجلٜم٤مح.

٦م سمٕمٜمقان:  وىمد أؿمٌع هذا اعمقوقع اًمٕمالُم٦م سمٙمر أسمق زيد ذم رؾم٤مًم٦مٍ  اًمتٕم٤ممل "ظم٤مصَّ

 ٤م، وم٢مهنَّ ٤م، وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، أٟمّمح يمؾَّ ـم٤مًم٥م قمٚمٍؿ سم٘مراءَت"وأصمره ذم اًمٗمٙمر واًمِٙمت٤مب

ـُ ُم٤م ُأًمِّػ ذم سم٤مسمف قمغم اظمتّم٤مره  .٤مأطمً

َؽ أيمثر ُِمـ * وٟمٜمّمح سمتٙمريس اجلٝمقد ذم اًمؽمسمٞم٦م واًمتّمٗمٞم٦م، وأن ٟمٕمتٜمل سمذًمِ 

ـَ اًمٕمٚمؿِؿ، وم٢مٟمَّٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع آؾمتٗماقمتٜم٤مئٜم٤م سم٠مظمِذ اًمٕمٚم د ُِم ؛ إَّٓ إذا طمّمٚم٧م ٤مدة وٓ اًمتَّزوُّ

ـَ اًمرذائؾ واًمٌدع سماًمؽمسمٞم٦م واًمتّمٗمٞم٦م، ومٜمريبِّ أٟمٗمًٜم٤م  ٤مٕظمالق احلًٜم٦م، وٟمّمٗمٞمٝم٤م ُِم

د ي واعمٜمٝمجل، وآٟمحراف اًمٕم٘مد ًَ ـَ اًمِٙمؼم واحلَ وٟمٜمزع ُِمـ ىمٚمقسمٜم٤م يمؾَّ دؾمٞم٦ًم ُِم

ـَ واحِل٘مد واًمُٕمج٥م واًمٖمرور واًمٌٖمْم٤مء واًمِمحٜم٤مء وؾمقء اًمٜمقاي٤م،  د ُِم وسم٤مًمت٤َّمزم ٟمتزوَّ

، وم٢مٟمَّف يدقمق ًمذًمؽ، ومَٛمـ قمِٛمَؾ سمف طمّمٚم٧م ًمف  اًمٕمٚمؿ، قمٚمًَم أنَّ اًمٕمٚمَؿ يّمٗمِّل وُيريبِّ

 اًمتّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م.

٤م يمثرُة قمٚمؿٍ  ؛ وم٢مٟمَّف ٓ وٓذقمٍل أدٍب قم٘مٞمدٍة صحٞمح٦ٍم وٓ سمدون  أُمَّ  ُمٜمٝم٩ٍم ؾمٚمٗملٍّ

 .ُيثٛمر

ـَ  ُم٤مت يم٤مًمنمك واًمٌدع واعمٕم٤ميص، وُِم ـَ اعمحرَّ يـ ُِم * وٟمٜمّمح سمّمٞم٤مٟم٦ِم اًمٕمٚمؿ واًمدِّ

يـ واًمِٕمرض.اًمِمٌٝم٤مت، وُِمـ يمؾِّ ظم٤مرٍم ًمٚمٛمروءة، وظم٤مدٍش ًم  ٚمدِّ

يـ، وذم *  إؿمخ٤مص؛ وم٢مٟمَّف رأُس يمؾِّ ومتٜم٦م، ومَم وٟمٜمّمح سم٤مًمٌُٕمِد قمـ اًمٖمٚمقِّ ذم اًمدِّ

 طمّمؾ اًمنمك سم٤مهلل شمٕم٤ممم إٓ سمًٌٌف.

وىمد اٟمتنم اًمٖمٚمقُّ ذم إؿمخ٤مص يمثػمًا ذم أوؾم٤مط ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، وص٤مرت سمٕمض 

ـَ اعم٤ٌمًمٖم٦م واًمٖمٚمق ذم اعمدح واًمثٜم٤مء  ه اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م؛ عم٤َِم ومٞمٝم٤م ُِم اًمدقم٤مي٤مت اإلقمالٟمٞم٦م شمِمقِّ
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قم٤مة، ؾمقاء يم٤من قم ؼم ؿمٌٙم٤مت آٟمؽمٟم٧م أو اًمٗمٞمًٌقك، واًمقاشمس، قمغم سمٕمِض اًمدُّ

اً ًمٚمٖم٤مي٦م.عمح٤مضات، وا  وم٢منَّ هذه فم٤مهرة ؾمٞمئ٦م ضِمدَّ

ومٞمف سم٤معمدح واًمثٜم٤مء وىم٤مرٟمقه سمٙم٤ٌمر اًمٕمٚمَمء، وأؿمٝمروه سملم  قْ ٚمَ ويمؿ ُِمـ ؿمخٍص همَ 

ٌقن ًمف، وي٘مٚمِّدوٟمف، وم٢مذا اٟمحَرَف ص٤مر طمجر قمثرٍة قمغم  اًمٜم٤مس، ومّم٤مر ًمف أشم٤ٌمٌع يتٕمّمَّ

 وهذا ُمِم٤مهٌد حمًقس ُي٘مرُّ سمف مجٞمُع ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ. اًمٕمٚمؿ وأهِٚمِف،

وم٠مٟمّمح سم٠من يرومِؼ سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤ًم، وأن ٟمت٘مٞمَّد سم٤مًمدًمٞمِؾ وم٢منَّ احللَّ ٓ شم١مَُمـ قمٚمٞمف اًمٗمتٜم٦م، 

اٟمحرومقا ووٚمَّقا قمـ اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل سمَم مل يتقىمَّٕمف يمثػٌم ُِمٜم٤َّم،  ومٞمٝمؿ قْ ٚمَ ُمـ همَ  ىمد رأيٜم٤م ٤موم٢مٟمَّ 

ٌلم اًمٖمالة إذي٦م قمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل، واًمتٝمٛمٞمش هلؿ،  ـَ اعمتٕمّمِّ يمَم أٟمٜم٤م ىمد رأيٜم٤م ُِم

اء اًمٖمٚمق  ذم واطمت٘م٤مرهؿ، ورُمٞمٝمؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وقمدم ىمٌقل احلّؼ ُمٜمٝمؿ، يمؾُّ ذًمِؽ ضمرَّ

 ؿمخٍص يٕمت٘مدون ومٞمف ُم٤م يٕمت٘مدون.

يٖمٚمقن  وه٤م ٟمحـ ٟمٚمٛمُس هذا اًمٌمَء ذم هذه إي٤مم عمَس اًمٞمد، وٟمجُد ُِمـ سمٕمِض َُمـ

ومٞمف اًمتٝمقيـ واًمتٝمٛمٞمش وآطمت٘م٤مر ًمٌٕمِض اًمدقم٤مِة إمم اهلل، وعمزهؿ، واؾمتٖمالل 

اعمتٕمّمٌلم هلؿ إلؾم٘م٤مـمٝمؿ، وهذا هق قملُم آطمؽماق سم٤مًمُٕمج٥ِم واًمٖمرور، وهق قملُم 

 اًمقىمقع ذم اًمٗمتٜم٦م، واًمٌٖمل قمغم اعمًت٘مٞمٛملم.

ض اًمٖمٚمق واًمُٖمالة وَُمـ ومٜمُِمِٝمُد اهلل شمٕم٤ممم قمغم أٟمَّٜم٤م ٟمٌٖمومٞم٤م هلل ُم٤م أقمٔمٛمٝم٤م ُِمـ ومتٜم٦ٍم، 

رٟم٤م  يم٤من راوٞم٤ًم سمف، وٟمؼمأ إمم اهلل شمٕم٤ممم ُِمـ هذا اعمرض اًمٗمت٤َّمك، وٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٓمٝمِّ

 مجٞمٕم٤مً ُمٜمف، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.

ًمٞمؾ ٓ  ـِ اًمتَّ٘مٚمٞمد واًمٕمّمٌٞم٦م، وم٢منَّ اعمت٘مٞمِّد سم٤مًمدَّ ًمٞمؾ، وسم٤مًمٌُٕمد قم * وٟمٜمّمح سم٤مًمت٘مٞمُّد سم٤مًمدَّ

ه ومتٜم٦ٌم سم٢م ٥م ًمألؿمخ٤مص، وم٢مٟمَّف ىمد يرى احلؼَّ َتزُّ ذن اهلل شمٕم٤ممم، سمخالف اعم٘مٚمِّد اعمتٕمّمِّ

أُم٤مُمف صمؿَّ ُيٕم٤مروف سم٘مقل َُمـ يٖمٚمق ومٞمف، وي٘مقل: ًمٙمـ ىم٤مل ومالن !!، واٟمتٔمروا إمم أن 
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ي٘مقَل ومالن !!، وُم٤مذا ىم٤مل ومالن؟!!، وُم٤م هق رأي ومالن؟!!، ومٝمذا اعمريض دمده يت٘مٚم٥َّم 

ودمده ُمًتنموم٤مً هل٤م، واىمٕم٤ًم ومٞمٝم٤م، أىمّؾ ُم٤م ومٞمف ُمْمٞمٕم٤ًم  ذم اًمٗمتـ، وُم٤م إن شم٠مت ومتٜم٦م إٓ

 وىم٤مشمف هب٤م.ٕ

٥م ًمف؛ إذ سمَِؽ شمرى اًمٕمج٥م اًمٕمُ  ـَ اعم٘مٚمِّديـ صمؿَّ إذا ُم٤م اٟمحرف اعمتٕمّمَّ ج٤مب ُِم

ٌلم، وٓ شم٠ًمل قمـ قِمَٔمِؿ اًمٗمتٜم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ُِمـ هذا اًمّمٜمػ، ومٞم٤م هل٤م ُِمـ ُمّمٞم٦ٌم، وي٤م  اعمتٕمّمِّ

ور، وأُم٤ميمـ هل٤م ُِمـ وم٤مضمٕم٦م، وي٤م هل٤م ُِمـ ُمِم٘مَّ  ؿ ظمراب اعمرايمز، وظمراب اًمدُّ ٦ٍم وقَمٜم٤مء، وم٢مهنَّ

 اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ.

ومِٛمـ ُمٔم٤مهِر ظمراهبؿ إىم٤مُم٦م اًمٗمتٜم٦م ذم اعمريمز اًمذي هؿ ومٞمف ُمتٕمّمٌلم ًمِمخٍص ودَّ 

واًمٜمٛمٞمٛم٦م، واًمتحريش، واًمتِمقيف،  ،إظمقاهنؿ وُمِم٤ملٝمؿ، ومٞمًٕمقن ومٞمف سم٤مًمٖمٞم٦ٌم

واًمٙمذب واعمراوهم٦م، وآٟم٘مالسم٤مت واخلروج، وإؿمٕم٤مل اعمريمز سم٤مًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل، وسف 

اًمٓمالب قمَمَّ ُِمـ أضمٚمف ضم٤مءوا، ويٗمرطمقن إذا طمّمٚم٧م اًمٗمتـ ذم ذًمَِؽ اعمٙم٤من ًمٚمتٜمٗمػم قمـ 

 قهؿ قمغم سم٤مـمٚمٝمؿ وشم٘مٚمٞمدهؿ وشمٕمّمٌٝمؿ.٘ماعمِم٤ميخ وـمالب اًمٕمٚمؿ اًمذيـ مل يقاوم

إمم اهلل شمٕم٤ممم ُِمـ هذا اًمّمٜمػ، واهلل اعمققمد، ويمؾٌّ ؾمٞمُج٤مزى سمّمٜمٞمٕمف ُم٤م ومٜمِمٙمق 

وُم٤م هل إٓ أي٤مٌم ىمالئؾ، يًتحّؼ أُم٤مم اخلالئؼ ذم يقِم ٓ يٜمٗمع اًمٔم٤معملم ُمٕمذرَتؿ، 

سملم يدي اهلل شمٕم٤ممم، وؾمٞمٕمٚمُؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا أيَّ ُمٜم٘مٚم٥ٍم يٜم٘مٚمٌقن،  اجلٛمٞمع٘مػ وؾمٞم

 ؾمّٚمٛمٜم٤م اهلل مجٞمٕم٤مً.

، وسمدون سمٖمٍل وٓ اقمتداء، * وٟمٜمّمُح سمٚمزوم ا ًمّمٛم٧م، وطمٗمظ اًمٚم٤ًمن إٓ ُِمـ طمؼٍّ

 سمٖمػِم قمٚمٍؿ، وسمؽمِك اًمٖمٞم٦ٌِم واًمٜمٛمٞمٛم٦ِم، واًمقىمقِع ذم أقمراض اًمّم٤محللم، واًم٘مقِل قمغم اهلل

، واًمِمتِؿ، واًمٙمذِب، واًمزورِ  ـٍ ُم٤م ًمٞمس ومٞمف، واًم٥ًمِّ ، واًمٌٝمت٤مِن، واًم٘مقِل ذم ُم١مُم

ـَ اًمٚم٤ًمن، وم٢منَّ  ، ويمؾِّ آوم٦ٍم الرج ُِم ـِ َُمـ طمِٗمَظ ًم٤ًمٟمف وِٛمـ ًمف رؾمقُل اهلل  واًمٚمٕم
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ـَ اعمحرُم٤مت؛ وم٢مٟمَّف  اجلٜم٦َّم، سمخالِف َُمـ مل حي٤مومظ قمٚمٞمف، وأـمٚم٘مف ومٞمَم ذيمرٟم٤م وهمػمه ُِم

 ة.ظمر٤م وأظمزي اًمدٟمٞمف اًمٜم٤مر، وذم يت٥ًٌَّم ذم دظمقًم

ٍم يًٕمك سم٤مًمٗمتٜم٦ِم سملم ُمِم٤ميخ اًمٕمٚمؿ، واًمدقم٤مِة  * وٟمٜمّمُح سمّمدِّ وزضمر يمؾِّ ُمٖمت٤مٍب وٟمَمَّ

 وـمالب اًمٕمٚمؿ، وأن ٟمؽمك اإلصٖم٤مء إلصح٤مب إًمًٜم٦م اًمٗم٤مؾم٘م٦م، وم٢مٟمَّف  شمٕم٤مممإمم اهلل

ٍم يٌتٚمٞمف اهلل شمٕم٤ممم  ة اًمٚم٤ًمن، ومٞمٖمّر يمثػمًا ُِمـربَّ ُمٖمت٤مٍب ٟمَمَّ وٕمٗم٤مء اًمٜمٗمقس اًمذيـ  سم٘مقِّ

اإلسمٚمٞمًٞم٦م، وٓ ؾمٞمَم إذا طمغمَّ اعمٖمت٤مب  شمٜمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ اًمدقم٤مي٤مت اًمٙم٤مذسم٦م، واًمتٚمٌٞم٤ًمت

قمقة، ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُِمـ  ٜمف سمّمقرِة اًمٜمُّّمح واًمٖمػمِة قمغم اًمدَّ ٕملم  ومتٜمتفيمالَُمف وزيَّ وومتٜم٦م اعمتًٛمِّ

 ًمف.

ة،  * وٟمٜمّمح سم٤مًمتَّث٧ٌُّم ذم ٟم٘مؾ إظم٤ٌمر، وذم اًمٙمالم اًمذي ي٥ًٌِّم شمٗمٙمُّؽ إظمقَّ

ىمٝم٤م،  ٦م واًمٜمٛمٞمٛم٦م ُمقىمٗم٤ًم طم٤مزُم٤ًم دُم٤مه اًمٜم٤مىمؾ، وأن يٙمقن ُمقىمػ َُمـ شُمٜم٘مؾ إًمٞمف اًمٖمٞمٌومتزُّ

ق سمٞمٜمٝمؿ،  طمتَّك ٓ ُيٗمتح اعمج٤مل ًمٙمؾِّ وم٤مؾمٍؼ يٜمدس ذم أوؾم٤مط ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واًمدقم٤مة ومٞمٗمرِّ

ومٙمؿ ُِمـ أٍخ يم٤مٟم٧م سمٞمٜمف وسملم أظمٞمف ىمقة ذم اًمّمح٦ٌم واإلظم٤مء، ومٚمَمَّ ُٟم٘مؾ ظمؼٌم إًمٞمف قمـ 

 أظمٞمف ُِمـ ىِمٌِؾ اًمقاؿملم طمّمٚم٧م اًمٗمرىم٦م. وفمٗمر هب٤م اًمقاؿمقن.

ٚمقن ذم أوؾم٤مط وٟمٜمّمح  * سم٤مًمتَّٗمٓمُّـ ًمٚمٛمدؾمقؾملم واجلقاؾمٞمس اًمذيـ يتقهمَّ

قمقة، وًمرسمََّم يٌ٘مك سمٕمْمٝمؿ ؾمٜمقات سملم ـمالب اًمٕمٚمؿ، طمتَّك ُيِمٝمر، ويقصمؼ سمف،  اًمدَّ

قمقة،  وم٤مع واًمٜمٗم٤مح قمـ اًمدَّ ف ذم ًم٘م٤مءات اعمِم٤ميخ واًمدقم٤مة، وُئمٝمر اًمدِّ ًَ وي٘محؿ ٟمٗم

وزرع اًمٌٖمْم٤مء واًمِمحٜم٤مء سملم ـمالب  واًمٖمػمة قمٚمٞمٝم٤م، ويًتٖمؾ ؿمٝمرشمف ًم٨ٌمِّ اًمٗمتٜم٦م،

اًمٕمٚمؿ واًمدقم٤مة إمم اهلل، سمّمقرٍة وُأظمرى، صمؿَّ إٟمَّف ٓ يٞم٠مس، سمؾ يًتٛمرُّ ذم ذًمؽ قمغم هٞمئ٦م 

اًمٜم٤مصحلم إُمٜم٤مء !!، وم٢مذا سُملمِّ أُمُرُه، ويُمِمٗم٧م أىمقاًمف اًم٤ٌمـمٚم٦م، وأومٕم٤مًمف اًم٘مٌٞمح٦م، وآصم٤مره 

ة اًمٙم٤ٌمر ًمٞمِمٙمق، ومال دمده إٓ اًمًٞمئ٦م قمغم اًمدقمقة واًمدقم٤مة اٟمؼمى إمم اعمِم٤ميخ واًمدقم٤م
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قمقة، ومٞمٖمؽمُّ سمف َُمـ  ؾم٤مقمٞم٤مً سم٤مًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م ًمإلوم٤ًمد سمّمقرة اًمٖمػمة واًمٜمٗم٤مح قمـ اًمدَّ

 تف اهلل.يثٌِّ يٖمؽّم، ويث٧ٌم دُم٤مهف َُمـ 

ًمٚمتٗمريؼ واًمتٛمزيؼ وإومِم٤مل اخلػم، ٟمٙمص قمغم قم٘مٌٞمف، ووممَّ ُمدسمراً وم٢مذا مل جيد ؾمٌٞمالً 

 وقمٚمٞمف ضاٌط.

٤مت ٝمؿ أطمداً سم٤مجل٤مؾمقؾمٞم٦م إٓ سمدًمٞمٍؾ سيٍح واوقمغم أٟمَّٜم٤م ٓ ٟمت ٍح ٓ سمٔمٜمقٍن وشمقمهُّ

 ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م.

 ًَّ ٕمل سملم اًمدقم٤مة وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ سم٤مًمقؿم٤مي٤مت ومٝمذا وَُمـ أفمٝمر اًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م واًم

، وٓ ُيًتٌٕمد أن يٙميُ  ُـّ ًمتٛمزيؼ اًم٘م٤مئٛملم قن ُمدومققم٤مً ُِمـ ضمٝم٦م ُِمـ اجلٝم٤مت، ٤ًمء سمف اًمٔم

قمقة، يمَم ىمد ؿم٤مهدٟم٤م   ذًمَِؽ ُمراراً.قمغم اًمدَّ

وـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ومٕمالً هق اًمذي ي٘مٌؾ قمغم اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ واًمدقمقة واإلرؿم٤مد 

واًمٜمّمح واًمتقضمٞمف سمٚم٤ًمٟمف وىمٚمٛمف وضمقارطمف، وم٢مذا اىمتٜمع سم٤معمٙم٤من اًمٕمٚمٛمل اًمذي هق ومٞمف 

اؾمتٛمرَّ وصَم٧ٌََم، وإن مل ي٘متٜمع سمف ذه٥م ًمٞمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وي٘مٞمؿ ديٜمَف ذم ُمٙم٤من آظمر، ٕٟمَّف 

، وًمٞمس وم٤مرهم٤مً ْٕن ٞمئف إمم ذًمَِؽ اعمٙم٤من إٓ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمٕم٤ٌمدةًمٞم٧ًم ًمف طم٤مضمف ُِمـ جم

ـَ  اًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل واًمٖمٞم٦ٌم ُيْمٞمِّع أوىم٤مشَمف سم٤مٟٓمت٘م٤مدات اهلٛمجٞم٦م، وإقمَمل اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ُِم

أنَّ ومٌال ؿمؽٍّ يمَم هق طم٤مُل اعمدؾمقؾملم؛ ، وُمِم٤ملٝمؿ واإلوم٤ًمد سملم اًمٓمالبواًمٜمٛمٞمٛم٦م، 

، وًمٞمس ًمف ـّ وجي٥م أن يقىمػ ذم ء ذم أُم٤ميمـ اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ، اًمٌ٘م٤م هذا ُي٤ًمء سمف اًمٔم

ف ىمْدَر ٟمٗمًف، واهلل اعمًتٕم٤من. ه، وأن ُيٕمرَّ  طمدِّ

ن، وشم٘مٚم٥ُّم اًمقضمقه، ويمتَمن اًمٌٖمْم٤مء  * وٟمٜمّمح سم٤معمّمداىمٞم٦م ذم إظمقة، وشمرك اًمتٚمقُّ

ُم٤م  ؾ إنَّ ُِمـ صدق إظمقة أن شمٔمٝمر ٕظمٞمؽواًمِمحٜم٤مء، وقمدم اًمٍماطم٦م واًمقوقح، سم
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وشُمٕمِٚمـ شُمْمٛمر،  ُم٤م ظمالفالٗمٞمف ذم ىمٚمٌِؽ، وأن يقاومَِؼ فم٤مهُرَك سم٤مـمِٜمَؽ، ٓ أن شمٔمٝمر 

، وم٢مٟمَّف هذا ٟمِٗم٤مق، ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.  ظمالف ُم٤م شُمِنّ

اًمًٞمئ٦م، وم٢منَّ اًمِمٞمٓم٤من ىمد ي٠ميت إمم  اًمقؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م واًمٔمٜمقن* وٟمٜمّمح سمؽمك 

قمغم أظمٞمف، وُيزء سمف اًمٔمـ، ومٞمٌ٘مك ُمٌٖمْم٤ًم ًمف، حمت٘مرًا   ًمف ـم٤مًم٥ِم اًمٕمٚمؿ ومٞمقؾمقس

ًٞمئ٦م قمٚمٞمف، ًمّمالطمف وقمٚمٛمف وضمٝمقده اًمدقمقي٦م، وسم٤مًمت٤مزم شمّمدر ُمٜمف سمٕمض اًمتٍموم٤مت اًم

 !!. دون قمٚمٍؿ ُِمـ أظمٞمف

اًمِمٞمٓم٤من ووؾم٤موؾمف وسم٘مك قمغم أصؾ إظمقة عم٤ََم طمّمؾ ُمٜمف  وًمق أٟمَّف اؾمتٕم٤مذ سم٤مهلل ُِمـ

 ُم٤م طمّمؾ، واهلل اعمًتٕم٤من.

ـَ إُمراض اًم٘مٚمٌٞم٦م يم٤محل٘مد * وٟمٜمّمح ، واحلًد، واًمٌٖمْم٤مء، سمتّمٗمٞم٦ِم اًم٘مٚمقب ُِم

ـَ اًمري٤مءواًمِمحٜم٤مء،  ، واًمًٛمٕم٦م، وطم٥مِّ اجل٤مه ،وطم٥مِّ اًمٔمٝمقر ،وىمٌؾ ذًمَِؽ شمّمٗمٞمتُٝم٤م ُِم

ـَ إُمرا قِمٚمَٛمف وديٜمَف وُمٜمٝمجف  ض اًمتل شمٗمتؽ سمٓم٤مًم٥ِم اًمٕمٚمؿ وشمٗمت٧ِّموٟمحق ذًمؽ ُِم

 وظُمُٚمَ٘مف. 

* وٟمٜمّمح سم٤مًمٌٕمد قمـ اطمت٘م٤مر اعمِم٤ميخ اًمٗمْمالء، وـمالب اًمٕمٚمؿ اًمٜمٌالء، وًمٜمٕمٚمؿ 

٤مء اًمٜم٤مس وأرذهلؿ، ومِمَـّ  ًَّ ىمد قماله اًمِٙمؼُم أنَّ آطمت٘م٤مر هلؿ ٓ يّمدر إٓ ُِمـ أظِم

 واًمٕمج٥ُم واًمٖمرور، واسمتاله اهلل سمًقء احل٤مل، ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.

٤مل اعمتٕم٤معملم، وأ ٓ جُيٕمؾ هلؿ ؾمٌٞمؾ قمغم اًمدقمقة * وٟمٜمّمح سمٕمدم شمٕمٔمٞمؿ اجلُٝمَّ

ـَ إُمقر  واًمدقم٤مة، وم٢مٟمَّٜم٤م ىمد وضمدٟم٤م قمٌث٤مً ُِمـ ه١مٓء وَُمـ يٜمٗمخٝمؿ، وص٤مرت يمثػم ُِم

يـ واًمّمالح، وٓ قمِمقائٞم٦م،  حُت٤مل إمم ُمثؾ ه١مٓء، وُيؽمك أهؾ اًمٗمْمؾ واًمٕمٚمؿ واًمدِّ

 .طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل، وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ
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ر سم٤مًمٙمثرة واًمُٕمج٥م هب٤م، وًمق يم٤مٟم٧م قمغم ظمػٍم، وم٢منَّ همؽما* وٟمٜمّمح سم٤مًمٌٕمد قمـ آ

ٌم، وآومتخ٤مر سمذًمَِؽ ؾم٥ٌٌم حلّمقِل اًمٗمِمؾ، وٟمزع اًمؼميم٦م، وشمًٚمُّط  اًمٕمج٥َم حمرَّ

 إقمداء، وذه٤مب اخلػم.

وأردى ُِمـ ذًمَِؽ آومتخ٤مر هب٤م قمغم اعمًت٘مٞمٛملم، ومٙمؾُّ ص٤مطم٥ِم يمثرٍة يٗمتخر قمغم 

ذم اعم٤مل أو اًمٕمٚمؿ أو اًمٓمالب، وًم٘مد رأيٜم٤م أظمٞمف سمٙمثرشمف، وحيت٘مره، وؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمٙمثرة 

اعمٗمتخريـ سم٤مًمٙمثرة يٗمِمٚمقن ذم ؾمػمهؿ، وُيًٚمِّط اهلل قمٚمٞمٝمؿ َُمـ يٜمزع قمٜمٝمؿ اًمؼميم٦م ُِمـ 

 سملم أيدهيؿ، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.

ب *  وٟمٜمّمح سم٤مًمتٛمٞمُّز واًمّمٗم٤مء، وشمرك اًمتٛمٞمُّع واًمٖمث٤مء، وسم٤مًمٌُٕمد قمـ أهؾ اًمتَّحزُّ

ٜمتٛمٞمَّز ذم أىمقاًمٜم٤م وأومٕم٤مًمٜم٤م، ودروؾمٜم٤م، وحم٤مضاشمٜم٤م، وظمٓمٌٜم٤م قمٜمٝمؿ، واًمٌِدِع وإهقاء، وم

 وٟمقاومؼ ومٞمٝم٤م اًمٙمت٤مَب واًمًٜم٦َّم، قمغم ومٝمؿ ؾمٚمػ إُم٦م.

* وٟمٜمّمح سم٤مًمٌُٕمِد قمـ إًم٘م٤مء اعمح٤مضات ذم ُم٤ًمضمد أهؾ اًمٌدع، وم٢منَّ ذم ذًمؽ 

ُمٚم٦م شمٙمثػمًا ًمًقادهؿ، وؾمٌٞمالً ًمٚمٛمداهٜم٦م هلؿ، واًمٌُٕمد قمـ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ذم يمٞمٗمٞم٦م اعمٕم٤م

ـَ اعمٗم٤مؾمد اًمٙمثػمة سمَِم ٓ يًٕمٜم٤م هذا اعم٘م٤مم ذيمره٤م، وإٟمَم هذا قمغم  ُمٕمٝمؿ، وذم ذًمؽ ُِم

 . ؾمٌٞمؾ اإلؿم٤مرة

اًمٜم٤مس ُيٛمٞمِّزون سملم أهؾ ذم ُمٙم٤مٍن اٟمتنمت ومٞمف اًمًٜم٦م، وص٤مر  ؾمٞمَم إذا يمٜم٧َم وٓ 

ب.اًمًٜم٦م وأ  هؾ اًمٌدع واًمتَّحزُّ

٤م إذا مل يٙمـ ذم ذًمؽ اًمٌٚمد أهؾ اًمًٜم٦م، ومل شمٙمـ هلؿ دقمقة، ومال سم٠مس سمٜمنم اخلػِم  أُمَّ

ف  ذم أيِّ ُمٙم٤مٍن شمًتٓمٞمع أن شُمٚم٘مل دقمقشَمَؽ ومٞمف، وشُمٌلمِّ ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلَمقم٦م، وشمٕمرِّ

ـَ اًمٌدع وأهٚمٝم٤م.اًمٜم٤مس سم٤معمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل، وحت رهؿ ُِم  ذِّ
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ـَ آٟمجراف وراء وٓ ؾمٞمَم إذا يم٤مٟم٧م اعم٤ًمضمد شم٤مسمٕم٦م ًمٕمقام اًمٜم٤مس ، ُمع طمذِرَك ُِم

 إًمٞمٝمؿ، واًمرضمقع واًمتٜم٤مزل قمـ سمٕمِض اُمقِر اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل. هؾ اًمٌدع، واًمتَميؾأ

٤م أٟم٧َم ذم سمٚمٍد ومٞمف اًمًٜم٦َّم، وومٞمف ُم٤ًمضمد ٕ هؾ هؾ اًمًٜم٦ِم، صمؿَّ حت٤مض ذم ُم٤ًمضمد أأُمَّ

اًمٌدع؛ ومٝمذا ذم احل٘مٞم٘م٦ِم شمٙمثػٌم ًمًقادهؿ، ومتٞمٞمٌع ًمدقمقشمَِؽ، وشمِمقيش ًمٚمٕم٘مالء اًمذيـ 

 قمرومقا اًمًٜم٦َّم.

وإنَّ ُِمـ أقمٔمِؿ اًمٓمرق ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس اًمًٜم٦م هق اًمٌُٕمد قمـ أهؾ اًمٌدع وقمـ 

ؿ أهؾ اًمٌدع ووالًم٦م.   اعمح٤مضة واخلٓم٥م ذم ُم٤ًمضمدهؿ، يمل يٕمٚمُؿ اًمٜم٤مس أهنَّ

ل سم٤مؾمٛمف، أو سم٤مؾمِؿ  ل، ؾمقاء يم٤من اًمتًقُّ قُّ ٦ِم واًمّمٞم٤مٟم٦ِم وشمرِك اًمتًَّ * وٟمٜمّمح سم٤مًمٕمٗمَّ

قمقة اًمًٚمٗمٞم٦م، وم٢منَّ ذم ذًمَِؽ اإله٤مٟم ٦م، وظمدش اًمٕمرض، واًمقىمقع ذم اًمذل، وشمٕمريض اًمدَّ

اًمدقمقة إمم ُم٤م يٙمقن ؾم٤ٌٌمً حلرُم٤من اًمؼميم٦م، وذه٤مب اًمٜمٕمٛم٦م، واًمقىمقع ومٞمَم ٓ حُيٛمد 

 قم٘م٤ٌمه.

ـَ اإلظمقان  صمؿَّ إنَّ هذا ًمٞمس ُِمـ صٜمٞمع أهؾ اًمًٜم٦م واجلَمقم٦م، سمؾ ُم٤م قمِٚمٛمٜم٤مه إٓ ُِم

 اعمًٚمٛملم، وأصح٤مب اجلٛمٕمٞم٤مت، وأؿم٤ٌمهٝمؿ.

٦ِم ذاِت اًمٞمد، واًمت٠مدِّ سمٜمٌٞمٜم٤م هد، زُّ * وٟمٜمّمُح سم٤مًم ٦م، واًمّمؼم قمغم ىمٚمَّ  ذمواًمٕمٗمَّ

ذًمَِؽ، وذم ؾم٤مئر ؿم١موٟمف، وُمٕمروم٦م ىمْدر اًمٜمٕمٛم٦م، وؿمٙمره٤م، وأٓ ُٟمًتَمل ُِمـ ىمٌِؾ أيِّ 

ـَ اجلٝم٤مت سم٤معم٤مل، وٓ سم٤معمٜمّم٥م، وٓ سم٤مجل٤مه، وٓ سمٌمء ُِمـ ذًمَِؽ، سمؾ ُم٤م  ضمٝم٤مٍت ُِم

٤َّم جيٛمٕمقن.  اظمت٤مره اهلل ًمٜم٤م هق ظمػٌم مِم

ـَ وًمٜمحذر  هد اعم١مىم٧َّم إمم وىم٧ٍم يتٝمٞم٠َّم ًمٜم٤م مجع اعم٤مل، وإذ سمِٜم٤م ٟمٕم٤مدي وٟمقازم،  ُِم اًمزُّ

ب ُِمـ أضمِٚمِف.  وٟمخ٤مصؿ، وهنجر، وٟمحًد، وٟمتحزَّ
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هد اعمَزيَّػ اًمٙم٤مذب ـَ اًمزُّ ، اًمذي ٓ يٙمقن قمغم وقء ذيٕم٦ِم اهلل يمَم أٟمَّٜم٤م ٟمحذر ُِم

 .شمٕم٤ممم، وٓ يٙمقن ص٤مطمٌُُف ص٤مدىم٤ًم ومٞمف

٤م ٟمّمُح سمف مم٤َّم يٕمقد قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمٜمٗمع واخلػم واًمؼميم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، مم ذًمَِؽ  وهمػم

 وُم٤م ذيمرٟم٤مه إٟمَم هق قمغم ؾمٌٞمؾ اإلؿم٤مرِة وآظمتّم٤مر سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤م ىمد قمٚمٛمتٛمقه.

وًمٕمؾَّ اهلل أن ُيٞمنِّ ًمٜم٤م يمت٤مسم٤مً ذم يمِمػ اًمٌقادر اًمًٞمئ٦م اًمتل اٟمتنمت ذم أوؾم٤مط ـمٚم٦ٌم 

رًا مم٤َّم مل ٟمٕمٝمده ذم دقمق شمٜم٤م، مم٤َّم ُيٖمػمِّ ُِمـ ُم٤ًمر اًمدقمقة وإىمح٤مُمٝم٤م ذم اًمٌَِدِع اًمٕمٚمؿ ُم١مظمَّ

قن أهٚمٝم٤م، وإظمراضمٝم٤م  رون ُِمٜمٝم٤م، ويذُمُّ واعمٕم٤ميص اًمتل سم٘مك قمٚمَمؤٟم٤م ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مَتؿ حُيذِّ

 سم٤معمٜم٘م٤مش إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. 

٤م َُمـ أقمرَض قمٜمٝم٤م، *  ومَٛمـ أظمذ هبذه اًمٜمّم٤مئح وأُمث٤مهل٤م ومٚمٞمٌنم سمٙمؾِّ ظمػٍم، وأُمَّ

واطمت٘مره٤م؛ ومًػمى قم٤مىمٌتف اًمٞمقَم ىمٌؾ اًمَٖمِد. إٓ أن يٖمٗمر اهلل ًمف ويٕمٗمق قمٜمف. واؾمتث٘مٚمٝم٤م، 

 وٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًمف ذًمَِؽ.

اعمراد هبذا يُمٚمِّف هق أن ٟمٕمٚمَؿ أنَّ اًمتَّثٌٞمط قمـ اًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمِػ واطمت٘م٤مر  ؛قمغم يمؾٍّ 

َـّ ؿمٖمٚمف اهلل سم٤مًمٗمتـ، و ًمٖمٞم٦ٌم سم٤مًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل وا ص٤مر ُمقًمٕم٤مً اًمٗمقائد ٓ يّمدر إٓ مِم

يـ، ووٕمػ اًمٞم٘ملم، واًمقىمقع ذم اعمٕم٤ميص، وشمْمٞمٞمع إوىم٤مت، ٚمَّ ىمِ ُمع واًمٜمٛمٞمٛم٦م،  ٦م اًمدِّ

ؿ أىمٌٚمقا قمغم اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ وآٟمِمٖم٤مل سمًٗم٤مؾمػ إُمقر، وظم٤ًمئس إقمَمل،  ومال أهنَّ

ؿ يمٗمقٟم٤م ومتٜمتٝمؿ، إمم اهلل ٟمرومع اًمِمٙمقى ُِمـ هذا اًمّمٜمػ  واًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ، وٓ أهنَّ

ة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكمِّ اًمٕمٔمٞمؿ.وٓ  وٓ طمقلوأُمث٤مًمف،   ىمقَّ

* * * * * 
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بهبا ) 
َ
 (خِت

، أرضمق اهلل شمٕم٤ممم أن يٜمٗمع سمف اعمًٚمٛملم قمٛمقُم٤مً،  ، وقمٛمُؾ اعمُخؾِّ هذا ضمٝمُد اعمُ٘مؾِّ

ويمّؾ ذًمَِؽ -وـمالب اًمٕمٚمؿ ظمّمقص٤مً، وأن يٖمٗمر زم ظمٓمئل وقمٛمدي وضمٝمكم وَهَززِم 

 .-قمٜمدي

ـَ اهلل اًمٙمريؿ اعمٜم٤َّمن، وُم٤م يم٤من ُِمـ ظمٓم٠مٍ وُٟمٙمران  وُم٤م يم٤من ُِمـ إطم٤ًمٍن وإشم٘م٤من ومِٛم

ومِٛمـ ٟمٗمز واًمِمٞمٓم٤من، واهلل ورؾمقًمف ُمٜمف سمريئ٤من، وأؾمتٖمٗمر اهلل وأشمقب إًمٞمف قمغم ُمرِّ 

 اًمثقاي وإزُم٤من. 

 ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك، ٓ إًمف إٓ أٟم٧م، أؾمتٖمٗمرك وأشمقب إًمٞمؽ

 يمتٌف

 سمـ أمحد سمـ وم١ماد اًمزقمٞمؿ أسمق قمٌد اًمرمحـ ُمٕم٤مذ

 ُمريمز اإلُم٤مم اًمقادقمل سمـ)ىمري٦م ُم٤مشمر( –إب–اًمٞمٛمـ 

 هـ8341/ ؿمقال/22اًم٧ًٌم 

* * * * * 
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( 
ُ
س
َ
 (الفِهس

َمةٌُ) دِّ ََ  2 ....................................................................... (ادُ

ذ*   2 ............... :سم٤مًمٙمت٥م واًمت٠مًمٞمػ،وإُْٟمس واًمٌح٨ِم  واًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمتٚمذُّ

 1 :واًمتَّٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ وؾم٤مئؾ أىمقى وُِمـ شمٕم٤ممم، اهلل إمم اًم٘مرسم٤مت أومْمؾ ُِمـ اًمت٠مًمٞمػ* 

 82................ :إؿمٖم٤مل وأًمذُّ  أطمغم واًمت٠مًمٞمػ واًمٌح٨م اًمٕمٚمؿ قمغم اإلىم٤ٌمل* 

ر  ِواًمت٠مًمٞمػ اًمٌح٨م قمـ شُمثٌِّط وم٤مؿمٚم٦مٍ  قمّم٤مسم٦مٍ  ظمروُج *   88......... :ؿم٠مٟمِفِ  ُِمـ وحُت٘مِّ

 82..................... :اعمًت٘مٞمٛملم اعم١مًمِّٗملم أقمراض ذِم  اًمٕمّم٤مسم٦م هذه ظمقُض * 

ـَ  عمًت٘مٞمؿا ًمٚمٛم١مًمِّػ ٓسمدَّ *  ٤مد ىِمٌَؾِ  ُِمـ قِمرِوفِ  ذِم  عقَواًمُقىمُ  ومِٞمف اًمَ٘مْدِح  ُِم ًَّ  86.. :احلُ

 83................................... :واًمت٠مًمٞمػ اًمٌح٨ِم  هِمَمر ظمقضِ  إمم هٞم٤َّم* 

ٌٌدِمٌ:ٌَباٌبٌ) فِِٔػٌٌَظَذٌٌاحَلثِّ تَاَبةٌٌِافتَّٖ
اٌَوَبَٔانٌٌَِوافُِ َٓ

وِظَّٔتِ  81........................ (َمْؼُ

 81...................................... :اعم٘م٤مصد أطمٙم٤مم هل٤م اًمقؾم٤مئؾ ىم٤مقمدة* 

 28...................................... :ووؾم٤مئٚمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم ُم٘م٤مصد* 

 22...................... :وقمدُمف اًمٜمصِّ  طمٞم٨م ُمـ ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ اًمقؾم٤مئؾ* 

ُم٦م اًمقؾم٤مئؾ*   22.................................... :اؾمتخداُمٝم٤م جيقز ٓ اعمحرَّ

 22........................................ :اعم٘م٤مصد سمذه٤مب اًمقؾم٤مئؾ ذه٤مب* 

 26..... :أقمٔمؿ إضمر يم٤من اعم٘م٤مصد إمم هب٤م اًمتقؾمؾ ذم أىمقى يم٤مٟم٧م يمٚمَم اًمقؾمٞمٚم٦م* 

ـَ *   23............... :واًمت٠مًمٞمػ واًمٌح٨م اًمٙمت٤مسم٦م ُمنموقمٞم٦م ذم اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م ُِم

ـَ *   42......................... :واًمت٠مًمٞمػ اًمٙمت٤مسم٦م ُمنموقمٞم٦م ذم اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر ُِم
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 42.................................................... :وأضمقسمتٝم٤م إؿمٙم٤مٓت* 

 34................................................................... :شمٜمٌٞمفٌ * 

فِٔػٌٌبَِداَيةٌٌِذِـرٌٌِدِمٌ:ٌَباٌبٌ) ـٌٌِافتَّٖ ًِِؿٌٌَِوَتْدِوي  33.................................... (اف

 33............................ :واًمت٠مًمٞمػ واًمتدويـ، اًمٙمت٤مسم٦م، سمدء سملم اًمتٗمريؼ* 

٤م-  33.............................................................. :اًمٙمت٤مسم٦م أُمَّ

٤م-  36............................................................:ـاًمتدوي وأُمَّ

٤م-  33............................................................ :اًمت٠مًمٞمػ وأُمَّ

ٍَظٌٌُافتَّٖفَِٔػٌٌأَنٌٌَّدِمٌ:ٌَباٌبٌ) ًِِؿٌٌَحَي  22.............................................. (اف

 24........................................................ :اًمٕمٚمؿ طمٗمظِ  حمؾُّ * 

ٌٌَباُبٌ) ةٌٌَِحثِّ َّّ
َََِمءٌٌِإَئِ ًُ فِِٔػٌٌافٌَحِثٌٌَظَذٌٌَواف انٌٌَدَِـٌَوافتَّٖ  22........... (فَِذفَِؽٌٌأَهالًٌٌـَ

ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمٔم٤مهري طمزم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أمحد سمـ قمكمُّ  حمٛمد أسمق اإلُم٤مم :

 22.............................................................. : هـ326

( اًمٌٖمدادي اخلٓمٞم٥م)سمـ اعمٕمروف صم٤مسم٧م سمـ قمكم سمـ أمحد سمٙمر أسمق اإلُم٤مم

 26.................................................. : هـ364: ؾمٜم٦م اعمتقرم

( اجلقزي اسمـ)سمـ اعمٕمروف حمٛمد سمـ قمكم سمـ اًمرمحـ قمٌد اًمٗمرج أسمق اإلُم٤مم

 23................................................. :هـ213: ؾمٜم٦م اعمتقرم

( اسمٜم٤مًمّمالح)سمـ اعمٕمروف اًمِمٝمروزي اًمرمحـ قمٌد سمـ قمثَمن قمٛمرو أسمق اإلُم٤مم

 21................................................. :هـ634: ؾمٜم٦م اعمتقرم
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21.... :هـ636: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمٜمقوي ذف سمـ حيٞمك زيمري٤م أسمق اإلُم٤مم 

هـ344: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمِٙمٜم٤مي مَج٤َمقم٦م سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اهلل أسمققمٌد اإلُم٤مم

: ......................................................................62 

68. :هـ313: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمزريمٌم هب٤مدر سمـ اهلل قمٌد سمـ حمٛمد اًمٕمالُم٦م 

هـ122: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمًخ٤موي اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد اًمرمحـ قمٌد أسمق اإلُم٤مم

: ......................................................................68 

ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمًٞمقـمل حمٛمد سمـ سمٙمر أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد اًمٗمْمؾ أسمق اإلُم٤مم :

 64............................................................. :هـ188

( ضمٚمٌل يم٤مشم٥م)و( ظمٚمٞمٗم٦م طم٤مضمل)سمـ اًمِمٝمػم اهلل قمٌد سمـ ُمّمٓمٗمك اًمٕمالُم٦م

 64................................................ :هـ8263: ؾمٜم٦م اعمتقرم

63....... :هـ8862: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمٕمجٚمقي حمٛمد سمـ إؾمَمقمٞمؾ اإلُم٤مم 

هـ8222: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمزسمٞمدي احلًٞمٜمل حمٛمد سمـ ُمرشم٣م حمٛمد اًمٕمالُم٦م

: ......................................................................63 

62............ :هـ8222: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمِمقيم٤مي قمكم سمـ حمٛمد اإلُم٤مم 

هـ8423: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًم٘مٜمقضمل ظم٤من طمًـ صديؼ اًمٓمٞم٥م أسمق اًمٕمالُم٦م

: ......................................................................66 

يـ مج٤مل حمٛمد اًمٗمرج أسمق اًمٕمالُم٦م : ؾمٜم٦م اعمتقرم اًم٘م٤مؾمٛمل حمٛمد سمـ اًمدِّ

 66............................................................ :هـ8442
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63........ :هـ8441: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمّدُمِم٘مل اجلزائري ـم٤مهر اًمٕمالُم٦م 

اعمتقرم اعم٤ٌمريمٗمقري اًمرطمٞمؿ قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد اًمٕمالء أسمق اًمٕمالُم٦م 

 63...................................................... :هـ8424: ؾمٜم٦م

61....... :هـ8322:ؾمٜم٦م اعمتقرم سم٤مز سمـ اهلل قمٌد سمـ اًمٕمزيز قمٌد اإلُم٤مم 

61 :هـ8328:ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمٕمثٞمٛملم ص٤مًمح سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أسمق اإلُم٤مم 

هـ8322:ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمقادقمل ه٤مدي سمـ ُم٘مٌؾ اًمرمحـ أسمققمٌد اإلُم٤مم:

 ...........................................................................38 

32.... : هـ8321: ؾمٜم٦م اعمتقرم زيد أسمق اهلل قمٌد سمـ سمٙمر اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م 

34... :اهلل طمٗمٔمف–اًمِمٞمخ آل حمٛمد سمـ اًمٕمزيز قمٌد سمـ ص٤مًمح اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م 

32.... :اهلل طمٗمٔمف–احلجقري قمكمٍّ  سمـ حيٞمك اًمرمحـ قمٌد أسمق اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخٜم٤م 

ِبٌٌدِمٌٌَباٌبٌ) َِةٌٌِرَضْ ادٌٌِإَْمثِ َٓ
جتِ ةٌٌِِٓ َّّ

ـْرٌٌَِوافتَّْهِِْٔػ،ٌَوافتَّٖفِِٔػٌٌافٌَحِثٌٌدِمٌٌإَئِ
ٌَوذِ

ؿٌْ ِٓ  36............................................................. (َذفَِؽٌٌدِمٌٌَظَجائٌِِ

ُث  اإلُم٤مم : ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمِم٤مومٕمل إدريس سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أسمق اًمٗم٘مٞمف اعمحدِّ

 36............................................................. :هـ223

ث اإلُم٤مم هـ223: ؾمٜم٦م اعمتقرم ؾمالم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قُمٌٞمد أسمق: اًمٗم٘مٞمف اعمحدِّ

: ......................................................................33 

ث اإلُم٤مم  سمـ إؾمَمقمٞمؾ سمـ حمٛمد اهلل أسمققمٌد احلدي٨م ذم أُمػُماعم١مُمٜملم اعمحدِّ

 33................................ :هـ226: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمٌخ٤مري إسمراهٞمؿ
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ث اإلُم٤مم  :ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمذهكم اهلل قمٌد سمـ حيٞمك سمـ حمٛمد اهلل أسمققمٌد اعمُحدِّ

 31............................................................. :هـ221

ث اإلُم٤مم  اعمتقرم اًم٘مرـمٌل إٟمدًمز خمٚمد سمـ سم٘ملُّ  اًمرمحـ قمٌد أسمق اعمُحدِّ

 31........................................................ :هـ236: ؾمٜم٦م

ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمٓمؼمي يزيد سمـ ضمرير سمـ حمٛمد ضمٕمٗمر أسمق اعمُٗمنِّ  اإلُم٤مم :

 12............................................................. :هـ482

اًمًٚمٛمل ظمزيٛم٦م سمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد سمٙمر أسمق زُمٜمف ذم إئٛم٦م إُم٤مم 

 14..................................... :هـ488: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمٜمٞم٤ًمسمقري

ؾمٜم٦م اعمتقرم اعم٤مهضمز أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلًلم أسمققمكم احل٤مومظ اإلُم٤مم :

 14............................................................. :هـ482

هـ481: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمٜمٞم٤ًمسمقري اعمٜمذر سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمٙمر أسمق اإلُم٤مم

: ......................................................................13 

اًمٜمْحقي( اًمٙمقذم اسمـ)سمـ اعمٕمروف اًمزسمػمإؾمدي سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٕمالُم٦م 

 12......................................... :هـ431: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمٚمٖمقي

:ث أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمَمن سمـ أمحد اًمٓمؼماي اعمتقرم ؾمٜم٦م هـ 462اإلُم٤مم اعمحدِّ

...........................................................................12 

ث اإلُم٤مم  ىمري٥م اعمتقرم اًمراُمٝمرُمزي اًمرمحـ قمٌد سمـ احلًـ حمٛمد أسمق اعمحدِّ

 16........................................................ :هـ462: ؾمٜم٦م
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اعمًتٜمٍم أسمقاًمٕم٤مص إُمقي اًمرمحـ قمٌد سمـ احلٙمؿ سم٤مٕٟمدًمس أُمػُماعم١مُمٜملم 

 16............................................. :هـ466: ؾمٜم٦م اعمتقرم سم٤مهلل

اًمِمٞمخ أيب)سمـ اعمٕمروف ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌد حمٛمد أسمق اإلُم٤مم 

 13..................................... :هـ461: ؾمٜم٦م اعمتقرم( إصٌٝم٤مي

اسمـ)سمـ اعمِمٝمقر اًمٌٖمدادي قمثَمن سمـ قمثَمن سمـ أمحد سمـ قمٛمر أسمقطمٗمص اإلُم٤مم 

 11......................................... : هـ412: ؾمٜم٦م اعمتقرم( ؿم٤مهلم

ؾمٜم٦م اعمتقرم اًم٘مػمواي( قمٌداًمرمحـ) زيد أيب سمـ قمٌداهلل حمٛمد أسمق اإلُم٤مم :

 11.............................................................. : هـ416

11.... : هـ324: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًم٤ٌمىمالي اًمٓمٞم٥ِّم سمـ حمٛمد سمٙمر أسمق اإلُم٤مم 

هـ342: ؾمٜم٦م اعمتقرم إصٌٝم٤مي اهلل قمٌد سمـ أمحد أسمقُٟمٕمٞمؿ احل٤مومظ اإلُم٤مم

: ......................................................................11 

12.... :هـ333: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمرازي أيقب سمـ ؾُمَٚمٞمؿ اًمٗمتح أسمق اإلُم٤مم 

18 :هـ326: ؾمٜم٦م اعمتقرم طمزمٍ  سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أمحد سمـ أسمقحمٛمدقمكم اإلُم٤مم 

هـ321: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمٌٞمٝم٘مل احلًلم سمـ أمحد أسمقسمٙمر احل٤مومظ اإلُم٤مم:

 ...........................................................................18 

اعمتقرم اًمٚمٖمقي( ؾمٞمده اسمـ)سمـ اعمٕمروف إؾمَمقمٞمؾ سمـ قمكم احلًـ أسمق اإلُم٤مم 

 14........................................................ : هـ321: ؾمٜم٦م
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اعمتقرم اًمٜمٛمري اًمؼم قمٌد سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌد سمـ يقؾمػ قمٛمر أسمق اإلُم٤مم 

 14........................................................ :هـ363: ؾمٜم٦م

14....... : هـ284: ؾمٜم٦م اعمتقرم احلٜمٌكم قم٘مٞمؾ سمـ قمكمُّ  اًمقوم٤مء أسمق اإلُم٤مم 

12... :هـ246:ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمٌٞمٝم٘مل أمحد سمـ احلًلم اهلل أسمققمٌد اإلُم٤مم 

( قم٤ًميمر اسمـ)سمـ اعمٕمروف اهلل ه٦ٌم سمـ احلًـ سمـ قمكم اًم٘م٤مؾمؿ أسمق احل٤مومظ

 16.................................................... :/ هـ238: ؾمٜم٦م اعمتقرم

هـ213: ؾمٜم٦م اعمتقرم اجلقزي حمٛمد سمـ قمكم سمـ اًمرمحـ قمٌد اًمٗمرج أسمق اإلُم٤مم 

: ......................................................................13 

 11 ...................................... :ٕمٚمؿٍ اًم ـم٤مًم٥ُم  قمٜمٝم٤م يًتٖمٜمل ٓ قمزيزةٌ  وم٤مئدةٌ * 

هـ622: ؾمٜم٦م اعمتقرم اعم٘مدد اًمقاطمد قمٌد سمـ اًمٖمٜمل قمٌد أسمقحمٛمد اإلُم٤مم 

: .................................................................... 828 

ؾمٜم٦م اعمتقرم اجلزري إصمػم سمـ حمٛمد سمـ اعم٤ٌمرك اًمًٕم٤مدات أسمق اإلُم٤مم :

 822 ............................................................ : هـ626

يـ ُمقومؼ اإلُم٤مم هـ622: ؾمٜم٦م اعمتقرم ىمداُم٦م سمـ أمحد سمـ اهلل قمٌد حمٛمد أسمق اًمدِّ

: .................................................................... 823 

اعمٕمروف اعم٘مدد أمحد سمـ قمٌداًمقاطمد سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أسمق اإلُم٤مم 

 823 ............................ :هـ634: ؾمٜم٦م اعمتقرم( اعم٘مدد اًمْمٞم٤مء)سمـ



ٞمَِئ٦ُم اجلَقِّ اًمٚمَّٓمِٞمػ                                  ََتْ

 

344 

 

هـ626: ؾمٜم٦م اعمتقرم اعمٜمذري اًم٘مقي قمٌد سمـ اًمٕمٔمٞمؿ قمٌد حمٛمد أسمق اإلُم٤مم 

: .................................................................... 822 

822 .. :هـ636: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمٜمقوي ذف سمـ حيٞمك٤م زيمري أسمق اإلُم٤مم 

وه٥م سمـ قمكم احلًلم أيب اًمِمٞمخ سمـ حمٛمد اًمديـ شم٘مل اًمٗمتح أسمق اإلُم٤مم 

 826 .......... :هـ322: ؾمٜم٦م اعمتقرم( اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ)سمـ اعمٕمروف اًم٘مِمػمي

 سمـ اًمًالم قمٌد سمـ قمٌداحلٚمٞمؿ سمـ أمحد أسمقاًمٕم٤ٌمس اإلُم٤مم اإلؾمالم ؿمٞمُخ 

 823 .................................. :هـ321: ؾمٜم٦م اعمتقرم احلراي شمٞمٛمٞم٦م

ي اًمرمحـ قمٌد سمـ يقؾمػ احلج٤مج أسمق احل٤مومظ هـ332: ؾمٜم٦م اعمتقرم اعمِزِّ

: .................................................................... 821 

ؾمٜم٦م اعمتقرم اجلَمقمٞمكم اهل٤مدي قمٌد سمـ أمحد سمـ حمٛمد اهلل أسمققمٌد احل٤مومظ :

 882 ........................................................... :هـ333

هـ331: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمذهٌل قمثَمن سمـ أمحد سمـ حمٛمد احل٤مومظ اإلُم٤مم :

 ......................................................................... 882 

اعمتقرم( اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ)سمـ اعمٕمروف سمٙمر أيب سمـ حمٛمد قمٌداهلل أسمق اإلُم٤مم 

 888 ...................................................... :هـ328: ؾمٜم٦م

ج سمـ ُمٗمٚمح سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أسمق اإلُم٤مم : ؾمٜم٦م اعمتقرم احلٜمٌكم اعم٘مدد ُمٗمرِّ

 883 ............................................................ : هـ364
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ؾمٜم٦م اعمتقرم يمثػمٍ  سمـ قمٛمر سمـ إؾمَمقمٞمؾ اًمٗمداء أسمق اعمٗمنِّ  احل٤مومظ اإلُم٤مم :

 882 ............................................................ : هـ333

يـ سمدر حمٛمد أسمق اًمٕمالُم٦م  اعمتقرم اًمدُمِم٘مل احلًلم سمـ قمٛمر سمـ احلًـ اًمدِّ

 882 ...................................................... : هـ331: ؾمٜم٦م

886 :ـه313: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمزريمٌم هب٤مدر سمـ اهلل قمٌد سمـ حمٛمد اًمٕمالُم٦م 

اسمـ)سمـ اعمٕمروف اًمديـ ؿمٝم٤مب سمـ اًمرمحـ قمٌد اًمٗمرج أسمق احل٤مومظ اإلُم٤مم 

 883 .................................. :هـ312:اعمتقومٞمًٜم٦م( احلٜمٌكم رضم٥م

اعمتقرم اًمٕمً٘مالي طمجر سمـ قمكم سمـ أمحد أسمقاًمٗمْمؾ احل٤مومظ اإلُم٤مم 

 883 ....................................................... :هـ122:ؾمٜم٦م

881 ... : هـ123: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمّمٖم٤مي اًمٕمٛمري أمحد سمـ حمٛمد اًمٕمالُم٦م 

822 :هـ112: ؾمٜم٦م اعمتقرم اعمرداوي ؾمٚمٞمَمن سمـ قمكم احلًـأسمق  اإلُم٤مم 

ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمًٞمقـمل حمٛمد سمـ سمٙمر أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد اًمٗمْمؾ أسمق اإلُم٤مم :

 828 ........................................................... :هـ188

ٞمِّد اًمٕمالُم٦م ًَّ هـ8231: ؾمٜم٦م اعمتقرم اعم١ميَّدي ُمٝمدي سمـ أمحد سمـ صالح اًم

: .................................................................... 828 

اعمتقرم اًمٜمجدي اًمقه٤مب قمٌد سمـ حمٛمد اإلُم٤مم سمـ اهلل قمٌد سمـ ؾمٚمٞمَمن اًمٕمالُم٦م 

 822 .................................................... :هـ8244: ؾمٜم٦م
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هـ8436: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمًٕمدي ٟم٤مس سمـ اًمرمحـ قمٌد اهلل قمٌد أسمق اإلُم٤مم

: .................................................................... 822 

ث اإلُم٤مم د اعمُحدِّ يـ حمٛمد اعمَُجدِّ هـ8322: ؾمٜم٦م اعمتقرم إًم٤ٌمي ٟم٤مساًمدِّ

: .................................................................... 822 

842 .... :هـ8328:ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمٕمثٞمٛملم ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم 

ث اإلُم٤مم د اعمُحدِّ  اعمتقرم اًمقادقمل ه٤مدي سمـ ُم٘مٌؾ اًمرمحـ أسمققمٌد اعمَُجدِّ

 848 ...................................................... :هـ8322:ؾمٜم٦م

844:هـ8322: ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمًٚمَمن اعمحٛمد اًمٕمزيز قمٌد اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م 

844 ... :هـ8321: ؾمٜم٦م اعمتقرم زيد أسمق اهلل قمٌد سمـ سمٙمر اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م 

842 ........ :شمٕم٤ممم اهلل طمٗمٔمف اًمٗمقزان اهلل قمٌد سمـ ومقزان سمـ ص٤مًمح اإلُم٤مم 

ث اإلُم٤مم  842 .. :اهلل طمٗمٔمف إصمٞمقيب ُمقؾمك سمـسمـ آدم  قمكم سمـ حمٛمد اعمُحدِّ

سمـ حمٛمد اًمِمٞمخ اعمٗمتل اإلُم٤مم سمـ اًمٕمزيز قمٌد سمـ ص٤مًمح اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م 

 846 ............................................. :اهلل طمٗمٔمف اًمِمٞمخ آل إسمراهٞمؿ

ث اإلُم٤مم  843 .... :طمٗمٔمٝم٤مهلل احلجقري قمكمٍّ  سمـ حيٞمك اًمرمحـ أسمققمٌد اعمُحدِّ

فٍَّاِتٌٌافٌُُحقَثٌٌأَنٌٌَّدِمٌ:ٌَباٌبٌ) َٗ ُحٌٌَوادُ ٌٌَُأصَحاهَبَاٌَتْؼَ َٕةٌٌََوُتٌَغِّ ؿٌَمتَا ِٓ ِّ ؿٌٌِْظِ ِٓ ِ  832 .. (َوِديْ

ـْرٌٌِدِمٌ:ٌَباٌبٌ)
ًْضٌٌِذِ  822 ........................... (َوافتَّٖفِِٔػٌٌافٌَْحِثٌٌَوثََِمرٌٌَِؾَقائدٌٌَِب

ةِ  اًمِمٕمقر*   862 .................................... :اًمٕمٚمقم سمحر ذم اعمٙم٨م سمٚمذَّ

ي واًمت٠مًمٞمػ اًمٌح٨َم  أنَّ *   862 .....................................:اًمٜمَّٗمس ي٘مقِّ
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 868 ...................................................... :احِلٗمظَ  ُيث٧ٌُِّم  أٟمَّف* 

 868 ...................................................... :اًم٘مٚم٥م ُيذيمل أٟمَّف* 

ي أٟمَّف*  ايمرة ي٘مقِّ  868 ..................................................... :اًمذَّ

 868 ...................................................... :اًمٓمٌَّع يِمحذ أٟمَّف* 

 862 ..................................................... :اًمٚم٤ًمن يًٌط أٟمَّف* 

 864 ........................................................ :اًمٌٞم٤من جيٞمد أٟمَّف* 

ـَ  اعمِمتٌف يٙمِمػ أٟمَّف*   864 ................................ :واعمٕم٤مي إًمٗم٤مظ ُِم

 864 ................................................. :اًمِمٌٝم٤مت يٙمِمػ أٟمَّف* 

 864 ...................................................... :اعمٚمتٌس يرومع أٟمَّف* 

ـَ  أيمثر ػسم٤معم١مًمَّ  يٜمتٗمع ىمد اًم٘م٤مرئ أنَّ *   863 .................. :اًمِمٗمقي ًمٙمالما ُِم

ـَ  وُي٘مٚمِّؾ ويثٌِّتف، احلٗمظ يٙم٥ًم أٟمَّف*   863 ........................... :اًمٜمًٞم٤من ُِم

يمرَ  ص٤مطمٌف يٙم٥ًم أٟمَّف*   862 ...................... :احلًـ واًمثٜم٤مءَ  اجلٛمٞمَؾ، اًمذِّ

 862 ................................... :يمثػمة ـمٞم٦ٌم دقمقات عم١مًمِّٗمف حيّمؾ أٟمَّف* 

 862 ............................... :ُمقشمف وسمٕمد طمٞم٤مشمف ذم ًمف ضم٤مري٦م صدىم٦م أٟمَّف* 

 862 ............................................ :ُمقشمف سمٕمد ًمف ظمٚمَّٗمف قِمٚمؿٌ  أٟمَّف* 

 862 ......................................... :ًمّم٤مطمٌف ويثٌتف اخلػم يديؿ أٟمَّف* 

 866 ...................................... :وًمٖمػمه ًمِّػ١مًمٚمٛم اًمٗم٤مئدة يديؿ أٟمَّف* 

 866 ........................................... :اعم١مًمِّػ ؾمٜمُّٝم٤م طمًٜم٦مٌ  ؾمٜم٦مٌ  أٟمَّف* 
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 866 ............................................. :واهلدى اخلػم قمغم يدلُّ  أٟمَّف* 

 866 .....................:ضمٝم٤مت صمالث ُِمـ ٓؾمٞمَم ًمٚمٛم١مًمِّػ إضمقر يٙمثِّر أٟمَّف* 

 861 ....................................... :اًمٕمٚمؿ ذم زي٤مدةٍ  قمغم سمف حيّمؾ أٟمَّف* 

 861 ................ :ودىم٤مئ٘مٝم٤م اًمٕمٚمقم طم٘م٤مئؼ قمغم واعم١مًمِّػ اًم٤ٌمطم٨م يٓمٚمع أٟمَّف* 

ف أٟمَّف*  ٦مِ  ُيٕمرِّ  861 ........................... :وُمٜمٝم٤مضمٝم٤م وقم٘مٞمدَت٤م، ديٜمٝم٤م، ًمألُُمَّ

 861 ................................... :اإلؾمالُمٞم٦م اعمٙمت٦ٌم ؾمقاد ُِمـ ُيٙمثِّر أٟمَّف* 

 861 ........................................... :اإلؾمالم ؾمقاد ُِمـ ُيٙمثِّر أٟمَّف* 

ؾ أٟمَّف*   832 ............................ :وُمٓمٚمقٍب  ُمرهمقٍب  يمؾَّ  ًمٚمٛم١مًمِّػ حُيّمِّ

٦مَ  ُيؼمز أٟمَّف*  هي٤م احلجَّ  832 ................................................ :وُي٘مقِّ

َف  ص٤مطمٌَف يٙم٥ًم أٟمَّف*  ومٕم٦مَ  اًمنمَّ  832 ................................... :واًمرِّ

 838 ........................ :وآؾمتٜم٤ٌمط آضمتٝم٤مد أهؾ ُِمـ اعم١مًمِّػ جيٕمؾ أٟمَّف* 

ُف  أٟمَّف*   838 ............................................. :سم٤معم١مًمِّػ اًمٜم٤َّمَس  ُيٕمرِّ

 838 .............................. :يمٗم٤مئٞم٤مً  ومٞمٙمقن اًمٕمٞمٜمل اًمقضمقب ُيً٘مط أٟمَّف* 

ٌؼ طم٤مز ومَٛمـ ًمٚم٤ًٌمق، ُمٞمدانٌ  أٟمَّف*  ًَّ  838 ......... :قمٔمٞمٛم٦مٍ  أضمقرٍ  قمغم طم٤مز وم٘مد اًم

 832 .................................. :قمٚمٞمٝم٤م وطمٗم٤مظٌ  ًمألوىم٤مت اؾمتٖمالٌل  أٟمَّف* 

 832 .................................................... :اإليَمنِ  ذم يزيد أٟمَّف* 

 834 ......................... :وٟمنمه اًمٕمٚمؿ، واحلٞمقي٦مذم اًمٜمِم٤مط، يٙم٥ًم أٟمَّف* 

ـَ  يزيد أٟمَّف*  ٦ما ُِم ُمٝم٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م هلٛمَّ هي٤م واًمٕم٤ٌمدة، اًمٕمٚمؿ ذم وي٘مقِّ  834 ........... :وي٘مقِّ
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:أيمثر سمف واًمٕمٛمؾ اًمٕمٚمؿ قمغم إىم٤ٌمًٓ  ومٞمزداد قمٚمٞمف، اهلل سمٜمٕمٛم٦مِ  يٗمرُح  اًمٕمٌدَ  جيٕمُؾ  أٟمَّف* 

 ......................................................................... 834 

 833 .............................................. :ُمٙم٤مٟم٤مً  اًمٕمٚمؿ أرومع ُِمـ أٟمَّف* 

 832 ................................................ (ٌِافتَّٖفِِٔػٌٌُحُؿٌبَِٔانٌٌِدِمٌ:ٌَباٌبٌ)

ـٌٌُِيثٌَِّطٌٌَُمـٌَذمٌٌَِّباُبٌ) فِِٔػٌٌافٌَْحِثٌٌَظ  818 ..................................... (َوافتَّٖ

 818 ........................... :ًمٙم٤مومريـا ؾمٜم٦َّمُ  واًمت٠مًمٞمػ اًمٌح٨ِم  قمـ اًمتَّثٌٞمط* 

 812 ................................. :واًمت٠مًمٞمػ اًمٌح٨ِم  قمـ اعمثٌِّٓملم أصٜم٤مف* 

 814 ........................... :واًمت٠مًمٞمػ اًمٌح٨ِم  قمـ ُيثٌِّط َُمـ ذم اًمٕمٚمَمء ذمُّ * 

 813 ..................... :اًم٤ًمقم٦م قمالُم٤مت ُمـ واًمت٠مًمٞمػ اًمٌح٨م قمـ اًمتثٌٞمط* 

ُل  شَمَركَ  ُم٤م: )َُمَ٘م٤مًَم٦مِ  ردُّ *  مُ  ُم٤مشمرك أو ؿمٞمئ٤مً، ًممظمر إوَّ ر اعمت٘مدِّ  811 . (:ؿمٞمئ٤مً  ًمٚمٛمت٠مظمِّ

ـْرٌٌِدِمٌ:ٌَباٌبٌ)
ًْضٌٌِذِ فِّػوٌٌَِثٌحاافٌٌٌَآَداِبٌٌَب َٗ  813 ................................. (ادُ

 812 .......................................:شمٕم٤ممم هلل قمٛمَٚمف اعم١مًمُِّػ  ُلٚمص أن* 

الً  يٙمقن أن*   228 .................................... :واًمت٠َّمًمٞمِػ  ًمٚمٌح٨ِم  ُم١مهَّ

 228 .............................................. :ومٞمف شمٕم٤ممم اهلل يًتخػم أن* 

:وأُم٤مٟمتِفِ  وقمٚمٛمف سمديٜمف يثؼ ممَـّ ًمالؾمتِم٤مرة يّمٚمح وَُمـ اًمٕمٚمؿ أهَؾ  ُيِم٤مورَ  أن* 

 ......................................................................... 224 

 223 ............................... :ومٞمف اًمت٠مًمٞمػ يًتحؼُّ  َمومٞم إٓ ي١مًمِّػ ٓ أن* 

 221 ..................................... :اًمت٠مًمٞمػ قمغم شمٕم٤ممم سم٤مهلل يًتٕملم أن* 
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غَ  أن*  ف، ًمف وجيٛمع ي١مًمِّٗمف، عم٤م يتٗمرَّ  282 ................ :وىمتف ضمؾَّ  ًمف ويٍمف مهَّ

 282 ................................................ :وم٤مٕهؿ سم٤مٕهؿ يٌدأ أن* 

 286 ............. :إًمٞمف آطمتٞم٤مج ويٙمثر سمف، آٟمتٗم٤مع يٕمؿُّ  ُم٤م ذم شم٠مًمٞمٗمف يٙمقن أن* 

ٗمف لٚمق ٓ أن*   ٍـّ  ذِم  ُم١مًمَّ  286 ............ :ومقائد مخس إطمدى ُِمـ إًمٞمف ىمدؾُمٌَِؼ  وم

ٍـّ  يمؾِّ  ُمًَٚمؽ يًُٚمَؽ  أن*   واًمنمح، احلدي٨م، ذم أصح٤مسمف، ـمري٘م٦مِ  قمغم وم

 283 ............... :وهمػمذًمؽ وإدب، واًمٚمٖم٦م، وإصقل، واًمٗم٘مف، واًمٕم٘مٞمدة،

 281 ................. :اعمِمٙمالت وسمٞم٤من إًمٗم٤مظ ذح قمغم شم٠مًمٞمٗمف ذم يٕمتٜمل أن* 

 281 ............................:ذٍح  إمم حيت٤مج ٓ واوح٤مً، يمالُمف يٙمقن أن* 

 228 .................... :اعمُخؾ اًمت٘مّمػم وقمـ اعمُٛمؾ، اًمتٓمقيؾ قمـ يٕمرض أن* 

 228 .......................... :ُِمٜمف اؾمتٗم٤مده٤م إذا ص٤مطمٌٝم٤م إمم اًمٗم٤مئدة يٕمزو أن* 

 222 ......................................................... :اًمٜمَّ٘مؾ أٟمقاع ذم وم٤مئدة-

 226 ................................ :ُمٜمف اؾمتٗم٤مدَ  يمت٤مٍب  ًمٙمؾِّ  اعمراضمع يذيمر أن* 

 226 .............................. :واعم١مًمٗم٤مت اًمٌحقث هىم٤مت ُِمـ حيذر أن* 

ٌَف أن*  :اعم٤ٌمطم٨م صمؿَّ   َاًمٗمّمقل، صمؿّ   َإسمقاب، صمؿّ  سم٤مًمٙمت٥ُم، ومٞمٌدأ طمًٜم٤ًم، شمرشمٞم٤ٌمً  يرشمِّ

 ......................................................................... 221 

سمف، ومٞمف، يت٠مٟمَّك أن*  ره، وهيذِّ ر وحُيرِّ  221 ........... :إظمراضمف ىمٌؾ ومٞمف اًمٜمٔمر ويٙمرِّ

ـَ  حيّمؾ ُم٤م-  242 ................................... :اعمٓمٌٕمٞم٦م وإظمٓم٤مء اًمتّمحٞمػ ُِم

 244 ......................... :ٟمٗمًف شمزيمٞم٦م ويؽمك يمالُمف، ذم اًمتقاوع يٚمَزمَ  أن* 

 242 ............................................... :ضم٤مئزةً  اًمٜمٗمس شمزيمٞم٦م شمٙمقن ُمتك-
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 246 .................................................. :ٟمٗمًف قمغم إئٛم٦م سمٕمضِ  صمٜم٤مء-

 246 .......... :ٟمٗمًف يٕمٜمل–ومالن سمـن اومال ىم٤مل أو ىمٚم٧ُم،: يمتٌٝمؿ ذم اًمٕمٚمَمء سمٕمضِ  ىمقُل -

 246 .............. :اًمٙمت٤مب قمغم اؾمٛمف ذيمر قمٜمد سم٤مًٕم٘م٤مب ٟمٗمًف شمزيمٞم٦م يؽمك أن* 

ـَ  وحيذرَ  اًمٕمٚمؿ، أهؾِ  ُمع يمت٤مسم٤مشمف ذم يت٠مدََّب  أن*   وآزدراءهبؿ، هلؿ، اًمتٜمّ٘مص ُِم

ر واطمت٘م٤مرهؿ،  243 ............................................. :قمٚمٞمٝمؿ واًمتٜمٛمُّ

ِٗمِف، سمحثف ذم ًمف شمقومٞم٘مف قمغم ويِمٙمره شمٕم٤ممم اهللَ  حيٛمدَ  أن*  :ًمف اًمٜمٕمٛم٦م وُيًدي وُم١مًمَّ

 ......................................................................... 232 

ِذيرٌٌِدِمٌ:ٌَباٌبٌ) فِِّػٌٌافٌَاِحِثٌٌََتْ َٗ ـٌٌََواد ٌَِِّٔةٌٌِإَمَراضٌٌِِم ََ َدٌٌَِٓشََٔمٌٌَوافٌََدَِّٕٔةٌٌِاف ًْ ٌُخُروِجٌٌَب

فَّػ َٗ  238 ..................................................................... (ادُ

 238 .......................... :هواًمديمتقرا واعم٤مضمًتػم اًمٌٙم٤مًمريقس ُم١مًمَّٗم٤مت* 

:اعم١مُمـ سمنمى قم٤مضمُؾ  قمٚمٞمٝمَم واًمثٜم٤مء وًمٙمت٤مسمٞمٝمَم واعم١مًمِّػ ًمٚم٤ٌمطم٨ِم  اًمٜم٤مس َُمدُح * 

 ......................................................................... 232 

ٗمف سمخروج اعم١مًمِّػ ومرُح *   232 ........................................... :ُم١مًمَّ

 234 ................................................. :يمت٤مسمِفِ  قمغم اعم١مًمِِّػ  صمٜم٤مءُ * 

 233 ........................................ :شم٠مًمٞمٗمف قمغم اجل٤مئزة اعم١مًمِّػ أظمذ* 

ماُتٌ:ٌؾهٌؾٌ)  222 .......... (ذفَِؽٌٌِمـٌومقؿٍلٌادٗفِّػٌفُتابٌوادنايخٌافًَِمءٌمَدِّ

ُم٤مت حتّري شمرك*   228 ........................................... :ُٕمقر اعم٘مدِّ

ُملم ًمٚمٛمِم٤ميِخ  شمذيمػمٌ *   222 ................................... :ًمٚمٛم١مًمَّٗم٤مت اعم٘مدِّ
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ـٌٌَافتَّحِذيرٌٌِدِمٌ:ٌَباٌبٌ) رٌٌِِم َّٔةٌٌٌٍُِدونٌٌَفِِتَّٖفِٔػٌافتََّهده
ِِغٌٌَؾِٔفٌادُتًَادِِغٌٌََوَذمٌٌِّأَهِِ (فَفٌٌُادُتًَجِّ

 ............................................................................. 262 

داًمٓم٤مًم٥م: شمٜمٌٞمفٌ - ـَ  ًَمٞمس واًمت٠مًمٞمػ اًمٌح٨م قمغم اًمٓمَّٚم٥م ُمراطمؾ ذم شمٕمقُّ  وٓ اًمتٕم٤ممل ُِم

ـَ   262 ............................................................. :اًمٕمجٚم٦م ُِم

 262 ................................ :يٛمقت أن إمم قمٚمؿٍ  ـم٤مًم٥م ُم٤مزال اعم١مًمِّػ-

 263 ................................................................:ُمدظمٌؾ -

َٕةٌٌَِذمٌٌِّدِمٌ:ٌَباٌبٌ) َّٔةٌٌِاخِلَٔا
ِّ ًِِ اِقٌٌاف اِتٌٌافٌُحقِثٌٌَوُهَّ ٍَ فَّ َٗ ًِغٌٌََواد  261 . (ُيًىَقاٌَلٌٌَبََِمٌٌادُتََنٌِّ

ىم٦م حتريؿُ *   261 ........................................ :اًمٕمٚمٛمٞم٦م واخلٞم٤مٟم٦م اًمنَّ

 261 ............................................................. :اخلٞم٤مٟم٦م ذمُّ -

 232 .................................................................. :شمٜمٌٞمفٌ -

ىم٦م ذمُّ - ِ  234 ............................................................ :اًمنَّ

 232ذمُّ اعمتِمٌِّع سمَِم مل ُيٕمط: ..................................................-

ـِ  ذمُّ -  236 ................................................ :ًمف ًمٞمس ُم٤م ادَّقمك َُم

 233 ................................................... :ٕمطيُ  مل سمَم اعمتٙمثِّرِ  ذمُّ -

ور اًمٙمذب ذمُّ -  233 .................................................... :واًمزُّ

 231 .............................................................:اخِلَداع ذمُّ -

 231 .................................:يٗمٕمؾ مل سمَم حُيَٛمد أن وحُي٥ّم  يٗمرح َُمـ ذمُّ -

ىم٦مِ  ُصقرِ  ُِمـ*   231 ..................................... :اًمٕمٚمٛمٞم٦م واخِلٞم٤َمٟم٦مِ  اًمنَّ
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ىم٦م أؾم٤ٌمب ُِمـ*   214 ................................... :اًمٕمٚمٛمٞم٦مٟم٦م واخلٞم٤م اًمنَّ

اق دُم٤مه واضِمٌُٜم٤م*  َّ  216 ........................................... :واخلقٟم٦م اًمنُّ

٤مرق ًمذيمر شمٕم٤ممم اهلل إمخ٤مدُ *  ًَّ  وشمٜمٗمػم وآٟمتٗم٤مع، اًم٘مٌقل وطمرُم٤مٟمف اخل٤مئـ، اًم

 213 ............................................................ :ُمٜمف اًم٘مٚمقب

 211 ..........................:وومْمحف اخل٤مئـ، اًم٤ًمرق ًمًؽم شمٕم٤ممم اهلل هتُؽ * 

 211 ......................... :وآُمتح٤من سم٤معمٜم٤مىمِم٦م اخل٤مئـ اًم٤ًمرق ؾمؽم هتؽ* 

ـَ  ًمٚمتحذير اًمٚم٤ًمن وشمًٚمٞمط دمريدإىمالم*   211 ...... :وردقمف اخل٤مئـ اًم٤ًمرق ُِم

اق قمغم اًمّمٚمح٤مء ُدقم٤مءاعم١مًمِّٗملم*   212 ..................... :اخلقٟم٦م اًمٌحقث ُهَّ

 212 ...................................................... :وضمقاسُمفُ  إؿمٙم٤مٌل * 

اتٌافٌحقثٌإِظدادٌٌُِحُؿٌٌَِباُبٌ) تٌَمـٌباشؿٌوإخراجٓاٌافٌرٌظـٌٕٔابةًٌٌوادٗفٍَّ (ففٌأُظدَّ

 ............................................................................. 216 

 422 ............................... :يمت٤مٍب  شم٠مًمٞمِػ  سم٤مًمٖمػمقمغم آؾمتٕم٤مٟم٦مِ  طُمٙمؿُ * 

ُملم؟ قمٜمد ُمقضمقداً  يم٤من اًمٙمت٥م شم٠مًمٞمػ ذم آؿمؽماك هؾ*   423 ............ اعمت٘مدِّ

تُِبٌٌَتٖفِِٔػٌٌدِمٌ:ٌَباٌبٌ) ُُ ِريغٌٌَِظْزٌٌَاف ٍْ َضِة،ٌَت َْؾٌٌِإرَْشِ َٕ قعٌٌَِو ُّ َُْروءٌٌٍإَِػٌٌادًَ  426 ....... (َم

ـَ *   426 ................... :سم٤مًمٙمت٤مسم٦م واًمت٠مًمٞمػ سم٤مًمتٗمريغ اًمت٠مًمٞمػ سملم اًمٗمقارق ُِم

غٗمًمٚمٛمُ  يٜمٌٖمل َُم٤م*   421 ...................................:اًمتزاُمف( اًمِمٞمخ) ًمف رَّ

غ يٜمٌٖمل ُم٤م*   482 .................................... :اًمتزاُمف( اًمٓم٤مًم٥م) ًمٚمٛمٗمرِّ

ـَ  اًمتحذير*  ـَ  اإليمث٤مر حُي٤موًمقن اًمذيـ اعمتٕم٤معملِم ُِم  482 . :اًمٓمري٘م٦م هبذه اعم١مًمٗم٤مت ُِم



ٞمَِئ٦ُم اجلَقِّ اًمٚمَّٓمِٞمػ                                  ََتْ
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امٌٌِذِـرٌٌِدِمٌ:ٌَباٌبٌ) ًَ تُِبٌٌَأؿ ُُ ةٌٌِاف ٍَ فَّ َٗ  484 .......................................... (ادُ

غٌٌَذِـرٌٌِدِمٌ:ٌَباٌبٌ) ٍِ فِّ َٗ ةٌٌِادُ اهِتِؿٌادًُتََزَ ٍَ فَّ َٗ  486 ..................................... (ُم

فَِّػٌٌأَنٌٌَّدِمٌ:ٌَباٌبٌ) َٗ ـٌٌََمًُهقمٌٌٍَؽرٌٌُادُ ٌٌِِم فَؾٌٌِاخَلىَٖ  483 ........................... (َوافزَّ

* إظمٓم٤مء واًمزٓت اًمٖمػم ُمتٕمٛمدة ٓ َتدر ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م اعم١مًمِّػ وٓ  ُِمـ ديٜمف        

 483وقمٚمٛمف:.....................................................................

ٓت وًمق راضمٕمف ص٤مطمٌف قمنمات إسمٕمض *  ٓ يًٚمؿ ُم١مًمَّػ ُِمـ        ظمٓم٤مء واًمزَّ

 422:......................................................................اعمرات

* اًمتّمحٞمح واًمتٕمديؾ واعمراضمٕم٦م واًمرضمقع قمـ اخلٓم٠م دًمٞمٌؾ قمغم صح٦م اًمٙمت٤مب       

 422...........وأُم٤مٟم٦م ص٤مطمٌف:...................................................

ـْرٌٌِدِمٌ:ٌَباٌبٌ)
اِتٌٌافََّْهائِحٌَبًضٌٌِذِ َٓ ِبٌٌَوافتَّقِجٔ ًِِؿٌٌِفِىاُلَّ  424 .................... (اف

 446 ..................................................................... (ِختَاماًٌ)

َٓرُسٌ) ٍِ  443 .................................................................. (اف

* * * * * 


